Lapunk
tartalmából:

X X V I . É V F O LYA M 1 9 . S Z Á M

n

2016. MÁJUS 13.

0, 40 euró

● Path legújabb faludí
jasai

(2. oldal)

romban

(2. oldal)

ember”

(3. oldal)

● Ügyféliroda Komá

● A dél-komáromi „híd
● Új elnöke van a gútai

MKP-alapszervezet
nek
3. oldal

● Ezüstérmes komáro
mi kosarasok (8. oldal)

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n

w w w. d u n a t a j . s k n a f a c e b o o k - o n i s n

Rendkívüli ülésen váltották le
a komáromi idősek otthonának igazgatónőjét

Visszaéléseket tárt fel
a belső ellenőrzés

Lényegében a múlt év végétől gyűrűzött az a botrány, amely hétfőn, a komáro
mi képviselő-testület rendkívüli ülésén tetőzött, s a városi idősek otthona igaz
gatónőjének leváltását vonta maga után. Miután egyre több panasz érkezett a
gondozottak és hozzátartozóik részéről, Komárom polgármestere, Stubendek
László elrendelte a belső ellenőrzést, s az eddig feltárt hiányosságok ismerté
ben, megvonta a bizalmát Mgr. Hervayová Zuzana mérnöktől.

A komáromi Ispotály utcai idősek otthonában napjainkban
több mint 140 idős, mások segítségére szoruló, beteg vagy
magatehetetlen ember lakik,
és a várólistán sokan várják,
hogy beköltözhessenek. A néhol megdöbbentő panaszok
ügyében a város főellenőre is
vizsgálódott, aki további problémákra világított rá. A nyugdíjasotthon könyvelésében, a
dokumentációban is
hiányosságokat fedeztek fel, amelyekkel az
intézmény megszegte
az előírásokat. Kiderült, hogy az igazgatónő 2015 februárjától
júniusig a komáromi
idősek otthona mellett
a cseklészi Senior Pohoda és Penzion Pohoda nonprofit szervezettel állt szerződéses
viszonyban, ami munkajogilag és erkölcsileg is összeegyeztethetetlennek
minősül. Az igazgatónő, több
felszólítást követően sem adott
be vagyonnyilatkozatot. Több
esetben előfordult, hogy a magyar anyanyelvű gondozottakat
diszkriminálta. Így történt meg
az is, hogy a vasárnapi magyar
nagymiséről visszatérőket –

Kerékpáros
ütközött
személygép
kocsival

Pénteken a kora délutáni
órákban súlyos közlekedési
baleset történt a komáromi
Vág-hídnál, ahol az 51 éves
B. Terézia kerékpárján ha
ladva egy személygépkocsi
val ütközött össze.
A kerékpárost gyorsmentő
vel szállították a komáro
mi kórház traumatológiai
osztályára, ahol megálla
pították, hogy felkartörést,
lábszártörést, bordatöré
seket és koponyasérülést
szenvedett. Állapota súlyos,
életveszélyes. Az életfunkci
ók ellátása után a hölgyet a
kórház aneszteziológiai és
reszuszcitációs osztályán
helyezték el. Gyógykezelése
több héten át tart majd, a
baleset körülményeit rend
őrségi szakértők vizsgálják.

amely 12 óra után ér véget –
nem engedték be az épületbe,
holott közülük többnek már a
gyógyszereit is be kellett volna
vennie, nem szólva az ebédről.
Arról is érkeztek információk,
hogy az intézetben dolgozó
doktornő megtagadta azon betegek ellátását, akik nem beszélnek szlovákul, mivel ő nem
bírja a magyar nyelvet.
– Olyan eset is előfordult, ami-

kor az otthon lakójának hozzátartozója külön kérte, hogy
édesanyja orvosi kivizsgálásánál jelen lehessen, ám azt az
igazgatónő nem tette lehetővé.
Információt kaptam arról is,
hogy az igazgatónő petíciót íratott alá a lakókkal, amelyben leváltása ellen tiltakoztak, viszont
kiderült, hogy a lakók félnek
tőle és az esetleges retorzióiktól
– foglalta össze az önkormányzat előtt a feltárt tényeket Stu
bendek László polgármester.
Az otthonban az idősek egészségügyi ellátásáért az ADOS
gondozószolgálat felel. Kallós Belokostolská Daniela, az
ADOS igazgatónője levélben
fordult a városi hivatalhoz, mert
véleménye szerint tarthatatlan
helyzet alakult ki az otthonban,
és a létesítmény koholt vádakkal illette az alkalmazottait. Az
intézmény főnővére még azt is

megtiltotta az ADOS egyik dolgozójának, hogy a betegekkel
beszéljen. Egy olyan esetről is
beszámol, amikor egy cukorbeteg hölgy nem kapott reggelit,
mert a felszolgált kenyérszelet
helyett – melyet betegségéből
adódóan nem fogyaszthat –
egyetlen puszta kenyérszelet
sem akadt számára.
Az önkormányzat meghallgatta
Hervayová véleményét is, aki
bírálta a vizsgálatot,
formai hibák sorát
emlegette, ám a feltárt hiányosságokat
nem tudta cáfolni. De
nemcsak a törvényes
működéssel, hanem
a
gondozottakhoz
való szakmai hozzáállással is komoly
problémák
voltak.
Több idős ember testén felfekvéses sebek
keletkeztek, ami egyértelműen ápolási hiányosságnak minősül.
Az önkormányzat rendkívüli
ülésén két feladata lett volna a
testületnek:
1. Jóváhagyni Stubendek László polgármesternek a bizalomvesztéssel kapcsolatos bejelentését,
2. Kinevezni a megbízott helyettest.
Ezzel szemben azonban Andruskó Imre javaslatára egy semmitmondó vita alakult ki arról,
hogy milyen feltételekkel hirdessék meg az igazgatói poszt
betöltésére meghirdetendő pályázatot, és milyen összetételű
legyen annak bírálóbizottsága.
Érdekes, hogy mindazok, akik
Hervayovát Marek doktor polgármestersége idején Komáromba hozták, helyet kapnak a
bizottságban.
Az ügyben folytatódik a vizsgálat.

Az édesanyjára

tekintő gyermek mindig lesz, Istenben hívő, Jézus Krisztust köszemét csodáljuk, amikor Anyaszentegyhá- vető emberek mindig lesznek. Az Úr Jézus pélzunkra nézünk. A gyermeknek mindig az dabeszédei nemcsak ábrázolások, de jövendöédesanyja a legszebb. Egyforma melegség su- lések is. Ne higgyük, hogy csak útszélre esők
gárzik szeméből, mert szeretetteljes tekintete vannak, s olyanok, akikben elszárad a hintett
az édesanyját látja, a gondoskodót, a védőt, az Ige, vagy a sátán madarai kilopják azt. Minőrzőt, a soha nem változót. Úgy tekintek Egy- dig vannak és lesznek, akik harmincszoros,
házamra, mint édesanyámra. A gyermek te- hatvanszoros és százszoros termést hoznak és
kintetével és szeretetével. Ragaszkodom hozzá, így tesznek életükkel bizonyságot, hogy „mi
mint aki végigkíséri életemet. Benne vagyok tudjuk kinek hittünk”.
az Ő ölelő szeretetében, jó nála megpihenni, Pünkösd szent ünnepén hálaadással borulunk
az Istennel találkozni, Lelkével megtöltekezni. le az Isten színe előtt és köszönetet rebegünk,
Pál apostol szavaiból is mintha azt éreznénk hogy megtartattunk. Megtartattunk, megtarki, hogy az Egyházra ne csak úgy tekintsünk, tatunk gyülekezetként, keresztyén emberként
mint „az igazság oszlopára és biztos alapjára”, a Szentlélek ereje által. Az Úr Isten akarta,
hanem mint édesanyánkra. Kétezer éves Jé- hogy ne hulljon ki szívünkből a hit, hogy lezus Krisztus Anyaszentegyháza. És mégis so- gyen számunkra vigasztalás, békesség, erő,
hasem öregszik meg. A szívünkben égő meleg öröm.
sugár annak bizonysága, hogy nincsenek rajta Pünkösdkor kitöltetett erre a világra a Szentaz öregedés jegyei. Tévednek azok, akik ósdi, lélek. A mennybement Krisztus ígérte meg az
megkövült intézményt látnak
Benne, akik csak a hagyoThMgr. Erdélyi Flegel Tímea
mányőrző öregséget keresik
ógyallai református lelkésznő
vagy érzik az Egyházban.
És azok is egyoldalúak, akik
csak az újdonságot kívánják és értékelik. Mi szeretjük
Anyaszentegyházunkat és ragaszkodunk hozzá gyermeki
ragaszkodással és rajongással, mert gyermekkorunk fényeit látjuk örökké ragyogni
benne.
Az Úristen építette és építi ezt a csodálatos házat, amelyből békesség Ő tanítványainak, hogy elküldi a Vígasztalót,
árad, szeretet melegít, hűség lakik: és ez az aki által mindig velük lesz. A Szentlélek tehát
Anyaszentegyház. Milyen nagy kegyelem az, a feltámadott Krisztus ajándéka. Azt olvassuk
hogy benne lehetünk e csodálatos testben, a pünkösdi evangéliumban, hogy mindnyájan
az Egyház testében, amelyről azt mondja a egy akarattal együtt voltak és akkor áradt ki a
Szentírás, hogy Krisztus teste. Az Anyaszent- Szentlélek. Ez az egy akarat csodája. Ez az egy
egyházhoz tartozásnak külső látható jegye akarat köt össze mindnyájunkat. Ehhez nem
a keresztség. Emlékezetes és máig megható kell parancs vagy kényszer, mert ez az egy
számunkra gyermekünk vagy unokánk ke- akarat a Szentlélek ajándéka. Az égből lett,
resztelője. Emlékszünk, amikor fejükre hullt nem emberi számítás szerint, hanem az Isten
a keresztvíz, amely az Úr Jézus értünk kiom- akarata szerint. Kettős tüzes nyelvek alakjálott vérét jelentette. Ezzel kerültünk be mi is ban, sebesen zúgó szélnek zendülése közben
az Anyaszentegyházba, de ez még nem elég. jött el a Szentlélek és megtelt az egész ház,
Az Ige azt hirdeti, hogy: „egy lélek által mi ahol ültek. Az Anyaszentegyházat is mindig
mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg”. betölti a Szentlélek. Ezt érezzük mi is, amikor
A z Úr Jézus azt hangsúlyozza, hogy nem elég belépünk a templomunkba, hogy itt valami
csak víztől születni, lélektől is meg kell szület- más van, itt valami megfoghatatlan van, itt az
ni. A keresztvíz egy drága pecsét homlokunkon, Örökkévaló Isten van jelen, aki összeköt minaz Isten üzenete, aki így szól hozzánk: úgy sze- ket Vele, egymással, összeköt régen elköltözött
rettelek, hogy érted adtam egyetlen Fiamat és szeretteinkkel és érezzük, hogy a Szentlélek
érted is meghalt az én Fiam. A gyermeket aztán megtölti az egész házat.
a szülőkre bízza Isten, hogy úgy neveljék és ne- Pünkösd ünnepén azért is imádkozzunk, hogy
veltessék, úgy imádkozzunk érte, olyan példát a Szentlélek megtöltse a mi házainkat is, hogy
adjunk, hogy egyszer majd lélektől is megszü- abban békesség, szeretet, hit és megbocsálessen és amiként majd kimondja, hogy anya tás legyen. Kérni kell a Szentlélek kiáradását
vagy apa, úgy tudja majd azt is kimondani: buzgó imádságban, hogy legyenek mély megUram Istenem, Megváltó Jézusom.
térések, megváltozott új életek az Isten dicsőséAz első pünkösd alkalmával a Szentlélek ki- gére. Az Úr Jézus Krisztus adta nekünk áldott
áradásának következményeként született meg drága csodaként, kegyelme ajándékaként a
a keresztény-keresztyén Anyaszentegyház. A Szentlelket, hogy megérthessük, hogy mindemennyből lett, ezért nem lehetett elpusztíta- nek mögött az Isten örökké megtartó, gondvini az Anyaszentegyházat, ezért tehet a világ selő kegyelme volt jelen.
akármit a világ végéig, mert Anyaszentegyház
Ámen.

JÖVEL
SZENTLÉLEK
ÚRISTEN

Jellem és önfeladás?

Néhány nap óta feltehetjük a kérdést: ki képviseli
a pozsonyi törvényhozásban a szlovákiai magyarok
érdekeit? Milyen politikai értékrendet, közösségi
érdekérvényesítést képviselnek azok a „honatyák”,
akik a választási kampányban ilyen szlogenekkel
dobálóztak: „A jellem dönt”? A napnál világosabbá
vált, ki képviseli valójában a felvidéki magyarok – és
a szlovákok – érdekeit. Az állampolgársági törvény
módosítását ugyanis három tisztességes szlovák
képviselő kezdeményezte: Ondrej Dostál, Martin
Poliačik és Peter Osuský. A 150 tagú parlamentben
27-en szavazták meg, hogy módosuljon a diszkriminatív, alkotmányellenes (valójában magyarellenes)
törvény. A Most-Híd magyar képviselői nem szavaztak. Kíváncsian várjuk, meddig ér a fantáziájuk, és
milyen magyarázatokkal állnak elő ezek a „jellemes”
emberek.
Lehet átkozódni és lehet hüledezni, de a tény attól
még tény marad: a Most-Híd vegyes párt magyar

képviselői szembefordultak választóik akaratával.
Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy közel százezer
magyar azért adott volna mandátumot a Híd-as képviselőknek, hogy „összebútorozzanak” a Szlovák Nemzeti Párttal, majd az első adandó alkalommal választóik, a szlovákiai magyarok ellen forduljanak. Mivel
Szlovákiában (mint a parlamenti demokráciák többségében) a választott képviselők visszahívhatatlanok,
ettől kezdve gyakorlatilag azt csinálnak a polgároktól
kapott felhatalmazásukkal, amit csak akarnak.
A választások után, amikor a Most-Híd koalícióra
lépett Fico Smer-ével és a Szlovák Nemzeti Párttal,
mindenki számára világossá vált, hogy Bugárék vis�szaéltek a bizalommal, és elárulták szavazóikat. Savanyú a szőlő? – kérdezhetnénk ironikusan. A helyzet azonban nem ironikus, sokkal inkább tragikus.
Mert tragédia, hogy huszonhat évvel a rendszerváltás után olyan érvekkel lehet védeni a védhetetlent,
mint a diktatúra idején. Akkor sokan úgy álltak be a

kommunista pártba, hogy nem értenek ugyan egyet
a rendszerrel, de ott kell lenniük a hatalomban. Ez
az önámítás gyakorlatilag prostituálta a szlovákiai
magyar nemzeti kisebbség jókora tömegét. A politikai prostitúció tovább folytatódik a szabad világban
is. Mert sokan azt hiszik: a szabadság egyenlő azzal,
hogy mindent szabad.
A kérdés tehát nem is az, hogy kit vagy mit képviselnek a Most-Híd magyarjai, mit követtek el tegnap,
és mit várhatunk tőlük a következő hetekben-hónapokban, hanem az, hogy milyen mentális állapotban
van a felvidéki magyarság. Hogy valóban mindent
bevesz-e a gyomrunk?
Az egyik internetes közösségi oldalon valaki megjegyezte: ha az MKP-sok lettek volna ott, ők is hasonlóan cselekedtek volna. Üzenem az illetőnek: nem
tettünk volna így!
Őry Péter,
MKP
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Színezzük újra Felvidéket!

Idén is rohamosan közeleg az év legjobb öt napjaként számon tartott Martosi Szabadegyetem. A
mARTfeszt 2016. július 6. és 10. között lesz a szokott helyén, Martoson, a Feszty Árpád Művelődési Parkban. A részletes programot hamarosan a széles nyilvánosság is megismerheti, de már
most tudni lehet, hogy a rendezvény az előző évekhez hasonlóan, idén sem szűkölködik majd
sztárfellépőkben, neves közéleti személyiségekben és érdekesebbnél-érdekesebb témákban.
Újdonság, hogy a bensőséges Széchenyi István születésének lőre titok, ám annyival már
légkörű parkban megannyi fej- a 225. évfordulóját is ünnepel- csillapítható az érdeklődők
lesztés valósult meg az elmúlt jük idén. Történelmi évfordu- kíváncsisága, hogy a fellépők
hónapokban, a fesztiválozók lókból sincs hiány, hiszen 60 közül idén sem hiányozhat az
kényelmi szempontjait szolgál- éve történtek az ’56-os ese- örök klasszikus Tankcsapda,
va. Az újjáépült Árgyélus-ház- mények, és 120 évvel ezelőtt a magas rangú közjogi méltóban immáron sokkal színvona- zajlottak a honfoglalás mil- ságok közül Kövér László, a
lasabb körülmények várják a lenniumának nagyszabású ün- Magyar Országgyűlés elnöke,
napközbeni előadásokat,
de megújult a tábor emblematikus épülete, a Turul-ház is. Mindemellett
Az elmúlt napokban új táborhelyeket, közösmunkalátogatáson járt ségi területeket alakítottak
Ógyallán Czimbalmosné ki a szervezők, és megan�Molnár Éva, Magyaror- nyi érdekes újdonság vár
szág rendkívüli és meg- felfedezésre.
hatalmazott nagykövete, A közéleti témák mellett
aki Basternák Ildikó tár- idén számtalan közösségi
saságában többek között játék, program színesíti
felkereste a csillagvizs- majd a fesztivál napjait,
gálót, a város oktatási valamint több jeles évintézményeit, a Konkoly fordulóról is megemlékeThege Óvodát és Alapis- zik a rendezvény. A park
kolát, ahol a Bellő nép- névadója, Feszty Árpád éppen nepségei. Természetesen nem az Úr igéjét pedig idén sem
táncegyüttes tagjai adtak 160 évvel ezelőtt, a legendás maradhatnak el az esti nagy- más, mint Böjte Csaba testvér
tiszteletére
kultúrmű- erdélyi püspök, Márton Áron koncertek és afterpartik sem. hirdeti a mARTfeszt lakóinak
120 évvel ezelőtt született, míg Ezek előadóinak kiléte egye- és vendégeinek.
sort.
Mindez változatlan jegyárak
mellett, napi 7, illetve heti 21
euróért elérhető. A középiskolásokat újra térítésmentesen
Múlt héten szerdán reggel nyolc óra tájban robbanás történt Komáromban, a VII. lakó- várják a szervezők, de ugyantelepi Rozmaring utcában, egy könyvelői cégnél, amelynek során megsérült egy magán- ez a kiváltság várja az első 100
vállalkozó.
bejelentkezett egyetemistát is,
Az előzetes információk sze- vállalkozó számítógépekkel lójában. A férfinak már másfél illetve az elszakított részekről
rint a 30 éves vállalkozónak kereskedik, ám ezúttal egy évvel ezelőtt is dolga akadt érkezőket.
a bal keze sérült meg, ampu- petárdával foglalatoskodott, a rendőrséggel egy petárda Tehát a naptárban beikszelni a
tálni kellett a harmadik ujj amely felrobbant a kezében. A miatt. Akkor a rendőrök egy napokat, sátrakat bekészíteni,
utolsó ujjpercét, illetve ellát- detonáció a férfi édesanyjának egész lakótömböt evakuáltak két hónap múlva találkozunk,
ni néhány felületi sérülést. A tulajdonában lévő könyvelő és két utcát is lezártak. A rend- hogy újraszínezzük a Martosi
mentősök a sérültet a kórház cég irodájában következett be, őrség tiltott fegyverviselés és Szabadegyetemet és az egész
baleseti sebészetére szállí- ahol rajta kívül szerencsére -kereskedelem ügyében indí- Felvidéket!
-martfeszttották. Az időközben a hely- senki sem tartózkodott. A kór- tott nyomozást.
színre érkezett rendőrök, pi- házi ellátás után a pórul járt
rotechnikusok és a Bűnügyi és fiatalembernek, vissza kellett
Szakértői Intézet specialistái mennie a baleset helyszínére,
elkezdték az eset körülménye- hogy magyarázatot adjon a
inek vizsgálatát. A megsérült rendőröknek, mi is történt vaEltelt egy év, így már hétéves lettél,

Magyarország nagykövete Ógyallán járt

Pathon fiatalok
kapták a Faludíjat

– Faludíjat általában egy élet munkájának elismeréseként
adnak. Az önkormányzat azonban úgy határozott, hogy fiataloknak adja a kitüntetést, mert közösségünkhöz való hűségük
példaértékű és sportpályafutásuk követésre méltó. Legyen ez
biztatás azoknak, akik a mostoha körülményeket okolják sikertelenségükért, hiszen azok semmivel sem rosszabbak, mint
voltak 15-20 évvel ezelőtt. Legyen ez ösztönzés azoknak, akik
félnek megmutatni magukat, és kitűzni céljaikat – mondta ünnepi megnyitójában dr. Szabó Olga.
Idén a pathiak legmagasabb Ez tette lehetővé, hogy megkitüntetését Matusné Baku- hívják a magyar válogatottlár Emese vehette át, aki már ba. Jelenlegi klubja: a Slovan
14 éves sportmúlttal rendelke- Bratislava és továbbra is a
zik. Emese korábban túlsúllyal magyar nemzeti válogatott
küzdött, önerőből lefogyott tagja.
15 kg-ot, közben megtetszett
neki ez a sport, a fitness világa, mely mára az életmódjává
vált. Napjainkban a világverseny többszörös dobogósa,
IFBB nemzetközi szakedző,
aki bírói felsőfokú képesítés
megszerzésén dolgozik.
A másik kitüntetett Priskin
Tamás labdarúgó volt. Tomit
hétévesen a KFC Komárno
meghívta játékosai közé és
13 évesen a nevelőapját helyettesítette a felnőttek közt a
megyei első osztályban, majd
15 éves korában átkerült a
győri ETO-hoz, 2005-ben pedig a szlovák mellé megkapta
a magyar állampolgárságot.

Robbanás a VII. lakótelepen

Köszöntők

Május 6-án a Klapka téren megnyílt
az új ügyféliroda, ahol a lakosok egy
helyen intézhetik fontosabb ügyeiket. Létrehozásáról még a tavaly született döntés és képviselői javaslatra
10 ezer eurós összeget különített el az
önkormányzat a központi ügyintézés
lehetőségének kialakítására. A Klapka téren található helyiség, korábbi
könyvesbolt, a Zichy palota része, a
város tulajdona. Az irodai bútorok
nagy részét szponzorok ajánlották
fel a városnak. – A városi hivatalnak régi adóssága az akadálymentes
hozzáférés biztosítása, most már e
téren is sikerült haladást elérnünk
– mondta Stubendek László polgármester.

Irány az Eb!

Léván rendezték meg a művészeti alapiskolák táncszakos
diákjainak szlovákiai versenyét, ahol a gútaiak a „GIPSY
STARS” című koreográfiájukkal arany minősítést szereztek
és így részt vehetnek az Európa-bajnokságon.

Motorcsónakkal
a felüljárón?
A Közép-Szlovákiából érkező hajótulajdonos azért jött
Komáromba, mert Szlovákiában csak négy helyen lehet
bejelenteni és engedélyeztetni a vízi járműveket, s feltehetőleg az Állami Hajózási Társaság komáromi irodája volt
számára a legközelebb. A városban azonban tanácstalanul
keringett, mivel sem a navigáció, sem az internet segítségével nem sikerült eljutnia a céljához. A városi tekergőzés
közepette felhajtott a Pozsony felé vezető főút felüljárójára,
ahol az egyenetlen aszfalt miatt a nem megfelelően rögzített
motorcsónak először betörte az autó hátsó ablakát, majd az
úttestre zuhant. A majd egytonnás hajót darunak kellett felemelnie. A ritka balesetben senki nem sérült meg, a hajó is
megúszta horzsolásokkal. Egyedül a gépjárművezető bos�szankodhatott, aki ugyan nem fogyasztott alkoholt, de bírságot kapott az eset miatt.

mosolyoddal, jókedveddel
sok örömöt szerzel.
Nem kívánunk ennél többet,
csak sok-sok nagyon boldog évet.
Május 10-én ünnepelte
hetedik születésnapját

Csinger Adrián
Gútán.

E szép ünnep alkalmából
kívánunk boldog
születésnapot:
Nagy dédi, Józsi és az egész család
Szeretettel köszöntjük
május 12-én

Tóth Árpádot

hetvenedik születésnapja
alkalmából

Komáromban.

E szép ünnep alkalmából
kívánunk nagyon jó
egészséget és békés,
boldog éveket
szerető családja körében.
A Szugyiczki és a Baráth család
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A dél-komáromi „ hídember ”

Nem tartozik azok közé, akik szeretnek dicsekedni.
Amolyan örökmozgó típus, aki most békés türelmetlenséggel próbálja megszokni az ágyhoz kötöttséget.
Két héttel ezelőtt megcsúszott a fürdőszobában és
csaknem eltört a combcsontja. „Megszegecselték” és
most a kisbéri rehabilitációs intézetben tanul ismét
járni. Orvosnő lánya és unokája naponta látogatják,
ők jelentik számára a közvetlen kapcsolatot a külvilággal. Feje fölött a polcon ott a Szentírás, ezt olvasgatja megnyugtatásképpen. Az idén kilencven éves
Diószegi Sándor építészmérnök volt az, aki a két Komáromot összekötő vasúti híd építését irányította.
A híd építésének ötlete a 19.
és a 20. század fordulóján
merült fel, majd 1904-ben
törvény született a híd megépítéséről. A helyének kijelölésekor több lehetséges változatot vizsgáltak meg, emiatt a
beruházás csúszott. A híd építése 1908-tól 1909-ig tartott.
A mai országhatárokon belül
ez volt az első híd, amely
vasúti kapcsolatot teremtett
a Felvidékkel. Az öt nyílású
vasúti híd a korára jellemző,

katonai műszaki jellegű, sarló alakú, oszlopos rácsozatú, alsópályás acélszerkezet
volt. Védelmi célokból 1900
és 1911 között a híd mindkét
oldalán betonerődöt alakítottak ki, amelyek megerősített
lőrései a híd felé néznek. A
bunkerek ma is láthatóak. A
második világháború végén,
a Wehrmacht visszavonuló
csapatai 1945. március 28-án
felrobbantották. A roncsokat
Magyarországnak kellett eltá-

volítania, amely több lépésben
1947 és 1953 között történt
meg. Az új híd tervezése ezzel
párhuzamosan, 1952-ben kezdődött el. Az elpusztult régi híd
ezertonnás roncsait búvárok
segítségével emelték ki a Duna
medréből. A roncsok eltávolítása után kezdődött a jelenlegi
Barátság híd építése. Mivel a
híd alépítményei is megsérültek, ezért víz alatti munkákra
is szükség volt, amelyeket búvárharang alatt, pneumatikus
térben végeztek el. A híd pilléreibe 3 000 köbméter betont és
követ építettek be. A víz alatti
munkák egészen 1954 nyaráig tartottak, ekkor kezdődött
az ötszáz méter hosszú, 2 400
tonnás acélszerkezet összeszerelése, amely öt hónapot vett
igénybe.
– A háború után szinte minden közlekedésileg fontos folyami hidat felrobbantottak a
visszavonuló német katonai
alakulatok. Miskolci születésű vagyok, itt ért 32 évesen a

Eredeti felvételek a vasúti híd építéséről. Előbb
a tartópillérek megerősítésére volt szükség, amelyek a híd 1945 márciusában történt felrobbantásakor megsérültek, majd az akkori időben szokatlan módon, középről indulva a két part felé
megkezdődött az összeszerelés, amely nagyjából
hat hónapon át tartott. A híd terheléspróbáját
1954. december 16-án és 17-én, a ČSD négy gőzmozdonyával tartották és a terhelési próba sikeres volt. Az újjáépítést hivatalosan 1954. december 28-án fejezték be, ekkor avatta fel a magyar
és a csehszlovák közlekedési miniszter. A vasúti
közlekedés 1955. január 1-jén indulhatott újra a
két Komárom között. A híd nagyobb felújítására
csak 2012-ben került sor, viszont személyszállításra már nem használják.

felkérés, nincs-e kedvem „levezényelni” a komáromi vasúti
híd újraépítését. Nem sokáig
gondolkodtam, óriási kihívásnak tekintettem ezt a feladatot, rábólintottam és lejöttem
Dél-Komáromba. Azután itt
ragadtam és nem bántam meg
– mondja mosolyogva, majd
visszatér emlékeihez. – Vasból nem volt hiány. Magyarországon a felrobbantott hidak
anyagából kaptunk egy hatalmas adagot, ezek egy része
erősen sérült volt és az akkor
épülő hajógyár szakemberei
egyengették ki az elemeket. Az
ötödik nyílás összekötéséhez a
vaselemeket az ostravai Hutni
montáže csehszlovák vállalat
gyártotta le és állványon szerelte. Az egyes elemeket viszont a
vitfalvai (vítkovicei) vasművek
készítették el, ezért sok helyütt
nem pontosan közlik a tényeket.
Meséli, hogy csónakon jártak
át a túlpartra, hogy egyeztessék a munkafolyamatokat.
Erre szükség is volt, hiszen a
híd építésében 89 alvállalkozó
cég működött közre. Abban az
időben a „győztes” Csehszlovákia és a „vesztes” Magyarország között nem volt rózsásnak mondható a kapcsolat, így
szigorú óvintézkedések mellett
lehetett csak a magyar építészmérnöknek partra lépnie.
– Egy madzaggal jelölték ki
a csehszlovák határőrök azt a
területet, ameddig a szemközti partra léphettem. Alig néhány négyzetméternyi terület
volt, de az építészek szakmája
közös, hamar szót értettünk, s
végül talán még a madzag is
eltűnt. Nagyon összetett munka volt, szinte mikrométernyi
pontossággal kellett dolgoznunk, hogy a végén a sínpárok
találkozhassanak. Veszélyes is
volt, így a munkabiztonságra is
ügyelnünk kellett. A hatalmas
munka ellenére csak egyetlen
halálos kimenetelű munkabaleset történt, amelyet maga a
károsult okozott, de erről nem

Érdekesek voltak az idegennyelvű előadások, amelyeken a helyes kiejtés mellett az előadók az előadásmódból is vizsgáztak
a hálás nézők előtt

Az első gőzmozdony feltolat a hídra a terhelési próbák elején
* (lent) Nagy esemény volt a híd átadása

TAVASZI CSALÁDI FESZTIVÁL ÉS
SÜSÜ, A SÁRKÁNY SZÁZÖTVENEDSZER

„Színház az egész világ”

Erről bizonyosodhattak meg a komáromi Selye János Gimnázium diákjai a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem német és angol tanszéke által immáron 24-ik alkalommal megrendezett
„Színházi fesztivál”-on április 22-én, ahol általános és középiskolások adták elő saját darabjaikat. A fesztivál lényege, hogy egy adott témán belül, ami idén a KALAND volt, a csoportok
brainstorming módszer segítségével maguk találják ki a színi előadásokat. Csapatépítő jellege
van a kivitelezésnek, melyből mindenkinek ki kell vennie a részét. Nem kis feladat egyszerre
rendezőként, forgatókönyv- és szövegíróként, díszlettervezőként, sminkesként, fodrászként és
nem utolsósorban színészként boldogulniuk a 10 és 18 év közötti diákoknak.
A fesztivál minden évben há- darabot adtak elő a különböző ben művészi módon is elsarom napig tart. Mi a pénteket iskolákból érkezett tanulók. játíthatóak az ismeretek. Úgy
választottuk a program nyelvi Mi, idén először, csak közön- érzem, célt ért ez az üzenet.
változatossága miatt. Elsőként ségként vettünk részt ezen a Soraimat pedig diákjaink szarögtön az érsekújváriak Kri- rendezvényen, de diákjaink vaival zárnám: „Jövőre mi is
minacht című darabját tekint- már a hazafele vezető úton is megmutatjuk, mit tudunk....”
hettük meg német nyelven. Ezt lelkesen tervezgették, hogy Úgy legyen!
Musitz Marietta
követte a párkányiak spanyol, jövőre mivel rukkolhatnánk
majd ugyanezen iskola orosz elő. Őszintén reméljük, hogy
nyelvű előadása. Bár gimná- lelkesedésük kitart a fesztiválig.
ziumunkban oroszt nem okta- A rendezvény lényege, hogy
tunk, a ügyes kis színjátszók összekösse a kultúrát a nyelvsegítségével megértettük eme vel, és meggyőzze a diákokat
darab cselekményét is. Végül, arról, hogy a nyelvtanulás
de nem utolsósorban, a feszti- nemcsak száraz nyelvtanból
vál fő nyelve, az angol követ- és szavak magolásából áll, hakezett. Nem kevesebb, mint hat nem játékosan, vagy ez eset-

Knirs Imre, Komárom alpolgármestere már régi ismerőse
Sándor bácsinak, neki köszönhetően sikerült az idős építés�szel találkozni, aki a kórházi ágyon is szívesen emlékezett
vissza a történtekre
szívesen beszélek – szabad- ják, hogy az akkori Magyar
kozott a hídépítő-mérnök. A Népköztársaságban és Csehlegizgalmasabb pillanatok a szlovákiában ez volt a máhíd elemeinek találkozása, sodik világháború utáni első
és a terhelési próbája voltak. felújított vasúti híd, és talán
Minden tökéletesre sikere- az utolsó, amely szegecselésdett. Azt viszont kevesen tud- sel készült.

A Komáromi Jókai Színház mindig nagy hangsúlyt fektetett családi
programjaira, s arra, hogy legifjabb nézői is jól szórakozzanak a teátrum falain belül. Május 21-én délelőtt 10 órától ismét remek gyermekprogramokkal várja az érdeklődőket a színház társulata, melyek
megkoronázásaként 17 órakor százötvenedik alkalommal elevenedik
meg Süsü, a sárkány története a komáromi színpadon.
A szórakoztató bábshow premierje 2009. október 2-án volt, s
azóta az előadás bejárta a Felvidéket, valamit Magyarország
számos települését, falvait,
városait. Ezen a napon százötvenedik alkalommal játssza el
a társulat a híres egyfejű törté-

netét Pille Tamás rendezésében.
Ez az előadásszám egészen
egyedülálló a felvidéki színjátszás történetében, s aki jegyet
vált erre a kivételes alkalomra,
személyesen lehet tanúja a színháztörténeti eseménynek!
Május 21-én szombaton délelőtt

10 órától egész nap gulyásfőzés,
kolbászsütés, frissítők a színház
előtti büfében, ugrálóvár, jelmezes fotósarok, jelmezpróba (az
emeleti előtérben, kézműves
foglalkozás (Fehér Szalon-201)
és több színes program várja a
gyerekeket és a szülőket.

Tisztújítás az MKP gútai alapszervezetében

Az MKP gútai alapszervezete május 4-én
tartotta meg a parlamenti választások
utáni tisztújító tagsági ülését. A városi szabadidőközpont ülésterme gyorsan
megtelt, ez is bizonyítja, hogy a gútaiak
komolyan vették a tisztújítást és ismételten bizonyították, hogy az alapszervezet
a Komáromi járás egyik legnagyobb és
legjobban működő szervezete. Koczkás
Beáta mérnöknek, az alapszervezet eddigi
elnökének megnyitója után kezdetét vette a majdnem öt órán át tartó tisztújítás,
amely sok meglepetéssel és fordulattal

szolgált. Annak ellenére, hogy az alapszervezet elnöksége a korábbi elnököt jelölte funkciójának folytatására, dr. Viola
Miklós sebész is jelentkezett a posztra, így
Koczkás Beáta az ő támogatására visszalépett. Dr. Viola megválasztása után immár új elnökként elmondta, hogy Koczkás
Beáta után, aki a pártszakadást követően,
illetve a legutóbbi választások időszakában is sikeresen törődött azzal, hogy az
alapszervezet egységes maradjon, ő újabb
feladatokat tűz ki maga elé. Érez annyi
erőt magában, hogy kimozdítsa a pártot

a holtpontról, megerősítse a párt helyi
szintű politikai erejét és részese szeretne
lenni a párt járási szintű megújulásának
is. Dr. Viola Miklós javaslatára Koczkás
Beáta mérnököt a tagok az alapszervezet
alelnökévé választották. Záróbeszédében
az új elnök kifejtette, annak érdekében,
hogy a párt járási szinten is jól működjön
és eredményeket mutasson fel, elengedhetetlenül szükséges a jelenlegi vezetés teljes
megújulása. Ő erre a legalkalmasabb jelöltnek PaeDr. Becse Norbertet, a naszvadi alapszervezet elnökét tartja.
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Növényvédelem

Sikeres munka

Májusi teendők a kertben

Az almatermésűek legjelen Csonthéjasok rovarkártevői hető. A különbség csak annyi,
tősebb rovarkártevői a sodró Az őszibarack legveszélye hogy a hajtáshervadás utóbbi
molyok, az aknázómolyok, a sebb kártevői a levéltetvek. esetében egy hónappal később
levéltetvek és a pajzstetvek. A Közülük is három faj okozza jelentkezik. A barackmoly 2.
sodrómolyok közül az alma a legtöbb gondot. Ezek a zöld, és 3. nemzedéke főleg a gyü
moly és az almailonca érdemel a hamvas és a fekete ősziba mölcsöt károsítja.
különös figyelmet, bár csapa rack-levéltetű. Szívogatásuk
dékos években a kerti és ligeti nyomán a károsított levelek a A tavaszi permetezést a ba
sodrómoly is gyakori vendég fonák felé görbülnek, besod rackmoly áttelelő lárvái ellen
a kertekben. Szárazság utáni ródnak, sárgulnak, és mézhar a vessző- és rügyvizsgálatok
kiadós esőzések és a felmele mat jelenik meg rajtuk. Súlyos alapján kell elvégezni. Gyü
gedő időjárás miatt sürgősen esetben a károsítás miatt a mölcsmolyok (keleti gyü
védekezni kell ellenük.
lomb idő előtt lehullik. A haj mölcsmoly, barackmoly, szil
Az almamoly hernyói a gyü tások torzulnak, csavarodnak, vamoly) ellen rajzásmegfigye
mölcs belsejébe rágva károsít növekedésük leáll. A zöld őszi lés alapján, a kelő lárvák ellen
ják a termést. Második nem barack-levéltetű a sarkavírus kell védekezni.
zedékének károsítása jelentő átvitelével közvetett gazdasági
sebb az elsőénél, ezért nyári kárt is okoz a gyümölcsösben. A keleti gyümölcsmoly, a ba
rajzására fokozott figyelmet A levéltetvek elleni védekezést rackmoly és egyes sodrómo
kell fordítani. Az ellene törté a kártevők megjelenésekor, a lyok kártételének elhárítására
kajsziban is fo
nő védekezés he
kozott figyelmet
lyes időzítéséhez
kell
fordítani.
feromoncsapdás
Szilvában a szil
rajzásmegfigye
vamoly és a le
lés szükséges.
véltetvek (ham
A sodrómolyok
vas- és sárga
áttelelt lárvái a
szilvalevéltetű)
rügyeket odvasít
jelentik a fő ve
ják, összesodor
szélyt. A védeke
ják a fiatal levele
zések időzítésé
ket, és megrágják
vel kapcsolatban
a virágokat is.
az őszibaracknál
Ezzel nemcsak
A cseresznyelégy és lárvája májusban támad
leírtakat kell fi
az adott évi ter
mést, hanem a következő év kis kolóniák kialakulása előtt gyelembe venni. Kajsziban a
hozamát is veszélyeztetik. kell megkezdeni. Ajánljuk levéltetvek kártételével nem
Leggyakoribb képviselői az a Calypso 480 SC) 2 ml/10 kell számolnunk.
almalevélfonó-aknázómolyok, l víz), vagy Molipsan 20 SP Cseresznyében és meggyben
az almalevél-törpemoly és a (1,5 – 2 gr/10 l) felszívódó a cseresznyelégy elleni vé
lombosfa-fehérmoly. Rajzásuk permetszereket keverni Decis delemre kell helyeznünk a
feromoncsapdával
nyomon EW 50 (2,5 ml/10 l), illetve hangsúlyt. A legyek tojásaikat
követhető. A védekezést a tö Delta EW 50 (2,5 ml/10 l) a zöld vagy már pirosodó gyü
meges lárvakelés idején kell kontaktszerekkel, mert ebben mölcs bőrszövete alá rakják.
elvégezni. A levéltetvek egér az esetben ugyan 14 napos az A nyű berág a mag mellé és a
fül állapottól egészen a nyár élelmezési védelmi időszak gyümölcs húsát a mag körül
végéig károsíthatnak a ker (korábban nem szabad fo felpuhítja, elszennyezi. Közve
tekben. Kártételük következ gyasztani), viszont a keveré tett kártétele is van, hiszen utat
tében kanalasodnak a levelek, kek hatása nagyobb. A keleti nyit a sebzéseken keresztül
majd deformálódnak, elszí és a már nálunk is előforduló fertőző gyümölcsmoníliának.
neződnek. A levélhullás miatt amerikai gyümölcsmoly her Cseresznyelégy ellen a véde
a fertőzött hajtások fejlődése nyói májusban a hajtáscsúcson kezést sárgalapos megfigyelés
leáll, védekezés hiányában a keresztül rágják be magukat re alapozva, az imágók megje
fák legyengülnek, akár el is a már megnyúlt hajtásokba lenésekor szükséges végrehaj
pusztulhatnak.
és azt belülről kiodvasítják. tani. A levéltetvek (fekete cse
A levéltetvek elleni kezelést A hajtáscsúcs hervad, majd resznye-levéltetű) elleni véde
a kártevők megjelenésekor, a elszárad. Kárképe nagyon ha kezés irányelvei megegyeznek
kolóniák kialakulása előtt ja sonló a barackmoly kártételé az őszibaracknál leírtakkal.
hez, így azzal össze is téveszt
-lavasolt elvégezni.

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.) Az aktuális bolygóállások
arról árulkodnak, hogy újra fellendül szerelmi és társas élete. Ez
jelenthet élénk és élvezetes baráti összejöveteleket, nagy beszél
getéseket vagy akár új szerelmet is. A kapcsolatban élő Vízöntők
megtapasztalhatják a szerelem egy mélyebb, tartalmasabb formáját.
HALAK (február 21. – március 20.) Felbukkanhat ezen a héten
egy régi, lezáratlan ügye vagy legalábbis annak utóhatása. Ennek
megoldására egészen szokatlan, a többiek szemében akár őrültség
nek tűnő ötletei támadhatnak. Ne riassza vissza mások véleménye,
hallgasson a szívére és járjon el saját elképzelései szerint!
KOS (március 21. – április 20.) Mostanában elhanyagolja ön
magát. Mivel felelősséget vállalt valamiért, szeretne annak teljes
szívével és legjobb tudásával eleget tenni, de közben kimerülő
ben vannak erőtartalékai. Egy kevés szórakozás csodákat tehet
ilyen időszakban! Engedjen barátai kérésének!
BIKA (április 21. – május 20.) Egész héten az a kérdés foglal
koztatja, hogy vajon elég jó-e. Bár a visszajelzések és a teljesít
ménye önmagáért beszélnek, ön mégis tudja, hogy akár többre is
képes lenne. Ne tegye olyan magasra a mércét, amit már ön sem
tud teljesíteni, mert ez megfosztja a siker érzésétől.

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

– Az én anyósom olyan, mint egy jó pohár
sör!
– Miért, olyan finom?
– Nem. Jéghideg, és amikor elém kerül,
habzik a szája...
Az apuka bemegy a gyerekszobába, és látja,
hogy a kisfia szomorkodva ül az ágy szélén.
– Mi baj van, kisfiam?
– Nem jövök ki a feleségeddel!
Gyógyszer
A skót egyik tablettát a másik után nyeli le.
– Rosszul van? – kérdi az egyik járókelő.
– Nem, de holnap lejár a szavatossági ideje...

– Milyen egy szőke nő nyári képeslapja?
– ???
– Hogyan állítja meg az indián a kamiont?
– „Itt minden csodálatos, csak tudnám hol – ???
– Rálép a fékre!
vagyok?!”

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha lehetősége nyílik arra, hogy
új közösséget vagy új környezetet ismerjen meg, akkor azonnal
csillapul az újdonságok iránti erős igénye. Nem érzi most jól
magát a megszokott környezetben a szokásos minták szerint. A
változás és változtatás elkerülhetetlenné válik.
RÁK (június 22. – július 22.) Pontosan tudja, hogy mit akar és
aszerint is cselekszik. Ez a kombináció igen sikeressé teszi
különösen a hét második felében. Türelmetlen lehet viszont
mások döntésképtelensége miatt, ezért igyekszik mások he
lyett is dönteni és megmondani, ki mit tegyen, vagy gondol
jon.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nehezen tudja ezen a
héten eldönteni, hogy az érzései csupán apró, de annál hevesebb
fellángolás eredményei vagy tényleg valami különleges van kiala
kulóban. Hagyjon időt magának. Idővel minden kérdésére meg
kapja a választ és tudni fogja, hogyan tovább.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A múlt heti hajtás után
most végre pihenni hagyhatja a dolgokat, és elég, ha csak tü
relmesen vár. Előfordulhat, hogy nehezére esik épp most kikap
csolni és kiengedni a kezéből az irányítást, de teljesen felesleges
lenne mindenféle ellenőrzési kísérlet, vagy a dolgok siettetése.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Minden olyan tevé
kenység előnyös ezen a héten, ami valamiképpen a regenerálódást
szolgálja. Ha önt egy masszázs vagy egy kellemes séta pihenteti
– ami a levegő jegy szülötteire általában jellemző-, szakítson időt
erre, hogy újra önmagára találjon.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A hét elején, a Hold állá
sának köszönhetően, ellenállhatatlan késztetést érez a flörtölésre. Még
az egyébként hűséges típusok is észreveszik a kínálkozó lehetőséget,
meglátják a másik nem képviselőiben a vonzó tulajdonságokat. Élvez
ze ki ezt a fogékony időszakot, de gondolja meg, mit tesz!
NYILAS (november 23 – december 21.) Testünk e hét első nap
jaiban felvevőképesebb, befogadóbb, mint máskor, ezért ilyen
kor érdemes vitaminkúrákat tartani, odafigyelni arra, hogy az
esetlegesen hiányzó ásványi anyagokat pótoljuk. Óvatosabban
bánjunk viszont a gyógyszerekkel és a sok mesterséges anyagot
tartalmazó ételekkel.
BAK (december 21. – január 20.) Átalakulásra számíthat ezen a
héten. Nem nagy változások várnak önre, hanem finom minőség
váltások. Az idegesség koncentrációvá, a belső feszültség értékes
energiaforrássá alakul. Erősítse ezeket tudatosan is és megtanul
hatja, hogyan alakítsa életét pozitívan.
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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!
Komáromi belvárosi
éttermünkbe
pincérnőt felveszünk.
Tel.: 0902 297 175

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.
Takarítás vállalok
Komáromban

és környékén cégeknél
és magánszemélyeknél.

Tel.: 0949 355 731

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

Egynapos sebészet Gútán

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048
Megrendelhető

* szabadföldi paprikapalánta (csemege, fűszer)
* nagyvirágú krizanténpalánta Cserháton.

Tel.: 0914 224 677
0902 302 742

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

* Eladó jó állapotban levő cirkula (körfűrész) és felül nyitható
120 l-es Calex fagyasztó. Tel.:

0904 059 772.
* Eladó 2-szobás családi ház Keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.
* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
május 14-től 20-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, 10.35 Babavilág,
12.40 Duval és Moretti
(francia), 14.55 Gyilkos
sorok (amer.), 16.00 Sodró lendület (amer.), 18.00
Tények, 18.50 Kismenők,
21.25 Kőkemény család
(amer.), 23.50 A hatalom árnyékában (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.05
Brandmánia, 14.15 A nagy
svindli
(amer.),
15.20
Farm, 16.25 Dennis, a komisz ismét pimasz (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz plusz, 20.00 Farm,
21.30 Gyertek át szombat
este!, 22.35 Álomháború
(amer.), 0.45 Idegen invázió (amer.)

RTL II

10.00 Érintés (amer.), 11.00
Hazug csajok társasága
(amer.), 13.00 Egy kis men�nyország (amer.), 16.00 A
narancsvidék (amer.), 17.00
A narancsvidék (amer.),
18.00 Nyomtalanul (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Salt
ügynök (amer.), 1.05 A belső
ellenség (amer.)

M2

12.15 Idesüss!, 13.20 Nálatok laknak állatok?, 15.50
Willy Fog újabb kalandjai
(spanyol), 16.20 Inami,
17.10 Gyerekversek, 19.00
Dínó-vonat, 20.35 Melissa és Joey (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 MR2
Akusztik, 1.15 Hókusz pókusz (amer.)

Duna tv

11.00 Csíksomlyói búcsú,
13.45 Hazajáró, 14.20 Magyar krónika, 14.50 Peru,
Chile, 15.25 A kétfenekű dob (magyar), 16.55
Gasztroangyal, 18.00 Híradó, 18.30 Szerencseszombat, 19.25 Zsaruvér és
csigavér (magyar), 20.30
Elővízió, 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2016, 1.05
A világ legszebb története
(amer.)

Duna World

10.40 Öt kontinens, 11.20
A miniszter barátja (magyar), 13.20 Család-barát,
14.50 Novum, 15.20 Szülőföldemen, 16.25 Szabadság
tér 56, 17.10 Hogy volt?,
18.10 Csináljuk a fesztivált!, 19.00 Mindenből egy
van, 20.00 Bízunk benned!,
21.30 Van képünk hozzá,
22.20 Csíksomlyói búcsú

Pozsony 1

11.40 Julie Lescaut, 13.10
Navarrone ágyúi (angolamer.), 15.50 Szlovák
ízek, 16.20 Mit tudom én,
18.00 Építs házat, ültess
fát!, 18.30 Úttalan utakon,
19.05 Jégkorong-vb, 22.10
Patkánykirály
(amer.),
0.20 Navarrone ágyúi (angol-amer.)

Pozsony 2

11.00 Jégkorong-vb, 13.25
Vízi szlalom, 15.00 Jégkorong-vb, 18.45 Esti mese,
19.00 Híradó, 20.45 A kakas nem énekel (szlovák),
22.05 Fargo (amer.), 22.55
Jégkorong-vb

Markíza tv

11.00 Masterchef, 13.40
Első,
vagy
második
(amer.), 16.10 Morganék (amer.), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 A lányom anorexiás
(amer.), 22.35 A gyilkológép (amer.), 0.15 A túsz
(amer.)

JOJ TV

10.10 Geissenék, 11.10
Viszlát, nagyi!, 12.30 Egyiptomi kaland (amer.), 14.30
Családi esküvő (amer.),
16.40 Csillag születik, 18.20
A pubertáskor, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Menyasszonyok háborúja (amer.),
22.30 Visszatérés a jégkorszakból (amer.), 0.15 Ikarusz (amer.), 2.15 Yorkshire-i gyilkosságok (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, 10.20
Az égig érő paszuly legendája (amer.), 12.20 Vis�szatérés Óz birodalmába
(amer.), 14.15 Szaffi (magyar), 15.55 Bilko főtörzs
(amer.), 18.00 Tények,
18.50 A Nagy Duett, 21.30
Az
elnök
végveszélyben (amer.), 0.20 Super 8
(amer.), 2.30 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.05
Dennis, a komisz ismét pimasz (amer.), 11.30 Ben Hur
(amer.), 15.50 Szuperhekusok (olasz), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.50 Noé (amer.), 22.25 A
szingli fejvadász (amer.),
0.15 Madarak – A hollók támadása (amer.)

RTL II

10.10 Én és a gorillám
(amer.), 12.05 Segítség,
bajban vagyok!, 17.05 Salt
ügynök (amer.), 19.00 Ízlések és pofonok (amer.),
21.00 Agymenők (amer.),
22.00 Heti hetes, 23.00
Showder Klub, 0.00 Ízlések
és pofonok (amer.)

M2

12.50 Tintin kalandjai,
13.20 Nálatok laknak állatok?, 15.50 Willy Fog
újabb kalandjai, 16.20 Inami, 17.35 Alvin és a mókusok, 19.00 Dínó-vonat,
19.35 Állatkert a hátizsákban, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Nagy-SzínPad, 23.10 Borgiák (kanadai-ír)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 13.35
Szent Borbála (olasz),
15.35 Makrancos hölgy
(magyar), 17.00 Hogy
volt?, 18.00 Híradó, 18.35
Don Martin (angol), 19.25
Magyarország, szeretlek!,
21.00 Halj meg máskor!
(angol-amer.), 23.15 Júlia és a szellemek (olasz),
3.40 Életkerék

Duna World

11.20 Virtuózok, 13.20
Nagyok, 16.10 Rúzs és
selyem, 16.40 Gyökerek,
17.55 Öt kontinens, 18.25
Szeretettel
Hollywoodból,
19.00
Gasztroangyal, 20.00 Operettalbum,
21.30 Anyám levelei (magyar), 22.50 Öt kontinens,
23.05 Család-barát

Pozsony 1

13.30 Agatha Christie: Poirot (angol), 15.05 Három
tojás egy pohárba (cseh),
16.35 Senki sem tökéletes,
17.40 Menjünk a kertbe!,
19.05 Jégkorong, 22.15
Hart háborúja (amer.), 0.15
Poirot (angol)

Pozsony 2

11.20 Vízi szlalom, 14.00
Bajnokok Ligája magazin,
14.30 Európai Liga, 15.00
Jégkorong-vb, 18.50 Esti
mese, 19.00 Hírek, 20.15
Szóval, 20.20 Kincseink,
20.30 Az ellenállás (francia), 21.20 Wallander (angol-svéd), 22.50 Jégkorong-mérkőzések

Markíza tv

7.15 Scooby-Doo (amer.),
10.20 Morganék (amer.),
12.35 A lányom anorexiás
(amer.), 14.35 Chart Show,
16.50 Kredenc, 17.55 Felvég-alvég, 19.00 Híradó,
20.30 Tökéletes férj (amer.),
22.35 A menekült (amer.)

JOJ TV

9.30 Pat és Mat, 9.40 Új kertek, 10.40 Építünk, javítunk,
szépítünk, 11.20 Főzzünk
együtt, 12.00 A csodálatos
család (amer.), 14.00 Menyasszonyok háborúja (amer.),
15.55 Popper úr és a pingvinjei (amer.), 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Egy nappal azután (amer.), 23.15
Öld meg, vagy megölnek!
(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

6.00 TV2 matiné, 10.00 Az
égig érő paszuly legendája
(amer.), 12.00 Ne folytassa,
felség! (amer.), 14.05 Vuk
(magyar), 15.45 Én kicsi szörnyem (amer.-angol), 18.00
Tények, 19.00 Így neveld a
sárkányodat 2 (amer.), 21.00
A szállító (amer.-francia),
23.00 A sakál (amer.-angol),
1.45 Minden hájjal megkent
hazug (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 11.00
Noé (amer.), 13.35 Farm,
15.10 Mennyei királyság
(angol-spanyol),
18.00
Híradó, 18.50 Farm, 19.50
Nász-ajánlat (amer.), 21.50
Szerelem és más drogok
(amer.), 0.05 Jonah Hex
(amer.), 1.35 Nász-ajánlat
(amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 A bosszú
asszonya, 11.55 A sors üldözöttje, 12.50 Segítség,
bajban
vagyok!,
14.35
Showder Klub, 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 Új csaj (amer.)

M2

12.00 Leonardo kalandjai,
13.30 Kacagóra a játszóházban, 14.35 Egyszer volt,
15.55 Pupákok, 16.15 Tehénke mesék, 17.40 Állatkerti
sétány, 17.55 Kalandozások
Andyvel, 19.00 Eperke és barátai, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Hungarian
Rhapsody, 22.40 Zűrös szív
ügyek (német), 0.30 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

11.30 Mediterraneo, 12.50
Két duci hölgy, 13.25 Ízőrzők, 14.00 Teréz anya története, 15.05 Hollywood
a Tevere partján, 16.20
Szegény gazdagok (magyar), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német),
19.25 Párosban a városban (amer.), 21.00 Rob
Roy (amer.), 23.25 Magyar
krónika

Duna World

11.25 Hazai pálya, 13.20
Médiak likk,
13.45
Öt
kontinens, 14.15 Rúzs és
selyem, 16.00 Roma magazin, 16.30 Domovina,
17.25 Társbérletben a tárgyakkal, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Már egyszer tetszett!, 21.00 Híradó, 21.30
Donkey Xote (magyer),
22.00 Szegény gazdagok
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.45 Lynley felügyelő,
16.25 A vadon gyilkosai,
16.55 Késő este, 17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25 A
zongorista (amer.), 22.45
Riporterek, 23.15 Cain kapitán (francia), 0.05 Lynley
felügyelő

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.30
Autószalon, 15.00 Jégkorong-vb
mérkőzések,
18.45 Esti mese, 19.00
Jégkorong-vb mérkőzések,
22.10 Hírek, 22.35 Kína,
23.25 Jégkorong-vb

Markíza tv

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 Felkoppintva (amer.), 0.05 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.), 23.25
XXI. század

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.35 Showder
Klub, 15.35 Az élet csajos oldala (amer.), 16.05 Hagyjál
főzni!, 17.05 Kung Fu Panda
(amer.), 17.35 Minden végzet
nehéz (amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Hagyjál főzni!,
22.00 Graceland (amer.), 23.00
Barátok közt

M2

12.30 Azok a csodálatos állatok, 13.30 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), 0.30 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.10 Család-barát, 12.55
Két duci hölgy, 14.25 Erdészház Falkenauban (német),
15.20 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 Önök
kérték, 21.30 Laura rejtélyei
(amer.), 22.20 Nagyok, 0.45
Séfek csatája (olasz)

Duna World

11.30 Anima formosa, 14.15
Család-barát, 16.15 Nemzetiségi magazinok, 17.10 Útravaló, 17.25 Társbérletben
a tárgyakkal, 17.55 Történet
a mangalicáról, 18.55 Tengerszem, 19.55 Dallamról
dallamra, 20.25 Űrdisco,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 23.25 Család-barát

Pozsony 1

13.45 Szlovákia képekben,
14.05 Építs házat, ültess
fát!, 14.45 Lynley felügyelő,
15.30 Lehetőség, 16.25 A vadon gyilkosai, 16.55 Ágota,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Senki sem tökéletes, 21.35
Szlovák receptek, 22.05
Gyermekrablás
(amer.),
23.00 Törvény és rend

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.30
Jégkorong-vb, 18.45 Esti
mese, 19.00 Jégkorong-vb
mérkőzések, 22.35 Kína,
23.25 Jégkorong-vb

Markíza tv

10.50 Családi történetek, 11.50 Cobra 11 (német), 12.50 Monk (amer.),
13.50 Farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Felvég-alvég, 21.50 Kredenc, 23.20
Családi történetek

10.50 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
12.50 Monk (amer.), 15.50
Családi történetek, 17.25
Reflex, 17.50 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Masterchef, 21.45 Jó tudni!,
22.50 A farm, 23.50 Családi történetek, 0.50 NCIS
(amer.)

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), 23.00
Leg, leg, leg, 0.20 Taxi
(francia), 1.25 Profik

10.40 Igen, főnök!, 13.25
csillag születik, 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, 23.20 Taxi
(francia), 0.25 Profik

JOJ TV

JOJ TV

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 Az ötödik
elem (amer.), 0.15 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, 0.45 A
rejtély (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.35 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Hagyjál főzni!, 17.15 Képtelen kampány, 19.00 Hdagyjál
főzni!, 20.00 UEFA Európa
Liga, 01.00 Nyomtalanul
(amer.)

M2

13.30 Kacagóra a játszóházban, 14.35 Egyszer volt, 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), 0.45 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 11.30
Mediterraneo, 12.55 Két duci
hölgy, 13.30 Bond lányok az
örökkévalóságnak, 14.20 Erdészház Falkenauban (német),
15.15 Halálbiztos diagnózis
(angol), 16.10 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor
(német), 19.25 Maradj talpon!,
20.40 Szabadság tér 56, 21.30
Szerencsés Dániel (magyar),
23.40 A kaland (olasz)

Duna World

11.20 Könnyű kis gyilkosság (magyar), 13.00 Híradó,
13.40 Rejtélyes XX. század,
14.10 Nagyok, 14.45 Családbarát, 16.05 Nemzetiségi műsorok, 17.00 Kárpát expressz,
17.45 Ariadne barlangjai,
18.55 Hogy volt?, 19.50 VII.
Nemzetközi Cirkuszfesztivál,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 23.25 Család-barát,
2.10 Könnyű kis gyilkosság
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.45
Lynley felügyelő, 16.25 A
vadon gyilkosai, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Gyilkosság az Orient expresszen
(angol), 22.25 Gyilkosság
Saint-Malo-ban
(francia),
0.00 Lynley felügyelő

Pozsony 2

9.55 Horgászoknak, 12.00
Élő panoráma, 13.25 Napjaink hősei, 15.00 A II. világháború, 15.25 Magyar magazin, 17.25 Válások, 19.00
Esti mese, 20.00 Jégkorong-vb, 22.30 Labdarúgás,
1.00 Aranyborjú (orosz)

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.05 Monk (amer.), 15.00
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,
22.30 A farm, 23.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 0.30
NCIS (amer.)

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.50
Igen, főnök!, 12.00 Híradó,
12.50 Tárgyalóterem, 13.25
Csillag születik, 15.50 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó, 17.30 Topsztár, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Hetedik mennyország, 22.10
Doktor Tökéletes, 23.10 Taxi
(francia), 0.15 Profik, 1.20
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 Vejedre ütök
(amer.), 23.50 Sztárok testközelben

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.00 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.), 23.20 Magyarul
Balóval

RTL II

11.00 A bosszú asszonya, 11.55
A sors üldözöttje, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 15.35 Barátok
közt, 17.35 Maverick (amer.),
20.00 Új csaj (amer.), 20.30
Hagyjál főzni!, 22.00 King
(kanadai), 23.00 Barátok közt,
23.30 Maverick (amer.)

M2

11.35 Egyszer volt az élet,
13.30 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 Bosszú (amer.), 23.25
Kulisszák mögött, 0.20 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 12.55
William Dobson, 14.00
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.00 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 15.50
Tappancs, a mesterdetektív (német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Alpesi
őrjárat (olasz), 19.30 Maradj talpon!, 20.30 Fábry,
21.50 Ízek palotája (francia), 23.30 Franciska vasárnapjai (magyar), 1.15
Egyszerű eset (francia-német)

Duna World

11.30
Királyi
vadászat
(magyar), 13.40 Hazajáró, 14.10 Magyar krónika,
16.00 Nemzetiségi magazinok, 17.00 Család és
otthon, 18.25 Lóverseny a
Csallóközben, 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 A világ képekben, 15.00 Jégkorong-vb, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 A tökéletes férfi (német), 21.55 Julie Lescaut
(francia), 23.30 Meggondolatlanok (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00 A
II. világháború, 15.25 Roma
magazin, 17.05 Nők nőkről, 18.45 Esti mese, 19.00
Jégkorong-vb mérkőzések,
22.35 Kína, 23.25 Jégkorong

Markíza tv

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.25 Story Extra, 13.00 Új
csaj (amer.), 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 Showder Klub,
0.10 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 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

12.05 Leonardo kalandjai,
13.00 Skatulyácska királykisasszony, 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
Főzni úton-útfélen, 14.20
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), 19.25
Maradj talpon!, 20.30 Virtuózok, 22.05 Északi fény
(amer.), 23.45 A kapitány
(francia)

Duna World

11.35 Társasjátékok (magyar), 13.20 Tessék!, 13.45
Összhang, 14.50 Család-barát, 16.05 Életkerék, 16.35
Tálentum, 17.05 Kosár,
17.30 Társbérletben a tárgyakkal, 18.00 MMA, 18.55
Hogy volt?, 20.00 Slágertévé, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 23.25 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.20
Menjünk a kertbe, 15.00
Lehetőség, 17.00 Ágota,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25 Mit tudom én,
21.55 A maffia, 22.35 Bugsy (amer.), 0.50 Senki sem
tökéletes

Pozsony 2

9.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 15.00 A II.
világháború, 17.30 Jégkorong-vb, 20.15 Labdarúgás, 22.45 Csend a tengeren (francia-német), 0.15
Jazz

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.05 Monk (amer.), 15.00
A farm, 16.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 17.50 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Masterchef, 21.45 Jó tudni!, 22.50
A farm, 23.50 Családi történetek, 0.50 NCIS (amer.),
1.50 A hatodik érzék (amer.)

9.55 Forr a bor, 11.00
Családi történetek, 12.00
Cobra 11 (német), 13.05
Monk
(amer.),
15.00
Farm, 16.00 Családi történetek, 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex,
17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Az anyós,
22.35 Családi történetek,
0.50 NCIS: Los Angeles
(amer.)

10.50 Igen, főnok!, 12.00
Híradó, 12.50 Tárgyalóterem, 13.30 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, 1.55 Testőrök
(amer.)

8.45 Tárgyalóterem, 10.50
Igen, főnök!, 12.00 Híradó,
12.55 Tárgyalóterem, 13.40
Inkognitó,
15.00
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 Marley
és én (amer.), 23.10 Becsületes szív (amer.), 3.10 A vér
szaga (amer.)

JOJ TV

JOJ TV
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május
május
május
május
május
május
május

14-én
15-én
16-án
17-én
18-án
19-én
20-án

Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Molnár Zsolt és Kozma
Éva, Varga Ján és Kosik Kitti.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Šáteko-

vá Anna Rose, a naszvadi Pálovics Dániel, a vágfarkasdi Ordódy Márk, az érsekújvári
Chovanec Jakub, az ógyallai Plevová Miriam, a
nagysurányi Mandáková Ema.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Urbanová Júlia (78 éves), MUDr. Lošonský
Štefan (76 éves), Zachar Anna (62 éves), Mojžišová
Ema (70-éves), Miťko Juraj (65 éves), Jancsó Sándor
(88 éves), Kúrová Jana (88 éves), Balogh Katalin (88
éves), Dömény János (53 éves), Veszprémi Erzsébet
(60-éves), Žibritová Mária (80-éves) és Tureček Ján
(71 éves), a gútai Marosi Éva (78 éves), a karvai Karková Alžbeta (75 éves), a vágfüzesi Lakatos Barnabás (67 éves) és Habardik Ján (93 éves), a bátorkeszi
Kovács József (76 éves), a marcelházai Varga Mária
(87 éves) és Žideková Estera (87 éves), a pathi Kurucz
Ondrej (81 éves), a kavai Lengyel Katalin (87 éves), a
szilosházai Šutovecová Irena (85 éves), a martosi Ötvös Zsuzsanna (72 éves), a tabanyi Décsi Jolán (66
éves), az ekeli Fekete Sándor (79 éves) és az őrsújfalusi Bahorecz Ferenc (71 éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik május 2-án
elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe a szeretett
férjet, édesapát, nagyapát
és dédnagyapát,

Ján Jány

volt gútai VNB elnököt,
a Babetta gyár nyugalmazott igazgatóját.
Köszönjük a virágokat,
koszorúkat és az őszinte részvét szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk május 12-én
a drága feleségre, édesanyára,
nagymamára és anyósra,

Jancsó Annára
(szül. Harcsa),

halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi férje,
gyermekei és azok családja

Szeretne előnyösebb,
kedvezőbb kamatot a hitelére?

REFINANS!
0905 928 195

A Dunatáj receptkönyvéből

TEPSIS CSIRKECOMB

CSAVART KEKSZ

Hozzávalók:
4 db kettévágott,
lebőrözött, kicsontozott csirkecomb
50 dkg mexikói
zöldségkeverék
30 dkg gomba
2-3 tojás
2 fej vöröshagyma
zsemlemorzsa
1 kávéskanál ételízesítő
só

Hozzávalók:

Elkészítése:

Elkészítése:
A lisztet deszkára szitáljuk, majd hozzáadjuk az őrölt mandulát,
a kétféle cukrot, a sáfrányt, a felkockázott vajat és 1 tojást. Alaposan összedolgozzuk, majd a hűtőbe tesszük 30 percre.
A tésztát kisebb részekre osztjuk, majd mindből vékony hengereket gyúrunk. A tésztákat B alakúra formázzuk, és tepsibe
tesszük. A másik tojás sárgájával megkenjük, és mindbe 2-2 teáskanál áfonyalekvárt nyomunk.
180 fokra előmelegített sütőben 12 percig sütjük, majd a kekszeket konyhai rácsra tesszük, és hagyjuk kihűlni. Tálalás előtt
megszórjuk porcukorral.

35 dkg liszt
5 dkg őrölt mandula
10 dkg porcukor
2 csomag vaníliás cukor
1 csipet sáfrány
20 dkg vaj
2 db tojás
1 üveg áfonyalekvár
porcukor a szóráshoz

A húsokat megsózzuk, kis állás után először felvert tojásban, utána zsemlemorzsába forgatjuk. Forró olajban a húsok
mindkét oldalát hirtelen ropogós barnára sütjük. Egy nagy
tepsit megolajozunk, elterítjük benne az előzőleg felszeletelt
hagymát, rászórjuk a gombát és a zöldségkeveréket. 1,5 dl
vízbe egy kávéskanál ételízesítőt keverünk, majd ráöntjük a
zöldségekre. Ezután ráfektetjük a kisült húsokat. Beborítjuk
a tepsit alufóliával, és 1 óra hosszáig sütjük-pároljuk a sütőben. Köretként rizst adunk hozzá.

Számítógépek, notebookok, regisztráiós kasszagépek eladása és
karbantartása, akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is!

Aplico+Plus
Komárom

Registračné
pokladne

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

Jelzálog hitelek
díjmentesen

a legalacsonyabb
kamattal.
Telefon: 0905 928 195

S Z U D O K U
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0907 227 699

Újból feketelőporfüst szaga szállt a komáromi bástyák felől

Április 30-án, szombaton, az idei 25. Komáromi Napok rendezvénysorozaton belül három
ország közel 150 versenyzőjének nevezésével került megrendezésre a már hagyományos
Klapka-kupa elöltöltős fegyverek nemzetközi versenyének 21. évfolyama. Ez a versenysorozat a Komáromi Napokon belül a legrégebbiek közé tartozik.
Idén Komáromba látogatottak
Klapka György tábornok leszármazottai, mégpedig Klapka
Petr és családja, akik Prágából
érkeztek erre a versenyre, és
ketten a családból – apa és lánya – a lővonalra állt, hogy bizonyítsa pontosságát.
Magát a versenyt megtisztelte
jelenlétével Stubendek László,
Komárom város polgármestere, Fekete Tamás, a Komáromi
Városi Hivatal elöljárója, valamint Ing. Glič Konštantin, a

városi sportbizottság elnöke is.
A szlovák, magyar, illetve
ír versenyzők rövid és hos�szú fegyverek kategóriájában
mérhették össze tudásukat a
25, illetve 50 m-re kihelyezett
lőlapokra leadott 13 lövéssel,
melyekből a legjobb tíz került
kiértékelésre. A nap folyamán
leadott csaknem 2 000 lövés,
több kilogramm lőpor, valamint ólom „elfogyasztása”
után kerültek ki az egyes versenyszámok – melyekből idén

A Keszegfalvai
Agrárszövetkezet
május 23-tól
húscsirkét
1,50 euro/kg áfával, valamint
bontott csirkét
2,20 euro/kg áfával
árusít a Megyercsi telepen.
Előjegyzés a
0910 911 634 telefonszámon.

Agrodružstvo Kameničná oznamuje, že od 23. mája
bude predávať
jatočnú hydinu (brojlery) za
cenu 1,50 euro/kg vrátane DPH,
ako aj čistené kurence s drobkami za cenu 2,20 euro/kg vrátane
DPH na farme v Čalovci, ktoré
je možnosť objednať si na tel.
čísle: 0910 911 634.

Használt és öreg autók
likvidálása

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

összesen tízet értékeltek ki –
győztesei.
A komáromi Royal sportlövő
klub színeit több versenyző is

képviselte, közülük Elek Péter
az első helyet szerezte meg Cominazzo-kovaköves pisztoly
kategóriában 93 köregységgel,
míg Dubány Imre mérnök Kuchenreuter-csappantyús pisztoly kategóriában 94 köregységgel a harmadik lett.
text: Fuisz Attila

A múlt hét végén megrendezett 22. Miskolc Rallyn tizenhárom
gyorsasági szakaszból nyolcat nyert meg a komáromi Bacigál
Igor és pilótája, Herczig Norbert. A ŠKODA Rally Team Hungaria kettőse a többi pályán is megbízható, kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújtott, így közel tizenhét másodperces előn�nyel idén másodszor állhattak a dobogó legfelső fokára a 2016.
évi Országos Rally Bajnokság második futamán. Bacigálék
maximális pontszámmal zártak Miskolcon, hiszen a Power
Stagen is ők voltak a leggyorsabbak, amiért plusz három pontot írtak jóvá a bajnoki címvédő kettősnek.
„A futam előtti teszten kissé megtréfált minket az időjárás, amikoris esőben és 3 fokban teszteltünk. Pénteken egy korai rajt miatt 10 mp büntetést kaptunk, viszont a szombati napon minden
úgy alakult, ahogyan terveztük”, fogalmazott a címvédő. „A
BRR által tökéletesen felkészített ŠKODA Fabia R5 rendkívül
megbízható volt, és mi is egyre jobban felvettük a ritmust, amihez persze az is kellett, hogy Miskolcon használtunk ismét Pirelli gumikat, amelyeket nagyon hamar sikerült kiismernünk.”
(forrás: Škoda Rally Team Hungary)

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Vágtölgyes – Komárom
0:2 (0:2) A hazai csapat az
első perctől túlságosan vehemensen játszott, amelynek
eredményeképpen a komáromiak
a 12. percben büntetőhöz jutottak.
Ezt Faragó biztos lövéssel értékesítette. A komáromi csatár jó formában volt és a huszadik percben
egy lapos lövéssel tovább növelte
a komáromiak előnyét. Mesterhármasra is lehetősége lett volna
a 41. percben, ám fejese centikkel
a kapu fölé szállt. A második félidőben a máriatölgyesiek folyamatosan támadták a komáromi
kaput, ám a legnagyobb meglepetésre a komáromiaknak volt több
esélyük további gól szerzésére,
ám a támadásokat a hazai kapus
hárítani tudta * Komárom a bajnokság 11. helyén áll 30 ponttal.
IV. liga – délkeleti csoport
Gúta – Zselíz 2:0 (1:0) A listavezető és a bajnokság utolsó
helyén álló csapatok közötti
találkozón érezhető fölényben
játszott Gúta csapata, ám a
zselízi védelem sorra meghiúsította támadásaikat. Csak a
41. percben jutott el a kapuig
Magyar, aki Cingel átadását
értékesítette. A 46. percben Bátora Boris hozta gólhelyzetbe
Magyart, aki ezúttal sem tévedett.* Vion B – Ímely 1:0 (1:0)
Jól felkészült csapattal küzdött
az ímelyi gárda, nem rajtuk
múlt, hogy nem tudtak három
pontot szerezni. A 20. percben
egy tizenhatoson belüli kavarodás során az üres kapuba gurult
a Vion lövése, viszont a későbbiekben már nem tudták áttörni
a vendégcsapat védelmét. Sajnos, az ímelyieknek továbbra
is hiányoznak a gólképes csatárok * Gúta csapata a tabella
élén áll 52 ponttal, Ímely a
14. 25 ponttal.
V. liga
Ekel – Bellegszencse 2:0 (0:0)
Nem sok reménnyel érkeztek
a vendégek a listavezetőhöz, s
ezért elsősorban a védekezésre
összpontosítottak. Ez az első 45
percben sikerült is, ám a találkozó 74. percében Inczédi, majd
a 90. percben Horváth talált a
vendégek kapujába * Szentpéter
– Nagysalló 5:0 (3:0) Már a második hétvégén remekel a szentpéteri csapat, amely ezúttal is sok
örömöt szerzett szurkolóinak. A
18. percben Lakatos, a 30. és 41.
percben Kováč gólja jelezte a péteriek fölényét. A második félidőben, a találkozó 63. és 75. percében Bačík növelte előnyüket,

amely még nagyobb lett volna,
ha a labda a hálóban és nem a
kapufán köt ki * Hontfüzesgyarmat – Ógyalla 3:0 (1:0)
Az első percekben az ógyallaiak
rendkívüli iramukkal lepték meg
a házigazdákat, ám a 37. percben
már a hontfüzesgyarmatiak vették
át a találkozó irányítását * Ohaj
– FK Actív Nagykeszi 0:0 A két
sereghajtó ezúttal mindent elkövetett, hogy ponthoz jusson, ám
csak a két tizenhatos között folyt
a játék, komolyabb gólhelyzetet
egyikük sem tudott kialakítani *
Gyarak – Marcelháza 2:0 (0:0)
Az első félidőben elsősorban a
két csapat védelme remekelt,
csatáraik nem tudták bevenni az
ellenfél kapuját. A második félidőben a gyarakiak jobb taktikát
választottak, ami az eredményen
is visszatükröződik * Óbars –
Naszvad 3:0 (2:0) A találkozó
8. percében lőtt góljukkal már
igazolták a barsiak, hogy mindhárom pontot szeretnék megszerezni. A 42. percben tovább növelték
előnyüket, majd a találkozó 54.
percében megszületett harmadik
góljuk is * A táblázat élén Ekel
áll 55 ponttal, 2. Szentpéter 45,
9. Naszvad 35, 11. Ógyalla 33,
12. Marcelháza 31 és 16. Actív
Nagykeszi 19 ponttal.
VI. liga
Marcelháza B – Dunamocs 4:2
(2:1) A hazaiak góljait a 22. percben Sýkora nyitotta meg, majd
duplázott és a 79. percben Šenkár igazolta a hazaiak fölényét,
amelyhez a 26. percben Bottyán
csatlakozott. Igaz, a 44. percben
Kovács szépített, sőt a második
félidő is dunamocsi góllal kezdődött (52. percben Lajos), ám a
79. percben Šenkár gólja biztosította a marcelháziak győzelmét *
Csallóközaranyos – Szilosháza
1:1 (0:1) Határozottságával meglepte a hazaiakat a vendégcsapat,
amely a 28. percben Pšenák révén vezetéshez jutott. A második percben már érezhető volt a
hazaiak felélénkülése, amit a 69.
percben Csonka igazolt ugyan,
ám csak döntetlenre javítottak az
aranyosiak * Hetény – Vágfüzes/Kava 3:0 (2:0) A listavezető
egy kis szerencsével fölényesebb
győzelmet is arathatott volna. A
6. és 35. percben Pásztor talált a
hálóba, majd a második félidő 34.
percében egy büntető érvényesítésével Pásztor mesterhármast
ért el * Nemesócsa – Perbete 1:1
(1:0) A találkozó 36. percében
Bölcskei éreztette a hazai csapat
elszántságát és megszerezte első
góljukat. Sajnos, ezután inkább

csak védekeztek, s ez a taktika a
73. percben megbosszulta magát, amikor Vörös kiegyenlített *
Lakszakállas – Keszegfalva 1:4
(0:1) Az első félidő 8. percében
Szüllő megszerezte a vendégek
első gólját, ám ekkor még senki
sem sejthette, hogy a lakszakállasiak igencsak alulteljesítenek
majd. A találkozó 75. percében
Soós, majd a 88. percben Töltési
büntetőből szerzett gólja miatt
szomorkodhattak a hazai szurkolók, becsületgóljukat a 89.
percben Polák szerezte. * Gúta
B – Izsa 2:1 (1:0) A találkozó
34. percében Gáspár juttatta a
gútai fakócsapatot vezetéshez,
viszont az izsaiak is rendkívül jó
formában voltak. Ennek ellenére
a szerencsésebbek mégis a hazaiak voltak, akik a 68. percben szabadrúgáshoz jutottak és a büntetőt
Lakatos érvényesítette. Az izsaiak
gólja a 83. percben született * Újgyalla – Bátorkeszi 6:2 (1:2) A
találkozó 11. percében a hazaiak
védelmi hibáját kihasználva Konc
vezetéshez juttatta a bátorkeszieket, majd a 24. percben ismét ő
növelte a vendégek előnyét. Az
újgyallaiak első gólja a 19. percben született Németh révén, aki
azután az 50. és 79. percben lőtt
góljával mesterhármast ért el.
Góljaihoz a 62. percben Habara
M, a 66. percben Szabó, majd a 75.
percben büntetőből Laktiš csatlakozott * Path – Búcs 0:0 Az első
félidőben hajszálnyi fölényt lehetett a vendégek játékában érezni,
de végül mindkét félidő gól nélküli, ám eléggé izgalmas játékot
hozott * A tabella élén Hetény áll
(60), 2. Marcelháza B (55), 3. Bátorkeszi (45), 4. Újgyalla (40), 5.
Nemesócsa (39), 6. Keszegfalva
(39), 7. Gúta B (36), 8. Izsa (35),
9. Vágfüzes (35), 10. Szilosháza (34), 11. Dunamocs (33), 12.
Csallóközaranyos (30), 13. Perbete (29 ), 14. Lakszakállas (29),
15. Búcs (19), 16. Path (13)
VII. liga
Nagysziget – Csicsó 4:2 (3:0)
góllövő Lengyel 2, Leckési, Ollé,
illetve Kósa 2 * Ifjúságfalva –
Dunaradvány 0:3 (0:1) góllövő
Balogh T., Balogh A. és Škuliba
* Bogyarét – Madar 1:8 (0:5)
góllövő: Sobonya, illetve Varga
3, Gáspár 2, Szemenyei 2 és Bajza * SJE Komárom – Megyercs
6:3 (4:1) góllövő Tóth 4, Szuri,
Löw, illetve Molnár 2 és Paluška * Bogya/Gellér – Őrsújfalu
1:2 (1:0) góllövő: Nagy, illetve
Czúth és Svitač * Bajcs – Tany
1:1 (0:1) góllövő: Topolcsányi,
illetve Buday *
-boldi-

KOSÁRLABDA

Komárom a kosárlabda-bajnokság döntőjének negyedik mérkőzésén feltámadt és hazai közönség előtt magabiztos játékkal legyőzte Privigye csapatát. Elmaradt tehát Privigye bajnokká
avatása a Duna-partján.

Eurovia Szlovák Kosárlabda-bajnokság, playoff, negyedik mérkőzés:
MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye 96:88
48:40 * (24:20, 24:20, 23:28, 25:20)

Jól kezdett a komáromi csapat és Vido első kísérlete két pontot ért. Bár Privigye triplával tudott válaszolni és az első hazai időkérésnél is náluk volt az előny, az első tíz perc után a remekül
játszó PJ Alawoyának köszönhetően 24:20 volt
az állás. Az MBK az előző meccsektől eltérően látványos, szép akciókat vezetett. Biličék öt
kísérletből kétszer találtak a kosárba a hárompontos vonalon túlról, míg a vendégek hétszer
próbálkoztak szintén ennyi találatért.
A második szettben igazán egymásra talált a
csapat és a szurkolótábor (az első negyedben
a klubelnök is vezényelt). A hazai játékosok
mindent megtettek azért, hogy fokozzák a közönség lelkesedését, Halada hármasa után már
29:20-ra vezetett a piros-fehér csapat. Bár a kispadon Kozlík és Bilič is kapott kisebb ápolást,
a játékukon ez nem látszott. A negyed végére
már Thompson is belelendült, övé volt az utolsó kosár. A nagyszünetben 48:40 volt az állás.
Komárom legnagyobb előnye 13 pontos volt az
első húsz percben. A privigyei csapat egyre inkább a védekezésre összpontosított. A harmadik

negyedet Thompson ott folytatta, ahol az előzőt
abbahagyta és PJ Alawoya is tovább remekelt.
Komárom már 52:40-re is vezetett, ám Stamenkovičék folyamatosan felzárkóztak. Kettő perc
huszonkét másodperccel a játékrész vége előtt
ki is egyenlített Privigye. Thompson kosarainak
köszönhetően az utolsó tíz perc előtt 71:68-ra
módosult az állás.
A záró játékrészben Bilič indított jól, majd TJ
Bannister vette át az irányítást és tartotta előnyben Komáromot. A túloldalon Wissehék igyekeztek egyenlíteni, de mikor már közel kerültek
az MBK-hoz, rendre jött egy PJ Alawoya kosár.
Az előző meccseken is ez volt a forgatókönyv,
csak fordított előjellel. Komáromot a szurkolók
is támogatták, bár a vendégek fanatikusai is kitettek magukért. PJ Alawoyán látszódott leginkább, hogy mindent megtenne a győzelemért,
és ez a pontokban is megmutatkozott. A csapat
vezére ő volt. A végeredmény a komáromiak elszántságát igazolta. Komárom: Thompson 11,
TJ Bannister 12, Bilič 16, Vido 5, PJ Alawoya
36, Halada 5, Kratochvíl 2, Kozlík 9, Haviar.

Eurovia Szlovák Kosárlabda-bajnokság, playoff, ötödik mérkőzés:
BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom
101:79 (55:45 * 26:20, 29:25, 29:23, 17:11)

Még a legoptimistább szurkolók is számítottak arra, hogy a szombati, privigyei találkozón
végképp eldől az Eurovia Kosárlabda-bajnokság harca, ezért nem született meglepetés a döntő
ötödik mérkőzésén. A hazai Privigye magabiztosan, remek játékkal győzte le Komáromot és
nyerte meg a bajnoki címet.
Jó játékkal kezdte a mérkőzést Az utolsó játékrész leginkább meg a bajnokságot, Komárom
Komárom, és egy perc után 4:0- már az ünneplésről szólt. A ha- számára viszont az ezüst is széra vezetett, ám a bányavárosiak zaiak örömkosaraztak, a ven- pen csillog.
két tripla után egyenlíteni tud- dégek pedig nem rontották el a
A párharc végeredménye:
tak. Az MBK mintegy nyolc bajnokavatást. A végén csupán BC Privigye – MBK Rieker
percig tudta tartani a lépést az volt a kérdés, húsz pont alatt COM-therm Komárom 4:1
Privigyével, az utolsó percben vagy felett lesz-e a különbség Komárom: Thompson 9, TJ
viszont Stanojevićék elhúztak a két csapat között, végül a Bannister 9, Bilič 6, Vido
és 26:20-ra megnyerték a ne- száz is meglett és a különbség 13, PJ Alawoya 7, Kozlík 16,
gyedet.
is nőtt, a végeredmény 101:79. Kratochvíl 10, Halada 9, HaA folytatásban azt a játékot Privigye megérdemelten nyerte viar.
-cserihozta a privigyei csapat, mint
a második és a harmadik mérkőzésen. Precíz védekezés után
kidolgozott támadásokat vezetPozsonyi ORCA CUP 2016
tek, Komárom pedig nem találta ennek az ellenszerét. Kozlík XVIII. alkalommal rendezték meg április 29. és május 1-je
és Halada volt az, aki hármaso- között Pozsonyban Szlovákia egyik legnagyobb nemzetközi
kat is tudott szerezni, de ez sem úszóversenyét, az ORCA CUP-ot. Rekord számú nevezés után
volt elég, egyre nőtt a különb- 692 versenyző 67 klubból és 12 országból állt rajthoz (AUT,
ség a két csapat között, a félidő- CAN, CZE, FRA, HUN, LAT, POL, ROU, SLO, SRB, SVK,
UKR). A verseny sztárvendégei, Verrasztó Evelyn és Dávid
ben 55:45 volt az állás.
A nagyszünet után Komárom Magyarországról érkeztek.
már lélekben kezdte feladni, hi- A két komáromi
szen négy perc elteltével már 16 fiú, Bielik Kevin
ponttal is vezetett a fehér-zöld (2002) és Dikácsapat. Még elkezdtek felzár- cz Bence (2004)
kózni Ristanovičék, a hazaiak ezen a versenyen
azonban újra megrázták magu- is megmutatta,
kat és a negyed végén 84:68-at hogy a kemény
munka meghozmutatott az eredményjelző.
za gyümölcsét.
Kevin a 13 éves
és
idősebbek
korosztályában
Ismét remek sportversenyek a Selye János Gimnáziumban
versenyzett, ahol
Április 27-én a nyitrai atlétikai stadion adott otthont az atlétikai verseny kerületi fordulójá- egészséges életmódra nevelés a délelőtti előfutamok után az Eredményei: 2 aranyérem (200
nak. Több iskola versenyzője mérte össze tudását különböző versenyszámokban. Nagyon hideg és egyben a versenyzési lehe- összes versenyszámában beúsz- m mell, 400 m vegyesúszás), 3
időjárás, erős szél várta az atlétákat, ennek ellenére ismét bebizonyosodott, hogy a megfelelő tőség biztosítása. Most is 67 ta magát a délutáni döntőkbe. ezüstérem (400 m gyors, 100 m
mell, 200 m vegyes) és 1
felkészülés, kitartás és tapasztalat meghozta gyümölcsét – gimnáziumunk csapata nagyon sok diákunk képviselte iskolánkat.
bronzérem (50 m mellSzép eredmények születtek
érmet szerzett.
úszás).
A lányok közül a legügyeseb- a 2., Fazekas Anna és Macejko vid második lett súlylökésben majdnem minden kategóriáBence a 9-12 évesek
bek: Klučka Vivien futásban Dávid 400 méteren a 3., illetve és Papp Cyntia magasugrásban ban. A 15-18 éves junior fiúk
korosztályában indult.
kategóriájában (5, 5 km-en)
800 és 1500 méteren a 2., Be- Édes Lili 100 és 200 méteren a negyedik lett.
Eredményei: 2 bronznyó Donát szintén 800 méteren 3. helyen végeztek. Csóka Dá- Majd a Komáromi Napok ke- második helyezett lett Kara
érem (50 m mell, 100
retén belül részt Mátyás, aki tavaly szintén mám mellúszás). Vasárnap
vettünk a Komá- sodik volt, hatodikként ért célmár Székesfehérváron
rom–Komárno nem- ba Andruskó Zoltán és nyolfolytatta a versenyzést,
zetközi szabadidős cadikként kis prímós diákunk,
ahol 800 m-es gyorsutcai futóversenyen Bóna Szilárd. A 15-18 éves
úszásban 9:51, 88 idővel
több korcsoportban, junior lányok kategóriájában
sikerült átvennie korkülönböző
távon. második lett Klučka Vivien
osztályában a szlovákiai
Mint minden évben, és hatodik helyre futott be a
ranglista vezetését.
idén is sok futásra nyolcosztályos gimnáziumból
Fent Bielik Kevin teméhes gimnazistánk Laux Lea. A felkészülést Diósi
pózik, balra Dikácz
állt rajthoz, melynek Viktor tanár irányította.
Bence lép a rajtkőre
elsődleges célja az PaedDr. Králik Zsuzsanna
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