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Meddig lehet büntetlenül dézsmálni
Komárom városának költségvetését?

Andruskó Imre esete az elcsalt
gáztalanítóval és az „Istertájjal”
Obonya Sándor felvétele

A Komáromi járás a madárinfluenza
legfertőzöttebb területe!

A Regionális Állat-egészségügyi és Élelmezésügyi Igazgatóság (RVPS) szakemberei számára egyre nagyobb gondot jelent, hogy pontosan meghatározzák azokat
a területeket, ahol a Komáromi járásban a legnagyobb számú madárelhullás tapasztalható. Egyelőre a vadmadarak, elsősorban az itt telelő hattyúk betegedtek
meg a számukra végzetes kórban.
Úgy tűnik, hogy a Nagykeszi töttek be. Azóta a Regionális ezt azonban a Regionális Állatés Ekel közötti területről egy- Állat-egészségügyi és Élelme- egészségügyi és Élelmezésügyi
re gyorsabban halad a fertőzés zésügyi Igazgatóság munkatár- Igazgatóság az itt elpusztult pélészak felé. A múlt héten tűzol- sai a Lakszakállas (Sokolce) és dányokat még nem tudta számtók segítségével vizsgálták át Ekecs (Okoč) közötti, illetve a szerűsíteni.
a Gúta-Aszód főcsatornából gyulamajori kanálisban továb- Múlt héten csütörtökön 12
leágazó Gúta-Stagnóca felví- bi hattyútetemekre bukkantak. elpusztult hattyúról érkezett
zi kanálist, ahonnan mintegy Nemrégiben Nagykeszinél ta- bejelentés az érsekújvári Reszázötven hattyútetemet gyűj- láltak újabb hattyútetemeket, gionális Állat-egészségügyi és
Élelmezésügyi Igazgatósághoz.
A tetemeket az Érsekújvári járásban levő Udvard körzetében
találták. Az elpusztult hattyúk
magas patogenitású H5N8 tíElkészült a nyugdíjtörvény módosításának tervezete, mely a pusú madárinfluenza-vírussal
régi nyugdíjakat, illetve nyugdíjasok hátrányát hivatott ren- fertőződtek.
dezni. A jogszabály értelmében azoknak a nyugdíját rendeznék, akik legkésőbb 2003 decemberében vonultak nyugdíjba
és az azt követő 2004-es nyugdíjtörvény értelmében már magasabb járadékra lettek volna jogosultak.
A módosítás 2018 januárjában várhatóak az aktív korban kaléphet érvénybe, amikor mint- pott fizetés arányában. Mivel
egy 13 ezer 1988 előtt nyugdí- ez utóbbi csoportba mintegy 88
jazott személy járadéka emel- ezer nyugdíjas tartozik, a renkedik majd egységesen (mivel dezés, átértékelés hónapokig
a biztosító nem rendelkezik eltart majd. Ez a gyakorlatban
a fizetéseikannyit jelent, hogy míg
re vonatkozó
lesznek, akik már 2018
adatokkal, dofebruárjában emelt ös�kumentumokszegű nyugdíjat kapkal) 25,50 eunak, addig másoknak
róval, az 1988
hónapokig várniuk kell
és 2003 között
a rendezésre. Természenyugdíjazottesen az emelés esetüktak nyugdíját
ben is visszamenőleges
pedig egyéniérvényű lesz.
leg számítja át a Szociális Biztosító. Ez az átszámítás és rendezés azokra vonatkozik majd,
akik magasabb nyugdíjat kaptak volna a 2004-ben életbe
lépett szabályozás alapján. Az
hármat megfosztottuk pártátlagos emelés 40-50 euró leTisztelt Igazgató Úr!
tagságuktól, mivel megszeghet, de már most figyelmeztetnek rá, hogy nagyobb eltérések Mint a helyi MKP alapszerve- ték a párt alapszabályát és a
zet tagjai nagy meglepetéssel párt logóját csak a testületbe
és még nagyobb felháboro- való bejutásra használták.
dással olvastuk, hogy Ön az Reméljük, hogy ez a tettük is
MKP-s városatyákat vádolja ráirányítja a választópolgárok
azzal, hogy a színház elesett figyelmét arra a három képbizonyos támogatástól a váro- viselőre, akikről ez a történet
szól, név szerint Szabó Bélási költségvetésből.
Meglepetésünket az a tény ra, Korpás Péterre és Feszty
váltotta ki, hogy egy ilyen Zsoltra. Talán így mindenki
jelentőségű intézmény igaz- számára világossá válik, hogy
gatója úgy címkézi az egyes az illetők helyi politikában
városatyák párthovatartozá- folytatott tevékenysége szösát, hogy nincs tisztában a ges ellentétben van a párt elBörze Komáromban
tényekkel. Ezért ezúton sze- veivel és értékrendjével.
minden vasárnap!
retnénk újra tudatni, hogy az Önnel ellentétben viszont mi
Eladás-vásárlás
MKP-nak csak egy tagja van vettük azt a fáradságot, hogy
A-tól Z-ig
a képviselő-testületben, név megkérdeztük Knirs Imrét,
Tel.: 0 9 0 3 7 6 2 5 11
szerint Knirs Imre, aki füg- mint párttársunkat, milyen
getlenként lett megválasztva megfontolásból nem szaés csak később lépett be pár- vazott a támogatás mellett.
tunkba. Ha az igazgató nevén Kérdésünkre elmondta, hogy
nevezte volna a városatyákat, mivel a város jelenlegi anyakiderült volna, hogy mind- gi helyzete olyan, hogy még

Közel 100 ezer nyugdíjas
számíthat nyugdíjrendezésre

A komáromi önkormányzat múlt héten csütörtökön megtartott ülésén Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója, a Híd frakciójának vezetője az „Istertájra” hivatkozva a
Dunatájból idézett egy kiragadott félmondatot. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy olvassa
lapunkat. Külön öröm, hogy gondolatébresztő és véleményformáló hatást gyakorlunk néhány
érintett képviselőre, már ha az „Istertáj” azonos a Dunatájjal. Ha viszont létezik egy ilyen
nevű, számunkra ismeretlen lap, elnézést kérünk.

Mivel Andruskó megszólított bennünket, érintve érezzük magunkat a témában.
Mint ismeretes, az események még Bastrnák Tibor
idején kezdődtek, amikor
a városi hivatal 100 ezer
euró értékben megvásárolt
a KOMVaK-tól egy olyan
gáztalanítót, amely akkor
már régen csak papíron létezett. Ez a gáztalanító korábban arra szolgált, hogy a
termálvízzel együtt feltörő
metánt és széndioxidot a
víztől elválasztva biztosítsa
a medencék biztonságos töltését. A metán segítségével
elektromos áramot és hőt
állítottak elő, ami jelentősen csökkentette a fürdő és
a hozzá tartozó létesítmények energetikai költségeit.
Lapunkat, mivel merészeltünk az üggyel foglalkozni,
a KOMVaK feljelentette, ám

utólag valamennyi állításunk
igaznak bizonyult. A várost
csaknem 100 ezer eurós tényleges kár érte, ráadásul 2012
óta a rendelkezésre álló, addig
kihasznált energia veszendőbe
megy és csak a levegőt szen�nyezi. Ezeknek a tényeknek

az elkendőzésére új módszert
kínál: a lokális fűtésrendszer
kiépítését. A módszer hatékonysága valószínűleg csak
a KOMVaK beruházásainak
megtérüléséhez lesz hasonlítható, ami lassan a csőd szélére
sodorja a városi költségvetést.

Hétfőn a késő délutáni órákban került sor a Magyar
Területi Színház megalapítóinak emléket állító szobor
leleplezésére. Az emlékművet azon a helyen állították
fel, ahol valaha a komáromi
legényegylet épülete állt,
amely a II. világháború
után otthon adott az első felvidéki tájoló színháznak. Az
emlékműállítást Konrád Józsefnek, a színház sok évig
tevékenykedő színész-rendező-igazgatójának az özvegye kezdeményezte. Gáspár Péter szobrászművész
alkotásának felavatásáról
lapunk jövő heti számában
részletesen beszámolunk.

A komáromi MKP nyílt levele Tóth Tiborhoz,
a Jókai Színház igazgatójához és annak válasza
az iskolák, óvodák működésének biztosítása is komoly
feladat elé állítja a hivatalt,
nem tudott részt venni a szavazásban, mivel máshol erre
nagyobb szükség lenne.
Bízva az Ön erkölcsi és szakmai értékeiben, csak remélni
tudjuk, hogy nyilatkozatát
átértékeli és hogy helyesbít
eddigi álláspontján, már csak
azért is, mert időközben nyilatkozata felkerült a színház
facebook oldalára is, pártunk
és tagságunk hírnevét rontva.
Amennyiben ez mégsem történik meg, akkor mindenki
számára nyilvánvalóvá válik,
hogy nyilatkozata korántsem
a színház sorsának javítására
született, hanem az Ön pártállását, illetve politikai véleményét tükrözi.
Az MKP
komáromi
városi szervezete

Tisztelt Elnök Úr!
Kedves komáromi MKP-tagok!

A Dunatáj internetes felületén megjelent levelükre válaszolva,
először is engedjék meg, hogy sajnálatomat fejezzem ki a bumm.
sk-n megjelent félreértett cím miatt. Az említett portálon már kiigazításra került, de még egyszer elmondanám, hogy a címet a
szerkesztőség adta utólag, a cikk minden soráért viszont vállalom
a felelősséget.
A másik Önök által kifogásolt megjegyzéshez csak annyit fűznék
hozzá, hogy sok más komáromi polgárhoz hasonlóan valóban nem
voltam tisztában azzal, hogy a jelenlegi városi testületben csupán
egy MKP-s képviselő van, Knirs Imre személyében. A város weboldalán ugyanis másféle információkat kaphat az érdeklődő, csakhogy egy hírcsatornát említsek a sok közül.
Ha az információhiányból adódó tájékozatlanságom rontotta
volna az Önök hírnevét, sajnálom. Az álláspontomon ezen kívül
nincs mit változtatnom.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy eme félreértés még nem
szolgáltat okot arra, hogy megkérdőjelezzék szakmai szándékomat, a színházhoz való viszonyomat, társadalmi hovatartozásomat. Az ilyen jellegű vádaskodásokat visszautasítom.
További munkájukhoz kívánok sok erőt és kitartást!
Üdvözlettel:
Tóth Tibor
Jókai Színház igazgatója
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Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.

Ambuláns kezelések:
hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

Újszülött-statisztika

A komáromi kórház szülészeti-nőgyógyászati osztálya továbbra is az országos élvonalban áll a lakosság számának függvényében, hiszen tavaly 983 csecsemőt – közülük 13 ikerpárt
– segítettek itt világra. Arányukat tekintve a lányok vezetnek,
hiszen 500 kislány és 483 kisfiú született.
Az újszülöttek száma 2016-ban elnyerte a szoptatást támogató
90-nel volt több mint 2015-ben. munkahely címet is. Tavaly 75
A leggyakoribb keresztnév a lá- ezer euró beruházást hajtottak
nyoknál az Emma, Mia, Dóra, végre az osztályon, és igazodva
Anna és Sofia, míg a fiúknál az az igényekhez, 4 új, átlagon feOlivér, Noel, Dániel, Dávid, Ta- lül felszerelt szobát alakítottak
más és Sebastian volt. Különle- ki. Tizenhat rooming-in típusú
ges neveket is választottak a szü- férőhelyük van, ahol az újszülötlők gyermeküknek, mint például tek egész nap együtt vannak az
Enett, Tia, Kerka, illetve Emír, anyukákkal és további 15 ágyat a
Justin, vagy Dorian. A komáromi veszélyeztetett terhes kismamák
kórház szülészeti osztálya Nyitra és a nőgyógyászati problémákkal
megye legjobbjának számít, és küzdők számára tartanak fenn.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének sajtóközleménye

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) értesíti az érintetteket, hogy a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című (ösztöndíj)
támogatási program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2016/2017-es tanévre. Célja: a szlovákiai
magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
Formája: vissza nem térítendő
támogatás.
A jogosultak köre:
1. a Bethlen Gábor Alapról
szóló 2010. évi CLXXXII.
törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm.
rendelet 32/B § (3) bekezdésében foglaltak szerint nevelési,
oktatási, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatásban részesülhetnek:
a) azok az óvodáskorú gyerekek,
akik a 2016/2017-es tanév kezdetétől Szlovákiában működő
akkreditált óvodában magyar
nyelvű nevelésben részesülnek,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1998. augusztus 31-ét követő időszakban születtek, és Szlovákiában
működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar
nyelven folytatják.

2. a Bethlen Gábor Alapról
szóló 2010. évi CLXXXII.
törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm.
rendelet 32/B § (4) bekezdésben foglaltak szerint hallgatói
támogatásban részesülhet az a
nappali tagozatos hallgató, aki
Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alap- vagy
magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
A támogatás összege:
1. A. nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköztámogatás 22 400 Ft-nak megfelelő euró
2. A hallgatói támogatás 2 800
Ft-nak megfelelő euró
Az igénylés benyújtásának
ideje és módja:
1. Jelen felhívás alapján a
2016/2017-es tanévre 2017. január 31. és 2017. március 17.

közötti időszakban lehet az
igénylést benyújtani. A postára adás (a boríték postai bélyegzőjének) utolsó dátuma:
2017. március 17.
2. Az igényléseket kétféleképpen lehet benyújtani:
a) postai úton, ajánlott levél
formájában egy eredeti példányban, zárt borítékban a
megadott címre. Minden jogosult kérelmét külön borítékban küldjék, a feladószelvényen az igénylő gyermek/
tanuló nevét tüntessék fel.
Egy borítékban csak egy jogosult adatlapját fogadjuk el.
A borítékra írják rá: „Szülőföldön magyarul” program
2017. Az iskolák, óvodák által összegyűjtött, postai úton
feladott igénylésekhez kérjük, osztályonként mellékeljenek az igénylés leadásáért
felelős személy aláírásával és

elérhetőségével ellátott névjegyzéket.
b) Személyesen a megadott
gyűjtőhelyeken. Ebben az esetben is kérjük, hogy az iskolák, óvodák által összegyűjtött
igénylésekhez osztályonként
mellékeljenek az igénylés leadásáért felelős személy aláírásával és elérhetőségével ellátott névjegyzéket.
További tájékoztatást az
alábbi elérhetőségeken kérhetnek:
Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége –
Zväz maďarských
pedagógov na Slovensku
Elektrárenská 2., P.O. BOX
49. 945 01 Komárno
Tel: 035 777 82 73,
0911 768 213
(munkanapokon 9 és14 között)
E-mail: bga@szmpsz.sk
További részletek az SZMPSZ
honlapján a www.szmpsz.sk
olvashatóak.
JÓKAI Tibor elnök,
Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége

Legyen ön is sikeres üzletember!

S. Tóth Márta a Felvidéken

S. Tóth Márta Magyarország egyik legjobb life és business coach-csa, nemzetközi minősített Egyformák vagyunk, egyforNLP tréner, a Lineo CoachingTM márkavédett módszerének létrehozója interaktív előadást mán gondolkodunk és mégis
tart Felvidéken, Komáromban. A neves előadó beszél majd többek között a hatékony kom- más úton járunk. Mindenki a
munikációról, a személyes elakadásokról, a beilleszkedési problémákról valamint a coaching saját magáén.
módszeréről és az NLP (neuro-lingvisztikus programozás) technikáiról.
Meg lehet találni a megfelelő
A napot egy workshoppal zár- hogyan alkalmazható a neuro- • már beindította a vállalkozá- ösvényt, az önismeret ösvéjuk, amelyet a Önök igényeinek lingvisztikus programozás.
sát és szeretné minél szélesebb nyét, mert potenciál mindenkialakítanak majd. Aki szeretné, Önhöz szól az előadás, ha:
körben megismertetni mások- ben van!
annak most lehetősége nyílik egy • van párkapcsolata és gondjaik kal.
általa behozott problémával kap- vannak.
• egyszerűen csak meg akarja
csolatban testközelből is megta- • nincs párkapcsolata, ám sze- ismerni önmagát és kibővíteni
pasztalni, mi is az a coaching és retné, ha lenne.
lehetőségeinek a határait.
Jöjjön el, amennyiben elakad
a változási folyamatban és
15 éves a komáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes (II)
útmutatásra van szüksége, ha
már roskadozik a könyvespolc
az önfejlesztő könyvektől,
azonban a leírtakat nem sikeA II. világégést követően, a nemzetrészünket sújtó hontalanrült hasznosítani a saját életság évei alatt Komárom zenei életében is néhány éves csend
ében.
állt be. Majd az ötvenes évek elejétől ismét egy békésebb időÉs legfőbbképp: Jöjjön el, ha
szak következett. A visszakapott magyar szó által városunkmár belátta, hogy egy könyvban is fellendült a kulturális élet: megalakult a CSEMADOK
től vagy egy előadástól nem
városi szervezete, melynek keretében létrejött a színjátszó
fog egy csapásra megváltozni
csoport, Krizsán József vezetésével egy 20-25 tagú zenekar,
az élete. Őszinték leszünk, a
majd Schmidt Viktor vezényletével – egy időre vegyes karmi előadásunktól sem fog, hirá alakulva – újra énekelt a nagy múltú Egyetértés Munkás
szen nincs olyan módszer, ami A komáromi előadás Önnek
Dalárda is.
képes lenne csodát tenni, ha a szól, ha szeretne betekinteni a
Az 1981-ben Mácza Mihály jubileumi ünnepségét. Az üntanácsra váró azt nem akarja!
Coaching és az NLP világába.
által szerkesztett és írott 60 nepi hangversenyen a hazai A komáromi Munkásdalárda 1922-ben
Akarni, lépni és cseleked- Helyszín:
éves a Szakszervezetek Háza énekkarokon kívül fellépett
EGYETÉRTÉS
munkásda- a székesfehérvári Alba Regia Kar” – „(as)” szerzője állításá- Volt, aki Amerikát említette: ni kell. Most arra gondolhat, Király püspök utca 5.
lárdája című kiadványban Vegyeskar is. A fennállásának val, miszerint: „Komáromban, 18 koncertet adtunk az ottani hogy ez nehéz? Igaza van. Az. 945 01 Komárom, a Selye Jáolvasható: „1966 november- hatodik évtizedébe lépő dalár- ahol nagy hagyománya volt a magyaroknak, nagy élmény Szeretne változtatni? Ha a vá- nos Gimnázium díszterme.
ében Schmidt Viktor karnagy da számos dalostalálkozóra és kórusmuzsikának, a második volt. De ugyanakkor élmény lasza igen, akkor itt a helye, Időpont:
Február 18-án, 16-tól 19 óráig.
megromlott egészségi állapota kórusfesztiválra kapott meghí- világháború után néhány év- például Rozsnyón – vagy bár- nincs vesztenivalója.
miatt lemondott a kar vezeté- vást. (…) 1975. január 18-án tizedes szünet következett”, hol másutt, ahol „vékonyabb”
séről. (…) Ág Tibor javaslatára fellépett a CSEMADOK Ko- nagyot tévedett. Az írás foly- a magyarság – elénekelni a
máromi Helyi Szervezete által tatása: „1980 májusában 17 Szózatot, vagy a Himnuszt a
Bárdos Lajos Kossuth-díjas taggal indultak az első próbák, szentmise végén. A Kodály
zeneszerző születésének 75. őszre 40 főre duzzadt a társa- Napok is fontos állomás, a
évfordulója tiszteletére rende- ság, a következő évben pedig a hazai megmérettetést mindzett ünnepi énekkari hangver- Concordia már eredményesen annyian mérvadónak tartjuk.
senyen. …
szerepelt a galántai Kodály Na- És mindig nagy pillanat az
1975 májusában Jarábik Imre pokon. A kórus az évek során első megszólalása a műnek,
karnagy egyéb elfoglaltságá- hazai és nemzetközi fesztivá- akárcsak a próbateremben is,
ra hivatkozva lemondott a kar lokon, versenyeken mérettette amikor először összeáll a harvezetéséről. A dalárda vezető- meg tudását.” – való igaz.
mónia.”
ségének felkérésére e tisztséget Az énekkar alapító karnagya, A CONCORDIA vegyes karismét Schmidt Viktor vállalta el. Stubendek István így nyilat- nak a közelmúltban kapott
(…) 1980. augusztus 10-én vá- kozott: „A jubileum alkalmá- Harmónia-díjhoz ezúton is
ratlanul elhunyt Schmidt Vik- ból végigkérdeztem a tago- gratulálunk, és további sikeres
tor karnagy. … Tarics János, a kat, számukra melyek voltak éveket kívánunk!
MATESZ munkatársa vállalta a legemlékezetesebb pillaStirber Lajos
el a kar vezetését. … tagjai natok az elmúlt években…
(Folytatása következik)
A dalárda 1922-ben készí- lelkesen készülnek
tett jelvénye
jubileumi hangversenyükre.”
… Jarábik Imre személyében A fentiek ismeretSzámunkra is megható volt és egyben örömmel töltött el
megtalálták új karmesterüket. ében leszögezhetbennünket az az igyekezet, ahogy a Komáromi járás egy
Vezetésével a kar új kórus- jük, hogy az Új
emberként mozdult meg a kis Gelle Szofika felgyógyuláműveket tanult be úgy, hogy Szó hasábjain, a
sa érdekében. Folyamatosan érkeznek az üzletekbe a mű1967 májusában fellépjen a Concordia Vegyes
anyagflakon-tetőkkel teli zsákok. A múlt hét végén érkezett
Jókai-napokon. E szereplést Kar-t
fennállása
a gútai Makács család ajándéka, amelyben plüssállatok
az tette emlékezetessé, hogy 35. évfordulója alvoltak. A család arra kérte szerkesztőségünket, hogy amiműsorának egyik számát Vass kalmából méltató
kor hazaérkezik pozsonyi kezeléséről a kislány, juttassuk el
Lajos Erkel-díjas zeneszerző cikk – „Bartóktól
hozzá a játékokat, hogy boldog pillanatai legyenek. Felvétevezényelte. (…) 1971. ok- Händelig ünnepel a
lünkön az ajándékba küldött plüssfigurák láthatók.
tóber 9-10-én rendezte meg Concordia Vegyes Az 50-es években vegyes karrá alakult „dalárda” Schmidt Viktor karnaggyal

Komárom kóruséletének története mozaikokban

Az egész régió összefogott
Szofika támogatására

Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny Zavaros energiaárak
a Selye János Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium
aulájában 2016. november 25-én, a Katalinok névnapján. A
Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt Kalácska
József és tanárkollégái hívták életre. 1920. december 7-én született a felvidéki Komjáton Cornides István, aki saját erejéből
a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte
fel magát. Tehetségét nyolc évig a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta.
A jeles matematikus-fizikus des Istvánné megbízásából dr.
1968-tól nagy áldozatvállalás- Neszmélyi Edit, a Selye János
sal segítette a fizika és kémia Gimnázium nevében Andruskó
oktatását a volt Nyitrai Peda- Imre igazgató, és a Komáromi
gógiai Főiskolán, ahol 1990-től Magyar Gimnázium Öregdiákvendégprofesszorként tanítha- jainak és Tanárainak Baráti Kötott, és a Komáromi Magyar réből Langschadl István elnök
Tannyelvű Gimnáziummal is és dr. Kalácska József alelnök
rendszeres kapcsolatban állt. adták át.
1. évfolyam
2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban a hetvenes 1. Pinke Andrea, Selye János
évek óta zajló szellemi diákvi- Gimnázium, Komárom * 2.
adalt róla nevezték el Cornides Tringer Máté, Pannonhalmi
István Matematika-Fizika Em- Bencés Gimnázium * 3. Jálékversenynek, amelyen évente nosdeák Márk, Selye János
több tucat felvidéki és magyar- Gimnázium, Komárom
2. évfolyam
országi középiskolás négy kate1. Bukor Benedek, Selye Jágóriában vesz részt.
A szellemi bajnokság díjkiosztó nos Gimnázium, Komárom *
ünnepségére idén nem hagyo- 2. Csabai Bendegúz, Szent Istmányosan a magyar kultúra ván Gimnázium, Budapest * 3.
napján január 22-én, hanem Molnár Mátyás, Selye János
január 23-án került sor Horváth Gimnázium, Komárom
3. évfolyam
Katalin tanárnő, a gimnázium
matematika tantárgybizottságá- 1. Édes Lili, Selye János
nak elnöke vezetésével. A díja- Gimnázium, Komárom * 2.
kat – pénzjutalmakat – Corni- Krisztik Bálint, Eötvös József

Gimnázium, Tata * 3. Mátyási
Lilla, Szent István Gimnázium, Budapest
4. évfolyam
1. Csenger Géza, Selye János
Gimnázium, Komárom * 2.
Adorján Dániel, Szent István
Gimnázium, Budapest * 3.
Elek Máté, Selye János Gimnázium, Komárom

Az iskolák versenyében pedig
első helyen a komáromi Selye
János Gimnázium, 2. helyen
testvériskolánk, a budapesti
Szent István Gimnázium és a
3. helyen pedig a tatai Eötvös
József Gimnázium csapata
végzett.
PaedDr. Králik Zsuzsanna

Sikeres komáromi iparisták

1989-től január 22. a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen
a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását. A Palóc Társaság huszonegy évvel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség
erősítése, a nemzeti történelem megismerése, az anyanyelvi
képességek fejlesztése és a fiatalok tehetségének kibontakoztatása.
A nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához nemcsak a Magyarországon, a Felvidéken, de
az egész Kárpát-medencében
élő magyar fiatalok hozzájárultak.
A történelem iránt érdeklődő
diákoknak lehetőségük nyílt a
kiterjedt kutatómunkán kívül
lakóhelyükhöz, az őket körülvevő világhoz fűződő érzéseik,

gondolataik, javaslataik kinyilatkoztatására. A helytörténeti
bemutatáson kívül a történelmi
visszaemlékezések, a helyhez
kötődő mondák gyűjtése és
nem utolsósorban a magyarság
kérdésének fejtegetése is érdekes kihívásnak bizonyultak.
Iskolánk, a komáromi Ipari
Szakközépiskola diákjai évek
óta bekapcsolódnak ebbe a

nemzetközi szintű megmérettetésbe. Az eredményhirdetésre
2017. január 22-én, Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került sor.
Az idei megmérettetésen az iskola két diákja, Miklósi Kitty és
Zsitva Tamás a verseny különdíját vehették át. Lakóhelyük,
Szentpéter, illetve Perbete
történetét, a község hagyományait, népszokásait és neveze-

tes szülötteit bemutató munkájukkal bizonyították, hogy
műszaki jellegű tanulmányaik
ellenére sem áll tőlük távol a
szülőföld szeretete, a társadalomtudományok ismerete. Az
igényes, mindenre kiterjedő
pályaművek rengeteg kutatómunka és információgyűjtés eredményeként születtek
meg. Hova tűnt a sok virág?

Ezt a címet kapta Izrael Szilárd esszéje, melyben sikerült
bemutatnia az első világháború borzalmait családja történetén keresztül. Szilárd, aki
már nem először szerepelt a
verseny dobogósaként, ez alkalommal az előkelő második
helyezettnek járó díjat vehette
át. A díjátadó ünnepi műsor részeként alkalma volt felolvasni pályamunkájának egy-egy
érdekes részletét.
Bakó Roderik Muzslát, Futó
Péter Vágát, Kalocsányi Dániel Bátorkeszit és Uher Péter

Albárt bemutató helytörténeti
munkáit a bírálóbizottság elismerő oklevéllel jutalmazta.
Pozitív tény, hogy a diákok
életének fontos részévé válik
a gyökerek felkutatása, és a
múlt megismerése. S ahogy
azt a fenti eredmények is bizonyítják, a műszaki jellegű
képzés is remekül összeegyeztethető a társadalomtudományok szeretetével, a múlt eseményeinek felkutatásával és a
hagyományőrzéssel.
PaedDr. Tóth Katalin
felkészítő tanár
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Az év elején a kormány diadalittasan jelentette be, hogy idén az
energiahordozók ára újra csökken. Valóban, a lakossági földgáz ára 2,6 százalékkal, a lakossági távhő ára 5 százalékkal, a
lakossági villamos energia ára pedig 4,3 százalékkal csökkent.
Az ivóvíz ára a tavalyi szinten maradt.
A szlovákiai politikai palettán első ízben a Magyar Közösség
Pártja mutatott rá 2014 februárjában, hogy az energiaárak tekintetében összeurópai összehasonlításban Szlovákia igencsak
rosszul áll. A párt akkori elnökével, Berényi Józseffel tartottuk
sajtótájékoztatót, amelyen konkrét adatokkal szemléltettük a
kialakult helyzetet. Nettó árakat tekintve az Európai Unióban
a legmagasabbak közé tartozott akkor Szlovákiában a vállalati
villamos energia ára, valamint a vállalati földgáz ára. A lakossági villamos áram és földgáz ára európai uniós összehasonlításban ugyan átlagos volt, ám a környező országok árszintjét
messze felülmúlta. Nem zárható ki, hogy figyelmeztetésünknek
volt foganatja, hiszen Fico második kormánya 2015-től hozzáfogott az energiahordozók árának megzabolázásához. 2015-től
enyhén csökkenő tendenciát mutatott a lakossági energiahordozók ára. Természetesen kedvező a 2017-re bejelentett árcsökkentés is.
Mi történt azonban a lakossági és a közületi energiaárak ún. fix,
illetve átalány összetevőjével, amely az energiahordozó fajlagos
árát leszámítva az árképzés további 7 összetevőjét tartalmazza?
Hogy történhetett meg, hogy míg az energiahordozók tiszta kilowattonkénti fajlagos ára (vállalati vagy közületi szféra számára a megawattonkénti fajlagos ára) a fenti arányban valóban
csökkent, addig a fix vagy átalány ár többszörösen, esetenként
hatványozottan növekedett január elsejétől? Közép-Szlovákiában akadtak olyan esetek, hogy a földgáz átalány összetevője a
háromszorosára vagy négyszeresére növekedett. Közép-Szlovákiában a közületi villamos energia fajlagos ára is csökkent,
ám az ár fix összetevője 2200 százalékkal nőtt. Ez utóbbi esetben az ár átalány összetevője a kapcsolási áram nagyságától
függ, miközben a szolgáltató a hatványozottan megnövelt fix
árakkal ösztönözné
a fogyasztót a főkapcsoló biztosítéka
határértékének csökkentésére, a biztosítékok és főkapcsolók
alacsonyabb teljesítményűre való lecserélésére. Mivel e beavatkozás jóváhagyott
tervdokumentációt,
villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzését, s ezáltal számottevő, gyakran irreális anyagi forrást igényel, nem
végezhető el másfél hét alatt. Az árszabályozási állami hivatal
ugyanis ennyi időt hagyott a fogyasztóknak a tetemes beavatkozás megvalósítására. Máskülönben a fogyasztó fizesse meg
az esetenként 15 – 25-szörös árnövekedést!
Két lehetőség kínálkozik: Amennyiben az energiahordozók
árán belül az általány összetevő is az állami árszabályozási hivatal szabályozása alá esik, akkor a hivatal óriási szakmai és
politikai hibát vétett, amiért irreális határidőben engedélyezte
a megdöbbentő fix árképzést, és jóváhagyta a drasztikus árnövekedést. Civilizált országban az ilyen hozzáállás valóban
megengedhetetlen. Ezért vezetőjének felelnie kell. Ha azzal
védekezik, hogy az árak fix összetevője nem tartozik az állami árszabályozás hatáskörébe, akkor azt törvénymódosítással
azonnal az árszabályozás alá kell vonni. Lehet, hogy az árak
vagy azok összetevőinek ugrásszerű, 25-szörös emelkedése
más helyeken megszokott, természetes, de a civilizált KözépEurópában nem. Az eset egyszerre megdöbbentő és siralmas.
Nem több, mint az energiaszállítók provokatív próbálkozása,
méghozzá állami segédlettel.
Csak hab a tortán, hogy a szlovákiai fogyasztó ma 27 potenciális szolgáltatótól vásárolhat villamos energiát. Az óriási konkurenciaharc önmagától (a piac láthatatlan keze) nem törte le
az energiahordozók árát. Ehhez kellett 2015-től a kormány beavatkozása, az árszabályozási állami hivatal korábbitól eltérő,
keményebb hozzáállása. Kell ehhez kommentár?
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Andrej Kiska kinevezte Juhász Györgyöt

Új rektora van a Selye János Egyetemnek

Az államfő kinevezését megelőzően dr. Juhász György tudományért, kutatásért és akkreditációért felelős rektorhelyettest az egyetem akadémiai szenátusa jelölte a posztra, még november 28-án. Kinevezését ezután hagyta jóvá előbb az oktatási tárca, majd Andrej Kiska köztársasági elnök. Juhász György az eddigi rektort, Tóth Jánost váltja a poszton. Megbízatása
négy évre szól.
Dr. Juhász György még no- tanulmányi programokat kell intézményekkel, és figyelemvemberben,
rektorjelöltté kínálni, együtt kell működni be kell venni a munkaerőpiaci
választásakor, az akadémiai a Szlovákiában államilag en- igényeket.
szenátus meghallgatásán vá- gedélyezett, kihelyezett kép- Dr. Juhász György tervei közolta terveit, céljait. Eszerint zéseket nyújtó magyarországi zött szerepel a Selye János
elképzelései között vezető
helyen szerepel az egyetem
jelenlegi állományának nemcsak megtartása, de annak
további növelése is. Az idei
akadémiai évben 1 743 hallgatóval, 133 oktatóval és 101
további alkalmazottal működik az intézmény. Erősíteni
kívánja a tudományosságot
és az állományt e téren is,
mint köztudott, kevés tudományos fokozattal rendelkező hazai magyar szakember
oktat az intézményben. Jelezte azt is, hogy attraktív

Egyetem folyamatos szakmai
erősítése, az oktatás és a kutatás színvonalának emelése,
az oktatók tudományos karrierje és fokozatszerzési eljárásai támogatása, a habilitációs
és inaugurációs jogok megszerzése, a tehetséggondozás,
a nemzetközi viszonylatban
történő publikációs tevékenység színvonalának emelése,
és a hallgatók nyugat-európai
részképzésének biztosítása.
A cél a hallgatóközpontú,
minőségi képzés biztosítása
és a hallgatók képviselőivel
való korrekt együttműködés,
valamint a rendelkezésükre
álló infrastruktúra megtartása és folyamatos fejlesztése.
Szerinte fontos az eddiginél
több állásbörze, karriernap,
üzemlátogatás
szervezése,
illetve a végzős hallgatóik
szakmai érvényesülésének a
feltérképezése is.

4

Növényvédelem

Sorozatfüggő asszony

Természetes permetlevek
és növénytársítások kertből, mezőről

(Befejezés)
A csigák a fokhagyma szagát
sem szeretik, ezért előnyös, ha
a szamócaágyást fokhagymával körbeültetjük.
Levéltetű és takácsatka ellen
hatásosnak bizonyult a csikófark erjesztett leve, azonban
ezt ma már semmiképp se alkalmazzuk, mert a közönséges
csikófark (Ephedra distachya)
Magyarországon fokozottan
védett növény!
A paradicsom és a burgonya
szár- és gumórothadása ellen
sovány tejet keverjünk össze
tízszer annyi vízzel, s hetente
egyszer permetezzünk vele.
A paradicsom számára kitűnő
folyékony trágya a káposzta
leveléből készült lé: 3 kg friss
levél erjesztése 10 liter vízzel.
Páfránykivonat:
1 kg friss kerti páfránylevelet
áztassunk be 10 liter hideg
esővízbe, egy éjszakára, majd
mielőtt erjedni kezdene, szűrjük le és hígítatlan formában
permetezzük ki. A pajzstetvek
és vértetvek ellen is hatásos
védekező módszer.
Természetes szappanos
mix rovarkártevők ellen
1 dl vízhez szükséges:
1,5 evőkanál biológiailag lebomló folyékony szappan, 10
csepp 100 százalékos narancsvagy citromillóolaj.
A keverék a legtöbb rovarkártevő ellen hatásos, beleértve az
atkákat, fehér legyeket, bíborés pajzstetveket is.
Mind a fokhagyma, mind a
chili természetes baktériumölő és rovarirtó hatással bír,
és ráadásul a tetvek mellett a
hagyományos és a meztelen
csigát, valamint a hernyókat
is elriasztja. A fent leírt szappanos keverékbe kell beáztatni
egy teáskanálnyi chiliport és 5
gerezd apróra vágott fokhagymát, és úgy hagyni egy éjszakára. A keverék egy bő hétig
felhasználható.
Gomba ellen sütőpor
Nálunk a paradicsomokat a

nyár vége felé már második
éve támadja meg valamilyen
undorító
gombabetegség,
amitől a majdnem érett parik
belsejében alien-szerű fehér,
később szürkésbarnává váló
csomók jelennek meg. Ezt
borzasztó látni, nemcsak azért
mert ronda, hanem azért is,
mert a féltett és addig gyönyörűen fejlődő paradicsomnak
egyszerre vége. Alkalmazhatunk egy csomó ipari mérget,
de sajnos későn, sem a paradicsomot, sem a szintén áldozatul eshető paprikákat nem
tudjuk megmenteni. A most
következő keverék viszont állítólag a gombabetegségek és a
lisztharmat ellen is jó.
Sütőporos gombaölő:
1 evőkanál sütőpor * ½ evőkanál olaj * 2 dl langyos víz
Keverjük el a sütőport és az
olajat egy kis adag vízben,
ameddig fel nem oldódik. Öntsük hozzá a maradék vizet, és
kész is a keverék. Mielőtt felhasználjuk, távolítsuk el a legjobban károsodott leveleket és
a permetezést ismételjük meg
néhány naponként, ameddig a
betegség nyomai el nem tűnnek. Akkor a legjobb, ha mindig frissen készítjük és fel is
használjuk.
A lisztharmat elleni ökológiai
védekezésben az édeskömény
kivonatot és lecitint
tartalmazó készítmény
(HF-Mycol) és a Kálium-vízüveg, valamint
ezek tankkeveréke (Oikomb) játszik fontos
szerepet. A szilícium-dioxid tartalmú K-vízüveg
a levelek epidermiszét
megerősíti, mechanikai
védelmet nyújtva ezzel
a lisztharmat fertőzése
ellen. Emellett mint levélen
felvehető káliumot tartalmazó
lombtrágya is működik. A lecitintartalmú édesköményolaj
pedig a növényben a kórokozóval szembeni rezisztenciát
indukálja. További alkalmaz-

ható lehetőség a bikarbonát,
elsősorban a KHCO3 (Vitisan).
A lúgos kémhatású készítmény
a levél- és bogyófelszínen a
kórokozók megtelepedésére
alkalmatlan
körülményeket
biztosít, emellett K-ot is szolgáltat a növénynek. A káliumhidrogén-karbonát alkalmas a
botritiszfertőzés kialakulásának megelőzésére is, közvetlenül fürtzáródás előtti, majd
utáni alkalmazásával. A német
ökológiai és integrált szőlőtermesztésben már elterjedt
technológiákat 2006-tól DélMorvaországban, a mikulovi
borvidéken is sikerrel alkalmazzák.
A kevésbé szennyező
télvégi lemosó permetlé
A legtöbb, a gazdaboltokban
kapható lemosó permetezőszer
kerozine-, kőolajalapú olajat
tartalmaz.
Amikor a gyümölcsfák és
bokrok még nem rügyeznek,
tél végén azért használunk
olajtartalmú permetet, mert
a vékony filmréteg alatt attól
megfulladnak az áttelelő apró
kártevők.
Ajánlatunk kb. 5 liternyi
permetlé elkészítéséhez:
2,5 dl étkezési növényi olaj
például napraforgóolaj * 2
evőkanál folyékony mosogatószer * 5 liter víz

humor-csokor

Az olajat jól keverjük össze a
szappannal, majd adjuk hozzá a vizet lassan kevergetve.
Néha permetezés közben nem
árt kicsit összerázni. Megközelítőleg egy fára elég.
-la-

Webáruházunk

(www.loxdarceky.sk)
órák és ékszerek forgalmazásával foglalkozik.

Lepje meg szeretteit vagy saját
magát különböző ékszerekkel,
órákkal, mert ön megérdemli!
Látogasson el weboldalunkra
www.loxdarceky.sk.
Folyamatosan bővülő árukészlettel,
elérhető áron állunk
kedves vásárlóink rendelkezésére!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A szokásos kettősség gyötri. Egyszerre vágyna a változásra, az új impulzusokra, a kihívásokra és a régi jól ismert közegre, a biztonságra, ám a kettő nem
létezhet együtt. Segíti a döntését, ha meghatározza, hogy mi is a
hosszú távú célja és megvizsgálja, ennek melyik felel meg jobban.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha úgy gondolja, hogy még
nagyobb közelségre vágyik kedvesével, ismerje meg jobban saját
vágyait és figyelje meg, mennyire tudja közvetíteni neki ezeket.
Azután gondolja végig, ön mennyire látja, hogy mi az, amit párja szeretne és mennyire veszi figyelembe ezeket! Az sem rossz
megoldás, ha mindezt egymással is megbeszélik.
KOS (március 21 – április 20.) Keressen ezen a héten olyan
dolgokat, amelyek feltöltik. Ha a lendületes, ritmusos zene tudja magával ragadni, akkor amikor csak teheti, hallgasson ilyen
zenét. Ha a nyugodtabb elfoglaltságok, akkor arra teremtsen magának lehetőséget, de mindenképp töltődjön fel!
BIKA (április 21. – május 20.) Ha olyan tulajdonsággal vagy
szokással találkozik környezetében, amely bosszantja, és
amelyet kibírhatatlannak talál, gondolkodjon el rajta, önben
életének mely területén van meg ugyanaz, ha esetleg egy kicsit más formában! Valószínűleg egy régi probléma köszön
vissza újra.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Egy nő érkezik az orvosi rendelőbe, bedagadt orral. Az orvos kérdezi:
– Mi történt magával?
– Egy méh – válaszol a nő.
– Rászállt az orrára?
– Igen.
– És megcsípte?
– Nem volt ideje, mert a férjem leütötte.
Friss jogosítványos szöszi először viszi
haza az édesanyját. Amikor megérkeznek, az anya kiszáll, és azt mondja:
– Nagyon szépen köszönöm!
– Szívesen, máskor is – mondja a lány.
– Nem neked szóltam – válaszolja az
anya. – Hanem Istennek!
Egy ember nagyon fél a szellemektől, éjszaka mégis a temetőn keresztül kell átmennie a faluba. Óvatosan lépked, amikor
egyszercsak kopácsolást hall. Észreveszi,
hogy az egyik sírnál egy fickó a sírkövet
vési.
– A francba, a szívbajt hozta rám ... mit csinál itt maga az éjszaka közepén?
– Elírták a nevemet, azt javítom.

Egy férfi bemegy a boltba, és így szól az eladó
hölgyhöz:
– Egy pár kesztyűt szeretnék venni a feleségemnek, de sajnos nem tudom a méretét.
– Semmi probléma uram – mondja az eladó. –
Fogja meg a kezem, és mondja meg, kisebb, vagy
nagyobb-e a felesége keze!
A férfi megfogja, majd így szól:
– Ó, éppen ekkora!
Az eladó odaadja neki a kesztyűket, majd megkérdi: – Még valamit?
– Most, hogy mondja, vennék neki egy melltartót is!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Hajlamos az önsajnálatra, pedig erre most igazán nincs oka. Tény, hogy néhány dolog nem
egészen az elvárásai szerint történt, de később be fogja látni,
hogy sokkal jobb, hogy így alakult az élete és a kapcsolata,
mint ahogy szerette volna. Bízzon benne, hogy minden jól végződik!
RÁK (június 22. – július 22.) Ne essen abba a hibába, hogy ös�szekeveri a tényeket és a véleményeket. Akármilyen meggyőződéssel mesél is valaki valamiről, ha nem objektív tényeket
mond, legfeljebb csak érdekes lehet a látásmódja, de semmiképp sem szabad, hogy meghatározza az ön véleményét. Ön
inkább a realitás talaján áll.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha kedvese fél a kötöttségektől és minden olyan lépés megijeszti, ami valamilyen
formában elkötelezettséget jelent, hagyjon neki időt! Ilyen helyzetekben a türelmes, megértő várakozás az egyetlen, ami feloldhatja a másik félelmeit, és bizalmat ébreszthet benne a további
közös élethez.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha már olyan mértékű
stressz éri, amit napi egyéb elfoglaltságaival nem tud levezetni
és feldolgozni, egyre fáradtabbnak és kimerültebbnek érzi magát. Fizikai kondíciójának és ellenálló képességének erősítésére
a legjobb módszer, ha a lehető legtöbb időt tölti a szabadban.
Napi egy órai séta segít hangulata javításán.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Életünk minden hibájából tanulhatunk, ha vesszük a fáradságot és kielemezzük őket.
Nem kell túl sokáig rágódni rajtuk, hiszen az adott helyzetben
legjobb tudásunk és képességünk szerint cselekedtünk, de ha
újra ugyanolyan szituációba kerülünk, már tudni fogjuk, hogy
mi a legjobb megoldás.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nagyon megviseli, ha
valakitől azt a visszajelzést kapja, hogy nem igazán arra lenne
szüksége, amit ön adni tud vagy akar neki. Minden kapcsolatot
az határoz meg, hogy a felek mit és milyen mélységben akarnak
és tudnak adni. Ha ezek egyensúlyban vannak, harmonikus lesz
a kapcsolat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ez a hét kedvez a
művészi tevékenységeknek, illetve minden alkotó, teremtő
munkának. Ez jelenti az otthonunk szépítgetésével kapcsolatos
feladatokat vagy új tervek kieszelését is. Bármire is vonatkozik,
a most elkezdődő folyamatok gyors sikerhez vezetnek, és sok
örömet adnak.
BAK (december 22. – január 20.) Belső elégedetlenségéről hiába próbálja meg elterelni figyelmét sok munkával, ismeretek
gyűjtésével, nyelvtanulással. Ha az igazi okot nem tárja fel, ha
nem talál gyógyírt arra a magányra, amit szinte egész életében
érzett, akkor csak ideig-óráig tudja meggyőzni önmagát. Legyen
őszinte azokkal, akik szeretik.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Farsangi álarcok, ruhák
gazdag választékával
várjuk az érdeklődőket!

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.

REKONŠTRUKCIA
BYTOV!
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
TEL:
0905 450 570,
0948 622 051.

Autóbiztosítás
megvárásra,
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575
Márciustól hosszú távra
bérbe adó Véken
(Ógyalla mellett) 4-szobás
családi ház
20-áras kerttel.

Tel.: 0902 555 731

Festő,
ügyes kezek, szép falak!
Tel.:

0905 365 661

Hosszú távra (min. 5 év) bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

Ház, lakás, berendezés biztosítása a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk
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MŰSORAJÁNLAT
február 4-től 10-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 12.35
Tarzan (amer.), 13.40 Gyilkos sorok (amer.), 14.45
Columbo (amer.), 16.50
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 Mama
Jack (dél-afrikai), 21.10
Lepattintva (amer.), 23.40
Jackie Brown (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 12.10
Szökőá r (amer.), 16.0 0 A
Föld utolsó órái (amer.),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz plusz , 19.20 Ut a zás
a Föld középpont ja felé
(amer.), 21.10 För tel mes
főnök (amer.), 23.15 Utánunk a tűzözön (amer.),
1.40 Gyilkos hegy (német)

RTL II

9.00 A török konyha titkai,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
13.00 Step Up 4 (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
18.00 A szállító (amer.),
19.00 Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 A biztonság
záloga (amer.), 21.50 CSI: A
helyszínelők (amer.)

M2

12.10 A z én k is szörnyem, 13.10 Sherlock, a
jak, 14.21 Pom-Pom meséi, 15.00 Nils Holgersson csodálatos ut azása a
vadludak kal, 17.00 Mickey egér játszótere, 19.15
Gondos bocsok, 20.10
Elcserélt lányok (amer.),
21.00 Én vag yok it t, 22.35
M R 2 A k usz ti k

Duna tv

12 . 50
Ízőrzők,
13. 2 5
K el e t- E u r ó p a v a d o nja i ,
14.10 H a z ajá r ó, 15.15
Ne h é z ke s z t y ű k (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o 
a n g y a l , 18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 A DA L
2 017, 2 2 .15 A z e a s t w ic k i
b o s z o r k á nyo k
(a m e r.),
0. 30 Él e t b e n m a r a d t a k
(a m e r.)

Duna World

11.30 A f r i k ai vőlegény
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.45 Ha ng v illa , 15.15 A z öreg, 15.45
Hog y volt?, 17.40 Csalá d-ba r át , 19.30 A DA L
2017, 21.40 Fábr y, 23.0 0
Mu n k aüg yek , 23.30 O pe r a Café

Pozsony 1

11.30 Szlovák ízek, 14.00
Egy lépés a mennyország,
16.00 Álom a dicsőségről (olasz), 17.55 Úttalan
utakon, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.25 Énekel a Föld, 22.05
Talkshow, 23.00 Álom a
dicsőségről (olasz), 0.45
Ismétlések

Pozsony 2

11.50 Tudományos magazin, 12.45 Farmereknek, 13.35 Tesztmagazin, 13.55 Tenisz, 16.05
Színészlegendák,
18.30
Esti mese, 20.00 Híradó,
20.10 Őrangyalok, 20.40
Fekete Péter (cseh), 22.05
Kártyavár (angol), 23.55
Szlovákia
legnagyobb
bűnesetei

Markíza tv

7.35 Scooby Doo hol vagy?
(amer.), 10.45 Nicsak, ki
beszél! 3 (amer.), 12.50
Apádra ütök (amer.), 15.10
Har r y Potter és a t űz serlege (amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Személyiségtolvaj (amer.),
23.05
A
szállítmány
(amer.), 0.50 Válogatott
gyilkosok (amer.)

JOJ TV

8.15 Donald kacsa (amer.),
9.05 A Simpson család,
10.45
Viszlát,
nagyi!,
11.30 A kukucskáló, 12.30
Kincsvadászok
(amer.),
14.30 Egy bébiszitter naplója (amer.), 16.50 Az első
nyaralásom, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Eltitkolt bűnügyek (amer.),
22.45
Börtönregény
(amer.), 0.45 Philomena
(angol-amer.-francia )

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.10
Mesék , 10.30 St a h l konyhája , 12.40 Falforgatók ,
13.15 A Miller család
(a mer.),
13.45
Ta r za n
(a mer.), 14.50 Gy il kos
sorok (a mer.), 15.55 Tom
és Jer r y (a mer.), 18.0 0
Tények , 18.55 A Fa nt asz t i k us Nég yes és a z
Ez üst Ut a zó (a mer.- a ngol-német), 21.0 0 Wa nted
(a mer.), 23.25 Égsza kad ás
(a mer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.55
A Muzsika TV bemutatja, 13.35 Házon kívül,
14.10 Nevelésből elégséges
(amer.), 15.10 A mi kis falunk (magyar), 16.10 Jackie
Chan: Első csapás (hongkongi), 18.00 Híradó, 18.50
Armageddon (amer.), 22.00
A kaptár (amer.-angol), 0.35
Ártatlanul vádolva (amer.)

RTL II

10.25 A remény vágtája
(amer.), 12.10 Segítség,
bajban vagyok!, 17.10 Larry Crowne (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Téli mese
(amer.), 22.15 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.15
Téli mese (amer.)

M2

13.10 Sherlock , a ja k ,
14.21 Pom-Pom meséi,
15.25 I rá ny Ok ido!, 15.55
Ezerszőr (német), 17.0 0
Mickey egér játszótere,
17.50 A g u m i maci k , 19.15
Gondos bocsok , 20.10
Elcserélt lá nyok (a mer.),
21.05 A halász k i rály le gend ája (a mer.), 23.35
Gy il kosság (a mer.)

Duna tv

10.20 Eg yhá zi mű sorok ,
12.50 Rú zs és selyem,
13.50 Boei ng, Boei ng!
(a mer.), 15.35 Délibáb
m i nden
men ny iségben
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.05 K á r t yavá r (a mer.),
22.05 World Trade Center
(a mer.), 0.30 A vér és méz
f öldje (a mer.)

Duna World

10.45 A DA L , 13.15 Nag yok , 13.50 Ola sz-mag ya r örök ség, 14.35 A
rejt élyes X X. szá za d ,
15.05 Rú zs és selyem ,
15.35 Ö nök ké r t ék , 16.30
Szét sza k a dt
Mag ya rország, 17.25 Csalá d-ba r át ,
19.0 0 Ö t kont i nen s, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.30 Ezredes a k a st élyba n , 22.30
Bábel – Hesnával a v ilág,
23.25 Ha ng v il la

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
13.35 Poirot (angol), 15.20
A szép ár tatlan esete (szlovák), 17.00 Sen ki sem tökéletes, 18.15 A konyhám
titka, 19.00 Hírek, 20.25
Titkos életek (szlovák),
22.20 Amerikai szépség
(amer.)

Pozsony 2

12.55 Tenisz, 16.45 Jégkorong, 18.20 Mesék, 20.00
Híradó, 20.10 Csendes Don
(orosz), 21.55 Per manens
vakáció (amer.), 23.05 A
hódító Pelle (svéd-dán)

Markíza tv

10.45 Sherlock Holmes
(amer.), 13.20 Chart Show,
15.25 Jó tudni!, 17.45 Felvég, alvég, 19.00 Híradó,
20.30 A Föld után (amer.),
22.35 Halálos iramban 4
(amer.)

JOJ TV

11.50 Nász-ajánlat (amer.),
14.15 Halálos csapda 4
(amer.), 17.00 Főzzünk!,
17.50 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 Hetedik mennyország, 23.00 Pokoli igazság
(amer.), 1.00 Én és én meg
az Irén (amer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók,
15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Az 50
milliós játszma, 21.00 A
szultána (török), 21.35 A hihetetlen Hulk (amer.), 0.05
Bűnös Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 A szultána
(török), 21.35 Gondolkozz
pasiaggyal! (amer.), 0.15
Sherlock és Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 Tövismadarak
(amer.), 15.00 A kis menyasszony (indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 Dr. Csont
(amer.), 22.25 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Nyomtalanul (amer.), 11.55 Hazug
csajok társasága (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
16.35 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.35 A
konyhafőnök, 20.30 Showder Klub, 23.00 Barátok
közt

M2

11.45 Süsü, a sárkány, 12.55
Geronimo Stilton, 13.35 Kaja-kalandok, 15.20 Lucas és
Emily, 16.20 Peppa malac,
17.55 Rosie világa, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Szerelem
és vérbosszú (olasz)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.35
Jamie 15 perces kajái,
12.50 Colu mbo (amer.),
14.45 Ötcsillagos szere lem (német), 15.35 Elfeledet t szerelem (mexi kói),
16.20 Charlie, majom a
családban (német), 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.15
Alpesi nyomozók (osz trák), 23.05 I ndián magány
(amer.)

Duna World

11.40 Erdélyi kastély (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15
Öt kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.05 Roma magazin, 16.05 Duna anzix,
16.25 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Hogy
volt?, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.40 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Prelűd (német), 21.55 Riporterek, 22.25 A mentőautó (cseh), 23.25 Rendőrségi
ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 13.30 Nagyothallók műsora, 15.00
Az én hét csodám, 15.30
Nemzetiségi
magazin,
17.15 A világ kincsei, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10
Dokumentumf ilm,
22.30 Hamu (lengyel)

Markíza tv

10.05 Családi történetek,
12.05 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista (amer.), 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55
Szerencsekerék,
19.00 Híradó, 20.30 Vad
vidék (szlovák), 21.40 Kredenc, 22.50 Mama (amer.),
23.45 NCIS (amer.)

JOJ TV

9.50 Rendőrök akcióban, 10.50
Az örökség (amer.), 12.30 Topsztár, 12.55 Elveszett lelkek,
13.50 Tru Calling 3 (amer.),
14.50 Rendőrök akcióban,
15.55 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.15 Fejünk felett a
világ (cseh)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 Tövismadarak
(amer.), 15.00 A kis menyasszony (indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Castle (amer.),
22.30 XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.35
Gordon Ramsay, a konyha
ördöge, 17.35 A konyhafőnök
(amer.), 18.35 Segítség, bajban
vagyok!, 20.30 Showder Klub,
22.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.15 Pin kód, 13.35 Kajakalandok, 14.55 Caillou,
15.20 Lucas és Emily, 16.05
Traktor Tom, 16.20 Peppa
malac, 17.55 Rosie világa,
20.10 Egyszer volt, hol nem
volt? (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Tappancs,
a mesterdetektív (német),
0.20 Szerelem és vérbosszú
(olasz)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.), 14.40
Ötcsillagos szerelem (német), 15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!,
20.25 Önök kérték, 21.20
Velvet Divatház (spanyol),
22.15 Cédrusliget (amer.-kanadai)

Duna World

11.45 Családi dráma (magyar), 13.40 Szerelmes
földrajz, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.25 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 19.55
Cirkuszfesztivál, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 21.35 Szlovák
ízek, 22.10 Foster doktornő
(angol), 23.00 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

14.35 Művészetek, 15.30
Ruszin magazin, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.05 Az
iraki háború, 21.05 Dokumentumfilm, 22.30 Talkshow,
23.40 Mennybéli gettó

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
11.55 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista (amer.), 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Szerencsekerék, 19.00
Híradó, 20.30 Baby boom,
21.30 Tíz évvel fiatalabb,
22.35 Családi történetek,
23.30 Két és fél férfi, 0.25
NCIS (amer.)

JOJ TV

10.50 Örökség, 12.30 Topsztár, 12.55 Elveszett lelkek,
13.50 Tru Calling (amer.),
15.55 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Az
ördög nem alszik, 23.15 Új
lakások, 0.20 A titkosügynök
(amer.)

M1

SZERDA

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 A szultána
(török), 21.35 Vissza a jelenbe (amer.), 23.50 A törvény
embere (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 Tövismadarak
(amer.), 15.00 A kis menyasszony (indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.40 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Az élet csajos oldala
(amer.), 16.35 Gordon Ramsey, a konyha ördöge, 17.35
A konyhafőnök, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 A gyanú árnyékában

M2

13.35 Kaja-kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 14.55 Caillou,
15.20 Lucas és Emily, 16.20
Peppa malac, 17.55 Rosie világa, 20.10 Egyszer volt, hol nem
volt (német), 21.00 Én vagyok
itt!, 22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Gran Hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 17.10 Ridikül, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.35
Zsaruvér (amer.), 21.26 A
fehér királyné (angol), 22.35
Fehér leander (amer.-német),
0.40 Öltések közt az idő
(spanyol)

Duna World

11.40 Az özvegy és a százados (magyar), 13.20 Magyar
gazda, 13.40 Noé és barátai,
15.05 Nemzetiségi műsorok, 16.05 Duna anzix, 16.25
Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül, 2.20 Az
özvegy és a százados (magyar)

Pozsony 1

9.55 Rendőrségi ügyosztály, 12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A remény öble
(kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 A számkivetett
(amer.), 22.40 Gyilkosságok
Saint-Maloban
(francia),
0.10 Ismétlések

Pozsony 2

11.55 Sílesiklás, 14.35 A
diagnózis, 15.05 Az én hét
csodám, 15.35 Magyar magazin, 17.00 Hírek, 18.30
Atlétika, 21.10 Almatermesztés, 22.30 Művészetek, 23.25 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.05 Családi tör ténetek,
12.05 Jószomszédi viszo nyok, 13.05 A ment alist a (amer.), 15.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí rek,
17.25 Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Char t Show,
22.30 K redenc, 23.40 Két
és fél fér f i, 0.35 NCIS
(amer.), 1.30 A ment alist a
(amer.)

JOJ TV

10.50 Az örökség, 12.30
Topsztár, 12.55 Elveszett
lelkek, 13.50 Tru Calling
(amer.), 15.55 Találd ki a
koromat!, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 K r imi, 19.30 Híradó, 20.35 Vakáció, 21.40
Viszlát,
nagyi!
(szlovák), 23.20 Kettősügynök
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a texasi kopó (amer.), 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 Nagyfiúk 2
(amer.), 2.00 Leon, a profi
(francia-amer.)

6.20 Mokka, 12.30 NCIS
(amer.), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Magán�nyomozók, 15.45 Ana három
arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Halálos iram (amer.),
23.50 A férjem védelmében
(amer.), 2.15 Bukott angyalok
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 Tövismadarak
(amer.), 15.00 A kis menyasszony (indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 A mi kis falunk
(magyar), 22.25 Cobra 11
(német)

RTL II

11.00 Nyomtalanul (amer.),
11.55 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.35 Gordon Ramsey,
a konyha ördöge, 17.35 Konyhafőnök junior, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 A gyanú árnyékában, 23.00 Barátok
közt

M2

11.45 Süsü, a sárkány, 13.35
Kaja-kalandok, 15.20 Lucas
és Emily, 17.45 Milly, a kíváncsi, 18.10 Rosie világa,
20.10 Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 21.00 Én vagyok itt!, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.20
Gran hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.30 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.20 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.05
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 A
Bagi Nacsa Show, 21.20
Mun kaügyek
(magyar),
21.55 Megőrjít a csaj (német-amer.)

Duna World

11.30 Kristóf, a magánzó
(magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.05 Magyar krónika, 16.00
Duna anzix, 16.20 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szerelem a Fjordoknál (német),
21.50 Törvény és rend,
23.20 Rendőrségi ügyosztály (amer.), 0.10 Ágota

Pozsony 2

14.40 Biatlon – VB, 16.00
Hagyományos gyógymódok, 16.35 Szeparé, 16.50
Nemzetiségi hírek, 17.15
A világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 20.35 Tudományos magazin, 22.30 Isten
harcosai, Isten ellenségei,
23.25 Rendőrség, 23.40
Szenszei – Japán

Markíza tv

12.00 Jószomszédi viszonyok,
13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Családi történetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
17.55 Szerencsekerék, 19.00
Híradó, 20.30 Jó tudni!, 22.40
Szórakoztató műsor, 23.40 A
kávégép, 0.15 Két és fél férfi,
1.10 NCIS (amer.)

JOJ TV

9.50
Rendőrök
akcióban (amer.), 10.50 Az
örökség, 12.30 Topsztár,
12.55 Elveszett lelkek,
13.50 Tru Calling (amer.),
14.50 Rendőrök akcióban,
15.55 Találd ki a koromat!, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 K r imi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
23.25 Ikrek, 0.20 Kettősügynök (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 Tövismadarak (amer.),
15.00 A kis menyasszony
(indiai), 16.10 Szulejmán (török), 17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.30 Halálos
fegyver (amer.), 22.30 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 13.45
A gyanú ár nyékában,
14.40
Showder
Klub,
16.05 Barátok közt, 17.35
A konyhafőnök, 18.35 Segítség, bajban vagyok!,
20.30
Showder
Klub,
22.00 A gyanú ár nyékában, 23.00 Barátok közt

M2

11.25 Trombi és a Tűzmanó, 12.55 Geronimo Stilton,
13.35 Kaja-kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 14.55 Caillou,
17.45 Mily, a kíváncsi, 17.55
Rosie világa, 18.25 Szófia
hercegnő, 20.10 Elcserélt
lányok (amer.), 21.00 Én vagyok itt!, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.25
Gran hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (amer.), 19.30
A DAL 2017, 22.15 Nyomoz
a páros (amer.), 23.45 Az orvosdoktor (német)

Duna World

11.30
Szappanbuborék
(magyar), 13.45 Rúzs és selyem, 14.15 Esély, 15.35 Öt
kontinens, 16.05 Duna anzix, 16.45 Hogy volt?, 17.40
Család-barát, 19.30 A DAL
2017, 21.40 Ridikül, 22.40
Hazajáró

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A remény
öble (kanadai), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.50 Úttalan utakon, 22.35 Scarface (amer.)

Pozsony 2

12.0 0
Élő
pa noráma ,
12.45 Sílesi k lás – V B,
14.40 Biatlon – V B, 16.0 0
Vá rosból a vá rosba , 17.10
A világ k i ncsei, 17.45
Jég korong, 20.35 Mene k ülés a z a ra ny vidékéről
(szlová k), 21.35 Ben n fentes játék (f ra ncia), 23.25
A z ellenállás (a ngol)

Markíza tv

10.05 Családi tör ténetek,
12.05 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista (amer.), 15.05 Családi
tör ténetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Szerencsekerék, 19.00 Híradó, 20.30 Az anyós, 21.35
Char t Show, 23.45 NCIS
(amer.), 0.40 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

10.50 Az örökség, 12.30
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek, 13.50 Tru Calling (amer.), 14.40 Az
ördög nem alszik, 15.55
Találd ki a koromat!,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.0 0 K r im i, 19.30 H í r a dó, 20.35
Zafírkék (német), 23.20
Vérben ázva (amer.), 1.40
Az utolsó páncélvonat
(amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
február
4-én
Ráhel
február
5-én
Ágota
február
6-án
Dorottya, Dóra
február
7-én
Tódor
február
8-án
Aranka
február
9-én
Abigél
február
10-én
Elvira
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az érsekújvári Schwarz Péter és Šurianová Alexandra.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a bátorkeszi Ondrejóová Nina, az anyalai Bereczková Nataša, a negyedi Tóth Marián, a csicsói Csechová Csilla, a
pőstyéni Bartovic Filip, a perbetei Jaďuďová Sofia,
a párkányi Virág Khloe, a bánkeszi Mazúch Oliver, a komáromi Potúček Samuel, Vasi Tünde, Ulrich Ádám, Janíček Benett Marek, Oliver de Meyer, Varga Holly Mia,
Bobák Adam, Kovács Bence György és Podhorný Noel.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Sebők Sándor (74 éves), Velschitzová Mária
(81 éves), Szarka Terézia (85 éves), Katona Magdaléna (80 éves), Pázmány Zoltán (85 éves), Pásztor György
(78 éves), Csiba Ida (88 éves), Csillagová Ružena (56
éves), Štuchal Igor (57 éves) és Čavojský Ladislav (89
éves), a gútai Marosi Imre (73 éves), Forró Gizella (84
éves), Baránek Jozef (59 éves), a csicsói Nemes Viola (60 éves), a nemesócsai Domján István (80 éves)
és Beke Oszkár (62 éves), a marcelházai Provazník Jozef (71 éves) és Lanczová Kornélia (82 éves), a pati Štefankovič László (60 éves), a bátorkeszi Matušek Jozef
(91 éves), az ekeli Gőczeová Alžbeta (68 éves), a csallóközaranyosi Gubicza Imre (61 éves) és a szentpéteri
Markovics Lajos (75 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Dubarry csirkemell

Hozzávalók:
1 db csirkemell (egész, filé)
étolaj, só
A karfiolhoz:
500 g karfiol, só
A besamelhez:35 g vaj, só
30 g búzaliszt (BL55)
80 ml 2,8%-os tej
tejföl (20%-os)
trappista sajt (reszelt)
feketebors (őrölt)

Elkészítése:
A csirkemellet kettészedjük, kiszedjük belőle az inakat, majd
félbevágjuk, és kiklopfoljuk őket. Picit sózzuk meg a húsokat.
Az előkészített csirkemelleket egy evőkanálnyi olajon,
serpenyőben megsütjük, majd tepsibe tesszük.
Ezután a karfiolt készítjük elő. A száráról levagdossuk a gumókat, megmossuk őket, és gyöngyözve forró sós vízbe tesszük
mindet. Lefedve, puhára főzzük kb. 20 perc alatt. A megfőtt
karfiolokat lecsöpögtetjük, és a húsokra tesszük. Ekkor már a
sütőt kezdhetjük előmelegíteni 200 oC-ra.
Egy serpenyőben kis hőfokon felolvasztjuk a vajat, majd hozzáadjuk a lisztet. Ha összekevertük, még mielőtt a liszt elkezdene
pirulni, apránként felöntjük a tejjel, folyamatos kevergetés mellett.
Addig tartjuk a tűzhelyen, folyamatosan kevergetve a besamelt,
míg be nem sűrűsödik. A kész besamelt egy edénybe szűrjük. Ízlés szerint tejföllel hígítjuk, reszelt sajttal dúsítjuk, végül sóval,
borssal beállítjuk az ízét. Most a besamelt a karfiolra öntjük, majd
berakjuk a húsokat a sütőbe 200 oC-ra, körülbelül 20-25 percre.
Az elkészült Dubarry csirkemellet rizzsel, vagy krumplipürével
tálaljuk.

Használt és öreg autók
likvidálása

NON-STOP
TEL: 0919 183 225

Mona Lisa szelet
Hozzávalók:
500 g háztartási keksz
(darált)
3 ek cukrozatlan kakaópor
100 g vaj (olvasztott)
3 ek nutella
3 ek sárgabaracklekvár
Hozzávalók a krémhez
500 g mascarpone
200 g vajkrém (natúr)
500 ml habtejszín (cukrászhab, édesített)
1 csomag habfixáló
100 g étcsokoládé (75%-os,
narancsos is lehet)

2 ek cukrozatlan kakaópor
4 ek nutella
1 csomag zselatinfix

Elkészítés
Tészta (kekszalap): A vajat gőz felett felolvasztjuk. A tészta
alapjait egy nagy tálba öntjük, egyneművé gyúrjuk. Ha száraznak találjuk, tegyünk még bele lekvárt, vagy egy kis tejet.
A lényeg, hogy ne morzsolódjon. A tésztát kapcsos formába
nyomkodjuk egyenletesen, és betesszük a hűtőbe.
Krém: A tábla csokit gőz felett felolvasztjuk. Felverjük a
cukrászhabot a habfixálóval, jó keményre. (Cukrozott, így
nem kell bele külön cukor. Ha simát vettünk, mehet bele egy
kis porcukor vagy vaníliás cukor.) A habot 3 részre osztjuk,
az egyharmadnyi mennyiséget kiszedjük külön egy kis tálkába, és a hűtőbe tesszük, ez kerül majd a süti tetejére.
A két rész habot, a zselatinfixet, a vajkrémet és a mascarponét összekeverjük (már kézzel, nem robotgéppel, ne törjön a hab). Ezt az alapkrémet megfelezzük. Az egyikbe belekeverjük a kakaóport és az olvasztott csokit. Elővesszük
a tésztánkat a hűtőből, és rákenjük. A másik krémes alapba
belekeverjük a nutellát, s ezt a kakaós krémre simítjuk. Végül pedig rákenjük a tetejére a félretett habot. Néhány órára
hűtőbe tesszük!
Szeletelés előtt vágjuk körbe a forma oldalait. Vagy, akár
szilikonos sütőpapírral is körbetekerhetjük a formát, és a kicsatolás után már csak lehúzzuk körben a papírt.

Notebookok,

S Z U D O K U

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók

eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
Szoftveres
karbantartás
*
*

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik január24-én részt vettek
a szerető férj, édesapa és nagyapa,

Hajtman Ottó

izsai temetőben tartott búcsúztatóján,
aki életének 58. évében
távozott szerettei köréből.
Emlékét örökké őrizzük.

Tel.: 7704 310.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

Fájó szívvel emlékezünk halálának
első évfordulóján

Manet Józsefre
Keszegfalván.

Emlékét őrző, szerető felesége
és az egész család
Végleg elmentél hosszú utadra,
hangodat már nem hallhatjuk
többé soha.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk és nem feledünk téged.

Soha el nem múló szeretettel
és fájó szívvel emlékezünk halálának
nyolcadik évfordulóján

Tóth Angélára
Komáromban.

Szerető édesanyja és családja

Eladó Keszegfalván
egy összkomfortos,
3-szobás családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal
és 50 m2-es pincével.
Tel.: 0907 789 807

Registračné pokladne
PREDAJ * SERVIS

MEGEMLÉKEZÉS

Már egy éve, hogy itthagytál bennünket,
de szívünkben őrzünk mint egy drága kincset.
Könnyes szemmel megállunk sírodnál,
kérjük a Jóistent, minden könnycsepp nyugtassa álmodat.
Érted hulló könnyeink soha nem fogynak,
adjon a Jóisten csendes nyugalmat.
Akik ismerték, tisztelték,
gondoljanak rá kegyelettel.

Szobafestést,
mázolást,
lakásfelújítást
vállalunk.
Tel.:
0905 333 559

e-shop: www.privlačuj.sk

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk
info: 0907

227 699

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS
VI. liga – tavaszi menetrend
16. forduló, március 5-én, 14,30-kor
Örsújfalu- Csallóközaranyos * Újgyalla – Vágfüzes/
Kava * Bátorkeszi – Izsa * Madar – Búcs * FK Actív
Nagykeszi – Dunamocs * Marcelháza B – Szilos * Nemesócsa – Keszegfalva * Perbete – Dunaradvány *
17. forduló, március 12-én, 14,30-kor
Örsújfalu – Perbete * Vágfüzes/Kava – Marcelháza B *
Szilos – Nemesócsa * Csallóközaranyos – Bátorkeszi *
Izsa – Újgyalla * Dunamocs – Dunaradvány * Keszegfalva – Madar * Búcs – FK Actív Nagykeszi *
18. forduló, március 19-én, 15 órakor
Bátorkeszi – Örsújfalu * Újgyalla – Csallóközaranyos *
Marcelháza B – Izsa * Perbete – Dunamocs * Madar –
Szilos * Nemesócsa – Vágfüzes/Kava * Dunaradvány –
Búcs * FK Actív Nagykeszi – Keszegfalva
19. forduló, március 26-án, 15 órakor
Bátorkeszi – Perbete * Vágfüzes/Kava – Madar * Izsa –
Nemesócsa * Csallóközaranyos – Marcelháza B * Örsújfalu – Újgyalla * Búcs – Dunamocs * Keszegfalva – Dunaradvány * FK Actív – Szilos *
20. forduló, április 2-án, 15 órakor
Nemesócsa – Csallóközaranyos * Marcelháza B – Örsújfalu * Újgyalla – Bátorkeszi * Perbete – Búcs * Madar
– Izsa * FK Actív – Vágfüzes/Kava * Dunaradvány –
Szilos * Dunamocs – Keszegfalva *
21. forduló, április 9-én, 15,30-kor
Bátorkeszi – Marcelháza B * Örsújfalu – Nemesócsa *
Csallóközaranyosi – Madar * Izsa – FK Actív Nagykeszi
* Vágfüzes/Kava – Dunaradvány * Szilosháza – Dunamocs * Keszegfalva – Búcs * Újgyalla – Perbete *
22. forduló, április 16-án, 16 órakor
Nemesócsa – Bátorkeszi * Madar – Örsújfalu * Marcelháza B – Újgyalla * Perbete – Keszegfalva * Búcs – Szilosháza * Dunamocs – Vágfüzes/Kava * Dunaradvány
– Izsa * FK Actív Nagykeszi – Csallóközaranyos *
23. forduló, április 23-án, 16 órakor
Marcelháza B – Perbete * Bátorkeszi – Madar * Újgyalla – Nemesócsa * Csallóközaranyos – Dunaradvány
* Örsújfalu – FK Actív Nagykeszi * Vágfüzes/Kava –
Búcs * Dunamocs – Izsa * Szilosháza – Keszegfalva *
24. forduló, április 30-án, 16 órakor
Madar – Újgyalla * FK Actív Nagykeszi – Bátorkeszi
* Perbete – Szilosháza * Nemesócsa – Marcelháza B *
Búcs – Izsa * Keszegfalva – Vágfüzes/Kava * Dunaradvány – Örsújfalu * Dunamocs – Őrsújfalu * Dunamocs
– Csallóközaranyos *
25. forduló, május 5-én, 16,30-kor
Izsa – Keszegfalva * Csallóközaranyos – Búcs * Csallóközaranyos – Búcs * Vágfüzes/Kava – Szilosháza * Nemesócsa – Perbete * Újgyalla – FK Actív * Marcelháza
B – Madar * Örsújfalu – Dunamocs * Bátorkeszi – Dunaradvány *
26. forduló, május 14-én, 16,30-kor
Perbete – Vágfüzes/Kava * Keszegfalva – Csallóközaranyos * Szilosháza – Izsa * Dunamocs – Bátorkeszi *
Búcs – Örsújfalu * Dunaradvány – Újgyalla * FK Actív
– Marcelháza B * Madar – Nemesócsa *
27. forduló, május 21-én, 17 órakor
Örsújfalu – Keszegfalva * Csallóközaranyos – Szilosháza * Izsa – Vágfüzes/Kava * Madar – Perbete * Nemesócsa – FK Actív Nagykeszi * Marcelháza B – Dunaradvány * Újgyalla – Dunamocs * Bátorkeszi – Búcs
28. forduló, május 28-án, 17 órakor
Perbete – Izsa * Vágfüzes/Kava – Csallóközaranyos *
Szilosháza – Örsújfalu * Keszegfalva – Bátorkeszi *
Búcs – Újgyalla * FK Actív Nagykeszi – Madar * Dunaradvány – Nemesócsa * Dunamocs – Marcelháza B *
29. forduló, június 4-én, 17 órakor
Csallóközaranyos – Izsa * Örsújfalu – Vágfüzes/Kava *
Bátorkeszi – Szilosháza * FK Actív – Perbete * Újgyalla
– Keszegfalva * Marcelháza B – Búcs * Nemesócsa –
Dunamocs * Madar – Dunaradvány *
30. forduló, június 11-én, 17 órakor
Perbete – Csallóközaranyos * Keszegfalva – Marcelháza
B * Szilosháza – Újgyalla * Vágfüzes/Kava – Bátorkeszi
* Izsa – Örsújfalu * Dunaradvány – FK Actív Nagykeszi
* Búcs – Nemesócsa * Dunamocs – Madar *

Előkészületi mérkőzések

Zalaegerszegi TE – KFC Komárom 1:3 (1:0) góllövők: Militosjan, Gonzáles és Turančík * * FC Nagyszombat juniorok – KFC Komárom 3:3 góllövők: Haša, Faragó és Szénási
* A vágsellyei műfüves pályán Gúta – Nagymegyer 0:2 *
Vágújhelyen Újtölgyes (Nová Dubnica) – Gúta 0:0 * Ógyalla–FK Actív Nagykeszi 4:0, g.: Szántó 2, Porubszky, Simon
* Marcelháza–Szentpéter 3:3 * Hetény – Dunamocs 6:4 *
Csallóközaranyos – Őrsújfalu 4:3 * Marcelháza – Szentpéter
3:3 * Ógyalla – FK Actív Nagykeszi 4:0 * Ekel – Nemesócsa
4:1 * Nemesócsa – Tany 2:1 *

Komáromi városi kispályás fociliga XI. forduló

Black Bull Litovel – Antigén
11:4 (3:1) Góllövők: Szikonya
D. 3, Nagy J. 2, Hausleitner N.
2, Tòth T. 2, Uzola I., Faragó T.
– Smolka M. 2, Horák D., Kiss P.
* Csoda Bal – FC Rutin Anaplast 1:5 (0:2) Góllövők: Kovács
I. – Podlucký M., Kovács T.,
Novota Z., Antunovič G., Bylìk
D. * Blue Diamonds – Amfora

3:6 (1:2) Góllövők: Kurucz Á. 2,
Cong P. – Nagy E. 4, Jokel F. *
Team TechniCAD – Aureus 6:4
(2:2) Góllövők: Szabó A. 2, Szabó T. 2, Csintalan I., Budai D.
– Olajos S. 3, Molnár I. * Bauring City – Barracuda 5:2 (4:1)
Góllövők: Bombicz Á. 3, Speck
Wilson E., Sýkora D. – Králik
Cs., Oršolik T.

KÉZILABDA

Egy csapatban a naszvadi Bízik-testvérek

Bízik Boglárka Kisvárdáról
Mosonmagyaróvárra igazolt
Boglárka ugyanis a testvére
Réka már másfél éve szerepel. Boglárka korábban a Budaőrs és a Kisvárda mezét viselte, s fontos szerepet vállalt
a Kisvárda NB I-es tagsága
kiharcolásában. A huszonhét

esztendős irányító egyébként
az óváriakkal 1+1 éves szerződést kötött. A két naszvadi lány
ezentúl ismét egy csapatban
küzd. Boglárka és Réka legutóbb Szlovákiában szerepelt
egy csapatban, a 2014/2015-ös
bajnoki idényben a vágsellyei
Duslo sikereiért küzdöttek.

S A K K

Már hagyománnyá vált, hogy a hivatalos sportidényt
megelőzően korábbi edzőjük, Pilinsky Jánosra emlékezve falukupával nyitnak a sakkozók. Az emlékversenyt a
jelenlegi szakosztályelnök, Ostružlík Márk nyerte, második lett Rancsó Márk, bronzérmes pedig Zsitva Norbert lett. Az
utánpótlás korcsoport győztese Gyóni Gergely lett, a második
helyen Szabó Gergely, a harmadikon pedig Szabó Ákos végzett.

RÖPLABDA

VK Spartak SJE Komárom – VK KDS Kassa
3:1 (16, 21, -25, 17)

Szenzációs győzelmet arattak a komáromi röplabdások,
amikor – mondhatni – tétmérkőzésen csaptak össze a
aSzlovák Kupa versenyében
a tabella negyedik helyén álló
kassaiakkal. Az első két játékrészben mindvégig érezni
lehetett fölényüket, viszont a

harmadik menetben a kassaiak voltak szerencsésebbek. A
negyedik játékrészben már tombolt a
komáromi szurkolótábor, amelyet a
Spartak játékosai
hatalmas diadalmenettel jutalmaztak.

VK Mirad Eperjes – Spartak Komárom
3:0 (23, 22, 25)

A bajnokság 1.-5. helyéért
folyó küzdelem ötödik összecsapásában a tabella második
helyén álló eperjesiek rajt-célt
győzelmet arattak. A hazai
pályán a jelenlegi ezüstérmes

szinte minden felugrása, lecsapása sikeres volt, a védelme
remekelt, miközben a komáromiakon érezni lehetett, hogy a
kassaiak elleni találkozó kifárasztotta őket.

MBK Rieker COM-therm Komárom – KB Kassa
70 : 72 (40:43 * 22:19, 18:24, 17:11, 13:18)

Akár biztos is lehetett volna a komáromi kosárlabdacsapat a
győzelmében, ha nem hiányolták volna a gárda egyik oszlopos
tagját, a jelenleg betegségével küzdő Andrej Kuffát. Ráadásul
ismét „többen” voltak a kassaiak, hiszen jelentős háttérerősítést adtak számukra a játékvezetők...
Az igazsághoz azonban az is tak. Így ismét a kassaiak ünhozzátartozik, hogy a komá- nepelhettek, hiszen az utolsó
romi játékosok ezúttal nem percekben a játékvezetők is
brillíroztak. Az első negyed- „besegítettek”.
ben a csapat még
hozta a formáját,
igaz elsősorban az
erőfelméréssel is
törődtek, különösen nagy figyelmet
fordítva a kassaiak
taktikájára. Akár
elégedettek is lehettek volna a komáromi szurkolók,
hiszen hárompontos előnnyel zárták
ezt a játékrészt. A
második negyedben viszont a kassaiak voltak kezdeményezőbbek és
nyolcpontos vezetést harcoltak ki. A
harmadik negyedben ismét a komáromiak irányították
a játék menetét és
hatpontos vezetést
értek el, viszont az utolsó já- Komárom lejobbjai: Langston
tékrészben elpártolt tőlük a 17, Bojanovský 12, Bilič 10,
szerencse. Védelmük sokat Djordjevič 10, Tomič 8, Vido
javult, ám a dobók elfárad- 6, Halada 4, Cobb 3 pont.

Nyitrabánya – MBK Rieker COM-therm Komárom
87:96 (42:49 * 17:26, 25:23, 22:16, 23:31)

Szombaton a nyitrabányai kosarasok mindenképpen pontot
szerettek volna szerezni, hiszen az utóbbi időkben egyre
intenzívebb játékkal lepték
meg ellenfeleiket. Az első
negyedben viszont a komáromiak okoztak meglepetést,
akik rövid idő alatt felmérték
a hazai csapat taktikáját és kilencpontos vezetéssel zárták
az első negyedet. A második
játékrészben már két, azonos
felkészültséggel
rendelkező
csapat lépett pályára, amit a
hazai csapat jobban kihasznált
és kétpontos vezetést szerzett.

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Lévai Patrióták
103:75 (56:39 * 24:18; 32:21; 30:16; 17:20)
Lapzárta után, hétfőn került sor
a találkozóra, amelynek nagy
volt a tétje, hiszen itt dőlt el,
hogy Komárom csapata folytathatja-e nemzetközi szereplését az Alpok-Adria Kupában. A

A T L É T I K A
Az alábbi sorok írója szombaton délelőtt nem fogadta el a
szíves invitálást, hogy kapcsolódjon be a gútai Achilles-futás
első rendezvényébe. Számomra
hideg volt és csúszott a pálya.
Ennek ellenére minden tiszteletem azoké, akik – előfordulhat, hogy a város sportéletének
egy új fejezetét megnyitva – a

153. maratonjával büszkélkedő
Kele Géza, illetve a kilencvennégyszeres maratonfutó Zsélyi
Zoltán kezdeményezésére bekapcsolódtak ebbe a futásba,
amelyen nem a táv és nem az
idő a legfőbb tényező, hanem
a mozgás és a közösség. A városháza elől induló kis csapat
a vásártéren át jutott a Szent

A második félidő nyitánya is a
hazai csapatnak kedvezett, ami
a komáromi szurkolók körében
okozott meglepetést. A nyitrabányaiak jól védekeztek, a komáromi támadósor kezdeményezéseit rendre védeni tudták.
Az utolsó negyedben azonban
győzött a lelkesedés és régi formájukat hozták a komáromiak,
amit nyolcpontos előnnyel igazoltak.
Komárom legjobbjai: Bilič
24, Tomič 19, Djordjevič
15, Cobb 14, Vido – doubledouble! 10, Langston 5, Halada 5, Bojanovský 4 pont.

Rozália-emlékparkba,
ahol
végül 10 kilométert futottak,
gyalogoltak. A végső kiértékelésen elhangzott, hogy rendszeres időközönként szeretnék
az Achilles-futást megtartani
(kéthetente) és köreikbe szívesen fogadnák a testnevelőtanárokat, akik neveltjeiknek is
példát mutathatnának.

korábbi mérkőzések statisztikája
szerint nem sok esetben tudta
a komáromi csapatot legyőzni
Léva legénysége, s ezúttal is a
papírforma érvényesült. Folyamatosan erőteljes, szép átadásokkal és hárompontos dobásokkal megtűzdelt játékot mutatott
be a komáromi csapat – a hazai
szurkolók nem kis örömére – és
három negyeden át bizonyították, hogy valóban a hazai kosárlabdázás élvonalához tartoznak.
Az igazsághoz azonban az is
hozzátartozik, hogy a lévaiak
csapatából több fontos játékos
is hiányzott. Nagy kár, hogy az
utolsó negyedben lassítottak
a komáromiak, mert a rajt-cél
győzelem még szebb lett volna.
Komárom legjobbjai: Langston 19, Vido 18.
Szerdán újabb összecsapásra kerül sor a komáromi sportcsarnokban,
ahol az MBK Rieker
COM-therm Komárom
csapata a tátraalji BK
Iskra Szvit csapatával
találkozik az alapszakasz
30. fordulójában.
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