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         A komáromi önkormányzat elfogadta a KOMVaK alapszabályának módosítását

Cséplő Gábor, a KOMVaK cégvezetője
félrevezette a képviselőket!

Nem mindennapos égi látványosságban volt részük mindazoknak, akik március 20-án a délelőtti órákban tudtak
maguknak szakítani egy kis időt a részleges napfogyatkozás megfigyelésére. Ehhez az egyébként nem veszélytelen
vállalkozáshoz megfelelő védőüvegre is szükség volt, hogy
szemünket ne tegyük ki a vakító napsugaraknak. Amikor
a kevés komáromi vaskereskedések egyikében hegesztőüveg felől érdeklődtem, az elárusító mosolyogva tárta szét
a kezét: „Sajnos azzal nem szolgálhatok, a napokban mind
elfogyott, ugyanis a vásárlók, de elsősorban az iskolások tucatjával vitték a sötét üveget.”
Szerencsémre így sem ma napfogyatkozás – teljesen in
radtam le semmiről, mert gyen és bérmentve – 9 óra 39
kedvenc padomról tükör perckor vette kezdetét és mi
objektívvel felszerelt és után a Hold kitakarta a Nap
megfelelő fokozatú szürke korongjának majd 60 száza
szűrőüveggel ellátott fény lékát, 10 óra 48 perckor érte
képezőgépem társaságában, el maximumát és röviddel
senkitől sem zavartatva ál déli 12 óra előtt befejeződött.
dozhattam a csillagászat S mindazok, akik elfoglalt
iránti csillapíthatatlan szen ságuk miatt, vagy pechükre
vedélyemnek. Magának a éppen a Faröer-szigeteken
természeti jelenségnek a tartózkodva lemaradtak a
hosszas leírásával kár lenne természet idei nagy produk
fárasztani a kedves olvasót, ciójáról, mindent pótolhatnak
hiszen szinte mindennünnen 2022. október 25-én. Akkor
csak úgy záporoztak ránk azonban sajnos ismét részle
az információk. Azonban ges napfogyatkozás lesz. A
amennyiben akadt honfitár magasabb igényűeknek kis
sam, aki pénztárcáját nem sé tovább kell várakozniuk
kímélve egyike volt azon a teljes napfogyatkozásra,
tízezer jobb módú turisták amely – amennyiben a Nap
nak, akik a Faröer-szigetekre és a Hold még a mai pályáju
utaztak, hogy ott kiváltságos kon maradnak – 2081. szept
ként teljes napfogyatkozás ember 3-án következik be.
látványában legyen részük, Az esetleges érdeklődőknek
és pénzükért semmit sem szívesen szorítok majd he
kaptak, mert azon a napon lyet padomon. Tehát jegyez
borult volt az égbolt, s így zék fel, hogy el ne felejtsék
jószerint csak az interneten a dátumot: 2081. szeptember
vagy a tévé képernyőjén lát 3. Én mindenképpen ott le
hatták az égi látványosságot, szek... Addig is maradok üd
pusztán emlékeztetőnek még vözlettel:
is felsorolok néhány száraz
Németh István
adatot. Idehaza a részleges
(A szerző felvételei)

Csütörtökön folytatódott a komáromi önkormányzat 4. ülése,
amelyen végre elfogadták az idei költségvetést is. Sokkal fontosabb
volt azonban a város gazdasági helyzetét is befolyásoló, sőt veszélyeztető komáromi vízmű alapszabályának módosítása. Mindaddig, amíg Bastrnák Tibor parlamenti és városi képviselő meg nem
érkezett, s fel nem világosította képviselőtársait arról, hogy bizony
most – talán – még nem késő lépni annak érdekében, hogy áttekinthetőbb legyen a cégvezetés.

A képviselők hosszasan elemez
ték, hogy a cég által bérelt városi
vagyon mellett városi vagyonnak
tekinthető-e az is, amelyet a víz
művek a tevékenységük eredmé
nyeképpen hoztak létre, Keszegh
Béla alpolgármester viszont egy
értelműen rámutatott arra, hogy
a vállalat részvényeinek 100 szá
zalékban a város a tulajdonosa, s
a vízmű által létrehozott vagyon
ra is egyfajta városi vagyonként
lehet tekinteni. Érdekes, hogy
Andruskó Imre amiatt aggá
lyoskodott, hogy a későbbiek
folyamán – sem elméletben, sem
pedig gyakorlatban – a minden
kori polgármester önkényesen ne
adhassa el a városi részvényeket.

Ez azért is furcsa, mert korábban
éppen Stubendek László állt an
nak a petíciónak az élére, amely
megakadályozta a vízmű irányí
tásának kiszervezését, ahol egy
csoport – s ebben szerepelt And
ruskó neve is – a magyar-izraeli
Aqua Venture Kft.-nek akarta
kijátszani a cégirányítást. Infor
mációink szerint a múlt héten a
magyarországi cég beadványa
alapján a Főügyészség ez ügyben
elkezdte a vizsgálatot.
Keszegh Margit több, elsősor
ban az alapszabály megfogal
mazását pontosító javaslatot
terjesztett be, de a képviselő
testület egy szavazat híján ezt
elutasította. Glič Konštantin

Az első lépés megtörtént!

Hétfőn, a kora esti órákban látogatott Komáromba Szász
Jenő, a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója, aki Knirs Imre alpolgármester, az Egy Jobb Komáromért PT elnöke kíséretében a volt poliklinika épületének az „újrahasznosításáról” tárgyalt.
A látogatás során elsősorban
az épület állagmegóvása fel
gyorsításának szükségességé
re hívta fel a figyelmet a ne
ves politikus. Mindezt addig
kell végrehajtani, mielőtt a
teljes összeomlás fenyegetné
az épületet, amelynek padlá
sa, mennyezete már korábban
beomlott.
– Az természetes, hogy ilyen
hatalmas épületfelújítást a ko
máromi önkormányzat képte
len saját költségvetéséből fe

dezni, ezért fordultunk Szász
Jenőhöz, akiről köztudomású,
hogy lelkes védelmezője a
magyarság emlékeinek – tájé
koztatta lapunkat Knirs Imre
alpolgármester.
Természetesen még több lá
togatásra kerül sor a közel
jövőben, s feltehetően a két
Komárom közösen dolgoz ki
olyan tervet, amely az épület
későbbi, valószínűleg kulturá
lis célokra való felhasználását
szolgálná.

képviselői javaslatát viszont
csak Andruskó Imre támogatta.
Bastrnák Tibor javaslatát, mi
szerint a részvényesi jogok gya
korlását csak a képviselőtestület
jóváhagyásával lehessen gyako
rolni, a testület megszavazta. Az
új alapszabályt végül a 22 jelen
levő képviselőből 19-en meg
szavazták. Nemmel szavazott
Glič képviselő, Bende képvise
lő tartózkodott, míg Andruskó
nem szavazott.
Az ülés menetét többször is
megzavarta a magát oknyomozó
riporternek tartó Martin Daňo,
aki végül szót kapott. Minősít
hetetlen hangon bírálta, hogy a
testületi ülés csak magyar nyel

ven folyik, amit ő nem ért, ki
kérte magának, hogy a szerinte
tökéletes gazdaságossággal te
vékenykedő KOMVaK-ot bárki
is bírálni merje. Dr. Keszegh
Margit kérdésére, miszerint ő-e
az, aki több mint 60 kft tulajdo
nosa, kitérő választ adott, majd
amikor arról kérdezte, hogy
van-e, vagy volt-e közös cége
Cséplő Gáborral, válaszával ön
magát tette nevetségessé.
A maratoni tárgyalás szünete
után szót kért Cséplő Gábor,
aki elmondta, hogy a KOM
VaK ügyvezetőjévé való kine
vezése után minden korábbi
cégből kilépett. Ennek viszont
ellentmondani látszik a szlová
kiai Cégjegyzék, amely szerint
Cséplő és Daňo több kft-ben is
cégtársak voltak, s Cséplő Gábor
a KOMVaK ügyvezető igazgatói
posztjának átvétele után is céget
alapított. Ezzel lapunk 3. oldalán
külön foglalkozunk.
Csütörtökön ismét folytatódik a
képviselőtestületi ülés.

Támogatásukat kérjük!
Felhívjuk szíves figyelmét,
hogy az adóbevallást készítő természetes és jogi személyek, valamint az alkalmazottak is felajánlhatják
jövedelemadójuk
2 %-át
(1,5 %-át) a bejegyzett civil
szervezetek részére. A Podunajsko-Dunatáj Polgári
Társulás is szerepel ezen
bejegyzett civil szervezetek jegyzékén és tiszteletteljes kérelemmel fordul
mindazokhoz, akik ezúton
is szeretnék támogatni a
Dunatáj regionális hetilap
megjelenését. Ezt a 2014-es
évre szóló adóbevallás benyújtásakor tehetik meg oly

módon, hogy a Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej (právnickej) osoby részben a megfelelő összegen
kívül a következő adatokat
tüntetik fel:
IČO: 42201527
Právna forma:
Občianske združenie
Obchodné meno:
Podunajsko-Dunatáj
Sídlo:
Slnečná ul. 565/36,
945 01 Komárno
Támogatásukat előre is
köszönjük!
A Podunajsko-Dunatáj
Polgári Társulás

Tavaszi madárdalra riad hosszas téli álmából az avaron áttörő hóvirág, s miközben zavartan meglengeti apró, fehér harangjait, hiába tekintget jobbra és balra, a tavaszi hérics
és a többi szomszédja még az igazak álmát alusszák odalent, senkitől sem zavartatva. De
csak az erdő alján ilyen idilli a nyugalom, mert odabent a sűrűben vaddisznócsapat dagonyázik a kiöntésben. Rendetlenkedő pizsamás csemetéit sűrű röffenésekkel inti illendő
viselkedésre egy megfáradt anyakoca. Balra, a zöldellő őszi vetésen egy szerelemittas fácánkakas illegeti magát kiválasztottjának. A part menti sűrű nádasból a poszáta nászdala
hallik, ám az egymást követő trillákba olykor-olykor belevegyül egy tapintatlan harkály
sűrű, hangos kopogtatása is. Fészkére vonult már a tőkés réce, s a féltve őrzött hamvas
tojásokból hetek múlva előbújnak majd pihe-puha csemetéik. A folyón megtelepedett kárókatonák jó búvár módjára hosszasan a víz alá merülnek, hogy távolabb ismét felbukkanjanak egy-egy halálra vált csapkodó hallal a csőrükben. Erdőn, mezőn ébredezik a
rovarvilág, megjelennek az első lepkék, harmatos szárnyukat szét-széttárva szárítgatják
a fűszálak között áttörő napsütésben, miközben egy tavaszi levegőtől megittasult poszméh
hangos búgású lomha röpte kelt közöttük némi riadalmat. A természet örök megújulása
időtlen időkkel ezelőtt megkomponált himnuszának kezdő akkordjait vezényli láthatatlan karmesteri pálcájával a Teremtő.
Kép és szöveg: (németh)

2 K U LT Ú R Á N K É S T Ö R T É N E L M Ü N K

A

legszegényebbeket
büntetik?

Ha fellapozzuk a hétszázötven éves város viszontagságoktól
tarkálló történetét, első pillantásra nyilvánvalóvá válik, hogy
az egymást váltó várparancsnokok és a város mindenkori önkormányzata között – szépen fogalmazva – nem volt felhőtlen
a viszony. Komárom és lakossága az idők folyamán sokat szenvedett a Bécsben kinevezett generálisok zsarnokoskodásaitól,
akik semmibe vették a város királyok által adományozott és
rendre megerősített kiváltságait. Így nem csoda, hogy a város
vezetősége már a XVII. században igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy kivonja magát az önkényeskedések
alól. A jó komáromi atyafiak bizony sokszor megtették az uralkodóhoz címzett panaszos levelükkel a Bécsbe vezető utat, ám
az onnan jövő fenséges intésekre a várparancsnokok rendre
fittyet hánytak.
Már Mária Terézia ült a trónon,
amikor a városi magisztrátus
elhatározta, hogy egyszer s
mindenkorra véget vet a fránya
várparancsnokok
hányavetiségének, s kerül amibe kerül,
megszerzik a jelentős kiváltságokkal járó szabad királyi
város címet. Minden bizonnyal
akkor telt be a pohár, amikor
1730-ban a frissen kinevezett
helyettes várparancsnok, gróf
Castelli egy nevetséges ürüg�gyel, miszerint hagyománnyá
vált, hogy az új, illetve tisztségében újonnan megerősített városbírónak újév napján két fehér
kenyérrel és egy báránnyal illett
kedveskedni a várparancsnoknak, Csukás Imre városbírót és

Missics Mihály jegyzőt, akik
nem ismerték el ezt a hagyományt, a várbörtönbe záratta,

ahonnan csak hosszas huzavona
és a legfelsőbb intés hatására
szabadultak. Igaz, hogy ettől az
időponttól még másfél évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy
a szoknyát viselő koronás főtől
Komárom elnyerje a szabad
királyi város címet. Ám végre
elérkezett 1745. március 16-a,
amikor Mária Terézia oklevelével a szabad királyi városok
közé emelte Komáromot, ahol
nagy és költséges ceremónia
közepette hirdették ki mindezt,

adván az ország és világ tudomására, hogy Komárom egyike
lett a terjedelmes birodalom

61 szabad királyi városának.
Azonban ne gondoljuk, hogy
az uralkodó pusztán a komáromiak iránt érzett rokonszenvéből fakadóan jutott ilyen döntésre. Bizony igaz, ami igaz,
a város polgárainak tengernyi
pénzébe került mindez. Elsősorban annak érdekében, hogy
ügyük támogatására megnyerjék a vár kommendánsának,
Hildburgshausen hercegnek a
jótékony beleegyezését, nem
kevesebb, mint 14 000 forintot
kellett a zsebébe csúsztatniuk.
A királyi kamara természetesen
nem érte be ennyivel, ötvenezer forintot kért és kapott a
függőpecsétes cifra okmányért,
amelyet a város csak háromszori részletben tudott kifizetni. S mindehhez halmazatul a
kincstárra visszaszállt a Várfölde, illetve Várköze puszta
is, amelyet még Mátyás király
adományozott Komáromnak.
Az igazságszolgáltatás malmai azonban akkor is lassan és
bürokratikusan őröltek, mert a
tisztelt Karok és Rendek, azaz
a magyar országgyűlés csak hat
év múlva, 1751-ben hagyták
helyben az uralkodónő Komáromnak adományozott kiváltságait, amely megóvta a várost

és polgárait a várparancsnokok
zaklatásaitól, s többek között
Komárom két képviselőt küldhetett az országgyűlésbe.
A jobb kitekintés érdekében
idekívánkozik végezetül, hogy
a XVIII. század derekán Magyarországnak (Erdélyt és Horvátországot is beleszámítva)
több mint 600 városa volt 1,6
millió lakossal, ami az összlakosságnak mintegy 19 százalékát tette ki. A városoknak alig
több, mint egytizede, azaz 61
tartozott a szabad királyi városok közé, mintegy 485 ezer
lakossal. Annyit még mindenképpen meg kell jegyezni, hogy
nem minden városlakó rendelkezett polgári jogokkal, mert
azok bizony nem illették meg
a városi lakosság zömét alkotó
parasztokat és zselléreket, illetve a napszámosokat, alkalmi
munkásokat és céhlegényeket.
A polgári réteg tehát akkor még
meglehetősen szűk volt, azonban az ország, maga mögött
hagyva a törökellenes háborúk
nyomasztó másfél évszázadát,
lassan, ám biztosan megindult
végre a polgárosodás végeláthatatlan, rögös útján.
Németh István
(A szerző felvételei)

OBEC
IŽA
Ďatelinová 315, 946 39 Iža
vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Iži č. 38/2015 zo
dňa 23.2.2015 v súlade s §§ 281
až 288 zákona číslo 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž

Hypopôžička
na čokoľvek
•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
•Vedenie úverového účtu zadarmo
•Garantované splátky až do konca splácania
•Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku

o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania miestnosti v
prednej časti budovy na Hlavnej ulici so súpisným číslom 203. Celková prenajímaná plocha
predstavuje 30 m2. Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na základe písomnej
žiadosti na adrese obstarávateľa od 27.3.2015
v pracovnom čase.

Nie je úrok ako úrok!

Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)

( 0907 771 903

www.mojepozicky.sk

István Domin
starosta obce

na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Iži č. 45/2015 zo
dňa 23.2.2015 v súlade s §§ 281
až 288 zákona číslo 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania sociálnohygienickej a informačnej unimobunky umiestnených na inundačnom území Dunaja v
katastri obce Iža, pri prístavnom pontóne. (Mobilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov).
Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na základe písomnej žiadosti na adrese
obstarávateľa od 27.3.2015 v pracovnom čase.
István Domin
starosta obce

Túl szép, hogy igaz legyen,
gondolta a kormány a minimálnyugdíj összegéről, ami már eleve sántít, mert harminc ledolgozott esztendő után 269,50 eurós
minimálnyugdíj egyáltalán nem
számít emberhez méltó összegnek, bár abban mindenképpen
pozitívumként könyvelhető el,
hogy bizony sokan eredetileg
ennél jóval kisebb járadékkal
számolhattak volna. Egy minimálbérért dolgozó pénztártag
nyugdíja a mostani rendszerben
megközelítőleg 195 euró lenne,
az egypilléres rendszerben pedig 220 euró. A minimálnyugdíj
eredeti változat szerinti bevezetésével mindkét esetben megkaphatná a csaknem 270 eurót, s ha
2004-től pénztártag, megtarthatná a számláján összegyűlt közel 3
ezer eurót is. A kormány viszont
abban spekulál, hogy a nyugdíjpénztárak legszegényebb ügyfelei számára csökkenti a minimális nyugdíj összegét, méghozzá
a második pillérben elért megtakarítások nagyságának arányában. Ez tulajdonképpen masszív
nyomásgyakorlást jelent a most
ismét megnyitott második pillér
ügyfeleire, hogy lépjenek ki. Az
eljárás az ellenzéki politikusok
szerint alkotmányellenes. A jogszabálytervezetet most tárgyalja
a parlament, a 2. pillér legszegényebb tagjait büntető módosítást pedig a smeres képviselők
nyújtanák be a tervezethez.

A kormány
rózsaszín
szemüvege

Szlovákia még 2002-ben csatlakozott az Európa Tanács által
elfogadott nemzetközi egyezményhez, melynek legfontosabb célja, hogy támogassa
az európai helyi és kisebbségi
nyelveket. Ennek teljesítéséről,
illetve arról, hogy az adott országok milyen intézkedéseket
foganatosítanak a kisebbségi
nyelvhasználat területén, az országok jelentést írnak.
A kormány most hagyta jóvá a
sorrendben negyedik ilyen jelentést, melynek lényege nemes
egyszerűséggel annyi, hogy
Szlovákia minden ajánlást teljesít, magyarán ők a maguk részéről maximálisan elégedettek. Így
van ez egyebek mellett a kisebbségi nyelvhasználat hivatalokban történő alkalmazásával, melyet a jelentés jóval kedvezőbb
színben tüntet fel, mint amennyire az a gyakorlatban kivitelezhető. További komoly csúsztatás a
jelentésben, hogy a kisebbségi
oktatásügy terén is komoly előrelépésről számol be. Nos, ha az
előrelépésnek számít, hogy nem
hagyták jóvá a magyar iskolák
számára készített történelem kerettantervet, melyet szlovák és
magyar szakemberek közösen
dolgoztak ki az Állami Pedagógiai Intézetben, akkor tényleg
előreléptünk, csak az a baj, hogy
közben betonfalnak ütköztünk.
Ennek következtében ugyanis a szlovák tanterv fordítását
oktatják a diákoknak, s bizony
egyáltalán nem felel meg a valóságnak, hogy az itt élő kisebbségek ezáltal meg tudnák őrizni
nemzeti azonosságtudatukat.
Ahogy mondani szokás, a papír
sok mindent elbír, s bár igaz,
hogy minden nézőpont kérdése, s egyáltalán nem mindegy,
hogy a kisebbség helyzetét annak képviselői, vagy a többség
szemszögéből ítéljük meg. Ennek és a kormány heves öndicsérő hajlamának ismeretében
célravezetőbb lenne, ha az ilyen
jelentéseket nem a kormány készítené, hanem a kisebbségek
képviselői…
-zsu-
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A társadalom
kihívásai

ÁLSZENTEK ÖSSZEESKÜVÉSE
PREMIER A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN

A Komáromi Jókai Színház új bemutatóra készül: Mihail Bulgakov ÁLSZENTEK ÖS�SZEESKÜVÉSE című színművét Martin Huba rendezi. A mű XIV. Lajos korában játszódik a Comédie Française termeiben, a királyi palotában és egy titkos szervezet, az
Igazhitűek Társaságának rejtekhelyén. Jean-Baptiste Poquelin Moliére, a történet főszereplője, sikerei csúcsára érkezett drámaíró-színész, az uralkodó pártfogoltja, kései szerelemre lobban fiatal színésznője iránt. Kapcsolata lesz az apropója a körülötte szövődő
intrikáknak, kegyvesztetté válásának.
Bulgakov színműve a függés
drámája – szokták mondani. Ilyen helyzetekhez vezet,
amennyiben a művész nem

szabad. Művészete megélhetésének egyetlen lehetősége, így
kénytelen eltartói kegyét lesve
lealacsonyítani a benne lakozó

Mokos Attila és Bárdos Judit

Nem kis meglepetésre
a Selye-gimnazisták nyertek!
A Bibliai Olimpia elnevezésű bibliaismereti diákverseny
esperesi fordulóját a komáromi járásban a komáromi Selye János Gimnázium nyolcosztályos tagozatának csapata
nyerte meg A Szlovák Püspökkari Konferencia hitoktatási
és iskolaügyi bizottságának magyar kateketikai albizottsága által minden évben megrendezett verseny célja, hogy a
Szentírás tanulmányozása az alap- és a középiskolás diákokat Isten üzenetének alaposabb megismerésére vezesse.
Idén két ószövetségi könyvből,
Józsué és Tóbiás könyvéből,
valamint az Apostolok Cselekedeteiből kellett felkészülniük
a diákoknak.
Az alapiskolák évfolyamában
a „selyés” diákok szerepeltek a legjobban (Nagy Ildikó,
Gurbicz Eszter és Borvák Annamária) – megelőzve a komáromi Marianum és a gútai
Corvin Mátyás Alapiskola diákjainak csapatát – az első helyen végeztek az első kategória
idei vetélkedésében. A három
„selyés” diáklány az esperesi
forduló után már az országos
döntőre készül, amelyet április
16-án Ipolyságon rendeznek.
A lányok már eddig is rengeteg időt töltöttek a felkészüléssel, a döntőben azonban még
nehezebb dolguk lesz, hiszen
itt már minden apró részletre
rákérdezhetnek – mondta el
Kucsera Mária Valéria hitoktató, a Selye János Gimnázium
alapiskolás győztes csapatának felkészítő tanára.

A középiskolások kategóriájában a komáromi Marianum
Egyházi Gimnázium csapata
nyert. Ez az iskola is büszke
lehet diákjainak eredményére,
hiszen Androvics Franciska,
Hraboš Viktória és Szabó Levente tudása és felkészültsége
alapján ők is részt vesznek az
országos döntőn.

géniuszt. Csakhogy az alkotó
igazságösztöne s önbecsülése
veszélybe sodorja a művész
életét, ha sikeres lesz, s megsokasodnak az irigyei. Ilyenkor a
legkisebb vétség is végzetes lehet. A szertelen tehetség többnyire megtesz mindent azért,
hogy a cselszövői célt érjenek.
Moliére szertelen tehetség –
Armande Béjart ellenállhatatlan szépség...
A tehetség és a hatalom ellentéte fel nem oldható. A napkirályok és zsenik barátsága
tiszavirág életű, mert az egyik
a szabadságot, a másik a rendet
képviseli.
Moliére-t Mokos Attila kelti
életre, Armande Béjart szerepé
ben Bárdos Judit, valamint a
további főbb szerepekben többek között Bandor Éva, Tóth
Károly e. h., Szabó Viktor, Culka Ottó m. v., valamint Rancsó
Dezső m. v. látható. Zeneszer-

A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége
2015. március 28 – 29-én
szervezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XXI. Országos Találkozóját Rozsnyón, a történelmi városháza dísztermében.

Martin Huba a rendezői pultnál
ző: Lakatos Róbert m. v., a
díszletet Jozef Ciller m. v.
tervezi, a jelmez Peter Čanecký munkája, a koreográfus Juraj Letenay m. v., az előadás

rendezője Martin Huba m.v.
A bemutató időpontja: március 27., 19 óra.
Kiss Gobó Gábor felvételei

Cséplő Gábor szerint megtiltották neki a vállalkozást...

Megfeledkezett róla a cégvezető,
hogy működő vállalkozása van?
Cséplő Gábor mérnök, a KOMVaK komáromi vízművek cégvezetője az önkormányzat csütörtöki ülésén felháborodottan tiltakozott az ellen, hogy neve közös vállalkozásban szerepelne Martin Daňoval, a magát kellően lejárató „oknyomozó” újságíróval, aki videóiban
lelkesen védte a vízművek jelenlegi irányítását. Cséplő mérnök elmondta, hogy a KOMVaK
Rt. irányításának átvételekor feltétel volt, hogy más vállalkozásokban ne tevékenykedjen.
Napjainkban, amikor az internetes szolgáltatások segítik a
tájékozódást, még azon bizonyos rokkant ebnél is hamarabb utol lehet érni és leleplezni
azokat, akik az álláshalmozás
mellett tetemes városi juttatást
is zsebre tesznek. Cséplő Gábor, a KOMVaK Rt. ügyvezető
igazgatója az önkormányzat
múlt heti ülésén vehemensen
tiltakozott az olyan „alaptalan”

Nemes kezdeményezés

A diákélet élményekkel, izgalmakkal, barátságokkal tarkított
időszakát sok esetben beárnyékolja a szegénység, az alapvető anyagi eszközök hiánya. Segíteni, vagy legalább egy kicsit
könnyebbé tenni a szerényebb körülmények között élő diákok
életét - ez volt a célja annak az alapítványnak, melyet egy volt
iparista diák hozott létre.
A nemes kezdeményezésnek hasonló nagyságú összeg keszámos követője akadt. A rült kiosztásra az intézmény
komáromi Ipari Szakközépis- rászoruló diákjai között.
kola vezetősége, tanári kara, A karácsony előtt kiosztott
alkalmazottai és támogatói pénzbeli juttatás – ha a család
nagylelkű hozzájárulásának anyagi problémáit nem is olköszönhetően 2013 decem- dotta meg – kellemes perceket
berében ezer euró, 2014 de- szerzett ott, ahol a kevésnek is
cemberében pedig ugyancsak nagyon tudnak örülni.

vádak ellen, miszerint ő valaha is kapcsolatban állt volna
Martin Daňoval, illetve a kérdésre adott válaszában ügyesen elterelve a figyelmet, arról
tájékoztatta a képviselőket,
hogy a KOMVaK-ban vezetői
posztra történt kinevezésének
egyik feltétele az volt, hogy a
feladatkör ellátása mellett más
mellékállást nem végezhet.
Ha valaki a szlovákiai Cégbíróság adatkönyvében figyelmesen lapoz, az viszont érdekes dolgokra figyelhet fel. Mint
arra dr. Keszegh Margit képviselő is rákérdezett, a RIFF Kft.

ügyvezetője ugyanis 2002-től
2006-ig Martin Daňo volt,
2003-tól pedig előbb közösen,
majd 2010-től egyszemélyes
irányítóként Cséplő Gábor
neve szerepel a cég alapítólevelében. Ez azt jelenti, hogy a
KOMVaK jelenlegi igazgatója
már két éve funkcióban volt,
amikor a RIFF Kft.-be (identifikációs száma: 36482536)
betársult, illetve a mai napig
annak is ügyvezetője.
Remélhetően a komáromi képviselők elgondolkodnak azon,
hogy illik-e egy városi cég vezetőjének ekkorát hazudni!

A találkozó a felvidéki magyar pedagógusok
évenként megtartott legrangosabb szakmai rendezvénye.
A konferencia a „Társadalmi kihívások – oktatásügyi válaszok” témakörét
kísérli meg körüljárni
neves hazai és magyarországi szakemberek közreműködésével. A részletes
program az SZMPSZ honlapján olvasható (www.
szmpsz.sk).
A rendezvény keretén belül átadásra kerül a Felvidéki Magyar Pedagógus
Díj és öt kategóriában a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díj
is. Az elismerés azon pedagógusoknak vagy pedagógusközösségeknek ítélhető oda, akik (amelyek)
munkájuk során jelentős
nevelői-oktatói eredményeket értek el, sikeresen
alkalmaznak célravezető
pedagógiai módszereket
az oktatásban, a tehetséggondozásban vagy a
nevelés területén, akik
pedagógiai-közéleti
tevékenységükkel példával
szolgálnak környezetük
számára, akik szlovákiai
magyar nemzeti közösségünk értékeinek gyarapításán fáradoznak. A
díjra javaslatot tehettek
magánszemélyek és közösségek is, odaítéléséről
az SZMPSZ Országos Elnöksége döntött.
Az országos pedagógustalálkozó megvalósítását
támogatta Magyarország
Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.
Jókai Tibor s.k.
elnök, SZMPSZ

Hogyan gazdálkodjunk
okosan?
A Bethlen Gábor Alap és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával a Gazda Polgári Társulás szervezésében március 27-én, pénteken kerül sor a Gazda Polgári Társulás szervezésében „A vidék éltető ereje”elnevezésű agrár- és vidékfejlesztési konferenciára. A konferencia a Tiszti Pavilon dísztermében zajlik
NAPI R E N D

9:00 – 9:30
Regisztráció
9:30 – 9: 35 Köszöntő – Stubendek László, Komárom város polgármestere
9:35 – 9:40 A vidék éltető ereje – a konferencia
felvezetése – Varga Péter elnök Gazda P.T.
9:40 – 10:00 Az agrárium, mint a gazdaság
húzóereje – magyarországi tapasztalatok –
Előadó: Tóth Katalin – Földművelésügyi Minisztérium, helyettes államtitkár
10:00 – 10:20 Agrár- és vidékfejlesztési lehetőségek a határ mentén – Előadó: Jakab István,
a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke
vagy Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
10:20 – 10:40 Szlovákia vidékfejlesztési sajátosságai – Előadó: Vasi Emma, Szlovák Közlekedési Építési és Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztési koordinációs szakosztálya,
igazgató
10:40 – 11:00 A 2014 -2020 Szlovák vidékfejlesztési program szerkezete – Előadó : Fialová Andrea Regionális Fejlesztési Ügynökség, Komárom
11:00 – 11:20 Kávészünet
11:20 – 11:40 Az agrár- és vidékfejlesztés,
mint kitörési pont Dél-Szlovákia felzárkóz-

tatásában – Előadó: Farkas Iván közgazdász,
az MKP alelnöke, Nyitra megyei képviselő, a
GAZDA PT. kezdeményezője, a Baross Gábor
Terv szerzői tanácsának elnöke
11:40 – 12:00 A területi társulások lehetőségei a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban – Előadó: Nagy Péter, Ister – Granum
EGTC, igazgató
12:00 – 13:00 Ebédszünet
13:00 – 13:20 A szlovákiai agrártámogatások
szerkezete – Előadó: Mészáros Győző agrármérnök, Gazda Polgári Társulás
13:20 – 13:40 A fiatal gazdák esélyei Szlovákiában – Előadó: Pém Bálint agrármérnök, Fiatal
Mezőgazdászok Szövetségének elnöke
13:40 – 14:00 Duna menti vidékfejlesztési tapasztalatok – Előadó: Duka Gábor, a Hídverő
Társulás elnöke
14:00 – 14:30 Fórum, hozzászólások, vita
14:30 Zárszó Varga Péter elnök, Gazda P.T.
Az érdeklődők részvételi szándékukat március 26-ig jelezzék (név, szervezet, telefon,
email) az alábbi címen: president@gazdapt.sk, illetve telefonon +421 918 637 288
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Növényvédelem
Gyorsítsuk meg a vegetációt!

Bár a szabadföldi ültetésnek
még nincs itt az ideje, a magvetést érdemes kipróbálni.
Az igazi kertész számára egy
vetőmagbolt maga a paradicsom, ám azt is tudjuk, hogy
a saját magunk termesztette
zöldség jobb ízű, mint az üzleti, a magunk nevelte virágok pedig szebbek és illatosabbak, mint amit a piacokon
kapunk.
Amikor megtervezzük a nyári kertet, erkélyt, teraszt, bizony azon is elgondolkodunk,
mibe fog ez nekünk kerülni. A
palánták ára tavasszal bizony
drága, egy kert vagy egy szép
virágágyás kialakítása jó pár
euróba kerülhet, pedig mind-

ezt olcsóbban is megúszhatjuk
úgy, hogy közben kertészkedünk és jól érezzük magunkat.
A beültetés előtt érdemes átgondolni, milyen virágokat
szeretnénk ültetni. Gondoljuk
végig, mit szeretnénk a kerti
ágyásokba, a szegélyre, a virágládákba, mit ültetnénk a
teraszra, és a tavalyról megmaradt nagyobb virágtartókba.
Ugye milyen sok helyre kell
virág?
Ne csak muskátliban, és petúniában gondolkodjunk, hiszen
óriási választék van fűszernövényekből, egynyári és évelő
növényből, és zöldségekből
a vetőmagboltban. Ugye, milyen jó lenne egy saját fűszer-

kert? Vagy kimenni egy kis
zöldségért a kertbe?
A vetőmagkereskedésekben
vagy szaküzletben sok virágmag közül tudunk választani,
és olyan növényeket is találunk, amelyeket nem kapunk
meg máshol. Nézzük át a
zöldség, a fűszernövény, az
egynyári és évelő magokat is.
Olvassuk el a tájékoztatót, és
vegyük figyelembe kertünkteraszunk adottságát. Amikor
összeválogattuk a sok és változatos maggyűjteményt, kezdődhet a nagy kaland.
Amire szükségünk lesz a
magvetéshez: laza virágföld,
nagyobb tálca, vagy cserép,
üveglap, és magok. Ha van
garázs, vagy egy védett, elkerített kerti helyiség, rendezkedjünk be, készítsük elő a
kellékeket és ültessünk magokat. A szabadföldi magvetés

ideje március végétől április
elejéig, ill. közepéig tart.
A magvetés menete:
Töltsük meg a tálcát vagy
cserepeket
háromnegyedig
virágfölddel, és szórjuk el a
magokat. A kisebbekből egy
cserépbe érdemes többet is elvetni, a nagyokból elég egy is.
Felhasználhatunk régi edényeket, virágládát, cserepet, tálcát,
faládát.
A magokra vékony rétegben
szórjuk rá a laza, jó vízáteresztő képességű virágföldet. Ez
azért fontos, mert ha agyagos,
tömött földbe ültetjük, nem
tudnak kibújni később a palánták. Amikor ezzel is készen vagyunk, öntözzük meg a magokat, de csak óvatosan, nehogy
kimossa a víz a munkánkat. A
végén takarjuk le egy üveglappal, hogy ne száradjon ki a
földje. Fontos, hogy ne legyen

se túl száraz, se túl nedves a
föld, mert mindkettő káros
lehet a magokra. Tegyük világos, védett helyre a cserepet,
majd figyeljük, ahogy kikelnek a kis magoncok.
Saját fűszerkertünk is lehet az
erkélyen, egynyári virágágyásunk a kertben, zöldségeink a
konyhában, és évelő virágok,
amelyeket vázába is tehetünk.
Ha nincs elég helyünk, hogy
áprilisig bent tároljuk a magokat, válasszunk olyan növényt,
amelynek a magját március
végén, április elején szabadba,
végleges helyre is vethetünk.
Íme, néhány növény, amelyet
magvetéssel tudunk ültetni:
*Estike: Magjait április elején
vessük el végleges helyre 20
cm-es tőtávolságra, majd a kikelt palántákat 30 cm-re ritkítjuk
* Bazsalikom: Vetésideje március vége, ládába vagy cserépbe
ültessük, április végén tegyük
ki a szabadba * Körömvirág:
vetésideje április közepe, a szabadban vessük végleges helyére
* Petúnia: vetésideje március
közepe és vége, ládába, vagy
cserépbe egyszerre több magot
is elszórhatunk, május elején ültessük ki a szabadba * Rézvirág:
magját április elején a végleges
helyre a szabadba is vethetjük,
nyár végén virágzik.
Remélhetően nem csak a
naptári, de a valódi tavasz

is megérkezett, kertjeinkben
már elvethetők a zöldségfélék (sárgarépa, petrezselyem),
zöldborsó, sőt – amennyiben
az ültetéskor már a feltöltést is
megcsináljuk – a burgonya is.
Egyelőre nem kell öntöznünk,
ám, ha száraz lesz a tavasz, s
fagymentes az éjszaka, a kellő
nedvességpótlást növényeink
is meghálálják. Sárgarépát érdemes kiskertben is termelni.
Az apró magot 30 cm-es sortávolságra vessük. Egyenletesebb vetést kapunk, ha ültetés
előtt a magokat homokkal
összekeverjük. Ha szép sárgarépát szeretnénk nevelni, a
töveket egyeljük ki 3-7 cm-es
távolságra. A petrezselyem vetését, amint a talaj megszikkadt
és rá lehet menni, végezzük el.
Ennek ideje valójában február
vége – március első fele, de az
április eleji vetés is jól kelhet,
ha kedvezőek a körülmények.
Lehetőleg friss magot vessünk.
Folyóméterenként
legalább
100 magot vessünk a kihúzott
barázdába, 1-3 cm mélyre. A
barázdát takarjuk be földdel és
a gereblye fokával tömörítsük
a talajt. Mivel a petrezselyem
lassan kel, ezért érdemes sorjelző növénnyel (salátával)
vetni. A kikelt sorjelző növény
által jelzett sorok között elvégezhetjük a kelő gyomok irtását.
-la-

HASZNÁLT ÉS
ÖREG AUTÓK
LIKVIDÁLÁSA

* A kocsi kijelentéséhez
szükséges iratok ügyintézése
* ingyenes elszállítás
* készpénzfizetés a helyszínen
*A KN-es rendszámú
gépkocsikat töröltetjük
a rendőrségi nyilvántartásból

Tel.: 0908 188 115
A rejtvényben Arthur Schopenhauer idézetének
folytatása található: Az egészség nem minden, ...
folytatás a rejtvényben.
A márciusi megfejtéseket
április 10-ig kérjük eljuttatni

a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno,
ill. e-mail cím: dunataj@zoznam.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Az a háttér, amellyel családja
és baráti köre támogatja önt, magabiztossá és erőssé teszi. Bármibe
is kezd bele ilyen hozzáállással, nem lehet feltartóztatni. Ez még
a szerelemre is igaz most. Könnyen alakít ki új kapcsolatokat, a
fennállóak pedig lendületet kapnak és újra kivirágoznak.
HALAK (február 21. – március 20.) Szívesen beszélget ezen a
héten az emberekkel és valahogy mindenki meg is találja, aki ki
szeretné önteni a szívét, vagy akit valamilyen érdekes szellemi impulzus ért. A sok felszínes csevegés mellett számíthat néhány igen
mély, érdekes beszélgetésre is, amelyek minden szinten megérintik.
KOS (március 21. – április 20.) Végre talált egy partnert, aki
már a szerelem kezdetén ugyanolyan intenzitással éli meg érzéseit, mint ön. Nem óvatoskodik, hisz abban, amit érez és nem
akarja letesztelni, hogy vajon elég erősek-e az érzései egy komolyabb kapcsolathoz. Önnek szüksége van rá, hogy a másik is
ennyire bízzon az önök közötti kapocsban.
BIKA (április 21. – május 20.) A hét elején talán még nem látszik, de
számtalan alkalma lesz szabadon kibontakoztatni képességeit. Ennek
köszönhetően anyagi helyzetében is csökken a feszültség és fellélegezhet egy időre. Ennek ellenére figyeljen oda, mit enged meg magának és
legyen tudatában korlátainak.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Komoly döntést hoz ezen a héten,
amelyet már fontolgat egy ideje, de mivel életének minden területét
érinti, nem akarta elsietni. Úgy érzi, elérkezett az ideje, hogy lezárjon
egy régi kapcsolatot, amely sohasem felelt meg maradéktalanul belső
elvárásainak és gátolja a továbblépésben.
RÁK (június 22. – július 22.) Igyekezzen elkerülni a stresszhelyzeteket, mert ezek csak legyengítik ellenálló képességét és így kön�nyen összeszedhet valamilyen megfázást vagy kellemetlen fertőzést.
Használja ki a tavaszi friss levegőt, töltődjön és erősödjön a természetben, a friss levegőn, gondoskodjon a bőséges vitaminpótlásról!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ahhoz, hogy mindennapjai harmonikusan teljenek, hogy feladatait ne sorscsapásnak, hanem egyszerűen csak feladatoknak élje meg, elengedhetetlen, hogy
bensőleg kiegyensúlyozott legyen. Gondolja át, melyek azok a pontok az életében, amelyek megoldatlanok.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten talán többet
kell dolgoznia, mint máskor, de lelkesedése segít abban, hogy elérje korábbi céljait. Az is előfordulhat, hogy a kihívások elsőre túl
nagynak tűnnek, de az a tény, hogy saját erejéből képes megfelelni
nekik, óriási pluszt ad önértékelésének és önbizalmának.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezen a héten szenteljen
időt a párkapcsolatára. Legyen kreatív és vigyen egy kis szenvedélyt a hétköznapokba. Keresse a kalandot, vegyen észre minden
lehetőséget, amit együtt élhetnek meg. Ez újra közelebb hozza önöket egymáshoz és így rátalálhat régi önmagára.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Előfordulhat, hogy
ezen a héten fokozódik az önre nehezedő nyomás a munkahelyén.
Kezdetben ezt inkább tehernek érzi, de mivel mindenki hatékonyabban dolgozik a körülmények hatására, azt látja, hogy sokkal
eredményesebb hetet zárhatnak, mint egyébként.
NYILAS (november 23. – december 21.) Különös eseményeket hozhat ez a hét. Egyfajta hektikusság jellemzi, különös helyzetekbe
keveredhet vagy talán csak szemtanúja lesz szokatlan történéseknek. Bármit is él át, az biztos, hogy egészen másfajta impulzusok
érik, mint általában és ez kizökkenti megszokott életszemléletéből.
BAK (december 22. – január 20.) Kedvesében mély bizalmat és
szeretetet ébreszt az a türelem, amellyel kivárja, hogy döntést hozzon. Mivel nem gyakorol rá nyomást, biztos lehet benne, hogy párja döntése valóban őszinte és átgondolt, amire szüksége is van, hiszen a kapcsolatokba vetett hite megingott az utóbbi hónapokban.
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Március a könyv hónapja!

AZ ÖN ÚJ
DINAMIKUS
STÍLUSA

Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

Rapid kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása:
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Illusztrációs fotó.
Ingyenes téli kerék akciónk a 2015. 3.31-ig raktárkészletünkbol eladott autóinkra vonatkozik

* Nemesócsai fagylaltozóba elárusítónőt keresünk. Tel.: 0915
401 254.
* Festő - ügyes kezek - szép falak! Tel.: 0905 365 661
* Predám automatickú pračku.
Cena dohodou. Tel. : 0903 936
659.

* Predám detskú váľandu s
operadlom. Cena s dohodou.
Tel.: 0903 936 659.

A szlovák nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

* Eladó kétszobás, első emeleti,
felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. :
035/3810674 (7 órától), 035/777
8724.

ŠKODA Rapid Spaceback, letisztult vonalak, dinamikus dizájn, tágas belső és ezen felül még:
› 4-éves garancia › téli abroncsok ingyen › Finanszíroás egyesre 111€-tól havonta
Ajánlatunk minden ŠKODA modellre érvényes. További információ a legközelebbi kereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

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. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

FOTOSZALON

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

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

Bejárati ajtók
már

77, 41 eurótól

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

(2 332 Sk)

Beltéri ajtók
már

39, 83 eurótól
PVC ajtók és ablakok

Adóssága, tartozása van
és nem törleszti?
Végrehajtás és árverés
fenyegeti?

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno

MI SEGÍTÜNK!
Prvá oddlžovacia s.r.o.
 Komárno 
Tel.: 0908 793 296

035/7726 466

* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.

GALERIA

Komárom

WALDEK s. r. o.

Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C + E jogosítvánnyal.
Tel.: 0905 400 251.

GARANCIA

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
www.heloro-cars.sk
Hadovská cesta
Tel.: 035/ 774 08 60
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

mail:

ÉVES

Hétszemélyes
minibuszokkal

belföldi és külföldi utakra
való szállítást vállalok
(repterek, stb.).

A minibuszok bérelhetők is!
Tel.: 0917 519 104.

BV-TV
ELEKTRO

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!

B-CENTER – Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919
Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C+E jogosítvánnyal.

Tel.: 0905 606 252.

* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Bérbe adó garzonlakás Komáromban. Tel.: 0908 151 463.

* Eladó megkímélt állapotban
levő ülőgarnitúra zöld bőrutánzattal (vas alapon) forgó fotelekkel. Tel.: 0915 621 531.
* Eladó tollpaplan és 120 literes fagyasztó. Tel.: 0949 542
621.
* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék öt színben 3,50 euró/
db. Tel.: 0903 153 602, 0903
153 603.
* Elektrikár – villanyszerelés.
Tel.: 0908 415 657.

* Eladó Gútán búza (14 euró/q),
árpa (17 euró/q), vagy megegyezés szerint. Tel.: 0940 211 349.

Wir suchen für unser
Cafe/Restaurant in Österreich (Tirol),

ab anfaug Mai 2 junge Kellnerinen (auch ungelerent) 5 oder 6 Tagewoche a 8 Stunden, Kost und
Logi frei, 1200,00 bis 1400,00 NETTO im Monat,
Deutschkenntnise erforderlich.
Bewerbung mit Foto An Email:
brunner-w@gmx.at oder tel. 0043 664 532 3344.
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MŰSORAJÁNLAT
március 28-tól április 3-ig

M1

SZOMBAT

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, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25 TV2
matiné, 10.25 Ízig-vérig nő
(amer.), 12.20 Tűsarok, 12.50
Villám Spencer, a karibi őrangyal (amer.), 13.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.50 Házibuli 2 (francia),
18.00 Tények, 19.00 Jurassic
Park 2 (amer.), 21.45 Vejedre ütök (amer.), 0.15 D-Tox
(amer.-német)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.00
Kalandor, 12.55 Street Kitchen, 13.25 A nagy svindli (amer.), 14.25 Glades
(amer.), 15.25 Sólyomas�szony (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
19.20 Őrült, dilis, szerelem
(amer.), 21.30 A kopasz
osztag (amer.), 23.40 Nyomodban a halál (kanadai),
1.25 Menekülés a rejtelmes
szigetről (amer.)

RTL II

10.00 A harc törvénye
(amer.), 10.55 Madea néni,
avagy a tanú védtelen
(amer.), 13.10 Lúzert vegyenek! (amer.), 15.00 Az első
millióm története, 16.00
Nyomtalanul (amer.), 17.00
Tökéletes célpont (amer.),
18.00 Érintés (amer.), 19.00
CSI: Miami (amer.), 20.00
Egy ágyban az ellenséggel
(amer.), 22.00 A belső ellenség (amer.), 23.00 Az amerikai (amer.), 1.00 A belső
ellenség (amer.)

M2

12.40 Állatkert a cipősdobozban, 13.10 Született
kémek, 14.20 Szófia hercegnő, 15.50 Állati portrék, 18.25 Misi Mókus kalandjai, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Forma-1, 0.30 MR2 Szimfonik

Duna tv

9.40 Forma-1, 11.30 Hazajáró, 12.45 Műkorcsolya és
jégtánc vb, 15.45 Szerelmes
földrajz, 16.25 Noé barátai,
17.00 Gasztroangyal, 18.00
Híradó, 19.25 Nero Wolfe
rejtélyei (olasz), 21.10 A
holnap markában (angolamer.), 1.20 A hatalom árnyékában (amer.)

Duna World

10.00 Hogy volt?, 12.30
Nótacsokor, 13.15 Aranysárkány (magyar), 15.30
Kézilabda-mérkőzés, 19.30
Linda (magyar), 20.25 Mesélő cégtáblák, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül,
23.05 Itthon vagy!

Pozsony 1

13.20 A felkelők vezére
(olasz), 16.50 Hétvége,
17.20 Építs házat, ültess
fát!, 18.30 Taxi, 19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.15 Igaz történetek, 21.45 Talkshow, 22.35
A felkelők vezére (olasz)

Pozsony 2

14.00 Bajnokok Ligája Magazin, 14.30 Kapura, 15.15
Farmereknek, 15.35 Tesztmagazin, 16.20 Évekkel
ezelőtt, 16.50 Párizsi mohikánok, 18.40 100 vélemény,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek,
20.00 Az év labdarúgója,
21.25 Őrangyalok, 21.55 A
sámán és a halál (jugoszláv)

Markíza tv

9.50
Lépésről
lépésre,
10.45 Arrow, 12.40 Bowfinger úr puskája (amer.),
14.45 Az 50 első randi
(amer.), 16.45 Szomszédok, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Az
apám egy őrült (amer.),
23.00 Next (amer.)

JOJ TV

10.10 Dr. Dolittle (amer.),
12.00 Ügynökök (amer.),
14.05 A maffiózó lánya
(amer.), 16.15 A hercegnő
és a szörny (amer.), 18.20
Talkshow, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Sztálingrád (orosz), 22.40 Másnaposok (amer.), 1.00 Soha
ne add fel! (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

6.00 Időnyomozó, 6.25
TV2-matiné, 10.35 Stílusvadász, 11.30 Monk
(amer.), 12.25 Knight Rider (amer.), 13.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.30
Jurassic Park 2 (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Rio
(amer.), 21.00 A boldogító
talán (amer.-angol), 23.10
Elcserélt életek (amer.)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 11.30
A Muzsika Tv bemutatja,
13.35 Családom és egyéb
emberfajták (amer.), 14.00
Mit műveltél? (amer.), 15.55
Bokszból jeles (amer.-kanadai), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.50
Last Vegas (amer.), 22.00
Fuss az életedért! (amer.),
0.25 Sörcsata (amer.)

RTL II

8.50 Madea néni, avagy a
tanú védtelen (amer.), 11.00
Lúzert vegyenek! (amer.),
13.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 18.00 Heti hetes, 19.00 Doktor Szöszi 2
(amer.), 21.00 Minden lében
négy kanál (amer.), 22.00
Heti hetes, 23.00 Doktor
Szöszi 2 (amer.), 0.45 A sors
üldözöttje (amer.)

M2

12.35 Született kémek,
13.25 Táncakadémia, 13.50
Kicsi a bors, de erős, 14.20
Ókori kalandok, 16.25 A
rút kiskacsa, 18.30 Misi
Mókus kalandjai, 19.05
Bogyó és Babóca, 19.10
Nyuszi Péter, 20.00 Böngésző, 21.00 Filmklub, 23.35
Forma-1

Duna tv

8.30 Forma-1, 11.10 Magyar elsők, 11.30 Hagyaték, 12.45 Műkorcsolya
és jégtánc vb, 15.05 Forma-1, 18.00 Híradó, 18.25
Magyarország, szeretlek!,
19.25 Koss uthk ifli (magyar), 20.20 Labdarúgómérkőzés, 23.05 Meghalt
egy ember (francia)

Duna World

10.00 Rúzs és selyem, 11.00
Evangélikus istentisztelet,
13.15 Csendül a nóta, 13.30
Kézilabda-mérkőzés, 18.25
Szabadság tér 89, 19.10
Szenes Iván írta, 20.00
Évszakok Balázs Fecóval,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.05 Rúzs és selyem

Pozsony 1

13.05 Az ajtó mögött,
13.40 Agatha Christie,
14.35 Filmmúzeum, 16.20
Senki sem tökéletes, 18.15
Konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.20 A remény öble
(kanadai), 0.00 Mrs. Marp
le (angol), 0.50 A remény
folyója (francia)

Pozsony 2

13.10 On air, 13.35 Orientációk, 14.00 Szóval,
14.55 Őrangyalok, 15.25
Színészlegendák,
15.40
Jubileum, 16.50 Párizsi
mohikánok, 18.45 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Dokumentumfilm, 21.45
Lefújva, 22.25 Művészetek

M1

HÉTFŐ

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

5.05 Csapdába csalva, 6.55
Mokka, 12.00 Tények délben, 12.50 Családi titkok,
13.50
Magánnyomozók,
14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz,
Reina! (amer.), 16.55 A
macska (amer.), 17.25 Fiorella (amer.), 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Zsaruk (magyar), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 Atomtámadás
(amer.), 2.55 Elit egység
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 14.10
Éjjel-nappal
Budapest,
15.25 A vihar (mexikói),
16.20 A szerelem foglyai
(amer.), 16.45 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest,
20.40
Barátok közt, 21.15 Dr. Csont
(amer.), 22.40 Döglött akták (amer.), 23.45 Magyarul
Baló Györggyel

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A nagy
ízválasztó, 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 15.35
Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 18.30 Hupikék
törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Glades
(amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

M2

11.15 Hunyormajor, 12.40 Az
én kis szörnyeim, 13.10 Ókori kalandok, 14.30 A mesemondó, 15.30 Caillou, 16.30
Richard Scarry, 17.50 Peppa malac, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Gyilkosság (amer.), 23.30
Életművész: Scherer Péter

Duna tv

9.30 Szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.30 Család-barát, 13.15 Kívánságkosár, 15.20 Lola, 16.05
Charly, majom a családban,
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 Hölgyek öröme (angol), 20.35
Kékfény, 21.35 On the
Spot, 22.35 Hogy volt?

Duna World

9.20 Hacktion, 11.00 Kárpát expressz, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Evangélikus istentisztelet, 16.45
Gregus Máté nyomában,
17.55 Szerelmes földrajz,
18.30 Száműzött magyar
irodalom, 19.00 Hazajáró,
19.55 Hogy volt?, 21.25
Gasztroangyal, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50 A
remény öble (kanadai), 15.30
Lehetőség, 16.25 Csalók
akcióban, 16.55 Talkshow,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.20 Moliere, 22.10 A mentőautó (cseh), 23.10 A gyanúsított

Pozsony 2

Markíza tv

14.15 Autószalon, 15.05
Fókusz, 16.00 Nemzetiségi
magazin, 16.50 Jégkorong,
19.30 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Kivételes asszonyok, 21.35 Tudományos
magazin, 22.05 Mélyen
(izlandi), 23.35 És mégis
forog

JOJ TV

11.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 15.00
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.25
Reflex,
17.50 A férfiak nem sírnak,
19.00 Híradó, 20.30 Forr a
bor (szlovák), 21.45 Kredenc, 22.20 Tavaszi vadon
(amer.), 1.00 A múlt nélküli ügynök (amer.)

8.05 Karate Kid (amer.), 10.20
Lépésről lépésre, 11.20 Az 50
első randi (amer.), 13.20 Chart
Show, 16.00 Hancock (amer.),
17.50 Kulcsrakész ház, 18.25
Kredenc,
19.00
Híradó,
20.30 Menekülés a börtönből
(amer.), 23.00 A lépegető kő
(amer.), 0.35 Ismétlések
9.20 A Simpson család
(amer.), 9.50 A hercegnő és a szörny (amer.),
12.05 Dr. Dolittle (amer.),
13.50 Mennybéli királyság (amer.), 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Álomtánc
(amer.), 23.40 Mennybéli
királyság (amer.), 3.15 A
fekete hattyú (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

13.30 Édes élet, 15.25 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak (szlovák), 21.45
Panelház (szlovák), 22.50 Az
állat 2 (amer.), 1.00 Nyakkendősök (amer.)

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

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 A macska, 17.25 Fiorella (amer.), 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Zsaruk (magyar), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 Kasza!, 23.45
Hawaii Five (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.40
Fókusz, 14.10 Éjjel-nappal
Budapest, 15.25 A vihar (mexikói), 16.20 A szerelem foglyai (amer.), 16.45 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 19.20 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok
közt, 21.15 Castle (amer.),
22.40 XXI. század – A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 17.05 Agymenők, 18.05
Hupikék törpikék (amer.),
19.00 Álmomban már láttalak (amer.), 21.30 Magyarul
Baló Györggyel, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.05 Ókori kalandok, 15.10
Kedvencek a világ körül,
15.20 Caillou, 16.10 Lolka
és Bolka kalandjai, 16.25
Tesz-vesz város, 17.40 Misi
Mókus kalandjai, 18.45 Irány
Dínóföld!, 19.20 Csűrcsavarosdi, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Twin Peaks (amer.)

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.05 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.30
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.25 Önök kérték,
21.25 A hajsza (francia-német), 1.45 Az erőszak napja
(olasz)

Duna World

11.00 Minden tudás, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.20 Református magazin, 16.10 Három királyok,
17.05 Mesélő cégtáblák,
17.45 Kézilabda, 19.30 A
rejtélyes XX. század, 20.00
Hogy volt?, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00 Igaz
történetek, 14.35 Az egészségügy, 15.30 Lehetőség, 16.25
Csalók akcióban, 17.00 Orvosok, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Senki sem tökéletes, 21.30
Szlovák receptek, 22.05 Harc
az idővel, 22.50 Törvény és
rend, 23.35 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 13.45
A család, 15.05 Fókusz,
16.00 Nemzetiségi magazin, 16.25 Hírek, 16.50
Fekete bárányok (szlovák),
18.45 Esti mese, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 A
rendelő, 22.00 Talkshow,
23.15 Gettó a mennyben

Markíza tv

10.55 A férfiak nem sírnak, 12.00 Dr. House
(amer.),
13.00
NCIS
(amer.), 14.00 Cobra 11
(német), 15.00 Két és fél
férfi, 16.00 NCIS (amer.),
17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.45 Családi történetek,
22.50 Feleségcsere

JOJ TV

13.25 Dr. Csont (amer.),
14.25 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek,
20.30
Vadlovak
(szlovák), 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 17.25 Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Zsaruk (magyar), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 A konyha ördöge, 23.45 Lángoló Chicago
(amer.)

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Zsaruk (magyar),
21.15 Éden Hotel, 22.35
NCIS (amer.), 23.35 Az indíték (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A
vihar (amer.), 16.20 A szerelem foglyai, 16.45 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.15
Szulejmán (török), 23.10 Házon kívül, 0.30 Védd magad!
(amer.-német)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai),
15.35
Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 17.05 Agymenők
(amer.), 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 18.35 Nagy hal
(amer.), 21.30 Magyarul Baló
Györggyel, 22.00 Az élet csajos oldala (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.10 Telmo és Tula, 13.10
Ókori kalandok, 13.40 Animália, 14.05 Arthur, 15.15
Kedvencek a világ körül,
16.10 Lolka és Bolka kalandjai, 17.25 Bali, 18.05 Mekk
mester, 18.40 Mentsük meg
a Földet!, 19.10 Nyuszi Péter,
19.20 Csűrcsavarosdi, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 23.25 Ég,
föld, férfi, nő

Duna tv

9.35 A szenvedélyek lángjai,
10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.05 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.30
Szabadság tér, 21.15 Fapad
(magyar), 21.50 Gran Hotel (spanyol), 23.35 Mamma
Roma (olasz)

Duna World

11.00 Magyar gazda, 12.30
Nemzetiségi műsorok, 13.15
Kívánságkosár, 16.20 Három
királyok, 17.25 Határtalanul
magyar, 17.55 Szerelmes földrajz, 19.00 Hazajáró, 19.30
Csodabogár, 20.00 Önök kérték, 21.00 Híradó, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Az
egészségügy, 16.25 Csalók
akcióban, 17.00 Orvosok,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Véres part
(amer.), 22.35 A jó rendőr
(angol), 0.20 Rendőrségi
ügyosztály, 1.10 A jó rendőr
(angol)

Pozsony 2

14.50 Tesztmagazin, 16.00
Magyar magazin, 16.50 Jégkorong, 19.30 Esti mese,
19.50 100 nézet, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 Fivérek, 22.05 Dosztojevs zkij,
23.00 Rendőrség, 0.10 Profik

Markíza tv

10.50 A férfiak nem sírnak,
11.55 Dr. House (amer.),
12.50 Cobra 11 (német),
15.00 Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Chart Show,
22.35 Arrow (amer.), 0.30 A
múlt nélküli ügynök (amer.)

JOJ TV

13.25 Dr. Csont (amer.),
14.25 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.45 Gyilkosságok
(amer.), 0.45 Nyakkendősök
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A
vihar (amer.), 16.20 A szerelem foglyai (amer.), 16.45
Dr. Tóth, 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz, 19.20 Éjjelnappal Budapest, 20.40 Barátok közt, 21.15 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 22.40
Gyilkos elmék (amer.), 23.40
Magyarul Baló Györggyel

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 18.35
Tükröm, tükröm... (amer.),
21.30 Magyarul Baló Györg�gyel, 22.00 Az élet csajos oldala (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.05 Telmo és Tula, 13.35
Animália, 14.25 Egy komisz
kölyök naplója, 16.50 Lolka
és Bolka kalandjai, 17.25 A
kis sárkány kalandjai, 18.05
Magyar népmesék, 18.15
Pimpa, 19.05 Nyuszi Péter,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Borgiák
(kanadai), 23.35 Akik fiatalon mentek el

Duna tv

10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.05 Lola
(amer.), 15.50 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Szívek doktora (amer.), 20.20
Fábry, 21.35 Munkaügyek,
22.05 Római helyszínelők
(olasz), 23.35 Hortobágy
(magyar)

Duna World

11.00 Élő egyház, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Új nemzedék,
16.10 Három királyok,
17.05 Szerelmes földrajz,
17.45 Kosárlabda, 20.00
Szenes turné, 21.25 Gasztroangyal, 23.15 Élő egyház

Pozsony 1

11.20 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.05 Az egészségügy, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Vége a
hazugságnak (német), 21.50
Riporterek, 22.15 Pokol,
23.40 Rendőrségi ügyosztály,
0.35 Az ajtó mögött, 1.05 Ismétlések

Pozsony 2

10.05 Magyar magazin,
11.45 Az én kis történetem,
12.45 Dosztojevszkij, 14.35
Roma magazin, 15.05 Fókusz, 16.05 Szlovák falvak
enciklopédiája, 16.20 Jégkorong, 19.00 Esti mese,
19.20 Jégkorong, 21.55
Híradó, 22.05 A család

Markíza tv

10.45 A férfiak nem sírnak,
11.55 Legenda a sárkányról
(amer.-német), 13.40 Bolondos tábor (amer.), 15.30
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 17.50 A férfiak nem
sírnak, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor (szlovák), 21.45
Családi történetek, 22.50
Feleségcsere, 0.05 Gyilkos
elmék (amer.), 1.00 A múlt
nélküli ügynök (amer.)

JOJ TV

13.25 Dr. Csont (amer.), 14.20
Panelház (szlovák), 15.20 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár,
16.55 Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak, 21.45
Összeomlás (szlovák), 22.25
Dr. Csont (amer.), 23.25
Gyilkosságok (amer.), 0.25
Nyakkendősök (amer.)

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel
6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 17.25 Fiorella (amer.-mexikói), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Zsaruk (magyar),
21.15 Éden Hotel, 22.35
Frizbi Hajdú Péterrel, 23.35
Grimm (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Agymenők (amer.),
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A vihar (amer.), 16.20 A szerelem
foglyai (amer.), 16.45 Dr.
Tóth, 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest, 20.40 Barátok
közt, 21.15 A sárkány csókja
(francia-amer.), 23.40 Magyarul Baló Györggyel

RTL II

10.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 18.05 Hupikék
törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Érintés
(amer.), 21.30 Magyarul
Baló Györggyel, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt (magyar)

M2

11.15 Arthur, 12.05 Telmo
és Tula, 13.15 Ókori kalandok, 15.00 A kis hableány,
16.50 Lolka és Bolka kalandjai, 17.25 A kis sárkány
kalandjai, 19.05 Nyuszi Péter, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Cam e
lot (amer.-spanyol), 23.35
Munkaügyek, 0.05 Fapad
(magyar)

Duna tv

11.00 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola
(amer.), 16.05 Charly, majom
a családban (német), 17.00
Ridikül, 18.45 Labdarúgás,
21.00 Via Crucis, 22.35 A
passió (amer.), 0.45 Rokonok
(magyar)

Duna World

9.15 Hacktion (magyar),
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Katolikus
krónika, 16.15 Keresztfához
megyek, 17.10 Határtalanul
magyar, 17.40 A kilencedik órában, 18.25 Hazajáró,
20.00 Kossuthkifli (magyar),
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.35 Tálentum

Pozsony 1

11.15 Pokoli szerencse, 13.05
Názáreti Jézus (olasz), 14.40
Grimm mesék, 15.40 Szent
Péter, 19.00 Híradó, 20.20
A gyógyító (német), 22.50
Szent Péter, 2.10 A gyógyító
(német)

Pozsony 2

11.20 János evangéliuma,
13.05 Mesék, 13.30 Adam
Šangala (szlovák), 14.25
Novum ver, 15.10 Miss
Októober, 17.00 A kis hód
kalandjai, 18.20 Telehétvége, 18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 20.55 Szlovákia
kincsei, 21.15 Keresztút,
22.45 A sziget (amer.), 0.35
Keresztút

Markíza tv

11.15 Pokol a hercegnővel (amer.), 13.30 Jumper (amer.), 15.15 Utazás
a Föld középpontja felé
(amer.), 17.15 Kung Fu
Panda (amer.), 19.00 Híradó, 20.30 Hopp (amer.),
22.30 Könyörtelen bosszú
(amer.), 0.40 A hatodik érzék (amer.), 1.30 Bostoni
gyilkosságok (amer.)

JOJ TV

8.10 Chip és Dale (amer.),
10.40 Billy és kutyái (amer.),
12.25 Beverly Hills-i suttyók
(amer.), 14.30 Éjszaka a múzeumban (amer.), 17.05 Alvin
és a mókusok 2 (amer.), 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Halálos csapda 4 (amer.),
23.30 Zűr Bronxban (amer.),
1.35 Fivérek, ahogy illik

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

március
március
március
március
április
április
április

28-án
29-én
30-án
31-én
1-jén
2-án
3-án

Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád
Hugó
Áron
Buda, Richárd

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komárom: a selcei Zauška Peter és a komáromi Mgr.
Szabó Elvira

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a marcelházai Csicsó
Darina Mária, a búcsi Szabó Flóra Olívia, a
karvai Szakács Marcell, a szímői Bitter Zsolt
Levente, a bátorkeszi Patus Dávid, a párkányi Červenáková Cynthia, a komáromi Karoši
Zara, Kürti Marcell, Drmolová Kristina, Haris Tomáš,
Klučka Jakub és Čóka Alex.

A Dunatáj receptkönyvéből

Ínyenc, töltött csirkecombfilé

Hozzávalók:
4 csirkecomb
4 szelet trappista sajt
20 dkg paprikás szalámi
2 hegyes erős paprika
1 csokor újhagyma
só
szárnyas fűszerkeverék
1 csomag szeletelt bacon

Hozzávalók:
Piskóta:
5 tojás
15 dkg liszt
15 dkg cukor
1 cs. sütőpor
2 ek. kakaópor

Elkészítése:
A csirkecombokat lebőrözzük. Óvatosan kivesszük a csontot, hogy
a hús egyben maradjon. A vastagabb húsrészt késsel szétnyitjuk. A
combfilét két nejlonzacskó között óvatosan klopfoljuk. A húst sózzuk, fűszerrel megszórjuk. A paprikákat szeletekre, az újhagymát 4-5
cm-es darabokra vágjuk. A hús egyik oldalára rakunk egy-egy szelet
sajtot, 3-4 szelet paprikás szalámit, 1-2 szelet paprikát és 2-3 szál
újhagymát. A hús másik oldalát ráhajtjuk, 2-3 szelet baconbe betekerjük, majd szorosan alufóliába csavarjuk. A tekercseket tepsibe, vagy
grillrácsra helyezzük, és közepes lángon 45-50 perc alatt megsütjük.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Herman Vendelín (88 éves), Polhammer Anna (59 éves) és Maríková Mária (90éves), a gútai Kürti Gábor (49 éves) és Őszi Vince
(81 éves), a lakszakállasi Tóth Jusztina (92 éves),
az ógyallai Lakatos Katalin (72 éves) és Kecskés
Mária (91 éves), a gyulamajori Paluk Béla (62
éves), a bátorkeszi Bese Ida (80-éves), a hetényi
Vörös Lajos (84 éves), a virti Farkas Elíz (81 éves),
a gelléri Inczédi Zoltán (82 éves), a csallóközaranyosi Szabó Ferenc (79 éves), a madari Matusek
József (67 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉsEK
Akit úgy szerettünk, búcsú nélkül ment el.
Észbontó dolog ez, mit nem ért az ember...
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk.
Fájó szívvel emlékezünk március 27-én,
halálának első évfordulóján

Molnár Imrére
Gútán.

Emlékét örökké őrző felesége, fia,
édesapja, anyósa, testvére családjával,
valamint az egész rokonság
Ne fájjon, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen
nektek ragyogok.
Ha szép idő van, és kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hisz szívetekben jó helyen vagyok.
Fájó szívvel emlékeztünk március
15-én

Farkas Gáspárra
(Komárom)

halálának 13. évfordulóján.
Emlékét őrző felesége, családja, unokái,
dédunokái és ismerősei.

humorcsokor

Agresszív kismalac az orvosnál:
– Doktor úr, megrúgott egy teve!
– És hol rúgta meg?
– Hát a sivatagban, te hülye!!!
Két szőke nő beszélget.
Megszólal az egyik:
– Mi az? Hosszú és kemény?
– ???
– Az általános iskola...

Krém:
1 cs. zselatin
20 dkg porcukor
fél kg túró
2 dl tejföl
2 cs. vaníliás cukor
1 citrom reszelt héja

fél citrom leve
5 dl cukrászhab

Elkészítése:
A tojásokat a keverőtál üstjébe ütjük, hozzáadjuk a cukrot és keményre felverjük. A lisztbe belekeverjük a sütőport és a kakaóport,
majd a felvert tojáshoz adjuk óvatosan, hogy ne törjük össze a habot.
Egy 24 cm-es tortaformát kivajazunk és lisztezünk, majd a mas�szát belesimítjuk. 180 fokra előmelegített sütőben tűpróbáig sütjük.
Hagyjuk a formában kihűlni, majd két lapba vágjuk.
A krémhez a tejfölt elkeverjük a porcukorral, majd a túrót, citrom
levét és héját, valamint a vaníliás cukrot hozzáadva alaposan összekeverjük. 2-3 evőkanálnyi vizet langyosra melegítünk és feloldjuk
benne a zselatint, amit a túrós krémbe forgatunk. A tejszínt nem túl
keményre felverjük, majd összeforgatjuk a túrós krémmel.
Az egyik lapot visszatesszük a formába és a tetejére simítjuk a krémet. Hűtőbe tesszük, majd ha megdermedt a teteje, rátesszük a másik lapot is. A forma oldalát levéve csokimázzal leöntjük.

Kiértékelték a legjobbakat

A 2014-es év legjobb és legsikeresebb komáromi sportolóit
köszöntötték március 18-án Komáromban. A Tiszti pavilon
dísztermében rendezett ünnepségen Stubendek László polgármester 23 ifjúsági és élsportolónak adott át emlékplakettet.

– Jean, mi ez a hangzavar?
– Uram, a pénz beszél, kutya ugat!

APRÓHIRDETÉSEK
Újra indult a börze
Komáromban,
a Vár piacon!

* Hízók eladók. Tel.: 0908 306
554.
* Felveszünk szakácsot, vagy
szakácsnőt Komáromban. Tel.:
0902 297 175.

* Komáromban, a Vág partján nyaraló eladó. Tel.: 0905
468 674.
* Eladó tisztított lucernamag.
Tel.: 0907 578 200.

Eladó Lakszakállason
családi ház.
Tel.: 0915 774 487
0907 635 409

Tel.: 0903 762 511.

Túró Rudi torta

Az ünnepi gála díjazottjai között volt Sinisa Bilič, az MBK
Rieker COM-therm kosárlabdacsapat bedobója, akit idén a
bajnokság All Star csapatába
is beválogattak, Patúc Marek,
a szlovák röplabdabajnokság
elődöntőjébe jutott komáromi
Spartak csapatkapitánya, Lévai István, Európa-bajnoki 3.

Komárom legsikeresebb
sportolói 2014-ben:
BOHOŠOVÁ LUCIA sportlövő, BIELIK KEVIN úszó,
BOTEK ÁDÁM kajak-kenus,
NIKOLAS HULMAN birkózó, KÓSA TAMÁS karatés,
KARASZ MILAN teniszező, KNIHÁR MICHAL úszó,
MORAVCOVÁ REA teni-

helyezett és Lévai Zoltán junior világbajnoki bronzérmes
birkózók. Elismerésben részesült továbbá Szeder László
utazó, aki a 2013-ban teljesített 11 000 km-es expedíciója
után tavaly a Kaukázusig, valamint Grúziába és Azerbajdzsánba jutott el kerékpárral.
A rendezvényen Stubendek
László polgármester az edzők
és sportvezetők áldozatos
munkájáról sem feledkezett
meg. Rámutatott, a sportolók
nagyszerű egyéni eredményei
mögött mindig ott van az ő teljesítményük is.

szező, SCHILLER BENCE
kempós, SZOKOL DÁNIEL
kajakos, KULINOVÁ DIANA ökölvívó, MIROSLAV
BAZINSKÝ vízimotoros, DÖMÖTÖR DÁNIEL fekvenyomó, HODEK OTTÓ sporthorgász, ING. KOCSIS VILMOS
sportlövő, LÉVAI ISTVÁN
birkózó, LÉVAI ZOLTÁN
birkózó, NIKKER RONALD
kempós, SINISA BILIČ kosárlabdázó, PATÚC MAREK
röplabdázó, SVANCZÁR RÓBERT fekvenyomó, SZEDER
LÁSZLÓ utazó és TOMÁŠ
VU THANH capoeirás.

MEDITÁCiÓ

„Változz meg és átalakul a világ!”
Sok szeretettel meghívunk az ingyenes hétfői együttléteinkre, amelyeket március 30-tól folyamatosan tartunk, ezért bármikor csatlakozhatsz hozzánk. Megismerkedünk egy újfajta
életstílussal, elsajátítjuk a meditáció technikáját, amely segít
az egészség megőrzésében, jobb koncentrációt biztosít, segít
a hatékonyabb munkavégzésben és a gyorsabb tanulásban.
Továbbá útmutatást kapunk, hogyan szabaduljunk meg a haragtól, negatív gondolatoktól és hogyan kezeljük helyesen a
stresszhelyzeteket. Választ kapunk olyan kérdésekre is, hogy:
Ki vagyok én? Mi az életem célja?
Helyszín: Komárno, Letná 22.
A kezdés időpontja: 2015. 03. 30., 18.00-tól

Információk: 0949 206 282, 0905 702 872.

Gúta 2014. évi élsportolói

Március 19-én Horváth Árpád polgármester jelenlétében, a
városi művelődési otthon nagytermében került sor a 2014-es
év legeredményesebb sportolóinak kiértékelésére.
A 15 év alattiak kategóriájában A múlt év eredményes sporI. díjas lett Bogárová Domini- tolója címet kapta Ollé Márk
ka (karate), és Kürthy Adrián (labdarúgás), Fehér Fruzsina
(birkózó), 2. lett Kürthy Márió Anna (asztalitenisz), Mészáros
(birkózó), 3. Bagita Dániel (ka- Kinga (teremkerékpár), Szépe
rate). A felnőttek kategóriájá- Zsolt (cselgáncs), Lakatosová
ban a legmagasabb elismerést Erika (karate), Szabó MargaJóba Attila (karate) vehette át, réta (cselgáncs), Kiss Zoltán
második lett Román Alexander (labdarúgó), Bandri Dániel
(cselgáncs), harmadik pedig (kézilabda), Decsi Dóra (cselMagyar Zsolt labdarúgó. A leg- gáncs), Szladká Szimona (kéjobb csapat díját a gútai labda- zilabda) és Forró Dorina Réka
rúgók A csapata vehette át.
(karate).

K A R AT E

L A B D A R Ú G Á S
III. liga nyugati csoport
Púhó – Komárom 1:1 (1:1)
A felázott, nehéz talajon nem
sikerült egyik csapatnak sem
látványos, szép játékot bemutatnia. Mindkét csapat támadójátékot mutatott be, ám a 11.
percben a hazaiaknak sikerült
vezetéshez jutniuk. Nem kellett sokat várni a válaszra, a
27. percben Čurgali berúgta az
egyenlítő gólt. Mindkét csapat
részéről volt még gólhelyzet,
de berúgásuk nem sikerült.
IV. liga
FC Nyitra jun. – Gúta 1:0
(0:0) az első félidőben mindkét
csapat rendkívül szép játékkal
örvendeztette meg a szurkolókat annak ellenére, hogy gól
nem született. Bár a nyitraiak
vehemensebb futóknak bizonyultak, a gútaiak három gólhelyzetet is kidolgoztak. A 67.
percben az előrefutó nyitrai
csatár lőtte a mérkőzés egyetlen gólját.
V. liga keleti csoport
Zsitvabesenyő – Szentpéter
2:1 (1:0) már az első félidőben megnyilvánult a besenyőiek pályafölénye, amely a 21.
percben góllal igazolódott.
Bár a szentpéteriek igyekeztek a csorbát kiköszörülni,
erre remény csak a második
félidő ötödik percében csillant
meg, amikor Urbánek belőtte
a kiegyenlítő gólt. Tíz perccel
később a vendégek valamikori

játékosa Varga góljával bizonyította, hogy a hazai csapat
ezúttal felkészültebbnek bizonyult. * Perbete – Marcelháza 3:0 (0:0) az első félidőben
egy kiegyensúlyozott, ám sok
kihasználatlan
gólhelyzetet
bemutató játékot láthattak a
szurkolók. A második félidőben Lakatos kezdte meg az
52. percben a mesterhármasát,
amelyet az 55. illetve 58. percben fejezett be. * Dolný Ohaj
– Ógyalla 1:1 (0:1) az első
félidő eléggé vérszegénynek
bizonyult, a kedélyeket csak a
hazai csapat játékosának öngólja borzolta fel. A második
félidőben mindent elkövetett a
hazai csapat, hogy kiköszörülje
a csorbát, amire a 61. percben
került sor. * Ímely – Ekel 2:0
(1:0) Annak ellenére, hogy a
vendégcsapat legalább döntetlent szeretett volna elérni,
a táblázat élén álló ímelyiek
már a 35. percben Lovász góljával megszerezték a vezetést.
Az 50. percben a vendégeknek
minden lehetőségük adva volt,
hogy kiegyenlítsenek, de Hrabovsky lövése közvetlenül a
kapufa mellett hagyta el a pályát. A 65. percben Gál gólja
eldöntötte a mérkőzés állását.
* Nagykér – Naszvad 2:1
(0:1) a naszvadiak a találkozó
10. percében Valko góljával
nem kis meglepetésre vezetéshez jutottak. A gól után a játék

lényegében a két tizenhatos
között folytatódott, de gól már
nem született. A második félidőben a naszvadiak folyamatosan védekeztek, ez azonban
megbosszulta magát és végül
vereséggel hagyták el a nagykéri pályát. A bajnokság élén
Ímely áll 38 ponttal, második
Ógyalla 33 ponttal, 6. Ekel
29 ponttal, 8. Marcelháza 28
ponttal, 11. Naszvad 21 ponttal, 12. Szentpéter 20 ponttal,
15. Perbete 15 ponttal.
Járási bajnokság
17. forduló
Hetény – Nagykeszi 4:0 (2:0)
Hetény egyértelműen lesöpörte ellenfelét a pályáról. Góllövők: Csintalan 2, Csóka és
Hencz * Bátorkeszi – Path
1:1 (0:0) A hazaiak 10 perc
alatt 4 gólhelyzetet is kidolgoztak, ám a labda sosem
gurult a hálóba. A második
félidőben előbb Sátek, majd
Kosztolányi talált a hálóba.
* Újgyalla – Búcs 1:1 (1:1)
Mindvégig harcias szellemben küzdött a két csapat, ám
az ellenfelek védelme is jól
működött. Gólszerzők: Bódis
és Kétyi * Csallóközaranyos
– Lakszakállas 5:0 (2:0) Az
eredmény egyben bizonyíték
az aranyosiak jó formájára.
Góllövő: Lelkes 3, Olajos és
Susík * Nemesócsa – Dunamocs 3:0 (0:0) Az első félidő
kiegyensúlyozott játéka után

a nemesócsaiak taroltak. Góllövő: Szkukalek, Bedecs és
Cseh * Izsa – Keszegfalva
1:1 (1:0) Rovács gólja után
hidegzuhanyt jelentett Szüllő egyenlítése. * Actív KN
– Gúta B 6:0 (3:0) A komáromi gólokat Bagin 4, Nagy és
Kršteňansky lőtte.
Járási bajnokság
II. osztály, 18. forduló
Selye János Egyetem – Megyercs 1:1 (1:1) Góllövő
Tóth, ill. Paluška * Szilos –
Bogya/Gellér 2:0 (2:0) Góllövő Rontó és Ortuta * Csicsó
– Bajcs 3:0 (1:0) * Bogyarét
– Martos 1:2 (1:1) góllövő
Vendégh, ill. Rácz 2 * Dunaradvány – Ifjúságfalva
4:3 (2:2), góllövő Kovács,
Szemenyei, Sebők, Zajos, ill.
Balogh, Bujko és Bagita *
Tany – Vágfüzes/Kava 1:2
(0:2) Góllövő Jancsó és Tokár a kavaiaktól * Őrsújfalu –
Nagysziget 5:1 (2:0) Góllövő
Boros T. 2, Hulman, Döme,
Niker, illetve Tóth.
Ifjúsági V. liga,
keleti csoport, 18. forduló
Madar – Ipolyság 1:1 (1:0)
góllövő Tóth * Kmeťovo –
Szentpéter 1:3 (0:1) góllövő
Barton 2, Szakál * Nemesócsa – Nagyölved 2:1 (1:1)
Góllövő Hipp 2 * Nagykér
– Naszvad 0:4 (0:1) góllövő
Szabó 2, Hamrák és Bagin.
-boldi-

Minden veersenyzőjük dobogós lett!

Zsolnán rendezték meg a Grand Prix nagyszabású karateversenyt, amelyen a hazaiak mellett Csehország, Lengyelország
és Magyarország képviseltette magát karatékáival. Kategóriánként 10-20 versenyzővel mérkőztek meg a tatamikon, ami
legjobb esetben is 3-körös mérkőzés volt. A versenyen 573 versenyző vett részt a szervező bejelentése szerint.
A nap egyik nagy bravúrjáról a 15 éves Jóba Attila
gondoskodott, aki egy különleges főbírói engedéllyel
dupla felkorosítást kapott,
hogy mérkőzhessen a felnőttek kategóriájában (BRH

sőt Attinak sikerült egy szép
földrevitellel is pontoznia az
ellenfélen. Minden versenyzőnk jobban teljesített az elvártaknál, amit talán az is ösztönzött, hogy neves ellenfeleket
kaptak. Ennek is köszönhető,

– súlymeghatározás nélküli
kategóriában). Attila három
győztes meccsével egészen a
döntőig küzdötte magát, ahol
tapasztalt felnőtt ellenfelével
hatalmas küzdelmet folytatott.
Attila végül 8:10 arányban
ugyan elveszítette a meccset,
de a pontarány magáért beszél! A pontozások a meccs
végéig kiegyenlítettek voltak,

hogy minden versenyzőnk, aki
részt vett a megmérettetésen,
dobogóra állhatott.
Az eredmények:
Bogárová Dominika kata formagyakorlatban 1. kumite 1.
Bagita Dániel kumite 2.
Jóba Attila kumite 2.
Szulcsányi Viktor kumite 3.
Vermes Ákos kumite 3.
-KiTi-

BIRKÓZÁS
Privigyén rendezték meg a női szabadfogású szlovák bajnokságot, amelyre több járásbeli egyesület is elküldte reménységeit. A csapatbajnokságot a marcelházai versenyzők nyerték
meg. Ők hatan 42 pontot szereztek. Nyolcadik lett a naszvadi
csapat, ill. a gútai lánycsapat 7-7 ponttal, a komáromi Spartacus lányai pedig a 12. helyen végeztek.

Harmadik évfolyamát rendezték
meg az 50 év feletti amatőr focisték
kispályás versenyének Komáromban, amelyet a polgármester kupájáért hirdettek meg. Gúta, Madar,
Észak-Komárom/Dél-Komárom
(vegyes csapat) csapatai álltak pályára. Eredmények: Komárom –
Madar 2:1 * Komárom – Gúta 6:0 *
Gúta – Madar 4:2, így a komáromiak már harmadszor szerezték meg a
vándorserleget. A legjobb góllövő
címét Nyikos Csaba (Komárom), a
legjobb kapusét Pavlík Róbert (Madar), a legjobb játékosét Tánczos
Péter (Gúta) érdemelte ki.
Kép és szöveg: Jakab

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
PK Komárom – Klasov
10:8 Pontszerző Tóth 4,
Moravec 3,5, Varga 2,5.
Komárom versenyzői a
bajnoki táblázat negyedik
helyén állnak.
IV. liga
Pokrok Komárom A
– Mocsonok 12:6 Pontszerző: Machalík 4,5,
Kürthy 3,5, Kadlicsek 2,5,
Rajko 1,5 * Vághosszúfa-

lu – PK Komárom B 10:8
Pontszerző Bánfalvy és Lacko 3, Gálik 2
* Zsitvabesenyő – Pok.
Komárom B
18:0 A Pokrok Komárom
csapata
81
ponttal a tabella 2. helyén
áll, 6. 72 ponttal a PK Komárom, 14. a Pok.
Komárom B

DUNA CUP – József-napi vándorserleg

Március 22-én és 22-én rendezték meg
Nagypakán a nemzetközi részvételű sportkinológiai versenyt. Öt kategóriában, több
mint 80 munkakutya versenyzett, közülük
öten képviselték a gútai kinológiai klubot.
Molnár Marcel kutyája a BH kategória
középmezőnyében végzett, Galisová Linda
kutyája a ZM kategória 4. helyét szerezte
meg. Ebben a kategóriában az első helyen
a csicsói Vörös Lajos lett aranyérmes. A legnagyobb sikert Marosi Ákos aratta, aki az
SVV1 kategória első helyén végzett, illetve
Papáček Peter, aki a szabadkategóriában
lett bronzérmes.
Felvételünkön (balról) Papáček Bella nevű
szukájával, illetve Marosi Ákos Alfa nevű
szukájával látható.

VI. liga
Perbete A – Nána C 12:6
Pontszerző Uzsák A. 4,5,
Konc, Káploczky, Habara 2,5.
A perbetei csapat a tabella 3.
helyén áll, hat ponttal lemaradva az első helyezett Mányától.
VII. liga
Szőgyén – Perbete B 13:5
Pontszerző Uzsák M. 3, Herda és Čacho 1. A perbetei
fakócsapat a bajnokság 3. helyén áll.

SAKK

I. liga nyugati csoport
10. forduló
Nagyszombat – Komárom
7:1 Pontszerző Berek és Molnár 0,5.
11. forduló
Osuské – Komárom 5,5, 2,5
Pontszerző Kukel 1, Szegi,
Molnár és Jóba 0,5.
III. liga
10. forduló
AŠK Nyitra B – Perbete 7:1
Pontszerző Szeko 1 * Nagytapolcsány – Bátorkeszi B
5,5:2,5 Pontszerző Urbán, Jóba
P., Hajabács, Árendás és Jóba
F. 0,5

Az ifjabb diáklányok korcsoportjában, a 45 kg-os súlycsoportban első lett a gútai
TÓTHOVÁ Kristína. Az
idősebb diáklányok korcsoportjában a 47 kg-os súlycsoportban a marcelházai
DUFEKOVÁ Annamária, 48
kg-os súlycsoportban bajnoki
érmet szerzett a marcelházai
LICKÁ Simona, 52 kg-ban az
ugyancsak marcelházai DUFEKOVÁ Erika, 57 kg-ban
pedig a naszvadi TURANČÍKOVÁ Anett. Az idősebb

diáklányok korcsoportjában
a juniorok korosztályában
bajnok lett 51 kg-ban a marcelházai KURCZOVÁ Mária.
Ezüstérmet szerzett 45 kgban a marcelházai Galbavá Stephanie.
Az idősebb diáklányok 57
kg-os kategóriájában a madari ÉDESOVÁ Patrícia
bronzérmes lett. A szenior
kategóriában ezüstérmes lett
KÚROVÁ Magdaléna, a komáromi Spartacus versenyzője.
–gmi–

RÖPLABDA
Három komáromi
a röplabdaválogatottban

Az elmúlt hétben látott napvilágot a hír, hogy a komáromi
röplabdacsapatból hárman bekerültek a szlovák nemzeti válogatott szélesebb keretébe.
Andrej Patúc, Miloš Horník és
Ľuboš Nemec a szerencsés kiválasztott játékosok. Elsőként
a G-csoport Mexikóban tartott
mérkőzései keretén belül lépnek válogatottként pályára. Az
ellenfelük Kína és Görögország lesz. Később remélhetőleg bennmaradnak a keretben
és július 4-5-én ismét magukra
ölthetik a válogatott mezét a
Pozsonyban megrendezendő
Final Four világkupa harmadik
csoportjában.
Az azerbajdzsáni Európa-játékok tornáján a szlovákokat

a B. csoportban Oroszország,
Olaszország, Bulgária, Németország és Belgium várja majd.
–cseri–
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