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bizalmat Párkány polgármesterétől
(2. oldal)
● 45 éves a Komáromi Múzeumbarátok Köre (3. oldal)

Kétmilliós beruházásból valósul meg Gúta fejlesztése,
ebből 1 millió 700 ezer az állami támogatás

Március idusára emlékezünk
„ A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy
szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze
Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal
mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait.”
(Arany János)
Gúta – március 17-én, 15 órától a történelmi
események felidézése a város középületei előtt
a Pilvaxtól a Nemzeti dalig, majd 16 órtától
koszorúzás a VMK előtti kopjafáknál.
Dunamocs – emlékünnepség 16 órától,
koszorúzás a református templom kertjében,
majd 17 órától emlékműsor a kultúrházban
Naszvad – 17.30-tól emlékünnepség az MKP
és a Csemadok szervezésében. Kopjafakoszorúzás, majd a kultúrházban emlékműsor.
Ünnepi szónok: Szigeti László.

Csicsó – emlékünnepség a „Magyarnak
maradni” emlékparkban. Ünnepi szónok:
Földes Csaba polgármester.
Gellér – Délelőtt 11 órakor az ünnepi
istentisztelet után a templomkertben a
résztvevők megkoszorúzzák az emlékoszlopot.
Ógyalla – március 19-én, 15 órától kerül sor
a városi emlékünnepségre a Csemadok, az
MKP, és a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
szervezésében. Jókai Mór szobránál Basternák
Ildikó polgármester mond ünnepi beszédet.

Mit akarnak egyesek eltitkolni?

Idén is látványos felújítási munkálatok
indulnak a Kis-Duna partján
Miközben továbbra is megoldatlan problémának tűnik a gútai magyar tannyelvű iskolák körül gyűrűző botrány – amelyről kiderült, hogy egyesek saját választási kampányként használják fel – , a városvezetés folytatja közvetlen beruházásait, s a hétfői önkormányzati ülésen a
képviselők elfogadták az idei év konkrét feladatait. Ezek az ún. rövidtávú tervek többségükben nem csupán tervrajzokon léteznek, megvalósításukhoz a kellő anyagi fedezet is biztosított.
Befejeződött a Korvin Mátyás végre folytatódhat a városi ut- vele együtt elkészül a városi hőAlapiskola tornatermének fel- cák javításai, így a Štúr utca szolgáltatás hálózatának felülújítása, folytatódik az árvízvé- újul meg teljesen 600 ezer eu- vizsgálata, illetve annak bővítési
delem érdekében az út menti rós beruházással – tájékoztatott elképzeléseit is papírra vetjük.
árkok rendbetétele. Mint arról bennünket Horváth Árpád A 2017-es év feladatai közé
korábban már beszámoltunk, polgármester. – Hamarosan tartozik a tisztviselőház életvecsaknem 1 millió eurós pályá- elkészülnek a városháza épüle- szélyessé vált fakorlátjának kozati pénzből sor kerülhet a sze- tének felújítására vonatkozó do- vácsoltvasra való cseréje, amely
lektált hulladék tárolóhelyének kumentumok, terveink szerint kiemeli majd az épület eredeti
bővítésére. – A leglátványosabb idén már sor kerülhet a nyílászá- stílusjegyeit. Egy gréder megváeredménynek azt tartom, hogy rók cseréjére, a hőszigetelésre, s sárlását is betervezte az önkormányzat, mert a tanyavilágban
több mint 40 kilométernyi burkolatlan úttestet kell rendben
tartani, így a későbbiekben nem
Az önkormányzat döntése ér- kell kölcsöngéppel dolgoztatni.
telmében a Komáromi Szeke- Érdemes megemlíteni még,
resgazdák
Hagyományőrző hogy a szelektált hulladék gyűjEgyesület 25 évre, kölcsönszer- tésére szolgáló telephez vezeződéssel, 237 négyzetméteres tő út a vízművek előtt halad, s
területet kap a kaszárnya egyik mivel azt a város tavaly lebetoföldszinti szárnyában. Elképze- noztatta, a vízművek a beruháléseik szerint itt rendezik majd zás felét, 19 650 euró értékben
be székhelyüket és a szekeres- visszatérítette! Vízművek alatt
gazdák történetét, viseletét, ha- itt nem a KOMVaK, hanem a
gyományait felelevenítő állandó megyei víz- és csatornázási művek értendő.
kiállítást is szeretnének nyitni.

A várban turistaszálló és a szekeresgazdák
állandó jellegű kiállítása nyílhat

Évek óta menetrendszerűen terítékre kerül a városi vízművek ügye a testületben, amit egyenes
adásban figyelemmel követhetünk és így a széles nyilvánosság erkölcsi hatása pozitívan hat a
döntéshozatalra. Most azonban valakik azon mesterkednek, hogy kizárják a nyilvánosságot a
testületi ülésről. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, vajon mit akarnak eltitkolni ?
Mi az, amit a választópolgár nyegetné, mivel a KOMVaK csak bérelte a városi vagyont és
nem tudhat meg? Azt, hogy a azt csak mint bérlő használja. amikor tönkrement, s a város új
vízmű a csőd szélén tántorog? Tehát bármilyen végrehajtói te- céget alapított Comorra servis
Azt, hogy az új vezetés olyan vékenység csak a vízmű vagyo- néven, a fürdő egy napra sem
előnytelen szerződést akar el- nát érintené, ami a vízellátás zárt be. A Viator ellen a mai nafogadtatni a testülettel, ami 22 szempontjából elhanyagolható, pig végrehajtási eljárások vanévre jogtalan előnyhöz juttat mivel a forrás, a csőrendszer, a nak érvényben. Tragédia tehát
egy hitelezőt és ami egyébként víztisztító, mind-mind a város nem történt, és amennyiben a A Stará pevnosť Komárno
törvénybe ütközik? Vagy azt, tulajdonát képezik. Ha tehát a vízműveket is utoléri a megér- nonprofit szervezet tavaly a
hogy ki is az, aki már az első hitelező a végrehajtást válasz- demelt sorsuk, egy napig sem felújítást követően elitóvopillantásra is rendkívül előny- taná, üreset markolna és ezen fog akadozni a városi vízellá- dát akart kialakítani a komátelen szerződést terjeszt be el- csak vesztene, mert ha a vízmű tás. Ennek a forgatókönyvnek romi vár egyik szárnyának
fogadásra?
képtelen lenne eleget tenni a van egy óriási előnye is: egy földszintjén. Miután a szerAz utolsó kérdésre a legköny- kötelezettségeinek, csődeljá- tender után esetleg egy új bér- vezetnek nem sikerült pányebb a válasz: a beterjesztő a rásba kerülne és így a hitele- lő kaphat esélyt, aki ténylege- lyázati úton pénzt szereznie
KOMVaK új vezetősége. Ők zőket arányosan elégítenék ki. sen fizet majd bért a városnak. erre a célra, a határozat megazok, akik elismerték a legna- Egyébként már volt rá példa, Nem úgy mint a mostani bérlő, szüntetését kérte és helyette
gyobb hitelező összes követe- hogy egy közhasznú városi cég akiről elmondható, hogy ha az a kaszárnya egyik emeleti
lését, még azokat is, melyeket úgy szűnjön meg, hogy ezt a előbb említett titkos szerződés részét szeretné 35 évre kiaz előző vezetés kategorikusan hitelezőin kívül szinte senki megköttetik, akkor 22 évig egy bérelni, ahol turistaszállót
elutasított. Ezt egyébként a vá- sem érzékelte. A Viator Kft-t cent bérletet sem fog fizetni. hozna létre, amelyben alaros jogásza is kimondta jelen- 2013-ban úgy számolták fel, A jelenlegi KOMVaK-ot csak csonyabb komfortfokozatú,
tésében. Már ez elég ok volna hogy közel 300 ezres adósságot azok siratnák meg, akik eddig többágyas szobák fogadnák
arra, hogy azonnal visszahív- hagyott maga után. Az akko- is a közvagyont használták sa- a szállóvendégeket. Az önkormányzat első körben a
ják őket funkciójukból, mivel ri városvezetés még arra sem ját vagyonuk gyarapítására.
nem a rájuk bízott cég érdekeit volt képes, hogy csődeljárást Reméljük, a képviselők is be- bérbeadási szándékot hagyképviselik. Ezenkívül a csúsz- kezdeményezzen, így a céget látják végre, hogy ideje meg- ta jóvá, a legközelebbi ülétatás sem áll messze tőlük, ex offo törölték a cégregiszter- állítani ezt a rablógazdálkodást sen már a végleges bérleti
mivel azt állították beadvá- ből. A Viator sokban hasonlít és felelős döntést hoznak, ami szerződésről szavazhatnak a
képviselők.
nyukban, hogy amennyiben a a vízművekre, hiszen szintén nem lehet titkos!
testület nem fogadja el március
9-én a javaslatukat, a hitelező
azonnal megkezdi a végrehaj- Füstbe ment terv az illegális cigarettagyártás
tást a vízmű ellen. Első pillantásra ez komoly fenyegetésnek
tűnhet, de vizsgáljuk meg, mi
is történne, ha valóban megkezdődne a végrehajtás? Először is le kell szögeznünk hogy
a KOMVaK ellen indított vég- Csütörtökön váratlan látogatást tettek a vámkommandósok az egyik komáromi
rehajtás a városi vizes vagyont raktárépületben, amelyet egy pozsonyi vállalkozó bérelt. Annak ellenére, hogy a férfi nem
semmilyen formában sem fe- rendelkezett a dohánnyal való kereskedésre vonatkozó engedéllyel, a raktárban több mint 2
tonnányi vágott dohányt tartott úgy, hogy nem tudta igazolni a dohány származási helyét sem.
Ebből a mennyiségből 2,3 millió darab cigaret- jegy nélküli cigarettaként forgalomba kerülő dotát készíthettek volna, s a vámosok a jövedéki hánytermék java részét a kátrány és egyéb káros
adókiesést hozzávetőlegesen 170 000 euróra összetevők megfelelő szintre csökkentése nélkül
becsülték.
állították elő. Ezek összetétele nagy kockázatot
A pozsonyi vállalkozót az ilyen esetre vonat- jelent a fogyasztók egészségére.
kozó adózási szabályok megsértése miatt több A nyitrai vámkommandósok a közelmúltban
mint 84 ezer eurós bírsággal sújtják. Az ösz- több mint 2 ezer darab illegális cigarettát fogszesen 2 370 kg mennyiségű dohányt Ergo, a laltak le Izsán egy gépjármű csomagtartójában,
rendőrségi kutya szagolés utcai árusoktól is elta ki.
koboztak ilyen termékeKözismert tény, hogy
ket. A nyomozók munaz illegálisan beszerzett
káját minden esetben az
dohány a törvénytelen
Ergo nevű, speciálisan
cigarettakészítés nyerskiképzett rendőrkutya
anyagául szolgál. Kevéssegítette.
bé ismert tény azonban,
hogy a többségében zárIllusztrációs felvétel

Több mint 2 tonna dohányt
foglaltak le a vámkommandósok

Híd még nincs,
víz már nem lesz!

A Komáromi Víz- és Csatornázási Művek (KOMVaK)
előreláthatóan március 21-től 23-ig korlátozzák majd
Csallóközaranyos, Megyercs, Nemesócsa, Ekel és Tany községekben. Az intézkedésre azért kerül sor, mert az új komáromi
közúti híd építését megelőzően a zsolnai Váhostav vállalat
elkezdi a felszíni bekötőutak kiépítését és ehhez szükség lesz
a főnyomócső áthelyezésére. Ezért előfordulhat, hogy néhány
helyen csökken a víznyomás, illetve maga a vízellátás is
szünetelhet.

A Magyar Örökség Díjban

részesül a Selye János Gimnázium

A Magyar Örökség Díjat 1995-től kezdve ítélik oda különböző
intézményeknek vagy magánszemélyeknek. Évente négy
alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki ünnepi műsor
keretében. A jelöltekre bárki javaslatot tehet az összmagyarság
területéről, ezen javaslatok közül egy bírálóbizottság választja
ki a díjazottakat.
A komáromi Selye János ga idén további hat díjazott
Gimnázium hamarosan nagy között a komáromi tanintézmegtiszteltetésben részesül, ménynek ítélte oda a Mahiszen a Magyar Örökség és gyar Örökség Díjat, melynek
Európa Egyesület Magyar átadására március 25-én az
Örökség Díj bírálóbizottsá- MTA székházában kerül sor.

2017
Május 13-án (szombaton) 13 órától lesz a magyarországi
énekes-tehetségkutató műsor felvidéki meghallgatása a Selye
János Gimnázium aulájában. Ezen a napon a régió minden
szerepelni vágyó és énekelni tudó érdeklődőjét várják
a nyilvános felvételen. A fellépést az RTL Klub televízió
rögzíti és a legjobb szereplők továbbjuthatnak a műsorba.
Kezdődhet a felkészülés!
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Ilyen lesz az új 50-es!

Az Egy Jobb Komáromért társulás és a dél-komáromi Endresz csoport szervezésében március 8-án este Esterházy János
halálának 60. évfordulójáról emlékeztek meg Komáromban. A
mártír gróf Nádor utcai emléktáblájánál szervezett megemlékezésen Knirs Imre, Komárom alpolgármestere és Őry Péter,
az MKP Országos Tanácsának elnöke mondott beszédet. Az
ünnepi megemlékezésen fellépett Boráros Imre Kossuth-díjas
színművész, Lalák Karolina, a Jókai Mór Alapiskola harmadik osztályos tanulója, valamint Gál Katalin. Esterházy János
komáromi emlékművénél a Történelmi Vitézi Rend állt díszőrséget, majd annak megkoszorúzása után a megemlékezés a
Viking Pubban folytatódott, ahol Bencze Dávid történész előadást tartott a mártírpolitikus életéről, aztán Siposhegyi Péter, Hantjával sem takar – János passió című Esterházy János
életéről szóló monodrámájának – a Kárpátia Sport Polgári
Társulás „Ifjú szívekben élek” című kulturális rendezvényén
készült filmje vetítésére került sor.
-mi-

Április 4-től vezetik be az eurózónában az új 50 eurós névértékű bankjegyet. Az 5, 10 és 20 eurósok után negyedikként kerül
forgalomba az új ötvenes úgy, hogy a régieket fokozatosan kivonják a forgalomból.
Befejeződéséhez
közeledik meddig lesz érvényes a régi
az eurózóna immár negyedik ötvenes, még nem ismert, ám
bankjegycseréjének előkészíté- a Szlovák Nemzeti Bank szakse és április elejétől már ilyen értője szerint sokáig érvényben

50 eurós névértékű bankjegyet
vehetünk ki a bankautomatákból. Európában 5,4 milliárd
ilyen bankjegyeket vezetnek
be fizetéseszközül. Az, hogy

Tanácsot adni
egyeseknek bombaüzlet

A jó tanács aranyat ér, tartja a mondás, és lehet is benne valami, mert Szlovákiában egyesek tanácsát tényleg aranyáron
mérik. Ezúttal a mezőgazdasági minisztérium szorul tanácsadásra, mégpedig nagyon értékesre, mivel 58 millió eurót adna
értük külső szakembereknek. Az ellenzék véleménye szerint
ráadásul olyan tanácsadói feladatokért fizetnék ki ezt a tetemes
összeget, melyek ellátására vannak saját szakembereik, fizetett
hivatalnokaik.
Azt a minimálbérből élők is feltételezik, hogy a minisztériumi
hivatalnokok fizetése jócskán meghaladja az övékét, ám annyi
bizonyos, hogy a tárca alkalmazottainak 5 eurós órabére sehol
nincs ahhoz képest, hogy a külső tanácsadók ezért a feladatért
117 eurós órabért kaphatnak. Ebből adódóan tényleg nagyon
hasznos tanácsokkal szolgálhatnak, ha másról nem, hát arról
bizonyosan, hogy ki rokonának, ismerősének kell ahhoz lenni,
hogy ilyen zsíros megrendeléshez jusson az ember…
Az ellenzék arra is felhívja a figyelmet, hogy ebből a pénzből
négy éven keresztül közel 600 alkalmazottat fizethetne a tárca.
A miniszter asszony elődje, Jahnátek ideje alatt sem volt hiány
az ilyen ügyekből, s az Állami Számvevőszék a minisztérium
ellenőrzése alatt álló Agrárkifizető Ügynökségnél is olyan súlyos hiányosságokra, példátlan káoszra derített fényt, hogy az
ügyészséghez fordult. A mostani ügygyel kapcsolatban
pedig azt tanácsolta
Matečnának, hogy
külső
tanácsadók
helyett a saját embereivel végeztesse
el a szóban forgó
munkát. A miniszter
asszony mindezt elutasította. Az itt és a
többi minisztériumnál előforduló ilyen
és hasonló esetek
alapján egyértelmű,
hogy bizony nagylelkűen bánnak az állam, s végeredményben
az adófizetők, azaz mindannyiunk pénzével, s hogy a hírhedt
„faliújságtenderhez” hasonlatos ügyek szinte mindennaposak
a minisztériumok háza táján, a felelősök megnevezése, uram
bocsá' megbüntetése pedig ugyancsak várat magára. -nkzs-

Várják a felvidéki irodalombarátok jelentkezését

Szépkorú tollforgatók
irodalmi sikerei

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége meghirdette 2016. évi
irodalmi pályázatának díjazottait, ahol ezúttal is találhatunk számunkra ismerős
felvidéki neveket. Vers kategóriában 1. díjat ítélt meg a bírálóbizottság a komáromi
Farkas Kálmánnak és az ugyancsak komáromi Mészáros B. Istvánnak. A megyercsi
Füzik Irén alkotása a 3. díjat érdemelte ki. A díjazott művek olvashatóak lesznek a
NYOSZ által kiadott 2015/16-os antológiában is. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!
A NYOSZ egyben meghirdette az idei irodalmi pályázatát is,
melynek feltételeit az érintettek az alábbiakban olvashatják:
A levél címzettje:
2017-es irodalmi pályázat
Nyugdíjasok Országos Szövetsége
Tisztelt irodalomszerető nyugdíjas társak!
Budapest Szövetség utca 9. 1074
Újra hívjuk és várjuk az őszidő nemzedéBeküldési határidő: 2017. november 05.
kének szívesen írogató tagjait. Buzdítjuk
Önöket, küldjék el igényesen megformált, 2017-ben – hasonlóan a korábbi évek gyaszép gondolataikat 2017-ben is! Szívesen korlatához – prózai írás esetén 1 műre 1 000
olvasnánk pozitív, élményt nyújtó, szívet- Ft; versek esetén 4 versre 1000 Ft regisztrációs díjat kérünk. Befizetési
lelket melengető történeteket!
csekk beszerezhető a NYOSZ
Idei pályázatunk témájául idén kettőt
székházában: Budapest, Szöválasztottunk:
vetség utca 9. szám (munkaidőSzerelmünk megsárgult lapjai
ben); a megyei egyesületeknél;
Anya csak egy van
valamint személyes kérésre felbélyegA pályázatra beküldhető irodalmi
zett és megcímzett válaszborítékban is
igénnyel megformált, legfeljebb 6
küldünk. Természetesen a regisztrációs díj
A/4 gépelt oldalnyi prózai írás és/
befizethető postai feladóvevényen is, az irovagy terjedelmi korlátok nélküli
dalmi pályázat nevének megjelölésével.
maximum 4 vers.
A névvel, címmel küldött borítékokat a zsűri
A pályázat jeligés. Kérjük, hogy
nem bontja fel, kizárja az értékelésből; továbaz A/4-es borítékban helyezzék el a pályamű két géppel írt példányát bá kizárja a zsűri a szerző nevével, aláírásával
(1); valamint tegyék mellé egy kisméretű, küldött írásokat is. Eredményhirdetésre tervezárt borítékban az olvashatóan leírt nevü- ink szerint decemberben kerül sor; a díjazotket, pontos postacímüket irányítószámmal, tak alkotásaiból tervezzük antológia kiadását.
továbbá telefonos és e-mail elérhetőségü- Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a
ket(2)! Egy másik zárt kis borítékba helyez- szakmai zsűri döntése alapján díjazásra nem
zék el a befizetett csekk másolatát, s azt is került alkotások nevet és címet tartalmazó
tegyék a nagy borítékba! Erre a kis boríték- kis borítékát nem nyitjuk fel; így a beküldött
ra is írják rá jeligéjüket, valamint: A csekk pályamunkák az értékelést követően (igény
szerint) jelige alapján átvehetők a NYOSZ
feladóvevény másolata feliratot (3)!
Az A/4-es boríték megcímzése: a feladó irodaházában.
helyére írják fel olvashatóan a jeligéjüket, Kedves tollforgatóinknak termékeny alkotómajd írják alá: Az élet napos oldalán – iro- kedvet, és jó egészséget kívánunk:
NYOSZ Elnökség
dalmi pályázat.

Amikor pandúrból lesz a csibész...

Megtisztul végre a hazai bűnüldözés a maffiózóktól?
Még Michal Kováč köztársasági elnök
idejéből tudjuk, hogy a legfelsőbb
bűnüldözési
szervek
képviselői
sem patyolattiszták, szívesen részt
vesznek a bűnözők társaságában
olyan bűncselekményekben, amelyek

A legutóbbi önkormányzati
választásokat
megelőzően
három
személy
akarta
kiprovokálni
dr.
Knirs
Imrét, a komáromi Viking
Pub
tulajdonosát,
hogy
randalírozásukat állítsa meg, s
akkor hivatalos személy ellen
elkövetett erőszak miatt akár
a jelölőlistáról is töröltetni
lehetett volna. Knirs azonban
nem dőlt be a provokációnak,
erre a három „úriember”
levizelte a pub bejáratát.
Rövidesen kiderült, hogy a

ugyan közismertekké válnak és
közfelháborodást keltenek, de idővel
valamennyit a „szőnyeg alá” söprik.
Az elkövetők ismertek, ám a Salamon
Béla által közismertté vált elv szerint
(„ha én egyszer kinyitom a számat,

NAKA (Nemzeti Bűnüldözési
Hivatal) három rendőre volt a
provokátor, akik egy kis ejnyebejnyével megúszták az esetet.
Pechükre az egyikük komáromi
volt, aki később elismerte, hogy
„megrendelésre” cselekedtek. Ő
volt Š. Štefan, akit a múlt héten
csütörtökön kollégái letartóztattak. Kiderült ugyanis, hogy
a NAKA magas rangú tisztjeként nem vetette meg a nem is
alacsony fizetése mellé becsordogáló egyéb anyagi forrásokat
sem, például a kenőpénzt.

ha én egyszer elkezdek beszélni”)
hirtelenjében nem történik semmi,
esetleg eldördül egy-két lövés, a
maradék (életben maradt) tanúk
pedig amnéziát kapnak és egyszeriben
nem emlékeznek semmire.

Š. Štefant azzal is gyanúsítják, hogy együttműködött a
dunaszerdahelyi
maffiával.
– A nyomozót kenőpénz elfogadásával és más bűncselekményekkel is gyanúsítják
– erősítette meg Andrea Dobiášová, a belügyminisztérium szóvivője, aki elmondta,
hogy a nyitrai bűnmegelőzési
egység korábbi vezetőjének
őrizetbe vétele összefügg a
dunaszerdahelyi
alvilághoz
tartozó maffiózók tavalyi elfogásával. Az ő kihallgatásuk

során a korábbi rendőrnyomozó is gyanúba keveredett. A
minisztériumi felügyelet nem
először ellenőrizte a férfit, korábban három bűncselekmény
elkövetésével gyanúsították.
Š. hat év szolgálat után tavaly szeptemberben távozott
a bűnmegelőzési egység nyugat-szlovákiai
részlegéről.
Munkája során bizonyára sok
esetben találkozott bűnözőkkel, ismerte őket, szokásaikat,
ügyeiket és minden jel szerint
ezért korrumpálódhatott.

marad, később pedig a bankintézményekben lesz visszaváltható. A későbbiekben a további
névértékű bankjegyek is megújulnak.

Az MKP
Párkányi Helyi
Szervezetének
nyilatkozata
A Magyar Közösség Pártja Párkányi Helyi Szervezete 2017. március
8-án megtartott évzáró taggyűlésének
egyik fontos napirendi pontja az önkormányzati képviselők munkájáról
szóló beszámoló volt. A városi képviselő-testület öttagú MKP-frakciójának vezetője beszámolt az utóbbi 10
hónap tevékenységéről. Tájékoztató
hangzott el többek között a párkányiakat és a környék lakosságát felháborító két hulladékhasznosító, ha úgy
tetszik hulladékégető tervezetével
kapcsolatosan. Mint köztudott, 3 és
fél nap alatt több mint 7500 tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze az MKP
aktivistái a tervezett hulladékégető
megépítése ellen. A taggyűlés aggályosnak és az önkormányzatiság
alapelveivel összeegyeztethetetlennek tartja a város polgármesterének,
Ing. Szabó Eugennek a témával kapcsolatos kommunikációját, a tények
elhallgatását, a közvélemény félrevezetését, a lakosság és főleg a városi
képviselőtestület mellőzését a tervezett hulladékégetők engedélyeztetése
kapcsán. Párkány város polgármesterét a 2014-es helyhatósági választásokon az MKP helyi szervezete is
támogatta. A taggyűlés olyan határozatot hozott, hogy Párkány polgármestere a tervezett hulladékégetők
engedélyeztetési és véleményeztetési
folyamatában nem a város és a környék lakosságának érdekeit védte,
munkáját nem polgármesteri esküje
szerint végezte, ezért 2017. március
8-ai hatállyal az MKP helyi szervezete megvonja tőle bizalmát.
A Magyar Közösség Pártja
Párkányi Helyi Szervezete

Az utóbbi időben egyre
több olyan felajánlás
érkezik, amelyek tanúskodnak a Komáromi járás lakosságának
emberségéről. Mindenkit megérintett a hír,
hogy a komáromi Gelle Szofika, a korábbi
örökvidám emberpalánta az életéért küzd.
A jótékonysági sportrendezvényeken kívül
most a rockerek is társulnak a kezdeményezéshez. Március 18-án
19 órai kezdettel Komáromban, a Rév – Magyar Kultúra Házában három komáromi zenekar ad jótékonysági
koncertet a súlyos beteg kislány gyógyulásáért. A fellépő
zenekarok – az Aylen’s Fall, a Kerecsen és a História – a
koncert teljes bevételét a kislány gyógykezelésére ajánlják fel.
Minden rockrajongót szeretettel várunk,
segítsünk együtt Szofinak!
Az 5 eurós belépőjegy a helyszínen lesz megvásárolható.

3
Beszámoló a Szép magyar beszéd kerületi fordulójáról

Irány Kassa!
Március 7-én a Selye János Gimnázium adott otthont a Szép
magyar beszéd verseny kerületi fordulójának. A versenyt Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója nyitotta meg, majd Spátay Adriana, a verseny szervezője köszöntötte a zsűrit, a felkészítő pedagógusokat és természetesen a versenyzőket. Rövid
szervezési megbeszélés után a versenyzők elfoglalták a kijelölt
tantermeket, sorszámot húztak, ezzel biztosítva a bírálóbizottság pártatlanságát.
Az I. és a II. kategória járási gyar beszéd országos döntőjéhelyezettjei – az I. kategóri- ben, Kassán.
ában az alapiskolák negyedi- A kerületi verseny eredményei:
kes, a II. kategóriában a felső I. kategória: 1. hely: Sovinstagozatosok – mérkőztek meg ky Ákos – Eötvös Utcai MTA,
egymással. A járási fordulóból Komárom, felkészítője: Mgr.
kategóriánként 9-9 diák ke- Vrečič Katalin * 2. hely: Herült a kerületi fordulóba, mely vesi Dániel – Jókai Mór MTA,
a hagyományos feladatokból Komárom, felkészítője: Mgr.
állt: a versenyzők először egy Viczencz Andrea * 3. hely: Föszabadon választott szöveget lös A. Arianna – MTA, Vágfar-

Emlékfa – id. Gogola József verseinek és életútjának bemutatása

Hontalanul e hazában

A Csemadok izsai alapszervezete március 3-án, a községi
hivatal tanácstermében mutatta be a 94 éves egykori deportált, id. Gogola József verseit és életútját. A bemutató,
melyet Tóth Kurucz Mária állított össze, méltó emléket
állított nem csupán a deportáltaknak, de a II. világháború
utáni hontalanság valamennyi átélőjének.
Id. Gogola József 1923. szeptember 23-án született Izsán,
kétgyermekes
munkáscsaládban, első gyermekként.
Alapiskolája és a szakmunkásképző elvégzése után a Leányvárral szembeni MAORT
olajfinomítóban dolgozott, mikor lebombázták a veszprémi
repülőteret. A szerelőműhelyt
és a munkásokat is Veszprémbe akarták áthelyezni azzal
az igérettel, hogy felmentést
kapnak a katonai szolgálat
alól. Már a gépeket is becsomagolták, mikor 1944. július
26-án megkapta a behívót.
Budapestre rukkolt munkaszolgálatosként, ahol a Köl-

és a páncélosokhoz sorozták
be. Budapestről Esztergomba vezényelték. 1945. január
6-án orosz fogságba esett a
Komáromhoz közeli Téglagyárnál – ott volt bevetésen.
A foglyokat Hetényre vitték,
ahonnan 85 foglyot bevagoníroztak és elvittek, őt magát
pedig még két fogolytársával
otthagyták és később Marcelházára vitték. Egy orosz
tiszttől úgynevezett „menlevelet” kaptak. Józsi bácsi így
jött haza Izsára, de három nap
múlva már jelentkezett Komáromban az öreg kaszárnyában.
Besorozták a karhatalmi zászlóaljhoz, és márciusban már

A kerületi Szép magyar beszéd verseny I. kategóriájának
helyezettjei
olvastak fel, majd következett
a kötelező szöveg tolmácsolása. A verseny 3. fordulójában
5-5 téma közül kellett egyet
választaniuk a diákoknak, azt
kidolgozni, majd szabadon
előadni a 3-3 tagú zsűri, illetve
hallgatóság előtt.
Minden versenyző nagyon
felkészült volt, a szövegtolmá-

kasd, felkészítője: Mgr. Deák
Denisa.
II. kategória: 1. hely: Fekete
Lujza, Selye János Gimnázium, Komárom, felkészítője:
Spátay Adriana * 2. hely: Andruska Emese, Juhász Gyula
MTA, Léva, felkészítője: Mgr.
Mikó Erzsébet * 3. hely: Morvai B. Viktória, Ady Endre
MTA, Párkány, felkészítője: PaedDr.
Ugrik Angelika *
4. hely: Szalay Mátyás, Munka Utca
MTA,
Komárom,
felkészítője: Mgr.
Szalay Cecília.
A középiskolások
és szaktanintézmények (III. és IV. kat.)
versenyét is ezen a
napon rendezte az
Ipari Szakközépiskola Komáromban.
Iskolánkat két diákunk képviselte,
és nagyszerű eredményt értek el:
A kerületi Szép magyar beszéd verseny Bagócsi Lilla kerületi 1. helyezett lett
II. kategóriájának helyezettjei
– felkészítője: Spátay
csolásban és alkotásban alig Adriana * Csóka Dávid a 4.
vétettek nagyobb hibákat. Bát- helyen végzett – felkészítője:
ran, magabiztos fellépéssel áll- PaedDr. Farkas Adrianna.
tak ki, s mindannyian tudásuk Az eredmények tükrében nagy
legjavát próbálták nyújtani. De az örömünk: a Selye János
– mint minden versenynek –, Gimnáziumot áprilisban a Szép
sajnos, ennek is vannak nyer- magyar beszéd országos döntesei és csalódott versenyzői. tőjében Kassán három diákunk
Aki idén lecsúszott a dobo- képviseli majd.
góról, ne csüggedjen, jövőre Minden versenyzőnek és felkéismét lehetősége lesz rá, hogy szítőnek gratulálunk, és továbbizonyítsa rátermettségét!
bi kitartó, eredményes munkát
A helyezetteknek gratulálunk, kívánunk!
sok sikert kívánunk a Szép ma-sjg-

Az izsaiak szeretete övezte Józsi bácsit az emlékesten
csey Ferenc Gimnáziumban
voltak elszállásolva. Mivel
lakatos volt, kiválasztották és
áthelyezték a Vágány utcai kaszárnyába, katonaruhát kapott

harcolt a legsúlyosabb bevetésen Szőny és Mocsa között.
A háború végén leszerelt, ám
1946 decemberében szüleivel
és testvérével együtt Csehor-

Domin István polgármester és az emlékest fellépői
szágba deportálták. A deportálás után hazatért, feleségül
vette Pálinkás Ilonát, és mint
mentős dolgozott nyugdíjaztatásáig.
Kilencvenhárom évesen adta
fejét versírásra. Első versei a
Deportálás 70. évfordulójának fájdalmas emlékére születettek. Ez a fájdalmas emlék
újra és újra felbukkan gondolataiban, hiszen tavaly szeptemberben Idők múlásával c.
versében így ír:
Magyarnak születtünk,
erről nem tehetünk
Szlovákok is voltak
akkor már közöttünk.
Azóta is szeretetben, barátságban élünk,
Csak a Beneš-rendszer
nem fért el mitőlünk.
Szerencsére Jóska bácsi gondolatait nemcsak a fájdalmas emlékek vitték a múltba,
gyermekkora, ifjú évei szintén
rímbe szedve bukkantak elő
ceruzája alól.
Id. Gogola József a Gyöngyösbokréta éneklőcsoport tiszteletbeli tagja. Tavaly a Lovasnapra lepte meg a csoportot

egy betűrendes verssel, majd
júniusban legfiatalabb tagjainknak is írt egy szép verset.
Sajnos, nincs már sok idő,
hogy még élő személyek
mondják el, milyen is volt a
Beneš-dekrétumok megvaló-

Id. Gogola József, a deportálásra emlékező népi költő
sítása, amikor szülőföldjükről
könyörtelenül deportáltak és
kitelepítettek ártatlan embereket csak azért, mert magyarok
voltak.
Tóth Kurucz Mária
Képek: Zakar Vince

45 éves a Komáromi Múzeumbarátok Köre (1.)
Negyvenöt éve, 1972. március 21-én néhány komáromi lokálpatrióta polgár kezdeményezésére, Kajtár József akkori múzeumigazgató támogatásával a komáromi Duna Menti Múzeum munkáját segítő önkéntes
testületként megalakult a Komáromi Múzeumbarátok Köre. Tagjai azt a célt tűzték maguk elé, hogy elősegítik szűkebb hazájuk történelmének, hagyományainak felkutatását, muzeális értékű tárgyi emlékeinek
gyűjtését és a múzeum közművelődési rendezvényeinek megvalósítását. A megalakulást követő másfél
évben azonban a Kör szervezési hiányosságok miatt csak két további összejövetelt tartott. Rendszeres
tevékenysége 1974 februárjától bontakozott ki, miután munkájának szervezését és irányítását Mácza Mihály, a múzeum történésze vállalta.
1974 végén a Körnek 25 nyilvántartott tagja volt, közülük
húsz alapító tag tevékenykedett
ténylegesen a kezdeti időszakban, megalapozva a Kör fejlődését, név szerint: Baross János
mérnök, Bartanusz Jenő, Bihary Mihály, Broczky Béla mérnök, Kelemen István, Kovácsné Frankovics Magda, Mácsik
András, Molnár Jenő, Munka
László, Procházka Imre, Ripka
Titusz, Sedivy Anikó, Sereghy
Béláné, Szabó Ernő, Szabó Lajos mérnök, Szilárd Lászlóné,
Sztankay József, Tóth Zoltán,
Trugly Gizella és Trugly Sándor (valamennyien komáromi
lakosok).
1974-ben a Kör gyűjtőmunkára
összpontosította tevékenységét,
a tagok összesen 130 tárgyat
gyűjtöttek a múzeumnak. Tekintettel Jókai Mór születésének közeledő 150. évfordulójára, szorgalmazták a komáromi

Jókai-emlékek
restaurálását,
emléktáblával jelölték meg a
városban található Jókai-emlékhelyeket és javaslatukra a múzeum 1974/75 telén eredményes vetélkedőt szervezett a
város iskolái között a muzeális
tárgyak gyűjtésére.
A Kör munkáját elősegítette
önkormányzatának
megválasztása 1975. februárjában.
Elnöke id. Trugly Sándor, társelnöke Kelemen István, titkára
a múzeum részéről Mácza Mihály lett. A krónika megszerkesztett szövegének leírását
Mácsik András vállalta, a pénztárnoki teendőket pedig Trugly
Gizella és Szénássy János látta el. 1975-től a tagok a történelmi adatok feldolgozásával
is foglalkozni kezdtek. Tóth
Zoltán feldolgozta a komáromi
harangöntés és négy komáro-

mi templom történetét, Feszty
István Konkoly Thege Miklós
életét és munkásságát, Ripka
Titusz a Komárom környéki
eltűnt középkori falvakról és
a Komárommal kapcsolatos
középkori oklevelekről tartott
előadást. A szekeresgazda családból származó Kelemen István a szekeresgazdák életére
vonatkozó visszaemlékezéseit
írta le, később pedig élményeit
az első világháborúból és az azt
követő hadifogságból.
1976. november 12-én Világhy
Árpád volt pathi igazgató-tanító, Mácsik András és Mácza
Mihály egy betonba öntött
vasrúddal megjelölte a zsitvatoroki békekötés pontos helyét
(az egykori török sátor helyét),
majd 1977. május 24-én arra
elhelyezték az eseményt leíró
emléktáblát. A bősi vízierőmű

építése miatt történt változások
következtében az emléktáblát
eltávolították. Most ugyan van
egy emlékmű Zsitvatőn, de az
nem a békekötés eredeti helyét
jelöli.
A Kör tevékenységének lassan
elterjedt a híre, amihez hozzájárultak sikeres tanulmányi
kirándulásai is. 1977-ben már
52 tagja volt. Ebben az évben
Bihary Mihály lejegyezte viszszaemlékezéseit a komáromi
borbélyok egykori életviteléről és munkájáról, valamint az
1919. év és a második világháború komáromi eseményeiről, Tóth Zoltán pedig számos
történelmi adattal gazdagította
a múzeumot, melyeket a katolikus plébánia hozzáférhető dokumentumaiból jegyzetelt ki.
(Folytatása következik)
Mácza Mihály

A többletkiadásokat ezúttal is
a vásárlókkal fizettetik meg

A hulladéktörvény elmúlt nyáron életbe lépett módosítása alapján, mely megnövelte az újrahasznosítási díjakat, az élelmiszercégek már jelezték, hogy ezt áthárítják a vásárlókra, azaz növelik
az áraikat. A törvény módosítása alapján ezt a díjat a terjesztőknek, a csomagolóknak és a kereskedőknek is fizetniük kell. A települések tavaly júliustól csak a vegyes hulladék elszállítását
finanszírozzák, a szelektált hulladék feldolgozásával kapcsolatos költségeket pedig a termelők és
a kereskedők állják. A papír újrahasznosításával kapcsolatos költségeik így tizenkétszeresére, az
üveg esetében ötszörösére, a műanyagok esetében pedig hatszorosára nőttek. A megnövekedett
költségek vásárlókra való áthárításának következtében a közeljövőben az élelmiszerárak 1-5 százalékos emelkedésével számolhatunk. Mindebből tanulságként ismét levonható, hogy mindig az
utolsó láncszem, azaz a fogyasztó az, aki végül rosszul jár…
–zsu–

A komáromi múzeumbarátok köre 2002-ben
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Kedveskedő férj

Növényvédelem
Gyümölcsfák: a tavaszi permetezés
Ha vannak gyümölcsfáink,
akkor a legfontosabb tavaszi
teendőnk a tél végi lemosó
permetezés. A tavaszi lemosó permetezés fő célja a növények fertőtlenítése és az
áttelelő kórokozók, kártevők
gyérítése. Ha jól megválasztott
növényvédő szerrel, szakszerűen elvégeztük a lemosást a
vegetációs időszakban, lényegesen kevesebb kórokozóval,
kártevővel számolhatunk. Így
kevesebb növényvédő szert
kell felhasználni később,
ami olcsóbbá teszi a kertünk
ápolását, emellett kevesebb
vegyszerhatóanyag-maradék
kerül a szervezetünkbe és természetes
környezetünkbe.
Ezzel egyrészt elpusztítjuk a
gyümölcsfák és termő cserjék
kérgének repedéseiben, illetve
a rügyek felületén megtapadt
kártevők áttelelő alakjait, másrészt eléggé megnehezítjük
támadásukat a szezon idején.
A manapság kapható permetező eszközökkel ez a munka
gyorsan és könnyen elvégezhető. Mi egy olyan megoldást
ajánlunk, amellyel vesződség
nélkül védelmet adhatunk
bármely gyümölcsfának vagy
cserjének.
Az első permetezést a fagyok
elmúltával, közvetlenül a rügyfakadás előtt kell elvégeznünk, ám ajánlatos március
közepétől mindenképpen elvégezni. Mielőtt neki látnánk
a permetezésnek, a tél folyamán fagykárt szenvedett,
eltört ágakat távolítsuk el. A
törzset és a vastagabb ágakat tisztítsuk meg az elhalt
kéregmaradványoktól. Ezzel
csökkentjük a megbúvó károsítókat, és a permetezés sikeresebb lesz.
Nagyon fontos, hogy olyan
időt válasszunk, amikor előre láthatólag pár napig nem
lesz fagy és szélcsendes időre
számíthatunk. Mivel a lemosó permetezést nagy lémenynyiséggel kell végezni, egy

közvetlen fagy nem tesz jót
a növénynek, szélben pedig
nagy az esélye, hogy a permet
nem tapad meg megfelelően a
felületen.
A fák metszését ajánlatos még
a permetezés előtt elvégezni.
Mindenképpen
használjunk
a sebfelületeken sebkezelőt.
Erre a hazai üzletekben ajánlott az Arbosan sebkezelő,
illetve a Štepársky vosk (oltóviasz), Magyarországról pedig
a Fabalzsam, Fagél, Fadoktor,
stb., hogy a gombák, baktériumok ne tudják a seben keresztül megfertőzni a növényt.
Más- és más szert kíván a
gomba, a baktérium, a rovarkár elleni védekezés. Az
atkák, tetvek ellen olajos
permet szükséges, a lisztharmat ellen kéntartalmú szerrel
védekezünk, míg a gomba,
monília, tűzhalál ellen a réztartalmú szerek a megfelelőek. A réz főként a gombás,
baktériumos
szervezeteket
pusztítja. Csökkenti a tűzelhalás, monília, tafrinás levélfodrosodás, blumeriellás levélfoltosság (pl.:
cseresznye és meggy
levélfoltosságát okozó
betegség), vesszőbetegségek stb. kialakulásának esélyét. A
kórokozók ritkításán
kívül a réznek élettani
előnye is van. A növény szövetei erősebbé válnak, és a metszés során keletkezett
sebek is gyorsabban
gyógyulnak. Hogy ne
kelljen kevergetnünk
a különböző vegyszereket,
használjunk Predjarný postrek
(tavaszeleji permet) nevű
vegyszert, amely sokoldalú
összetételű, illetve magyarországi gazdaboltokban kapható
Olajos rézként, illetve Vegesolt, amelyek teljesen összetett készítmények, a megfelelő arányban tartalmazzák az
összetevőket.

A csomagoláson lévő adagolást mindenképpen olvassuk
el. Általánosan elmondható,
hogy 10 liter permetlé 3 db
2,5-3 méteres fára elég. 1 liter olajos rézkén oldat kb. 43
liter teljes erősségű permetlét
eredményez. Természetesen
sokkal több jön ki, ha enyhébb oldatot készítünk.
Különböző gyümölcsöknek
különböző kártevőik vannak,
de a tél végi lemosó permet
mindegyiknek
megfelelő.
Egyes fajok, mint a sárgabarack, szilva, meggy és a cseresznye, igényelnek további
permetezéseket is, mivel ezek
nagyon érzékenyek a monília
nevű fertőzésre, amibe akár
bele is pusztulhatnak. Ezért
ezeket többször érdemes permetezni.
1. A fagyok elmúltával lemosó permetet alkalmazunk,
amelynél ajánlatos a rézkéntartalom
2. Virágzásban monília ellen
több alkalommal kell védekezni, erre még visszatérünk.

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
Ha ezeket a permetezéseket
megejtjük, akkor elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk gyümölcsfáink védelme
érdekében. De hogy erős, ellenálló növényeink legyenek,
ne felejtsük el a tavaszi és az
őszi trágyázást, amely elengedhetetlenül fontos a növény
immunrendszerének erősítésében.
-la-

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!
E-mail: bv-tv@stonline.sk

B-CENTER

Komárom
Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939,
0908-090 919
*
Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880,
0902-961 352

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha már olyan mértékű
stressz éri, amit napi egyéb elfoglaltságaival nem tud levezetni és feldolgozni, egyre fáradtabbnak és kimerültebbnek
érzi magát. Fizikai kondíciójának és ellenálló képességének
erősítésére a legjobb módszer, ha a lehető legtöbb időt tölti a
szabadban.
HALAK (február 21. – március 20.) A szokásos kettősség gyötri.
Egyszerre vágyna a változásra, az új impulzusokra, a kihívásokra
és a régi jól ismert közegre, a biztonságra, ám a kettő nem létezhet
együtt. Segíti a döntését, ha meghatározza, hogy mi is a hosszú
távú célja és megvizsgálja, ennek melyik felel meg jobban, bár
párja véleményét is illő lenne kikérni.
KOS (március 21 – április 20.) Belső elégedetlenségéről hiába próbálja meg elterelni figyelmét sok munkával, ismeretek
gyűjtésével, nyelvtanulással. Ha az igazi okot nem tárja fel, ha
nem talál gyógyírt arra a magányra, amit szinte egész életében
érzett, akkor csak ideig-óráig tudja meggyőzni önmagát.
BIKA (április 21. – május 20.) Ne essen abba a hibába, hogy
összekeveri a tényeket és a véleményeket. Akármilyen meggyőződéssel mesél is valaki valamiről, ha nem objektív tényeket mond, legfeljebb csak érdekes – akár vonzó – lehet a
látásmódja, de semmiképp sem szabad, hogy meghatározza az
ön véleményét.

A Híd évzáróján hallottuk:
– Emberek, jövőre jobban fogunk
élni, mint most!
Egy hang a hallgatóság soraiból:
– Magukért nem is aggódunk, de mi
lesz velünk?
Az egyik városi képviselő autóbalesetet szenved és kórházba kerül. Néhány
nap múlva egy távirat érkezik:
„Jobbulást kíván a frakciója 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 5 ellenében.”
– Hadnagy, nézzen utána, mi volt
Horváth közlegény civil foglalkozása.
– Miért uram?
– Mert minden lövés után letörli a
fegyverről az ujjlenyomatait!
– Nagypapa, mindig azt mondtad nekem,
hogy a történelmi témájú könyveket szereted
a legjobban. Most meg azt látom, hogy tele
van a polcod szexkönyvvel.
– Tudod, kisunokám, nekem ez már történelem...

Két öregasszony beszélget:
– Az én Gézám állandóan rágja a körmét. Nagyon
idegesítő, és nem tudok ellene semmit tenni.
Mire a másik:
– Ó, az én férjem is rágta a körmét, de leszoktattam róla!
– Igen, és hogyan?!
– Eldugtam a műfogsorát.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ez a hét kedvez a művészi
tevékenységeknek, illetve minden alkotó, teremtő munkának.
Ez jelenti az otthonunk szépítgetésével kapcsolatos feladatokat vagy új tervek kieszelését is. Bármire is vonatkozik, a most
elkezdődő folyamatok gyors sikerhez vezetnek, és sok örömet
szereznek.
RÁK (június 22. – július 22.) Hajlamos az önsajnálatra, pedig
erre most igazán nincs oka. Tény, hogy néhány dolog nem egészen az elvárásai szerint történt, de később be fogja látni, hogy
sokkal jobb, hogy így alakult az élete és a kapcsolata, mint ahogy
szerette volna. Bízzon benne, hogy minden jól végződik, hiszen
a nagybetűs Sors mindent megold!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nagyon megviseli, ha
valakitől azt a visszajelzést kapja, hogy nem igazán arra lenne
szüksége, amit ön adni tud vagy akar neki. Minden kapcsolatot
az határoz meg, hogy a felek mit és milyen mélységben akarnak
és tudnak adni. Ha ezek egyensúlyban vannak, harmonikus lesz
a kapcsolat.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha olyan tulajdonsággal vagy szokással találkozik környezetében, amely bosszantja
és amelyet kibírhatatlannak talál, gondolkodjon el rajta, önben
életének mely területén van meg ugyanaz, ha esetleg egy kicsit
más formában! Valószínűleg egy régi probléma köszön vissza
újra.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha kedvese fél a
kötöttségektől és minden olyan lépés megijeszti, ami valamilyen formában elkötelezettséget jelent, hagyjon neki időt! Ilyen
helyzetekben a türelmes, megértő várakozás az egyetlen, ami
feloldhatja a másik félelmeit, és bizalmat ébreszthet benne a
további közös élethez.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Lehetősége nyílik
egy szerelmi kalandra. Ha nem árt vele senkinek, és nem okoz
vele fájdalmat, nyugodtan belevetheti magát és kiélvezheti
minden másodpercét. A rövid távú kapcsolatoknál azonban
fontos, hogy előre tisztázzák a játékszabályokat, hogy mindkét fél tudja, mire számíthat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Életünk minden hibájából tanulhatunk, ha vesszük a fáradságot és kielemezzük őket.
Nem kell túl sokáig rágódni rajtuk, hiszen az adott helyzetben
legjobb tudásunk és képességünk szerint cselekedtünk, de ha
újra ugyanolyan szituációba kerülünk, már tudni fogjuk, hogy
mi a legjobb megoldás.
BAK (december 22. – január 20.) Ha úgy gondolja, hogy még
nagyobb közelségre vágyik kedvesével, ismerje meg jobban
saját vágyait és figyelje meg, mennyire tudja közvetíteni neki
ezeket. Azután gondolja végig, ön mennyire látja, hogy mi az,
amit párja szeretne és mennyire veszi figyelembe ezeket az elvárásokat!
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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.
Nagymegyeren eladó
4,5 áras építkezési telek.
Tel.: 0907 093 843.
Predám 4,5 árový stavebný
pozemok vo Veľkom Mederi.
Tel.: 0907 093 843.
Eladó félkész családi ház 12
áras telekkel Keszegfalván,
a főút mellett, közművesít
ve, iparáram bevezetve.
Ára 24 ezer euró.
Tel.: 035/7740 478.
* Házbiztosítás, lakásbiztosí
tás. A legjobb áron! Tel.: 0905
928 195.
Komáromi
élelmiszerüzletünkbe
eladónőt keresünk
Érdeklődni lehet
10 és 14 óra között a
035/7710 302es
telefonszámon.
Eladó Gútán búza
(14 euró/q).
Tel.: 0915 630 280.

WALDEK

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575
* Eladó családi ház GútaŐr
tényben. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0915 630 280.
* Eladó fiatal, tejtípusú
fejőstehén. Első ellés után. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0918
144 472.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Börze Komáromban minden vasárnap!
Információ: Facebook Burza Komárno, illetve 0903762511

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
március 18-tól 24-ig
SZOMBAT
M1

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, 12.50
Monk (amer.), 13.50 Gyilkos sorok (amer.), 14.55
Műkedvelő
kincsrablók
(amer.), 16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények,
18.55 Hupikék tör pikék
2 (amer.), 21.05 Indiana
Jones és az utolsó kereszteslovag (amer.), 23.45 A
dolgok állása (amer.-angol)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 13.10
Ha z udj, ha t ud sz! (amer.),
15.15
Julie
és
Julia
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.20
Na r n ia k rón i kái (amer.),
22.20 Joh n Wick (amer.),
0.30 Az utolsó vérig (amer.)

RTL II

10.30 Nyomtalanul (amer.),
12.25 Nyomorultak (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
18.00 A szállító (amer.),
19.00 Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Alkonyat
(amer.), 22.10 CSI: A helyszínelők (amer.), 1.15 A
szállító (amer.)

M2

11.55 A z én k is ször nyeim, 13.25 A k is időut azók,
13.50 Paula és a vadállatok, 14.20 Pom-Pom meséi, 15.05 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,
1.15 Villámcsapás (amer.)

Duna tv

12 . 50 K el e t- E u r ó p a v a d o nja i , 14. 2 0 M a g y a r
k r ó n i k a , 14. 55 Sz e n t Pé t e r e s e r n yőj e (m a g y a r),
16 . 2 5 Tó t h Já n o 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 Ti t ko k
kö ny v t á r a
(a m e r.- n é m e t), 21.0 5 A m i ko r a
f a r o k c s óv á lja ... (a m e r.),
2 2 . 50 Él e t b e n m a r a d n i
(a m e r.)

Duna World

10.05 Rú zs és selyem ,
11.35 Ün ne pi va csor a
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.45 Ha ngv il la , 15.20 Hog y volt?,
16.20 Á lom hava (a mer.),
17.20 Csalá d-ba r át , 18.55
Térké p, 19.25 Í zőr zők ,
20.0 0 Csa k sz í n há z és
má s sem m i (mag ya r),
21.30 Fábr y, 22.50 Mu nk aüg yek

Pozsony 1

12.15 Bonyodalmak (szlovák), 13.45 A béke szeretete (német), 15.20 Egy lépés a mennyország, 16.25
Hondo (amer.), 17.55 Úttalan utakon, 18.30 Építs
házat, ültess fát!, 19.00
Híradó, 20.25 Énekel a
föld, 22.05 Talkshow,
23.00 Kisvárosi történetek
(cseh)

Pozsony 2

11.50 Tudományos magazin, 13.00 Farmereknek,
14.15 Bajnokok Ligája,
17.45 Jégkorong, 19.25
Sílesiklás, 20.35 Vigyázat, vizit! (cseh), 22.00
A híd (svéd-dán), 23.00
Kongó (francia)

Markíza tv

7.25 Tapsi Hapsi, 9.30
K redenc, 10.55 Bajos csajok (amer.), 13.00 Hogyan
veszítsün k el egy paist 10
nap alatt (amer.), 15.30 Valahol már láttalak, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Rendíthetetlen
(amer.), 23.15 Bölcsőd lesz
a koporsód (amer.), 1.25
Halálos fegy ver (amer.)

JOJ TV
11.00 Viszlát, nagyi!, 11.40
Inkognitó, 12.20 X-Men
(amer.), 15.20 Nagy tehetségek, 16.25 Senki sem
tökéletes, 18.00 Szünidő
(szlovák), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Vakáció (amer.), 22.45 A profi
(amer.)

HÉTFŐ

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

M1

M1

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

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

VASÁRNAP
M1

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, 9.35
Mesék , 10.50 St a h l konyhája , 13.35 A Miller család (amer.), 14.30 Mon k
(amer.), 15.30 Gy il kos
sorok (amer.), 16.30 Mici mackó (amer.), 18.0 0
Tények , 18.55 Csi z más, a
ka ndú r (amer.), 19.05 Jégkorsza k 3 (amer.), 21.05
Fék telenül
2
(amer.),
23.40 Mi nt a kám for
(amer.)

RTL Klub

7.10 Kölyökklub, 11.40
Egészségkalauz, 13.45 Nevelésből elégséges (amer.),
14.15 A mi kis falunk (magyar), 15.15 Bűnvadászok
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
A Karib-tenger kalózai
(amer.), 22.30 A kezdet kezdete (amer.), 1.10 A halálraítélt (amer.)

RTL II

9.20 Nyomor ultak (amer.),
11.55
Segítség,
bajban
vagyok!, 16.55 Alkonyat
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
A király beszéde (amer.),
22.20 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 23.20 Barátok babával (amer.)

M2

12.55 Rozsdalovag, 14.21
Pom-Pom meséi, 15.05
Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal,
15.55 A mester tolvaj (német), 17.00 Mickey egér
játszótere, 17.50 A gumimacik, 19.15 Gondos bocsok, 20.05 Papás-Babás,
21.05 Az Eastwick-i boszorkányok (amer.), 23.35
Bosszú (amer.)

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
13.20 Mú zeu mt ú ra , 13.55
Rosa , a z esk üvőszer ve ző (német), 15.30 Cí mzet t ismeretlen (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 Ká r t yavá r
(amer.), 22.05 A ben n fentes (amer.), 0.55 I nd iá n
magá ny (amer.)

Duna World

11.40 A k a rd (mag ya r),
13.20
Nag yok ,
14.20
A z én 56 - om , 14.30 A
rejt élyes X X. szá za d ,
15.0 0 Rú zs és selyem ,
15.30 Ö nök kér t ék , 16.25
Í nyencek moz ija , 17.20
Csalá d-ba r át , 19.25 Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.30 A
nevezet es név t elen , 22.45
Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

13.00
Poi rot
(angol),
15.05 Jan ko K ráľ lázadása (szlovák), 16.25 Miso
(szlovák), 17.40 Menjü n k
a ker tbe, 18.15 A konyhám
titka, 19.00 Hí rek, 20.25
Titkos életek (szlovák),
21.25 Mediciek (olasz-angol), 23.05 Aga tha Ch r istie: Poi rot (angol)

Pozsony 2

14.10
Színészlegendák,
14.25 Cid (szlovák), 15.55
Őrangyalok, 17.45 Jégkorong, 20.30 A Biblia folytatódik, 21.55 A halott férf i (német-japán)

Markíza tv
10.15 Fantomas haragszik (francia-olasz), 12.20
A Beverly Hills-i zsaru
(amer.), 14.30 Chart Show,
16.40 Jó tudni!, 17.45 Felvég, alvég (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Valahol
már láttalak, 23.00 A túsz
(amer.), 1.40 Rendíthetetlen (amer.)

JOJ TV

12.00
Londoni
csapás
(amer.), 14.30 Hogyan veszítik el a költők az illúzióikat (cseh), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 1890
(szlovák), 22.00 Mordparta (cseh), 23.25 Láncreakció (amer.)

M1

6.20 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Annyit ésszel,
mint erővel!, 20.45 Egymás
szemében, 22.10 Eszelős
szerelem (amer.), 0.15 Bűnös
Chicago (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 A kis menyasszony (indiai), 14.50
Szulejmán (török), 16.10
A konyhafőnök, 18.00 Híradó, 19.00 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 A szállító (amer.), 11.55 Hazug
csajok társasága (amer.),
13.45 A gyanú árnyékában,
14.40 Showder Klub, 16.35
Gordon Ramsay, a konyha
ördöge, 17.35 Hagyjál főzni!, 20.30 Hagyjál főzni!,
22.00 Showder Klub

M2

11.40 A nagyeszű sündisznócska, 12.55 Geronimo Stilton, 13.35 Kutya jó kalandok,
15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.25 Peppa malac,
18.25 Szófia hercegnő, 20.00
Pocoyo, 20.10 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
21.05 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.)

Duna tv

11.35 Jamie 15 perces
kajái,
12.50
Colu mbo
(amer.), 14.25 Erdészház Fal kenauban (német),
15.20 A múlt ár nyékában
(szlovák), 16.20 Charlie, majom a családban
(német), 18.35 Vég telen
szerelem (török), 19.25
Maradj t alpon!, 20.25
Kék fény, 21.25 Hawaii
Five.0 (amer.), 22.15 Alpesi nyomozók (osz t rák),
23.05 Cogbu r n, a békebí ró
(amer.)

Duna World

11.30 Külvárosi legenda
(magyar), 13.40 Ízőrzők,
14.15 Öt kontinens, 14.45
Itthon vagy!, 15.10 Roma
magazin, 16.10 Duna anzix, 16.30 Szenes Iván írta,
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 Bogyók
(cseh), 22.00 Riporterek,
22.30 A mentőautó, 23.25 A
gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 11.55 Élő panoráma, 14.05 Park, 15.10
Hagyományos gyógymódok, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45
Jégkorong, 21.00 A hábor ú,
22.30 Hamlet vállalkozik
(f inn)

Markíza tv

9.50 Családi történetek,
12.00 A mentalista (amer.),
13.00 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 A farm,
23.30 Mama, 0.20 Gyilkos hajsza (amer.), 1.20 A
mentalista (amer.)

JOJ TV
8.30 A tárgyalóterem, 10.35
Vadlovak (szlovák), 12.35
Topsztár, 13.00 Elveszett
lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 15.00 Rendőrök
akcióban, 16.00 Találd ki
a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.25 Napsütés, egykét gyilkosság (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó (amer.),
14.40 Gyilkos sorok (amer.),
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25
Annyit ésszel, mint erővel!,
20.45 Született szobalányok
(amer.), 21.45 A szultána (török), 22.50 Sherlock és Watson (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 A kis menyaszszony (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, 22.40 XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
16.05 Barátok közt, 16.35 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.35 Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Hagyjál főzni!, 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

13.20 Pin kód, 14.55 Max és
Ruby, 15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Traktor Tom,
16.25 Peppa malac, 17.45
Mily, a kíváncsi, 20.10 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.25 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.20 Erdészház Falkenauban (német), 15.20 A múlt
árnyékában (szlovák), 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
11.25 A sárga telefon (magyar), 13.40 Szerelmes
földrajz, 15.05 Nemzetiségi
magazinok, 16.30 Szenes
Iván írta, 17.20 Családbarát, 18.55 Kívánságkosár, 19.50 Cirkuszfesztivál,
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 hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Hűtlenség szlovák
módra (szlovák), 21.40 Szlovák ízek, 22.10 Az éjjeliőr
(angol), 23.10 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2
14.35 Tudományos magazin,
15.40 Ukrán magazin, 16.05
Hagyományos gyógymódok,
16.30 Vadászoknak, 17.45
Jégkorong, 21.05 Riválisok,
22.30 Talkshow, 23.40 Dokumentumfilm

Markíza tv

9.50 Családi történetek,
12.00 A mentalista (amer.),
13.50 A farm, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Baby
boom, 21.40 A farm, 22.50
Rendőrségi esetek, 0.00 Két
és fél férfi

JOJ TV
12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 15.00 Rendőrök akcióban, 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 plasztikai műtétek, 0.10
Dr. Csont (amer.)

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
6.55 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok
(amer.), 15.45 Ana három
arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Annyit ésszel, mint
erővel!, 20.45 Vigyázat, gyerekkel vagyok!, 22.00 Az
ötödik elem (amer.), 0.40 A
törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 A kis menyaszszony (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 Szulemán (török), 22.40 Házon kívül

RTL II

6.20 Mokka, 12.20 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Annyit ésszel,
mint erővel!, 20.45 Detektív
Bt., 22.00 NCIS (amer.)

RTL Klub

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
A szállító (amer.), 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
Hagyjál főzni!, 22.00
Showder Klub, 23.00 Barátok közt

M2

M2

12.50 Columbo (amer.), 14.15
Erdészház Falkenauban (német), 15.15 A múlt árnyékában (szlovák), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!,
20.35 Zsaruvér (amer.), 21.25
A fátyolos hölgy (olasz),
22.25 Papírhold (amer.)

Duna World

11.55 Súlyfürdő (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.40
Noé és barátai, 15.05 Nemzetiségi műsorok, 16.10 Duna
anzix, 16.30 Szenes Iván
írta, 19.00 Kívánságkosár,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 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 hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 A végzet lándzsája
(amer.), 22.15 Gyilkosságok Pylában (francia), 23.55
Ágota

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.30
A diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 17,45 Jégkorong,
22.40 Művészetek, 23.35
Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

9.50
Családi
tör ténetek, 11.50 A ment alist a
(amer.), 13.50 A far m,
15.00 Rendőrségi esetek,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Hí rek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek,
19.00 Hí radó, 20.30 Char t
Show, 22.35 K redenc,
23.40 Két és fél fér f i, 1.30
A ment alist a (amer.)

JOJ TV
8.25 Tárgyalóterem, 10.35
Vadlovak (szlovák), 12.35
Topsztár, 13.00 Elveszett
lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 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), 22.25
Elfuserált plasztikai műtétek, 23.25 Napsütés, egykét gyilkosság (amer.), 0.25
Dr. Csont (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok
(amer.), 15.45 Ana három
arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Annyit ésszel, mint
erővel!, 20.45 Rió (brazilamer.), 23.20 Az elveszettek
földje (amer.)

RTL Klub

11.555 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40
Showder Klub, 16.35 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge,
17.35 Hagyjál főzni!, 18.35
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Hagyjál főzni!, 22.00
Showder Klub, 0.30 A gyanú
árnyékában

Duna tv

M1

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.10 A kis menyaszszony (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), 22.35 Cobra 11
(német)
11.00 A szállító (amer.),
11.55 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.35 Gordon Ramsay,
a konyha ördöge, 17.35 Hagyjál főzni, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Hagyjál
főzni!, 22.00 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

13.35 Kutya jó kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 14.55 Max és
Ruby, 15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.25 Peppa malac,
17.45 Mily, a kíváncsi, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.05 Holnap tali! (magyar), 22.35 Odaát
(amer.), 0.25 Gran Hotel (spanyol)

PÉNTEK

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest,
14.10 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!, 0.35 Underworld (amer.)

RTL II

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.35 Kutya jó kalandok,
15.40 Állatkert a hátizsákban, 17.45 Mi ly, a kíváncsi,
18.25 Szófia hercegnő, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.00 Én
vagyok itt!, 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.25 Gran Hotel
(spanyol)

12.25 Kicsi a bors, de erős,
12.55 Geronimo Stilton,
13.35 Animália, 14.30
Raju, a riksa, 14.55 Max és
Ruby, 17.45 Mily, a kíváncsi, 18.00 Digby, a tinisárkány, 18.25 Szóf ia hercegnő, 20.10 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.),
0.25 Gran Hotel (spanyol)

Duna tv

Duna tv

Duna World

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 1

12.50 Columbo (amer.),
14.05 Erdészház Falkenauban (német), 15.05 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
16.05 Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25
Maradj
talpon!,
20.30 Tóth János (magyar),
21.00 A Bagi Nacsa Show,
22.00 Kvar tett, 23.45 Még
kér a nép (magyar)
11.40 A Zebegényiek (magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.05 Magyar krónika, 15.00
Nemzetiségi
magazinok,
16.05 Duna anzix, 16.30
Szenes Iván írta?, 17.20
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül
12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Az eltökélt asszony
(olasz), 22.05 Törvény és
rend, 23.25 Ágota (lengyel)

Pozsony 2

12.50 Columbo (amer.),
14.25 Erdészház Falkenauban (német), 15.20 A múlt
árnyékában (szlovák), 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,
21.25 A Prizzik becsülete
(amer.), 23.40 Szökés Alcatrazból (amer.)
11.30 Közjáték Vichyben
(magyar), 13.45 Rúzs és selyem, 14.45 Esély, 15.40 Öt
kontinens, 16.10 Duna anzix, 16.30 Szenes Iván írta,
17.20 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár,
20.00
Önök kérték, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
0.00 Mindenki akadémiája
12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.55 Úttalan utakon, 22.35 Kokain
(amer.), 0.35 Talkshow

11.55 Élő panoráma, 12.40
Univerzum, 15.00 Az én
hét csodám, 15.30 Roma
magazin, 16.25 Tesztmagazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45
Jégkorong, 21.10 Hatalmas
gépek, 22.30 Tudományos
magazin, 22.55 Rendőrség

Pozsony 2

Markíza tv

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.05 A mentalista (amer.),
14.00 Jószomszédi viszonyok, 15.00 Rendőrségi
esetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 A farm,
22.50 Rendőrségi esetek,
0.10 Két és fél férf i (amer.)

JOJ TV
10.35 Vadlovak (szlovák),
12.35
Topsz t á r,
13.00 Elveszet t lel kek ,
14.00 A tárgyalóterem,
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,
22.00 Heti hetes, 23.00 Elfuserált platszikai műtétek

12.05
Élő
pa noráma ,
15.45 Szemtől szemben,
16.30 Telehét vége, 17.15
Szlová k falva k enci k lopé diája , 17.45 Vá rosból városba , 20.0 0 Hí rek , 20.40
Ad am Ša n gala , 21.40 A
tőke (f ra ncia), 23.30 Ja zz
9.50 Családi tör ténetek,
11.50 A mentalista (amer.),
13.50 A far m, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó, 20.30 A far m,
23.35 Halálos fegy ver 2
(amer.), 2.00 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

10.35 Vadlovak, 12.30 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 13.55 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 Menekülés a szegénység elől
(amer.), 23.40 Vitathatatlan
(amer.)
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EsEménytár
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

március
március
március
március
március
március
március

18-án
19-én
20-án
21-én
22-én
23-án
24-én

Sándor, Ede
József
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Liker Ladislav és Vörös
Katalin.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a madari Ďurišová
Emília, a gútai Bartošová Nikoleta, Tánczos Zsófia, Deči Lucas és Kamocsai Natália, a lévai Moravcsík Dániel, a komáromi Pekaríková Dominika, Szépe
Laura és Rafaelová Cynthia, a párkányi Páldi Dominik,
a kavai Csóka Symon, a garamkövesdi Bajtek Bálint és
Hartai Bence, a kicsindi Virág Noel Eliot, a kőhídgyarmati Javorka Barnabás, a csallóközaranyosi Győri Bianka, az újgyallai Majerčík Timotej, a vásárúti Zsolnai
Máté, a bátorkeszi Vörös Gabriel és Horník Imre.

EZERJÓ SÜTI

Lusta asszony
rakottasa

GRATULÁLUNK

Hozzávalók:
4 db csirkecomb
10 dkg házi füstölt szalonna
30 dkg burgonya
2 közepes fej vöröshagyma
1 közepes db cukkini
2 közepes paprika
ételízesítő ízlés szerint
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

Elkészítése:
A csirkecombokat megtisztítjuk, majd ízlés szerint fűszerezzük.
A szalonnát beírdaljuk.
A zöldségeket megtisztítjuk, a burgonyát, a hagymát és a cukkinit 1 cm-es darabokra szeletelejük.
A pataki (római) tálba belerétegezzük a hozzávalókat a következők szerint: alulra két szelet szalonna, rá a burgonya, rá a
cukkini, aztán a hagyma, végül a felszeletelt paprika. Mindezek
tetejére tesszük a fűszerezett csirkecombokat és befedjük a maradék két szalonnával.
A tálra ráhelyezzük a tetejét és sütőben, kis lángon kb. 1,5 órát
így sütjük-főzzük. Az utolsó fél órában a tál tetejét levesszük,
és így sütjük tovább.
sütési hőfok: 150°C
sütési mód: alul-felül sütés

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Kádárová Helena (88 éves), Šátek Otto
(81 éves), Banov Bano (90 éves), Ferčíková Helena
(89 éves), Greštiaková Žofia (77 éves), Belovics Margit (88 éves) és Csileková Zuzana (86 éves), a gútai Őszi Erzsébet (75 éves) és Tóth Lívia (90 éves),
a csallóközaranyosi Čontošová Helena (68 éves), a
marcelházai Pálenyik Gabriel (75 éves), a hetényi
Krojer Gabriel (67 éves).

Hozzávalók:
A tésztához:
40 dkg liszt
25 dkg hideg vaj
2 dl tejföl
1 kávéskanál só
1 evőkanál citromlé
A mákos töltelékhez:
1 db tojás
15 dkg darált mák
10 dkg porcukor
1 üveg meggybefőtt
(7 dl, mag nélkül)
A túrós töltelékhez:
1 db tojás
10 dkg porcukor
30 dkg rögös tehéntúró
1 csomag vaníliás cukor
5 dkg mazsola

Az almás töltelékhez:
6-8 db alma (körtével is lehet)
1 kávéskanál őrölt fahéj
10 dkg cukor, (vagy ízlés szerint
A lapok szórásához:
zsemlemorzsa
A tepsi kikenéséhez:
5 dkg vaj

Elkészítése:
A tepsit kivajazzuk. A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, a liszttől
függően annyi tejföllel (nekem bevált a 2 dl), hogy jól nyújtható
tésztát kapjunk. Négy egyforma cipóra osztjuk. Egyenként tepsi
nagyságúra, nagyon vékonyra nyújtjuk. Az elsőt belefektetjük a
tepsibe, majd megszórjuk zsemlemorzsával. A máktöltelékhez a
tojást a cukorral krémesre keverjük, majd belekeverjük a mákot, és
rásimítjuk az első tésztalapra, a lecsepegtetett meggyet rászórjuk.
Rátesszük a következő tésztalapot, morzsával szórjuk. A túrótöltelék hozzávalóit kikeverjük, a lapra simítjuk, megszórjuk mazsolával. Rátesszük a következő tésztalapot. Az almát lereszeljük, kissé
kinyomkodjuk, cukorral, fahéjjal ízesítjük, és a morzsás tésztalapra
kanalazzuk, majd elsimítjuk. Befedjük az utolsó lappal. Egy nagy
villával több helyen átszúrjuk, hogy a sütés közben keletkező gőz
távozhasson a sütiből.
A sütőt 200 fokra melegítjük, ezen a hőfokon bő 10 percig sütjük,
majd 175 fokra csökkentjük, és így kb. 30 percig sütjük. A tepsiben
hagyjuk kihűlni. Tálalás előtt porcukorral megszórjuk és szeleteljük.

Stavebná
firma hľadá
do zamestnania
murára,
tesára a maliara.

S Z U D O K U

Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk

Varga Istvánra,

Inf. na t. č.:

halálának első évfordulóján.
Szerető feleséged, gyermekeid,
menyeid és unokáid.

0910 441 313.
Építőipari kft.
munkatársakat
keres

Fájdalommal és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk március 15-én,
halálának tizedik évfordulóján

ifj. Németh Tiborra
(Komárom).

kőműves, ács, festő
szakmákban.
Tel.:0910 441 313

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek
rá ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család
Ezekben a napokban emlékezünk vissza
arra a szomorú napra, amikor két évvel
ezelőtt utolsót dobbant a szeretett
édesanya, anyós,
nagymama és dédnagymama,

Farönköket szállító darus kamionra
érvényes jogosítvánnyal és
darukezelői bizonylatokkal
rendelkező sofőrt
azonnali belépéssel felveszünk!

Krkan Mária

szerető szíve.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá
velünk együtt ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző családja

Komáromi vegyesáru-kereskedésbe
keresünk elárusítónőt.
Bővebb felvilágosítást

Csak az hal meg, akit elfelednek...
Március 14-én, halálának
tizedik évfordulója alkalmából soha el nem
múló szeretettel emlékezünk

a 0908 790 345-ös
telefonszámon adunk.

Janča Máriára

(szül. Nagyváthy).

Rekonštrukcia bytov * Lakásfelújítás

Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Szerető férje, lánya, két fia és unokái
Felveszünk
könyvelőt gyakorlattal
(egyszerű és kettős
könyvelés, bérek),
kitűnő fizetési feltételekkel.

Tel.:0905 542 796.

* Autóbiztosítás – A legjobb
áron!Tel.: 0905 928 195
REKOM
Rekonštrukcia bytov. Lakásfelújítás.
Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.

0905 450 570 / 0948 622 051
* Eladó 3-szobás, 64,7 m2-es
téglalakás Komáromban a
Megyercsi utcán, lukratív helyen. Ára 30 ezer euró. Érdeklődni lehet fél négy után a 0915
612439-es telefonszámon.

GALERIA
FOTOSZALON

Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!
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.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

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

Fényképeiket ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák, tányérok, stb.)

is felvisszük!

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók

eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás *

Aplico+

Komárom, Ferences barátok utcája 14.

Tel./fax: 035/7713 242 ● e-mail: galeriafoto.kn@gmail.com

Notebookok,

e-shop: www.privlačuj.sk

Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

LABDARÚGÁS
III. liga, 20. forduló
Komáromi KFC – Púhó 2:0
(1:0) A találkozó első negyedórájában a púhóiak irányították
a játékot, ám a 16. percben egy
gyors ellentámadásból Haša
25 méterről bombagólt lőtt. A
második félidőben kiegyelített
játékkal kezdtek a csapatok,
majd a 65. percben Haša egy
szögletrúgásnál időben bólintott a labdára és bebiztosította a
hazaiak győzelmét. Komárom
48 ponttal áll a tabella élén.
IV. liga
Nyitrakörtvélyes – Ímely 5:1
(1:0) Az első pillanattól folyamatosan támadott a hazai csapat, de csak a 25. percben jutott
vezetéshez. A második félidő 5.
percében Oršolík T. egyenlíteni
tudott, ám ezután csak a hazaiak irányítottak, ráadásul az
ímelyiek egy öngólt is beszereztek * Gúta – ČFK Nyitra
1:1 (1:1) A 22. percben a szemfüles vendégek szerezték meg
a vezetést, majd a 31. percben
Kókai egyenlített. A második
játékrész a két csapat között
egyfajta „kóstolgatással” telt

és a gútaiaknak az sem segített,
hogy a nyitraiak gólzsákját egy
durva kihágásért idő előtt az öltözőbe küldte a játékvezető.
V. liga, 16. forduló
Hetény – Ógyalla 2:2 (0:1) A
vendégek a 24. percben Ferenczi révén jutottak vezetéshez. A
második félidő második percében Lévai egyenlített, majd
negyedórával később Jurík
talált a hetényiek kapujába. A
89. perben Pásztor egyenlített *
Óbars – Marcelháza 2:0 (2:0)
* Naszvad – Zselíz 1:1 (0:0) A
71. percben Molnár szerzett a
hazaiaknak előnyt, de a vendégek a 84. percben egyenlítettek.
* Garamkovácsi – Ekel 4:0
(2:0) * A bajnoki táblázatban
3. Ógyalla 26 ponttal, 4. Ekel
(26 p), 7. Marcelháza (24 p),
9. Naszvad (23 p), 14. Hetény
(13 p).
VI. liga, 17. forduló
Vágfüzes/Kava – Marcelháza
B 2:5 (1:1) góllövők: Csizmazia, Czukár, illetve Obložinský
(2), Sýkora és Zsidek * Csallóközaranyos – Nagykeszi

2:2 (0:1) góllövők: Lelkes
(2), illetve Barton és Konc *
Őrsújfalu – Perbete 0:2 (0:0)
góllövők: Vida és Bagala *
Szilos – Nemesócsa 2:1 (0:0)
góllövők: Németh, Gažo M.,
illetve Cseh * Izsa – Újgyalla 1:5 (0:2) góllövők: Kačic,
illetve Németh 2, Szabó 2 és
Góri * Dunamocs – Dunaradvány 2:2 (0:1) góllövők: Oláh
2 és Šebők 2 * Keszegfalva/
Megyercs – Madar 2:2(1:2)
góllövők: Szénási, Pollák, illetve Ropog, Boros * Búcs – FK
Actív 0:6 (0:1) góllövők: Horváth 2, Bazinský, Tóth, Olajos,
Budai .

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Inter Bratislava
78:85 (41:45 * 21:27, 20:18, 19:13, 18:27)
A sportidény alatt ötödik alkalommal hagyta el győzelemmel a pályát a pozsonyi Inter
a komáromi kosarasok ellen.

A bajnoki táblázatban:
1. FK Activ 41 pont, 2. Perbete 38 p, 3. Marcelháza 36 p.,
4. Bátorkeszi 36 p., 5. Újgyalla 34 p., 6. Dunamocs 31 p.,
7. Izsa 30 p., 8. Csallóközaranyos 27 p., 9. Szilos 22 p., 10.
Madar 22 p., 11. Keszegfalva/
Megyercs 20 p., 12. Nemesócsa 18 p., 13. Vágfüzes/Kava
11 p., 14.. Búcs 11 p., 15.
Őrsújfalu 6 p., 16. Dunaradvány 5 p.

Focitorna Szofikáért

Egy maréknyi tettrekész, segítőkész csapat kell csak ahhoz, hogy fellelkesítve a környezetet,
bebizonyítsa: a 21. század rohanó világában is vannak olyanok, akik meghallják a néma
sikolyt, könyörgést. A lelki összhang pedig csodát tehet, s ebben bízik mindenki, aki
bármilyen csekélységgel is, de hozzájárul Gelle Szofika, a kis hős, aki – miközben életéért
küzd –, bájos mosolyával nekünk, felnőtteknek is reményt ad. Szombaton a komáromi városi
sportcsarnokban nemzetközi jótékonysági focitornát tartottak a barátok, ismerősök és
mindazok, akik segíteni akartak. A tornába négy csapat jelentkezett be.
Az eredmények:
Kornél, Sárai Szilárd, Szalai Miklós, Palotai
Magyar Színészválogatott – Komáromi Péter, Karda Zoltán, Šátek Gábor, Csintalan
Városi Hivatal 6:5 (4:3) Gólok: Kőrösi Zoltán Tivadar
2, Dányi Szilárd, Tencel Gábor, Feszty Zsolt, 2. MAGYAR SZÍNÉSZVÁLOGATOTT A
Palotai Zoltán – Kovács Dávid „Gerzson” 2, csapat tagjai: Kiss Zoltán, Fresch Zoltán, Dányi
Uzola István, Bende István, Ujj Dániel * Fecó Szilárd, Tencel Gábor, Kőrösi Zoltán, Eichner
Baráti Társaság – Hetényi Vidám Tüzérek András, Feszty Zsolt, Kamarás Mihály, Palotai
3:4 (1:2) Gólok: Pásztor Alexander, Valíček Zoltán
Peter, Novota Zoltán „Motyó” – Zachar Zoltán, 3. FECO BARÁTI TÁRSASÁG A csapat
Dr. Váradi Ferenc, Lucza Zoltán, Sárai Szilárd
tagjai: Šipoš Peter, Valíček Peter, Balogh Péter,
A 3. HELYÉRT: Komáromi Városi Hivatal Pásztor Alexander, Novota Zoltán „Motyó”,
– Fecó Baráti Társaság 1:10 (0:4) Gólok: Ujj Riszdorfer Richárd, Földes Csaba, Kovács
Dániel – Valíček Peter 3, Kovács András 3, András
Šipoš Peter, Pásztor Alexander, Földes Csaba, 4. KOMÁROMI VÁROSI HIVATAL A
Novota Zoltán „Motyó”.
csapat: dr. Horváth Attila, dr. Ipóth Szilárd,
DÖNTŐ: Magyar Színészválogatott – Hetényi Bende István, Uzola István, Kovács Dávid
Vidám Tüzérek 2:6 (1:1) Gólok: Kőrösi Zoltán „Gerzson”, Králik Róbert, Ujj Ernő, Ujj Dániel,
2 – Sárai Szilárd 2, Földes Csaba, Karda Zoltán, dr. Knirs Imre, Varga Zsolt, Keszegh Béla, Less
Lucza Zoltán, Šátek Gábor
Károly, Glič Konštatntín.
A JÓTÉKONYSÁGI TORNA
Zárásként még szólni kell Ehrenberger
VÉGEREDMÉNYE:
Erikről, aki (egyetlen hiba, vagy reklamáció
1. HETÉNYI VIDÁM TÜZÉREK A csapat nélkül) igazságos játékvezetőként végezte
tagjai: Dr. Váradi Ferenc, Zachar Zoltán, munkáját.
Lucza Zoltán, Csintalan István, Hencz
–VaTo–

komáromiak támadásait tudták
hárítani. A pozsonyiak négypontos vezetéssel várhatták a
második félidőt.
A harmadik negyedben régi
formáját hozta a komáromi
csapat. Az Inter védelme továbbra is rendkívüli formában
volt, viszont a komáromi dobókat ez sem zavarta. A harmadik
negyed végére a hazaiaknak
sikerült ledolgozniuk a ponthiányt és az utolsó játékrészre
60:58-as részidővel indulhattak. Fokozatosan növekedett
a komáromiak előnye, ám az
utolsó negyed másik felében
már a vendégek nyerték viszsza a játékkedvüket. Előbb kiegyenlítettek, majd hatalmas
hajrában megfordították a mérkőzés menetét, s végül hétpontos előnyt kiharcolva nyerték
meg a találkozót.
Komárom legjobbjai: Langston 18, Bilič 13, Vido 11,
Tomič 11, Halada 3 (Cobb 14,
Kuffa 5, Bojanovský 3, Djordjevič 0).

KB Kassa – MBK Rieker COM-therm Komárno
84 : 73 (29:24, 22:25, 17:14, 16:10)

Egyfajta örök riválisa a komáromi csapatnak a kassai kosárlabdázók gárdája, hiszen
többnyire – igaz, nagyon szorosan, de – vesztesként kell elhagyniuk a pályát. Legutóbb február
végén Komáromban szenvedett vereséget tőlük a hazai csapat, így nem csoda, hogy a hét végén
Kassára utazók teljes odaadással próbálták megtörni a vereségsorozatot. Nem sikerült.
A kassaiak az első negyedben viszonylag kevés labhatalmas támadást intéztek da kötött ki a kosárban,
a komáromi kosár ellen, ám viszont a hazaiak három
a Duna-partiak ezúttal sem pontos előnnyel zárták
ijedtek meg tőlük, fej-fej a harmadik negyedet.
mellett vették fel a küzdel- Az utolsó negyedben
met és remek volt a védelem már nem tudtak újítani
is. Ennek köszönhetően csak a komáromiak, akik a
ötpontos előnyhöz jutottak. zárórészben kiengedték
A másik negyedben hasonló kezükből az irányítást,
előnyt harcoltak ki a komá- s a továbbra is jó véderomi játékosok is, akik foko- kezés ellenére hatpontos
zatosan átvették a játékrész előnyt adtak a kassaiirányítását és végül három aknak. Nagyon szoros
ponttal csökkenteni tudták le- küzdelemben, de ismét
maradásukat.
vereséget szenvedtek a
A második félidő nyitó já- listavezető kassaiaktól a
tékrészében a komáromiak komáromiak.
elsősorban a védelemre ösz- Legközelebb, március
szpontosítottak, s ez volt a 15-én a nyitrabányai
taktikájuk a kassaiaknak is. csapat érkezik Komá- Ezúttal a kassaiak kosarában kötött
Ezt bizonyította az is, hogy romba.
ki a labda

SPORTLÖVÉSZET

A sportlövészek Nagyszombatban megrendezett
bajnokságán jól szerepeltek a régió légfegyveresei.
A 40 m-es fekvőtámaszból
leadott találatok alapján a 14
év alatti fiúk kategóriájában
1. Major D. (Szentpéter) és 4.
Fitos B. (Szentpéter). Csapatversenyben ezüstérmes lett a
szentpéteri csapat. A 16 évesek
korcsoportjában 4. lett a szentpéteri csapat (Nagy V., Himpánová K., Mazan M.). A lányok

Fent a városháza, jobbra a színészválogatott csapata, lent
pedig a négy csapattól Szofikának szánt üzenet

Négy alkalommal a ligatalálkozókon bizonyult jobbnak,
egyszer pedig az Eurovia szlovák kupa találkozóján. Mindez
kellő lelkesedést
hozott számukra
az első negyedre, bár inkább a
szerencséjük volt
nagyobb, mint a
felkészültségük.
A
pozsonyiak
hárompontosai,
illetve a komáromiak ellen megítélt három büntető eredménye
volt a vendégek
győzelme. A második negyedben
a hazai csapat
rendezte a védelmi vonalát, amely
a vendégek támadásait sorra letörte. Igaz, hasonló
volt a helyzet az
Inter térfelén is,
védőik viszont a

nyílt

(14 éves korig) csapatversenyben ezüstérmet érdemeltek a
szentpéteriek. A fiúk Slávia 30
m-es távján 2. lett Major D., 3.
Fitos B. (mindketten szentpéteriek). Az ifik kategóriájában a
3x20 kategóriában a szentpéteri Mazan M. harmadik lett,
ő a nyitrai kerületi csapatban
ezüstérmet vehetett át.

K A R AT E
Ezekben a napokban már javában folynak a gútai Karate Klub
Tayió edzőtermének tatamijain
az edzések, hiszen a klub versenyzői részt vesznek a március 25-én és 26-án Pozsonyban
megrendezésre kerülő 37th
Grand Prix Slovakia elnevezésű nyílt országos bajnokságon.
A verseny érdekessége, hogy
valamennyi korosztályban folyik majd a küzdelem.

R Ö P L A B D A
Férfiak extraligájának negyeddöntője: VK KDS Šport Kassa – VK Spartak SJE Komárom
3:1 (25:22, 18:25, 27:25, 25:21 * 22, -18, 17, 21) – a sorozat állása 1:0

Palgut M. legénysége azzal az
elhatározással utazott a kelet-szlovákiai
metropolisba, hogy pontot raboljon.
Az első összecsapásban a hazai közönség
nagy örömére a kassai csapat remekelt.
Igaz, sokáig tartották velük a lépést a
komáromiak, de a kassaiak leütései,
felugrásai és védelme is sikeresebb volt,
mint a vendégeké. A második szettben
fordult a kocka, és az első játszma
hárompontos
lemaradását
nemcsak

egyenlítették a komáromiak, hanem a szett
végén négypontos előnyt is szereztek.
A második félidőben ismét a kassaiak
voltak
kezdeményezőbbek
és
elsősorban a védelmük volt az, amely
sokszor akrobatikus vetődésekkel, de
megakadályozta, hogy talajt érjen a labda.
Mindez azt is jelentette, hogy a komáromi
csapat 2:1-es hátrányba került. Az utolsó
játékrész hozta a legnagyobb izgalmakat.
Mindkét csapat eléggé fáradtnak tűnt,

ám erején felül teljesített. A hazai
szurkolótábor tombolt, s ez a kassaiaknak
visszaadta az erejüket. Hatalmas iramuk
ellen csak nehezen tudott védekezni
a komáromi csapat, ám mindvégig
becsülettel küzdött. A visszavágóra
szombaton, Komáromban kerül sor.
Komárom legjobbjai: M. Hukel 8,
Stefanovič 5, Halanda 8, Kazmeirczak 7,
Ilič 12, Hrušík 8, libero Pápai (Janušek 6,
Sťahuliak 2, Demčák 2, Podstupka 0).
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