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Az MKP-s alapszervezetek többsége elzárkózik
az „összeborulás” elméletétől

Németh István felvétele

Nem adják el magukat

A Magyar Közösség Pártja napjainkban országszerte alapszervezeti értékelő és
tisztújító taggyűléseket tart, ahol a szervezeti munkán kívül a tagoknak értékelniük kell az utolsó parlamenti választások eredményeit. A Komáromi járásban elsöprő győzelmet aratott az MKP, ám bejött a papírforma, miszerint sok
szlovák anyanyelvű tagja sikerre viszi a Most-Híd parlamentbe jutását. Azóta
sorozatban bizonyosodik be, hogy Bugár Béla egyszemélyes úrhatnámként feladott minden olyan választási igéretet, amely nem az ő gazdasági gyarapodásukat, hanem a kisebbség érdekeit szolgálta volna.

Komáromban az alapszervezet
élén Csonka Lajos mérnök állt,
aki úgy vette át az elnöki tisztséget, hogy Czíria Attila egyfajta árulásaként felszámolták
a szervezetet és újraszervezésre
kötelezték. Az újraszervezést
Csonka mérnök becsülettel
teljesítette, ám figyelmeztette
a tisztújító tagsági ülés résztvevőit, hogy a tisztségét csak
egy évre vállalta, s bár szívesen segíti a továbbiakban is

az alapszervezet munkáját,
elnök tovább nem kíván lenni.
A tagsági ülés résztvevői ezek
után Fekete Ferenc mérnököt
választották a komáromi alapszervezet elnökévé,
Ógyallán az évzárón résztvevők örömmel konstatálták,
hogy a kisváros lakosait nem
tudták megtéveszteni a Híd
párt vezetői. Mint azt Ondruš
Péter, az alapszervezhet elnöke
évzáró beszámolójában hang-

Szerkesztőségünk kérdéseire az alábbiakban Fekete Ferenc mérnök, az MKP komáromi városi alapszervezetének elnöke válaszol:
* Volt egyfajta bizalomvesztés a párt komáromi támogatói körében... – Egy évvel ezelőtt azzal a céllal alakult újjá helyi szervezetünk, hogy visszaszerezzük az MKP választóinak bizalmát,
amelyet a helyhatósági választások alkalmával elveszített, nyolc
magyar érzelmű, nem hivatásos politikus összefogásával, akik azóta is tenni akarnak komáromi közösségünkért. Működésünk első
esztendeje az alakulás éve volt, azonban a kezdetektől a magyar
érdekérvényesítés és megmaradás útjának keresése foglalkoztatott
minket.
* Megnyugodtak a kedélyek, itt az ideje az építkezésnek. Milyen alapszervezetet képzel el? – Mérték- és otthont adó szervezetet kívánunk építeni, amely össznemzeti célokat megfogalmazva
és általános értékeket szolgálva működhet a jövőben. Ennek fontos
alappillére, hogy az MKP tisztújítása során régiókra szabva megváltozzon a párt belső struktúrája, hiszen az utolsó parlamenti választásokon Komáromban adták le legtöbben az MKP-ra voksukat
a szlovákiai települések közül, aminek meg kell mutatkoznia az
országos szervezeti felépítésben is, mert formalizált-strukturált
közösségként a stabil működésnek nemcsak a látszatát, hanem a
mindennapos gyakorlatát is meg kell találnunk.
* Mit tart legfontosabb feladatának? – A városi szervezet belső
munkájának célja, hogy minél szélesebb legyen azoknak az intézményeknek, szervezeteknek a köre, amelyekkel érdemi kapcsolatot tarthat fenn, ezért szorosabbra kívánjuk fűzni a viszonyt a
Szlovákiai Református Egyházzal és más egyházakkal és a civil
szervezetekkel, amelyek aktív tevékenységet fejtenek ki a komáromi közéletben, valamint a városi vezetéssel. Ugyanakkor szervezeti hagyományaink – valamint személyes meggyőződésünk okán
is – nyitottak vagyunk minden érdeklődő komáromi felé, akiben
tenni akarás és elhivatottság van városunkért és a szlovákiai magyar közösségünkért, ezért megszólítunk minden volt MKP-tagot,
hogy újítsa meg tagságát, és teljes erőnkkel dolgozunk majd annak
érdekében, hogy minél több új és fiatal lépjen be közénk.
* Zárszóként mit mondana? – Talán helyesebb lesz, ha most inkább Fekete Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét
idézem: „Történelmi időket élünk, a jövőt tekintve – rövid és hos�szú távon egyaránt – komoly kihívásoknak kell megfelelnünk. Ma
még csak az építkezés kezdetén vagyunk, s aki épített, már tudja:
sem gyorsabban, sem lassabban nem lehet haladni, mint amit a
dolgok rendje enged, emiatt a figyelmünk sem lankadhat, de türelmetlenek sem lehetünk.”
* Köszönjük a tájékoztatást.

Véget ért a jubileumi
XXV. Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Verseny

Április 28. és 30. között rendezték meg Rimaszombatban
a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny XXV. évfolyamának döntőjét. Szombaton este került sor a Mindenki
színpada címmel megtartott eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára.
Idén múlt negyedszázada an- alkotó vers- és prózamondó
nak, hogy a Jókai Napok ren- versenyt Közép-Szlovákiába,
dezvénysorozatának részét Rimaszombatba telepítették
át. A rendezvény azóta kinőtte gyermekbetegségeit és
a felvidéki magyarság jelentős kulturális seregszemléjévé vált. Lapunk 2. oldalán
közöljük a díjazott régióbeli
versenyzők névsorát.

súlyozta, Basternák László, a
meggyilkolt polgármester és
MKP-s járási elnök meghatározta azt az emberi magatartásmintát, amelyet minden
párttagnak követnie kell. A
titkos szavazáson Ondrušek
Pétert ismét az ógyallai alapszervezet elnökévé választották. Székfoglalójában egyértelművé tette, hogy kizártnak
tartja az MKP és a Most-Híd
közeledését.

Meghunyászkodásból jeles,
érdekvédelemből elégtelen

a szlovák parlament magyarjainak

Továbbra is elveszíti szlovák állampolgárságát az a személy, aki felveszi egy másik országét. A legnagyobb ellenzéki párt, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) által javasolt törvénymódosítást csütörtökön elutasította a Szlovák Nemzeti Tanács. A könnyített honosítást
lehetővé tevő magyar törvényre már 2010-ben megszületett a szlovák ellentörvény, amely
mindenkit megfoszt szlovák állampolgárságától, aki bármely másik országét felveszi.
Ezt később úgy módosították, hogy aki tartós lakhellyel
rendelkezik az érintett másik
országban, az visszakaphatja,
illetve megtarthatja a szlovák
állampolgárságát is, továbbá
tettek kivételt például sportolók esetében is. Eddig nagyjából 1330 személy vesztette el
így a szlovák állampolgárságát
– legtöbben a cseh (402) és a
német (305) felvétele miatt. A
magyar állampolgárságot fel-

vevők közül – akik ellen a törvény valójában irányult –, mindössze 66 személyt fosztottak
meg a szlováktól.
Az elbukott törvénymódosítási
javaslatot a legnagyobb ellenzéki erő, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) frakciójában ülő Ondrej Dostál nyújtotta be. A javaslat
visszaállította volna a 2010. július 6. előtti helyzetet, azaz teljesen eltörölte volna a második
Fico-kormány rendelkezését, va-

lamint mindenkinek visszaadta
volna bárminemű feltétel nélkül
a szlovák állampolgárságát, aki
emiatt veszítette el. A javaslat
kudarca nem meglepetés, hiszen a szlovákokat pártállástól
függetlenül megosztó kérdésrőlvan szó, amelyet ráadásul
a kormánytöbbség sem akart.
A bukás viszont mégsem bukás, hiszen a törvénymódosítás
benyújtása inkább volt a nyúl
(Folytatás a 2. oldalon)

Ügyféliroda Komáromban

Május 6-án Komáromban, a városháza szomszédságában ügyfélirodát nyitnak, ahol a városi hivatal iktatója, a hitelesítő
iroda és az illetékbefizetésnek helyet adó pénztár működik
majd. Erről még tavaly született önkormányzati döntés annak
érdekében, hogy a lakosság ügyeit lényegében egy helyen intézhesse.

Csapdába került…

Szerdán délután négy órakor az egyik komáromi cipőboltban
a kasszában lévő készpénz átadására szólította fel az elárusítónőt egy 42 éves keszegfalvai nő. Szavainak egy 5 cm-es pengéjű késsel adott nyomatékot. Az eladónő ki akarta őt utasítani
az üzletből, amikor azonban nem sikerült távozásra bírnia, a
szomszédos üzlet vezetőjétől kért segítséget. A talpraesett férfi
aktivizálta az automata ajtó zárját, így a nő a két ajtó közé
rekedt. Mindaddig ott tartották, míg a rendőrség a helyszínre
nem érkezett. A nő, kihallgatása során azt vallotta, hogy vissza
szeretett volna jutni a börtönbe. Ez minden bizonnyal sikerül
is neki, hiszen az életveszélyes fenyegetésért és a rablásért 7-től
12 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélheti a bíróság.

Valóban gazdag műsor várta az idei
Komáromi Napok látogatóit. Azok,
akik az öregvár mellett döntöttek,
többek között megtekinthették a
Csavar Színház Az ördögbe! című
zenés meseelőadását, melyet egy tizedik századi csatajelenet követett.
A komáromi Sereghy-törzs lovasíjászai és a budapesti Északi Gárda
gyalogos harcosai működtek közre.
A történelmi várfalak között a délutáni órákban megismételték a látványos bemutatót.
Kép és szöveg: Németh István

Afgán határsértőket fogtak

Az Esztergomi és a Komáromi Rendőrkapitányság járőrei április 30-án, hajnali 2 óra körül Dél-Komáromban, az Erzsébet-hídnál ellenőriztek egy magyar rendszámú személygépkocsit. A járművet Y. Artur 30 éves ukrán állampolgár vezette, utasai közül mind a
nyolcan afgán állampolgárnak vallották magukat.
A vizsgálat során kiderült, ján megállapították, hogy a állították. A nyomozók Y. Arhogy a magukat afgánoknak nyolc menekültet az ukrán tur ukrán állampolgár ellen
valló utasok nem rendel- embercsempész jogellenesen embercsempészet bűntette
keztek okmányokkal és azt akarta külföldre juttatni.
elkövetésének megalapozott
sem tudták igazolni, hogy A rendőrök a jármű utasa- gyanúja miatt eljárást indítotlegálisan tartózkodnak az it őrizetbe vették és a Ko- tak, gyanúsítottként kihallországban. A rendőrök a jár- márom-Esztergom Megyei gatták és őrizetbe vették.
művezető vallomása alap- Rendőr-főkapitányságon elő-la-

Gúta városa elbúcsúzott Ján Jánytól

A szocialista társadalmi rendszerben is ember maradt. Ajtaja nyitva volt mindenki
előtt, név szerint ismerte a gútaiakat, sok
bájjal törte a magyar nyelvet. A nagy dunai
árvíz idején ott volt a gátakon, huszonnégyórás szolgálatot tartott, szervezte a menekítést, a gyerekek biztonságba helyezését.
Töretlen munkakedve volt. Azután elvonult az ár, maradtak az összeomlott házak.
Ekkor a minisztériumok állandó vendége
lett, kilincselt, levezényelte az újjáépítést,
s végül ő volt az, aki átvehette az oklevelet
Gúta várossá avatása alkalmából. Az 1968as eseményeket követő konszolidáció öt is
érintette, a pártvezetés nem engedte, hogy a
továbbiakban is a város élén álljon. Szervezői munkájára azonban szükség volt, így kinevezték Közép-Európa legnagyobb kismotorkerékpár-gyártó vállalata igazgatójává.
Az irányításával épült fel a gyár, kezdődött

el a próbagyártás abban a városban, amelynek nem volt komolyabb ipari történelme.
A vállalat dinamikus fejlődése egészen az
óceánon túli, amerikai kivitelig terjedt.
Munkáját 2007-ben a város díjával jutalmazták, tavaly pedig szeretett főterén egy
japán galambfát ültetett el. Ez a fa akár
évszázadokon át is megőrzi emlékét.
Mindig szerény ember volt, nem is épült
emeletes háza, csak családjára, gyermekeire volt büszke. Példás életét igazolja,
hogy május végén ünnepelte volna házasságkötésének 62. évfordulóját. Ahogy
élt, úgy is távozott az élők sorából: csendesen, senkit sem zavarva.

Ján Jánytól,

Gúta városa nemzeti bizottságának néhai elnökétől hétfőn vettek végső búcsút
mindazok, akik szerették és tisztelték őt.

2

FÜGGÖNY FEL!

A gráci G-Fotóklub
harminc éve
Az idei Komáromi Napok keretében három szép fo-

tókiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők. Ezek
egyike a múlt héten kedden nyílt a Duna Menti
Múzeum Zichy-palotabeli fotógalériájában. Amint
az többek számára ismeretes, a Helios Fotóklub
hosszabb ideje baráti kapcsolatokat ápol a gráci
G-Fotóklubbal, amelynek reprezentatív kiállítása
valóban bámulatra méltó.
Amint azt Nagy Tivadar mérnök, a Helios Fotóklub elnöke megnyitó beszédében többek között
elmondta, a gráci fotóklub harminc évvel ezelőtt,
1986 szeptemberében alakult lelkes amatőr fotósokból. A klubnak jelenleg 27 tagja van és fennállása óta 45 tartományi és egy országos fotóverseny
győztese. Az elmúlt időszakban két klubtagjuk és
a klub egy-egy aranyérmet nyert a Trierenberg
Super Circuit 2015 elnevezésú nemzetközi fotóversenyen, amelyen a világ szinte minden tájáról több mint huszonkétezer fénykép szerepelt. A
gráci klubnak többek között Ausztráliában is volt
vándorkiállítása. A pályázatokon és fotóversenyeken való szereplésen kívül a klubban pezsgő élet
folyik, rendszeresen szerveznek kirándulásokat,
elődásokat és vitaesteket.
(németh)
(A szerző felvételei)

Meghunyászkodásból jeles,
érdekvédelemből elégtelen
a szlovák parlament magyarjainak

(Folytatás az 1. oldalról)
kiugrasztása a bokorból, mintsem valós eséllyel induló kezdeményezés.
A Most-Híd magyar-szlovák
vegyes pártot ismét rendkívül
kínos helyzetbe hozta mindez.
A párt elfogadottságát már az
is mélypontra juttatta a magyarok és a szlovákok körében
egyaránt, amikor Bugár Béla
egy hónapja bemanőverezte az alakulatot a Robert Fico
pártjával és a Szlovák Nemzeti
Párttal közös koalícióba. Most
megtörtént az első szakítópróba is, hiszen a Most-Hídnak
választania kellett a magyar érdek és a kormányérdek között.
A szavazáson 143 képviselő
vett részt, ebből 132 adott le
érvényes szavazatot: 27 képvi-

selő támogatta, 61 ellenezte és
44 tartózkodott. Az igen szavazatok a törvénymódosítást
benyújtó SaS frakcióból, valamint az Egyszerű Emberek
és Független Személyiségek
(OľaNO) bizonyos képviselőitől jöttek, sőt a Család Vagyunk párt két tagja is igennel
szavazott. A dolog érdekessége, hogy a támogatók egytől
egyig szlovákok. A magyarok
nem szavaztak – sem a MostHíd frakciójának tagjai, sem
az OĽaNO frakciójában ülő
Grendel Gábor, a független
Cséfalvayová Katarína pedig
tartózkodott. A magyarok közül egyedül a Most-Hídból
kilépett, jelenleg független Simon Zsolt szavazott igennel.
forrás: Pesti srácok

„Nem tudni,
hogy drága volt-e a CT…”
A Főügyészség ejtette a vádat

A Főügyészség ejtette a vádat a pöstyéni kórház közbeszerzési eljárása ügyében. Mint ismeretes, az intézmény 1,6 millió euróért akart
CT-berendezést vásárolni, holott 600 ezer euróval olcsóbban is vehetett
volna. A vádejtés indoklása szerint a szakértői vélemény csak a csehországi árakkal hasonlította össze a szóban forgó CT árát, szlovákiai
árajánlatokat nem vizsgált. Ilyenkor a hazai igazságszolgáltatásban rég
megrendült bizalmú mezei polgár csak néz, mint a moziban, mert az
egészet, úgy ahogy van, nem érti. Nem érti, mert józan paraszti ésszel
úgy gondolja, hogy ha a szakértői vizsgálat nem volt elég alapos, akkor
nem a vádat kellett volna ejteni, hanem a szakvélemény kiterjesztését,
kiegészítését elrendelni. Egyébként ez a véleménye az ügyre rávilágító
Alan Suchánek orvosnak is, aki időközben az OĹaNO-NOVA színeiben bejutott a parlamentbe. Utalt erre a volt egészségügyi miniszter,
Viliam Čislák is, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy mivel ezekből
a berendezésekből nálunk kevesebb fogy, az árak összehasonlításánál
a környező országok árait is tekintetbe veszik. Hogy ez miért nem így
történt, arról nem esett szó, a közvélemény megnyugtatására mindös�sze annyit közölt a Főügyészség szóvivője, hogy a bizonyítékok kiegészítése és a felrótt hibák kijavítása után újra vád emelhető az ügyben.
Hogy erre sor kerül-e, vagy ez az ügy is elalszik szép csendben mint oly
-zsusok más, nos, ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióink.

XXV. Tompa Mihály Vers- és
Prózamondó Verseny régióbeli díjazottjai
Bronzsáv: Czibor Eugénia,
MTNY Alapiskola, Marcelháza,
felkészítője Gál Lívia * Ezüstsáv: Majer Jázmin, Eötvös Utcai
MTNY Alapiskola, Komárom,
felkészítője Majer Szendi Gabriella * Aranysáv: Lestár Zsófia,
Naszvadi Alapiskola, felkészítője Mgr. Holka Gizella, Pastorek Fanni, Eötvös Utcai MTNY
Alapiskola, Komárom, felkészítője Vrečič Katalin.
I. kategória – PRÓZA:
Bronzsáv: Trestyánszki Eszter,
Jókai Mór Alapiskola, Komárom, felkészítője Varga Ilona
* Aranysáv: Asztalos Luca,
Naszvadi Alapiskola, felkészítője Mgr. Holka Gizella * Gerencséry Erik, MTNY Alapiskola, Marcelháza, felkészítője
Gál Lívia.
II. kategória – VERS
Bronzsáv: Nagy Gergely János, Feszty Árpád Alapiskola
és Óvoda, Ógyalla, felkészítője Mgr. Rakottyay Katalin *
Gál Ádám Vajk, Tarczy Lajos
MTNY Alapiskola, Hetény, felkészítője Mgr. art. Kiss Szilvia
* Aranysáv: Gál Ádám Vajk,
Tarczy Lajos MTNY Alapiskola, Hetény, felkészítője Mgr.
art. Kiss Szilvia, Béhr András
Bertalan.
II. kategória – PRÓZA
Bronzsáv: Fekete Lujza, Jókai
Mór Alapiskola, Komárom, felkészítője Fabó Tibor * Ezüstsáv: Naňo Nimród, MTNY
Alapiskola, Marcelháza, felkészítője Mgr. Lancz Ildikó.
III. kategória – VERS
Bronzsáv: Lakatos Áron, Jó-

kai Mór Alapiskola, Komárom,
felkészítője Molnár Xénia *
Ezüstsáv: Pikler Mihály, Munka Utcai MTNY Alapiskola,
Komárom, felkészítője Habán
Hajnalka * Aranysáv: Zakál
Dóra, Munka Utcai MTNY
Alapiskola, Komárom, felkészítője Laboda Róbert.
III. kategória – PRÓZA
Bronzsáv: Gyürky Mátyás,
Munka Utcai MTNY Alapiskola, Komárom, felkészítője
Habán Hajnalka * Aranysáv:
Králik Máté, Munka Utcai
MTNY Alapiskola, Komárom
felkészítője Laboda Róbert.
IV. kategória – VERS
Bronzsáv: Bukovszky Orsolya, Selye János Gimnázium,
Komárom, felkészítője Spátay
Adriana; Molnár Mátyás, Selye
János Gimnázium, Komárom,
felkészítője Spátay Adriana;
Török Máté, Selye János Gimnázium, Komárom, felkészítője Spátay Adriana * Ezüstsáv:
Kuchta Gábor, Ipari Szakközépiskola, Komárom, felkészítője PhD. Kiss Tímea * Hazai szerző művét tolmácsoló
legsikeresebb előadó: Kálosi
Zsófia, Selye János Gimnázium, Komárom, felkészítője
Spátay Adriana * Aranysáv:
Kálosi Zsófia, Selye János
Gimnázium, Komárom, felkészítője Spátay Adriana.
IV. kategória – PRÓZA
Bronzsáv: Jókai Máté Tibor,
Selye János Gimnázium, Komárom, felkészítője Spátay
Adriana * Ezüstsáv: Bencsik
Stefánia, Selye János Gimná-

zium, Komárom, felkészítője
Farkas Adrianna; Melecsky
Kristóf és Nagy Zsolt, Selye
János Gimnázium, Komárom
felkészítője Farkas Adrianna;
Szebellai Dániel, Selye János
Gimnázium, Komárom, felkészítője, Farkas Adrianna * A
zsűri különdíjasa: Melecsky
Kristóf, Selye János Gimnázium, Komárom * Aranysáv:
Horváth Dávid, Ipari Szakközépiskola, Komárom, felkészítője PaedDr. Tóth Katalin.
V. kategória – VERS
Ezüstsáv: Borsó Ákos, Selye János Egyetem Komárom;
Jančík Krisztina, Komárom;
Szabó Csilla, Komárom, felkészítője Várady Kornélia.

OLVASÓPRÓBA A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN
Megtartotta évadjának utolsó olvasópróbáját a Komáromi
Jókai Színház társulata. Michael Frayn Függöny fel! című
színházi komédiáját Méhes László állítja színpadra.
Frayn drámaírói karrierje egy se ellenére is elemeire hullik
unalmas előadással kezdődött szét a társulat s az előadás. A
1970-ben, amikor az álmából második felvonásban ugyanazt
felriadó szerzőnek eszébe ju- látjuk, csak egy későbbi időtott, mennyivel izgalmasabb pontban, s hátulról. De a káosz
lehet, hogy mi történik a ku- fokozódik, a konfliktusok véglisszák mögött. Így született letekig éleződnek, a kellékek
12 évvel később, 1982-ben a megbokrosodnak, a katasztróNoises off, mely magyar szín- fa elkerülhetetlen...
házban Ugyanaz hátulról, Még Kedves nézőink, ezúton szeegyszer hátulról, Veszett fej- retnénk Önöket figyelmeztetni
készülő előadásunk mellékhatására: az előadás alatt intenzív
nevetőgörcsök léphetnek fel, a
görcsök az előadás végeztével
fokozatosan csitulnak, pár
nappal később már csak halk
kuncogás formájában köszönhetnek vissza. Megértésüket
előre is köszönjük! A szereplők: Bandor Éva, Tóth Tibor,
Tóth Károly, Holocsy Krisztina, Losonczi Kata m.v., Mokos Attila, Drága Diána m.v.
Fabó Tibor és Szabó Viktor. A
díszlet Horesnyi Balázs m.v.
munkája, a jelmezeket Gadus
Erika tervezi. A bemutató júsze, Függöny fel! címen vált nius 10-én, 19 órakor lesz.
híressé. A történet egy színházi főpróbán kezdődik (az A felvételek az olvasópróÁdámkosztüm c. megkérdő- bán készültek. Balra Tóth
jelezhető minőségű bohózatot Tibor színházigazgató, lent
próbálják), a neurotikus ren- az olvasópróba résztvevői
dező kétségbeesett erőfeszíté- láthatók.

Újabb ajándékszállítmány Hollandiából
Ha Gútán megjelenik Opscherper Henk és
kisfia, Nick, abban az érintettek biztosak
lehetnek, hogy teherkocsijuk tele van olyan
ajándékokkal, amelyeket az amersfoorti lakosok ezúttal a gútai Krízisközpont számára
gyűjtöttek össze. Pénteken a kora délutáni
órákban kocsijuk begördült a krízisközpont
telephelyére és az ott tevékenykedők örömmel rakhatták ki a a csomagokat. Kürti

Mónika, a központ vezetője azt is elárulta,
hogy évek óta figyelemmel kísérte a holland
vendégek tevékenységét, akik elsősorban
nyugdíjasotthonokba vittek ajándékokat, s
végtelenül örült, hogy ezúttal a gútai rászorulók is részesülhettek az adományokból.
A krízisközpont dolgozói még a hét végén
mértet és rendeltetés szerint szétválogatták a
csomagok tartalmát.

A kórusmuzsika ünnepe
A XV. VOX HUMANA margójára

Április 16-án újra csodálatos kórusművek csendültek fel a komáromi énekkarok tavaszi fesztiválján a Tiszti pavilon dísztermében. Az ünnepi hangverseny főhajtás volt Bartók Béla születésének 135., és Németh István László születésének 120. évfordulója tiszteletére. Pipper László, a
Gaudium Polgári Társulás elnöke üdvözlő szavaiban emlékeztetett arra, hogy a világ 2003 óta
ünnepli az emberi hangot április 16-án, s a World Voice Day programsorozataiban hívja fel a figyelmet az emberi hang, vagyis a vox humana fontosságára, ami a mindennapi kommunikáció és
a zene, a művészetek legfontosabb „eszköze”. Vigyázni kell rá, óvni és szépen használni. És miben
mutatkozik meg legtökéletesebben a szépsége? Természetesen a dalban, az énekben, amelynek
segítségével oly tökéletesen tudjuk kifejezni minden érzelmi rezdülésünket.
Az énekkarok műsora előtt Grassl Ferdinánd, közremű- A kórusfesztiválra vendégfelNagy Ferenc emlékezett meg ködött Fekete Éva fuvolán és lépők is érkeztek, mégpedig
Bartók Béla munkásságáról, zongorán, Kulin Eduard hege- a székesfehérvári Ars Musica
aki Kodály Zoltánnal együtt dűn és Siposs Jenő gitáron. L. vegyes kar. Ők 2013-ban alaoly sokat tett a magyar zene Szabó István, Kocsár Miklós, kultak meg, s tevékenységük
korszerűsítéséért, a népzene Németh István László és Dobi fontos részének tartják a zenei
műzenébe emeléséért. Bartók Géza műveit interpretálták ismeretterjesztést. Rendezvémunkásságának még egy fon- mély átéléssel, magas művészi nyeik között vannak gyermetos célja volt, amiről így ír: fokon. Ez a kórus jövőre ün- keknek szóló zenei foglalkozá„Az én vezéreszmém a népek nepli majd fennállásának 15. sok, a felnőttek részére pedig
testvérré válásának eszméje... évfordulóját.
zenetörténeti előadásokat, s
Ezért nem vonom ki magam A kedves, régi jó barát, a helyi természetesen koncerteket is
semmiféle hatás alól, eredjen vmk mellett működő Kantantí- tartanak. Mostani műsorukban
az szlovák, román, arab, vagy na női kamarakórus mindig szí- Szíjjártó Jenő, Gárdonyi Zolbármilyen forrásból. Csak tisz- vesen látott vendég a Gaudium tán, Bartók Béla, Karai József
ta, friss, egészséges legyen az által rendezett hangversenye- műveit énekelték, és Illyés
a forrás.”
ken. Ez az énekkar 1997-ben Gyula Bartók c. versének egy
A másik jubiláns, Németh Ist- alakult a sikeres Námorníček részletével is emlékeztettek a
ván László, a felvidéki zene- gyermekkar volt tagjaiból. nagy zeneszerzőre. A kórus alaszerző, orgonaművész és peda- Ezen a fellépésen többek kö- pító karnagya Szabó Adrienn.
gógus, aki Budapesten Bartók zött egy gyönyörű Bartók-kó- A következő fellépő a dél-kotanítványa volt, majd a Bécsi rusművel is megörvendeztették máromi Vox Femina női kar.
Mesteriskolában is tanult. 1921 a közönséget. Az énekkart Ka- Tagságának többsége pedaés 1942 között a Pozsonyi Vá- tarína Čupková vezényelte.
gógusokból verbuválódott, s
rosi Zeneiskola zongoratanára, Hogy a közös éneklés milyen az elmúlt tanévben ünnepelte
s egyben a Szent Márton-dóm jó dolog, bizonyítja azt Komá- fennállásának 35. évfordulóját.
orgonistája is. 1931-ben Bar- rom legfiatalabb felnőtt kóru- Nagy magyar muzsikusokon,
tók Béla Dalegyesület néven sa, a Selye János Egyetem női Bartókon, Kodályon és Bárdos
vegyes kart alapít, amely a két kara, amely a 2013/14-es tan- Lajoson nevelődtek fel a kórus
világháború között a szlovákiai évben alakult meg, és jelenleg tagjai, akik között nagymamák
magyar zeneélet jelen képvi- közel 50 tagot számlál. A kórus és fiatal anyukák is vannak.
selője. Németh István László alapító karnagya Orsovics Ivet- Ami összetartja őket, az a zene
1949-től a Pozsonyi Zene- és te volt. Az énekkar már az ala- iránti szeretet és lelkesedés.
Drámaművészeti Főiskola ta- kulása évében aranykoszorús Szeretik a romantikus művenára, docense volt. Több mint minősítést ért el a XVI. Kodály ket, és belekóstoltak már az
100 művet írt, többek között az Napokon Galántán. A kórus oratórium-éneklésbe is. Most
Ifjú Szívek és a Csehszlováki- állandó korrepetitora Bakos Bartók-műveket
énekeltek,
ai Magyar Tanítók Központi Márta, a helyi művészeti alap- vezényelt Hoffmann Lászlóné
Énekkara számára.
iskola pedagógusa. Mostani Kemenes Vera.
Az énekkarok műsorát a Ko- műsorukban is igényes kórus- A kórusfesztivál utolsó szemáromi VMK és a Jókai Mór műveket szólaltattak meg, pl. replője a méltán nagy hírű GaAlapiskola Gaudium vegyes Kocsár Miklós–Nagy László: lántai Kodály Zoltán Daloskör
kara nyitotta meg, vezényelt Adjon az Isten c. gyönyörű volt, amely most készül megStirber Lajos, a Magyar Kul- művét. És a sok fényes, csengő alakulása 60. évfordulójának
túra Lovagja. Szólót énekelt leányhang betöltötte a termet... megünneplésére. A kórus első

lépéseit maga Kodály Zoltán
egyengette, s hozzájárult, hogy
az ő nevét viselje. A kórus szép
sikereket ért el különböző megmérettetéseken, számukra szinte természetes az aranykoszorús minősítés. 1982-től Józsa
Mónika a kórus karnagya, aki
a nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem ének-zene tanszékének tanára, számos kitüntetés
birtokosa. Mostani előadásukat
csodaszép darabbal indították:
Szőnyi Erzsébet Ima alkonyi
harangszóra c. művével, de
énekeltek Kodály-, Barabás-,
és Szíjjártó-szerzeményeket is,
a közönség gyönyörűségére.
Az egyesített vegyes karok előadásában a közönség meghallgathatta Németh István László
Nyolc magyar népdal című
művének I. III. és VII. tételét.
Az összkart Józsa Mónika vezényelte.
Aki ott volt és hallotta a műsort, újra megbizonyosodhatott
az emberi hang szépségéről, a
közös éneklés erejéről.
Szendi Ildikó
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BEUGRÁS A „BEUGRÓ” ELŐADÁSBAN
A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN
Különleges beugrás tanúi lehettek a Premier bérletes nézők április 29-én a Komáromi Jókai Színházban. Az eredeti terv szerint Arthur Millertől Az ügynök halála került volna műsorra,
ám egy sajnálatos megbetegedés miatt a próbafolyamat félbeszakadt és a produkció bemutatóját – a tervek szerint – a következő évadban tartják meg. Hogy a nézők mégse maradjanak
színházi élmény nélkül, „mentőövként” a kassai Thália Színház
Mizantróp című produkciója került a bérletrendszerbe.
A komáromi bemutatón vi- A nézők hálás tapssal jutalszont a Philinte-et játszó Ollé mazták a direktorok döntését,
Erik lett rosszul a színfalak mely ezúttal megmentette az
mögött, s az első felvonás vé- előadást, sőt, egész kivételes
geztével már nem tudta foly- élményt jelentett, hogy maga a
tatni az előadást. Miután Tóth rendező áll színpadra saját proTibor, a Komáromi
dukciójában a koJókai Színház és
máromi deszkákon.
Czajlik József, a
Ollé Eriknek valakassai Thália igazmennyi kollégája
gatója (egyben az
jó egészséget kíván
előadás rendezője)
abban a reménya második felvoben, hogy a követnás kezdése előtt
kező előadásokon
beavatta a nézőket
már gond nélkül
a sajnálatos és vátudja vállalni a
ratlan eseményekszínpadra lépést!
be, Czajlik József
szövegkönyvvel
Felvételünkön:
a kezében vállalta
Petrik
Szilárd
Philinte szerepének
(háttal) és Czajlik
további alakítását.
József a darabban
A XXV. Komáromi Napok kereté
ben rendezték meg április 28-án,
csütörtökön délelőtt a Holt-Vág
térségében az ifjú életmentők városi és járási versenyét, valamint
a látványos katonai és rendőrségi bemutatókat. A versenyen az
egyes iskolák csapatai jó erőnlétükről és szakmai felkészültségükről tettek tanúbizonyságot. A
jelenlevők fokozott figyelemmel
és érdeklődéssel nézték végig azt
az izgalmas bemutatót, melynek
során az érsekújvári és komáromi rendőrök kutyáik közreműködésével tették ártalmatlanná a
menekülő bűnözőket. Bizonyára
emlékezetes marad a fiatal nézők
számára az a bemutató is, amelynek során egy különleges kétéltű
járművel kimentettek a vízből
egy bajbajutottat.
Kép és szöveg: Németh István

Negyed évszázada alakult át Komárom főtere
Az 1989 őszén kezdődő társadalmi változások lehetővé tették egyebek közt azt is, hogy Komárom főterére visszakerüljön a
város hős védőjének, Klapka György tábornoknak szobra, Róna József budapesti szobrászművész alkotása, melyet eredetileg 1896-ban állítottak a komáromiak, s a város többi magyar vonatkozású emlékművével együtt a második világháború
után eltávolították. Az emlékmű a „bársonyos forradalom” kezdetén a vár előtti angolparkban állt, ahová a Komárom várossá nyilvánításának 700. évfordulójára rendezett ünnepség keretében 1965 őszén sikerült felállítani, miután Nagy János
szobrászművész restaurálta.
Nagy János vezetésével került sor 25 évvel ezelőtt, 1991 tavaszán
az emlékmű eredeti helyére történő visszahelyezésére, az akkori
városvezetés döntése értelmében. Az áthelyezést végző művészek
és mesteremberek régi fényképek és rajzok alapján újraalkották a
szobor eredeti talapzatának másolatát, s a talapzat elé visszakerült
a várvédők vitézségét jelképező bronzoroszlán is. Az emlékmű
áthelyezésének előkészületével egyidőben a város ökormányzata
a főtér városháza előtti részén díszes kövezetet készíttetett a korábbi aszfaltburkolat helyett. A kövezetben egy kör alakú üveglap
jelzi az egykori városi kút helyét, melynek díszes barokk vasrácsozatát a városvezetés 1879-ben a Komáromban szolgáló, régiségkedvelő Salvator János főhercegnek adományozta, továbbá
egy alabárdokkal díszített fémlap jelzi az egykori városi börtön
helyét, s a kövezetbe beépítve található Komárom bronzból készült címere is. 1992-ben folytatódott a tér további kikövezése.
A felújított Klapka-szobrot nagyszabású ünnepség keretében,
több ezer főnyi közönség jelenlétében 1991. május 5-én leplezték le eredeti helyén. Az 1896-ban állított emlékműtől eltérően a
visszahelyezett szobor talapzatán csak a tábornok neve olvasható,
s nincs körülötte vasrácsozat. Az emlékmű visszaállítását követően a főtér neve 1992-ben Októberi forradalom tér helyett Klapka
György tér lett.
A kilencvenes években tovább módosította a főtér arculatát a városháza és a Zichy-palota homlokzatának átfestése, az új üzletek

és a Klapka Vigadó a Zichy-palota földszintjén, a korábbi növényzet helyett az egységes gömbjuharfák kiültetése, a Tiszti
pavilon homlokzatának felújítása, a Komárom szabad királyi
várossá emelésének évfordulójára, az 1965. évi dunai árvíz, illetve a hajógyár fennállásának 100. évfordulójára létesített emlékkövek, továbbá a tér közepén állított ivókút.
A tér déli oldalán sorjázó polgárházak többségét is felújították
tulajdonosaik. Az önkormányzat megrendelésére 1991-1992ben a szakemberek Csütörtöki András restaurátor vezetésével
felújították a tér nyugati szélén álló Szentháromság-szobrot is, s
annak szükségessé váló felújítását az említett szakember vezetésével 2014-ben megismételték.
A város történelmi múltját idéző turisztikai látványosság a városháza tornyának ablakában 1998 szilveszterétől rendszeres
időszakokban megjelenő 1848/49-es huszár alakja, melynek
trombitájából felhangzik a komáromi várvédők győztes csatáira
utaló Klapka induló – az egykori várőrség zenekara karmesterének, Egressy Béninek szerzeménye.
A főtér kellemes esztétikai összhatását erősen rombolja a keleti
oldalán álló volt rendelőintézet romos épülete, amely 2002-ben
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat tulajdonába került, s az több
mint egy évtizedig hagyta kihasználatlanul lepusztulni, úgyhogy
az épületet visszaszerző komáromi önkormányzatnak nagy gondot jelent további sorsának elfogadható megoldása. A rendelőintézet és több belvárosi bolt megszűnése, illetve a nagy áruházak
létrejötte a város szélén tetemesen csökkentette a belváros utcáinak forgalmát. Alkalmi idegenvezetőként gyakran tapasztalom,
hogy az idelátogató turisták Komárom belvárosának számos történelmi emlékhelyét, rendezett, de üres utcáit látva megjegyzik:
De hol vannak az emberek, hol vannak a komáromi lakosok?
Mácza Mihály

Felvételeinken: (balra) A városháza a hetvenes évek végén –
középen a megkezdett munkálatok, jobbra a már álló talapzat látható
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Növényvédelem

Jelez a számítógép

Májusi teendők a kertben

A csapadékos időjárás hatására tet ajánljuk. A készítmények 45 (30-45 g/10 l), Chorus 50
egyes, fejlődésükhöz nedves- megvásárlása előtt tájékozódni WG (1,5-4,5 g/10 l). Vigyázat,
séget igénylő gombás beteg- kell, hogy milyen kultúrában a kéntartalmú készítmények
ségek és kártevők szaporodás- van az adott szer engedélyez- 25 °C felett megperzselhetik
nak indultak annak ellenére, ve. A megfigyeléseink szerint a növényt! Szőlőben a gomhogy hajnalban sokszor 0o C almástermésűekben rajzanak a bás betegségek leküzdésére
alá süllyedt a hőmérséklet. A levélaknázó-molyok, a csont- az alábbiak javasolhatók: A
levéltetvek száma is növek- héjasokban a szilvamoly, kele- fertőző kordonkar-elhalást a
vő, a megfigyeléseink szerint ti gyümölcsmoly, a szőlőben a fertőzött vesszők elégetésével
az almástermésűekben rajza- tarka szőlőmoly. A lárvakelés mérsékelni lehet. A hagyomának a levélaknázó-molyok, a megindult. Mivel a hatékony nyosan orbáncos területeken
csonthéjasokban a szilvam- védekezés alapja, hogy a tojás- célszerű 5-6 leveles korban
oly, keleti gyümölcsmoly, a ból kikelő kis lárvák rovarölő kezelni mankoceb hatóanyagú
szőlőben a tarka szőlőmoly, a szerrel kezelt felületet találja- gombaölőszerrel (pl. Dithalárvakelés megindult. Foko- nak, el kell végezni a perme- ne M 45 DG Neo-Tec, stb.),
zottan felhívjuk a figyelmet az tezéseket. Felhasználhatók a a hatás fokozható, ha elemi
almáskertekben folyamatosan szabadforgalmú készítmények kén hatóanyagtartalmú fungifennálló varasodás- és liszthar- közül pl. a kitinszintézis-gát- cidet adunk hozzá. A lisztharmat-veszélyre. A szőlőben a lók (pl. Vaztac 10 EC (1 ml/10 mat elleni védekezés alapja a
lisztharmat elleni
megelőzés, ennek idővédekezés alapja
pontja a 20–25 cm-es
a megelőzés, enhajtáshossz állapota,
nek időpontja a
ami rendszerint meg20-25 cm-es hajegyezik a peronosztáshossz állapota,
póra elleni első védeami rendszerint
kezés időpontjával. A
megegyezik
a
lisztharmat ellen jelen
peronoszpóra el
fenológiai állapotban
leni első védea kéntartalmú, a perokezés időpontjánoszpóra ellen manval. Ajánljuk a
koceb, vagy metiram
Collins (4 ml/10
hatóanyagú
kontakt
Amint felmelegedik az idő,
l víz), Shavit F
növényvédő szerekkel
támadnak a levéltetvek
71,5 (vagy 72)
lehet védekezni. Ha
WP alkalmazását, hogy ahol l), Marvrik 2 F (5 ml/10 l), csapadékosra fordul az idő,
megmaradtak a hajtások, el ne Cyprin 10 EC (2,5 ml/10 l), vagy biztosan beazonosított
vigye a peronoszpóra.
stb.) – melyek kijuttatásának tünet is előfordul, akkor csak
A levéltetvek száma is növek- időzítése különösen nagy oda- a felszívódó készítmények (pl.
vő, már előfordulnak a gyü- figyelést igényel. A piretroido- Discus (2 g/10 l), Luna Expemölcsfák, dísznövények fejlő- kat a hasznos parazita rovarok rencie (2,5 ml/10 l, Topaqs 100
dő, friss hajtásain. Kártételük- kímélése céljából évenként EC (4,5 ml/10 l), stb.) adnak
nél (hajtásvég-, levél-deformá- legfeljebb kétszer használjuk. megfelelő védettséget. Csalódás, sárgulás) jelentősebb, Fokozottan a kertbarátok fi- padékos napok után, legalább
hogy a vírusos betegségeket is gyelmébe ajánljuk, hogy az 10-14 naponként célszerű a
terjesztik. A felszaporodás kez- almáskertekben folyamatosan kezeléseket megismételni. A
detén a kontakt készítmények fennáll a varasodás és liszthar- tarka szőlőmoly rajzása egyes
hatása is kielégítő, de erős mat veszélyre. Az almafavara- térségekben erős, a tojásrakás
fertőzés esetén, ha a levelek sodás tünetei a levélen megje- folyamatos. A tömeges lármár besodródtak, a felszívódó lentek, kedvező körülmények vakelés május közepén várhahatású rovarölő szerek adnak (csapadék, vagy erős hajnali tó. Ellenük hatásososan védecsak megfelelő eredményt. harmatképződés) mellett a kezhetünk, ajánljuk a Coragen
Védekezésre felhasználható fertőzés veszélyezteti a gyü- 20 SC (1,75 ml/10 l, Decis
készítmények egész sora áll mölcsöt is. A varasodás ellen Protech (7 ml/10 l, Mavrik 2 F
rendelkezésre, ebből a Nurelle a zöld dió nagyságú termésál- (5 ml/10l) vegyszereket. Arra
D (6 ml/10 l), Pirimor 5 WG lapotig felváltva a legeredmé- azonban ügyeljünk, hogy 25
(5-7,5 g/10 l), Calypso 480 nyesebb különféle permetsze- oC felett a rezes permetszerek
SC (2 ml/10 l), Dursban Del- reket használni. Ilyen az Antre égést okozhastnak a leveleken.
-lata (0,38-0,48 ml/10) perme- 7 WG (22 g/10 l), Dithane M

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Megfontoltsága és óvatossága azonnal eltűnik, ha szerelmi ügyekről van szó. A Vízöntők
elképzelni sem tudják az életüket párkapcsolat nélkül, ezért a
párkeresők most teljes erőbedobással azon dolgoznak, hogy kiválasszák a lehetséges jelöltek közül a legmegfelelőbbet.
HALAK (február 21. – március 20.) Belső bizonytalanságát azzal
igyekszik leplezni, hogy egész héten csak beszél és beszél, ám az
önhöz közel állókat nem tudja megtéveszteni egy ilyen trükkel,
ők látják önön, hogy valami komolyan aggasztja, és igyekeznek
is kiszedni önből, hogy mi az. Ossza meg velük problémáit!
KOS (március 21. – április 20.) Nehéz ellenállnia a kísértésnek,
hogy megpróbálja uralma alá vonni kedvesét. Legszívesebben átvállalná tőle bizonyos dolgainak intézését. Tudja azonban, hogy
ezt nem teheti meg vele, mert különben soha nem válik önállóvá
életének ezeken a területein, márpedig ez önnek is fontos.
BIKA (április 21. – május 20.) Sok Bika fél attól, hogy gyengének tűnik, ha megmutatja valódi természetét, ha vállalja lénye
érzékeny területeit. Mivel önt érzelmi kapcsolatai táplálják, nem
teheti meg, hogy épp ebben nem vállal kockázatot és csak fél
szívvel, biztonságosnak vélt feltételekkel szeret.

Az áprilisi megfejtéseket május 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor

– Halló, doktor úr? A kisunokám lenyelte a
tollamat.
– Öt perc múlva ott leszek – mondja a doki.
– És addig mivel írjak, ceruzával?!

A székely dühbe jön, és csúnyán elveri az
anyósát. Az asszony persze szalad a rendőrségre, és feljelenti.
– Hogy merte megütni az anyósát? – förmed
rá a rendőr. – Nem tudja, hogy büntetni csak
a hatóságnak van joga?
– Én nem bánom – mondja a góbé.– Itt a botom, oszt üsse akkor maga!
– Mi volt ez a csoszogás, Jean?
– Kiment a cipője a divatból, uram.

– Miről lehet felismerni a mérges gombát ?
– Lelöki a kalapját és ugrál rajta .

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Érzékeny, sérülékeny időszakban van most. Környezetének minden lényegtelen megjegyzése mélyen érinti és megingatja önbizalmát. Emiatt nem tudja
szokásos lendületével intézni feladatait, elbizonytalanodik és a
többiektől vár útmutatást vagy ösztönzést, amihez pedig igazán
nincsenek hozzászokva öntől.
RÁK (június 22. – július 22.) Családi élete nagyszerűen alakul,
bár szívesen venne egy kicsivel több függetlenséget. Ha nyugtalanítja valami, legyen őszinte szeretteivel, és bátran kérjen
tanácsot, megértők lesznek önnel, és sokat segíthetnek. Később
hálás lesz támogatásukért és szeretetükért.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Amint képessé válik
arra, hogy elkötelezze magát, egészen új távlatok nyílnak meg ön
előtt. Ez életének minden területén így van, legyen szó a munkájáról
vagy a szerelmi életéről, bár mivel ön erősen érzelmi beállítottságú,
az utóbbiban valószínűleg intenzívebben éli meg a változásokat.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Kiválóan együtt tud
ma működni másokkal. Bizonyos körülmények között új, érdekes ismeretséget köt, amelyből sok előnye származik a későbbiek
során. Partnerét se hanyagolja el, ha úgy látja, szüksége van egy
mély, őszinte beszélgetésre, üljenek le és beszéljenek.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Kockázat nélkül
nincs győzelem, de most túl fontos önnek ez a kapcsolat ahhoz,
hogy bármilyen veszélyt vállalni tudna. Hiába halogatja azonban a
döntést, nem tudja elkerülni, hogy elkötelezze magát az egyik lehetőség mellett. Pontosan tudja, hogy mit szeretne, tegye hát meg!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Tudatában kell lennie,
hogy ön időről-időre vágyik a változatosságra és a kalandra. Hiába
igyekszik elfojtani személyiségének ezt az aspektusát, nem fog sikerülni, legfeljebb boldogtalannak érzi majd magát. Inkább előzze meg
a bajt és keressen megfelelő formát az új iránti vágyának!
NYILAS (november 23 – december 21.) Bízzon abban, hogy
élete mindig oda vezeti el, ahová mennie kell, azokkal az emberekkel találkozik, akikkel találkoznia kell és azokat a dolgokat
tanulja meg, amelyeket meg kell tanulnia. Nem kell keresnie az
útját, hiszen nem tud letérni róla, egyszerűen csak ne álljon meg!
BAK (december 21. – január 20.) Ez a hét különösen alkalmas
arra, hogy újragondolja és eltervezze jövőjét. Ehhez a legjobb
kiindulási alap, ha végre rászánja magát és elintézi az ön számára annyira terhes papírmunkát és házi könyvelést. Reálisabban
gondolkodhat, ha figyelembe veszi a tényeket és azt a szeretetet,
amely körülövezi!
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

Komárom

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

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék négy színben (ára 3,50 euró/db).
Tel.: 0909 107 722, 0919 268 922.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok
akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

* Takarítást vállalok cégeknél, magánlakásokban.
Jelszavam: Megbízhatóság.
Tel.: 0949355 731

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Komáromi belvárosi éttermünkbe

pincérnőt felveszünk.
Tel.: 0902 297 175

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

Takarítás vállalok

Komáromban
és környékén
cégeknél
és magánszemélyeknél.
Tel.: 0949 355 731

Elérhető áron vállaljuk

jedinečné šetrenie na splátky

Megrendelhető
szabadföldi paprikapalánta
(csemege, fűszer) és nagyvirágú krizanténpalánta
Cserháton.
Tel.: 0914 224 677,
0902 302 742.

* Eladó kitűnő állapotban
levő Daewo Espero vontatóhoroggal, valamint utánfutó
és sarokkonyhafal. Tel.: 0905
158 925.
* Eladó 2-szobás családi ház Keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.

* Kiadó berendezett, 2-szobás
lakás Gútán, a Brünni tér 10.
szám alatt. Azonnal beköltözhető. Tel.: 0908 682 008.
* Eladó jó állapotban levő cirkula (körfűrész) és felül nyitható
120 l-es Calex fagyasztó. Tel.:

0904 059 772.

mindennemű irat, dokumentum
megírását, akár megvárásra is!

* szerződések * kérvények * életrajzok * bérleti szerződések * nyomtatványok kitöltése * telefonbeszélgetések
lebonyolítása * egzekúciós levelekre való válaszolás *
részletfizetésre való kérelem megírása * szövegmásolás
és egyéb ügyintézés
Cím: Komárom, Európa-udvar, Máltai ház
(bejárat a Szentháromság-szobornál a boltív alatt egyenesen,
majd fent jobbra – a fagylaltos utcája – irodaajtó kék betűkkel

Tel.: 0940 664 167 * 0944 739 484.
Nyitvatartás munkanapokon: 9 – 12 óráig
12 óra után és szombaton telefonon való egyeztetés esetén.
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MŰSORAJÁNLAT
május 7-tő 13-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Astro-világ, 7.00 TV2
matiné, 10.25 Babavilág,
12.35 Duval és Moretti
(francia), 14.50 Gyilkos
sorok (amer.), 15.55 Sodró lendület (amer.), 18.00
Tények, 18.50 Kismenők,
21.25 Mindenképpen talán
(amer.-angol), 23.55 Szahara (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.55
Brandmánia, 13.35 A nagy
svindli
(amer.),
14.35
Farm, 15.45 Az elnök emberére talál (amer.-német),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz plusz, 20.00 Farm,
21.35 Gyertek át szombat
este!, 22.35 Randiügynökség (amer.), 0.15 Rampart
(amer.)

RTL II

10.00 Érintés (amer.), 11.00
Hazug csajok társasága
(amer.), 13.00 Áldatlan állapotban (amer.), 16.00 A narancsvidék (amer.), 17.00 A
narancsvidék (amer.), 18.00
Nyomtalanul (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Colombiana
(amer.), 22.05 A belső ellenség (amer.)

M2

12.55 Idesüss!, 13.40 Nálatok
laknak
állatok?,
15.45 Willy Fog újabb kalandjai (spanyol), 16.20
Inami, 17.10 Gyerekversek, 19.00 Dínó-vonat,
20.35 Családom és egyéb
emberfajták (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 MR2
Akusztik,
1.00
Hajsza
(francia)

Duna tv

11.25 Térkép, 12.55 Ízőrzők,
13.30
Hazajáró,
14.05 Magyar krónika,
14.35 Peru, Chile, 15.40
Mindenki ártatlan? (magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó, 18.35
Szerencseszombt,
19.35
Hárman a slamasztikában
(amer.), 21.20 A kis szemtanú (amer.), 0.45 A haverom nője (francia)

Duna World

10.40 Szerelmes földrajz,
11.10 Valahol Európában
(magyar), 13.20 Család-barát, 14.45 Novum, 15.20 Az
ismeretlen arc, 16.15 Szabadság tér 56, 17.05 Hogy
volt?, 18.05 Csináljuk a
fesztivált!, 19.00 Mindenből egy van, 20.00 Bízunk
benned!,
21.30
Fábry,
22.50 Munkaügyek

Pozsony 1

11.00 Jégkorong, 14.05
Egy igaz ember története,
15.40 Szlovák ízek, 16.15
Mit tudom én, 17.55 Építs
házat, ültess fát!, 18.30
Úttalan utakon, 19.00 Híradó, 20.25 Váratlan találkozások, 21.15 Igaz történetek, 21.50 Talkshow,
22.40 Egy igaz ember története

Pozsony 2

11.50 Tudományos magazin, 12.25 EURO magazin,
12.55 Bajnokok Ligája,
13.20 Jégkorong, 17.50
Labdarúgás, 20.00 Jégkorong, 22.05 Fargo (amer.),
22.55 Jégkorong

Markíza tv

10.00 Masterchef, 12.30
Valahol
már
láttalak,
15.15 Rablás olasz módra
(olasz-francia), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Szelíd hullámok
(amer.), 22.40 Csókvadász
(amer.), 1.15 Ezt nem vállalom (amer.)

JOJ TV

10.35 Geissenék, 11.40
Viszlát, nagyi!, 12.20 Sarpej mesés kalandjai (amer.),
14.25 A fekete lovag (amer.),
16.40 Csillag születik, 18.20
A pubertáskor, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Akkor
nyugaton, 21.30 Vasszív
(amer.), 0.40 Mindhalálig
(amer.), 2.40 A fekete özvegy (amer.)

VASÁRNAP
M1

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 11.20
Több, mint testőr (amer.),
12.55 Csapdába csalva
(német), 13.30 Gyilkos
sorok (amer.), 15.40 Mindenképpen talán (amer.),
18.00 Tények, 18.50 A
Nagy Duett, 21.20 Showtime Hajdú Péterrel, 22.55
Prometheus (amer.-angol),
01.45 Lángoló Chicago
(amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.10 Egy
rém modern család (amer.),
12.40 Házon kívül, 13.40
Vadmacskák (amer.), 15.45
Bombajó bokszoló (olasz),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.50 A lázadó
(amer.), 21.55 Tisztítótűz
(amer.)

RTL II

11.20 Családi meló (amer.),
13.10 Segítség, bajban vagyok!, 18.10 Ízek, imák
szerelmek (amer.), 21.00
Agymenők (amer.), 22.00
Heti hetes, 23.00 Showder
Klub, 0.00 Ízek, imák, szerelmek (amer.)

M2

13.15 Tintin kalandjai,
13.40 Nálatok laknak állatok?, 15.45 Willy Fog
újabb kalandjai, 16.20
Inami, 17.50 Thomas, a
gőzmozdony, 19.05 Dínóvonat, 19.35 Állatkert a
hátizsákban, 20.35 Melissa és Joey (amer.), 21.05
A szerelem három évig tart
(francia-belga), 23.40 Borgiák (kanadai-ír)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 13.25
A világörökség kincsei,
13.50 Drágám, a kölyök
marha nagy lett (amer.),
15.20 Sziámi macska (magyar), 17.00 Hogy volt?,
18.00 Híradó, 18.35 Don
Martin (angol), 19.30 Magyarország,
szeretlek!,
21.00 A világ nem elég
(angol-amer.), 23.10 A bikaborjak (olasz-francia)

Duna World

11.20 Virtuózok, 13.15
Nagyok, 16.00 Rúzs és selyem, 16.30 Önök kérték,
17.55 Öt kontinens, 18.25
Szeretettel
Hollywoodból,
19.00
Gasztroangyal, 20.00 Operettalbum,
21.30 Ítéletlenül (magyar), 22.55 Öt kontinens,
23.30 Család-barát

Pozsony 1

13.10 Agatha Christie: Poirot (angol), 14.55 Grimm
mesék, 16.00 Csendesek a
hajnalok (szovjet), 19.05
Jégkorong, 22.15 Ryan
közlegény
megmentése
(amer.), 1.00 Poirot (angol)

Pozsony 2

9.35 Vadászoknak, 10.05
Tesztmagazin, 11.00 Jégkorong-mérkőzések, 18.50
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.15 Szóval, 20.20 Kincseink, 20.25 Az ellenállás
(francia), 21.20 Wallander
(angol-svéd), 22.50 Jégkorong mérkőzések

Markíza tv

7.35 Tom és Jerry (amer.),
7.55 Scooby-Doo (amer.),
9.50
A
kerítésen
túl
(amer.), 11.35 A múmia
visszatér (amer.), 14.15
Chart Show, 16.30 Kredenc, 17.35 Felvég-alvég,
19.00 Híradó, 20.30 A zöld
tűndér (amer.), 0.25 Mint a
pók (amer.)

JOJ TV

9.40 Pat és Mat, 9.55 Új kertek, 11.00 Építünk, javítunk,
szépítünk, 11.40 Főzzünk
együtt, 12.15 A csodálatos
család (amer.), 13.15 Chun
Li legendája (amer.-kanadai-japán), 15.20 Vettünk
állatkertet (amer.), 17.55 Új
lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Egy darab égbolt (amer.), 23.00 A halál
tava (amer.), 0.55 Keletről
jött ígéretek (amer.)

HÉTFŐ
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretni kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 A Bourneultimátum
(amer.-német),
0.00 Ügyféllista (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 Farm, 15.55
Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story Extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 Farm, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20
Barátok közt, 21.55 Dr.
Csont (amer.), 23.25 Magyarul Balóval

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 Showder Klub,
12.50 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A bosszú as�szonya (kolumbiai), 15.35
Barátok közt, 17.05 Kung
Fu Panda (amer.), 18.00 A
narancsvidék (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Hagyjál főzni!, 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

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, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Anya, lánya,
unokája (amer.), 23.50 Sztárok testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.25 Story extra, 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40
Farm, 15.45 Isten áldjon,
Esperanza! (argentin), 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 Farm,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
21.55 Castle (amer.), 23.20
XXI. század

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 Showder Klub,
12.50 A szerelem foglyai
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 Kung Fu Panda (amer.),
17.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 18.00 Terítéken a nő
(amer.), 20.00 Új csaj (amer.),
20.30 Hagyjál főzni!, 22.00
Graceland (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.00 Leonardo kalandjai,
13.25 Kacagóra a játszóházban, 15.55 Pupákok, 16.15
Tehénke mesék, 17.40 Állatkerti sétány, 20.35 Melissa és Joey (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Zűrös szív
ügyek (német), 0.25 Római
helyszínelők (olasz)

12.25 Azok a csodálatos állatok, 13.25 Kacagóra a játszóházban, 14.35 Egyszer volt
az élet..., 15.55 Pupákok,
16.15 Tehénke mesék, 18.10
Milo, 19.00 Eperke legújabb
kalandjai, 20.35 Melissa és
Joey (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Párizsi helyszínelők (francia)

10.10 Család-barát, 12.55
Két duci hölgy, 13.30 Ízőrzők, 14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.15
Halálbiztos
diagnózis
(amer.), 16.05 Tappancs,
a mesterdetektív, 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.25 Maradj talpon!, 20.30 Kékfény, 21.35 Hawai Five-0
(amer.), 23.55 Átjáró élet
és halál között (francia)

10.15 Család-barát, 12.55 Két
duci hölgy, 13.30 Ízőrzők,
14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.15 Halálbiztos diagnózis (amer.), 16.05
Tappancs, a mesterdetektív
(német), 17.00 Ridikül, 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor
(német), 19.30 Maradj talpon!, 20.30 Elővízió, 21.00
Eurovíziós Dalfesztivál 2016,
23.10 Nagyok

Duna tv

Duna World

11.15 3:1 a szerelem javára (magyar), 13.20 Média
klikk, 13.40 Öt kontinens,
14.40 Család-barát, 16.15
Roma magazin, 16.45 Domovina, 17.35 Társbérletben a tárgyakkal, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Már
egyszer tetszett!, 21.00
Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.50 A konyhám titka,
16.25 A vadon gyilkosai,
16.55 Késő este, 17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Csillag (orosz), 22.00 Riporterek, 22.30 Cain kapitán (francia), 23.25 Csillag
(orosz)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.15
Autószalon, 15.00 Jégkorong-vb
mérkőzések,
18.45 Esti mese, 19.00
Jégkorong-vb
mérkőzések, 21.40 Pillanatképek
(szlovák), 22.35 A világűr,
23.30 Jégkorong-vb mérkőzések

Markíza tv

10.45 Családi történetek, 11.45 Cobra 11 (német), 12.45 Monk (amer.),
14.40 Farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Felvég-alvég, 21.40 Kredenc, 22.45
Családi történetek

JOJ TV

10.50 Igen, főnök!, 12.55
Tárgyalóterem, 13.40 Csillag születik, 15.50 Kényszeres vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.35
Zoo (szlovák), 22.00 Csillag születik, 23.15 Akkor
nyugaton, 1.25 Napfény,
gyilkosságok (amer.)

Duna tv

Duna World

11.50 Testvérem, József,
testvérem, Klára, 14.40
Család-barát, 16.00 Nemzetiségi magazinok, 17.25 Útravaló, 17.40 Társbérletben
a tárgyakkal, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Dallamról dallamra, 20.25 Táncolj még,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 23.30 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 14.30
A világ képekben, 15.00
Jégkorong-vb mérkőzések,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Senki sem tökéletes, 21.35
Szlovák receptek, 22.10
Gyermekrablás
(amer.),
23.00 Törvény és rend

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Tudományos magazin, 15.00
A II. világháború, 15.25
Anyák napja, 16.45 Tesztmagazin, 19.00 Jégkorong-vb
mérkőzések

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 Monk (amer.), 15.00
NCIS (amer.), 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Masterchef,
21.45 A farm, 23.00 Családi történetek, 23.55 NCIS
(amer.)

JOJ TV

10.50 Igen, főnök!, 13.30
Egy darab égbolt (amer.),
15.50 Kényszeres vásárlók,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Zoo (szlovák),
21.45 Viszlát, nagyi! (szlovák), 22.25 Geissenék, 23.25
Derűs idő, egy-két gyilkossággal (amer.)

M1

SZERDA

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Börtönregény (amer.), 23.30 Lángoló
Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.25 Story extra, 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40
Farm, 15.45 Isten áldjon,
Esperanza (argentin), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Farm, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
21.55 Szulejmán (török),
23.30 Házon kívül, 0.40 A
rejtély (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 Showder Klub,
12.50 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A bosszú as�szonya (kolumbiai), 15.35
Barátok közt, 17.40 Julie és
Julia (amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Hagyjál főzni!,
22.00 Nyomtalanul (amer.)

M2

13.25 Kacagóra a játszóházban, 14.35 Egyszer volt az élet,
15.05 Marci, 16.15 Tehénke
mesék, 17.55 Kalandozások
Andyvel, 19.00 Eperke legújabb kalandjai, 20.35 Melissa
és Joey (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Monty Python
Repülő Cirkusza (angol), 0.40
Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 11.35
Világörökség Portugáliában,
12.55 Két duci hölgy, 14.15 Erdészház Falkenauban (német),
15.15 Halálbiztos diagnózis
(angol), 16.05 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor
(német), 19.30 Maradj talpon!, 20.40 Bocuse d Or, 21.15
Szabadság tér 56, 22.10 Napló szerelmeimnek (magyar),
0.20 Egy veszedelmes viszony
(dán-svéd)

Duna World

11.35 Ezer év (magyar), 13.00
Híradó, 13.40 Rejtélyes XX.
század, 14.45 Család-barát,
16.05 Nemzetiségi műsorok,
17.05 Kárpát expressz, 17.45
Ammen, 19.00 Hogy volt?,
19.50 VII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül, 23.25
Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 15.00
Jégkorong-vb mérkőzések,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Schindler listája (amer.),
23.25 Montalbano felügyelő
(olasz), 1.05 A víz íze

Pozsony 2

9.55 City Folk, 12.00 Élő
panoráma, 13.25 Mikor
Szlovákiában uralkodott a
jégkorong, 15.00 A II. világháború, 15.30 Magyar
magazin, 17.30 Jégkorong,
Hírek, 18.40 Esti mese,
19.00 Jégkorong-vb, 22.10
Hírek, 23.30 Jégkorong

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
12.50 Monk (amer.), 14.45
A farm, 16.00 Családi
történetek, 16.56 Niké,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Chart
Show,
22.35
Kredenc,
23.40 NCIS: Los Angeles
(amer.), 1.35 Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

8.45 Tárgyalóterem, 10.50
Igen, főnök!, 12.00 Híradó,
12.50 Tárgyalóterem, 13.30
Isten veled, prada! (amer.),
15.50 Kényszeres vásárlók,
17.00 Híradó, 17.30 Topsztár, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Hetedik men�nyország, 22.05 Doktor Tökéletes, 23.05 Brooklyn taxi
(amer.), 0.15 Profik, 1.40
Testőrök (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel

6.55 Mokka, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.20
Drágám, add az életed!,
20.35 Jóban Rosszb an, 21.20
NCIS (amer.), 22.25 NCIS:
Los Angeles (amer.), 23.35
A felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Apádra ütök
(amer.), 23.35 Sztárok testközelben

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.55 Új csaj (amer.), 13.25
Éjjel-nappal
Budapest,
14.40 Farm, 15.45 Isten
áldjon, Esperanza (argentin), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Farm, 20.00
Éjjel-nappal
Budapest,
21.20 Barátok közt, 21.55
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 23.25 Magyarul
Balóval

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
11.55 Showder Klub, 12.50 A
szerelem foglyai (amer.), 13.45
A bosszú asszonya (kolumbiai), 15.35 Barátok közt, 17.40
Az élet ízei (amer.-indiai),
20.00 Új csaj (amer.), 20.30
Hagyjál főzni!, 22.00 Nyomtalanul (amer.), 23.00 Barátok
közt

M2

11.30 Egyszer volt az élet,
13.25 Kacagóra a játszóházban, 15.05 Marci, 16.05 Mesélj nekem!, 18.35 Traktor
Tom, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Elcserélt lányok
(amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.25 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.10 Család-barát, 12.50
Két duci hölgy, 14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 16.00
Tappancs, a mesterdetektív (német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Alpesi őrjárat (olasz), 19.30
Maradj talpon!, 20.30 Válogatás – Eurovíziós Dalfesztivál, 23.10 Szindbád
(magyar), 0.50 Norman
(amer.)

Duna World

11.35 Bolondok bálja (magyar),
13.40
Hazajáró,
14.10 Magyar krónika,
16.05 Rondó, 17.05 Család
és otthon, 18.05 Birodalmi áldozatok, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 23.25 Család-barát, 1.25 Ég, föld,
férfi, nő

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00 Építs
házat, ültess fát!, 14.30 Szlovákia képekben, 15.30 Lehetőség, 16.25 A vadon gyilkosai, 16.55 Ágota, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Föl a fejjel (olasz), 22.00 Julie Lescaut (francia), 23.30
Meggondolatlanok (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Új csaj (amer.), 13.25
Éjjel-nappal Budapest, 14.40
Farm, 15.45 Isten áldjon,
Esperanza (argentin), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Farm, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
21.55 Showder Klub, 0.10
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A szerelem
foglyai (amer.), 13.45 A
bosszú asszonya (kolumbiai), 14.40 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 A Kung Fu
Panda (amer.), 18.00 A narancsvidék (amer.), 19.00
A szállító (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30
Hagyjál
főzni!,
22.00
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

12.00 Leonardo kalandjai,
13.20 Az eltüsszentett birodalom (magyar), 14.35 Egyszer volt az élet, 15.55 Pupákok, 16.05 Mesélj nekem!,
16.20 Tehénke mesék, 17.10
Póló, 18.10 Milo, 20.35 Melissa és Joey (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Rani,
a lázadó hercegnő (francia),
0.35 Római helyszínelők
(olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 12.55
Két duci hölgy, 14.25 Erdészház Falkenauban (német), 15.20 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 16.10
Tappancs, a mesterdet ektív
(német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30
Maradj talpon!, 20.30 Virtuózok, 22.10 Csendes holtág
(amer.), 23.45 Szellemtanú
(amer.)

Duna World

11.30 A nagyenyedi két fűzfa (magyar), 13.20 Tessék!,
15.05 Család-barát, 17.05
Kosár, 17.30 Társbérletben
a tárgyakkal, 18.00 MMA,
19.00 Hogy volt?, 20.00
Slágertévé, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül,
23.30 Család-barát

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Menjünk a kertbe, 15.05
Lehetőség, 17.00 Ágota,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.25 Mit tudom én, 21.55
A maffia, 22.35 Harcosok
(kínai), 0.25 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
Szlovák Paradicsom, 15.00
Jégkorong-vb
mérkőzések, 18.45 Esti mese, 19.00
Jégkorong-vb mérkőzések,
22.35 Világűr, 23.25 Jégkorong

9.40 Srí Lanka, 12.00
Élő panoráma, 15.00 Jégkorong-vb
mérkőzések,
17.50 Fortuna Liga, 20.00
Jégkorong-vb mérkőzések,
22.05 Tank a Holdon (francia), 23.00 Jégkorong-vb
mérkőzések

10.55 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
12.55 Monk (amer.), 14.50
NCIS (amer.), 14.50 NCIS
(amer.), 16.00 Jószomszédi
viszonyok, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Masterchef, 21.45 A farm,
23.10 Családi történetek,
0.05 NCIS (amer.)

9.40 Forr a bor, 10.45
Családi történetek, 11.45
Cobra 11 (német), 12.45
Monk (amer.), 14.40 Farm,
16.00 Családi történetek,
16.56 Niké, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
Forr a bor, 19.00 Híradó,
20.30 A farm, 22.35 A túsz
(amer.), 1.05 NCIS: Los
Angeles (amer.)

Pozsony 2

Markíza tv

JOJ TV

10.50 Igen, főnok!, 12.00
Híradó, 12.55 Tárgyalóterem, 13.40 Csillag születik,
15.50 Kényszeres vásárlók,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Gyermekeink, 21.15 Inkognito,
22.35 Doktor Tökéletes,
23.35 Brooklyn taxi (amer.),
0.40 Profik, 1.45 Testőrök
(amer.)

Markíza tv

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.50
Igen, főnök!, 12.00 Híradó,
12.55 Tárgyalóterem, 13.50
Inkognitó,
15.10
Kinek
van igaza? 15.50 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Popper
úr és a pingvinjei (amer.),
22.35 A szikla (amer.), 1.35
A vér szaga (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május
május
május
május
május
május
május

7-én
8-án
9-én
10-én
11-én
12-én
13-án

Gizella
Mihály
Gergely
Ármin
Ferenc
Pongrác
Szervác

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Szabó Viktor és a nemesócsai Farkas Emese
Keszegfalán: a Beke László mérnök és Pastoreková
Sylvia

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a lévai Finta Mihály, a garamkövesdi Pálová Kristína, a
muzslai Sámson Amira Zoé, a komáromi Lőrinc Ágnes, Makovníková Gréta Gabriella és Kajan Alfonz, a nemesócsai Gulyás
Ákos, az udvardi Kovácsová Syndy, a marcelházai
Varga Noel, a lakszakállasi Komjáti Balázs és az
ógyallai Stojková Patrícia.

A Dunatáj receptkönyvéből

Magyaros májragu

Hozzávalók:

50 dkg sertésmáj,
3 közepes fej vöröshagyma,
3 ek napraforgóolaj,
5 közepes db
piros kaliforniai paprika,
1 db babérlevél,
só ízlés szerint
bors ízlés szerint,
fűszerpaprika ízlés szerint,
2 gerezd fokhagyma ízlés

szerint,
2 dl víz

Elkészítése:

A hagymákat hosszában félbevágjuk, és kb. fél cm vastag
szeletekre vágjuk. Olajon üvegesre sütjük, majd sóval, borssal, pirospaprikával pörkölt alapot készítünk, beletesszük a
babérlevelet, és ízlés szerint a fokhagymát. Hozzáadjuk a karikákra vágott paprikát, majd 2 dl vízzel félkészre pároljuk,
addig a májat felkockázzuk. Ha a paprika már majdnem kész,
hozzáadjuk a májat, és lassú tűzön fedő alatt készre pároljuk. Ízlés szerint tarhonyával vagy rizzsel tálaljuk.

MRP programok eladása és karbantartása,

akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is!

Apliko+
Komárom

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak
sorainkból:a komáromi Pati Nagy Emília (89
éves), Mgr. Komjáthy László – Lala (31 éves),
Hodová Serena (76 éves), Szeverényi Éva (66
éves), a gútai Ollé Ferenc (75-éves), Jány Ján
(87 éves), az ógyallai Pekaj Irén (86 éves),
valamint a csallóközaranyosi Erős Péter (63
éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik április 29-én
elkísérték utolsó útjára, a
gútai temetőbe szerettünket,

Köszönjük a virágokat,
koszorúkat és az őszinte részvét szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk,
Sok emlék, ami itt maradt nekünk,
Amíg élünk, Te is élsz velünk.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk
május 2-án, halálának ötödik
évfordulóján

S Z U D O K U

PREDAJ
*
SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@
orangemail.sk

Szeretne előnyösebb,
kedvezőbb kamatot a hitelére?

REFINANS!
0905 928 195

Használt és öreg autók
likvidálása

Emlékét örökké a szívünkben őrizzük:
édesanyja és nővére családjával.

Bebiztosítjuk
* a gépkocsik forgalomból való kivonásához
szükséges igazolásokat
* a KN-es és DS-es rendszámú gépkocsik
rendőrségi nyilvántartásból való kijelentését
TEL: 0919 183 225

MEGHÍVÓ HELYETT

A Teátrum, színházi polgári társulás és a Városi Művelődési Központ szeretettel meghívja Önt és kedves családját

15 év Déryné szekerén

című jótékonysági jubileumi gálaestre, plakát-, kosztümkiállításra és könyvbemutatóra

Május 7.

Komáromi VMK

Belépődíj 7,- euró
A belépődíjból a rendezők
az Aranyember szobrának
befejezését és felállítását
kívánják támogatni.

a diós laphoz:
6 tojás fehérje,
10 dkg cukor,
20 dkg darált dió,
5 evőkanál liszt,
1 teáskanál sütőpor;
a fehércsokoládés réteghez:
20 dkg fehér csokoládé,
6 evőkanál olaj;
a krémhez:
20 dkg dió,
a tetejére:
20 dkg vaj,
20 dkg tejcsokoládé,
15 evőkanál cukor,
6 evőkanál olaj
6 tojás sárgája;
Elkészítése:
A laphoz a tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük. A lisztet összekeverjük a dióval meg a sütőporral, majd óvatosan a
habba forgatjuk. A masszát sütőpapírral bélelt, közepes méretű
tepsibe tesszük és 180 fokra előmelegített sütőben, 25 percig
sütjük.
A fehér csokoládét vízgőz fölött megolvasztjuk, belekavarjuk az
olajat, majd a kihűlt lapra kenjük.
A tojások sárgáját elkeverjük 5 evőkanál cukorral. A krémhez
a megmaradt 10 evőkanál cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a vajat, majd mikor a karamell felolvadt a vajban, gyors
kevergetés mellett hozzáadjuk a cukros sárgáját. Végül belekeverjük az előzőleg megpirított és összevágott diót is. A
krémet hűlni hagyjuk, majd a fehér csokoládéra kenjük.
A tejcsokoládét szintén vízgőz fölött felolvasztjuk, belekavarjuk
az olajat és a karamelles krém tetejére simítjuk. 2-3 óráig hidegen tartjuk, majd éles késsel szeleteljük.

info:
0907 227 699

Gőgh Irént,
(szül. Balogh).

Pasztorek Krisztiánra
Nagyszigeten.

Registračné
pokladne

Snickers szeletek

Hozzávalók:

Ünnepei köszöntőt mond: Stubendek László mérnök, Komárom polgármestere

Műsor:

17:00 Plakát- és kosztümkiállítás a Teátrum 15 év alatt bemutatott színdarabjaiból
18:00 A 15 év Déryné szekerén című könyv bemutatója
19:00 Részletek a Teátrum zenés darabjaiból: Csókos asszony, Olivér, Gül baba, Peti kalandjai,
Mágnás Miska, Bánk bán, Egy csók és más semmi, Luxemburg grófja, stb.

Közreműködnek: Benedekffy Katalin, Bernáth Tamás, Bugár Gergely, Csomor György, Czirfusz Viktória, Dráfi Mátyás, ifj. Fekete
Vince, Horváth Gergely, Hübsch Miklós, Hübsch Maja Virág, Ihász Beatrix, Illés Gabriella, Karsai Klára, Kőszegi Németh József,
Králik Máté, Lelkes Simona, Madleňák Andrea, Miskovics László, Molnár Xénia, Magyar Eszter, Malkowski Áron, Malkowski
Tamás, Miklós Józsefné, Olasz István, Orosz Katalin, Pakši Julianna, Pfeiferlik Tamás, Pintér Éva, Skoff Zsuzsa, Prohászka Sarolta,
Szentpétery Aranka, Thoma Judit, Tóth László, Váradi Petra, Zakar Ágnes,
Zenekar: Borsányi Boris, Fekete Éva, Fekete Vince, Harmat Rudolf, Hollósy Zsuzsanna, Kalmár Zsuzsanna, Kulin Eduard, Nagyné
Hollósy Zsuzsanna, Pazdernik Erzsébet, Siposs Jenő
A zenekar vezetője: Stirber Lajos.
Rendező: Magyar György, a Budapesti Operettszínház segédrendezője.

Kitüntették Nyitra megye legjobb sportolóit
Az elmúlt napokban Milan Belica, Nyitra megyei elnök részvételével értékelték ki a régió 2015-ös sporteredményeit és a
legkiválóbb sportolókat. A Komáromi járásból Botek Ádám,
a kajak-kenu klub reménysége, a komáromi Rozmaring utcai floorball-csapat, Nikker Roland kempós, a komáromi kosárlabdacsapat, Bazinský Miroslav motorcsónak-versenyző
és Oravecz Daniel, a komáromi röplabdázók mesteredzője
részesült elismerésben. Soós Tibor a komáromi kajak-kenu
világszínvonalra emelésében szerzett érdemeiért a megye életműdíját vehette át.

RÖPLABDA

SPARTAK UJS VKP KOMÁROM vs. VK KDS-ŠPORT KASSA
2:3 (20, 15, -14, -17, -13)
A csütörtöki találkozó már eleve azt jelezte, hogy idén a komáromi kézilabdások számára már nem terem sok babér. A
harmadik helyért folyó rájátszási menetben kikaptak annak
ellenére, hogy hazai pályán fogadhatták kassai riválisukat.
Az első negyedben régi for- várták a negyedik negyedet,
máját hozta a komáromi csa- amely kezdetben fej-fej melpat és annak ellenére, hogy letti játékot hozott, ám a kasa kassaiak a találkozó elején saiak hatalmas rohama után
még irányították a mérkőzést, ők jutottak vezetéshez, így sor
Oravec neveltjei ismét ma- került az ötödik, mindent elgukhoz ragadták a kezdemé- döntő szettre is. Ebben először
nyezést. A harmadik menetben 4:3-ra a komáromiak vezettek,
már 3:1-re vezettek a komáro- azonban nem tudták megmiak, amikor ismét a vendé- őrizni fölényüket, a kassaiak
gek vették át az irányítást és jobban összpontosítottak, így
végül 143 pontos vezetéssel megérdemelten győztek.

KASSA – VKP KOMÁROM 3:1 (16, -23, 16, 18)

Szombaton Kassán léptek pályára a komáromi röplabdások, ahol
tétmérkőzés volt, hiszen a rájátszás még folytatódhatott volna a
bronzéremért. Nem így történt, az első menetben ismét a kassaiak
voltak sikeresebbek, viszont a második szettben Komárom csapata régi fényében tündökölt és sikerült „leiskolázniuk” a kelet-szlovákiai metropolis csapatát. Sajnos mindez már nem volt jellemző
a harmadik szettre, ahol a komáromiak nem tudtak lépést tartani
kassai ellenfelükkel. Az utolsó, negyedik szettben sokáig fej-fej
mellett folyt a csata, néha még vezetéshez is jutottak a komáromiak, ám a végső hajrá egyértelműen a kassaiaké lett.
- cseri -

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Galánta 1:0
(1:0) Ezúttal inkább a szerencsével volt problémája a
komáromi csapatnak, hiszen
az első sípszótól kezdve rendkívül szép, támadó jellegű játékkal
örvendeztették meg szurkolóikat
a KFC-s játékosok. Egészen a 35.
percig kellett azonban a gólra várakozniuk, amikor Faragó átadásából Szabó Marek védhetetlen
gólt lőtt. A második félidőben folyamatosan támadtak a komáromiak (a galántai csapat szinte ki
sem mozdult a térfeléről), viszont
csak helyzetek adódtak, gól nem.
Komárom a bajnokság 12. helyén áll 27 ponttal.
IV. liga – délkeleti csoport
Gúta – Család 1:0 (0:0) Az első
játékrészben a hazaiak több gólhelyzetet is kidolgoztak, Kuruc
és Cingel kapufát is rúgott. Az
első félidő vége előtt két perccel
a legnagyobb helyzetet a gólkirály, Magyar hagyta ki, aki öt
méterről a kapusba rúgta a labdát. A második játékrészben a
vendégek időhúzásra törekedtek,
ami a 88. percig sikerült is nekik,
ekkor a cserejátékos Pavlíkot
a 16-oson belül akadályozták,
ezért a játékvezető jogos büntetőt
ítélt. A vendégek tiltakoztak, nem
engedték a büntetőt végrehajtani
és ezért a játékvezető előhúzta a
piros kártyát. A büntetőt Kókai
értékesítette. * Ímely – Nyitra ifi
2:3 (0:1) Annak ellenére, hogy
a találkozó ötödik percében a
bajnokság élvonalához (5. hely)
tartozó vendégek vezetéshez jutottak, az ímelyiek sok szép támadással örvendeztették meg a
mintegy 200 szurkolót. A szerencsével ők is hadilábon álltak, hiszen megszerzett büntetőjüket a
nyitrai kapus kiütötte. A második
félidőben Oršolík egyenlített (62.
p), viszont a 80. percben ismét
a vendégek vették át a vezetést.
Egy perccel később ugyan Gál ismét egyenlített, viszont a nyitraiaka a 85. percben belőtték győzelmüket jelentő góljukat. Gúta
a bajnokság élén áll 49 ponttal,
Ímely csapata a 14. 25 ponttal.
V. liga
Ógyalla – Ekel 4:3 (1:1) A rendkívül izgalmas és jó színvonalú
találkozó első gólja a 27. percben
született Porubszky révén. Még
a félidő vége előtt, a 41. percben Mészáros egyenlíteni tudott,
bár ekkor már érezni lehetett a
hazaiak fölényét. A második félidőben alapos meglepetést okoztak azonban a vendégek, hiszen
a 47. és 67. percben Horváth

az ekelieket juttatta előnyhöz.
Ezután a 70. percben Pajtinka, a 75.-ben Kádek, majd
a 86.-ban Karvai igazolta a
gyallaiak fölényét.* FK Activ
Nagykeszi – Hontfüzesgyarmat
0:2 (0:1) Továbbra sem találnak
magukra a nagykesziek csatárai,
ami ezúttal is bebizonyosodott,
hiszen hiába volt helyén a védelem, a vendégek büntetővonala
közelébe alig jutottak el a hazaiak * Naszvad – Ohaj 4:1 (2:1)
Parádés játékkal örvendeztettte
meg kitartó szurkolóit a naszvadi
csapat, amely az első sípszót követően vezetéshez jutott Molnár
révén, aki (biztos, ami biztos)
négy perccel később ismét rúgott egy gólt. Az első komolyabb
megmozdulás az ellenfél részéről
a 35. percben történt, viszont a
második félidőben ismét a naszvadiak remekeltek, hiszen a 71.
percben Czibor, a 80.-ban pedig
Szabó talált a vendégek hálójába
* Nagysalló – Marcelháza 5:1
(5:0) A vendéglátók nem kegyelmeztek a marcelháziaknak, holott
az eredmény nem tükrözi hűen a
szereplésüket. Sajnos, védelmük
összeomlott, s már a 22. percben
4:0-ra vezettek a nagysallóiak.
A marcelházi becsületgól a 79.
percben Gere révén született.*
Szentpéter – Óbars 5:0 (1:0)
Az első félidő láttán még nagyon kiegyensúlyozott találkozóra számítottak a szentpéteriek,
akik Bačík révén az első percben
vezetéshez jutottak, viszont az
óbarsiak védelme jól zárt. Ehhez
képes a második félidőben a hazai csatárok megtáltosodtak, az
55., 58. és 68. percben lőtt góljaival Cong mesterhármast ért el,
amit a 85. percben Lakatoš gólja
zárt. A bajnoki táblázat élén Ekel
csapata áll kilencpontos előn�nyel (52) Zsitvabesenyő előtt, 3.
Szentpéter (42 p.), 8. Naszvad
(35 p.), 10. Ógyalla (33 p.),, 12Marcelháza (31 p.),16. Actív
Nagykeszi (18 p.)
VI. liga
Nemesócsa – Marcelháza B 1:0
(1:0) A mindvégig kiegyensúlyozott találkozón a hazai csapat
csak egy hajszálnyival előzte
meg ellenfelét, ez azonban elég
volt a győzelemhez. A gól a 16.
percben Jancsó révén született
* Vágfüzes/Kava – Csallóközaranyos 1:0 (1:0) Csehnek a 15.
percben lőtt gólja után azonnal
zárt a hazai védelem, amelyet az
aranyosiak nem tudtak feltörni *
Keszegfalva – Hetény 1:2 (1:1)
Az eléggé foghíjasan felálló hazai csapatnak a 10. percben Pász-

tor rúgott gólt, amit a 26. percben Molnár még kiegyenlített. A
keszegfalvaiak mindenáron gólt
akartak rúgni, egyre idegesebben
játszottak, védelmük fellazult,
amit a 68. percben Csintalan ki is
használt * Dunamocs – Újgyalla
2:0 (0:0) Az első félidő kiegyenlített negyvenöt perce után a
második félidő hatodik percében
Csicsó juttatta vezetéshez a Duna-partiakat, majd a 19. percben
Pálik gólja beállította a végeredményt * Bátorkeszi – Gúta B
5:0 (3:0) Továbbra is hiányoznak
a gútai fakócsapatból a gólképes
játékosok, bár ezúttal a védelem
sem állt helyzete magaslatán.
Góllövők: Száraz (9.), Barton
(16.), Konc (45.), Blaho (54) és
Lajos (85.) * Perbete – Búcs 3:0
(2:0) A hazai csapat első gólja a
találkozó kilencedik percében
született Bódis jóvoltából, majd
csaknem fél óra után a hazai
csapat fölényét Zsembera bizonyította. A második félidőben
jól zárta védelmét a búcsi gárda,
ám ennek ellenére a 85. percben Rigó növelte a perbeteiek
előnyét* Szilosháza – Path 4:2
(1:1) Nem kis meglepetésre az
első gólt a vendégek lőtték a 32.
percben (Csizmazia), amit a 45.
percben Cabada egyenlíteni tudott. A második félidő 53. és 90.
percében Cabada mersterhármasra javított, a 71. percben Pšenák
is eredményes volt, miközben
a vendégek részéről csak a 83.
percben sikerült Csizmaziának
szépítenie * Izsa – Lakszakállas (5:3 (2:2) Az első félidőben
mindkét csapat kiegyensúlyozott
játékot mutatott be, a 18. percben
a lakszakállasi Inczédi góljára
csak a 28. percben Zachar, illetve
42-ben Simontól jött válasz, amit
Bajkai a 44. percben egyenlített.
A második félidőben az izsaiak
remekeltek, a 49. és a 62. percben
Simon ért el mesterhármast.
VII. liga
Nagysziget – Madar 2:1 (1:1)
Góllövő: Leckési 2, illetve Boros * SJE Komárom – Bogya/
Gellér 0:6 (0:1) Góllövők:
Fraňo 2, Nagy, Végh A., Végh
T. és Kürthy * Tany – Ifjúságfalva 4:2 (2:1) Góllövők: Cseh
2, Parádi, Buday, illetve Pál 2 *
Őrsújfalu – Dunaradvány 2:1
(2:0) Góllövők: Barton, Svitač,
illetve Balogh * Csicsó – Megyercs 7:0 (3:0) Gál 3, Polgár
2, Kovács (öngól) * Bajcs – Bogyarét 7:3 (2:2) Góllövők: Kolompár, France, Benčo, Szabó,
Bachorec, Topolcsányi, illetveTóth 2 és Czina.
-boldi-

Privigye egyetlen lépésre a bajnokságtól

Eurovia Szlovák Kosárlabda-bajnokság, playoff, döntő, második mérkőzés:
MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye 77:86
(25:17, 16:27, 20:18, 16:24)

A kosárlabda-bajnokság döntőjének második mérkőzése nem adott sok sikerélményt a komáromi szurkolóknak, pedig soraikban ott volt TJ Bannister édesapja is, aki a helyszínen tekintette meg a találkozót és természetesen fia játékát.
Jól indultak Bannisterék, bet tette azért, hogy megőrizze 61:62. Szoros végjátékra volt
gyorsan magukhoz ragadták előnyét a piros-fehér csapat. kilátás, egyik csapat sem tua kezdeményezést. Szép lab- Ristanovič mester nagyon elé- dott elhúzni a másiktól, a két
daszerzések után volt eredmé- gedetlen volt játékosai véde- edző pedig űzte-hajtotta csanyes Vido és Thompson is. PJ kezésével, ami abban is meg- patát. Négy perccel a vége
Alawoya gyorsan begyűjtött nyilvánult, hogy a félidőre a előtt még 74:74 volt az állás,
két személyi hibát, a helyé- privigyeiek vonulhattak előn�- az utolsó percekben viszont a
re érkező Kratochvíl viszont nyel, Komárom mindössze vendégek felülkerekedtek Kosokat hozzátett a csapat vé- két triplát jegyezhetett az első márom mentálisan is elfáradt
dekezéséhez. A vendégeknél húsz perc után, a vendégek vi- és egyre több hibát vétő csapaWisseh nem találta a helyét a szont kilencszer is betaláltak a ta felett. Az utolsó másodperpályán, többször le is ültette őt hárompontos vonalon túlról.
cek már tét nélkül zajlottak, a
Čurovič, ennek is volt köszön- A harmadik negyedet ismét privigyeiek jobban koncenthető, hogy a negyed végén Komárom kezdte jobban. Né- ráltak és nyertek.
25:17-re Komárom vezetett.
hány perc alatt újra visszaállt Komárom:
A folytatásban a privigyeiek a tízpontos különbség. Ezután Thompson 21, TJ Bannistávolról voltak eredménye- viszont leblokkoltak a komá- ter 10, Bilič 15, Vido 8, PJ
sek, míg Komárom részéről PJ romiak, a negyed végére már Alawoya 17, Kozlík 6, KratoAlawoya volt az, aki a legtöb- a Privigyénél volt az előny, chvíl, Halada.

Eurovia Szlovák Kosárlabda-bajnokság,
playoff, döntő, harmadik mérkőzés:
BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom 96:86
(28:22, 27:23, 27:23, 14:18)

A kosárlabda-bajnokság döntőjének harmadik mérkőzésén a hazai pályán szereplő privigyei
csapat esélyt sem adott a címvédő Komáromnak, hogy csökkentse hátrányát. Čurovičék magabiztosan, remek játékkal győztek, így már csak egy lépésre vannak a bajnoki aranytól.
Ahogy várni lehetett, a privigyei csapat azonnal úttal is a privigyeiek győznek, a komáromi csanekiesett komáromi vendégeinek, ennek pe- pat elbukta a bajnoki címet. Ha győz, megpródig az lett az eredménye, hogy már három perc bálhat talpra állni és hazai közönség előtt még
után hét pont volt az előnyük, és csak a negyed összeszedheti magát és megpróbálkozhat azzal,
végére sikerült valamennyire felzárkóznia Ko- ami még egy csapatnak sem sikerült, vagyis 0:3máromnak – 28:22 volt az eredmény. A szünet ról megnyerni az aranyat.
után ott folytatták a csapatok, ahol abbahagyták. Komárom: PJ Alawoya 21, TJ Bannister 15,
Privigyének ezúttal is jól mentek a triplák, míg a Thompson 13, Bilič 12, Vido 12, Kozlík 10,
vendégek csak egyéni akciók után tudtak pontot Kratochvíl 2, Halada 1, Haviar.
szerezni. Amikor úgy tűnt, közelebb kerülhet Komárom, a privigyeiek azonnal
megtörték Bannisterék lendületét. A félidőben Thompson kosara után 55:45 volt
az eredmény.
A nagyszünet után Komárom fiatalos
lendülettel lépett pályára és Privigye
több mint két percig nem tudott pontot
szerezni. Egy perccel később viszont
már ismét kilenc ponttal vezettek a hazaiak. Wissehék remekül védekeztek,
szinte esélyt sem adtak Komáromnak,
hogy a hárompontos vonalon túlról próbálkozzanak. A vendégek játéka teljesen
szétesett. Az utolsó tíz perc előtt 82:68
volt az állás. A záró játékrészben már 18
pont volt a különbség, a szebbnél szebb
akciókat látványos triplákkal záró Privigye ellen nem volt ellenszer. Bár a végén
már kiengedett Čurovič csapata, a győzelmük nem forgott veszélyben. A végeredmény 96:86 lett.
Lapzárta után, szerdán kerül sor a két
csapat következő összecsapására. Ha ez-
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Világbajnoki aranyérmes komáromi gimnazista
A Szlovákiai Kemposzövetség öt versenyzővel indult a múlt
hét végén megrendezésre kerülő romániai világbajnokságra,
ahol rendkívüli sikereket értek el a versenyzők, hiszen egy
arany-, két ezüst- és öt bronzéremmel térhettek haza Bukarestből.
A komáromi Kanozsay Máté a helyezést ért el földharcban, a
18-21 évesek korcsoportjában, tizenegyéves Schiller Bence
a – 70 kg-os kategóriában, full második helyezett lett formakontaktban első helyet szer- gyakorlatban, harmadik helyezett küzdelemben és harmadik zést ért el földharcban és küzdelemben, ugyanúgy,
mint Nikker Ronald
a küzdelemben. A
dunaszerdahelyi Szalai Ádám ezüstérmet
kapott küzdelemben.
Küzdelemben bronzérmes lett Szayka
Róbert feketeöves, öt
danos szenszei mester is, aki húsz éve
indította útjára Ko-

máromban az egyetlen olyan
harcművészetet, amely használja a harc mind az öt fázisát:
a rúgást, az ütést, a könyök- és
térdtechnikát, a földrevitelt és
dobást, valamint a földharcot.
Kanozsay Máté sportpályafutása nem most kezdődött el,
hiszen korábban kétszer is sikerült bronzérmet szereznie a
törökországi vb-n, 2012-ben
pedig ifjúsági kategóriában
világkupa-bajnok lett. A világbajnoki versenyen még csak
most sikerült a dobogó legfelsőbb fokára állnia. Az elődöntőben egy román és egy magyar versenyzővel küzdött. A
döntőben a magyarországi Niedermayer Bence felett aratott
győzelmet, aki versenyszinten
műveli a ketrecharcot. Míg

egy másik versenyszámban kikapott tőle, viszont a mindent
eldöntő párharcban sikerült
úgy megütnie, hogy nyolcat
kellett rászámolni.
A Nemzetközi Kemposzövetség novemberben rendezi
meg az Európa-bajnokságot,
jövő májusban pedig a következő világbajnokságot. Erre
a két eseményre négy tervezett helyszínt jelöltek meg,
melyekért lehet lobbizni. Az
első helyszín a franciaországi
Nizza, Svájc a második Genf
várossal, a harmadik a törökországi Antalya. A negyedik
lehetséges helyszín pedig
Szlovákia, Komárom, vagy
Dunaszerdahely. Döntés két
hónap múlva várható.
-cseri-

K A R AT E

A gútai Tayió Karateklub versenyzői a múlt hét végén a csehországi Hradec Královéban vettek részt egy nemzetközi tornán, amely Közép-Európa legjelentősebbjének számít.
A 17 évesek GRAND PRIX szen Bagita Dániel kumiteHradec Králové elnevezésű ben az U14 +60 kg-os kateversenyén 13 ország csaknem góriában aranyérmet szerzett.
ezer karatékája lépett tatamira. Erdélyiová Nina kumite U12
A gútai versenyzők ezúttal +35 kg-os kategóriában 5.
sem vallottak szégyent, hi- lett.

B I R K Ó Z Á S
A csehországi Krnovban rendezték meg azt a
nemzetközi ifjúsági kötöttfogású birkózóversenyt,
amelyen három ország, 145 birkózója lépett szőnyegre. A „Krnov Város Nagydíja” elnevezésű tornáról természetesen nem hiányozhattak a komáromi Spartacus birkózói sem.
Csóka Krisztián vezetőedző neveltjei a következő
eredményeket érték el: gyerek – előkészítő korosztály: 28 kg
– 2. hely – GROMER Maxim* ifjabb diákok 35 kg – 1. hely
NAGY Nikolasz, 43 kg – 3. hely LAKATOS Imrich * serdülők
Dr. Kúr Károly elnök
85 kg – 2. hely NAGY Kevin.
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