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XI. alkalommal adták át a Jókai-díjat

T. Ethey Katz felvétele

A szélhámosok újabb trükkje:

Baromfiösszeírás ürügyén
jutnak be az idős emberekhez

Sajnos szinte napirenden hallhatunk, értesülhetünk arról, hogy idősekre szakosodott
szélhámosok különféle trükkökkel pénzt csalnak ki többnyire magányosan élő idős emberektől. A legkedveltebb az unokázós trükk, amikor azzal hívják, illetve keresik fel kiszemelt áldozatukat, hogy annak unokáját, gyermekét baleset érte, válságos állapotban
kórházban van, esetleg más bajba, adósságba került, illetve nagyobb összegű vásárláshoz
azonnal pénzre van szüksége.

A pénzt természetesen ők viszik majd el neki, ezért arra
kérik a megrémült, szerettükért
aggódó időseket, hogy azonnal
szedjék össze akár a bankból
is a pénzüket és adják át nekik.
A trükkök sora végtelen, mint
ahogy a csalók találékonysága
is. Klasszikusnak számít az óraleolvasós csalás, amikor ketten
valamilyen fogyasztás (villany,
gáz) leolvasására hivatkozva jutnak be a lakásba, s míg
az egyikük leköti a magányos
ember figyelmét, addig a másik „leltárt” tart az ott található
értékek között. Ugyancsak bevett módszer azzal beállítani a
potenciális áldozatokhoz, hogy
valahonnan visszajáró pénzt
hoztak neki, például szolgáltatótól, biztosítótól, de mivel csak
nagy címletű bankjegyük van,
fel kéne váltani. S természetesen a korral haladva, illetve a
napi történésekre, eseményekre
rugalmasan reagálva a már „hagyományosnak” számítók mellé
időről időre vannak új ürügyek,
a legutóbb például a madárinfluenzára reagálva megjelentek az
álösszeírók is, akik azzal kopogtatnak a porták kapuján, hogy a
járvány miatt össze kell írniuk
a baromfit. S míg az egyikük a
háziak figyelmét lekötve úgymond felméri a szárnyasállományt, addig a társa a lakásban
található, elemelhető értékeket
„méri” fel. Szomorú, hogy hiába a figyelmeztetés a sajtó, a
televízió, a rendőrség, illetve
az önkormányzatok részéről,
egyre többen esnek áldozatul a
leleményes, néha viszont kifejezetten átlátszó trükkökkel élő
szélhámosoknak. A pórul járt
áldozatok pontos számáról még
a rendőrségnek sincs tudomása,
sokan ugyanis miután rádöbbennek, hogy becsapták, meglopták
őket, szégyellnek bejelentéssel,
feljelentéssel élni.
Hogy mit lehet ellenük tenni, miként lehet az ilyesminek
elejét venni? A családtagok
részéről nagyon fontos, hogy
rendszeresen
beszélgessenek
erről idős hozzátartozójukkal,

világosítsák fel, figyelmeztessék
a veszélyre, kössék a lelkére,
hogy ha valaki ilyen unokázós,
vagy egyéb trükkel jelentkezne náluk, mielőtt bármit tenne, azonnal hívják fel közeli
családtagjukat, elsősorban azt,
akire az illető hivatkozik. Ahol
erre lehetőség van, kérjék meg
a szomszédokat, hogy figyeljenek fel arra, ha gyanús idegenek
tűnnek fel hozzátartozójuknál és
lépjenek közbe. A szélhámosok
nem szeretik a nyilvánosságot, a
szomszédok érdeklődésére felte-

hetően kereket oldanak. Bár szomorú jelenség, hogy manapság
a szomszédok még faluhelyen
sem törődnek egymással, de
azért volt már arra példa, hogy
a szélhámosokat éppen a szomszédok ugrasztották meg. Emellett természetesen a családtagoknak kell jobban odafigyelniük
az idős emberekre, akik közismerten nagyobb, néha szinte
gyermeki bizalommal vannak
az idegenek iránt, sokszor éppen
elhagyatottságukból adódóan is.
-zsu-

Elhunyt Ipóth Barnabás

a Selye János Gimnázium nyugalmazott igazgatója

Lapzárta után kaptuk a szomorú hírt, hogy türelemmel viselt
betegség után, életének 76. évében távozott szerettei és volt diákjai köréből a komáromi Selye János Gimnázium nyugalmazott matematika-fizika szakos tanára és
igazgatója, RNDr. IPÓTH BARNABÁS.
Ő volt egyike azoknak, akik a rendszerváltást követően tovább vitték a valamikori bencés gimnázium szellemiségét és
megtartották oktatási nívóját. Jelentős
érdeme volt abban, hogy az iskola diákjai komoly eredményeket értek el különböző országos, sőt nemzetközi versenyeken, olimpiákon, megmérettetéseken.
Diákjai körében rendkívüli népszerűséget vívott ki humorával, közvetlenségével is. Mindig szem előtt tartotta a tehetségek felkarolásának fontosságát. 1992-ben újból életre hívta
azt az alapítványt, melyet 1814-ben Király József pécsi püspök,
a jezsuita gimnázium volt diákja hozott létre azzal a céllal, hogy
anyagi támogatást nyújtson a gimnázium diákjainak. Emellett
később saját díjat is létrehozott a tehetséges diákok támogatására.
RNDr. Ipóth Barnabástól február 27-én, 14 órakor vesznek végső búcsút szerettei, kollégái és volt diákjai a református egyház
szertartása szerint a komáromi katolikus temetőben.
Emlékét megőrizzük!

Múlt héten szombaton, Jókai Mór születésének 192. évfordulójára is emlékezve adta át a komáromi
Kultúrpalota dísztermében a Jókai-díjat irodalmi pályázata győztesének a Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület, a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány, valamint Komárom város az
arany díszoklevelet és Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett gipszmásolatát. A megtisztelő
díjat múlt évi pályamunkájáért Arany Lajos debreceni újságíró, tanár és lektor kapta.
Dr. Keszegh Margit, a Jókai sérik a Jókai-díjat kapott szer- sainak és élményeinek leírását,
Közművelődési és Múzeum zők további munkásságát, s az innovatív szándékot, a stiEgyesület elnöke beszámoló- örvendetes, hogy több díjazott lisztikát, a címadást, a különféjában Jókai Mór méltatása után színműveit bemutatták már, le formai kritériumok betartáa díj történetét felidézve el- mások könyveket jelentettek sát és a mellékelt illusztrációs,
mondta, hogy a Jókai-díj 2006- meg, különféle lapokba publi- illetve képanyag minőségét.
ban a budapesti Végh József és kálnak, és további díjakkal is A díjnyertes pályamű írója,
Arany Lajos 12 regényt elema 2005-ben elhunyt Szénássy gyarapodtak.
Árpád mérnök (a Magyar A tavalyi díjátadó rendezvé- zett, s azokat összehasonlította
Kultúra két lovagja) ötletéből nyen hirdették meg „A Jókai- a filmekben látottakkal. Legszületett és hamarosan határo- regényekből készített filmek alaposabban Az aranyembert
és
kon átívelő pályázatként vált elemzése
ismertté. Ebben a díjban azóta összeh asonlítá
felvidéki, magyarországi, Mu- sa az eredeti rera-vidéki, újvidéki és erdélyi génnyel” című
pályázók részesülhettek. Nick közös pályázaFerenc, a Falvak Kultúrájáért tukat, amelyre öt
Alapítvány (FKA) Kuratóriu- pályamű érkemának elnöke és a Magyar Kul- zett. A hazai és
túra Lovagrendjének alapítója külföldi magyar
a 21 évvel ezelőtt létrehozott, s szakemberekből
azóta is sokrétű tevékenységet álló zsűri hafolytató alapítványuk tavalyi gyományosan a
tevékenységét ismertette. Az ő magyar kultúra
kezdeményezésüknek köszön- napján, BudaNick Ferenc adta át a Jókai-díjat
hetően az anyaország határain pesten döntött a
Arany Lajos debreceni újságírónak
túli magyarlakta vidékeken is helyezésekről.
szobrok és emléktáblák elhe- A zsűri megállapította, hogy elemezte, miközben a tudomályezését támogatták, továbbá a pályázatok alkotói elsősor- nyosság kritériumainak betarérmeket és a Magyar Kultúra ban a minőségre fektették a fő tása mellett élvezetes, olvasLovagja címet adományoztak a hangsúlyt. Az értékeléskor fi- mányos pályaművet nyújtott
kultúránkért áldozatkész mun- gyelembe vették a pályaművek be a zsűri megítélése szerint.
Képriportunkat lapunk
kát kifejtő személyiségeknek. tartalmát, eredetiségét, hiteles2. oldalán közöljük. 
Folyamatosan figyelemmel kí- ségét, az alkotók saját kutatá-

Hogyan és mire pályázhatunk 2017-ben
az Interreg program keretében?

Konferencia települések, civil szervezetek és vállalkozások számára
A Tiszti pavilon konferenciatermében érdekes és hasznos rendezvényre kerül sor 2017. március 2-án (csütörtökön), 10 órától. A rendezvény célja, hogy tájékoztassák a településeket,
civil szervezeteket és vállalkozásokat az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program lehetőségeiről.
A „Partnerkereső Fórum”
na-Ipoly Regionális Társu- projekt Alapról. Ezenkívül a
című esemény szervelás elnökét kérdeztük. jelenlévők betekintést nyerhetzője a Vág-Duna-Ipoly
* Milyen program vár- nek a korábbi pályázatokkal
Regionális
Társulás,
ja az érdeklődőket?
kapcsolatos tapasztalatokba is.
együttműködve a RábaDélelőtt a Szlovák * Ebéd után már a résztveDuna-Vág Korlátolt FeKöztársaság Földműve- vőknek is aktívnak kell lenlelősségű Európai Területi
lődési és Vidékfejlesztési niük.
Együttműködési Csoportosu- Minisztériumának képviselője Így van, a jelenlévők munkacsolással és az Alsó-csallóközi és a Közös Titkárság vezetője portokat alkotnak majd, ameTársulással. A rendezvénnyel ismertetik az Interreg progra- lyen belül megoszthatják egykapcsolatban Domin Ist- mot, továbbá értékes informá- mással projektelképzeléseiket.
ván mérnököt, a Vág-Du- ciók hangzanak majd el a Kis(Folytatás a 3. oldalon)

Iskoláink finanszírozásáról

Tárcaközi egyeztetésre került az általános és középiskolák, oktatási intézmények finanszírozásáról szóló
597/2003–as törvény módosítási javaslata. Legnagyobb erénye, hogy a
magyar iskolák szempontjából semmi
húsbavágó változást nem irányoz elő.
Ennek tulajdonképpen örülnünk kell,
hiszen az ősz folyamán Damoklész
kardjaként lebegett a fejünk felett
annak lehetősége, hogy megszűnik a
250 fő alatti iskolák kompenzációs
támogatása. Ez az elképzelés felgyorsította volna az anyagi nehézségekkel
küszködő kisebb létszámú iskolák
végveszélybe sodródását. Akkor az
MKP is kifejezte aggodalmát a törvénymódosítás kapcsán, s a társadalmi vita során javaslatainkat megküldtük a minisztériumba is.
A törvénymódosítás egyik eleme,
hogy utazási támogatást kapnak azok
a gyermekek is, akiknek lakhelyén

szlovák iskola működik, de magyar
nem, s ezért tömegközlekedéssel érhetik csak el az anyanyelvű oktatás lehetőségét. Nos, önmagában ez pozitív
döntés, hiszen az eddigi állapotot akár
diszkriminatívnak is tekinthetjük.
Ugyanakkor azért azzal is szembe
kell nézni, hogy újfent az események
után kullogunk, elhárult egy konkrét
veszély, de hosszú távú megoldás továbbra sem született. Sok, nehezen
élő iskolánk esetében érdemi előrelépés nem történt, s a jelenlegi jogszabályi körülmények között nem is
történhet. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy csak az aprócska, 7-8
fős kisiskolák küszködnek anyagi
nehézségekkel. Ez azonban távolról
sincs így, 30-40 fős iskolák esetében
már több tízezer eurós hiányt kell a
fenntartóknak pótolniuk, s ez az állapot a végtelenségig nem tartható
fenn. Egy 40 fős iskola azonban már

jelentős intézménynek számíthat egy
kisebb közösség életében, melynek
megtartása fontos.
A józan ész diktálta racionális megoldások sajnos nem vezetnek eredményre. A közelmúlt eseményei – akár a
gútai, akár a zoboralji történések – bizonyítják, hogy az egyes megoldásra
törekvő elképzeléseknél a racionalitáson túl számolni kell a társadalom,
a szülői közösség érzelmeivel, illetve
nem elvetendő szempontok az asszimilációra hajlamosító tényezők sem.
Reális esélye van annak, hogy ahol
két szomszédos községben van két
magyar iskola és szlovák is, s megegyezésre jutnának a fenntartók, a
szülők egy része a helyi szlovák iskolában hagyná a gyermekét az utaztatás helyett. Helyenként a közösség
közönye, érdektelensége ellenére kell
a magyarságot „megmenteni”.
A magyar-magyar párbeszéd alkal-

mával világos, egyértelmű megoldási
javaslat született. Az oktatási törvény
módosításával el kell érni a nemzeti
közösségek számára iskoláik rendszerbeli, módszertani, ellenőrzési és
főképp finanszírozási önállóságát. A
finanszírozásban pozitív diszkriminációt alkalmazva különböző megoldási
javaslatok születhetnének a tömbben,
peremvidéken és szórványban. Ezt
azonban nem elég nyilatkozatokban
aláírni, hangoztatni. Tudom, hogy a
jelenlegi politikai környezetben szinte lehetetlennek tűnő feladat mindezt
kiharcolni. Ez azonban olyan cél,
amelyért egységesen, határozottan és
hittel kell fellépnie minden érintett
félnek, s így a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb eredménye
lenne.
Kiss Beáta,
az MKP oktatási és kulturális
alelnöke
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XI. Jókai-díj

A szombat esti
(lásd 1. oldal) pályázatértékelésen
a fődíjas Arany
Lajoson
kívül
arany díszoklevéllel jutalmazták
a csongrádi dr.
Szenczi Ibolyát,
míg a budapesti dr. Bérczessy
Lajos, a ceglédi
Veres Tamás és az Komárom vezetőségének képviselői is je
oroszlányi Varga len voltak a díjátadáson
Lajos a megmépott oklevelet. Keszegh Margit
rettetésen való részvételéért ka- pedig meghirdette a pályázat
idei évfolyamának témáját,
amely az Arany János-emlékév
kapcsán: „Arany János időskori lírájának időszerűsége”.
A jelenlevők a Himnusz közös
eléneklése után élükön Arany
Lajossal, megkoszorúzták a
Kultúrpalota előtt álló Jókaiszobrot.

Az élelmes, magát minden élethelyzetben
feltaláló emberre szokás ugyan mondani,
hogy „még a jég hátán is megél”, az igaz
ság az, hogy ez a jelző inkább megilletne
egy madarat, történetesen a kormoránt,
amely vígan túléli ezt a mostani, rendkívül
szigorú telet is. Bár szorítása már enyhülni
látszik, bámulatos, hogy hetekkel ezelőtt,
amikor szinte összefüggő jégréteg takarta
vizeinket, akár a sarkokon a pingvinek,
töretlenül dacoltak a kegyetlen mínuszok
kal. Mi több, egyes folyóinkon a kormorá
nok populációja átmenetileg számottevően
megszaporodott, hiszen az északabbi fek
vésű szomszédos országokból is hozzánk
jöttek telelni, s nem csoda, hogy az Ipolyon
és a Hernádon a horgászszervezetek tagjai
kétségbeesetten nézték ezt a – számukra –
természeti csapásnak számító jelenséget,
amely ugyancsak „rendet vágott” az am
úgy sem túlságosan bőséges halállomány
ban.
A bütykös hattyúkon és talán a
tőkés récéken kívül a haltolvajnak minősített kormoránok az
egyedüli vízi madaraink, amelyek az utóbbi évtizedben rendkívül elszaporodtak. Környékünkön a Dunán, Vág-Dunán,
Kis-Dunán és a Nyitrán úgyszólván mindenütt megtalálhatók. Legutóbb a Vág-Duna és
az Öreg-Nyitra torkolatától nem
messze találtam például jelentősebb kormoránkolóniát, amelynek a meglétéről már messziről
árulkodtak a csontvázszerűen

Dr. Keszegh Margit értékelte
egyesületük munkáját is
A Jókai-díj tavalyi nyertese
Arany Lajos, a Stádium című
hírlap olvasószerkesztője, to
vábbá a Reformátusok Lapja és a
Szókimondó című hajdúszobosz
lói folyóirat munkatársa
Kép és szöveg: Jakab István

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

Komárom kóruséletének története mozaikokban
A komáromi GAUDIUM éneklő-mu
zsikáló együttes, egyben polgári tár
sulás is. Így fokozatosan kialakulhat
tak helyi rendezvényei: a Komáromi
Városi Művelődési Központtal kar
öltve VOX HUMANA néven rendezi
meg évente a komáromi énekkarok
tavaszi fesztiválját. Az I. VOX HU
MANA (még név nélkül) 2002. április
25-én volt. A VMK és a Béke Utcai
Alapiskola – Kodály Zoltán születé
sének 120. évfordulója tiszteletére – a
komáromi gyermekkarok és vendég
kórusok részvételével nagyszabású
ünnepi hangversenyt szervezett. Ün
nepi köszöntőt Pásztor István, a vá Az I. VOX HUMANA egyesített kara – mintegy 450-500 énekes – zengi Kodály Zoltán
ros akkori polgármestere mondott; ő Toborzóját a helyi MAI zenekara kíséretével. A koncertmester Török Ferenc, vezé
vetette fel, ebből hagyományt kellene nyel Stirber Lajos
teremteni. Azóta – évente, hármas vetésforgóban, az alsó, il sai meghívásainak, határokon Fehér Dalma; Harmat Rudolf
letve felső tagozatos énekkarok és a felnőttek kórusai – VOX innen és túl. A GAUDIUM és növendéke Boris Borsányi;
HUMANA néven kerül sor a komáromi énekkarok tavaszi „csapata” baráti kapcsolatot Hollósy Gabriella Zsuzsanhangversenyére, amelyen minden alkalommal vendégkóru tart fenn – kölcsönösen szere- na; Kalmár Zsuzsanna; Kulin
sok is szerepelnek.
pelnek egymás rendezvényein Eduard és növendéke Szabó
A GAUDIUM további rendez- kórustalálkozóit; valamint a – a nagymegyeri Bárdos La- Nikolett; Szalay Szilvia és
vényei: a Jókai Közművelő- Vmk és a Jókai Mór Alapis- jos, a somorjai Híd, a galántai növendékei Chudá Barbara,
dési és Múzeum Egyesülettel kola „kicsinyek” és „nagyok” Kodály Zoltán Dalosegylet, a Korpás Réka, Mikus Nelli,
közösen szervezi – az egye- kórusainak közös hagyomá- koloni Zobor hangja, a székes- Keresztes Friderika; Záhorská

„… A zene tápláló, vigasztaló elixír, és
az élet szépségét, s ami benne érték,
azt mind meghatványozza.”
(Kodály Zoltán)
temes magyar kultúra nagyjai
(Petőfi, Egressy, Erkel, Liszt,
Illyés), s csakúgy Komárom
neves személyiségei (Csík
János, Dobi Géza) tiszteletére
teltházas emlékestjeit; a Komáromi Regionális Népművelési Központtal – „Hogy megszólaljon a nagy Harmónia”
– címmel nemzetközi baráti

nyos adventi hangversenyeit.
Az együttes saját
rendezvényein való
fellépései mellett
gyakran tesz eleget mind a helyi
polgári társulások
felkérésének, mind
pedig a baráti kóru-

A MAI növendékzenekara, művészeti vezetőjével, Domonkos
Dezsővel (a zongoránál)

fehérvári Ars Musica, a Pápai
Éneklő Szülők Kara, a solymári Corvinus, a brünni Lumír vegyes karokkal; a dél-komáromi
Vox Femina, a zsérei Zoboralja
s a zábrehi Slavice (Morvaország) női karokkal.
Az eltelt 15 év folyamán a GAUDIUM munkáját nagyban
segítették a Vmk dolgozói,
élükön Varga Anna igazgatónővel, a helyi művészeti alapiskola mindenkori igazgatósága és pedagógusai – Bakos
Márta; Domonkos Dezső és
az általa vezetett növendékzenekar; Fekete Éva és növendékei: Csiba Emese, Misák Bence; Fekete Vince és növendéke

A kórus a II. – „Hogy meg
szólaljon a nagy Harmónia”
nemzetközi kórustalálkozón
– zongorán közreműködik
Kalmár Zsuzsa
Kuczmann Renáta; Zsákovics
László; továbbá: Czifra Zsolt,
Nagy Hollóssy Zsuzsanna, ifj.
Pfeiferlik Lajos, Pfeiferlik Tamás, Szombat Károly, Uhrin
Andrea; Dráfi Mátyás Jászai
Mari-díjas érdemes művész.
A GAUDIUM ezúton is köszönetét fejezi ki az előbb
megnevezetteknek, valamint
Komárom város önkormányzatának és valamennyi támogatójának.
Stirber Lajos

kifehéredett fák, amelyeknek a
kérgét lemarta a rajtuk tartózkodó kormoránok agresszív, savas
ürüléke.
A fentiekben természetesen a
nagy kárókatonákról volt szó,
amelyek az Európai Unióban
védett madaraknak számítanak.
Megjelenéseük és terjeszkedésük a halászok és horgászok
számára keserűség, a természetbarátoknak és madármegfigyelőknek pedig élmény.
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

Öt évre kitiltották Magyarországról

Február 14-én a kora esti órákban egy szlovák állampolgárságú 37 éves férfi a ruhájába rejtve próbált kihozni néhány
kozmetikai cikket a dél-komáromi Tescóból. A vevőszolgálati pultnál próbált meg kisurranni, de az áruház női biztonsági
őre észrevette a lopást, és felszólította, hogy adja át az árucikkeket. Megpróbálta útját állni, de a férfi fellökte, és futva
menekült a híd felé. A biztonsági őr a nyomába eredt, és több
száz méteren át üldözte. A férfit végül még a magyar hídfőnél
fogták el a vámhivatal munkatársai.
Ezt követően kihallgatásra bevitték a rendőrségre, pénteken
pedig már gyorsított eljárásban döntött is ügyében a bíróság.
Első fokon két év börtönre ítélték, valamint 5 évre kitiltották
Magyarországról. Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott egyhítésért, az ügyész pedig súlyosbításért fellebbezett.

Könyvbemutató
Keszegfalván

Szülőföldem
Keszegfalva
címmel jelent meg a VágDuna-parti település törté
netét összefoglaló könyve
Nagy Gyulának, aki peda
gógiai munkásságán kívül
gazdag népművelői és hely
történészeti tevékenységéről
ismert. Szinte szimbolikus
nak mondható, hogy az igé
nyes kivitelű és összeállítású
könyvet abban a kultúrház
ban mutatták be, ahol Nagy
Gyula sok éven át igazgató
ként tevékenykedett. Jakab
István felvételén (fent) az
író dedikálás közben, balra
Nagy Gyula, lent a résztve
vők egy csoportja látható.

A Selye János Gimnázium a spanyol nyelvi olimpia kerületi döntőjében

A komáromiak ezúttal is jeleskedtek

A Selye János Gimnáziumban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges diákok támogatására és
készségeik, tudásuk fejlesztésére. Ennek köszönhetően idén is bejutott néhány ügyes tanulónk
a spanyol nyelvi olimpia kerületi fordulójába, amely 2017. február 13-án került megrendezésre Nyitrán. A verseny küldetése, hogy esélyt adjunk az átlagon felüli szorgalmú és képességű
diákoknak, hogy megmutathassák tehetségüket, valamint lehetőséget kapjanak arra, hogy ös�szemérhessék magukat hasonló tudásszintű társaikkal.
Az olimpia két fő részből áll: magukat. A gyerekek fantaszti- kerületet képviseli majd a verszóbeliből és írásbeliből. A kusan helytálltak! Két második, senyen!
második részben a hallgatás és illetve egy első hellyel tértünk
Hevesi Petruf Alena
olvasás utáni szövegértéssel, haza.
és Musitz Marietta
szókinccsel, nyelvtannal és egy A C kategóriában (sextó, 4.
spanyoltanárnők
adott témán belüli fogalmazás- évfolyam) Nagy Natália sextós
sal kellett megküzdeniük a ver- tanuló ért el 1. helyezést, ezzel
senyzőknek. A szóbeli igazából biztosítva a helyét az országos
egy szituációs gyakorlat, ahol döntőben. Ugyanezen katea nyelvtudás szintjén kívül a gória 2. helyezettje Andruskó
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Blahoželanie
Nech tento krásny deň, dá Ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok, dá ti iba šťastný krok.
nech Tvoja dobrá duša a srdce rastie,
nech Ti dá Boh zdravie, šťastie.
20. februára oslávil svoje 70. narodeniny náš milý oslávenec

PETER ŠUŠOLIAK
z Marcelovej.

Pri tomto krásnom životnom jubileu oslávencovi prajeme hlavne
pevné zdravie a veľa ďalších prežitých rokov,
ktoré sa s radosťou a spokojnosťou naplnia.
manželka Anka a celá rodina, Marika és családja

A gútai iskolák teljesítménye
az országos felmérések tükrében

Az elmúlt hetek történései csaknem két táborra szakították Gúta lakosságát. Miközben a közös iskolakomplexum kialakításának ötletét a saját politikai pályafutásuk egyengetésére akarták egyesek felhasználni, s az
észszerűség követése helyett emóciókat váltottak ki,
valahogyan mindkét fél álláspontjának kialakításánál
egyetlen dologról feledkeztek meg: valójában hogyan
teljesítik pedagógusi munkájukat az egyes iskolákban
tevékenykedő tanítók, tanárok?

Felvételünkön (balról): Musitz Marietta tanárnő, Andruskó
Krisztina, Nagy Natália, Lakatos Lili és Hevesi Petruf Alena
tanárnő
reakciókészséget is figyelembe Krisztina, a 4. A osztály diákja
lett.
veszi a zsűri.
A kerületi fordulóba azok a A D kategóriában (bilingvális
diákok jutottak be, akik az is- és hispanofón diákok) Lakatos
kolai forduló első két helyén Lili végzett a 2. helyen.
végeztek. Azóta folyamatosan Ámbár több diákunknak idén
készültek a nagy megmérette- nem sikerült az első három
tésre. Rendszeresen látogatták között végezni, joggal lehea spanyol szakköröket, ugyan- tünk rájuk is büszkék, hiszen a
is ők is tisztában voltak azzal, verseny eredményes megoldói
hogy egy ilyen szintű verse- közé tartoznak. Az A kategónyen komoly felkészülés nélkül riában Vlahy Rebeka (2. B)
jó eredményt elérni lehetetlen. 4. Zámbó Kitti (2. C) pedig 7.
De szorgalmuk és kitartásuk helyezést ért el. A B kategóriáidén is meghozta gyümölcsét.
ban (kvintó, 3. évfolyam) ŠišHat diákunk jutott ily módon ka Dávid 6. lett.
a kerületi fordulóba, ahol 4 Natália márciusban nemcsak
kategóriában mérettették meg iskolánkat, hanem az egész

Az állami iskolákban ugyanis
az oktatásügyi minisztérium
a kötelező pedagógiai minimumokból összeállított kérdéscsoportjaival évente végez
felméréseket Monitor néven
az alapiskolákban. Szerkesztőségünk elsősorban azt szerette
volna megvizsgálni, hogy régiónkban, vagyis a Komáromi
járás iskolái között hol szerepelnek a gútai iskolák. Az egyházi iskolákban nem végeznek
ilyen felmérést, ezért csak a II.
Rákóczi Ferenc és a Corvin
Mátyás Alapiskolák, illetve a
szlovák tannyelvű J. A. Komenský Alapiskola eredményeit vetettük össze a múlt évi,
9. osztályos tanulók közötti
felmérés alapján. Az NÚCEM
központi adatbankjából kikért
adatok érdekes kérdéseket vetnek fel.
Nézzük először a gútai szlo-

vák tannyelvű J. A. Komenský
Alapiskola eredményeit. Szlovák nyelv és irodalomból az
országos átlag 62,6 volt, a gútai iskola 56 pontra teljesített.
Ezzel szemben Ógyallán 63,6,
a komáromi Komenský utcai
iskolában 68,9, Újgyallán pedig 64,7 pont a teljesítmény.
A szlovák és a magyar tanítási
nyelvű iskolák azonos matematikai felmérőket készítettek. Itt az országos átlag 52,8

pont volt. Ebben a tantárgyban
a Corvin Mátyás Alapiskola
70,2 pontjával remekelt, hiszen a szlovák alapiskola 43,9,
a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 37,3 pontot ért el. A komáromi Komenský utcai iskola
56,3, a naszvadi szlovák alapiskola 67,5, a magyar iskola
59,1 pontra teljesített.
A magyar tanítási nyelvű iskolák szlovák nyelv és irodalom tesztfeladatainak országos
megoldási átlagpontja 64,2
volt. A Corvin Mátyás Alapiskola diákjai ebben a feladatkörben 76,6 pontot értek el,
ami ugyancsak jó eredménynek számít, hiszen a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola ebben
a tantárgyban 53,7 pontot ért
el. Érdekes, hogy a Corvin
Mátyás Alapiskola ebben a

tantárgyban is járási csúcsot
döntött, hiszen Ógyallán ez a
pontszám 55,6, Hetényen 64,2,
a Marianum Egyházi Iskolában 63,4, a komáromi Munka
Utcai Alapikolában 63,8, az
Eötvös Utcai Alapiskolában
53,4 pont volt, s a gútai eredményeket csak a marcelházai
iskola szárnyalta túl, ahol a diákok 81,4 pontra oldották meg
a tesztlapokat.
Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy az országos értékelés
nem foglalkozik részletesebben azzal, hogy az egyes iskolákba milyen arányban járnak
szociálisan helyzetű tanulók.
Egészségkárosodott tanulókból összesen három látogatta a
Corvin Mátyás Alapiskolát, a
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
padjait pedig négy.

Hogyan és mire pályázhatunk 2017-ben
az Interreg program keretében?

(Befejezés a 1. oldalról)
Ez remek lehetőség arra, hogy
ötleteket szerezzenek a megfelelő partnerek felkereséséhez és a
közös határon átnyúló akcióterv
összeállításához. Amennyiben
valakinek kérdése lenne a külön-

féle partnerek, tevékenységek,
költségek jogosultságával, illetve
a pályázatok benyújtásával kapcsolatban, teret engedünk ezeknek is. A délutáni programot, az
úgynevezett „partnerkeresés”-t
szakértők vezetik.

Környezetkárosítás állami támogatással?

* Milyen érdeklődésre számítanak? – Úgy véljük, jelentős
lesz az érdeklődés, mert ebben
az évben csak egyetlen ilyen
típusú eseményt szervezünk.
A rendezvény hatékonyságára számítunk. A részvétel
ingyenes mindazok számára,
akik előre regisztrálnak, ám a
konferenciaterem befogadóképessége miatt csak korlátozott
számban (100 fő) tudjuk fogadni a jelentkezőket.

Az elmúlt hét év folyamán a Duna és a Garam mentén számos községben épült hulladékgyűjtő-udvar, javasolt napirendi pontok kö- selőjeként kellene a város véáltalában az Európai Unió költségvetésének támogatásával, jellemzően 200-300 tonna éves forgalom- zött nem szerepelt a Hulladék- leményét a környezetvédelmi
mal. Néhány településen hamarosan felépülhet hasonló gyűjtőudvar, amelyben újrahasznosítható felhasználási és Újrahaszno- hatósághoz eljuttatni.
zöld hulladékot, kis mennyiségű építkezési hulladékot, egyéb osztályozott hulladékot lehet begyűjteni sítási Központ témája, noha a Mivel az illetékesek nem kéra hulladékgazdálkodási törvény által megszabott keretekben. Sőt, az új törvény kötelezővé teszi a környezetvédelmi állami ható- ték ki a lakosság véleményét,
települések számára a fentebb felsorolt és további hulladékfajták begyűjtését, újrahasznosítását.
ság február 22-ig várja a város petíció kezdeményezésével mi
Ám egy olyan hulladékfelhasz- Vácon. A régiónkat egy újabb bizonnyal a téma kezelése, el- véleményét, álláspontját. Csu- azt megtesszük. A város vélenálási és újrahasznosítási köz- környezetszennyező beruhá- titkolása volt a közvélemény pán képviselői módosító indít- ménye (miért csupán Párkány Bővebb információ és az esepont, amely Párkányban épülne, zással megterhelni igencsak és a választott tisztségviselők vánnyal került a téma a tanács- város, a környék véleményére ményen való részvételhez
amely évente 20 ezer tonna hul- meggondolatlan döntés lenne. előtt. Engem, a Párkányhoz kozás napirendjébe. Ám ettől miért nem kíváncsiak?) továb- szükséges regisztrációs űrlap,
ladékot dolgozna fel – zömében Mivel az országhatár a lég- közeli Muzsla polgármeste- sokkal súlyosabb mulasztás, bításának határidejéig az alá- partnerkeresési űrlap, valamint
műanyagot és gumiabroncsot – szennyezésnek nem szab gátat rét, a párkányi körzet megyei hogy az illetékesek nem kér- írásokat eljuttatjuk a környe- az előzetes program az alábbi
520 Celsius fokos hevítés köze- – határon átnyúló rendszerben képviselőjét senki sem tájé- ték ki a lakosság véleményét. zetvédelmi állami hatósághoz. elérhetőségek egyikén kappette, merőben más kategória. gondolkodva – a környezetvé- koztatott arról, mi készül Pár- Nemcsak Párkányban, hanem Tudják meg a döntéshozók, ható: euroregion.vdi@gmail.
E hőfoknál erőteljesen cáfolni delmi előírások sem engedé- kányban. 2017. január 13-án a környékbeli, a jövőben ki- hogy az eltervezett beruházás- com, vahdunajipel.eu. A rena hulladékégető megnevezést lyezik ennyire sűrűn telepíteni zajlott a déli régió polgármes- bocsátott káros anyagok által ról hogyan vélekednek a pár- dezvény a „Partnerségek épínem óvatosság, hanem badar- a légszennyezési forrásokat. teri tanácsa, amelyen részt vett sújtott településeken, Ebeden, kányiak és a környékbeliek. tése a Vág-Duna-Ipoly határ
ság. Maga a beruházó vallotta Párkány városát leginkább a a kistérség 20 polgármestere. Muzslán, Esztergomban és Ne rontsuk el gyermekeink és menti régió fejlődéséért”című
be, hogy a hulladékfeldolgozás Vadas strand, az idegenforga- Egyetlen mondattal sem tájé- másutt sem. Hihetetlen kom- unokáink életterét, óvjuk meg pályázat része, mely a Szlotechnológiája közepes mértékű lom jellemzi. Környékét pedig koztattak bennünket a készülő munikációs mulasztásról ta- környezetünket a következő vák Köztársaság Közlekedési,
Építésügyi és Régiófejlesztési
környezetszennyezési
terhet a szőlészet és a borászat. Az beruházásról. Február 15-én núskodik mindez, mintha nem generációk számára!
Minisztériuma támogatásával
választott
tisztségviselőként,
a
Farkas
Iván,
Muzsla
polgártanácskozott
Párkány
önkorokozna nemcsak a városnak, ország legkiválóbb szőlőtermő
(x)
mestere, az MKP alelnöke valósul meg.
hanem szűkebb és tágabb kör- vidékén élünk. Vajon mennyire mányzata. A polgármester által város és polgárai érdekképvinyékének egyaránt.
fér ez össze a hulladékfeldolJöjjenek az ellentmondások és gozóval? A párkányi hulladéka kockázati tényezők. Általam feldolgozó beruházása nem
az ország északi és déli régiói lokális, hanem erőteljesen regigazdaságának
összehasonlí- onális probléma. Szlovákiában Politikusainkon kívül (ők egyszerre több akik a híd alatt lakóknak meleg ételt osz- ládapa, amikor a vízóraaknában úszkáló
tása, figyelmeztetés az egyre a daganatos megbetegedések vállalkozásban érintettek, így biztosítva tanak. Ez az emberségből jelest érdemlő fekáliák által termelt gáz berobbant. Igaz,
inkább szétnyíló képzeletbeli száma az Érsekújvári járásban magukat) bárkivel megtörténhet, hogy gyakorlat került veszélybe, amikor ügy- az első felmérésük és vizsgálatuk eredméollóra már szinte közhelynek a legmagasabb, azon belül a máról holnapra az utcára kerül. Elég a buzgó higiéniai ellenőrök esztelen érveket nyei alapján az egészségre rendkívül káros
főnöknek egyszer visszaszólni, máris repül felsorolva úgy ítélték meg, hogy ez az étel- baktériumokat találtak, ám ezzel lezártnak
számít. Ám itt és most teljes Párkányi kistérségben.
esszenciájában zúdul ránk a Az eddigi gondokat tetézni egy a munkahelyéről az illető, akár igaza volt, osztás veszélyes. Az ételt osztók ugyanis tekintették az ügyet. Azzal sem törődtek,
téma. Hiszen északon, Puhón újabb környezetszennyező be- akár nem. Elég egy házastársi perpatvar kesztyű nélkül szolgálták fel az ételt, nem hogy a probléma az utca több családi házát
(Púchov) gyártják a gumiab- ruházással, amely műanyagok és a férj azon kaphatja magát, hogy nincs rendelkeztek egészségügyi bizonylattal, és is érinti. Talán erőt gyűjtöttek arra, hogy
később kellő eréllyel lépjenek fel a rászoroncsokat, a dolgozók ezreinek és gumiabroncsok feldolgozá- fedél a feje fölött. A hoppon maradók nem biztosítottak asztalokat, székeket.
munkát és megélhetést adva. sát eredményezné, hihetetlenül többsége megpróbál sok mindent, de egyre Szörnyű. No nem az, hogy a felrótt hiá- rultakat támogató, humanizmusból jelesre
Délen, Párkányban pedig el- felelőtlen döntés lenne. A terve- több az olyan áldozat, aki végképp hajlék- nyosságok megalapozottak, vagy nem, vizsgázók ellen. Az ominózus intézmény vihanem az, hogy a 21. században valaki, szont mindebből elbukott...
égetnék a használt gumiab- zett beruházás környezetvédel- talanná válik, és éhezik.
Naponta
látunk
embereket,
akik
a
kukávalakik azt akadályozzák meg, hogy éhe- Hogy megnyugodjanak a kedélyek, a
roncsokat – közepes mértékű mi hatástanulmánya kitért a kikörnyezetszennyezési terhelést bocsátott karcinogén anyagok kat túrják egy kis darab, talán már zöl- ző emberek és kisgyermekek meleg ételt hetes lakótelep melletti felüljáró alá az
okozva a régiónak – miköz- elemzésére, a közegészségügyi dülő kenyérért és akiknak ünnepnapnak kapjanak, hogy legalább aznap ne kelljen ételosztáshoz ezentúl vigyünk asztalokat
ben a hulladék-feldolgozóban terhek kimutatására? Amennyi- számít, amikor egy félig lerágott, kido- a szemétben kutatniuk mások által kido- és székeket, az abroszra pedig illene a
hangulat fokozása érdekében gyertyát is
40 ember találna munkát. A ben kitért, az illetékesek miért bott húsdarabra lelnek mások vasárnapi bott falatért.
szűkebb régióban Dorogon és nem közölték az elemzés ered- ebédjéből. Ők nem törődnek a higiéniá- Ez a szerv azonban nem volt ennyire fin�- helyezni.
nyás, amikor az örsújfalusi Kertek alja ut- Legalább a kezüket melengethetnék az
val, csak enni akarnak.
Tatabányán található hulla- ményét a lakossággal?
-mldékégető, a tágabb régióban Ám a legaggasztóbb minden Rajtuk segítenek azok az önkéntesek, cában csaknem az életével fizetett egy csa- éhezők a mécslángnál...

Nem kellene gyertya is az asztalra?
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Növényvédelem

Gyógyhatás

Mi a teendő a diófákkal?

Olvasónktól érkezett egy levél,
amelyben arról érdeklődik, hogyan tudná megvédeni diófáit
a kártevőktől. Valójában ez
egy összetett kérdés. Harmincnegyven évvel ezelőtt még
minden gazda biztos volt abban, hogy a diófáknak nem is
kell különleges védelem. Napjainkban viszont tudjuk, hogy
a diófák valóban igényelnek
megfelelő ápolást.
Először a fák telepítésének
feltételeivel kell tisztában lennünk. Az újratelepítéssel vagy
talajuntsággal járó gondok
megelőzése érdekében erdő,
szőlő vagy gyümölcsös után
ne telepítsünk diót. A fiatal
fák fejlődése szempontjából
meghatározó részben a terület
kórokozóktól, kártevőktől (pl.
cserebogárpajor) való mentesítése, részben pedig a faiskolai
anyag egészségi állapota. Ültetvények létesítését csak egészséges szaporítóanyaggal szabad
elvégeznünk, ami dió esetében
elsősorban a cseresznye levélsodródását okozó vírustól (Cherry leaf roll vírus), a
rozelliniás gyökérpenésztől
(Rosellinia necatrix, Hartig
Berlese) és a szegecsfejű
gyökérgombától (Roesleria
pallida, Fries Sacc.) való
mentességet jelenti.
A dió ültetésére a legalkalmasabb időszak a kora ősz
(október vége, november
eleje) vagy a kora tavasz.
A faiskolákban nevelt egyéves oltványok nem megfelelő fejlettségűek, ezért
a faiskolában két évig nevelt,
jól fejlett oltványokat vásároljunk. Határozott összefüggés
mutatkozik a nagyobb méretű és vastagságú oltvány és a
megeredés, illetve a fiatalkori növekedés között. Ültetés
után indokolt a csemeték felkupacolása és tavaszi ültetés
esetén a beiszapolása is. Nyár
elején a felkupacolást lebontjuk, az oltványokat kitányérozzuk, s a fák tövét célszerű
szerves anyaggal vagy fekete
fóliával letakarni.

A kiültetett diófa jellegzetes
tulajdonsága az úgynevezett
„ülve maradás”, ami azt jelenti, hogy az ültetést követő
tavaszon kevés, rövid és apró
levelű hajtást fejleszt, és nyár
folyamán sem indul meg az intenzív növekedés. Ezért a fiatal
diófa metszése lényegesen eltér a többi gyümölcsfáétól.
A kiültetett oltványok szokásos koronába metszése csak
optimális termőhelyen, rendkívül fejlett oltvány esetén,
rendszeres öntözés és alacsony törzsmagasság esetén
lehet eredményes. Az esetek
többségében előbb a leendő
törzs kinevelésére van szükség. Ennek érdekében telepítés után az oltványok törzsét
erősen vissza kell metszeni, s
szükség esetén ezt még egykét évben meg kell ismételni.
A képződő erőteljes hajtásból
karó mellett neveljük a törzset, a meredeken növő konkurens hajtásokat eltávolítjuk,

a gyengébbeket törzserősítő
célzattal meghagyhatjuk.
A korona tényleges elágaztatása 130-140 cm magasságban kezdődik. A koronába
metszett erős növekedésű
diófa megfelelő elágazásokat
fejleszt. Ezeket mindaddig
erősen kell metszeni, míg a
kellő sűrűségű, sok elágazású
termőfelülettel bíró korona ki
nem alakul. Ennek időtartama
– az oltvány növekedési erélyétől függően – 4-8 évig tarthat. Ügyelni kell arra, hogy a

sudáron a vázágak egymástól
40-50 cm-es távolságban,
szórt állásban alakuljanak ki.
Az alsóbb 40-45°-os szögállásban nevelt vázágakon,
a sudártól számított 50-70
cm-es szakaszon lehetőleg ne
hagyjunk meg gallérágakat.
A koronanevelés ideje alatt
a törzsön az erősítést szolgáló hajtásokat hagyhatunk
meg, amelyeket tavaszonként
kétrügyes csapokra metszünk
vissza, majd a 30 cm körüli
törzskörméret elérése után eltávolítunk. Újabban fenntartások vannak ezzel az eljárással
szemben, a törzsön okozott túl
nagy sebek miatt. Talán célszerűbb a gyengébb vesszőket
is levágni, és ha elég erősen
növekszik a fa, akkor évről
évre az ággyűrűből is fejlődik
elegendő törzserősítő hajtás.
A teljesség kedvéért megemlítünk, egy másik alakítási technológiát is. Ez esetben a
suhángot térdmagasságnál (40-50 cm) visszametszik, majd a képződő
hajtások közül csak a
legfelső erőteljes vesszőt
hagyják meg, és ebből
nevelik ki a törzset. A
fejlődő hajtást derékmagasságig háromszor kell
a karóhoz kötözni, s vis�szametszés nélkül tovább
nevelni, legfeljebb csak a
csúcsi vegyesrügyeket távolítva el. A korona tényleges elágaztatása itt is a
130-140 cm-es magasságban
kezdődik, eddig a magasságig
csak törzserősítőket hagynak
meg, amelyek kezelése megegyezik az előbbiekben leírtakkal.
A dió viszonylag mélyre hatoló és kiterjedt gyökérrendszert
fejleszt. A talajműveléssel elsősorban a talaj vízgazdálkodását javítjuk. A sorközöket
ugaros műveléssel tartjuk
gyommentesen.
(Folytatjuk)
-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.) Nehéz ellenállnia a kísértésnek, hogy megpróbálja uralma alá vonni kedvesét. Legszívesebben átvállalná tőle bizonyos dolgainak intézését. Tudja azonban, hogy ezt nem teheti meg, mert különben soha nem válik
önállóvá életének ezeken a területein, márpedig ez önnek is fontos. Egyébként joggal várja el kedvese önállóságának és egyben
önérzetének megerősödését.
HALAK (február 21. – március 20.) Sok Halak szülött fél attól,
hogy gyengének tűnik, ha megmutatja valódi természetét, ha vállalja lénye érzékeny területeit. Mivel önt érzelmi kapcsolatai táplálják, nem teheti meg, hogy épp ebben nem vállal kockázatot és
csak fél szívvel, biztonságosnak vélt feltételekkel szeret.
KOS (március 21 – április 20.) Érzékeny, sérülékeny időszakban van most. Környezetének minden lényegtelen megjegyzése mélyen érinti és megingatja önbizalmát. Emiatt nem tudja
szokásos lendületével intézni feladatait, elbizonytalanodik és a
többiektől vár útmutatást vagy ösztönzést, amihez pedig igazán
nincsenek hozzászokva öntől.
BIKA (április 21. – május 20.) Családi élete nagyszerűen alakul, bár szívesen venne egy kicsivel több függetlenséget. Ha
nyugtalanítja valami, legyen őszinte szeretteivel, és bátran
kérjen tanácsot, mert megértők lesznek önnel, és sokat segíthetnek. Később hálás lesz támogatásukért és szeretetükért.

Januári szerencsés megfejtőnk a madari Remes Krisztián. Nyereményét postán küldjük.
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

Két plázacica beszélget a plázában. Az
egyikhez odalép egy jóképű fiatal srác, lágyan átöleli és forrón megcsókolja. Mire a
barátnője.
– Nem is mondtad, hogy új pasid van!
– Nem új, Pervollal mosom...
– Jean, nyissa ki az ajtót!
– Minek, uram?
– Megjöttek a gondolataim...

Jancsi és Juliska fiatal házasok. Nagyon
szeretnek még odahaza lenni: ezen az estén
is inkább otthon maradnak. Juliska főz. Elkészül a vacsora, Jancsi szól nélkül elkezd
enni. Juliska megszólal:
– Jaj, annyira boldog vagyok, hogy ilyen
jó étvággyal eszel. Anyukám mindig azt
mondta, hogy csak két dolgot tudok igazán
elkészíteni: a spenótot és a vaníliakrémet.
– Igen? – néz fel Jancsi a tányérról. – És ez
melyik?
Idős székely házaspár üldögél a ház előtt.
Morfondírozik az öreg:
– Te anyjuk! Ha egyikönk meghal, én beköltözök a városba...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Amint képessé válik arra, hogy
elkötelezze magát, egészen új távlatok nyílnak meg ön előtt. Ez
életének minden területén így van, legyen szó a munkájáról vagy
a szerelmi életéről, bár mivel ön erősen érzelmi beállítottságú,
az utóbbiban valószínűleg intenzívebben éli meg a változásokat.
Ez az időszak kedvező lehet új kapcsolatok kialakítására is, vagy
munkahely-változtatásra.
RÁK (június 22. – július 22.) Kiválóan együtt tud működni másokkal. Bizonyos körülmények között új, érdekes ismeretséget
köt, amelyből sok előnye származik a későbbiek során. Partnerét se hanyagolja el, ha úgy látja, szüksége van egy mély,
őszinte beszélgetésre, üljenek le és beszéljenek. Jót tenne egy
pár napos közös üdülés is.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kockázat nélkül nincs
győzelem, de most túl fontos önnek ez a kapcsolat ahhoz, hogy
bármilyen veszélyt vállalni tudna. Hiába halogatja azonban a döntést, nem tudja elkerülni, hogy elkötelezze magát az egyik lehetőség mellett. Pontosan tudja, hogy mit szeretne, tegye hát meg!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Tudatában kell lennie,
hogy ön időről-időre vágyik a változatosságra és a kalandra. Hiába igyekszik elfojtani személyiségének ezt az aspektusát, nem
fog sikerülni, legfeljebb boldogtalannak érzi majd magát. Inkább
előzze meg a bajt és keressen megfelelő formát az új iránti vágyának!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bízzon abban,
hogy élete mindig oda vezeti el, ahová mennie kell, azokkal
az emberekkel találkozik, akikkel találkoznia kell és azokat a
dolgokat tanulja meg, amelyeket meg kell tanulnia. Nem kell
keresnie az útját, hiszen nem tud letérni róla, egyszerűen csak
ne álljon meg! A hétvégeket töltse mindenképpen pihenéssel,
hogy kellőképpen feltöltődjön energiával.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ez a hét különösen
alkalmas arra, hogy újragondolja és eltervezze jövőjét. Ehhez a
legjobb kiindulási alap, ha végre rászánja magát és elintézi az ön
számára annyira terhes papírmunkát és házi könyvelést. Reálisabban gondolkodhat, ha figyelembe veszi a tényeket! Családjában is elismerik tévedhetetlenségét.
NYILAS (november 23. – december 21.) Megfontoltsága és
óvatossága azonnal eltűnik, ha szerelmi ügyekről van szó. A Nyilasok elképzelni sem tudják az életüket tartós párkapcsolat nélkül, ezért a párkeresők most teljes erőbedobással azon dolgoznak,
hogy kiválasszák a lehetséges jelöltek közül a legmegfelelőbbet.
BAK (december 22. – január 20.) Belső bizonytalanságát azzal
igyekszik leplezni, hogy egész héten csak beszél és beszél, ám
az önhöz közel állókat nem tudja megtéveszteni egy ilyen trükkel, ők látják önön, hogy valami komolyan aggasztja, és igyekeznek is kiszedni önből, hogy mi az. Ossza meg velük problémáit és hallgasson tanácsaikra!
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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.

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575

REKONŠTRUKCIA BYTOV!
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
TEL:

0905 450 570,
0948 622 051.
Hosszú távra keresünk
segédmunkatársat
szemetesautóra.

WALDEK

s. r. o.

KLIMATIZÁCIÓS
BERENDEZÉSEK

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Munkavégzés helye: Gúta
Elérhetőség:
Tel.: 0905 607 014
e-mail: gutaservice@guta
net.sk
Cím: GÚTA SERVICE
Priemyseľná oblasť 2970
946 03 Kolárovo
Ház, lakás, berendezés
biztosítása a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Beltéri ajtók
már

Jó lenne a fűtésen spórolni?

PVC ajtók és ablakok

Van megoldás!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Festő, ügyes kezek, szép falak!
Tel.: 0905 365 661

ENERGIA
RENDSZEREK

Felújítja otthonát?

35, 00 eurótól

akciós áron!

SZIGETELŐ

ANYAGOK

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
február 25-től március 3-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, 12.10 A
titkok könyvtára (amer.),
13.15
Gyilkos
sorok
(amer.), 14.20 Dolgozó lány
(amer.), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények,
18.55 Csontdaráló (amer.),
21.25 Eredet (amer.-angol),
0.40 A kalandor (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.55
Ha z udj, ha t udsz (amer.),
14.05 A z el nök k ülöngépe
(amer.), 15.20 A szerelem
hálójába n (amer.), 18.0 0
Hí radó,
18.50
Fók usz
plusz , 19.20 Fel! (amer.),
21.20 Még d rágább a z éle ted! (amer.), 23.55 Végzetes viszonyok (amer.)

RTL II

10.00 A legjobb receptek,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
13.00
Vámpírakadémia
(amer.), 15.00 A gyanú árnyékában (amer.), 18.00 A
szállító (amer.), 19.00 Miami helyszínelők (amer.),
20.00
November
Man
(amer.-angol), 22.10 CSI: A
helyszínelők (amer.)

M2

12.00 A z én k is ször nyem,
13.30 A k is időut azók,
14.21 Pom-Pom meséi,
15.00 Nils Holgersson
csodálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Mickey
egér játszótere, 19.15 Gondos bocsok, 20.05 PapásBabás, 21.00 Én vag yok
it t, 22.35 M R 2 A k usz ti k
– Zséda, 1.00 Fűbenjáró
bű n (amer.)

Duna tv

12 . 50
Ízőrzők,
13. 30
El r a b olt é ve k nyo m á b a n , 14.15 Je g y z ő kö ny v
M a n sfeld Pé t e r e m l é ké r e , 14. 30 Sz e r el m e s
f öld r ajz , 15. 35 A n a g y
ké k
jel z é s
(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 M a n sfeld (m a g y a rk a n a d a i), 21. 35 A c é g
(a m e r.), 0.10 M ű kö d i k a
ké m i a (a m e r.)

Duna World

10.05 Rú zs és selyem ,
10.35 Ö t kont i nen s, 11.25
Zá r t t á rg yalá s (mag ya r),
14.15 Tőkécz k i és Ta k aró, 14.50 Ha ng v illa , 15.15
Hog y volt?, 17.10 Csalá dba r át , 18.50 Térké p, 20.0 0
Csa k sz í n há z és má s semm i (mag ya r), 21.30 Szere lem (mag ya r), 23.30 O pe r a Café

Pozsony 1

12.30 Énekel a Föld, 14.20
Egy lépés a mennyország,
16.20 A szerelem hegyeket
mozgat meg, 17.55 Úttalan
utakon, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.25 Énekel a Föld, 22.05
Talkshow, 23.00 A szerelem hegyeket mozgat meg
(német), 0.25 Ismétlések

Pozsony 2

14.45 Sportstúdió – Sílesiklás, 16.45 Labdarúgás,
19.00 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Valmont (francia-amer.), 22.20 A híd
(dán-svéd), 23.20 Szlovákia legnagyobb bűnesetei

Markíza tv

9.15 K redenc, 10.40 Men
in Black (amer.), 12.40
Danny csapata (amer.),
15.20 Har r y Potter és a halál ajándéka (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Családi üzelmek (amer.), 22.45 Másnaposok (amer.), 0.50 Danny
csapata (amer.)

JOJ TV

7.35 Donald kacsa (amer.),
8.30 A Simpson család,
10.05
Viszlát,
nagyi!,
10.45 Inkognitó, 12.00 Arthur és Maltazard bosszúja
(amer.), 14.00 Egy cipőben
(amer.), 16.50 Nagy tehetségek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Női szervek
(amer.), 23.10 Outsider
(amer.), 1.15 Apokalipszis
(amer.)

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, 9.05 Me sék , 10.20 St a h l konyhája ,
12.30 Falforgatók , 13.05
A Miller család (a mer.),
13.35 A t it kok köny v t ára (a mer.), 14.40 Gy il kos
sorok (a mer.), 15.45 Tom
és Jer r y (a mer.), 18.0 0
Tények , 18.55 Vég re ot thon! (a mer.), 20.55 Nők
(a mer.), 23.30 A mag
(a mer.-a ngol)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.30
Egészségkalauz,
13.40
Házon kívül, 14.15 Nevelésből elégséges (amer.),
14.45 A mi kis falunk (magyar), 15.45 Táncoló talpak
2. (amer.-ausztrál), 18.00
Híradó, 18.50 Nász-ajánlat
(amer.), 21.15 A csúf igaz
ság (amer.), 23.20 Saul fia
(magyar)

RTL II

10.30 Jóbarátnők (amer.),
12.10 Segítség, bajban vagyok!, 17.10 Anya a pácban
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Másnaposok
szerencséje
(amer.), 21.50 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 22.50
Eleven testek (amer.)

M2

13.0 0 Rozsd alovag, 14.21
Pom-Pom meséi, 15.0 0
Nils Holgersson csod álatos ut a zása a , 15.55 A k is
g y ufa á r us lá ny (német),
17.0 0 Mickey egér játszó tere, 17.50 A g u m i maci k ,
19.15 Gondos bocsok ,
20.05 Papás-Babás, 21.05
Mi nden nap (a mer.), 23.35
Bossz ú (a mer.)

Duna tv

10.0 0 Eg yhá zi mű sorok ,
12.50 Rú zs és selyem,
13.20
A
v ilágörök ség
k i ncsei, 13.40 A nyá r k irályai (a mer.), 15.20 Havasi napsütés (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 Mi nden k i
(mag ya r), 21.35 K á r t yavá r
(a mer.), 22.30 Meph isto
(mag ya r- osz t rá k)

Duna World

10.30 Té rké p, 11.30 Késő
(mag ya r), 13.15 Nag yok ,
14.20 A z én 56 - om , 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
Dok u ment u m f il m , 17.25
Csalá d-ba r át , 19.30 Hazajá ró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal, 21.30 Ít életlenü l,
22.55 Bábel – Hesnával a
v ilág

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.35 Poi rot (angol), 15.25
A vásár (csehszlovák),
17.00 Sen k i sem tökéletes,
18.15 A konyhám titka,
19.00 Hí rek, 20.25 Titkos
életek (szlovák), 21.20
Medicsiek (olasz-angol),
23.20 Agatha Ch r istie:
Poi rot (angol)

Pozsony 2

10.00 Mise, 13.45 Orientációk, 14.20 Színészlegendák, 16.45 Jégkorong,
19.30 Mesék, 20.00 Híradó, 20.10 A Biblia folytatódik, 21.45 Az idióta
(szlovák), 23.45 Északi
sílesiklás

Markíza tv

11.10
Zorro
legendája
(amer.), 13.50 Chart Show,
15.50 Jó tudni!, 17.50 Vad
vidék
(szlovák),
19.00
Híradó, 20.30 Terminátor
(amer.), 23.05 Total Recall
(amer.-kanadai)

JOJ TV

12.00 A vadon foglyai
(amer.), 14.30 Perzsia hercege (amer.), 17.00 Főzzünk!, 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Hetedik men�nyország, 23.00 Kommando (amer.), 1.00 Vissza a
jövőbe (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, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.20
Magánnyomozók,
15.25
Ana három arca (mexikói),
16.30 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Az 50
milliós játszma, 21.00 Egymás szemében, 22.20 Az öt
kedvenc (amer.), 0.30 Bűnös
Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a texasi kopó (amer.), 14.20 Magánnyomozók, 15.25 Ana
három arca (mexikói), 16.30
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 Született szobalányok (amer.), 21.55 A
szultána (török), 23.10 Sherlock és Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyasszony (indiai), 14.50
Szulejmán (török), 16.10
A konyhafőnök, 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 Taxi
(francia), 11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 13.45
Segítség, bajban vagyok!,
14.40 Showder Klub, 16.35
Amerika legrosszabb szakácsai, 17.35 Hagyjál főzni!, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

M2

11.45 Vuk (magyar), 12.55
Geronimo Stilton, 13.35 Kaja-kalandok, 15.15 Lucas és
Emily, 16.15 Peppa malac,
18.25 Szófia hercegnő, 20.00
Oscar-gála 2017, 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 trák), 23.05 Felvidék

Duna World

11.35 Vihar után (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
Testvérek (olasz), 21.55 Riporterek, 22.30 Riporterek,
23.25 A gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 11.55 Élő panoráma, 15.05 A virtuális
valóság, 15.35 Nemzetiségi magazin, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Mallory
(cseh), 22.35 Ígéret földje
(lengyel)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Vad vidék
(szlovák), 21.40 Kredenc,
22.10 Kávéautomata (szlovák), 23.00 Kredenc, 23.30
Mama (amer.), 0.30 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

9.30 Rendőrök akcióban,
10.35 Vadlovak (szlovák),
12.30 Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.50 Különleges
esetek, 15.00 Rendőrök akcióban, 16.00 Találd ki a koromat!, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.20 Fejünk felett a világ (cseh), 0.30
A kettősügynök (amer.), 1.30
A nagy svindli (amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Keresem a családom, 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
Amerika legrosszabb szakácsai, 17.35 Hagyjál főzni!,
18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub,
22.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.20 Pin kód, 14.50 Max
és Ruby, 15.35 Állatkert a
hátizsákban, 16.05 Traktor
Tom, 16.20 Peppa malac,
17.45 Mily, a kíváncsi, 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.), 14.40
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),
22.20 Cédrusliget (amer.-kanadai)

Duna World

11.35 Fagylalt tölcsér nélkül
(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, 21.30 Szlovák
ízek, 22.05 Foster doktornő
(angol), 23.00 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.00
Csehszlovák filmhét, 14.55
Az én hét csodám, 16.00 Hagyományos
gyógymódok,
18.30 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm,
20.55 Riválisok, 22.30 Talkshow, 23.40 A miniszter halála (szlovák)

Markíza tv

11.55 Jószomszédi viszonyok, 12.55 A mentalista
(amer.), 14.55 Rendőrségi
esetek, 15.55 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Baby boom,
21.40 Tíz évvel fiatalabb,
23.45 Két és fél férfi

JOJ TV

10.35 Vadlovak (szlovák),
12.30 Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.50 Különleges esetek, 16.00 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Senki
sem tökéletes, 22.15 Elfuserált műtétek

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, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.20
Gyilkos sorok (amer.), 15.25
Ana három arca (mexikói),
16.30 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Az 50
milliós játszma, 21.00 Vigyázat, gyerekkel vagyok!,
22.20 X-Men 2 (amer.), 1.05
A törvény embere (amer.)

RTL Klub

CSÜTÖRTÖK
M1

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, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.20
Gyilkos
sorok
(amer.),
15.25 Ana három arca (mexikói), 16.30 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25
Az 50 milliós játszma,
21.00 Detektív Bt., 22.20
NCIS (amer.)

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.20
Gyilkos sorok (amer.), 15.25
Ana három arca (mexikói),
16.30 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Az 50
milliós játszma, 21.00 Csizmás, a kandúr (amer.), 23.35
Serenity (amer.), 3.15 A férjem védelmében (amer.)

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 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

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 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), 22.30 Cobra 11
(német)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Az élet csajos oldala
(amer.), 16.35 Amerika legrosszabb szakácsai, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 A gyanú árnyékában

11.00 Taxi (francia), 11.55 Hazug csajok társasága (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
16.35 Amerika legrosszabb
szakácsai, 17.35 Hagyjál főzni, 18.45 UEFA EL élő mérkőzés, 22.00 A gyanú árnyékában, 23.00 Barátok közt

RTL II

M2

13.35 Kaja-kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 14.50 Max és
Ruby, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.15 Peppa malac,
17.45 Mily, a kíváncsi, 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, 23.10
Apocalypto (amer.)

Duna World

11.50 Néhány első szerelem
története (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

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.40 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 Harc a Nibellungkincsekért (német), 22.20
Gyilkosság Rocamadoureban (francia), 23.50 Ágota
(lengyel)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.30
A diagnózis, 15.40 Ég és
f öld között, 17.00 Szentmise, 18.40 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Az állatok élete, 21.00 Dokument umf ilm, 22.00 Hírek,
22.30 Művészetek, 23.25 A
szlovák televíziózásról

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Jószomszédi viszo nyok, 13.00 A ment alist a
(amer.), 15.00 Rendőrsé gi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí rek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 K redenc, 23.40 Két
és fél fér f i, 0.30 A hatodi k
érzék (amer.)

JOJ TV

10.35 Vadlovak (szlovák),
12.30 Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.50 Különleges esetek, 15.00 Rendőrök
akcióban, 16.00 Találd ki
a koromat!, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Vakáció, 21.45 Viszlát, nagyi! (szlovák), 23.00
Elfuserált műtétek, 0.00 Ismétlések

M1

PÉNTEK

RTL II

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.35 Kaja-kalandok, 15.35
Állatkert a hátizsákban,
17.45 Mil y, a kíváncsi, 18.25
Szófia
hercegnő,
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, 18.45 Végtelen szerelem (török), 19.40
Maradj
talpon!,
20.40
Fábr y, 22.00 Mun kaügyek
(magyar), 23.05 Meglógtam a Fer rarival (amer.)

Duna World

11.25 Mécsfény (magyar),
13.20 Kék bolygó, 14.05 Magyar krónika, 16.00 Duna
anzix, 16.25 Magyar klas�szikusok új köntösben, 17.25
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 Olasz
szerelem (olasz), 21.55 Törvény és rend, 23.20 Diagnózis: Gyilkosság (amer.),
0.10 Ágota

Pozsony 2

11.20 Pi és Pa, 11.55 Élő
panoráma, 13.15 Az állatok élete, 14.50 Az én hét
csodám, 15.30 Roma magazin, 16.25 Tesztmagazin, 17.10 Szlovák várak,
19.20 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 A diagnózis,
20.35 Tudományos magazin, 22.30 Rendőrség

Markíza tv

TV2

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest,
14.15 A kis menyasszony
(indiai), 14.50 Szulejmán
(török), 16.10 A konyhafőnök, 17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 Gyertek
át!, 0.40 Odaát (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

12.25 Kicsi a bors, de
erős, 12.55 Geronimo Stilton, 13.35 Kaja-kalandok,
14.30 Raju, a riksa, 14.50
Max és Ruby, 17.45 Mily,
a kíváncsi, 17.55 Digby, a
tinisárkány, 18.25 Szóf ia
hercegnő, 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 (amer.),
19.25 Maradj talpon!, 20.30
Csak színház és más semmi, 21.30 Tetthely (német),
23.10 Nem írnek való vidék
(amer.)

Duna World

11.35 Kétezer pengős férfi (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, 13.55
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 Alvilági történetek (amer.)

Pozsony 2

15.35 Szemtől szemben,
16.05 Vá rosból a vá rosba , 17.15 A világ k i ncsei,
18.30 Est i mese, 18.45
Atlét i ka , 20.15 A család ,
20.45 Menek ülés a z a ra ny
vidékéről (szlová k), 22.0 0
Polit i kai körök (a ngol),
23.40 Ja zz

10.00 Családi történetek,
12.05 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista
(amer.), 15.00 Rendőrségi
esetek, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni!, 22.40 A kávégép, 0.30
Két és fél férfi, 1.20 A hatodik
érzék (amer.)

Markíza tv

9.35 Rendőrök a kcióba n
(amer.), 10.35 Vadlovak
(szlovák), 12.30 Topsz t á r,
12.50 Elveszet t lel kek ,
13.50 Különleges esetek,
15.0 0 Rendőrök a kcióba n,
16.0 0 Találd k i a koro mat!, 17.55 Főzd le a nyámat!, 19.0 0 K r i m i, 19.30
Hí radó, 20.35 I n kog n itó,
23.20 I k rek , 0.05 Ket tősüg y nök (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

10.10 Családi tör ténetek,
12.10 Jószomszédi viszonyok, 13.10 A mentalista
(amer.), 15.00 Rendőrségi esetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Az anyós, 21.40
Char t Show, 23.45 Két és
fél férf i (amer.), 0.40 A hatodik érzék (amer.)
12.35 Topsztár, 12.55 Elveszett lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 15.00 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 Holnapután (amer.),
23.15 Harc az életért (szlovák)

7
A Dunatáj receptkönyvéből

Eseménytár

Zöldséges
tepsis csirke

GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

február
február
február
február
március
március
március

25-én
26-án
27-én
28-án
1-jén
2-án
3-án

Géza
Sándor
Edina
Ákos
Albin
Lujza
Kornélia

Hozzávalók:

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Kuszák Tibor és Peltznerová
Edina.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a szilosi Čepela Oliver,
a csallóközaranyosi Bujna Marcel, a muzslai Semecká Boglárka, a feketevízi Egri Alex Nimród,
a párkányi Tárnyik Adam és Pomozi Johanna, a sárkándi Tóth Vitaliy, a komáromi Pavlovičová Nathalie, Farkas Dorina, Galanžárová Sofia és Bencová Stela, a bajcsi
Slávik Boris, a csicsói Peitl Olivér, az ímelyi Kovács Doroty, a kavai Biskupič Márió, a bánkeszi Morvayová Sofia,
a marcelházai Lakatos Bella és Rigó Jázmin.

6 db csirkecomb
(felső combfilé)
1 szál póréhagyma
4 szilvaparadicsom
1 zellerszál
1 zöldpaprika
1 ág rozmaring
só
bors
4 ek olívaolaj
Elkészítése:
A zöldségeket tetszés szerint felvagdaljuk. A tepsibe alufóliát
teszünk. Meglocsoljuk olívával, és beleszórjuk a zöldségeket.
A húst megmossuk, besózzuk, majd a zöldségekre sorba tes�szük.
A rozmaringot csipegessük rá, és locsoljuk meg kevés olívával.
200 fokos sütőbe tesszük, és 150 fokon lassan puhára sütjük. A
tetejét fóliázzuk le!

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi RNDr. Ipóth Barnabás (76 éves), Laurinec Juraj
(65 éves), Bucsai Zoltán (75 éves), Petríková Gabriela (59
éves) és Muchan Paló Szidónia (83 éves), a gútai Bachorecz
Tamás (73 éves) és Horváth Béla (Királynérét – 48 éves),
a csicsói Komjáthy Mária (83 éves), a szilosi Černeková
Ľudmila (85 éves), a kavai Mészáros Lajos (73 éves).

Angelina álma

Hozzávalók:
A tésztához
2 evőkanál méz
2 evőkanál kakaópor
2 db tojás
1 kávéskanál szódabikarbóna
20 dkg porcukor
5 dkg Rama
40 dkg liszt
A krémhez
1 l tej
3 csomag puncsos pudingpor
25 dkg porcukor
25 dkg puha Rama

A tetejére
10 dkg étbevonó massza
2 evőkanál étolaj

Elkészítése:
A tészta hozzávalóit a liszt kivételével egy tálba összemérjük
és kézi habverővel gőz felett simára keverjük. A 40 dkg lisztet
is hozzáadjuk és tésztát gyúrunk belőle. Ha kicsit ragad, szórjunk alá lisztet. A tésztát 10 percig pihentetjük, majd 4 nagyon
vékony lapot nyújtunk belőle, amiket a tepsi hátára fektetve
sütünk meg. Előmelegített sütőben 220°C-on 8-10 perc alatt
megsütjük. Még forrón, egy vékony késsel elválasztjuk a megsült tésztát a tepsi hátától. A krémhez megfőzzük a pudingot a
tejjel, majd kihűtjük. A Ramát habosra keverjük a porcukorral,
majd a kihűlt pudingot is hozzáadjuk és ezzel megtöltjük a
lapokat. Hűtőbe tesszük éjszakára. A tetejére gőz felett felmelegítjük a masszát és az olajat, majd a sütire simítjuk. Miután
megkötött a bevonat, forró vízbe mártott késsel szeleteljük.
Szobafestést, mázolást,
lakásfelújítást
vállalunk.
Tel.:

Emléküket megőrizzük!

0905 333 559

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Notebookok,

S Z U D O K U

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
a jó barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik február 14-én
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesanyát, nagymamát és
dédnagymamát,

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók

eladása és
javítása.

Téglás-Kovács Máriát
(született Mihalics),

* Adatmentés *
* Vírusirtás *
* Szoftveres karbantartás
*

aki életének 86. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és részvétnyilvánításokat, melyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

Aplico+

MEGEMLÉKEZÉSEK
Szomorú szívvel
emlékezünk halálának
12. évfordulóján
drága leányunkra,

Szűcs Andreára

Komáromban.
Emlékét örökké őrző
szülei és bátyja

Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

SPOMIENKA

PREDAJ
SERVIS

ml. Ladislava Alaksu

a 2. marca si pripomenieme druhé výročie
úmrtia drahého manžela
v Komárne.
Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im tichú spomienku. Smútiaca rodina
Február 4-én emlékeztünk a drága fiúra,

ifjabb Alaksa Lászlóra,

halálának hetedik,
és március 2-án a szeretett férjre,

Alaksa Lászlóra

Komáromban,
halálának második évfordulóján.
Akik ismerték és szerették őket, emlékezzenek rájuk
velünk együtt. A gyászoló család

e-shop: www.privlačuj.sk
Autóbiztosítás
megvárásra,
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.
Eladó családi ház
Megyercsen.

Tel. 003630 443 2597.

* Eladó búza Gútán. Tel.:
0915 343 546.

GALERIA
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!

Tel.: 0907 789 807.

Registračné pokladne

Dňa 4. februára sme si pripomenuli
siedme výročie úmrtia milovaného syna

Ladislava Alaksu

Eladó Keszegfalván

egy összkomfortos, 3-szobás családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal és 50 m2-es pincével.

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

info: 0907 227 699

LABDARÚGÁS
Nemzetközi porondon az öregfiúk

Negyedik alkalommal rendezték meg Győrújbaráton a Nemzetközi Baráti Kupát, amelyről természetesen ezúttal sem hiányozhattak a nemesócsai öregfiúk. A színvonalas, 1x20 perces
csatározások során becsülettel küzdött a felvidéki gárda, viszont a rosszabb gólaránynak köszönhetően a végén leszorultak a dobogóról.
Eredmények:
* Kóny – Csanak senior 2:0 *
Nemesócsa – Csanak seni- Győrújbarát – Győrasszonyfa
or 1:0 * Nemesócsa – Gönyű 2:1 * Győrújbarát – Csanak
2:2 * Nemesócsa – Győras�- senior 3:1 * Csanak senior –
szonyfa 2:0 * Nemesócsa – Győrasszonyfa 1:0.
Győrújbarát 1:3 * Nemesócsa A tornát Győrújbarát (13 pont)
– Kóny 2:3 * Gönyű – Kóny nyerte Gönyű (7 pont) és Kóny
2:1 * Gönyű – Csanak senior (7 pont) előtt, 4. Nemesócsa (7
1:2 * Gönyű – Győrasszony- pont).
fa 3:0 * Gönyű – Győrújbarát A torna legjobb góllövője cí2:4 * Kóny – Győrasszonyfa met a nemesócsai Ledeczki
0:1 * Kóny – Győrújbarát 0:0 Imre érdemelte ki.

Komáromi városi kispályás fociliga
DÖNTŐK

Február 26-án kerül sor a komáromi kispályás focitorna legérdekesebb eseményeire, ahol eldől majd a dobogós sorrend.
Délután öt órakor lép pályára a Black Bull Litovel és Blue
Diamonds csapata, amely a 3. és 4. helyért küzd majd. A döntő
mérkőzésre 18 órától kerül sor, amikor a Bauring City és a Barracuda csapata az 1. és a 2. helyért vív csatát.

Előkészületi
mérkőzések

Pozsonyi Inter – KFC 2:4
komáromi góllövő Dyna,
Haša, Bilitosjan 2 * Bátorkeszi – Gúta 0:2 góllövő
Spevák és Oláh
* Gúta – Komját 3:0 góllövő
Magyar Zsolt
2, Oláh * Szentpéter – Gúta 2:3
góllövők a gútaiak részéről:
Seszták, Oláh, Magyar * Bátorkeszi – Ógyalla 0:0 * Pápa
FC – TJ Ímely 0:0 * Naszvad
– FK Actív Nagykeszi 3:3
* Párkány – Ógyalla 9:0 *
Tany – Izsap 0:3 * Marcelháza – Bátorkeszi 6:4 * Szilos – Dunamocs 4:2 * Szímő
– Izsa 4:2 (1:1) * Vágfüzes/
Kava – Szentpéter B 1:4 *
Keszegfalva – Bogyarét 3:1
* Ekel-Csallóközaranyos 2:1
* Marcelháza B – Dunaradvány 1-1 (0-1) *

S eihshin karate
A múlt hét végén a lengyelországi Rzeszów városában került megrendezésre a „Kárpátia
Kupa” nemzetközi verseny, amely szakmai körökben egyfajta kis Európa-bajnokságnak számít. Idén tizenegy ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Oroszország, Litvánia, Fehéroroszország, Ukrajna, Magyarország, Svédország, Szlovákia és Lengyelország) hatvan klubjának
520 karatékája lépett tatamira, ahol a keszegfalvai Seishin Karate Klub nemcsak kiválóan
helyt állt, hanem versenyzői hét éremmel térhettek haza.
Szombaton elsőként Rózsa első küzdelmét megnyerve jutott Cserepes Zoltán, Ifi fiú +75 kg
Anna (Dunaszerdahely) lépett tovább. Markovics Ádám (Ke- Lovász Miklós
tatamira, aki szépen betartotta szegfalva) első ellenfele egy fe- Bronzérmesek: Junior női +60
az edzői utasításokat, ám saj- hérorosz srác volt, akit ipponnal kg Vígh Vivien * Ifi fiú +75 kg
nos győznie nem sikerült. Majd vert, második ukrán ellenfelét Domonkos István * Ifi fiú -55 kg
Kósa Tamás (Dunaszerdahely) szintén, majd klubtársát a döntő- Fodor Gergő. Klubunk a csapatkövetkezett, aki idén váltott kor- ben wazarival verte, s így az első versenyben az előkelő 5. helyen
végzett.
csoportot. Egy nagyon rutinos helyen végzett.
magyarországi ellenféllel kezdett. Sajnos
nem sikerült győznie.
Fodor Gergő (Dunaszerdahely) első küzdelmét ipponnal nyerte
ukrán ellenfele ellen,
majd a döntőbe jutásért
a későbbi bajnoktól
kapott ki. Trenčík Nikolas (Keszegfalva) jól
kezdett, meg is fogta
ellenfelét bordára, de
nem tudta befejezni,
így sajnos nem jutott
tovább. Cserepes Zoltán (Nemesócsa) első
Eredmények:
A következő megmérettetés
küzdelmét ipponnal nyerte,
majd a másodikban is ipponnal Aranyérmesek: felnőtt női +65 Horvátországban vár a klub
győzedelmeskedett. A döntőben kg kategória Hupian Krisztína, harcosaira.
Sensei Markovics János
szépen küzdött, sajnos a győ- Ifi fiú +75 kg Markovics Ádám.
3 dan
zelemhez nem volt elég. Nagy Ezüstérmesek: Junior fiú -60 kg
Róbert (Ekecs) is jól küzdött
élete első komoly versenyén.
Sajnos győzni nem tudott. Hupian Krisztína (Keszegfalva),
első lengyel ellenfelét kétszer is
leütötte, igaz a bírák másképp
látták, de simán győzött. A döntőben belga ellenfelét wazarival
verte, így megérdemelten lett
első. Vígh Vivien (Ekecs) is jól
kezdett. Sajnos ellenfele négyszer is szabálytalankodott vele
szemben, de azért győzni tudott, majd a döntőbe jutásért is
győzedelmeskedett. A döntőben
viszont már alulmaradt. Jakab
Adrienn (Csallóközaranyos) jól
kezdett, az első menete döntetlen volt, majd a hosszabbításban
kapott ki rutinosabb ellenfelétől.
A nehézsúlyú ifi srácok közül
Domonkos István (Csallóközaranyos) következett, aki kiválóan küzdött, és simán győzött.
A másodikban klubtársával,
Lovász Miklóssal (Keszegfalva)
szemben maradt alul, aki szintén

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye
101:99 (60:45 * 27:21, 33:24, 18:29, 23:25)

Mindkét csapat parádés harcot vívott a komáromi sportcsarnok pályáján, ami elvárható is
volt, hiszen ezek a csapatok Szlovákiát képviselik a nemzetközi találkozókon. Az csak hab a
tortán, hogy a találkozót Bálint-napon bonyolították le, s a végeredmény akár azt is jelezhette,
hogy ez a csapat szereti Komáromot!
A találkozót legjobban kifejező Az utolsó negyedben szinte pontot, amikor a privigyeiek
állítások: Sportszerű, nagyokn élet-halál harc folyt a pályán, előnyét csökkenteni tudták, így
aktív, látványos találkozó volt. s a csapatok fej-fej mellett ját- két pont különbséggel megRáadásul igazán nem volt üres- szottak, ráadásul a privigyei- nyerték a mérkőzést.
játék, szinte az utolsó másodpercig kétesélyes volt a mérkőzés eredménye. A találkozó
első félidejében érezhetően
jobb volt a komáromi csapat,
így nyugodtan várhatták a Duna-partiak a találkozó folytatását. A harmadik negyedben viszont fordult a kocka és egyre
több veszélyes, de legfőképp
eredményes támadást hajtott
végre a vendégcsapat. A harmadik negyed végére 11 pontos előnyt harcoltak ki a privigyeiek, ami még nem jelentette
azt, hogy átvették a vezetést, de
szépen csökkentették lemara- Jogos az öröm a komáromi szurkolótáborban
dásukat. A komáromiak átérezték azt, hogy rendkívül fontos ek fokozatosan felzárkóztak. Komárom legjobbjai: Djordtalálkozót játszanak, hiszen ez Szinte az utolsó másodperc- jevič (19 pont), Tomič (18
volt a negyeddöntő második ben dőlt el a találkozó, amikor pont), Bilič (13 pont), Kuffa
összecsapása, s most kellett a komáromiak visszanyerték (13 pont), Halada (12 pont),
lendületüket, s akkor szereztek Vido (8 pont), Cobb (8 pont).
megalapozniuk a továbbjutást.

BK Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
68:82 (22:27, 17:22, 18:11, 11:22)

Idegenben szerzett értékes győzelmet aratott a
komáromi kosárlabdacsapat Léván. Az első negyed elején még tartották a lépést Komárommal
a lévaiak, de fokozatosan veszítettek tempójukból. A második negyedben is hasonló volt a helyzet, a lévaiak hatalmas igyekezettel játszottak,
de végül is ötpontos mínusszal vonultak öltözőbe. A harmadik negyedben a lévaiak bizonyultak
aktívabbnak, jó volt a védelmük és dobóik, így

hétpontos vezetéssel zárták a játékrészt. A negyedik játékrészben ismét visszatért a vendégcsapat lendülete, a komáromiak teljes mértékben
átvették az irányítást, miközben átszervezték védelmüket. Megérdemelten győztek.
Komárom legjobbjai: Bilič (17), Langston
(12), Halada (6), Tomič (5), Vido (2), (Djordjevič és Kuffa 12-12, Cobb 10, Bojanovský 6.

Pozsonyi Inter – MBK Rieker COM-therm Komárom
78:65: (17:20, 19:19, 15:14, 27:12)

A Szlovák Kupa utolsó középdöntőjében a házigazda pozsonyi Inter pályáján a döntőbe
jutás volt a cél. A komáromiak a mérkőzés elején jelezték,
hogy nem tisztelik a házigazdákat, hatalmas irammal
kezdtek és az első negyedben
folyamatosan vezettek, a pozsonyiak csak követni tudták
őket. A második negyedben
folyamatosan vezetett a komáromi csapat (17:27), viszont az
Inter játékosai az utolsó pillanatban még egyenlíteni tudtak.
A harmadik negyedben is folyt
a szoros párharc, viszont a játékrész utolsó harmadában a
pozsonyiak már enyhe fölényt

harcoltak ki és 1 pontos előn�nyel zártak. Sajnos a feszültséget az ellenfél jobban bírta,
amit igazol az is, hogy a máskor biztos kezű Bilič három
büntetődobást is mulasztott,
viszont a pozsonyiak egyre
jobban védekeztek. Miközben
az Inter bizonyítani akart, a

komáromiak egyre többször
rontottak és végül 15 pontos
hátránnyal zárva a találkozót,
kimaradtak a vasárnapi döntőből.
Komárom legjobbjai: Bilič 16,
Langston 12, Halada 6, Vido
4, Tomič 4, Kuffa 11, Cobb 5,
Bojanovský 4, Djordjevič 3.

RÖPLABDA
VK Spartak SJE Komárom – VK KDS-šport Kassa
2:3 (-22, 19, 25, -22, -11)

A 1-5. helyért folytatott harc 7. fordulójában a tabella 4. helyén álló kassaiakkal együtt Pozsonyban folyt a küzdelem. A
komáromi szurkolók nem kis örömére jól kezdett a Duna-parti csapat és rövid időn belül már 4:1-re vezetett.
A komáromi férfi röplabdacsapat madik játszmában Ilič és Halanda
szoros mérkőzésen egy pontot vezetésével néhány labdamenetszerzett Kassa ellen. A vendé- től eltekintve náluk volt az előny.
gek kihasználták a hazai csapat A kassaiak a hajrában vették át a
hibáit és így győzelemmel tér- vezetést, de végül a hazaiak idehettek haza. Javításra még lesz gei bírták jobban és Hukel blokklehetőség, Komárom Eperjessel jával már náluk volt az előny. A
és Nyitrával is találkozik a követ- negyedik szett az előzőeknél is
kező fordulókban.
szorosabban alakult. Mindkét csaA mérkőzést a hazai csapat kezd- pat jól támadott. A hibák először
te jobban. Bár a játszma közepé- Komáromnál kezdtek előjönni,
nél Kassa átvette a vezetést, úgy ezt a kassaiak ki is használták.
tűnt, ha szorosan is, de Hrušíkék 16:21-nél sikerült kitörniük, és
kerülnek ki győztesen. Húsz pont ha nehezen is, de megtartották
után szaporodtak a komáromi hi- előnyüket. Jakubovék 22:25-tel
bák, és a 22:25-nek a vendégek kiegyenlítettek. Az ötödik, röviörülhettek. A folytatásban ma- dített játszma szoros játékot hogabiztosan játszott a Spartak és zott. Pápaiék szoros mérkőzésen
gyorsan előnybe került. Halanda végül egy pontot szereztek, míg
remek nyitásai után már 10:6 volt keleti ellenfelük két egységgel
az állás. Sopkoék még próbáltak a zsákjában indulhatott haza.
-Elek Zoltánfelzárkózni, de sokat hibáztak támadásban és védekezésben is. A Komárom lejobbjai: Halanda 18,
komáromi egyetemi csapat ma- M. Hukel 8, Stefanovič 0, Janušek 2, Demčák 2, Ilič 27, libegabiztos, 25:19-es előnnyel zárt.
Úgy tűnt, lélektani fölénybe került ro Pápai (Hrušík 13, Podstupka
Miroslav Palgut csapata. A har- 2, Sťahuliak 2, Kazmierczak 3).
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