Szombaton
országos bajnoki
címet szerzett
az MBK Rieker
COM-therm csapata!
Szombaton ott fejezte be hatalmas
küzdelemsorozatát a komáromi kosárlabdacsapat, ahol elkezdte a rájátszást, vagyis Privigyén. És úgy
is fejezte be, hiszen az első találkozón és az utolsón is sikerült otthonában legyőzniük a bajnokság élén
álló privigyeieket. Ezzel a sikerével
a komáromi kosárlabdasport életében az MBK Rieker COM-therm

történelmet írt!
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Az MKP járási jelölő-konferenciáját elsősorban az őszinteség és a nyíltság jellemezte.
Berényi József országos pártelnök (fent – mellette Koczkás
Beáta, a konferencia tanácskozásának vezetője és Samu
István, az MKP JB alelnöke)
a jövő évi választásokig tartó
időszak legfontosabb feladatait ismertette, míg Gyarmati
Tihamér (balra fent), az MKP
járási elnöke a februári járási
konferencia óta eltelt időszak
pártmunkáját foglalta össze.
Szigeti László, az MKP OT
(balra) elnöke arra hívta fel
a figyelmet, hogy minden településnek kötelessége, hogy
megvédje iskoláit a bezárástól. Rámutatott arra, hogy a
Hídtól – amelynek tagsága
mintegy 60 százalékát szlovák választók alkotják – nem
várható el, hogy érdemben
küzdjön az oktatási minisztérium elképzelései ellen, erre
csak az MKP képes, feltéve,
ha bekerül a parlamentbe.
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Az MKP Komáromi járási szervezete megválasztotta
parlamenti képviselőjelöltjeit, ám a küldöttek

nem kértek Petheő Attila visszatéréséből
A komáromi önkormányzati
választásokon erőltetett Híddal
való együttműködés csaknem
a teljes párttagság szétesését
eredményezte, s nehezen csitultak el az indulatok. Komáromban új alapszervezet alakult, amelynek képviselői első
ízben mutatkoztak be járási
pártkonferencián. Talán ennek
is köszönhető, hogy a szombati
konferencián jelen volt Berényi
József, az MKP elnöke, Szigeti
László, az MKP Országos Tanácsa elnöke és Farkas Iván, az
MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke is.
Az első szavazásra lényegében
akkor került sor, amikor a küldöttek az ismét 15 tagúra változó járási elnökségbe Csonka
Lajost, a komáromi alapszervezet új elnökét és Szalay Károly
városi pártelnökségi tagot választották be.
A tagsági létszám alapján az
MKP szabályzata értelmében
húsz képviselőjelöltet állíthatott volna a régiós konferencia az országos jelölőlistára. A
Komáromi járásban működő
helyi szervezetek taggyűléseiken azonban csak 18 jelöltet
állítottak. Sokuk felháborodására az ekeli és martosi alapszervezet Petheő Attilát is indítani szerette volna. A végső
sorrend megszavazása előtt
azonban több küldött felhívta

Csonka Lajos mérnökkel,

VILLÁMINTERJÚ : az MKP komáromi városi szervezetének

és az MKB Rieker COM-therm csapatának elnökével:

* Ahogy mondani szokás,
kissé sűrűre sikeredett a
múlt hét szombatja... – Ez így
igaz, de egyben életem egyik
legszebb napja is volt. Délelőtt első ízben vettem részt
városi pártelnökként az MKP
konferenciáján. Elsősorban az
lepett meg, hogy a küldöttek
milyen őszinte érdeklődéssel
tudakolóztak afelől, hogy miképp sikerült megalapítanunk
az új pártalapszervezetet, s
nagyon sok értékes ötletet is
kaptam tőlük arra nézve, hogy

miképp tudjuk megerősíteni a
komáromi választók bizalmát,
hiszen az utolsó önkormányzati
választásokon
bebizonyosodott, hogy a régi pártszervezet
tagságát nagyon megosztotta a
Czíria-Petheő páros. Szerintem mindez már a múlt, most
az a feladatunk, hogy az előlegezett bizalmat kiérdemeljük.
Erre bólintott rá a járási konferencia, ahol Petheő Attilát
levették a parlamenti választások képviselőjelölt-listájáról.
És természetesen a délelőtti
pozitív élményeket betetőzte
az esti siker, amikor Privigyén
pályára léptek a mindent eldöntő mérkőzésen a komáromi
kosarasok. Amikor elvállaltam a kosárlabdacsapat elnöki

● Szlovákiának nem
kellenek az uniós pén(2. oldal)
zek
● Gyújtogatás okozta
az ógyallai szociális
otthonban keletkezett
(3. oldal)
tüzet

tisztségét, két évig másodikok
voltunk, tavaly a negyedik
helyen végeztünk. Kevesen
hittek abban, hogy idegen
pályán győzni tudunk, s ez a
siker az egész csapatot megérdemelten emeli piedesztálra.
Amit viszont meg kell említenem, az az ellenfél rendkívüli
sportszerűsége. A komáromi
csapat győzelme után a privigyei nézők állva tapsolták meg
fiainkat. Ilyenkor érzem át azt,
hogy miért is éri meg támogatni a komáromi sportot. Van
országos hírű röplabdacsapatunk,
kosárlabdacsapatunk,
kajak-kenu sportunk, kiváló
birkózóink,
vízilabdásaink.
Remélem, hogy mi is öregbítjük a város hírnevét.

Szombaton a Magyar Közösség Pártja járási küldöttei jelöltállító konferenciát tartottak Bátorkeszin. A
tanácskozás legfontosabb napirendi pontja a járás
parlamenti képviselőjelöltjeinek megválasztása volt. A
párt megújuló politikájának bizonyítéka, hogy a jövő
évi parlamenti választások előtt csaknem egy évvel
már bemutatja azokat a jelöltjeit, akik a parlamentbe
jutásért küzdenek majd az MKP színeiben.
a figyelmet arra, hogy Petheő
Attila neve nem „húzónév”, a
hozzá kapcsolható „összeborulás-elmélet” csődje viszont
egyben azt is igazolta, hogy a
Komáromi járás MKP-tagjai
nem kívánnak semmilyen formában együttműködni a szlovák-magyar párttal. Az egyik
felszólaló rámutatott arra is,
hogy Petheő már másodízben bukott el saját körzetében
az önkormányzati választásokon, tehát nem valószínű,
hogy akár egy szűk területről
is megfelelő számú pártolókat
tudna szerezni. Rendkívüli
szavazást rendeltek el, s en-

nek alapján Petheő Attila neve
– a küldöttek többsége a szavazáskor nem támogatta – lekerült
a parlamenti jelöltek listájáról. –
Sikerült egy jó listát állítanunk,
hiszen vannak köztünk polgármesterek, megyei képviselők,
fiatalok és olyanok, akik a civil
életben már bizonyítottak. Pozitívumként értékelem, hogy
a konferenciát megtisztelték
részvételükkel stratégiai partnereink, a Via Nova ICS, a Csemadok és a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház képviselői
is, hiszen majd velük együtt
készülünk a 2016-os parlamenti választásokra – nyilatkozta

Gyarmati Tihamér, az MKP
járási elnöke.
A küldöttek Samu Istvánt, az
MKP Országos Elnökségének
tagját választották listavezetővé.
A tanácskozás végén a konferencia határozatban rögzítette
a megválasztott képviselőjelölteket. Ők a következők
(ábécérendben):
Basternák
Ildikó (Ógyalla), Becse Norbert (Naszvad), Csonka Lajos (Komárom), Dolník Tibor
(Bátorkeszi), Domin István
(Izsa), Ertl Péter (Komárom),
Fekete Ferenc (Komárom),
Finta Gergely (Karva), Gyarmati Tihamér (Szentpéter),
Horváth Árpád (Gúta), Knirs
Imre (Komárom – független),
Labancz Roland (Bátorkeszi),
Samu István – listavezető
(Gúta), Szabó Olga (Pat), Szalai Miklós (Hetény), Szalay
Rozália (Kolozsnéma) és Viola Miklós (Gúta).

Már az első évfolyam is nemzetközire sikeredett

I. Egressy Zongoraverseny

A dél-komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola – Komárom várossá válásának
750. évfordulója előtt tisztelegve – a fenti címen hirdette meg a „zeneiskolás” zongoristák
versenyét, amelyre 2015. április 24-én került sor az iskola koncerttermében.
Az egyszerű, ízlésesen kivitelezett „Műsorfüzet” szerint
a versenyzők (40 gyermek) a
következő iskolákból érkeztek:
Dallam Alapfokú Művészeti
Iskola, Csákvár; Zsolt Nándor
Alapfokú Művészeti Iskola,
Esztergom; Egressy Béni Művészeti Alapfokú Iskola, Komárom; Leopold Mozart Művészeti Alapfokú Iskola, Budaörs;
Gútai Művészeti Alapiskola;
Észak-Komáromi Művészeti
Alapiskola; Ógyallai Művészeti
Alapiskola; Rácz Aladár Zeneiskola, Budapest.
A rendező iskola igazgatónőjének, Hozák Adriennek kedves üdvözlő szavait követően a
versenyt Dél-Komárom alpolgármestere, Dr. Kreft-Horváth
Lóránd nyitotta meg – méltatva
az Egressy Béni AMI (a tanítás
mellett végzett) sokrétű tevékenységét.
A négy korcsoportba – I. 2. és
3., II. 4. és 5., III. 6. és 7. osztályosok, IV. a 2. ciklust látogatók – sorolt versenyzők felkészültségét – teljesítményét két

neves szakember – Becht Erika
zongoraművész, a budapesti Járdányi Pál Zeneiskola tanára és
Gács Anikó zongoraművész, a
budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára
– zsűrizte. Kérdésemre, milyennek ítélték a gyerekek felkészültségét, teljes egyetértésben
mondták: „A felkészítő pedagó-

gusok munkáját dicséri a kiváló műsorválasztás és a művek
nagyon színvonalas megszólaltatása.” A két művésztanár látható megelégedettséggel nyugtázta, hogy a régióban, ahonnan
a versenyzők verbuválódtak, a
zongoratanítás nagyon jó úton
halad. Gratulálunk!
(Folytatás a 2. oldalon)

A haszon reményében bukott
tízezer eurót a gútai nő!

A rendőrség komáromi igazgatóságának nyomozója vizsgálatot folytat egy nagy valószínűség szerinti csalás ügyében,
amelynek áldozata egy 48 éves gútai nő. A csaló áldozatát felkeresve, egy „jóhírű” magyarországi befektetési bank képviselőjeként magas kamatú értékpapírüzletet ajánlott fel.
A nő áldozatát Budapestre érkezett meg az ígért kamat,
hívta, ahol tízezer eurós be- ezért felhívta a szerződésben
fektetésre szóló szerződést szereplő bankot, ahol az ügyíratott vele alá. A pénz átutalá- félszolgálatos közölte vele,
sára azután e-mailban küldött hogy tőlük senki sem kötött
el egy folyószámlaszámot, vele szerződést, s a számlaamelyre a gútai hölgy be is szám sem az övék. A rendőrfizette a szerződésben sze- ség a nő bejelentése alapján
replő összeget. A szerződésbe indított vizsgálatot csalás felfoglalt dátumig azonban nem tételezett vétsége ügyében.
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I. Egressy

VADÁSZ FERENC:

Micsoda világ, micsoda világ!

zongoraverseny

Egy orvos emlékére, aki karmester nevelőapám tökéletes hallását visszaállította, hogy elismerten munkálkodhassék tovább Komárom (Komárno)
dalkultúrájáért – egészen addig, míg a gyűlölet mindkettőjüket örökre el
nem némította.
– Ne féjj gyerékém, Lipscher doktor úr maj’ kigyógyíjja a bajodat. – Gyakran hangzott el ilyen és hasonló bíztatás Komáromban, a Csallóköz, a Mátyusföld
falvaiban, s a távolibb településeken, szülők, rokonok
ajkáról a múlt század húszas-harmincas éveiben, ha
műtét előtt bátorítani kellett a ló húzta mentőkocsiba
fektetett beteget.
– Heténybű gyüttünk… Gútárúl… Szimőrül… Ógyallárúl… Dunaszerdahelyrű… A jóistenre kérjük, főorvos
úr, operálja meg a drágánkat, segíjjen rajta!…
A fiatal sebész nem engedte el füle mellett az ilyen kéréseket, műtőasztal mellé állt, ha a tudomány és saját
tapasztalata sikert ígért. Bécsben, Berlinben, Prágában
tanult a legjobb professzoroktól, s a mégoly bonyolult
beavatkozásoktól sem riadt vissza. Hamar elterjedt a
hír Csehszlovákia magyarok által lakott területein: a
komáromi Emberszeretet Közkórház sebésze szerencsés kezű orvos. Szlovák betegek is jelentkeztek nála
Nyitráról, de még távolabbról is.
Alig volt harminc éves, amikor a század első évtizede
végén főorvos lett, a sebészeti osztály vezetője, Jókai,
Klapka, Péczeliék, Tóth Lőrinc, a Beöthy és Ghiczy
család, Szinnyei és Takáts Sándor történészek, Pap
Gábor református püspök, a szocialista költő, Tuba
Károly, a 48-as díszpolgár Lipót dédapám és mások
liberális-humanista szellemű városában a közmegbecsülést élvező zsidó Lipscher Mórt kinevezték a kórház igazgatójává.

1927-ben Berecz Gyula szobrász – aki később Jókai
Mórnak a szlovákiai Komárno Kultúrpalotája udvarán álló, s ma is megtekinthető impozáns emlékművet
alkotta – elkészítette Lipscher doktor fehér márvány
mellszobrát, melyet a kórház előcsarnokában helyeztek el. A lakosság önkéntes anyagi hozzájárulásával
létrehozott műtárgy egy évtizedig állt a helyén, nem
ritkán friss virágokkal ékesítve, mígnem a város Magyarországhoz történt 1938-as visszatérését követően
„ismeretlen tettesek” ledöntötték talapzatáról, és ízzéporrá zúzták.
Álljanak itt helyette Bihary Mihály helytörténésznek
A régi Komárom című emlékirat-gyűjteményében
megjelent sorai. (A kötetet kiadták a 91 éves, azóta
elhunyt szerző külföldön élő tisztelői a Gilde Verlags
– und Handels – GMBH Schweiz Fahrwangen, a Gilde-könyvek díszes küllemű sorozatában.)
Íme: „Dr. Lipscher Mór mondhatni Közép-Európa
hírű sebészorvos volt, hiszen Magyarországon az elsők között végzett agyműtétet. A Duna Menti Múzeum
nemrég kapott Budapestről egy levelet, – írta 1994-ben
a velem is haláláig levelező, barátságunkat ápoló Bihary – amelyben a komáromi működésére vonatkozó
információkat kérnek a készülő orvostörténeti lexikon
számára. Sajnos a hírneves igazgató-főorvos, aki emberéletek ezreit mentette meg, a nyilas uralom áldozata lett. Az akkor már szélütött, magatehetetlen embert
éppen ötven évvel ezelőtt hordágyon vitték ki az állo-

máson veszteglő vasúti szerelvényhez, s aztán belökték
sorstársai közé a marhavagonba. Egykori főnővére a
vagonok alatt bujkálva vitt neki ennivalót, mielőtt elindult volna végzetes útjára a komáromi zsidókat szállító
vonat. Sajnos, ilyen tragikusan végződött minden idők
legjobb komáromi orvosának a sorsa.”
A svájci kiadók bibliofil kötetébe tévesen kerültek be
ezek a szavak: „A nyilas uralom áldozata lett.” Szülővárosomban tett gyakori látogatásaim során minden
alkalommal hosszabb időt töltöttem Biharyéknál a
Jókai utca 28-ban – (lánya ma is ott él) –, így meg
győződhettem róla: a szerző pontosan tudta – hátrahagyott feljegyzései tanúsítják –, hogy a város több mint
kétezer zsidó és zsidó származású lakosát – köztük
Lipscher Mórt – jóval korábban, 1944. június 12. és 16.
között indították útra a helyi hatóságok az auschwitzi
megsemmisítőtáborba. Októberben a hatalomra került
nyilasok már csak a néhány, hazafias érdemei, az első
világháborúban tanúsított hősiességéért kiérdemelt,
magas kitüntetések alapján visszahagyott kivételezettet
lőhették a ma két országot összekötő hídról a Dunába.
– Pízt sose fogadott el a doktor – hallottam a felszabadulás utáni éveken otthon jártamkor nem egyszer. –
Legföljebb egy-egy libával, tyúkkal, friss gyümölccsel
kedveskedhettünk a feleségének, ha a városba gyüttünk beteglátogatásra...
Így emlékeztek Lipscher Mórra idős földijeim és a környékbeliek, akik közül ma már, tudtommal, senki sem él.

UTÓIRAT, avagy mikor állítanak Komáromban emléktáblát dr. Lipscher Mórnak?
A fenti remek megemlékezés
szerzője a komáromi születésű
író és újságíró, Vadász Ferenc
(1916-2009), akit még a hetvenes években volt szerencsém
személyesen is megismerni,
amikor sokadik alkalommal
járt szülővárosában, ahol adatokat, információkat gyűjtött
Legenda nélkül (Száz partizán
és ellenálló története) című,
1975-ben megjelent kötetéhez, amelyben külön fejezetet
szentelt a „fekete kutyás ház”
tulajdonosa fiának és Salkház
Sárának, a mártírhalált halt és
később boldoggá avatott szociális nővérnek. A személyes
találkozásra a néhai Bihary
Mihály révén került sor, akit
hazajövetelekor minden alkalommal meglátogatott Vadász
Ferenc. Egyébként az írása
elején említett nevelőapja, akit
Lipscher doktor meggyógyított, Krausz Mór, az Egyetértés
Munkásdalárda karnagya volt.
Lipscher doktor életéről és
munkásságáról méltánytalanul kevés írás és megemlékezés maradt ránk. A cikkben is
említett magyar orvostörténeti
lexikonban olvasható, az első
magyarországi agyműtétet elvégzett jeles sebészről szóló
szócikket Mácza Mihály, a
Duna Menti Múzeum történésze írta meg. Lipscher Mór

1870 körül született a történelmi Magyarországon a Trencsén
megyei Csacán (Čadca). Orvosi oklevelét Budapesten szerezte 1895-ben, ahol 1898 és 1902
között a neves sebészorvos,
Herczel Manó asszisztense lett,
és ebbéli minőségében Magyarországon 1900-ban elsőként távolított el agydaganatot.
Az első műtétre 1900. augusztus 1-jén került sor az akkori
Szent István Kórházban, ahol
egy 38 éves kocsis, H. Antal
fejéből távolított el sikeresen
egy agydaganatot, a második
műtétjére is ugyanott került sor
1900. augusztus 24-én, amikor
K. Pál 38 éves gépkezelő agydaganatát távolította el. Mindkét páciense túlélte a komoly,
és Magyarországon addig páratlan műtéti beavatkozást.
Lipscher Mór 1902 végén került a komáromi Emberszeretet
Városi Közkórház igazgatói
székébe, s lett egyidejűleg a
sebészeti osztály főorvosa.
Megjegyzendő, hogy az akkori kórháznak vele együtt mindössze három orvosa volt,
és így – főleg a narkózisban
végzett – műtétekhez gyakran igénybe kellett venni a
katonakórház orvosainak az
együttműködését is. Feljegyezték többek között, hogy már
komáromi működésének első

Felvidék: múlt, jelen és jövendő

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és az ENDRESZ
csoport tisztelettel meghívja Komárom minden polgárát, a közép- és alapiskoláik tanulóit, a Selye János Egyetem hallgatóit
május 26-án (kedden) a komáromi Kultúrpalotában 18 órai
kezdettel tartandó, történelmi múltunkat ismertető előadásra,
amelynek témája Felvidék: múlt, jelen és jövendő.
A téma kiváló szakértője, Popély Gyula egyetemi tanár, történész tart összefoglalót Felvidék történelmi változásairól. A
jelenlévők kérdéseikkel és hozzászólásaikkal gazdagíthatják a
csaknem 100 éves múltat elemző előadást.

évében Lipscher Mór 136, narkózisban végrehajtott műtétet
végzett el. A komáromi kórház
és sebészeti osztály élén 1902től az 1935-ben bekövetkezett
kényszernyugdíjaztatásáig állt.
Szüleim és nagyszüleim korosztályának a tanúsága szerint
Lipscher doktor (de orvostársai sem) nem fogadott el soha
pénzt, a hippokráteszi esküjét,
miszerint a betegeket önzetlenül, legjobb tudása szerint
kell gyógyítani, mindhalálig
betartotta. Legfeljebb ha néhanapján egy-két gyógyult beteg
kacsával, libával kopogtatott

Lipscherék lakásának ajtaján
hálája és megbecsülése jeleként. Ami pedig a komáromiak
háláját illeti, itteni gyógyítása
huszonötödik évfordulója alkalmából 1927-ben közadakozásból mellszobrot emeltek
neki. Berecz Gyula remekbe készült alkotása a kórház
előcsarnokában állt. Tehát
Lipscher doktor volt az első
és egyedüli komáromi polgár,
akinek még életében szobrot
emeltek. Ami pedig szobrának
a sorsát illeti, a nyilasuralom
idején ismeretlen tettes összetörte. Csak zárójelben jegyzem

Éneklő ifjúság 2015

Az elmúlt napokban rendezték meg a Tiszti pavilon
dísztermében az Éneklő ifjúság gyermekkategóriás
énekkari versenyének 15. évfolyamát. Ez egy olyan kerületi verseny volt, amely egyben az országos döntőbe
jutást is lehetővé tette. Hat énekkar és kiskórus versenyzett.
A gyermekkarok versenyében
aranykoszorús besorolást és
a zsűri dicséretét érdemelte a
komáromi Marianum Egyházi Alapiskola és Gimnázium
énekkara, amelyet Mgr. Orsovics Yvett, PhD. karnagy készített fel Cintula-György Ka-

talin zongorakíséretével. Ők
bejutottak az országos döntőbe is. Másodikként a nyitrai
Rosinký Jozef AI énekkara
érdemelte ki ugyanezt a besorolást, ám ők a szlovák szerzők előadói díját is átvehették.
Iskolájuk névadója egyébként

meg, hogy a tettes személyét
(maga mondta el megbánt cselekedetét) magam is ismertem.
Haláláig Komárom egyik köztiszteletben álló orvosa volt...
Ami pedig a sok ezer ember
életét megmentő orvos, a magyar orvostudomány kiemelkedő alakjának tragikus sorsát
illeti, lemoshatatlan szégyen.
S az, hogy az utókor netalán
emléktáblát emel neki működésének színhelyén, a komáromi kórházban, csak részben
jelentene jóvátételt Lipscher
Mór emlékének.
NÉMETH ISTVÁN

sok évig a nyitrai püspökség
kántora és orgonistája volt,
aki számtalan dallammal gazdagította az egyházi zenét. Az
énekkart Mgr. Mária Mišunová vezényelte, itt a zongorakísérő Zuzana Babuljaková
volt. Aranykoszorús besorolást kapott a párkányi Liszt
Ferenc Művészeti Alapiskola énekkara is, amelyet Mgr.
Rolanda Hanza vezényelt,
zongorán kísért Mgr. Cucorová Eva. Az ún. kiskórusok
versenyében aranykoszorús
besorolást érdemelt ki a Mgr.
Pfeiferlik Annamária vezé-

(Befejezés az 1. oldalról)
Az I. korcsoport volt a legnépesebb; 20 versenyző mérte ös�sze tudását: bronz minősítést 8,
ezüstöt 5, aranyat 5 versenyző
– Berényi Noémi (Észak-Komárom), Hollósi Szonja Lora (Komárom), Majer Lili (Budaörs),
Musitz Áron (Komárom), Rezneki Anna (Komárom) – kapott.
A III. korcsoportban versenyzők
száma 5 volt: bronz minősítést
2, ezüstöt 2, aranyat 1 versenyző
– Miklós Réka (Komárom) – kapott. A IV. kategóriában hárman
versenyeztek – Giulia Murgia
(Észak-Komárom), Söreg Zsófia (Budaörs), Terezia Jaďuďova
(Ógyalla) – mindhárman arany
minősítést értek el. Külön díjat
kapott: Deák Péter, Giulia Murgia, Juranovics Nikolett, KozákSólyom Bónis, Söreg Zsófia. Az
arany minősítést elért versenyzők felkészítő tanárai voltak: Do
Nhu Phuong Hong – Budapest;
Pál Diana, Dósa Károlyné – Budaörs; Elena Hrabovská, Vágó
Gyöngyi – Észak Komárom; Vaszily László – Ógyalla.
A versenyt szervező „csapat”
– élen Hozák Adrienn igazgatónővel – kitűnően vizsgázott. Mindenre kiterjedt figyelmük: mind a versenyzők,
mind a felkészítő tanáraik láthatóan jól érezték magukat.
Remélve a folytatást, további sok
sikert kívánunk és gratulálunk!
Stirber Lajos
ny. zenepedagógus

Szlovákiának nem kellenek
az uniós pénzek
Szlovákia régi problémája,
hogy hagyja elúszni az uniós támogatások lehetőségét, s ezáltal
milliárdokat veszít. Ezúttal is ez
történt, s most a 2006-2013-as
időszak le nem hívott uniós forrásainak utolsó pillanatban való
mentése érdekében az önkormányzatok szeptember végéig
a közvilágítás korszerűsítésére
igényelhetnek támogatást. A
gond csak az, hogy ezekkel a
pénzekkel már december végéig el kell számolni, magyarán
még nyolc hónap sem marad a
pályázat benyújtására, a közbeszerzés lebonyolítására és a
beruházás kivitelezésére. Így
aztán a szűkös határidő miatt
az önkormányzatoknak csak
olyan terjedelmű munkálatokra
érdemes támogatást igényelniük, melyeket képesek lesznek
ilyen rövid idő alatt kivitelezni,
különben saját zsebből kell fedezniük a költségeket.

nyelte komáromi Jókai Mór
AI énekkara, amelynek korrepetítora Mgr. Pásztor Éva
volt. Régiónkból ugyancsak
aranykoszorús lett az érsekújvári Anton Bernolák Egyházi
Alapiskola kiskórusa, amelyet PaedDr. Andrea Urbánová készített fel a versenyre
Mgr. Andrea Šajtošová zongorakísérővel.
Szabó Árpád
Felvételünkön a Marianum
Egyházi Alapiskola és Gimnázium énekkara látható,
jobbra pedig a zsűri döntéshozatal közben.
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Fennállásuk 25. évfordulóját ünnepelték

A komáromi diabetikusok alapszervezete, a DiaKoM május
14-én ünnepélyes keretek között ünnepelte fennállásának 25.
évfordulóját. Az ünnepi konferencián részt vett PhDr. Knirs
Imre alpolgármester is, aki köszöntötte a résztvevőket, az
alapító tagokat, akik már 25 éve dolgoznak a szervezetben.
Az ünnepségen részt vett a pozsonyi AOPP elnöke, Mudr.
Katarína Kafková, a pozsonyi Adias elnöke, Anna Lazarová,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület elnöke,
Venesz László, a bakonyszentlászlói Diabetes klub tagjai,
valamint a Forlife kórház főnővére, PhDr. Zlatica Halmová
MPH is. A konferencia műsorvezetője Rancsó Melinda edukációs nővér volt.
Rigó Piroska elnök ünnepi kö- oklevelet kaptak még a 25 éve
szöntője után értékelte a szer- aktívan dolgozó tagok is: Szavezett elmúlt negyedszázados lai Erzsébet, Kulcsár Vince,
tevékenységét. Nagy sikere Molnár Olga, Ďuriček Terézia,
volt a Čakanka énekkar fellé- Balla Éva, Szabó Irén, Bilinspésének, akik szlovák és ma- ká Zuzana.
gyar dalokkal köszöntötték a Az ünnepség záróműsoraként
jubileumát ünneplő egyesület Szabó Gyula szép melódiáktagjait. Az alapító tagok, He- kal szórakoztatta az egybelena Petrová, Kollár Éva, Rigó gyűlteket.
Piroska és Miroslav Bičan A rendezvény fogadással és jó
díszoklevélben és ajándékban hangulatú beszélgetéssel ért
részesültek, ám rajtuk kívül véget.

Jegyelővétel a Martfesztre!

Megkezdődött a jegyelővétel az év legjobb öt napjára a Martosi Szabadegyetem honlapján, ahol a felvidéki magyar középiskolások mellett az egyetemistákat is kedvezmény várja.
Már kaphatók elővételben a elővétel mellett a komáromi
hetijegyek a III. Martfesztre a Pince Klubban személyesen
rendezvény honlapján: 21 eu- is megvásárolható a hetijegy.
róért bárki ott lehet az összes Aki nem egész hétre érkezik,
martosi előadáson és koncer- az mindegyik napra 7 euróért
ten, míg a helyszínen 25 euró- (15 óra előtt érkezve 5 euróba kerül majd a szerdától va- ért) válthat majd napijegyet.
sárnapig érvényes belépő.
A martfeszt.sk oldalon már
A felvidéki magyar középis- elérhetőek a heti belépők, az
kolák diákjai előzetes regiszt- egyetemistáknak érdemes sirációval ajándékba kapják a etniük, hogy beférjenek abba
teljes belépőt, a június 20- az első százba, akiket naponta
ig hetijegyet váltó első száz meghívnak egy sörre a szerveegyetemistának pedig a jegy zők.
mellé naponta jár egy ajándék Találkozzunk Martoson, az év
sör vagy üdítő is. Az internetes legjobb öt napján!

Gyújtogatás okozta a januári tűzesetet
az ógyallai Magnólia Otthonban

A Komáromi Napokról

(1.)

Biztos vagyok abban, hogy az
idei rendezvény tapasztalatait
figyelembe véve, a vélemények
sokaságát végiggondolva jövőre még szenzációsabbá lehet
varázsolni Komárom legnagyobb fesztiválját.
A XXIV. Komáromi Napok
pénzügyi mérlegéről a Dunatáj
jövő heti számában számolunk
be. Csak ízelítő gyanánt: a szervezők adatai szerint összesen
67 791 db bortallér került felhasználásra...
Szitás Péter

Január 31-én az esti órákban tűzesethez riasztották az
ógyallai és érsekújvári tűzoltókat, mivel kigyulladt az
Magnólia Szociális Otthon fekvőbeteg-részlege. A tűzben
két idős ápolt, egy 86 és egy 93 éves hölgy életét vesztette.
A tűz keletkezésekor az elsősorban az győzte meg,
épületben levő mintegy öt- hogy elektromos berendezés
ven, többnyire mozgássérült csak az ágyakban volt, ameápoltból tizenhetet kellett lyek a mozgatást segítették,
kimenteni. A rendőrség és viszont az elsődleges tűztér
a tűzoltóság szakemberei nem az ágyakon, vagy azok
már a kárfelmérés alatt arra környékén volt. A rendőrség
a következtetésre jutottak, vizsgálati osztálya egyelőhogy a tüzet nem technikai re általános veszélyeztetés
hiba (pld. rövidzárlat) okoz- ügyében indított vizsgálatot,
ta, hanem szándékos gyújto- személyes vádemelés még
gatás történt. A szakértőket nem történt.

Hungarikum lehet
a gútai sortáncjárás?

Eltelt két hét a XXIV. Komáromi Napok lezárása óta, mely elegendő idő arra, hogy az ember ne
közvetlenül az események sokasága által keltett impresszió hatása alatt formáljon véleményt, hanem átgondolva, higgadtan és főleg józanul tudjon visszatekinteni, mérlegelni, s értékelni. Olimpiai
záróünnepségek közvetítése során szoktak riportereink azon elmélkedni, vajon idén elhangzik-e a
A Hungarikum és a Felvidék magyar értékei címmel rendezett
szervezők által várva várt mondat, mely szerint ez volt minden idők legjobbika, vagy nem vetemekonferenciát a Csemadok Komáromi Területi Választmánya
dik az aktuális szónok arra, hogy szubjektivitását ily mértékben próbálja objektivizálni.
és a Gazda Polgári Társulás május 14-én, Komáromban. A
konferencia, melynek szünetében helyi borászok és sajtkészíUtóbbit én sem teszem, szükség A színházi miliő rabjait sem Összességében, befogadói oltők termékeiből tartottak kóstolót, elsősorban komáromi és
sincs rá. Reprezentatív közvé- hagyta program nélkül a Komá- dalról nézve azonban elmondKomárom környéki értékekről szólt, így kerülhetett bemulemény-kutatás nélkül is bátran romi Napok; teltházas előadáson ható, hogy nagyszerű héten
tatásra többek között a komáromi erődrendszer és a gútai
állítható: szenzációs fesztiválon tekinthették meg a mindig rend- vagyunk túl, mely sokáig ad
sortáncjárás. Vasárnap egyébként bárki megtekintheti ezt az
vagyunk túl, mely sokáig téma kívül látványos produkciókkal még témát helyieknek és távoegyedülálló, egész napon át tartó gútai népszokást.
lesz még városunkban, hisz ki- jelentkező Magyar Lovasszín- labbról érkezőknek egyaránt.
mozdította Észak- és Dél-Komá- ház Kincsem című előadása melrom lakosságát otthona kényel- lett a Szegedi Miniszínház meseméből, s az események varázsa játékát, Erős Jánost, Ilies Teofil
által magával ragadott fiatalt, A pantomim csodálatos világa
(5.)
időset, hölgyet, urat, sportolót és elnevezést viselő gyermekműsoPfeiferlik Tamás: Valójában 1995- műveit is elsajátítja az énekkar.
szemlélődőt egyaránt.
rát, vagy éppen a HerEgy énekkar tagjai jönnek és mennek. Van, aki
től vagyok a kórus tagja, így már Néha egy-egy nehezebb művet is
Már a műsorfüzet kézkules avagy a Pokol
„kiöregszik”, mások elfoglaltságuk miatt kénytelea 15 éves kórusévforduló ünnepi betanulunk, ami nagyon megizhezvételekor
egyérbevétele c. darabot a
nek kilépni a baráti közösségből. A szép emlékek
koncertjén énekeltem. Az édes- zasztja a tagokat, de azért mindig
telművé vált, hogy a
Tyjárt Bábszínház előazonban megmaradnak...
anyám már énekelt a kórusban, sikerrel megbirkózunk velük.
megszokottak mellett
adásában.
amikor én beléptem, ő volt az A folyamatos kihívások az új műolyan programok is
Az aktívan kikapcso- Slavík Erzsébet: Egyetemi odalépett az apuhoz, megegyik, aki miatt beléptem. A másik veknél, valamint a kórus, mint kis
részét képezik az idei
lódni vágyó egyre utam, illetve imádott prágai fogta a kezem és azt monddolog az volt, hogy meghívást kap- közösség nagy megtartó erővel bír.
Komáromi Napoknak,
népesebb tömegek éveim után 1985-ben be- ta, hogy addig majd ő vigyáz
tam a komáromi Comorra kamara- Ezért is vagyok még mindig tagja
melyek országos, de
újfent bizonyították, léptem a hajógyárba, ahol a rám és odaültetett maga
zenekarba, mert brácsást kerestek, a kórusnak. Kiemelném a kedvenc
akár nemzetközi szinhogy valóban spor- főnököm elcsalt a túraeve- mellé... Utána, mivel sok
és mivel brácsás hátterem is volt kórusműveimet, amelyeket nagy
ten is képesek még a letos város a miénk. zősök közé, és ott Cséplő ismerősre leltem a kórusban
(különben hegedű- és énekszakon szeretettel énekelek a kórusban:
gigényesebb befogadói
Az idei Észak– és Laci bácsi volt az, akivel – akiket még a Dalárdából
végeztem a Komáromi Művészeti Karai József – Estéli nótázás, Koréteget is városunkba
Dél-Komárom közti együtt szeltem az evezővel ismertem, és akiknek a szeAlapiskolában (elvégezdály Zoltán – Mátrai kévonzani. 2015-ben – az utóbbi futóversenyen a regisztrálók a vizet, és aki szorgalmazta, mük előtt cseperedtem fel –
tem mind a két ciklust),
pek, Szíjjártó Jenő – Esti
évek rossz tendenciáját megtör- száma minden várakozást felül- hogy eljárjak az énekkarba. mint Zernovácz Géza, Básti
de én a kórusmuzsika
hangulat Zsérén, Liszt Feve – újra hódolhattak szenve- múlt, melynek következtében Akkoriban a lelkesedés és Sanyi, Weszelovszky Gábor,
mellett döntöttem, mert
Mórocz Dezső,
renc – Magyar ünnepi dal,
délyüknek a dzsessz rajongói, maradtak olyan versenyzők is, a hangulat naelőzőleg éveken kereszCséplő Laci, illetSzabados Béla – Hiszekegy
hiszen a nem ok nélkül szuper- kiknek – eszközhiány okán – gyon jó és őszinte
mindenkitül kamarazenéltem a
ve a korombeliek,
(Magyar Hiszekegy), Anlatívuszokban emlegetett Pozso- már a rajtszám alá illesztett idő- volt,
Musica Juvenalis De Coakikkel megkötonio Vivaldi – Glória, Benyi Jazz Napok rendezvénye, ha mérő nélkül kellett teljesíteniük nek a szívügye
maromium kamarazenezelítőleg azonos
liczay Gyula – F-dúr mise,
csak egy estére is, de újra vá- a távot. A szervezők elmondása volt az énekkar.
karban, ami a Művészeti
időben kerültem
Gabriel Fauré – Requiem,
rosunkba költözött, szenzációs szerint jövőre immár az ezerfős A program miatt
mindent félre tudAlapiskola égisze alatt
az énekkarba –,
Eric Withacre – Lux aukoncerten szórakoztatva a műfaj részvétel elérése a cél.
működött Fekete Vince
nem volt kérdés,
rumque, Cézar Frank – Paszerelmeseit. Remélhetőleg nem A pozitívumok hosszú sora tunk tenni, mert a
tanár úr irányításával. Ki szerettem nis Angelicus, Tóth Péter – Pénteki
hogy maradok.
árulok el nagy titkot azzal, hogy mellett meg kell ugyanakkor tagok azért jártak
volna próbálni énektudásomat is ima, és még sorolhatnám...
Most hogy újra
a Hammond-orgonáról nem kell említeni, hogy a XXIV. Komá- énekkarba, mert
egy magasabb szinten, ha már ebbe A legnagyobb élményként szerinvisszatértem, rásokáig lemondania a komáromi romi Napok nem volt hibáktól a társaság nagyon
a szakba is annyi energiát és időt tem a többség az USA-beli konközönségnek, hisz a tervek sze- mentes. Új, máshol már bizo- jó volt, és kölcsönös volt a jöttem, hogy hiányzott az
fektettem.
certkörutat fogja írni, ami igaz is,
rint idén ősszel további nagy- nyított szervezőgárda állt az tisztelet, a megbecsülés és éneklés, a darabok megtanuA kórusban nagyon családias és vi- de számomra a legnagyobb és megszabású koncert(ek)nek ad majd események élére Orosz Örs a szeretet a tagok között. lásának kihívása.
dám a hangulat. Szerintem a kórus tiszteltetés az volt, amikor a kórus
otthont városunk.
vezetésével, melynek számos, Az énekkari kirándulások Minden olyan mű, amely
7 évvel ezelőtt elkezdte élni másod- 30. jubileumi hangversenyén eléneA két városrész összesen hat sok esetben előre nem látha- máig nagyon szép emléke- megmérettetés a koncertevirágzását, amit az ez idő alatt elért kelhettem Gabriel Fauré – Requiem
színpadon fogadta a zenével tó kihívásra kellett operatív ket idéznek. Megemlíteném ken, komoly élmény száeredmények, valamint az abszol- művében a bariton énekhangra írt
kikapcsolódni vágyókat. A mű- megoldással előrukkolnia. Ez egy személyes élményemet momra. Szívesen gondolok
vált versenyek zsűritagjainak véle- szólót. Ezt sohasem fogom elfelejfaji változatosságra a szervezők többnyire sikerült, a hivatali is: Az édesapám tagja volt a vissza az amerikai turnéra
ménye támaszt alá. A repertoárunk teni, és mindig hálás leszek a kórus
külön hangsúlyt fektettek, így struktúrák alkotta korlátok és Concordia elődjének, a Ko- és az olaszországi Lorettónagyon színes és korabeli szerzők karnagyának, Stubendek Istvánnak.
szinte valamennyi stílus– és a helyi konfrontatív viszonyok máromi Dalárdának. Mint ban eltöltött napokra.
kikönyörögtem
(szub)kultúra híve találhatott ellenére is. Néhány vállalkozó kisleány
kedvére való koncertet. A tel- nehezményezte, hogy cége a magamnak, hogy vigyen el
Felhí vá s j árásunk P E D A G Ó GUS A I H O Z
jesség igénye nélkül, színpadra kiválasztás során nem került magával Galántára, a felléDédelgetett
álmom vált valóra, amikor Stuben- kolléganőket, akik fényképeket, szalagavatói,
állt a Jóvilágvan, Ghymes, Char- be eladói oldalon a fesztiválra, pésre, ahol a zsűri egyik tagdek
László
mérnök, városunk polgármestere, ballagási szalagokat, értesítőket, tablóképeket,
lie, Gangxta Zolee és a Kartel, míg többeknek az nem tetszett, ja volt Kodály Zoltán. Mivel
Csütörtöky József, PhD., a Duna Menti Múzeum osztálynévsorokat őriznek, s szeretnék az utókorBëlga, Quimby, Happy Gang, hogy míg a borok utcája túl- mindössze 8 év körüli lehetigazgatója és Mgr. Andruskó Imre, a Selye János nak átmenteni, Mácza Mihály újkori történésznél
Acoustic Flames, Tükrös zene- zsúfolt, addig a Szent András- tem, így nem mehettem fel
Gimnázium igazgatója felvállalta egy pedagó- adják le a Zichy palotában.
kar, Aylen’s Fall, R-GO vagy templomtól az egykori Kormo- apuval a színpadra, valahol
gus emlékszoba létrehozását városunkban.Ebből A kezdeményezés csak akkor válik valóra, ha mi
éppen a feltörés küszöbén álló ránig tartó utcarész szinte üres ott kellett maradnom egyeaz alkalomból kérném mindazokat a kollégákat, is akarjuk.
Dr. Egriné dr. T. Szonja
dül. Ezt látva Kodály Zoltán
komáromi H.A.L.
volt.

Kóruspódium:

Harmincöt éves a komáromi Concordia
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Növényvédelem

Hátán a háza

Május a kertekben

Májusban jelenik meg a leg- marészben fehér nyüveket le- resznyébe, évente egy nemzedéke van. A bábok a talaj felső
több kártevő!
het látni.
A hagymalégy, répalégy, A hagymalégy első nemzedé- 10 cm-es rétegében telelnek át,
hagymamoly,
káposztalégy ke ellen azonnal fel kell venni és amikor a talaj tavasszal 12
és társai jól távol tarthatók a a harcot a következő vegy- fok fölé melegszik, elkezdődik
növényektől a fátyolfóliával szerek egyikével: Mavrik 2F a rajzás. Ez általában április
(nem lyukasztott vagy bevá- 0,05%-os oldata, Actara 25 közepe felé kezdődik és egégott hajtatófóliával). A világos WG 0,02%-os oldata, Nova- szen július közepéig elhúzódfátyolfólia, amely átereszti a dim Progress 0,2%-os oldata, hat. A legyek legszívesebben a
napfényt és a vizet, két-három Mospilan 20 SP 0025%-os ol- fák koronájának déli, legmelehétig maradjon a növénykul- data, vagy bármely más hason- gebb oldalán tartózkodnak. A
megtermékenyült nőstények a
túrán – ezzel megakadályoz- ló hatású szerrel.
zuk, hogy a kártevők lerakják A kezelés a talaj és a növények petéiket a terméshéj alá rakják
a petéiket. A hagyma és a fok- permetezéséből áll (600-800 a tojócsövükkel. Általában a
hagyma kukacosodásáért el- liter/ha, illetve 0,6-08 liter ol- színesedő terméseket kedvesősorban a közönséges hagy- dat/10 négyzetméter), hogy a lik, de a zöld termésbe is rakmalégy (Hylemia antiqua) a vegyszer bejusson a gyökér- hatnak tojásokat. A peték 6-10
felelős.
nyakba. A kezelést 8-10 nap nap alatt fejlődnek lárvává,
A közönséges hagymalégy- múlva meg kell ismételni. A majd a lárvák fejlődése 10-12
napig tart. A kifejlődött lárvák
nek
évente
a földre vetik magukat, 10-12
három nemzecm mélyre lefurakodnak és
déke van. Báb
ott bábbá alakulnak. Függes�alakban telel.
szük ki időben a fákra a sárga
Tavasszal, cselapokat! Amikor a színcsapresznyevirágdákban megjelennek a repüzáskor rajzalő legyek, el kell kezdenünk
nak a legyek,
a vegyszeres védekezést. Az
párosodás után
első 2-3 kezelésre felszívódó
a
nőstények
rovarölő szereket kell haszazonnal megnálnuk, (MOSPILAN, ACTAkezdik a tojáRA, CALYPSO) mert ezeknek
sok lerakását a
hosszabb a tartamhatásuk,
hagyma levelei A hagymalégy káros hatása
egy-egy kezelésnek 2-3 héközé. A kikelő
nyüvek befurakodnak a hagy- permetszerbe tapadószert is tig tartó hatása van, érés előtt
malevélbe, majd a föld alatti kell keverni. A fogyasztásra vegyük figyelembe az élelmerészébe hatolnak, és összefur- szánt zöldhagymát tilos per- zésügyi várakozási időt is! Ha
az érés kezdetekor szükséges a
kálják. Ha a hagymát felélték, metezni!
a szomszéd hagymába húzód- A kolorádóbogár és a levél- vegyszeres védekezés, akkor
nak át. Itt már a gyökérrészen tetvek megjelenése esetén rövid várakozási idejű kontakt
szert használjunk!
hatolnak a hagymarészbe. A Mospilan 20 SP
(KARATE, DEnyüvek kifejlődése után bebá- 0,025 százalékos
CIS).
bozódnak, és 10-14 nap múlva oldatával vagy AcA sárgabarack és
kelnek ki a hagymalegyek. A tara 25 WF 0,02
a meggy száraz
fejlődési ciklus újraindul.
százalékos oldatáágait vágjuk le,
A közönséges hagymalégy val ajánlatos perés moníliafertőzés
kukacának jelenlétét, vagyis metezni.
esetén
égessük
a kártételét a hagymán ész- A cseresznyelégy
el. Akasszunk ki
lelni lehet. A hagyma levelei május végén, június
Cseresznyelégy
csapdát a levéltetű
lankadnak, a növény rothadva elején rakja le petéit
lárvája
ellen.
–la–
bűzleni kezd. A rothadó hagy- az érésben lévő cseA májusi megfejtéseket június 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

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

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
Nie je úrok ako úrok!

Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)

( 0907 771 903

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Hiába keres olyan társat,
aki tökéletesen illik önhöz. Ha találna is ilyet, valószínű, hogy
halálra unná magát mellette egy idő után. Sokkal fontosabb egy
párkapcsolatban, hogy a másik fél a gyenge pontjaiban erősítse
önt, és így képes legyen helytállni azokon a területeken, amelyek
eddig nehézséget okoztak.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha valami vagy valaki felkelti önben a vágyat, igazán leleményes annak kieszelésében,
hogy hogyan szerezhetné meg magának. Ez vonatkozhat konkrét
tárgyakra, például kisebb bútorokra, amelyek hangulatosabbá
tehetik otthonát, vagy akár a másik nem egyik képviselőjére is.
KOS (március 21. – április 20.) Ha kellemetlenül érzi magát, mert
megfeledkezett egy ígéretéről, ami pedig fontos lett volna kedvesének, ne érje be annyival, hogy egyszerűen csak bocsánatot kér, hanem találja ki, mivel szerezhetne igazán örömet neki kárpótlásul. Értékelni fogja, ha képes maradéktalanul ráhangolódni szükségleteire.
BIKA (április 21. – május 20.) Értetlenül figyeli, hogy mások miért nem tudják elmulasztani apróbb megbetegedéseiket azzal, hogy
megfejtik azok lelki hátterét, és megteszik vagy épp nem teszik tovább azt, amiből a probléma fakad, hiszen ön ösztönösen képes erre.
Magyarázza el környezetének is, hogyan történik mindez.

www.mojepozicky.sk

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Valaki szinte üldözi szerelmével
és minden lehetséges helyzetet megragad, hogy együtt lehessen
önnel. Bár ez kellemes érzés, mégis – ha nem akar semmit az illetőtől – határozottan határt kell szabnia, különben kellemetlenné
válhat a helyzet és nem tudnak barátok maradni a későbbiekben.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne feledkezzen meg róla, hogy a
párkapcsolat is csak akkor működik zökkenőmentesen, ha időnként karbantartják és rendbe teszik azokat a kérdéseket, amelyek
problémássá válhatnak. Az ilyen „generál szervizhez” kiváló alkalom lehet például egy közös hétvégi kirándulás.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Az, hogy tudomásul
vesszük partnerünk gyenge pontjait, még nem jelenti azt, hogy
meg is értjük őket. Amíg csak eltűrjük ezeket a dolgait, addig
csak az eszünkkel fogadtuk el és a szívünkkel nem. Ilyenkor
mindig abban reménykedünk, hogy a másik egyszer csak megváltozik és megszűnik ez a tulajdonsága vagy szokása.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha van a környezetében
olyan személy, akit ha csak tehetné, elkerülne, gondolja végig, miért ébreszt önben ilyen heves érzéseket! Amennyiben az illető erőszakos alkat, aki mindig ráerőlteti akaratát másokra, jobban teszi,
ha elkerüli vagy a lehető legkevesebb időt tölti a közelében.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Sajnos a párkapcsolat is
olyan területe az életnek, amelyen folyamatosan dolgoznunk kell.
Csak akkor tudjuk megoldani nézeteltéréseinket, ha túljutunk azokon a korlátokon, amelyek akadályozzák egymás igazi megértését,
addig pedig sok helyzetben meg kell tapasztalnunk önmagunkat.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Különös gondot kellene fordítania arra, hogy megtalálja az egyensúlyt érzelmi élete és
az anyagi biztonság megteremtésének fontossága között. Higgye
el, hiába lesz meg mindene később, ha most eltávolodik partnerétől, nehéz lesz megteremteni a harmonikus családi környezetet!
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha nem leplezné annyira
érzelmeit és képes lenne megnyílni új barátjának/barátnőjének, már
régen több lehetne önök között. Ha nem beszél érzéseiről, partnere
azt fogja hinni, hogy nem ébresztett önben komoly érzelmi hullámokat, ez pedig elbizonytalaníthatja annyira, hogy visszavonuljon.
BAK (december 22. – január 20.) Igazán ráfér önre egy kis kikapcsolódás. Nyugodtan hagyja családtagjaira az elkerülhetetlen tennivalókat, minden mást pedig halasszon el a jövő
hétre! Rabolja el kedvesét és tűnjenek el néhány napra! Egy
romantikus utazás kiváló alkalom egymás belső világának felfedezésére!
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A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

LIMITÁLT
BAJNOKI KIADÁS
RED & GREY

HIVATALOS FŐTÁMOGATÓ

* Eladó egyszobás, átépített lakás a VII-es lakótelepen. Tel.:
0918 366 533.
* Eladó egyéves, kitűnő állapotban levő akkumulátoros permetezőgép. Tel.: 0910 545 093.
* Eladó Gútán egy felújított,
3-szobás családi ház. Tel.: 0905
480 262.

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.

Fabia kombinált átlagfogyasztása és CO2 kibocsátása: Fabia, Rapid: 4,7 l/100 km, 107 g/km. Illusztrációs fotó.

Lépjen ki a sorból, térjen el az átlagostól! ŠKODA Fabia és ŠKODA Rapid modeljeink most limitált,
bajnoki Red & Grey kiadásban érkeznek. A dinamikus dizájnt sportülések, színes könnyűfém felnik,
multifunkciós sportkormány, és további extrák gazdagítják. Tűnjön ki a tömegből, rendelje meg
az egyik eredeti sportos dizájnt a legközelebbi ŠKODA márkakereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

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

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno

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

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

GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

WALDEK s. r. o.

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

Bejárati ajtók
már

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

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

Hétszemélyes
minibuszokkal

akciós áron!

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

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

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

0948 252 606.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Vennék 70-es balos ajtót. Tel.:
0918 556 208.
* Eladó 20 db alumínium mézeskanna. Tel.: 0907 053 860.
* Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván. Tel. (16 óra után):
0905 383 432.
* Mélytisztítást végzek speciális
géppel (matracok, garnitúrák).
Tel.: 0903 495 492.

Š K O D A L I M I T E D E D I T I O N 1/200

KÚTFÚRÁS!
0948 424 805
0911 605 097

* Eladó csaknem új kétszárnyas garázsajtó (199x223 cm –
fa+üveg kombináció). Tel.: 0905
691 345.
* Eladó a Gúta melletti Kisszigeten nagy családi ház, 19 áras
telekkel 17 ezer euróért. Komoly
érdeklődés esetén ár megegyezés
szerint. Tel.: 0949 651 146.

Eladók hízók
Komáromban
Tel.: 0904 344 272

* Eladó búza Komáromban. Tel.:
0905 507 648.

Bérbe adók

Komárom központjában
modern
irodahelyiségek.

Tel.:0918 776 733

* Eladó Veritas varrógép és
mángorló, csempevágó, valamint
női kerékpár. Tel.: 0904 572 752.
* Eladók 25, 15 és 10 literes üvegek,
kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.

* Vízcsapok és varrógépek javítását vállalom. Tel.: 0904 572
752.
* Eladó búza és morzsolt kukorica. Tel.: 0908 113 576.
* Garázst bérelnék Gútán. Tel.:
0918 260 099.
*Eladó Ógyallán kétszobás családi ház hozzáépített melléképületekkel. Tel.: 0903 915 172.
Nemzetközi fuvarozásra
C+E kategóriás
gépjárművezetőket keresünk.
Tel.: 0903 915 172

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
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MŰSORAJÁNLAT
május 23-tól 29-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 Látlelet a Földről, 6.25
TV2 matiné, 11.10 Kandász Travel, 11.40 Tűsarok,
13.10 Knight Rider (amer.),
14.15 Walker, a texasi kopó
(amer.), 16.15 Jégkorszak
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
A szupercsapat (amer.), 21.30
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt (amer.), 0.00
Kegyetlen játékok (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.50 Kalandor, 12.40 Street Kitchen,
13.15 Nevelésből elégséges
(amer.), 13.40 A nagy svindli (amer.), 14.40 Glades
(amer.), 15.40 Mindenütt
jó (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.10
Alkonyat (amer.), 21.15
A feláldozhatók 2 (amer.),
23.10 A zöldfülű (amer.)

RTL II

10.20 Nincs kettő séf nélkül (olasz), 11.25 Gracie
(amer.), 13.10 Segítség,
gyereket várok!, 15.00 Nagy
szám!, 16.00 Nyomtalanul
(amer.), 17.00 Tökéletes célpont (amer.), 18.00 Érintés
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 19.50
A burok (amer.), 22.05 A belső ellenség (amer.), 23.00 Az
ördög maga (amer.)

M2

11.35 Kicsi a bors, de erős,
13.00 Született kémek,
14.15 Szófia hercegnő,
15.40 Dinoszaurusz kalandok, 17.50 Állatkert a
hátizsákban, 18.35 A kockásfülű nyúl, 19.20 Maja,
a méhecske, 20.00 NagySzín-Pad!, 21.35 Én vagyok itt, 22.40 Forma-1,
0.15 Akvárium Stage Pass

Duna tv

9.05 Belle és Sebastien
(francia), 11.00 Csíksomlyói pünkösdi búcsú, 13.45
Forma-1, 15.15 Szerelmes
földrajz, 15.45 Labdarúgás, 18.00 Híradó, 18.30
Szerencse szombat, 19.30
Gasztroangyal, 20.30 Elővízió 2015, 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál, 0.20 Szent
Borbála (olasz)

Duna World

10.10 Hogy volt?, 12.01 Nótacsokor, 12.25 Csendül a
nóta, 13.15 Aranymetszés,
14.10 Lila akác (magyar),
15.55 Magyar zarándokút,
16.55 Szabadság tér, 17.45
Férfi kosárlabda-mérkőzés,
20.00 Régimódi történet
(magyar), 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.10
Itthon vagy!

Pozsony 1

13.15 A stadion őrültjei
(francia), 14.50 A szocializmus bájai, 15.20 Mit tudom
én, 17.20 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.20
Váratlan
találkozások,
21.15 Igaz történetek, 21.45
Talkshow, 22.35 A stadion
őrültjei (francia), 0.00 Elisa
de Rivombrosa

Pozsony 2

13.05 Bajnokok Ligája Magazin, 13.35 Évekkel ezelőtt,
14.40 Kapura, 15.25 Farmereknek, 16.30 Nem mindennapi hétköznapok, 18.45 Esti
mese, 20.05 Apokalipszis,
21.35 Sophia Scholl utolsó
napjai, 23.35 Csehszlovákia
filmen

Markíza tv

10.45 Igazi macsó (amer.),
12.50 Hamupipőke, 14.40
Ez a nő férfi (amer.), 16.50
Szomszédok, 18.20 Mulat
az elit, 19.00 Híradó, 20.30
Út a titokzatos szigetre (amer.), 22.20 Merkúr
(amer.)

JOJ TV

12.15 Az elfelejtett sziget
(amer.), 14.25 Csupaszpisztoly (amer.), 16.10 Gulliver
utazásai (amer.), 18.00 Új
kertek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Az utolsó küldetés (amer.), 23.10 Halálos
iramban (amer.), 1.35 Megkötözni és megkínozni

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 Látlelet a Földről,
6.25 TV2-matiné, 10.30
Otthontérkép, 12.35 A kis
gézengúzok (amer.), 14.10
Cincin lovag (amer.-angol), 16.05 Jégkorszak 2
(amer.), 18.00 Tények,
18.55 Az ének iskolája,
21.20 Friderikusz, 22.35
Swing (magyar)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.35 Hazárd megye lordjai (amer.),
13.30 Alkonyat (amer.),
15.30 Piedone Hongkongban (olasz), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.50 Esti mesék (amer.),
21.40 Másnaposok (amer.),
23.45 Őrült szív (amer.)

RTL II

10.45 A burok (amer.), 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
18.00 Heti hetes, 19.00 Nicsak, ki beszél! (amer.),
21.00 Minden lében négy kanál (amer.), 22.00 Heti hetes,
23.00 Showder Klub, 0.00
Nicsak, ki beszél! (amer.)

M2

12.20 Született kémek,
13.10 Állatkert a cipősdobozban, 13.35 Varázslók
a Waverly helyből, 14.35
Arsene Lupin, 15.25 Garfield és barátai, 16.20 A
rút kiskacsa és én, 18.25
A kockásfülű nyúl, 19.05
A kisvakond, 19.15 Maja,
a méhecske, 20.00 Böngésző, 21.00 Filmklub, 23.40
Forma-1

Duna tv

9.00 Isten kezében, 11.00
Pünkösd vasárnap, 13.30
Forma-1, 16.30 Hagyaték, 17.00 Hogy volt?,
18.00 Híradó, 18.35 Felvidék Szépe 2015, 19.35
Magyarország, szeretlek!,
20.45 Egynyári kaland (magyar), 21.40 Rómeó és Júlia
(olasz-angol), 0.00 Holdfény királyság (amer.), 1.40
Fizessen, nagysád! (magyar)

Duna World

10.10 Önök kérték, 11.05
Rúzs és selyem, 12.00
Nótacsokor, 14.00 Szenes
Iván írta, 15.15 Öt kontinens, 16.15 OTP Bank
Liga, 19.05 Szerelmes
földrajz, 19.30 Hazajáró,
20.00 Balázs Fecó koncert, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Rúzs
és selyem

Pozsony 1

11.20 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött,
13.35
Poirot
(angol),
14.30 Filmmúzeum, 16.30
Senki sem tökéletes, 17.45
Menjünk a kertbe!, 19.00
Híradó, 20.20 Az év nője,
22.00 Frida (amer.), 0.00
Poirot (angol)

Pozsony 2

12.15 Apokalipszis, 13.30
Orientációk, 14.00 Ünnepi
műsor, 16.00 Folklórfesztivál, 17.00 Színészlegendák, 18.20 Őrangyalok,
18.45 Esti mese, 19.35
Vadonban születtek, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.45 Éjszaka a
levéltárban, 22.45 Lefújva, 23.20 Vivaldianno

Markíza tv

9.20 Lépésről lépésre, 9.50
Ez a nő férfi (amer.), 12.00 Út
a titokzatos szigetre (amer.),
13.45 Chart Show, 16.00
Taxi 4 (francia), 17.45 Kulcsrakész házak, 18.25 Kredenc,
19.00 Híradó, 20.30 A megállíthatatlan (amer.), 22.40 A
szabotázs (amer.)

JOJ TV

10.05 Az utolsó küldetés
(amer.), 12.35 Bolondos
lánykérés (amer.), 14.45
A Karib-tenger kalózai
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 A gyakornokok
(amer.), 23.20 Bolondos
szolgálati út (amer.), 1.15
Az elfelejtett sziget (amer.)

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

6.00
Bajkeverő
majom
(amer.), 7.15 Jégkorszak
(amer.), 12.15 Szaffi (magyar), 13.50 Z, a hangya
(amer.), 15.30 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt (amer.-német), 18.00
Tények, 19.00 Dr. Dolittle 2
(amer.), 21.00 Éden Hotel,
22.15 Egy nap (amer.)

RTL Klub

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

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35 Hawaii Five (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.00
A skacok meg a kukacok
(amer.), 13.35 Esti mesék
(amer.), 15.30 Piedone Afrikában (olasz-német), 18.00
Híradó, 18.50 Az utolsó
templomos lovag (amer.-kanadai), 22.25 Csajozós film
(svájci-amer.), 0.00 Üzenet
a palackban (amer.)

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.50
Éjjel-nappal Budapest, 14.00
A konyhafőnök, 15.20 A vihar
(mexikói), 16.15 A szerelem
foglyai (amer.), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök, 20.15 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Castle (amer.), 23.35
XXI. század – A legendák velünk élnek

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 18.05 Hupikék törpikék
(amer.), 18.35 Rém hangosan
és irtó közel (amer.), 21.30
Az élet csajos oldala (amer.),
22.00 Showder Klub

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Az
élet csajos oldala, 16.05 A
konyha ördöge, 17.05 Agymenők, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00 Step Up
4 (amer.), 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok
közt

RTL II

M2

11.30 Arthur, 12.55 Egy vízcsepp elég (ausztrál), 13.25
Fixi, Foxi és barátaik, 15.00
Kedvencek a világ körül,
16.10 Traktor Tom, 17.10
Postás Pat, 17.40 Peppa malac, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Gyilkosság (amer.), 23.25 Életművész: Szarvas József

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Út,
amelynek lelke van, 16.10
A három testőr (amer.),
18.00 Híradó, 18.35 Don
Matteo
(olasz),
19.45
Brown atya (angol), 20.40
Ludas Matyi (magyar),
22.25 Magyarok nyugati
hadifogságban, 23.25 Rómeó és Júlia (olasz-angol)

Duna World

13.15
Kívánságkosár,
15.15 Miért könnyezik
mindenki
Csíksomlyón?,
16.00 Pünkösd, 17.35 Határtalanul magyar, 18.00
Szerelmes földrajz, 18.30
Klasszikusok új köntösben, 19.00 Hazajáró, 20.00
Hogy volt?, 21.00 Híradó,
21.25 Gasztroangyal, 22.25
Ridikül, 23.10 Kárpát expressz

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Taxi, 14.40 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Talkshow, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Csodálatos gyerekek, 21.55 Zsaru
a központból (cseh-szlovák),
23.45 A ravasz banda (angol)

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 14.00
Bajnokok Ligája Magazin,
14.50 Sporthírek, 15.30
Autószalon, 15.55 Nemzetiségi magazin, 18.45 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Kém a Párizs térről (német), 21.35 Tudományos
magazin, 22.15 Visszhang
(holland)

Markíza tv

12.10 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 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 Kredenc, 22.25 A földönkívüliek
támadása (amer.), 0.15 Két
és fél férfi

JOJ TV

13.25 C.S.I.: Las Vegas
(amer.), 14.25 Édes élet, 15.20
Vásárlási láz, 16.40 Topsztár,
17.00 Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.30 Inkognitó (szlovák), 21.45 Panelház,
22.50 Dr. Csont (ame, 23.45
Bolondos szolgálati út (amer.),
1.45 Ismétlések

RTL II

M2

12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.30 Fixi, Foxi és
barátaik, 16.00 Traktor Tom,
16.45 Lóti és Futi, 17.30 A
kockásfülű nyúl, 18.25 Nyuszi Péter, 19.00 Boldogvölgy,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Twin Peaks
(amer.), 23.30 On the Spot

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), 19.45
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.35 Önök kérték,
21.35 Óvakodj a törpétől!
(amer.), 23.35 Hattyúk tava

Duna World

11.05 Minden tudás, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Református ifjúsági műsor, 16.10 Útravaló,
16.25 Magyar elsők, 17.45
Kosárlabda, 20.00 Hogy
volt, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Minden tudás

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.40 A ravasz
banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
16.55 Lynley felügyelő, 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

14.55 A család, 16.00 Ukrán magazin, 16.45 Fókusz,
17.30 Regionális hírek,
18.00 A világ lovas nemzetei 18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő, 22.05
Talkwhow

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (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, 0.10 Gyilkos elmék
(amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 C.S.I.: New
York (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

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Tűz
és víz (török), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 Sherlock és
Watson (amer.), 23.35 Lángoló Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35
NCIS (amer.), 23.35 Belső
ellenfél (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 A konyhafőnök,
15.20 A vihar (amer.), 16.15
A szerelem foglyai, 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 Szulejmán
(török), 23.40 Házon kívül,
1.00 A Grace klinika (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A konyha ördöge, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 17.05 Agymenők (amer.),
18.05
Hupikék
törpikék
(amer.), 18.55 Trükkös gyémántrablás (angol-luxemburgi), 21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.35 Zazie kisasszony, 12.45
Egy csepp víz elég (ausztrál),
14.00 Arthur, 15.05 Kedvencek a világ körül, 16.10 Traktor Tom, 17.35 A kockásfülű
nyúl, 18.00 A nagy ho-hoho-horgász, 18.40 Fejtörők
kicsiknek, 19.10 Maja, a méhecske, 19.20 Franklin, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 23.25 Ég,
föld, férfi, nő

Duna tv

9.45 A szenvedélyek lángjai,
10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.45 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.40
Szabadság tér, 21.25 Fapad
(magyar), 22.00 Szerelem és
vérbosszú (olasz), 23.55 Angyalok a porban (brazil)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Vatikáni
híradó, 15.40 Isten kezében,
16.10 Virágzó Magyarország,
16.35 Szentendre, 17.30 Hazajáró, 19.00 Magyar klas�szikusok új köntösben, 20.00
Önök kérték, 21.00 Híradó,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.10 Magyar gazda,
23.30 Tálentum

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Megyünk a kertbe, 14.40 A
ravasz banda (angol), 16.25
Csalók akcióban, 17.00
Lynley felügyelő, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Gyilkosság (amer.),
22.40 Határtalanul (francia),
0.15 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.25 Talkshow, 14.40 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 18.25 Tesztmagazin,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.00 Emlékmű, 20.30
Labdarúgás, 22.45 Rendőrség, 23.00 Profik

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (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 Chart Show,
22.35 Arrow (amer.), 23.30
Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 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.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest,
14.00 A konyhafőnök, 15.20
A vihar (amer.), 16.15 A szerelem foglyai (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.35
Magyarul Balóval

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.), 19.00
Excsajok szelleme (amer.),
21.30 Magyarul Balóval, 22.00
Az élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

12.30 Zazie kisasszony,
12.40 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.25 A komisz
aranyhal, 16.10 Traktor Tom,
17.20 Postás Pat, 18.10 PomPom meséi, 18.20 Pimpa,
19.10 Maja, a méhecske,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Borgiák
(kanadai), 23.30 Lagerfeld
titkai

Duna tv

10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Lola
(amer.), 15.55 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.45 Szívek doktora (amer.), 20.35
Fábry, 21.55 Munkaügyek,
22.30 Római helyszínelők
(olasz), 0.0 Ágrólszakadt
úrilány (magyar)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Nótacsokor, 16.25 Szobor születik, 17.20 Határtalanul
magyar, 17.50 Szerelmes
földrajz, 18.25 Klasszikusok új köntösben, 18.55
Hazajáró, 19.25 Erdélyi
történetek, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.25 Gasztroangyal, 23.10 Élő egyház

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Építs
házat, ültess fát!, 14.40 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Konyhablues
(német), 21.45 Riporterek,
22.15 Törvény és rend, 23.40
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.35 Rejtett dokumentumok (szlovák), 14.35 Strucc
zsúr (szlovák), 15.55 Roma
magazin, 16.45 Fókusz,
17.30 Regionális hírek,
18.25 Szeparé, 18.45 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.05
Csodálatos
építmények.
21.35 A család, 22.10 Egy
forró nyár árnyai (csehszlovák), 23.55 Rendelő

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 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,
0.10 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

10.55 Tárgyalóterem, 13.20
Dr. Csont (amer.), 14.20
Édes élet, 15.20 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Összeomlás,
22.25 Dr. Csont (amer.), 23.25
C.S.I.: New York (amer.),
0.25 C.S.I.: Las Vegas (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
6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (mexikói), 16.55 Fiorella (amer.),
18.00 Tények, 19.30 Jóban
Rosszban, 20.15 Tűz és víz
(török), 21.15 Éden Hotel,
23.10 Propaganda

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest,
14.00 A konyhafőnök, 15.20
A vihar (mexikói), 16.15 A
szerelem foglyai (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.05 Showder
Klub, 23.40 Magyarul Balóval

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 14.40 A
múlt fogságában (amer.),
15.35 Barátok közt, 16.05
A konyha ördöge, 18.05
Hupikék törpikék (amer.belga), 19.00 A nagy
svindli
(amer.),
20.00
Érintés (amer.), 21.00 Híradó, 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.30 Zazie kisasszony,
12.40 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 15.15 És te mit
gondolsz?, 16.05 Traktor
Tom, 17.20 Postás Pat,
19.10 Maja, a méhecske,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Száműzetés (angol), 23.45 Munkaügyek, 0.15 Fapad (magyar)

Duna tv

9.50 A szenvedélyek lángjai, 10.35 Család-barát,
12.45 Jamie 15 perces kajái,
13.15 Kívánságkosár, 15.20
Lola, 16.05 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.40 Rocca parancsnok (olasz), 20.35 Columbo (amer.), 21.55 King
(kanadai), 22.45 A rejtélyes
XX. század, 23.15 Mint a
bagoly nappal (francia-olasz)

Duna World

9.15 Hacktion (magyar),
10.20 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Katolikus
krónika, 15.45 Önkéntesek,
16.10 Képek az árvízről,
17.05 Szerelmes földrajz,
17.45 Kosárlbada bajnoki
mérkőzések, 20.00 Egynyári kaland (magyar), 21.25
Gasztroangyal, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.30 Nők klubja, 13.55
Szlovák ízek, 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Lynley felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Mit
tudom én?, 21.40 A szocializmus bájai, 22.10 A bárányok hallgatnak (amer.)

Pozsony 2

14.15 Barátok, 16.10 Szemtől szemben, 16.45 Fókusz,
18.05 Hétvége, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05
Az állatok rejtekhelyei,
21.25 Filmmagazin, 21.55
A hazáért harcoltak (szovjet), 0.30 Jazz napok

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 18.20 Szomszédok, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 21.45 Családi
történetek, 22.40 A Hakerhadművelet (amer.)

JOJ TV

13.35 Dr. Csont (amer.),
14.40 Összeomlás, 15.20
Vásárlási láz, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A Karib-tenger kalózai (amer.),
23.40 X-Men (amer.), 2.00
Zombies (angol)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május 23-án Dezső
május
24-én Eszter
május 25-én Orbán
május 26-án Fülöp
május 27-én Hella
május 28-án Emil, Csanád
május 29-én Magdolna
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik
ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Hano Igor és Vendéghová Margita, a komáromi Bičan Miroslav és Gálová Katarína, a komáromi Mgr. Berkes József és a martosi Szalay Viktória, a
csallóközaranyosi Töltésy Rudolf és a komáromi Keszegh
Mónika, a gútai Kováč Tivadar és Helcová Kristína, a tatabányai Gulyás-Kovács Ákos és a komáromi Pravdová Mónika.

Gútán: a szímői Bombicz Viktor és a gútai Néveri
Tímea.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a pathi Benďák Zsombor, a madari Csicsó Jázmin, a bátorkeszi Vörös
Dániel, a párkányi Vaszkó Karola, a nagyabonyi Sárközi Chanel, az érsekújvári Čulák Štefan,
a gútai Gombai Diana, Mezei Zoé és Domján Panka
Kata, a marcelházai Csölle Tamás, a keszegfalvai Szénásy
Ákos és Burai Dorka, az izsai Baštrnák Roman, a komáromi
Molnár Max és Földes Róbert.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Sztrecsko József (81 éves) és Laczo Karol
(74 éves), a gútai Balogh Erzsébet (81 éves), Keszeli
Julianna (85 éves), Styková Mária (71 éves), Fehér Béla
(52 éves), az ekeli Filková Jolana (76 éves) és Szendy
Barbara (67 éves), a dunaradványi Trenka János (60éves), valamint a füssi Horváth László (99 éves).

Emléküket megőrizzük!

Sofőrt keresek 3,5 tonnás furgonra.
Tel.: 0905 605 345

MEGEMLÉKEZÉSEK

Hozzávalók:
1 kg darált hús
1 kg zöldbab
30 dkg tészta (csavart,
csőtészta, vagy szarvacska)
150 g sűrített paradicsom
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál cukor
1,5 dl víz
só, bors
bazsalikom
oregánó
sajt
olaj
Elkészítése:
A hagymát olajon megdinszteljük, a húst sóval, borssal ízesítve
kicsit megpirítjuk. (A sót és borsot apránként kell adagolni és kóstolni!) A pirítás vége felé belenyomjuk a fokhagymát a húsba, belekeverjük a sűrített paradicsomot, a vizet, az oregánót (kb. egy evőkanálnyi), majd a legvégén az apróra vágott friss bazsalikom levelét
(egy ek. szintén körülbelül). Mindeközben sós vízben megfőzzük a
babot és a tésztát is. A tésztát érdemes picit keményebbre hagyni, a
sütőben még puhul. Olajozott jénai tálba rétegezzük a hozzávalókat: kis réteg hús, majd tészta, bab, megint hús, tészta, bab, hús, a
tetejére reszelt sajt. Lefedve 200 fokon fél órán át sütjük.

SZUDOKU

Hozzávalók:

40 dkg aszalt szilva
35 dkg cukor
25 dkg csokoládé
0.5 dl rum
25 dkg margarin
6 db tojás
25 dkg finomliszt
1 csipet só
5 dl fekete tea
Elkészítése:
Az aszalt szilvákat néhány órára a meleg fekete teába áztatjuk.
Miután megszívták magukat, kiszedjük a magvakat, s minden
szilvát négyfelé vágunk. A csokit felolvasztjuk a rummal, és
hagyjuk langyosra hűlni. A margarint simára keverjük 15 dkg
cukorral. Egyenként hozzáadjuk a tojássárgákat, az olvasztott
csokit, a felaprózott szilvát, s a fekete teából 1-2 dl-t. Jól összekeverjük, s beleforgatjuk a lisztet is. A tojások fehérjét egy csipet
sóval és a megmaradt cukorral kemény habbá verjük, s óvatosan
összekeverjük a csokis masszával. Sütőpapírral bélelt tepsiben
elegyengetjük a masszát, s 30-35 perc alatt készre sütjük.
Ha kihűlt, szeleteljük.

humocsokor
Egy fiatal férfi betér a templomba gyónni:
– Atyám, nagy bűnt követtem
el, egy felebarátom felesége
annyira kihívó volt, hogy elcsábított, és már meg is történt a jóvátehetetlen.
– Nyugodj meg fiam. Ki
volt az illető? Csak nem a
postamester felesége, Mrs.
Brown?
– Nem mondhatom meg,
atyám!
– Ugyan, fiam! A fűszeres felesége, Mrs. Simpson?
– Hova gondol atyám!
– Akkor biztos a körzeti orvos felesége, Mrs. Stephens...
– Nézze atyám, most nem
mondhatok többet. Talán a
jövő héten újra eljövök.
A templom előtt a fiatalembert megkérdezi a barátja:
– No, nyertél-e bűnbocsánatot?
– Azt nem, de kaptam három
isteni tippet!

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.
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

Szerettei

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

Eladó 5-karos csillár, világosdrapp perzsaszőnyeg
(2,3x3 m), futószőnyeg, teraszra való
műbőr karosszék asztallal

Tel.: 0949 542 621

Mióta elmentél,
szomorúan sír a szél,
s a nap nélküled
semmit sem ér.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk május 19-én,
halálának tizedik évfordulóján

id. Gőgh Lajosra
Gútán.

Emlékét őrző felesége és családja

Ha rám gondoltok, sose sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.
Fájó szívvel
és sok szeretettel emlékeztünk
május 18-án a drága feleségre,
édesanyára és nagymamára,

Szabó Editre
Kaván,

halálának 11. évfordulóján.
Emlékét örökre szívünkben őrizzük.

Olasz rakott zöldbab Aszalt szilvás csokis süti

Kereszt utca 8.
Tel. : 035/ 7720 616 * 0907163 386.

És nincs segítség,
s nincs rá magyarázat.
Csak belesimul szelíden a bánat
sikolya a diadal dallamába,
azt jajgatja: valaki elment, jön a tél,
jön a tél, s majd állunk egyedül
a fekete-fehér gyászban, kegyetlenül!
Május 26-án,
halálának második évfordulóján
megtört szívvel emlékeznek

Bc. Bachorecz Zoltánra
(Ógyalla-Bagota).

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Szerető családja

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Nagymegyer 0:1
(0:0) A bajnoki táblázat második helyén álló vendégcsapat
ellen a 11. helyet elfoglaló komáromi csapat az első félidőben
elsősorban a védelemre összpontosított, kerülve a felesleges
veszélyhelyzeteket.
Csupán
négy gólveszélyes támadást indítottak, de ezek kihasználatlanok maradtak. A második félidő
79. percében egy kapu előtti kavarodásból született meg a megyeriek győztes gólja, amely az
értékes három pontról döntött.
IV. liga
Gúta – Mocsonok 9:1 (5:0)
Csak 11 vendégjátékossal érkezett Mocsonok csapata, s a
találkozó 90 perce lényegében
az ő térfelükön játszódott. A
kiesés előtt álló vendégcsapat
csak számolni tudta a gólokat,
amelyeket a 32., 65 és 71. percben Magyar, a 21. és 42. percben Cingel, a 17-ben Tóth, a
38-ban Bátora, a 81-ben Kürti
és befejezésképp, a 83. percben
Bátora lőtt.
V. liga keleti csoport
Marcelháza – Ekel 2:1 (2:1)
Lényegében az első félidőben
eldőlt a mérkőzés. Igaz, a találkozó második percében a
szemfüles ekeli Inczédi lőtte a
találkozó első gólját, amit csak
a 39. percben Németh egyenlített, majd három perccel később
Gere billentette a mérkőzés
állását a hazai csapat felé. Az
első félidő izgalmas eseményei után a második 45 percet
már az unalom jellemezte *
Nagysalló – Ógyalla 4:1 (1:0)
A hazai csapat mindenáron bizonyítani akart, de erejükből
az első félidőben csak egyetlen gólra futotta, a másodikban

viszont jelentős erőfölényét is
megmutatta. Ógyalla becsületgólját a 63. percben Turza lőtte
* Szentpéter – Naszvad 0:0
Az eredmény ellenére izgalmas
mérkőzés folyt a pályán, gól
azonban nem született * Zsitvabesenyő – Ímely 1:0 (0:0) A kiegyensúlyozott első félidő után,
amelyben a vendégek többször
is megkeserítették a zsitvabesenyői védők életét, inkább a
véletlennek, mint a kidolgozott
játéknak köszönhető a hazai
csapat győzelmét jelentő gól *
Perbete – Dolný Ohaj 3:0 (3:0)
a 10. és 18. percbenVarga góljai
már jelezték a hazai csapat fölényét, amit a 27. percben Lakatos
még meg is erősített. Bár a második félidőben a vendégek is
felébredtek, a perbetei védelem
jól működött.
Járási bajnokság
25. forduló
Újgyalla – Marcelháza B
1:1 (0:1) A hazai csapat akart
előnyt kovácsolni, az első gól
azonban a vendégek részéről
Méhes lőtte. A második félidőben Šmida a 85. percben tudott
csak egyenlíteni * Hetény –
Dunamocs 4:0 (2:0) Szinte
lesöpörte ellenfelét a hazai csapat. Szalai, Lévai, Marikovec és
Csintalan góljaival fölényesen
nyert a hetényi gárda * Búcs –
Keszegfalva 0:2 (0:1) Pezsgő
élet folyt a pályán, s a hazaiak
inkább a támadásra, mint a védelemre figyeltek. Nem volt jó
taktika, Budai és Oláh góljai is
ezt bizonyítják * Path – Gúta
B 3:2 (3:1) Kosztolányi, Paulík
és Csizmazia büntetőből rúgott
gólja eldöntötte a mérkőzés
végeredményét, bár a gútaiak
folyamatosan támadtak. Góljukat Baráth még az első fél-

Jótékonysági vízilabda-mérkőzés

A komáromi vízilabdások igazi sportcsemegének ígérkező,
sportágukat népszerűsítő programmal várják a komáromi termálfürdőbe látogatókat június
6-án délután fél ötkor. Az ese-

KARATE

Shito ryu Szövetség május
9-én Nagysurányban megtartott országos bajnokságán
tatamira léptek a gútai Tayió
Klub versenyzői is. A bajnokságon egyébként 24 klub, 190
versenyzője indult, így sokkal
értékesebb a gútaiak eredménye, akik a csapatbajnokság
ranglistájának harmadik helyén
végeztek. Nyolc Shito ryu bajnoki címet, egy ezüstérmet és
11 bronzérmet szereztek.
Egyéni eredmények:
Erdélyiová Nina, kata 1. kumite 3 * Szulcsányi Anasztázia,
kata 3. kumite 5 * Bogárová
Dominika, kata 1. kumite 1 *
Nagy Viktor, kata 1. kumite 1 *
Kiss Artúr, kata 3 * Forró Réka
Dorina, kumite 3 * Szulcsányi
Viktor, kumite 3 * Forró Áron,
kumite 2 * Bagita Dani, kumite 3 * Vermes Ákos, kumite 3
* Jóba Attila, kumite kadet 1.
kumite junior, 1 * Angyal Zoltán kumite +18 5. kumite BRH
+18 – 3. és kumite +35 BRH 3.
Május 16-án Kisszebenben
(Sabinov) rendezték meg a
karatésok országos bajnokságát, ahol a gútai Nagy Viktor
a kumite kategóriában szerzett
győzelméért megkapta a szlovák karatekupát.
– KiTi-

mény fő attrakciója a szlovák
és az olimpiai aranyérmet nyert
magyar vízilabda válogatott
egykori és jelenlegi játékosait
felvonultató gálamérkőzés.
– Az egyesület ezen gálamérkőzés keretén belül búcsúztatja el
az aktív pályafutásukat befejező
Gergely Istvánt és öccsét Gergely
Mihályt. A Gergely testvérek a
Felvidék meghatározó sportolói,
sikereikkel, céltudatosságukkal,
hozzáállásukkal sokak példaképévé váltak – nyilatkozta lapunknak
Szabó Ákos, az esemény egyik
szervezője, aki hozzátette, hogy a
rendezvényből származó bevételből a komáromi kórház számára
szeretnének ágyakat venni.

időben, majd Leckési lőtte *
Nagykeszi – Actív Komárom
1:1 (1:1) A vendégek voltak a
kezdeményezőbbek, a hazai
csapat viszont jobban védekezett. Góllövő Kósa, ill. Nagy
* Bátorkeszi – Izsa 1:3 (1:2)
A vendégcsapat már az első
percektől kezdve beszorította
ellenfelét és az első tíz percben
már négygólos vezetéshez is
juthatott volna, de hol a bátorkeszi kapus, hol pedig a kapufa
mentett. A 30. perben született
meg az első vendéggól, amelyet Smolka lőtt. Őt perccel
később már Vörös növelte az
izsaiak előnyét. A 38. percben
Barton szépített. A második félidőben a hazaiak idegesen játszottak, többet foglalkoztak a
játékvezetővel, mint a játékkal.
Bár mindkét oldalon akadt gólhelyzet, ám a 80. percben ismét
Smolka szerzett gólt. A hos�szabbításban büntetőhöz jutott
az izsai csapat, de a bátorkeszi
kapus, Nyilas szenzációsan védett * Csallóközaranyos – Nemesócsa 8:0 (3:0) Az első félidőben már eldőlt a mérkőzés,
hiszen a hazai csapat rendkívül
átgondoltan játszott, a vendégek erőtlenül próbálkoztak betörni az aranyosi tizenhatos elé,
ráadásul még büntetőt is kaptak. Góllövő Lelkes 5, Olajos,
Susik és Jandás
Járási bajnokság
II. osztály, 23. forduló
Ifjúságfalva – Megyercs 6:1
(3:0) góllövő Pál 2, Ollé, Szabó,
Szulcsányi és Tóth, ill. Szoboszlai * Bogya/Gellér – SEJ Komárom 8:1 (4:0) góllövő Nagy
3, Rajkovics, Végh, Czirok, Pataky, Viczena, ill. Vontszemű *
Szilosháza – Vágfüzes/Kava
3:0 (1:0) góllövő Gažo 2, Cabada * Martos – Nagysziget
2:1 (2:1) góllövő Pšenák, Jóba,
ill. Molnár * Bajcs – Őrsújfalu 2:0 (2:0) góllövő France és
Nagy * Csicsó – Tany 3:2 (2:0)
góllövő Dudáš, Pálffy, Mišák,
ill. Adamik és Nagy * Bogyarét
– Dunaradvány 4:2 (2:1) góllövő Gubicza 2, Hrotko, Czina,
ill. Sebők és Szemenyei.
V. ifjúsági liga
26. forduló
Madar – Rybník 7:2 (5:0)
góllövő Csicsó 2, Pasló 2,
Lovász 2, Tóth * Szentpéter
– Naszvad 2:1 (1:1) góllövő Barton, Pšenák, ill. Benča
* Nemesócsa – Udvard 1:3
(0:2) góllövő Ledecky.
-boldi-

KOSÁRLABDA
A komáromi kosarasok hatalmas sikere

Szerdán abban a tudatban tódultak a nézők a komáromi sportcsarnok lelátóira, hogy a találkozó végén hatalmas ünnepséget tarthatnak a Rieker COM-therm játékosai tiszteletére.
Nem így történt, s csak hajszálnyi remény maradt arra, hogy a privigyei pályán bajnokságot
nyerhessenek a kosarasok.
MBK Rieker COM-therm Ko- a hazai pálya előnyével. A döntő viszont nem számolt, hanem
márom – BC Privigye 85:90 utolsó összecsapása is idegtépő játszott. Előbb otthon, majd
(18:28, 23:16, 24:20, 20:26) előzményekkel szolgált. Az első Komáromban győzött, így 2:2Kellemetlen meglepetést okoz- találkozót Privigyén fölényesen es lett a játszma állása. És jött a
tak a vendégek, amikor az első megnyerte és a finálé negyedik mindent eldöntő, hatalmas ös�negyedben szinte megszégyení- mérkőzése után a komáromi szecsapás.
tően leiskolázták a komáromia- együttes összesítésben már 3:1- Komárom
szempontjából
kat. Bármennyire is igyekezett re vezetett. Még a legóvatosabb szenzációsan kezdődött a méra hazai csapat, a privigyeieknek szurkolók is azzal számoltak, kőzés, tíz perc után már tizenszinte minden sikerült.
hogy ha a privigyei meccsen négy pontos előnyre tett szert
A második negyed elején per- talán nem, a következő, újabb az MBK Rieker COM-therm.
cekre felcsillant a remény, hiszen hazai találkozón a komáromiak Bannister és Igrutinovič gyaa komáromi gárda ledolgozta lezárják a sorozatot. Privigye korlatilag mindent meg tudott
tízpontosra duzzadt hátrányát.
Sikersorozatuk
folytatódott,
mert nem sokkal később két
ponttal átvették a vezetést is. A
lelátókon is megnyugodtak a
kedélyek, hiszen úgy tűnt, csapatunk régi formáját nyújtja, viszont a vendégek továbbra is remekül, koncentráltan játszottak
és a félidő végére visszavették a
vezetést (41-44).
Hatalmas irammal kezdődött
a harmadik negyed, sok esetben érezni lehetett, hogy az
MBK valójában átgondolatlanul játszik, Jankovič hármasai
célt tévesztettek, a házigazda
Bannister megvillanásainak köcsinálni, ketten együtt az első
szönhetően mégis négypontos
félidő végén már harminc
negyedvezetést kiharcolva várpont felett jártak, miközben
hatták a végső összecsapást.
a komáromi védelem is dereA privigyeiek azonban nem kekasan állta a sarat.
gyelmeztek. Lényegében öt perc
A második negyedet ugyan
alatt tízpontos vezetéshez jutotPrivigye nyerte (18-15-re),
tak (69-79), miközben láthatóan
ám a szünetben még minegyre jobban fáradtak a komárodig az MBK Rieker vezemiak. Igaz, sikerült valamit letett 45-34-re. A harmadik
faragni az utolsó sípszó végéig,
játékrészben a privigyeiek
az ötpontos előny azonban Priaz „óriásaikat” aktivizálták,
vigye győzelmét hozta. Privigye
akik magasságukat kihaszújabb győzelme immár döntetnálva folyamatosan faragták
lent is jelentett a bajnoki címért
le hátrányukat. Az utolsó tíz
folytatott párharcban. Komárom
percben már csak ötpontos
azonban nem adta fel, egyszer
előnnyel kezdték a komáromár bizonyították, hogy otthon
miak a zárórészt, de ezt az
is megverhetők a privigyeiek.
Így azután minden szombaton
Felvételeinken: Aki csak tedőlt el.
hette, a komáromi kosaraBC Privigye – MBK Rieker
sokkal akart fényképezkedCOM-therm Komárom 68:78
ni. Szerintük az ünneplés
(34:45). Az ellenfél pályáján
fárasztóbb volt, mint a győmindent egy lapra feltéve lézelmi játszma. – (középen)
pett pályára a komáromi gárda.
Csonka Lajos, a klubelnök
Fennállása során harmadik alkaazért kipróbálta az aranylommal játszhatott az aranyért az
érem hitelességét... – (lent)
MBK Rieker, s bár az előző két
Stubendek László polgáralkalommal sem járt reménymester boldogan vette ketelenül messze a végső sikertől
zébe az országos elsőséget
(különösen az Inter ellen játszott
igazoló győzelmi trófeát.
két évvel ezelőtti döntőben), az
idei döntőben nem számolhattak
ötöt foggal-körömmel őrizték.
A fordulat az utolsó öt percben
történt, amikor az MBK Rieker COM-therm egymás után
öt pontot dobott. A hazaiak
mesteredzője, Krajnovič ekkor
időt kért. A pattanásig feszült
végjátékban ismét Bannister és
Igrutinovič higgadtságára volt
szükség, s mivel mindketten tévedhetetlennek bizonyultak, tíz
pontra emelkedett a komáromiak előnye, amit a mérkőzés végéig tartani tudtak. Komárom a
négy győztes mérkőzésig tartó
bajnoki végjátékban másodszor
is legyőzte idegenben az alapszakaszt megnyerő Privigyét.
Az MBK Rieker két ezüstérem
után történelme első bajnoki címét szerezte meg.
2. Luciano Žubori (Komárom) vár) * 3. Erik Kurčík (Komá- Idehaza szombaton éjszaka
mintegy háromszáz lelkes
* 3. Szűcs Melissa (Komárom) rom)
Nők: 1. Veronika Mechurová szurkoló tört ki üdvrivalgásFelnőttek – haladók: 1. Vero- (Komárom) * 2. Varga Stella ban, amikor megérkezett a
nika Mechurová (Komárom) (Komárom) * 3. Hámori Zsu- sportolókat szállító autóbusz.
-cseri* 2. Martin Babiak (Érsekúj- zsana (Győr)

C A P O I E R A

Május 8 és 11-e között rendezték meg Komáromban a 4. Capoiera nemzetközi bajnokságot, amelyet a komáromi Vem Camara
Capoiera sportklub szervezett. Komáromi, érsekújvári, nyitrai,
galántai és szenci versenyzők mellett bemutatták tudásukat a
győri, mosonmagyaróvári sportolók is. Az egyre nagyobb közismertségnek örvendő sportverseny két csoportban, a gyermekekkorosztályokban és a felnőttek kategóriájában zajlott.
A versenyek mellett a legis- az érmekért. A középdöntőbe a
mertebb közép-európai ver- legjobb nyolc versenyző lépett
senyedzők (akik egyben a tovább, majd a négy legjobb
zsűri tagjai is lettek) vezették versenyző küzdött meg egya formagyakorlatokat. Itt volt mással. A zsűri elsősorban a
a csehországi libereci Robo- technikai rúgásokat, védelmi
cop edzője, a Jablonyica nad pozíciókat és a kreativitást érNisov-i Big Baby edzője és tékelte.
természetesen a brazíliai PaAz egyéni eredmények:
coca mester is. Szombaton a Gyermekek (6/8 évesek): 1.
versenybe nevezett mintegy 50 Michaela Froncová (Komágyermek és 25 felnőtt számára rom) * 2. Alex Sitár (Galánta)
bonyolították le az elődöntő- * 3. Rácz Samuel (Komárom)
ket, hogy a vasárnapi döntőben
már csak korosztályonként a Gyermekek (9/11 évesek): 1.
legjobb 12 versenyző küzdjön Hoang Nikoletta (Komárom) *
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