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Szlovákia szégyenfoltja

Törölhető amnesztiák

Szlovákia évek óta megoldatlan szégyenfoltja az 1998-ban hozott mečiari amnesztiák ügye. Mint ismeretes, ezek az amnesztiák voltak hivatottak megakadályozni, hogy kivizsgálhassák ifjabb Michal Kováč elrablásának máig tisztázatlanul maradt körülményeit.

Wurczell Zoltán felvétele

Komáromi férfi a csallóközi templomok fosztogatója

A helyszínen lefülelték

Mint ismeretes, a volt elnök
fiának elrablásához szorosan
kapcsolódik Robert Remiáš
meggyilkolása, melyre ugyan
nem vonatkozik a hírhedtté
vált amnesztia, ennek ellenére ügye máig elvarratlan
maradt. Remiáš Fegyveres
Oszkár egykori titkosszolgálati ügynök összekötője
volt, aki vallomást akart tenni ifjabb Kovács elrablásának ügyében. Az eltelt két
évtized alatt a parlament kilenc alkalommal veselkedett
neki a mečiari amnesztiák
eltörlésének, mindannyiszor
sikertelenül. A politikai bűntett kulcsfigurái azóta is háborítatlanul élnek, tagadva,
hogy bármi közük is lenne
az ügyhöz. Annak ellenére,
hogy Robert Fico kormányfő
(aki maga is jogi végzettség-

gel rendelkezik) kijelentette,
lehetetlennek tartja az amnesztia eltörlését, s jogi végzettségű embernek szerinte ilyesmi
eszébe sem juthat, jogtudósok
állítása szerint alkotmánytörvénnyel törvényes módon
igenis eltörölhetők az amnesztiák. Ezt egy közös nyilatkozattal is megerősítették, melyet huszonhat ismert jogász
látott el kézjegyével. Szerintük
szükség és egyben lehetőség
is van az amnesztia eltörlésére, ugyanis Mečiar visszaélt
a joggal, nem volt tekintettel
az alkotmányosság védelmére és negatívan befolyásolta
az igazságszolgáltatást, hogy
megakadályozza a volt elnök
fia elrablásának kivizsgálását.
A nyilatkozat aláírói között
szerepelnek a Legfelsőbb Bíróság bírái, volt alkotmánybírák, jogi egyetemek oktatói,

jogtudósok és más elismert
jogászok. „Szlovákia újkori
történetében nincs példa ilyen
mértékű visszaélésre, folt ez
minden demokratikus jogállam történetében” – olvasható
a nyilatkozatban, mely arra a
közvélemény körében ismert
tényre is emlékeztet, miszerint
fennáll a gyanú, hogy a bűncselekmény elkövetésében az
állami szervek is részt vettek.
Az ügy jelenlegi állása szerint tehát Fico állításával ellentétben az ország legjobb
jogi szakemberei arra a közös
megegyezésre jutottak, hogy
az amnesztiákat alkotmánytörvénnyel el lehet törölni, ennek
ellenére húsz év alatt egyetlen
egyszer sem volt rá politikai
akarat. S tegyük hozzá, ez
azért sok mindent elárul a szlovákiai helyzetről.
-zsu-

Néhány héttel ezelőtt a rendőrség letartóztatott egy férfit, akit templomfosztogatással gyanúsítottak. A férfi akkor beismerte, hogy ő tört be a dunaszerdahelyi Szent György-templomba. Január végén azonban kiderült, hogy nem ez a gyanúsított követte el a betöréseket.
Az igazi tettest, a 19 éves komáromi V. Sz.-t lakossági bejelentés alapján fogta el a rendőrség
Ekecsen. A férfi január 29-én, vasárnap dél körül berúgta az ekecsi katolikus templom faajtaját, ahol értékes tárgyak és perselypénz után kutatott. Mivel azonban hangokat hallott
valahonnan, menekülőre fogta. A Dunaszerdahelyi Járásbíróság múlt héten szerdán döntött
a csallóközi templomokban elkövetett lopásokkal gyanúsított személy előzetes letartóztatásba helyezéséről.
Az elkövetőt egyébként a helyi cselekményeket az előzetes nya körülbelül 200 euró volt,
tűzoltószervezet parancsno- letartóztatását töltő, bizonyos az egyik esetben viszont üres
ka pillantotta meg a templom lopásokat korábban beismerő kézzel távozott.
udvarán, aki azonnal riasztot- férfi követte-e el. Felmerült az A bíróság háromtól tíz évig
ta a rendőrséget, majd a járőr is, hogy esetleg csak magára terjedő
szabadságvesztésre
megérkezéséig feltartóztatta a vállalta a bűncselekményeket.
ítélheti őt.
fiatalt. A rendőrök
Kép: paraméter.sk
A nyomozóhaezután vették őritóság vélhetően
zetbe V. Sz.-t, aki
kihallgatja majd
kihallgatása során
ezzel kapcsolattöbb lopást is beisban, és hamamert. A templomok
rosan
kiderül,
fosztogatója a múlt
megvádolják-e Kigyulladt egy háromszintes lakóház pincéje Komáromban
év
szilveszterén
valamivel.
Az a Vár utcában. A tűz 13 óra után keletkezett, a tűzoltók éjjel
kezdte sorra „felelkövető
min- két óra után még dolgoztak a tűz megfékezésén. A lakóházat
keresni” a csallóden alkalommal sűrű füst árasztotta el.
közi templomokat.
a perselypénzre A tűzoltóknak csaknem két- Két tűzoltóegység hét szakOlyan célpontokat
utazott, legna- órás küzdelem után sikerült embere igyekezett megféválasztott, melyek
gyobb zsákmá- lokalizálniuk a tűzfészket. kezni a lángokat, ám a sűrű
a Komárom-Dunafüst elárasztotta az emeleszerdahely vasútvonal menteket is. A tűzoltók evakutén fekszenek. Január elejétől
ációs járműve is helyszínre
Ekecsen három templomi beérkezett. Miután kiérkeztek Valószínűleg elég sokan emlegetik majd Budapesten annak
törés is történt. Az egyik során
a helyszínre, nyolc személyt a komáromi rendszámú luxusautónak a vezetőjét és annak
110 eurónyi zsákmánnyal táazonnal elsősegélyben ré- felmenőit, akinek a villamossínekre leparkolt BMW-je fél
2002. február 4-én szinte órák alatt összeomlott a hazai nem szesítettek, négyet kórházba órán át akadályozta a magyar főváros tömegközlekedését.
vozott a gyanúsított, és továbbanki szubjektumok összessége, kisemmizve az egy életen szállítottak. Ezt követően – A parkolásból „doktorált” gépjárművezető miatt állt fél
bi 40 eurós kárt okozott. A hivatalos rendőrségi tájékoztatás át megtakarításukért dolgozók tömegét. Az ügyön az állam a mentőszolgálat kiérkező óráig a 19-es villamos, a 41-es pedig terelve közlekedett. A
szerint a hatóság továbbra is nyert, hiszen csak az adókból 6 milliárd koronát zsebelt be. egységére bízták a lakók elvezető meg ugyanakkora kretén maradt, mint előtte volt –
nyomoz a Dunaszerdahelyen, Csehországban a tömegek nyomására kártalanították a ká- látását.
áll az Index.hu szombati vitriolos hangvételű híradásában.
rosultakat. Szlovákiában másfél évtizede ugyanezért harcol a
Nagymegyeren, és további falKárosult
Polgárok
Szövetsége,
ám
eredménytelenül.
Az
elmúlt
vakban történt templomi benapokban közvetlenül Andrej Kiska köztársasági elnökhöz,
törésekkel kapcsolatban. Azt
illetve Bugár Béla Híd-elnökhöz fordultak orvoslásért. Most Szombaton már régi ismerősként üdvözölhették a menegyelőre nem tudni biztosan,
a válaszra várnak.
hogy a még lezáratlan bűntőszolgálat dolgozói azt a férfit, akit percekkel korábban a komáromi városi rendőrök életük kockáztatásával mentettek ki a jeges Dunából. Meg nem erősített
értesüléseink szerint a férfi egy családi perpatvar során
A legnagyobb valószínűség szerint még 2017 első felében csatlakozna a RegioJet ahhoz a köz- zavartságát erőszakossággal tetézte, ezért a helyszínre
lekedési rendszerhez, ami jelentősen megkönnyíti majd a Komárom – Pozsony vonalon utazók érkező rendőrök később a mentősökkel a kórházi ügyefővárosi közlekedését. A vasúttársaság ugyanis bekapcsolódna a Pozsonyi Integrált Közleke- letre szállították. Itt nyugtatókkal szedálták. Ezután a
désbe (BID – IDS BK). A vonalon utazók egy egységes menetjeggyel nemcsak a sárga vonato- férfi rádöbbenhetett korábbi tettére, mert felballagott az
Erzsébet-hídra és onnan a Dunába vetette magát. Az ár a
kon, hanem a pozsonyi tömegközlekedés (MHD) járatain is utazhatnának.
A BID szóvivője, Eva Kukuro- kedéshez jelenleg a Pozsonyi társaság abban bízik, hogy a jól part felé sodorta, ahol a városi rendőrök a vízbe ugrottak
vá elmondta, már tárgyalnak a Közlekedési Vállalat (DPB), a működő integrált közlekedési és a partra húzták, majd a kihűlés megakadályozása érRegioJettel a technikai megva- Slovak Lines busztársaság és a rendszer akár 25 százalékkal dekében gondoskodtak róla és a mentők megérkezéséig a
lósításról, a menetjegyek és a Szlovák Vasúttársaság (ŽSSK) több új utast is jelenthet szá- szolgálati kocsiban tartották. Így a mentők másodszor is
visszaszállították a kórházba.
chippel ellátott kártyák ellenőr- tartozik. A cseh magán vasút- mukra.
zésének módjáról egyeztetnek.
A Pozsonyi Integrált Közle-

Hétfőn tűz ütött ki egy
komáromi lakóház pincéjében

Tizenöt év tétlenség
és teljes reménytelenség

Életet mentettek a komáromi városi rendőrök

Kényelmesebben utazhatunk

A Magyar Területi Színház és művészeinek emlékét őrzi

Komárom szülötte, Jókai Mór legismertebb regényhősét ábrázolja Gáspár Péter múlt héten
hétfőn leleplezett szobra, amely azon a helyen

áll, ahol a volt Legényegylet székházában első
ízben mutatkozott be a Magyar Területi Színház
társulata. A színházalapítók és első színművé-

szek nevét márványba vésték az utókor számára. Az eseményről lapunk 2. oldalán képriportban számolunk be.
Németh István felvételei
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Felavatták Gáspár Péter szobrászművész Aranyember-szobrát
Idestova nemzedéknyi idő telt el azóta, hogy a komáromi Katolikus Legényegylet 1904-ben épült Eötvös
utcai egykori székházában, amely az 1952 októberében alakult Magyar Területi Színháznak biztosított
fedelet, 1953. január 31-én bemutatták Urbán Ernő
Tűzkeresztség című darabját, amely – az Állami Faluszínház magyar tagozatát leszámítva – a szlovákiai
magyar színjátszás második világháború utáni nyitányaként került be kultúrtörténetünkbe.
Sajnos a színházalapítók lelkes gárdájából ma már csak
kevesen vannak közöttünk,
ám azok feledhetetlen emlékét, akik immár az örökkévalóság „mennyei deszkáin”
szerepelnek, az elkövetkező
nemzedékek számára is megőrzi az emlékezet.
Konrád Józsefnek, a MATESZ néhai főrendezőigazgatójának az özvegye,
Konrád Márta asszony és a
Teátrum Színházi Polgári
Társulás kezdeményezésére
2012-ben a MATESZ egykori székházának a közelében elhelyezték egy szobor
talapzatát, amelyen feltüntették első kőszínházunk alapító művészeinek a névsorát.
Szűk öt év elteltével január
30-án ünnepélyes keretek
között felavatták a talapzaton elhelyezett Aranyemberszobrot is, amely közadakozás eredményeként készült,
és Gáspár Péter szobrászművész alkotása.
Az avatóünnepélyen megjelenteket Batta György, a
Teátrum Színházi Polgári
Társulás elnöke köszöntötte,
majd Csáky Pál EP-képvise-

lő és Dráfi Mátyás Jászai-díjas színművész,
a Teátrum művészeti
vezetője idézték avatóbeszédükben a több
mint hat évtizeddel ezelőtt történteket, fejet
hajtva mindazok emléke
és művészete előtt, akik
a nem éppen könnyű
időkben ápolták a magyar szót és kultúrát,
melyet eljuttattak a Felvidék legtávolabbi falvaiba is. Ezt követően
Konrád Márta olvasta
fel azon önkormányzatok, intézmények, vállalkozók és személyek
névsorát, akik adományaikkal hozzájárultak
a szobor elkészüléséhez.
Közülük Nagy Richárd,
a Ductus Kft. igazgatója
méltatta a hajdani Magyar Területi Színház
és társulatának múlhatatlan érdemeit, majd a
szobor ünnepélyes leleplezésére került sor.
Ezt követően koszorúkat és
virágokat helyeztek el a szobor talapzatánál, majd Borsó
Ákos elszavalta Petőfi Sán-

dor Színészdal című versét,
Sámson Gizella pedig előadott egy regős himnikus
éneket. Végül pedig az új

szobrot jelképesen átadták
Komárom városának.
Németh István
(A szerző felvételei)

15 éves a komáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes    (III.)

Komárom kóruséletének története mozaikokban

A kodályi tanítás Magyarország határain túl is értőkre, követőkre talált. A karéneklés nálunk – a Felvidékeken is – mozgalommá izmosodott. Komáromban már 56. éve megszakítás
nélkül énekel a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara, melynek alapító karnagya Pálinkás Zsuzsa, az iskola (matematika-fizika szakos) pedagógusa volt, majd Stirber Lajos állt
az énekkar élére, a jelenlegi karnagya pedig Juhász Mónika,
az iskola zenei nevelés szakos pedagógusa. A 46. éve folyamatosan éneklő alsó tagozatos Kicsinyek Kórusát Kaszás Jánosné Morvay Margit, szintén az iskola egykori pedagógusa
alapította, amelyet tőle Zsákovics Zsuzsa vett át, jelenleg azt
Pfeiferlik Annamária, az intézmény zenei nevelés szakos pedagógusa vezeti.
Mindkét jelenlegi karnagy kórusok krónikája szerint dr.
tagja volt a most általa veze- Ivan Hrušovský neves szlotett kórus elődjének. Mindkét vák zeneszerző, zenetudós, a
énekkar szinte a megalakulása bírálóbizottság tagja ezekkel
óta a szlovákiai iskolai kóru- a szavakkal gratulált a szerepsok élmezőnyéhez tartozik. lőknek.
Eleddig a szlovákiai magyar A II. lakótelepi, később Béke
gyermek- és ifjúsági kórusok Utcai – a mai Jókai Mór Alapisországos minősítő versenyén, kola gyermekkarai sikerein fela Csengő Énekszón arany- buzdulva a város többi iskolája

A II. lakótelepi alapiskola Kicsinyek Kórusa alapító karnagyával, Kaszásné Morvay Margittal, 1971-ben, az alakulás
évében
vagy ezüstkoszorús minősítést is megszervezte
ért el, de mind a „kicsinyek”, énekkarát, amemind a „nagyok” énekkara lyek többsége
eredményesen szerepelt már mindmáig sikea gyermekkarok Éneklő Ifjú- resen működik.
ság elnevezésű össz-szlová- Az Eötvös Utkiai versenyében is. „Gratulá- cai Alapiskola
lok a szimpatikus komáromi Kicsinyek Kógyermekkar teljesítményéhez, rusának alapító
amellyel bizonyította a magyar karnagya Szakórusok hagyományosan ma- bó Franciska
gas színvonalát. A kórusnak volt, majd Sziés karnagyának művészetük lárd Erika állt
tökéletesítéséhez további sok a kórus élén,
sikert és kitartást kívánok” – a jelenleg Polák

A II. lakótelepi alapiskola gyermekkara alapító karnagyával,
Pálinkás Zsuzsával 1975-ben a világhírű karnagy és zeneszerző, Bárdos Lajos tiszteletére rendezett esten
Lýdia vezetésével dolgozik az
énekkar; az iskola „nagyok”
kórusát Chalivupulu Dóra alapította, melyet az 1983/84-es
tanévben Siposs Jenő vett át,
és mindmáig ő a karnagya. A
Marianum Egyházi Iskolaközpontban Stubendek István karnagy alapított énekkart. Majd
Orsovics Yvette állt a kórusok
– a Schola Mariana Kicsinyek
Kórusa – Nagyok Kórusa – Ifjúsági Kórusa – élére. Vezetésével a „nagyok” kórusa egyre
többször öregbíti városunk jó
hírnevét rangos nemzetközi
versenyeken is.

A Selye János Gimnázium
Énekkara és Hangszeres Kamaraegyüttese Stirber Lajos
vezetésével főként az iskolai és városi rendezvényeken
szerepel. A szlovák tannyelvű
iskolák jelenleg is működő
énekkarai: a Határőr Utcai
Alapiskola Škovránok – Alžbeta Kolláriková; a Komenský Utcai Alapiskola Margarétky – Viera Harmatová és
Adriana Schuchmannová vezetésével dolgozik. Évenként
megméretettnek a Komáromi
Regionális Népművelési Központ által kiírt járási énekkari
versenyen és gyakori szereplői a helyi
kulturális rendezvényeknek is.
Stirber Lajos
(Folytatása
következik)
A Béke Utcai Alapiskola gyermekkara
Zsolnán, az Éneklő
Ifjúság országos seregszemléjén – karnagy Stirber Lajos

MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Kolárove
č. 595/2017-A/1 a 596/2017-A/1 zo dňa 30.01.2017

vyhlasuje

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo
* parcely reg. „C” s parc. č. 28520/86, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 400 m2 a
* parcely reg. „C” s parc. č. 28520/89, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 400 m2.
Minimálna kúpna cena je 20,- €/m2.
Kritériom pre určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať:
* na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946
03 Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
* na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
* e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
* na telefónnom čísle: 035/7900928
Lehota na predloženie návrhov končí
dňa 24.02.2017 o 12,00 hod.
Termín vyhodnotenia verejnej súťaže: 27.02.2017 o 9,00 hod.
na Mestskom úrade v Kolárove.
Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo

GÚTA VÁROS

Templom tér 1., 946 03 Kolárovo
Gúta város a képviselő-testületének 2017.
január 30-i 595/2017-A/1 számú, valamint
az 596/2017-A/1 sz. határozata értelmében

versenytárgyalást hirdet

a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján Gúta város
kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban
vezetett
* 28520/86-os „egyéb terület” besorolású 400 m2 nagyságú,
valamint a
* 8520/89-es „egyéb terület” besorolású 400 m2 nagyságú területre.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott
árajánlat minimális összege 20,- €/m2 .
A versenytárgyalás győztese az lesz, aki a legmagasabb árat
ajánlja.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
* Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1., 946 03 Kolárovo, I.
emelet, 22-es irodájában
* Interneten: www.kolarovo.sk
* E-mail címen: info@kolarovo.sk
* Telefonon: 035/7900928 nyújtanak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2017 február 24-én, 12 óra
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2017. február
27-én, 9 óra a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád,
Gúta város polgármestere
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A népszavazás intézményének
megerősítéséért

Rossz idők járnak az egyik legnagyobb, de kétségkívül legkecsesebb madarunkra, a hattyúra. A kemény tél, a tartósan befagyott vizek egyre kisebb területre kényszeríti a hattyúpopulációt, amelyet eddig is megtizedelt a madárinfluenza. Igaz, hogy az emberektől kenyér- és
kiflidarabokat hálásan elfogadó madarak egyes ornitológusok véleménye szerint már túlzottan elszaporodtak, és hovatovább kiszorítják élőhelyükről az itteni őshonos madarainkat, amelyekkel szemben agresszívan viselkednek, mégis szívet szorító látványt nyújtanak a
Nagykeszi és Gúta környékén talált hattyútetemek.
Bár ma a járásban élő hattyúnépességet mint- Sok monda és hiedelem fűződik a hattyúkhoz.
egy háromszáz egyedre becsülték a szakembe- Talán elég megemlíteni, hogy az ógörög mírek, szűk emberöltővel ezelőtt csak állatkertek- toszok szerint a nagy szoknyavadász hírében
ben, parkokban, a szabadban pedig legfeljebb állt Zeusz hattyú képében környékezte meg
átvonulóban láthattunk bütykös hattyúkat, a szépséges Lédát, aki hattyútojásban hozta
amelyek a tizenkilencedik század óta szinte világra szerelmük gyümölcsét, Szép Helénát.
teljesen eltűntek a történelmi Magyarországról. A hattyú azon kevés madaraink egyike, amely
Emlékszem, a múlt század hetvenes éveinek az csillagkép formájában felkerült az éjszakai égelején szinte szenzációszámba ment, amikor boltra, mi több, a zenetörténetbe is bevonult,
elterjedt a hír, miszerint a Keszegfalva melletti hála Csajkovszkij zsenialitásának.
NÉMETH ISTVÁN
Konkolyn tartósan letelepedett egy hattúpár, s
(A szerző felvételei)
egyiküket – ha jól emlékszem – Popónak becézték a helybeliek.

Nagy-Britanniát elárasztották a petíciók és a népszavazások. 1,2 millióan kérték újabb
népszavazás kiírását Nagy-Britannia EU-tagságáról. Egy másik petícióban több mint
120 ezren kérték, hogy London váljon ki Nagy-Britanniából, majd csatlakozzon az Európai Unióhoz. 568 ezren írták alá azt az ősszel kezdeményezett petíciót, hogy az akkor
még elnökjelölt Donald Trumpot ne engedjék beutazni Nagy-Britanniába. Az utóbbi
petíciót a brit alsóház idén januárban vitatta meg.
Nagy-Britannia alkotmánya úgy rendel- A petíció aláírói elutasították a kötelező migkezik, hogy százezer brit polgár aláírását ránskvóták bevezetését is. E petíciót 79 798követően a brit parlament alsóháza köteles an írták alá, mégsem vitatta meg a pozsonyi
megvitatni a petícióba foglalt kezdemé- törvényhozás, az aránytalanul magas küszöb
nyezést, javaslatot. Számoljunk csak utána. miatt. 2010-ben 33 ezernél is többen írták alá
Nagy-Britannia lakosainak száma 64 millió. azt a szabad anyanyelvhasználatot követelő
Szlovákia alkotmánya is legalább százezer petíciót, amelyet a Magyar Koalíció Pártja
aláírást ír elő ahhoz, hogy a petíciós kezde- (MKP) állított össze szlovákiai civil szerveményezést a szlovák törvényhozás megvi- zetekkel együttműködve. 2015-ben a civilek
tassa. 64 millió polgár és 5,4 millió polgár
magyar iskolák színvonalasabb oktatásáesetében is százezer aláírás a küszöb.
ért indított aláírásgyűjtését 26 452-en
Két választási időszakban voltam partámogatták meg alig egy hónap alatt.
lamenti képviselő, ám a nyolc év alatt
Szlovákia lakosságának számaránya
egyetlen petíciós kezdeményezést
Nagy-Britannia lakosságához mérve
sem vitatott meg a pozsonyi parla8,4 százalék. Nem feltétlenül kell a
ment. Vagyis az alulról jövő civil vagy
petíció parlamenti megvitatásának kütársadalmi kezdeményezések – bármennyi- szöbét tízezerre csökkenteni, ám a mai küre fontosak is – szinte reménytelen, hogy szöb egynegyedére, vagyis 25 ezer aláírásra
Szlovákiában valaha is a törvényhozás elé csökkenthető lenne. S lám, a fenti adatokból
kerüljenek, és alapvető változásokat érjenek kiindulva az elmúlt hat évben számos petíció
el a társadalmi berendezkedés egy-egy rész- eredményes lehetett volna, és a kezdeményeletében.
zés a szlovák törvényhozás elé kerül. Ha a
A Magyar Közösség Pártja ösztönzésére az képviselők elutasítják is a petíciós kezdeméelmúlt években számos petíciós kezdemé- nyezést, az akkor is szerepelt volna az orszányezés indult. A 2015 őszén szervezett pe- gos médiában, sokkal többen felfigyelhettek
tícióban a kormányt arra köteleztük volna, volna a változások szükségességére egy-egy
hogy tekintse érvényesnek a helyi népszava- társadalmi kérdésben, mint a kezdeményezások eredményét, különös tekintettel a te- zések parlamenti megvitatása nélkül. Itt az
lepülések közbiztonságát, környezetvédelmi ideje tehát, hogy a szlovák Alkotmány legviszonyait és névváltoztatását érintő ügyek- közelebbi módosításánál kezdeményezzük a
ben. Mint ismeretes, Pered községben érvé- petíció parlamenti megvitatása küszöbének
nyes népszavazás volt a település történelmi jelentős csökkentését, akár a mai küszöb
nevének visszaállítására, Bősön pedig mig- egynegyedére: 25 ezer aláírásra.
ránsügyben – a kormányzat azonban egyik
Farkas Iván,
esetben sem vette figyelembe a népakaratot.
az MKP alelnöke

Mi az igazság a gútai magyar alapiskolák körül?

Szeptembertől városi iskolaközpont
létesül

Az elmúlt napokban hajszál híján politikai
pártok csatározásának színterévé vált Gúta
városa, ahol az önkormányzati képviselők
jelentős többséggel megszavazták, hogy az
egyre kevesebb elsős diákkal fokozatosan
leépülő II. Rákóczi Ferenc Alapiskolát átmenetileg beolvasztják a Corvin Mátyás Alapis-

Eredményes nyelvtanulás
a Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnázium – a hagyományhoz híven – az angol nyelv terén is nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra. Az évenként megrendezésre kerülő angol nyelvi
olimpia idén is kihívást jelentett rátermett diákjaink számára, akik a verseny iskolai fordulóján szép számban és igen
lelkesen képviselték korosztályuk színe-javát, nehéz feladat
elé állítva tanáraikat: ki is képviselje az egyes kategóriákat
a járási fodulón? Értékes tapasztalattal a tarsolyukban, kissé
csalódottan bár, de a jövőre nézve mindenképp bizakodóan
gratulált a továbbjutóknak több tucat barát és diáktárs.
Így indult hát útnak, lépett a
következő lépcsőfokra öt legsikeresebb versenyzőnk: Bugár
Éva (IV. B), Pongrácz Anna
(III. C), Ambrus Zsuzsanna
(VI. N) a középiskolás korosztály, valamint Koncz Kristóf
(III. N) és Boros Milán (I. N)
az alapiskolás korosztály képviseletében.
A járási fordulót lázas készülődés előzte meg. Az alapos
felkészülés nagy önfegyelmet
és tökéletes időbeosztást igényel, hiszen a rendszeres gyakorlást a megszokott iskolai
teendők mellett kell elvégezni,

a mentálhigiénia alapelveit is
tiszteletben tartva. Úgy tűnik,
diákjaink megbirkóztak e kön�nyűnek igazán nem mondható
feladattal, és egy fagyos januári napon méltón képviselték intézményünket az angol olimpia
járási fordulóján, ahol kiváló
eredmények születtek.
Az alapiskolások korosztályában Koncz Kristóf a 6., Boros
Milán pedig az 5. helyet szerezte meg, mindketten sikeres
megoldók saját kategóriájukban. Bár dobogóra nem állhattak, szívükben méltó büszkeséggel tértek haza.

Felvételünkön: Pongrácz Anna, Bugár Éva, Boros Milán és
Koncz Kristóf
Diáklányaink pedig a középiskolások korosztályát kategóriánként képviselve fantasztikus dobogós eredményt értek
el: Bugár Éva a 2., Pongrácz
Anna szintén a 2., Ambrus
Zsuzsanna pedig abszolút
győztesként az 1. helyezést
szerezte meg. Zsuzsi ezáltal

továbbjutott a verseny kerületi
fordulójára, amely Nyitrán kerül megrendezésre ez év februárjában. Izgatottan várjuk
e rangos megmérettetést, sok
sikert, és kitartást kívánunk
neki!
Szabó Erika
angoltanár

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Komáromi Területi Választmányának felhívása
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya ezúton értesít minden érdeklődőt,
hogy 2017. február 13. és 17. között
rendezi meg a XXII. Komáromi Pedagógiai Napok szakmai rendezvénysorozatát „Az iskola- és óvodafejlesztés jó
gyakorlatai” témakörben. A meghívót
minden szlovákiai magyar óvodába,
alap- és középiskolába eljuttattuk.

Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya által szervezett továbbképzés a régió pedagógusainak évenként
megtartott legrangosabb szakmai találkozója.
Az ünnepi megnyitóra 2017. február
13-án hétfőn, 14 órakor kerül sor Komáromban, a Duna Menti Múzeum
dísztermében. A nyitóelőadást KozmaVizkeleti Dániel klinikai szakpszicho-

lógus tartja Budapestről „Egymásra
utalva” – Párbeszéd pedagógus-szülőgyermek között címmel, mely után Bernáth Tamás színművész „Nemcsak operett” című zenés köszöntője következik.
A programot és a jelentkezési lapot az
SZMPSZ honlapján (www. szmpsz.sk)
találhatják meg.
Fekete Irén elnök,
SZMPSZ KoTV

kolába és egy városi iskolaközpontot alakítanak ki. Lapzárta után kedden kaptuk a hírt,
hogy Horváth Árpád polgármester a döntést
megvétózta.
Mindezzel lapunk jövő heti számában – az
előzetes elemzések ismertetésével együtt –
részletesen foglalkozunk.

Komoly érdeklődés
a Duna mente iránt a pozsonyi ITF
Slovakia Tour kiállításon

A nagy nyilvánosság és az idegenforgalommal foglalkozó szakemberek jelenlétében zajlott 2017. január 26. és 29. között a
pozsonyi Incheba területén a JTF Slovakia Tour nemzetközi turisztikai vásár. A kiállítás részét képezték a vadászatot, a pihenést, valamint a gasztronómiát is népszerűsítő részlegek, melyek
kínálata évről évre bővül. Komárom és a Duna mente szerves
részeként mutatkozott be a kiállításon a nyitrai régió standján
a Duna Mente Turisztikai Desztináció Menedzsment. A volt komáromi információs központot idén már a TDM dolgozóiként
képviselte Vincze Rita, Varga Alexandra és Rakovsky Gabriella.
Tőlük érdeklődtem arról, hogy természeti kincseinket. Arra a
mely területek iránt nyilvánult kérdésemre, milyen változások
meg a legnagyobb érdeklődés. várhatók az iroda működés– Leporellókkal és különböző ében, tekintettel arra, hogy már
kiadványokkal népszerűsítet- nem közvetlenül a város irányítük Komárom nevezetességeit, tása alá tartoznak, a következő
ahol a legnagyobb érdeklődés választ kaptam: – Természeteaz erőd iránt volt tapasztalható. sen továbbra is szorosan együttTavaly több mint 12 ezer turista
kereste fel a komáromi erődöt,
de a párkányi Vadas és a pati
termálfürdők is az érdeklődés
központjában voltak. Sok kérdés hangzott el a Komárom és
Párkány közötti kerékpárutakkal
kapcsolatban is.
Az Ismerd meg régiónkat kiadványunkban népszerűsítettük
nagy és látványos rendezvényeinket, többek között a zenei
fesztiválokat, halász- és borfesztiválokat, a Komáromi Na- működünk a várossal, de most
pokat és sok más rendezvényt. már az egész Duna menti régiót
Főleg családok, a középgenerá- fogjuk szolgálni, s mivel most
ció tagjai, valamint külföldiek már bennünket is egy turisztiis megfordultak a standunknál. kai vállalkozás irányít, több új
Célunk a jövőben is mindent aktivitással fogjuk meglepni
megtenni annak érdekében, látogatóinkat az eddigiekkel
hogy ilyen és ehhez hasonló megegyező nyitvatartási időnemzetközi
rendezvényeken pontokban – hangsúlyozták a
tapasztalatokat gyűjtsünk és turisztikai menedzsment dolgoDr. Bende István
népszerűsítsük történelmi és zói.
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Növényvédelem

Emlék az utókornak

Palántanevelés otthon

A palántanevelés célja, hogy
a viszonylag hosszú tenyészidejű növények fejlődését felgyorsítsuk. Ha palántanevelés
nélkül szeretnénk paprikát, paradicsomot, dinnyét, karfiolt,
fejes- és kelkáposztát, illetve
számos egynyári növényt nevelni, akkor nagyon sok idő
telne el addig, mire élvezhetnénk munkánk gyümölcsét.
A palántákat nevelhetjük ablakpárkányon, télikertben, fóliaházban vagy bármely más
helyen, ahol elég meleg van és
megfelelő mennyiségű fény éri
a fejlődő növényeket.
Mibe vessük a magvakat?
Az apró magvú növényeket
kisebb edényekbe (tejfölöspohár, műanyag és égetett cserép) vagy kimondottan a célra
vásárolt szaporítóládába vethetjük. Bármit is választunk
a felsorolt edények közül, az
alját feltétlenül ki kell lyukasztanunk. A földréteg vastagsága
legalább 5-6 cm legyen.
Sokszor okoz gondot a ros�szul megválasztott ültetőközeg. A túlzottan savanyú illetve erősen tőzeges, vagy lúgos
talajok kedvezőtlenül hatnak
a csíranövénykre, ezért az
üzletekben kapható általános
virágföldek többségükben alkalmatlanok palántanevelésre.
Kis mennyiségű palánta nevelésére a perlites palántaföldek,
vagy a ,,B” kategóriás virágföldek 10-15 % homokkal kiegészítve használhatók.
A földkeverékbe érdemes
foszfortartalmú műtrágyát is
adagolnunk, mivel ez a későbbiekben megakadályozza
a palánták megnyúlását. A
palántanevelés időszakában
nitrogéntartalmú műtrágyát ne
használjunk!
Ha otthon készítjük el a palántaföldet, akkor ügyeljünk
arra, hogy a földkeverék ne
tartalmazzon
gyomirtóval
szennyezett talajt, illetve beteg növényi maradványokat.
Legkedvezőbb az 50-60 % jó
minőségű kerti föld, 20-25 %
érett istállótrágyával és 10-

20 % homokkal keverve. Csak
egészséges és fertőzéstől mentes növényről gyűjtött magot
vessünk el! Piacon árusított,
fémzár nélküli vetőmagot ne
vásároljunk! Vetőmag vásárlásakor győződjünk meg a mag
szavatossági idejéről, lejártáról. A lejárt szavatossági idejű
magvak rosszul csíráznak. A
szavatossági időt a tasak zárásán szokták feltüntetni.
Palántaneveléskor
fellépő betegések
A palántanevelés során a palántadőlés a legjelentősebb
gombabetegség. A betegség
számos kórokozó hatására is
felléphet. Leggyakrabban a
paprika, a paradicsom és a káposztafélék palántái károsodnak. A kórokozó terjedésének
megfelelően a pusztulás mindig foltokban mutatkozik.
A védekezést megelőzéssel
kell kezdenünk. Még a magvetés előtt érdemes az ablakpárkányt és a palántanevelés során
használt különböző munkaeszközöket 2,5 %-os formalinoldattal, vagy 1,5 %-os rézgálicoldattal fertőtlenítenünk.
A káposztafélék és a paprika
károsodását legeredményesebben úgy előzhetjük meg, ha a
magvetéskor Fundazol 50 WP
0,1 % + Merpan 50 WP 0,2 %
kombinációjával fertőtlenített
magtakaró földet használunk.
Vetés és nevelés
A melegigényes palánták neveléséhez, mint a paprika, begónia, zsálya, legalább 22-26
o
C fokos hőmérsékletet kell
biztosítanunk. A magvetés sűrűségét a mag nagysága határozza meg. Minél apróbbak a
magvak, annál sűrűbben kell
vetni őket. A kelésig a magok
számára meleget, és magas páratartalmat kell biztosítanunk.
A magas páratartalmat a legegyszerűbben úgy érhetjük el,
ha a vetést fóliával vagy üveglappal letakarjuk. A kelés után
a növénykéknek sok fényre
van szükségük. A föld kiszáradására és a túlöntözésre is igen
érzékenyek.

Miután kikeltek a kis növények, át kell ültetni őket. Ezt
nevezzük tűzdelésnek. A növények többségénél ezt akkor
kell elkezdenünk, amikor a
sziklevelek már kifejlődtek és
az első lomblevelek is fejlődésnek indultak. Tűzdeléskor
előre kijelölt sorokba, a növény gyökerének megfelelő
nagyságú lyukat készítünk és
ebbe helyezzük bele a növényt.
A gyökereket úgy kell rögzíteni a földkeverékkel, hogy azok
ne legyenek felgyűrődve, mivel ez a későbbiekben akadályozná a növények fejlődését.
A gyorsabban növekvő vagy
az átültetésre érzékeny növényeket érdemes olyan edénybe
tűzdelni, amelyből a későbbiekben a földlabdával együtt
kiültethetjük. Gyorsan növekszik a paprika, a paradicsom, a
zsálya, a büdöske és a verbéna.
Az átültetésre leginkább a kabakosok érzékenyek (uborka,
tök, dinnyefélék, patiszon,
cukkini stb.). A növényeket
nem lehet hirtelen kiültetni a
kertünkbe, szoktatni kell őket
a mostohább körülményekhez.
Ezt a folyamatot nevezzük
edzésnek. Ilyenkor érdemes a
kiültetés előtt kirakni őket az
erkélyre, napos helyre, majd
éjszakára bevinni a lakásba,
védettebb környezetbe.
A káposztafélék palántái a
magvetéstől számított hat hét
alatt lesznek kiültetésre érettek, a paprika- és paradicsompalántáknak ehhez nyolc hét
szükséges. A magvetés idejét
tehát visszafelé kell kiszámítani. A káposztafélék palántáit
április közepe táján lehet kiültetni, a magvetés ideje tehát
március elején van. A meleg
igényes növényeket, mint a
dinnye, a paradicsom, a zsálya
csak május közepétől lehet
kiültetni, tehát a palántanevelésüket március végén kell elindítani.
(Befejezés)
-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.) Ha képes ezen a héten háttérbe szorítani értelmét és inkább az érzései szerint él, egészen
új oldalát tapasztalhatja meg párkapcsolatának. Ez ugyanis sok
gátlást felold kedvesében is, és olyan dolgokat is megbeszélhetnek, megoszthatnak egymással, amelyekről eddig nem esett szó.
Hosszútávú kapcsolat (házasság) kialakítására alkalmas időszak
következik.
HALAK (február 21. – március 20.) Engedje szabadon fantáziáját, ha az a feladat, hogy elcsábítsa kedvesét! Ha nem a szokásos
menetrend szerint töltik az estéket, könnyen előfordulhat, hogy a
hangulata is egészen másképp alakul. Ne féljen kísérletezni vagy
kezdeményezni! Párjára minden gondolatát rábízhatja.
KOS (március 21 – április 20.) Kezdje azzal a reggeleket, hogy
kényelmesen, kapkodás nélkül, minden falatot élvezve megreggelizik. A tűz jegyűeknek szükségük van az ilyen apró luxusélményekre! A kellemes reggeli után se kezdjen kapkodni, csak
olyan munkákat végezzen el és csak annyit, amennyivel jól érzi
magát!
BIKA (április 21. – május 20.) Intenzív, szenvedélyes érzések ébrednek most önben. Ez különösen a párkapcsolatban
élő Bikának kedvez, bár új kapcsolat is kialakulhat ilyenkor.
Azt azonban érdemes tudni, hogy ezek várhatóan nem lesznek
olyan hosszú életűek, ám annál több szenvedélyt hozhatnak.

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

humor-csokor

Ahmed nősülni készül. Nagyon tetszik a jövendőbelije, csak egyetlen egy dolog zavarja: igen nagyméretű cipőt hord.
Meg is kérdezi egyszer:
– Kedvesem, miért ilyen nagy a lábad?
– Tudod, sokat jártam a forró homokban...
talán azért.
A nászéjszaka után újra egy kérdést tesz fel
szíve választottjának:
– Kedvesem, te le is ültél arra a forró homokra?
– Szia anyu. Megyek diszkóba!!
– Diszkóba?! Tizenhárom évesen a diszkózáson jár az eszed, és közben
megfeledkezel az anyukád 26. születésnapjáról???
Egy skót benzinkutas, hogy jobban menjen
a vállalkozása, kitesz egy táblát: „Ingyenes
szex minden tankolással!”.
John megtankol és bemegy az irodába az
ingyenes szexért. A kutas kéri, hogy húzzon egy számot egytől-tízig. John kihúzza a
nyolcast, a tulajdonos nagyon sajnálja a dolgot, de ma nem ez a nyertes szám.

Legközelebb John a barátját is viszi magával.
Újból számot kell húznia, most a 3-ast húzta ki.
Ismét az őszinte bocsánatkérés de ma éppen
nem az a nyertes szám.
Elindulnak az autóval, mire John megjegyzi,
hogy ez a benzinkutas csaló, nem is ad ingyenes szexet a tankolásért.
– Dehogynem – mondja a barátja: – A feleségem kétszer is nyert a múlt héten...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha elmegy szórakozni valamikor ezen a héten, vagy elfogadja barátai meghívását, megismer valakit, akivel első pillanattól fogva azonos hullámhosszon
lesznek. Nagy beszélgetések, rácsodálkozások várnak önökre,
ha nem felejtenek el már az első alkalommal telefonszámot cserélni.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne vegye rossz jelnek, ha mostanában többször is nézeteltéréseik vannak kedvesével. Egy régóta
megoldatlan problémát kerülgetnek, de amint rászánják magukat, hogy őszintén elmondják, mit gondolnak ezzel kapcsolatban, meg fogják találni a kielégítő megoldást. A nyíltság ezúttal
is a kapcsolat elmélyítését segítheti.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Könnyen elfeledkezik
ezen a héten a realitásról és egyfajta mértéktelenség is jellemzi.
Mivel azonban mindeközben szárnyal a fantáziája, megbocsátható, hogy nincs tekintettel a „földi” kötöttségekre. Kedvese nagyra
értékeli ezt a képességét, és boldogan megvalósítaná minden álmát.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Nincs oka érzelmileg
visszafognia magát, épp ellenkezőleg. Minél inkább képes lesz
ezekben a napokban megnyílni és kimutatni érzéseit, annál nagyobb az esélye, hogy újra egészen közel kerülnek egymáshoz
kedvesével. Legyen tudatában annak, mennyire fontos lépés ez
a kapcsolatukban!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Szentelje ezt a hetet
csak párjának, figyeljen oda minden rezdülésére és teljesítse
minden kívánságát. Ne aggódjon, ön legalább annyira fogja
élvezni az együtt töltött órákat, mint kedvese, aki az ön osztatlan figyelmétől úgy fogja érezni magát, mintha újjászületett
volna.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Akkor tud igazi hivatást választani, ha megismeri önmagát. Figyelje meg, merre
kalandoznak gondolatai, amikor semmivel sem kell foglalkoznia, és máris megtudja, mi érdekli, mi vonzza. Próbáljon
olyan munkát keresni, ami valamiképpen ezzel áll összefüggésben.
NYILAS (november 23. – december 21.) Különösen szerelmi
ügyekben érdemes az ösztöneire hallgatnia és megragadni a kínálkozó lehetőségeket. Kezdeményezzen bátran, ne várja meg,
hogy a másik tegye meg az első lépést! Arról azonban ne feledkezzen meg, hogy mások esetleg gyorsabb tempóhoz vannak
szokva!
BAK (december 22. – január 20.) Ne ígérje meg kedvesének,
hogy a csillagokat is lehozza az égről, mert így elkerülhetetlenül csalódást okoz neki. Inkább mondja el őszintén, miért
szereti. Ne fogja vissza szenvedélyét, minden kapcsolatnak jót
tesz, ha a partnerek be merik vallani, mennyire szükségük van
egymásra.
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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

Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

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
Börze
Komáromban
minden vasárnap!
Eladás-vásárlás
A-tól Z-ig
Tel.: 0 9 0 3 7 6 2 5 11

Festő,
ügyes kezek, szép falak!
Tel.:

KLIMATIZÁCIÓS
BERENDEZÉSEK

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.

SZIGETELŐ

ANYAGOK

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
ENERGIA
RENDSZEREK

Felújítja otthonát?
Jó lenne a fűtésen spórolni?

Van megoldás!
Palatínova 39, 945 01 Komárno

• Tel / Fax:

+421 035 770 3009 •

E-mail:

heloro@heloro.sk

www.heloro.sk

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
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MŰSORAJÁNLAT
f e b r u á r 11 - t ő l 1 7 - i g

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 A
titkok könyvtára (amer.),
13.40
Gyilkos
sorok
(amer.), 14.45 Columbo
(amer.), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények,
18.55 Az elvarázsolt dollár (amer.), 21.00 A Bourne-csapda (amer.-német),
23.25 Megtört város (amer.)

RTL Klub

6.55 Kölyök k lub, 13.0 0
Sülv-főve (amer.-német),
14.55 Kapcsolat (amer.),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz plusz , 19.20 A vi ha r
mag ja (amer.), 21.10 A
bát ra k hábor úja (amer.),
23.45 Lejárt lemez (amer.),
1.55 Élve eltemetve (amer.)

RTL II

10.00 Legjobb receptek,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
12.50 Step Up (amer.),
15.00 Az élet csajos oldala (amer.), 18.00 A szállító (amer.), 19.00 Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Colombiana (amer.), 22.05
CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

12.05 A z én k is szörnyem, 13.05 Sherlock, a
jak, 14.16 Pom-Pom meséi, 14.55 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, 1.10 Vallomás (amer.)

Duna tv

12 . 50
Ízőrzők,
13.45
K el e t- E u r ó p a v a d o nja i ,
14.4 0 Sz e r el m e s f öl d r ajz , 15.45 Ne m s z o k t a m
h a z u d n i (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 k i s
s z e m t a n ú (a m e r.), 0.10
K í n a i , elv it el r e (a r g e n t i n - s p a nyol)

Duna World

9.40 Rú zs és selyem ,
10.50 A DA L , 14.15 Tő kécz k i és Ta k a ró, 14.45
Ha ng v illa , 15.15 Új idők ,
új d alai, 15.45 Hog y
volt?, 17.45 Csalá d-bar át , 19.30 A DA L 2017,
21.40 A Bag i Na csa Show,
22.40 Mu n k aüg yek , 23.10
O per a Café

Pozsony 1

11.40 Szlovák ízek, 14.15
Egy lépés a mennyország,
16.10 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, 22.55 Álom a
dicsőségről (olasz), 0.35
Ismétlések

Pozsony 2

11.55 Sport, 13.20 Bajnokok Ligája magazin, 14.40
Sportstúdió – biatlon,
16.00 Tenisz – Fed Cup,
17.45 Jégkorong – Slovakia cup 2017, 20.45 Egy
szöszi szerelmei (csehszlovák), 22.05 Kártyavár
(angol), 23.45 Szlovákia
legnagyobb bűnesetei

Markíza tv

9.30 K redenc, 11.00 Valentin-napi Madagaszkár,
11.25 Bazi nagy görög lagzi (amer.-kanadai), 13.25
Ízlések és pofonok (amer.),
15.35 Har r y Potter és a főnix rendje (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Bazi nagy görög lagzi 2 (amer.), 22.35
Cliff hanger (amer.), 0.50
Hajsza az idővel (amer.)

JOJ TV

8.35 Donald kacsa (amer.),
9.25 A Simpson család,
11.45 Viszlát, nagyi!, 12.20
A kukucskáló, 13.20 Garfield 2 (amer.), 15.00 Enyém,
tiéd, miénk (amer.), 16.50
Az első nyaralásom, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Drágán add az életed!
(amer.), 22.45 Sírok között
(amer.), 1.20 Ismétlések

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 Me sék , 10.15 St a h l konyhája ,
12.25 Falforgatók , 13.0 0
A Miller család (a mer.),
13.30 A t it kok köny v t ára (a mer.), 14.35 Gy il kos
sorok (a mer.), 15.40 Tom
és Jer r y (a mer.), 18.0 0 Té nyek , 18.55 A Mad agaszká r pi ng v i njei (a mer.),
21.05 Eg yszer űen bonyo lult (a mer.), 23.55 G. I.
Ja ne (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.00
A Muzsika TV bemutatja, 13.35 Házon kívül,
14.10 Nevelésből elégséges
(amer.), 15.05 A mi kis falunk (magyar), 16.10 A nagy
zsozsó (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Apafej (amer.),
20.45 Anyád napja (amer.német), 22.50 A közösségi
háló (amer.)

RTL II

9.50 Step Up (amer.),
12.00 Segítség, bajban vagyok!, 17.10 Zene és szöveg
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Több mint testőr (amer.),
22.30 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 23.30 Több
mint testőr (amer.)

M2

13.05 Sherlock , a ja k ,
14.16 Pom-Pom meséi,
15.25 I rá ny Ok ido!, 15.55
Ja ncsi és Juliska (német),
17.0 0 Mickey egér játszó tere, 17.50 A g u m i maci k ,
19.15 Gondos bocsok ,
20.10 Elcserélt lá nyok
(a mer.), 21.05 Szerel mes
ü zenetek (a mer.), 23.35
Gy il kosság (a mer.)

Duna tv

10.0 0 Eg yhá zi mű sorok ,
12.50 Rú zs és selyem,
13.20
Római
va káció
(a mer.), 15.20 Vá m mentes
há zasság (f i n n-mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz trál), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!, 21.05 K á r t yavá r (a mer.), 22.05 Casi no
(a mer.-f ra ncia), 1.20 Ró mai va káció (a mer.)

Duna World

10.50 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 Ide gen pályá n , 17.30 Csalá dba r át , 19.0 0 Ö t kont i nen s,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30 Est e let t a leá nyság na k..., 22.05 Ez (is)
zá rkózot t üg y

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
13.30 Poirot (angol), 15.15
A suttogó fantom (cseh),
17.00 Sen ki sem tökéletes,
18.15 A konyhám titka,
19.00 Hírek, 20.25 Titkos
életek (szlovák), 21.20
Igaz tör ténet, 23.10 Agatha Christie: Poirot (angol)

Pozsony 2

11.55 Műlesiklás – VB,
13.10 Tenisz – Fed cup,
14.50 Biatlon – VB, 15.35
Tenisz – Fed cup, 18.30
Mesék,
20.00
Híradó,
20.10 Csendes Don (orosz),
22.00 Florida, a paradicsom (amer.), 23.25 Legénylakás (amer.)

Markíza tv

11.50 Bazi nagy görög
lagzi (amer.), 13.50 Chart
Show, 15.55 Jó tudni!,
17.50 Vad vidék (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Piszkos tánc (amer.), 22.35 The
Factory (amer.)

JOJ TV

10.50 Inkognitó, 12.15 Zafírkék (német), 14.50 Drágán add az életed! (amer.),
17.00 Főzzünk!, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Hetedik mennyország, 23.00 A
tetovált lány (amer.), 2.20
Az összeesküvés (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 Mire
jók a rossz fiúk? (amer.), 0.10
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 Sztárom a párom (amer.), 0.25 Sherlock és
Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 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, 20.55 Barátok közt, 21.30 Dr. Csont
(amer.), 22.35 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Nyomtalanul (amer.), 11.55 Hazug
csajok társasága (amer.),
13.45 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 Gran
Hotel (spanyol)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.35
Jamie 15 perces kajái,
12.50 Colu mbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem (német), 15.30 Elfeledet t szerelem (mexi kói),
16.15 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 t rák), 23.05 Szabotőr
(amer.)

Duna World

11.35 János vitéz (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, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Jappeloup (francia), 21.55
Riporterek, 22.30 Riporterek, 23.05 A mentőautó
(amer.)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 12.45 Műlesiklás – VB, 15.00 Az én
hét csodám, 15.30 Nemzetiségi magazin, 17.15 A
világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
René (cseh), 21.30 Dokumentumf ilm, 22.30 Tájkép
csata után (lengyel)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista (amer.), 15.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
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, 10.55
Az örökség (amer.), 12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek,
13.50 Tru Calling 3 (amer.),
15.00 Rendőrök akcióban,
16.00 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.30 Fejünk felett a
világ (cseh)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 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, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Castle (amer.),
22.45 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 Hagyjál főzni, 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 Kaja-kalandok, 14.55 Max és
Ruby, 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), 0.25
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 (török), 19.25 Maradj talpon!,
20.25 Önök kérték, 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.15 Cédrusliget (amer.-kanadai)

Duna World

11.25 A windsori víg nők
(magyar), 13.40 Hazajáró,
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, 22.05 Foster doktornő
(angol), 23.00 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

11.55 Műlesiklás – VB, 15.00
Az én hét csodám, 15.30
Ukrán magazin, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 Az
iraki háború, 21.05 Riválisok,
22.30 Talkshow, 23.40 Nesvadbovo (szlovák)

Markíza tv

9.55 Családi történetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Baby
boom, 21.40 Tíz évvel fiatalabb, 22.45 Családi történetek, 23.45 Két és fél férfi,
0.40 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.55 Örökség, 12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek,
14.00 Tru Calling (amer.),
16.00 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
A szerelem hangjai (cseh),
22.40 Botched (amer.), 23.40
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 Tök alsó 2
(amer.), 23.30 A törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 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, 20.55 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 Amerika legrosszabb szakácsai, 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 Max és
Ruby, 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.), 21.25 A
fehér királyné (angol), 22.35
Rejtélyes XX. század, 0.55
Öltések közt az idő (spanyol)

Duna World

11.35 Gentryfészek (magyar), 13.20 Magyar gazda,
13.40 Noé és barátai, 15.00
Nemzetiségi műsorok, 16.00
Zebra, 16.25 Hogy volt?,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 2.20 Gentryfészek
(magyar)

Pozsony 1

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 Bajnokok Ligája,
23.30 Gyilkosságok (amer.),
0.15 Ismétlések

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 11.55 Élő
panoráma, 14.25 Biatlon
-VB, 16.30 Kvar tett, 17.15
A világ kincsei, 18.30 Atlétika, 20.00 Hírek, 20.10
Az állatok élete, 21.00
Vegyszerek
a
vízben,
22.30 Művészetek, 23.00
Mozi, 23.50 Csehszlovák
f ilmhét

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Jószomszédi viszo nyok, 13.00 A ment alist a
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.00 Hí rek, 17.25
Ref lex, 17.55 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Hí radó,
20.30 Char t Show, 22.35
K redenc, 23.40 Két és fél
fér f i, 0.35 NCIS (amer.),
1.30 A ment alist a (amer.)

JOJ TV

9.55 Rendőrök akcióban,
10.55 Az örökség, 12.35
Topsztár, 13.00 Elveszett
lelkek, 14.00 Tru Calling
(amer.), 15.00 Rendőrök
akcióban, 16.00 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),
22.20 Kukucskáló, 23.20
Kettősügynök
(amer.),
0.15 Az ügynök (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 Én a vízilovakkal vagyok (olasz), 2.05
Elhagyott szoba (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 G. I. Joe
(amer.), 0.00 A férjem védelmében (amer.), 2.20 Bukott
angyalok (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 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, 20.55 Barátok
közt, 21.30 A mi kis falunk
(magyar), 22.35 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, 16.05 Amerika legros�szabb szakácsai, 17.05 Hagyjál főzni, 18.05 Segítség, bajban vagyok!, 20.00 Showder
Klub, 20.50 UEFA EL élő
mérkőzés, 1.30 Nyomtalanul
(amer.)

M2

11.30 Gréti, 13.35 Kajakalandok, 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.),
14.25 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.15 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.00
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25
Maradj
talpon!,
20.25
Fábr y, 21.45 Mun kaügyek
(magyar), 22.20 A csodacsapat (francia)

Duna World

11.25 Szigorú idők (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 Clarissa titka (német), 21.55 Törvény és rend, 23.25 Diagnózis: Gyilkosság (amer.),
0.10 Ágota

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 12.30
Műlesiklás – VB, 14.25 Biatlon, 16.35 Tempó, 16.50
Nemzetiségi hírek, 17.15
A világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
A diagnózis, 20.45 Labdar úgás, 23.05 Tudományos
magazin, 23.35 Gyógyítás
böjttel, 0.30 Rendőrség

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 22.40 Szórakoztató
műsor, 23.45 A kávégép, 0.25
Két és fél férfi, 1.20 NCIS
(amer.)

JOJ TV

9.55 Rendőrök akcióban
(amer.), 10.55 A z örökség, 12.35 Topsz t ár, 13.00
Elveszet t lel kek, 14.00
Tr u Calling (amer.), 15.00
Rendőrök akcióban, 16.00
Találd k i a koromat!, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
K r imi,
19.30
Hí radó,
20.35 I n kog nitó, 23.20
I k rek, 0.05 Ket tősüg y nök
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
14.00 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, 20.55
Barátok közt, 21.30 Halálos
fegyver (amer.), 22.35 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
Hagyjál főzni!, 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
Max és Ruby, 17.45 Mily,
a kíváncsi, 17.55 Rosie világa, 18.25 Szóf ia 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
Maradj talpon!, 20.30 Csak
színház és más semmi,
21.00 Az élet ízei (amer.),
23.05 Nyomoz a páros
(amer.)

Duna World

11.35 Gazdag szegények
(magyar), 13.45 Rúzs és
selyem, 14.45 Esély, 15.35
Öt kontinens, 16.05 Duna
anzix, 16.25 Hogy volt?,
17.20 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár,
20.00
Önök kérték, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

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 Szlovákia, szeretlek!, 21.50 Úttalan utakon, 22.35 Hétalvók (amer.)

Pozsony 2

12.30 Műlesi k lás – V B,
14.40 Biatlon – V B, 16.05
Vá rosból a vá rosba , 17.15
A világ k i ncsei, 18.30
Est i mese, 20.0 0 Hí radó,
20.35 Menek 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

10.00 Családi tör ténetek,
12.05 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista (amer.), 15.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Az
anyós, 21.40 Char t Show,
0.55 NCIS (amer.), 1.50 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

10.55 Az örökség, 12.30
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek, 13.50 Tru Calling
(amer.), 14.40 Az ördög
nem alszik, 16.00 Találd ki
a koromat!, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Iron Man 3 (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
február
11-én
Bertold, Marietta
február
12-én
Lívia, Lídia
február
13-án
Ella, Linda
február
14-én
Bálint
február
15-én
Kolos, Georgina
február
16-án
Julianna, Lilla
február
17-én
Donát
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az érsekújvári Buranský Tomáš és az aranyosmaróti Holotová Monika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a marcelházai Tarics
Tiara Hanna és Góthová Miriam, az érsekújvári Vacho Andrej, Hegyi Matúš és Nochta Ľuboš, a szentpéteri Havran Marian, a komáromi Mikla
Noel, Čechovič Iván, Horváth Liliana és Urban Simon,
a komjáti Havelová Alžbeta, az izsai Koníček Nimród,
az ifjúságfalvai Marko Radovan, a nagymegyeri Števlik
Oliver, a pati Boncsek Mária, a párkányi Kvarda Zénó
Patrik, a naszvadi Sedlák Szabir Viktor, az ógyallai Szelid Aurel és Balogh Laura.

A Dunatáj receptkönyvéből

Túrógombóc másképpen

Hozzávalók:
250 g tehéntúró
3 db egész tojás
csipetnyi só
20 g nádcukor
50 g tönköly búzadara
35 g cirokliszt
továbbá:
60-70 g zsemlemorzsa
1 ek olaj
1 ek mandulapehely
porcukor
3 dl házi tejföl

1-2 ek méz
½ citrom reszelt héja
Elkészítése:
A gombóc hozzávalóit alaposan összetörjük egy villával, majd 30
percig pihentetjük. Közben a morzsát az olajon finoman megpirítjuk a mandulalapokkal együtt.
Ha szép aranybarna, lehúzzuk a tűzről, igény szerint keverhetünk
bele egy kanál porcukrot is.
Egy lábasban vizet forralunk. 8-10 gombócot formázunk, vagy
egy evőkanállal galuskákat szaggatunk. A gombócokat két részletben kifőzzük. Ha feljönnek a víz tetejére, kiszedjük, és a zsemlemorzsába forgatjuk.
Tálaláskor a mézes tejföllel kínáljuk.

Hozzávalók:
10 dkg olvasztott,
langyos vaj
15 dkg cukor
25 dkg liszt
2-3 ek holland kakaópor
1 csomag sütőpor
2,5 dl tej
3 tojás
5 dkg vágott dió
Krém:
1 csomag vaníliás pudingpor
5 dl tej
3 tojássárgája
15 dkg porcukor

15 dkg margarin
Teteje:
3 tojásfehérje
15 dkg cukor
olvasztott csokoládé

Elkészítés
A tészta elkészítése:
A cukrot a tojásokkal habosra keverjük. Amikor már jó habos,
lassan hozzáadjuk az olvasztott vajat és ezzel kicsit még habosítjuk. Hozzáadjuk a tejet, majd a sütőporos, kakaós lisztet,
és az apróra vagdalt dióbelet. Összekeverjük és sütőpapíros
tepsiben (24 x 22 cm) szépen elsimítjuk. 180 oC fokon 25-30
perc alatt megsütöm.
A krém elkészítése
A pudingot a 3 tojássárgájával és a cukor felével kikeverjük
és kevés hideg tejjel csomómentesre keverjük. A többi tejet
melegíteni kezdjük, majd a pudingos keverékkel besűrítjük.
Hagyjuk kihűlni. A maradék porcukrot a margarinnal habosra
keverjük és ha kihűlt a puding, hozzákeverjük.
A tojásfehérjét a cukorral gőz felett kemény habbá verjük.

H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Polhammer Mária (91 éves), Kvasňovská Eva (62 éves) és
Tóth Ján (70 éves), a gútai Fördős Imre (63 éves) és Molnár
Edit (84 éves), a szilasi Paksiová Ľubica (70 éves), a pati Štefankovič Ladislav (60 éves), a csallóközaranyosi Hranyo Gizella (102 éves), az ekeli Nagy Sarolta (78 éves), a lakszakállasi Kiss Margit (90 éves), a hetényi Hencz Tibor (51 éves), a
keszegfalvai Farkas Margit (90 éves), a marcelházai Viedermanová Irena (73 éves), az örsújfalusi Szederová Terézia (66
éves), a szentpéteri Németh Ilona (83 éves) és Molnár Klára
(84 éves), valamint a perbetei Bc. Vargová Margita mérnök
(54 éves).
Emléküket megőrizzük!

Habos csokis kocka

Összeállítás:
A kihűlt tésztára rákenjük a krémet, majd beborítjuk a felvert
tojáshabbal. Olvasztott csokoládéval kissé megcsorgatjuk a
tetejét.

Notebookok,

S Z U D O K U

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók

MEGEMLÉKEZÉS

eladása és
javítása.

Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.
Halálának 15. évfordulóján
emlékezünk

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Jancsár Antalra
Komáromban.

Aplico+

Emlékét őrző családja

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol pihen a szerető szíved.
Megállunk a sírod előtt és könnyezünk,
mert akit nagyon szerettünk,
soha nem feledünk.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk február 9-én

Szabó Istvánra
(Gúta)

halálának tizedik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző,
szerető családja
Soha nem felejtünk,
szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk február 11-én

Berecz Mihályra
Komáromban,

halálának tizenharmadik évfordulóján.
Emlékét őrző családja

WALDEK

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

GALERIA
FOTOSZALON

35, 00 eurótól

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

PVC ajtók és ablakok

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

akciós áron!

0948 252 606.

Komárom

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

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

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

e-shop: www.privlačuj.sk

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

info: 0907 227 699

LABDARÚGÁS

Gútai siker
a nemzetközi tornán

A komáromi KFC szervezésében került megrendezésre az
aranyosi sportcsarnokban január utolsó hétvégéjén az a nemzetközi teremtorna, amelyen az U8-as korosztály kis focistái
kergették a labdát. Az eseményre a csallóközaranyosi sportcsarnokban került sor. A tornára 5 szlovákiai (KFC Komárom,
SSC Érsekújvár, ŠK Slovan, FK DAC, Gooal Academy Gúta)
mellett a mosonmagyaróvári SE is benevezett.
A 15 perces mérkőzéseken minEredmények:
den csapat minden csapattal Érsekújvár – Mosonmagyarösszemérhette erejét. A torna óvár 0:1 * KFC Komárom
végén a gútai Gooal Academy – Gúta 0:0 * DAC – Mosonfociiskola kis növendékei örül- magyaróvár 3:1 * Gúta – Érhettek, akik 2 győzelemmel és sekújvár 3:3 * ŠK Slovan –
3 döntetlennel zárták a napot. Mosonmagyaróvár 1:3 * KFC
A győzelem kulcsa elsősorban Komárom – DAC 2:2 * Érseka jó csapatjátéknak köszönhe- újvár – ŠK Slovan 2:0 * KFC

tő, ugyanis mindössze 4 kapott
gól mellett 8 alkalommal betaláltak az ellenfelek kapujába. A
torna gólkirálya a gútai Kalmár
Dominik lett. A fiúk már harmadik éve látogatják a Gooal
Academy fociiskola edzéseit
és heti három alkalommal készülnek az egyes megmérettetésekre. Annak ellenére, hogy
egyetlen bajnokságban sem
szerepelnek, egy jól összeszokott kollektíva benyomását
keltették és felkészülten várják, hogy elindulassanak korcsoportjuk bajnokságában.

Komárom – Mosonmagyaróvár 1:0 * DAC– Gúta 0:3 *KFC
Komárom – ŠK Slovan 1:0 *
Mosonmagyaróvár – Gúta 1:2
* Érsekújvár – Dunaszerdahely
2:0 * Gúta – ŠK Slovan 0:0 *
KFC Komárom – Érsekújvár
0:0 * ŠK Slovan – DAC 3:1.
A csapatok végső sorrendje:
1. Gooal Academy Gúta * 2.
SSC Érsekújvár * 3. KFC Komárom * 4. Mosonmagyaróvári SE * 5. ŠK Slovan Pozsony *
6. DAC Dunaszerdahely
Németh Péter
Foto Lukács Krisztián

Komáromi városi kispályás fociliga – XII. forduló
A 9-10. helyért CSODA BAL
– U 20 4:10 (1:7). Az U 20-as
csapat 4+1 felállásban is simán
verte ellenfelét. A negyeddöntőben: BARRACUDA –
ANTIGÉN 12:2 (4:1). Múlt
heti vereségük után magabiztos Barracuda siker született.
BLUE DIAMONDS – AMFORA 3:2 (0:1). Izgalmas,
fordulatos meccsen 2 perccel
a vége előtti góllal jutottak az
elődöntőbe a „fiatalok”.

Előkészületi
mérkőzések

A vágsellyei műfüves pályán
Alsószeli – Ekel 3:1 * Puskás Akadémia II – KFC 2:1
Góllövő Haša * Kisudvarnok
– FK Actív Nagykeszi 1:3 *
Marcelháza – Izsa 5:1 * Hetény – Csallóközaranyos 8:4
(7:3) * Nemesócsa – Csilizradvány 1:6 (0:4) * Szentpéter – Bátorkeszi 6:3 *Negyed
– Gúta 4:1 A náthajárvány
miatt alaposan foghíjas gútai csapat edzőmérkőzésén a
kihívók voltak jobbak * Dunaszerdahely U-19 – Gúta
6:0 A lábadozó betegekkel
megtűzdelt gútai csapat felett
megérdemelten győztek az
egészséges szerdahelyi „csikók” * Ógyalla – Tardoskedd
4:1 * FK Érsekújvár – Ímely
1:1 (0:0) góllövő Boros.

BAURING CITY – Team
TechniCAD 7:1 (4:1). Kicsit
lassabban indult be a Bauring,
de végeredményben megérdemelte a sikert. RUTIN ANAPLAST – BLACK BULL LITOVEL 1:7 (0:2).
Az Anaplast csapata sok helyzetet kidolgozott, de értékesíteni csak egyet tudott.

VII. liga – tavaszi menetrend
12. forduló, március 19-én, 15 órakor
Bogya/Gellér – Nagysziget * Megyercs – Pat * Szentpéter B – Bajcs * Tany – Csicsó *
13. forduló, március 26-án, 15 órakor
Pat – Csicsó * Nagysziget – Szentpéter B * Bajcs – Megyercs *Bogya/Gellér – Bogyarét *
14. forduló, április 2-án, 15,30-kor
Tany – Pat * Csicsó – Bajcs * Megyercs – Nagysziget *
Szentpéter B – Bogyarét * Bogya/Gellér – Ifjúságfalva *
15. forduló, április 9-én, 15,30-kor
Ifjúságfalva – Szentpéter B * Bogyarét – Megyercs *
Nagysziget – Csicsó * Bajcs – Pat *
16. forduló, április 16-án, 16 órakor
Megyercs – Ifjúságfalva * Tany – Bajcs * Pat – Nagysziget * Csicsó – Bogyarét *
17. forduló, április 23-án, 16 órakor
Bogya/Gellér – Tany * Bogyarét – Pat * Ifjúságfalva –
Csicsó * Nagysziget – Bajcs *
18. forduló, április 30-án, 16 órakor
Tany – Nagysziget * Pat – Ifjúságfalva * Bajcs – Bogyarét * Szentpéter B – Bogyarét *
19. forduló, május 7-én, 16,30-kor
Ifjúságfalva – Bajcs * Bogya/Gellér – Megyercs * Bogyarét – Nagysziget * Szentpéter B – Tany *
20. forduló, május 14-én, 16,30-kor
Nagysziget – Ifjúságfalva * Tany – Bogyarét * Megyercs
– Szentpéter B * Csicsó – Bogya/Gellér *
21. forduló, május 21-én, 17 órakor
Ifjúságalva – Bogyarét * Megyercs – Tany * Szentpéter
B – Csicsó * Bogya/Gellér – Pat *
22. forduló, május 28-én, 17 órakor
Tany – Ifjúságfalva * Csicsó – Megyercs * Pat – Szentpéter B * Bajcs – Bogya/Gellér *

Ezüstérem a KFC utánpótlásának

Hatalmas sikert arattak a komáromi KFC U13-as csapatának játékosai, akik Magyarországon vettek részt nemzetközi focitornán.
A nyolc résztvevő csapat közül az első helyen ugyan a Videoton
fiataljai végeztek, de a komáromiak a győri ETO csapatát megelőzve másodikok lettek.

RÖPLABDA

VK Privigye – Spartak Komárom
3:1 (21,23,-21,22)

Úgy látszik, a privigyei bányászok számára nem
jelent nagy nehézsget legyőzni a Duna-partiakat.
Január elején is fölényes, 3:0-ás győzelmet arattak,
igaz, akkor joggal lehettünk dühösek, hiszen a Duna-partiak
nem tudták kihasználni a hazai pálya előnyét.
Szombaton ismét a privigyei Hasonló volt a helyzet a mászurkolók örülhettek. Az első sodik szettben is, viszont a
szettben már egyértelműen harmadik játékrészben egy
érezhető volt, hogy a hazai- megújult komáromi csapat vilak nem csupán a szurkolóik logtatta meg tudását. Sajnos az
támogatásában bízhatnak, de utolsó játékrészben egyfajta
valóban jól játszanak és meg- apátia volt érezhető a komáérdemelten tartoznak az élvo- romiak játékán, holott tudásuk
nalba. Leütéseik, feladásaik, alapján más végeredménye is
védelmük óramű pontosságá- lehetett volna ennek a találkoval dolgozott.
zónak.

KAJAK-KENU

Január 28-án a pozsonyi AVION bevásárlóközpontban tartották meg Szlovákia ergométer bajnokságát. A versenyzők 1000 és 200 méteres távon mérték össze erejüket, 13 éves kortól kezdődően egészen a veterán kategóriáig. A kadétok és férfiak kategóriájában a szlovák bajnokságon
részt vettek Dánia legjobb versenyzői is.
A komáromi Kajak-Kanoe Adam (férfi kategória), Dallos los József ezüstérmet szerzett
Klubot a következő személyek József és Viszlai Igor (veterán és Viszlai Igor a 4. helyet fogképviselték: Koczkás Eszter kategória).
lalta el.
(14 éves), Ujvári Marko (ka- A legsikeresebb versenyző a A helyszínen jelenlevő nézők
dét kategória, 16 éves), Botek 14 éves Koczkás Eszter lett, számára bizonyára élmény
aki mindkét táv volt követni olimpiai bajnokaszlovákiai bajnoka. ink teljesítményét is. Közülük
A 16 éves kadét, a legjobb helyen Vlček Erik
Ujvári Marko 1000 végzett, aki az 1000 méteres
méteren a második, verseny fináléjában a 2. helyemajd a 200 méte- zett lett, őt csak a dániai verres táv fináléjában senyzőnek sikerült legyőznie.
a 8. helyet szerezte
Az eredmények:
meg. Veteránjaink 14 éves lányok, 1 000 m: 1.
sem hagyták ma- Koczkás Eszter * 200 m: 1.
gukat megszégye- Koczkás Eszter * Kadétok (15
níteni, Viszlai Igor a 16 év), 1 000 m: ... 2. Ujvári
1000 méteren a 2. Marko * 200 m: ... 8. Ujvári
és Dallos József a Marko * Veteránok, 1 000 m:
4. helyen végzett. ... 2. Viszlai Igor, ... 4. Dallos
Helyezéseiket
a József * 200 m: ...2. Dallos
200 méteres távon József, ...4. Viszlai Igor * FérKoczkás Eszter a dobogó tetején
megcserélték: Dal- fiak, 1 000 m: ...2. Vlček Erik.

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárom – Iskra Svit
93:67 (42:37 * 23:20, 19:17, 22:19, 29:11)

Öt nap leforgása alatt három igényes találkozót is lejátszott a komáromi csapat és a Léva elleni hétfői találkozó azért is nehéz volt,
mert a csapat egyik vezéregyéniségét, Siniš Biličet is nélkülözniük kellett.
A Svit csapata erejének teljében érkezett Komáromba,
ahonnét pontot szeretett volna rabolni.
Az első negyedben
mindez érzékelhető
is volt, fej-fej mellett küzdött egymással a két csapat,
ám ennek ellenére
mégis sikerült némi
előnyt kiharcolniuk a hazaiaknak. A
második félidőben
mindkét csapat erősítette a védelmét, de Halada és Tomič ellen nem tudtak megfelelő védelmet kialakítani. A harmadik negyedben is folytatódott
a macska-egér játék, ám ekkor is a komáromiak lehettek elégedettek. Az utolsó negyed jelentős áttörést eredményezett, mert a
komáromiak szinte megtáltosodtak, jók voltak a passzok és sorozatban születtek a hárompontos dobások. A győzelem ellenére
Adrej Kuffa, a komáromiak egyik erőssége elismerően nyilatkozott a vendégek játékáról, amely annak ellenére sikeres volt, hogy
Biličet nélkülözniük kellett. Kuffa azonban előre jelezte, hogy a
hét végén rendkívül nehéz mérkőzésre kell számítaniuk Iglón,
ami sajnos be is igazolódott.
Komárom pontszerzői: Langston 19, Halada 19, Tomič 16,
Cobb 15, Djordjevič 8, Bojanovský 4, Vido 4, Kuffa 4 pont.

BK Igló – MBK Rieker COM-therm Komárno
101 : 93 (48:43 )

A szlovák bajnokság 31. fordulóját a komáromi kosarasok a
tátraalji Iglón játszották le. Az iglóiak teljes kerettel álltak pályára, hiszen meggyógyult két erősségük, Hovaňák és Vlado is.
Felemás érzésekkel értékel- nál azonban megismétlődtek
hető a szombat esti találkozó, a hibák, a langaléták között cihiszen a komáromi csapat nem káztak az alacsonyabb termetű
csak felvette a hazaiak játék- iglóiak, ráadásul a passzok is
tempóját, de az első negyed gyakran alacsonyra szálltak.
végéig enyhe, hétpontos ve- Ebben a játékrészben Halada
zetést is kiharcolt. Az iglóiak volt az, aki alaposan megkesea második negyedben viszont rítette az iglóiak életét, hiszen
rákapcsoltak és rövid időn a leglehetetlenebb helyzetből
belül húszpontos vezetést har- is „gyártotta” a hárompontos
coltak ki. A komáromi csapat dobásokat. Tizenegy dobásáelkésett a felzárkózással és ból nyolcszor talált kosárba.
végül a félidő végén kezdtek A negyedik játékrészben úgy
a pontgyűjtésbe. Egyre inten- tűnt, hogy a fáradtság jelei
zívebb lett a játékuk, szálltak mutatkoznak a komáromi játéa hárompontosok is, viszont kosokon, miközben az iglóiak
csak annyit értek el, hogy öt- egyre jobban összpontosítotpontos vereséggel zárták a tak és játékuk teljes nyugalmat
félidőt, ami a két negyed után tükrözött. A találkozó végén
ötpontos lemaradást jelentett. azonban azt is meg kellett álSajnos egy felesleges faul lapítanunk, hogy ezúttal talán
után a komáromi csapatból nem is a komáromiak játékáa kispadra került Tomič, ami val, inkább a szerencsével volt
lényegében előidézte, hogy a probléma.
félidő vége már nem a komáKomárom pontszerzői: Halada
romiaknak kedvezett.
Ezen még lehetett volna vál- 31, Langston 20, Vido, Tomič,
toztatni. A Duna-parti csapat- Cobb po 10).

CSELGÁNCS
A múlt hét folyamán nagy megtiszteltetés érte a gútai cselgáncsozók vezérkarát, amelynek tagjai ott lehettek a tatai olimpiai edzőközpontban, ahol a nemzetközi cselgáncsszövetség (IJF) edzőképzésének programja (IJF ACADEMY) keretében speciális vizsgákat
tehettek. A vizsgaelőkészületet olyan nagytudású mesterek irányították,
mint az olimpikon és ötszörös Eb-bajnok Mark
Huizinga, az IJF sportigazgatója és világbajnok
Daniel Lascau, vagy a
világhírű, Japánból érkezett Kodokan-lektor Chikara Kariya. A gútaiak
négy sikeres vizsgát
tettek (egy elméletit és
három gyakorlatit), ami
további biztosítéka lehet
a szakosztály sikeres fejlődésének.
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