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Tisztújítás az MKP járási elnökségében

Dr. Becse Norbert
lett az MKP JB elnöke

Németh István felvétele

Izsán tartották meg a Magyar Közösség Pártja járási tisztújító konferenciáját. A protokoll szerint a leköszönő elnökség nevében Gyarmati Tihamér, az MKP JB eddigi elnöke
értékelte az előző időszakot, illetve a parlamenti választások eredményességét. Rámutatott
arra, hogy a Komáromi járásban ugyan elsöprő sikert aratott az MKP, mégsem lehetnek
elégedettek, hiszen nem sikerült valamennyi választójukat mozgósítani.
Beszédében ismertette a párt István, Becse Norbert, Domin ben nem az önös érdekek fogetikai bizottságának a komáro- István (Izsa polgármestere) és nak előtérbe kerülni, hanem a
mi alapszervezet működésével Szalay Rozália (Kolozsnéma közösségé, mert csak így lehet
kapcsolatos állásfoglalását, ami polgármestere) kapott jelölést a előre vinni a magyar ügyeket.
a résztvevők rosszallását váltot- helyi szervezetektől. A szavazá- – Bízom abban, hogy a jövőben
ta ki. Rámutattak arra, hogy az son azonban már csak hárman nem az önös érdekek kerülnek
etikai bizottság úgy fogalma- vettek részt, Domin és Szalay előtérbe, hanem egy olyan közott véleményt, hogy valójában ugyanis visszalépett. Az első zösségé, amely előre tudja vinnem volt szavazóképes, ráadá- fordulóból Samu és Becse ju- ni a magyar ügyeket – mondta
tott tovább, utóbbi a második székfoglalójában.
körben a szavazatok 58 százalékát
megszerezve lett
a járás új elnöke.
Becse Norbert a
naszvadi alapiskola igazgatója,
korábban a járási
elnökség
tagja
volt. BemutatkoBecse Norbert,
Fent a gútai párt
az MKP komáromi
alapszervezet külJB új elnöke
döttsége, lent az új
komáromi szervezet
sul azt eljuttatták az egyik Híddelegátusai láthatók.
közeli internetes újsághoz. Ez,
mivel párton belüli ügyről van
A tanácskozáson
szó, az etikai kódex értelmében
Őry Péter és Menya pártból való kizárást is eredhárt József is jelen
ményezheti. Samu István, a JB
volt. A járási konelnökségi és az országos elnök- zásakor rámutatott arra, hogy ferencia Őry Pétert jelölte az
ség tagja az MKP legfelsőbb 2012 óta a járásban rossz irányt országos elnöki posztra, akit
szervének munkáját elemezte.
vett az MKP: gazdasági érde- a küldöttek 2/3-a támogatott
A járási elnök személyére öt ja- keket igyekezett kiszolgálni, Menyhárttal szemben. Az új
vaslat érkezett. Gyarmati Tiha- mindig állt valaki a háttérben, járási elnökség tagjai: Horváth
mér, korábbi járási elnök, Samu aki a szálakat mozgatta. A jövő- Árpád, Viola Miklós, Basternák
Ildikó, Samu István, Varga Péter, Domin István, Szalay Rozália, Dolník Tibor, Gyarmati Tihamér, Szabó Olga, Ondrusek
Péter, Fekete Ferenc, Bukovszky János, Basternák József és
járási elnökként Becse Norbert.
(Folytatás a 3. oldalon)

Csütörtökön folytatódik a komáromi testületi hercehurca?

Nem  az idősek otthona vezetőjének személye a fontos,
hanem a pályázati bizottság összeállítása?

Az utóbbi hetekben a rendkívüli önkormányzati ülés, illetve a múlt héten összehívott önkormányzati ülések után közbeszéd tárgya lett a HÍD-frakció furcsa viselkedése. A rendkívüli ülés
menetét visszanézve (Králik TV) valóban furcsállhatjuk, hogy a korábbi igazgatónő visszahívásáról történő döntés előtt Andruskó Imre azonnal a pályázati bizottság összeállítására tett
javaslatot. Ebből egyértelművé vált, hogy a komáromi idősek otthona igazgatónőjének leváltása már az ülés előtt, valahol a háttérben eldőlt...
Andruskó képviselő számára akadály! Ez viszont elgondol- lett igazgatónőt kineveztetni.
létfontosságú volt, hogy – ho- kodtató, szinte sugallja, hogy A testület viszont nem válaszlott még a pályázati feltételek már van egy előre kinézett sze- totta be a bizottságba a minden
kiírásának megvitatása sem mély, aki minden különösebb tekintetben jól működő gútai
volt napirenden – a bizottság- feltétel nélkül vezetheti az városi panzió igazgatóját, Muba lehetőleg Híd-tagok ke- intézményt, amely elhíresült rányi Györgyöt, aki Less Kárüljenek, s „szakértőként” ott azzal, hogy a környék legdrá- roly javaslatára szakértőként
legyenek azok is, akik koráb- gább idősgondozója, amely a segítette volna a választást.
ban a most leváltott igazgató- legkevesebb szolgáltatást biz- Ugyancsak „nem sikerült” benő kinevezése mellett ágáltak. tosítja.
választaniuk Pint Tibor mérMiután nagy vonalakban ki- A bizottságba Andruskóék be- nököt, aki a szociális bizottság
alakult a bizottság összetétele, erőltették Ipóth Évát, a nyug- tagja és a jól működő kolozsa témát levették a napirendről, állományban levő volt igazga- némai idősek otthonának igazmajd az ülés végén leváltották tónőt, akinek a tevékenysége gatója. Beválasztották viszont
az igazgatónőt.
idejében kezdett el egyre drá- dr. Mareket, aki jelenleg is
Múlt héten folytatódott ez gábbá válni az intézmény, s ő szerződéses viszonyban áll a
a hercehurca, amikor ismét „találta” legalkalmasabbnak a komáromi intézménnyel, tehát
létfontosságúvá vált, hogy a leváltott Hervaiovát. Tagja a érdekelt és érintett is egyszermegszokottól eltérően az új bizottságnak dr. Marek Anton re. Tisztességből ugyanakkor
igazgatónő kiválasztása so- expolgármester is, aki éppen jól vizsgázott Szabó Béla képrán még a szakmai irányítási Andruskóval együtt iparko- viselő, aki a felkérést érintettgyakorlat hiánya se legyen dott a messziről jött, levitéz- ségre hivatkozva elutasította.

Az osztálynyitás (zárás) ügyében rendkívüli ülést hívott
össze a gútai önkormányzat

Harc a fejkvótákért?

Nincs könnyű helyzetben Gúta önkormányzata,
hiszen valóságos iskolaháború zajlik a kisvárosban. Az történt ugyanis, hogy a Korvin Mátyás
Alapiskolába a szeptembertől induló iskolaévre
annyi diák jelentkezett, hogy akár három első
osztályt is nyithatnának, viszont a II. Rákóczi
Ferenc Alapiskolában csak egy túlzsúfolt első
osztályra elegendő gyermek van. A szülők nem
hajlandók kompromisszumra, nem akarják átírattatni nebulóikat az „öreg” iskolába, viszont

az elsős osztályok egyre való csökkentése az iskola létét is veszélyeztetheti. A rendkívüli önkormányzati ülésen a képviselők az iskola megmentésére szavaztak, ám a szülők egy része ebben az
esetben a városon kívülre, egy közeli településre
hordaná gyermekeit. A képviselők feladatul adták a tanintézmények igazgatóinak, hogy próbáljanak megegyezni egymás között és szabjanak
maguknak egy határt, melyen túl már nem a fejkvóták döntenek, hanem az észérvek...

Éremeső Érsekújvárban a komáromi énekkarok számára

Véget ért a XVI. Csengő Énekszó

A szereplők és a szakemberek
egyaránt megállapították: a
felújított érsekújvári Lovarda
épülete tökéletesen megfelelt
az elképzeléseknek, nagyszerű helyszínnek bizonyult.
A zsűri jó, javuló színvonalról beszélt értékelésében, ezt
hangoztatta Hartyányi Judit,
a bírálóbizottság elnöke is
zárszavában. A szereplő kórusokat az egyéni támogatók
és szervezetek, intézmények
jóvoltából díjeső várta. Tagadhatatlan viszont, hogy az
országos versenyen taroltak a
komáromi énekkarok. Az első
kategóriában aranykoszorús
lett a zsűri dicséretével a ko-

Egy város, két ország, 96 év, 96 fáklya…

Komárom kettészakításának 96. évfordulóján
méltóságteljes megemlékezést tartunk.
Ne feledjük: „Csak a múltat ismerve épülhet a jövő!
Istentisztelettel, verssel, koszorúzással emlékezünk
és fáklyás sétával tesszük meg
két városrész emlékhelyei közötti távolságot.
Egy város – két országban emlékezik!
A rendezvény aktuálpolitikától mentes!

Pénteken este a Vass Lajos Kórus fellépésével és az egyesített karok szereplésével ért véget
Érsekújvárban a felvidéki gyermek- és ifjúsági énekkarok seregszemléje, a XVI. alkalommal megrendezett Csengő Énekszó. A péntek esti gálán megjelent Klein Ottokár, a város
polgármestere, aki előzőleg a városházán fogadta a karnagyokat és szervezőket, valamint
Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke is. Mindketten díjat is felajánlottak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó karvezetőknek. A fesztivál beváltotta a hozzá fűzött reményeket: jó szolgálatot tett a szlovákiai magyar kórusmozgalom népszerűsítésének.

máromi Jókai Mór Alapiskola
és az AI Kicsinyek Kórusa,
ezüstkoszorús besorolást kapott a komáromi Marianum
Egyházi Iskolaközpont Schola
Mariana Kicsinyek Kórusa és
bronzkoszorús besorolást kapott a komáromi Eötvös Utcai
Alapiskola Kicsik Kórusa. A
második kategóriában bronz
koszorús besorolást kapott a

komáromi Eötvös UI Nagyok
kórusa. A harmadik kategóriában aranykoszorús besorolást
kapott a Komáromi Marianum
Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Ifjúsági Kórusa,
amely a zsűri dicséretét is kiérdemelte. A nagyok kórusa,
valamint a Komáromi Jókai
Mór Alapiskola és a Vmk közös gyermekkara a Hajnalok

MEGHÍVÓ HELYETT

A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden jóérzésű embert
megemlékezésére, melyet Komárom és környéke zsidósága deportálásának
72. évfordulója alkalmából tart június 5-én, vasárnap 10:30-kor
a komáromi temetőben (Aranyember utcája 1.).
Ünnepi beszédet mond: Darvas István rabbi.
Közreműködik: Zucker Immanuel kántor.
12 órakor közösen gyújtunk gyertyát az áldozatok emlékére a zsinagógában.

Emlékezzünk együtt!

völgye díjat is átvehette
ugyanúgy, mint Orsovics
Ivett, a Marianum énekkarainak karmestere, aki karnagyi díjat és a polgármester
serlegét is kiérdemelte.
A tizenhatodik fesztiválon
szereplők és szervezők kiváló teljesítményt nyújtottak.
Amint elhalkult az ének,
Szalay Szilvia, a Szlovákiai
Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke meghirdette
a XVII. Csengő Énekszót,
tehát akár kezdődhet is a
felkészülés a következő
találkozóra.
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Naszvadi Tűzvirág sok-sok élménnyel
Alig tizenöt éve Naszvadon ilyenkor tartották a salátavásárt. A kertbarátok első
primőr terméke ugyanis a fejes saláta volt, melyből ilyentájt már lehetett vásárolni. Talán innen született az ötlet, hogy a néphagyományok mellett lassan ideje lesz
eleget tenni a kor kihívásainak, s ezért már évek óta rendszeressé vált a Tűzvirág
Fesztivál. Az első években a képzőművészek a tűzzománc-technikával készült, alkotásaikat állították ki, illetve a Schola Privata tűzzománc szakos diákjai alkalmi
műhelyt rögtönözve, mesternőjük irányításával megmutatták, hogyan is születnek
az alkotások. Idővel a fesztivál a szervezők ötletgazdagságának köszönhetően Naszvad életének egyik legjelentősebb eseményévé vált. Idén pedig, mindazok, akik a hét
folyamán ellátogattak a községbe, kortól függetlenül rengeteg érdekességet találtak.
A vásártéren egyre több helyütt kínálták portékáikat a népművészek, kevesebb lett a
giccses áru. Nagy sikert arattak a gútai Zolanker műhely kerámiatermékei, amelyek
ötletesek és egyben mindennapi használati tárgyak is. A hétvége természetesen a szórakozásé és szórakoztatásé is volt, az utcabáltól a koncertprogramokig sok mindent
találhatott a látogató. Az egyes településrészeket viszont a festők szállták meg, élményeiket pedig szimpóziumon osztották meg.

Az ember csak egy elintézendő akta

A vizsgálat lezárult,
felejtse el!

A gyámügy súlyos hiányosságaira irányította rá a figyelmet és
háborította fel méltán a közvéleményt a kis Marco ügye. Mint
ismeretes, a hétéves kisfiút, akit egészen eddig a nagymamája
nevelt, most egy bírósági határozat alapján az iránta egyszeriben érdeklődni kezdő édesanyjának ítélték.
Az ilyen változás bizony nagyon mintsem annak baja essék. Itt
komoly lépés egy gyermek élet- azonban sem az anyának, sem
ében, s ha mindezt még tetézik pedig a bírósági végrehajtónak,
azzal, hogy az érzéketlen bíró- de még a gyámügyesnek sem
sági hivatalnok mindennek úgy voltak aggályai az embertelenül
szerez érvényt, hogy a mindvégig durva eljárással kapcsolatban,
sírva tiltakozó és a tanító nénibe ami feltehetően egy életre nyokapaszkodó gyermeket egyene- mot hagy a gyermekben.
sen az iskolából az osztálytársai A legnagyobb probléma az ilyen
közül, a tanítási óráról vonszolja ügyekkel az, hogy az állítólag túlel, mint ahogy a kommandósok terhelt és fásult illetékesek ezeket
a bűnözőkkel teszik, ott bizony pusztán lezárandó aktának, elkomoly gond van az egész gyám- intézendő, letudandó teendőnek
sági és gyermekelhelyezési rend- tekintik, miközben a törvény beszerrel. Az ügy joggal felzaklatta tűje, a paragrafusok mögött nem
a közvéleményt, a történtek kap- látják, s végképp nem keresik az
csán szinte mindenki megszólalt érző embert. S ha az ilyen botráés változásokat sürgetett. Igaz, nyos esetek rá is világítanak az
nehéz jó és kíméletes döntést egyébként ilyen ügyekben szinte
hozni az olyan ügyben, ahol az mindennapos embertelenségre, a
anya évekig nem érdeklődik a sajtó egy ideig még foglalkozik
gyermeke iránt, aztán egysze- vele, a politikusok a népszerűriben feltámad benne a gondos ségük érdekében „műfelháboszülő, aki nem mellesleg nyu- rognak” egy kicsit, Tomanová a
godtan végigasszisztálja, hogy „gyermekjogvédő” pszichológua gyermekét ilyen tortúrának te- si segítséget ígér az egyébként
gyék ki. Minderről az embernek már Svájban lévő kisfiúnak, de
A kaukázusi krétakör története érdemben nem változik semmi, a
jut az eszébe, ahol az igazi anya lelketlen bürokrácia továbbra is
inkább lemond a gyermekéről, darálja az embereket.
-zsu-

Gimnáziumi Nagytalálkozó

A találkozót a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és
Tanárainak Baráti Köre és a Selye János Gimnázium igazgatósága szervezi a Komáromi Bencés Gimnázium, valamint a Király
püspök utcai épületben később különböző neveken működő utódiskolák és a Pedagógiai Iskola volt diákjai, valamint huzamosabb
ideig itt tanító tanárai számára.

A legtehetségesebb magyar hadvezérek népes panteonjában az elsők között szerepel a tizenötéves háború kimagasló alakja, gróf erdődi Pálffy Miklós (1552-1600), aki nagybirtokos
köznemesi család sarjaként életét a törökellenes hadjáratoknak szentelte és rövid élete során
egészen az országbírói főméltóságig vitte. Fényes győzelmeiről és haditetteiről sok bejegyzést
olvashatunk Magyarország 16. századbeli történetében, melyek felsorolása is messze meghaladná a rendelkezésre álló terjedelmet, s ezért az alábbiakban csak azokra a hadieseményekre
szorítkozom, amelyek Komárom várának főkapitányaként vezénylete alatt térségünkben, a
Hódoltság és a királyi Magyarország akkori határvidékén zajlottak.
Pálffy Miklóst 1584-ben nevez- könyvében: „1584-ben a hős nyoztak. Ez ellen Szinán budai
ték ki komáromi főkapitánnyá, Pálffy Miklós neveztetvén ki basa, aki nagyvezérként később
s négy év múlva az érsekújvári komáromi kapitánnyá és Túry sikertelenül ostrom alá vette
főkapitányságot is megkapta. Márton vicefőkapitánnyá, a Komáromot, szép magyarságSzámos csatában és ostromban komáromi vitézek ismét szép gal megírt levélben tiltakozott
vett részt, többek között elfog- napokat éltek. A budai basák Pálffynál. Tudnivaló, hogy a
lalta Párkányt és Visegrádot, leveleiből ugyanis azt olvassuk, basák magyar írnokokat tarrészt vett Esztergom ostromá- hogy Pálffy gyakran adott enge- tottak, és a bécsi császárral is
ban, bevette Vácot, nevezetes délyt a bajviadalra s a törökök- magyarul leveleztek, és a török
haditettei között tartják számon nek hitleveleket is küldözgetett, császár előtt csakis a kor akkori
a tatai vár 1597-es visszafogla- hogy bátran jöhetnek, semmi szokása szerinti magyar viseletlását a töröktől, amikor sikere- bántódásuk nem esik.” 1584 ben jelenhettek meg a császár
sen alkalmazta korának új fegy- novemberében maga Pálffy ve- követei. Pálffy főkapitánysáverét, a patarát, azaz a petárdát, zette a komáromiakat a törökök ga idején a törökök három év
amellyel sikerült berobbantania uralta Esztergom alá. Akkori alatt harmincszor támadták
szokás szerint har- meg Komáromot, amit Pálffy is
minc vitézét a vár alá megelégelt és 1587-ben elhatáküldte, hogy a törö- rozta, hogy személyesen vezeti
köket kicsalja velük a a komáromiakat a török ellen.
mezőre, ám azok már A budai törökök ellen indított
tanultak a hasonló, és hadivállalkozás azonban ezúttal
számukra nem éppen a komáromiak számára balul
kedvezően végződött ütött ki. A törökök – szokásuk
eseményekből, és nem szerint – ez alkalommal is jelenrohantak a vesztükbe. tősen eltúlozták a komáromiak
A
komáromiaknak veszteségeit. Azt jelentették
azonban így is sikerült ugyanis, hogy 700 levágott fejet
a vár kapuját. Ugyanezt egy év- levágniuk a jó bajvívó hírében és 500 foglyot zsákmányoltak.
vel később a győri vár visszavé- álló török vitézt, Deli Halilt. A Pálffynak – írásbeli beszámolótelekor is sikeresen alkalmazták cselvetések és az egymásra való ja szerint – valójában 278 emPálffy katonái.
rácsapások szinte napirenden bere hiányzott a sikertelen válA komáromi végvári vitézek voltak, s a törökök is gyakran lalkozás után. Amikor Szinán
is számos sikeres cselt vetet- tiszteletüket tették Komárom nagyvezér 1594-ben ostrom
tek Pálffy itteni főkapitánysága falai alatt. A kellemetlen megle- alá fogta Komáromot, már nem
idején. Erről többek között így petések elkerülése végett ezért Pálffy volt a vár főkapitánya.
ír a jeles komáromi történet- Pálffy többek között palánkkal Az ostromlott várnak elsőként
író, Takáts Sándor „Komáromi vetette körül a komáromi révet, Pálffy sietett hadaival a segítdaliák a 16. században” című ahol a magyar naszádok horgo- ségére, s amikor bevonult a

A nagytalálkozó időpontja: 2016. június 4., szombat
Helyszíne: a Selye János Gimnázium, Komárom
PROGRAM
9:30 Gyülekező az iskolában
10:00 Ünnepélyes megnyitó (aula) – Szózat
10:05 A gimnázium diákjai és a Gaudium vegyes kar műsora
10:20 Köszöntők:
10:30 Ökumenikus áldás, amelyet Elek László komáromi esperesplébános és ft. Fazekas László református püspök celebrál
10:35 A Rubin- (1941), Gránit- (1946), Vas- (1951), Gyémánt(1956) és Aranymatúra (1966) okleveleinek átadása
11:30 A Rubin-, Gránit-, Vas-, Gyémánt- és Aranymatúra-oklevelesek „üzenete”
11:55 Himnusz
11:45 Teremavató: Czuczor Gergely Terem
Méltató: Tóth Konstantin OSB, a győri Czuczor Gergely Gimnázium igazgatója; helyszín: 1. emelet
12:30 – 18:00 Érettségi találkozók az aulában és az osztályokban.

várba, annak fokáról még látta
a túlsó parton elvonuló, az ostromot feladó török had utóvédjét. Amikor a bécsi haditanács
az ostrom után felmentette
Braun Erazmust komáromi főkapitányi tisztsége alól, 1594.
november 17-én ismét Pálffyra
ruházták ezt a tisztséget, akinek a vicekapitánya Kiss Farkas lett.
Mindez természetesen csak néhány kiragadott mozzanat egy
kiváló magyar hadvezér életéből és tetteiből, akiről Tatán
a hagyományőrzés jegyében
minden évben megemlékeznek. És Komáromban, amelynek a végvárát védte?
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző illusztrációs
felvételei)

A múlt hét végén kilencedik alkalommal rendezték meg a
Tatai Patarát annak az emlékére, hogy 1597-ben Komárom
várának főkapitánya, gróf Pálffy Miklós, az immár európai
jelentőségű török kori történelmi fesztiválnak nevet adó, a 16.
században újszerűnek számító robbanóeszközzel, a patarával
(petárda) tönkrezúzta a törökök uralta tatai vár kapuját és
visszafoglalta az erősséget.
A török kori végvári harcok tak akár az egykor szigorúan
emlékét igen szemléletesen és őrzött hárem életébe is. A régkorhűn felidéző nagy csataje- volt haditechnikán kívül a feszlenetben több mint négyszáz tivál látogatói megtekinthették
magyarországi, szlovák, cseh, a napjaink haditechnikáját felnémet, osztrák, olasz, lengyel vonultató 25. Klapka György
és finn hagyományőrző vett lövészdandár harckocsijait és
részt. A monumentális csataje- páncélautóit is.
lenetben harci tudományukat a
Kép és szöveg: Németh István
janicsárok, muskétások,
pikások, azabok, sejmenek és a pattantyúsok, s
természetesen a lovasbemutatók, a múltidéző
kiállítások, török kávékóstolók, katonazenekarok fellépése, a korabeli
kézművesek bemutatója
sem hiányzott, s mi több,
a résztvevők bepillanthat-
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TÚSZEJTÉS ÉS HELIKOPTERES,
KOMMANDÓS BEVETÉS GÚTÁN!
Miután a gyorsbevetési rendőrségi hadtestre, a Szlovákia-szerte LYNX néven ismert kommandós csoporthoz beérkezett a riasztás, miszerint a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában bűnözők
diákokat ejtettek túszul, a kommandósok pillanatok alatt magukra öltötték a golyóálló mellényeket, helyükre kerültek a fegyverek és beindultak a fekete helikopter rotorjai. A szállítás alatt gyorsan elvégezték
a helyszín ismertetését, kidolgozták a bevetés menetét. Azután Gúta fölé érkeztek, megtették a vizuális
szemrevételezést, mialatt a helikopter kört írt le az iskola fölött. És csak ezután kezdődött el a másodpercekért folyó harc és a pilóta bravúrja, aki a fákkal övezett területen süllyedt ugrásmagasságra...
A kommandósok pillanatok
alatt körülvették az iskola épületét, lefegyverezték a túszejtőket, majd valamennyi túszt
kivezették az iskola épületéből
és letérdeltették őket, kezüket
a fejük mögé emelve. Feltételezhető volt ugyanis, hogy a
túszejtők cinkosai esetleg a tömegbe vegyülve akarnak majd
elmenekülni. Rövid idő alatt
tisztázódott a helyzet és a diákok fellélegezhettek, véget ért
a megpróbáltatás.
Ezek a megpróbáltatások elsősorban abból álltak, hogy a
kommandósok megkérték, sőt
felszólították őket, hogy a bevetés alatt lehetőleg ne nevessenek, beszélgessenek, hanem
vegyék komolyan az utasításokat. Mert az ugye természetes, hogy szó sem volt valódi
túszejtésről, csupán Szlovákia
egyik legismertebb kommandós egysége tartott a diákok és
tanáraik legnagyobb örömére
egy újabb látványos gyakorlatot. Mivel Szlovákia hamarosan átveszi az EU elnökségének tisztét, fennáll a veszélye

1.
annak, hogy esetleg fegyveres
támadás érjen közintézményeket, akár iskolákat is. – Nem
először vagyunk gyakorlaton
Gútán, szoros az együttműködésünk az iskola vezetésével.
Az első bemutatón több ország
– elsősorban a visegrádi négyek – is képviseltette magát,
s alig akarták elhinni, hogy az
akciót nem előzte meg hetekig
tartó gyakorlat. Ez elsősorban
annak volt köszönhető, hogy
az iskola diákjai és tanárai első
szóra megértették, bármikor
szenvedő alanyai lehetnek egy
„éles” bevetésnek, ahol akár az

életük is függhet attól, mennyire veszik komolyan a túszmentők parancsait. Pénteken még
könnyebb helyzetben voltunk,
a felkészítésben a tanárok is segítettek, sőt néhányan „túszul”
is estek. A terepelőkészítésért,
a diákok felkészítéséért külön
szeretnénk köszönetet mondani Szokol Dezső mérnöknek,
iskolaalapítónak, aki viszont
büszke lehet fegyelmezetten
viselkedő diákjaira – mondta
Hamran István, a gyakorlatot
irányító kommandósparancsnok. Azt is megtudtunk tőle,
hogy a gyakorlat végén a kom-

mandósok a diákok részéről
egy valódi „zsarolás” áldozatai
lettek ugyanis kikövetelték tőlük, hogy beülhessenek a helikopterbe és megismerkedhessenek a fegyvereikkel...

Szeretethíd
Kolozsnémán

2.
Szokol Katalin tanárnő felvételei a péntek délelőtti kommandós gyakorlat eseményeit idézik
fel: 1. A kommandósok háttértámogatással megrohamozzák az iskola épületét * 2. A túszejtők
a túszokkal együtt „menekültek ki” az iskolából, s a kommandósok a gyerekek közül válogatták ki a tetteseket * 3. Az akcióban résztvevők beülhettek a helikopterbe, illetve boldogan
fényképezkedhettek a vasmadár előtt.

3.

A múlt hét végén a református
egyház Kárpát-medence-szerte meghirdette jótékonysági
rendezvényét, a Szeretet-hidat.
Ebből a jótékonyságból részesültek a Kolozsnémai Nyugdíjas
Otthon lakói is, hiszen Lévai Attila tiszteletes, Balázs Kálmán és
Süll Ferenc egyházi gondnok és
a kolozsnémai református hívők
közösen elvégzett munkájukkal
hozzájárultak az otthon környezetének szépítéséhez, valamint fák és virágok kiültetésével
gazdagították parkunkat. Az
otthon lakói és alkalmazottai ezúton köszönik áldozatkész munkájukat.
Beke Csilla

Kitüntették Liszka Józsefet
A szlovákiai magyar néprajz kutatása terén kifejtett munkássága elismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság Pro Ethnographia Minoritatum Emlékéremmel tüntette ki Liszka Józsefet, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi
Etnológiai Központja igazgatóját, etnológusát. A díjat a Magyar Néprajzi Társaság idei közgyűlésén adták át a budapesti Néprajzi Múzeum dísztermében.
Liszka József tudományos érdeklődése elsősorban a néprajz elméleti problémáira, tudománytörténeti kérdésekre, az interetnikus kapcsolatok vizsgálatára, továbbá a szakrális néprajzra összpontosul.

Dr. Becse Norbert lett
az MKP JB elnöke
(Befejezés az 1. oldalról)
A konferencia résztvevői
megválasztották az országos
kongresszus résztvevőit is.
A Komáromi járásból 27-en
vesznek majd részt az érsekújvári tisztújító kongresszuson:
Becse Norbert, Horváth Árpád, Viola Miklós, Basternák
Ildikó, Koczkás Beáta, Domin
István, Samu István, Varga
Péter, Szalay Rozália, Gyarmati Timahér, Földes Csaba,
Madarász Róbert, Dolník Tibor, Szabó Olga, Bölcs József,
Ondrusek Péter, Bukovszky
János, Labancz Roland, Fekete
Ferenc, Basternák József,

Vajkai Csaba, Gőgh Mihály,
Hájas Tamás, Hegyi Zoltán,
Ertl Péter, Brinzik Angéla és
Szigeti János
Az MKP komáromi járási
alapszervezete a járási elnökkel együtt 9 tagot küld a párt
országos tanácsába. A járási
pártkonferencia résztvevői a
az OT-ba választották Becse
Norbertet, Horváth Árpádot,
Samu Istvánt, Basternák Ildikót, Domin Istvánt, Koczkás
Beátát, Varga Pétert, Szalay
Rozáliát és Gyarmati Tihamért, akik ezentúl a legfelsőbb pártszervben tevékenykednek.
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Növényvédelem
Júniusi teendők a kertben

Júniusban változatlanul a növényvédelem a legfontosabb
munka a szőlőben és a gyümölcsösben egyaránt, de ezen
kívül is bőven akad tennivaló
a kertben.
A gyakorlott gazdákkal is előfordul néha, még inkább a kezdőkkel, hogy a fák kora tavaszi
metszésekor rossz helyen csattan a metszőolló. A hajtások, a
levélzet növekedésével a koronának ezek a metszési hibái
júniusra jól láthatóvá válnak, itt
az ideje tehát, hogy kijavítsuk
azokat. Elsősorban a felesleges
vízhajtásoktól, a rossz irányba
növő, terméketlen ágaktól szabadítsuk meg fáinkat. Ily módon
lazábbá, a szellő és a napfény
által jobban átjárhatóvá tesszük
a fák koronáit, s a permetezés
hatékonysága is megnő ezáltal.
A tőről induló vadhajtásokat
ugyancsak ajánlott eltávolítani.
Folytathatjuk még a termésritkítást. Mindenekelőtt a sérült,
apró gyümölcsöket távolítsuk
el, s ha tehetjük, elsősorban a
rövid termőrészeken hagyjuk
meg a gyümölcsöt.
A késő tavaszi fagyok után
most a gyümölcstermesztés
szempontjából
kedvezőnek
mondható az időjárás, különösen, amióta némi eső is esett. A
jó időjárás azonban nem csak
a növényeknek kedvez, de a
kártevők szaporodását is elősegíti, s a kórokozók fertőzésének
fokozott veszélyével is számolnunk kell. A legfontosabb
feladatunk, hogy folyamatosan
tartsuk szemmel a növényállományunkat. Ne várjuk meg,
amíg a kártételnek látható jelei lesznek, lehetőség szerint
előzzük meg a fertőzéseket, a
kártevők elszaporodását. Ne
feledjük: a megelőzés mindig
olcsóbb, mint a védekezés; a
fertőzés miatt elveszített termés
jelentette bevételkiesésről már
nem is beszélve.
A növényvédelmi munkák során fontos betartani az előírásokat. A leggyakoribb hiba, hogy
a gazdák nem hiszik el, egy

adott szerből néha 2-3 gramm
vagy milliliter is elegendő 10 liter vízhez. Ilyenkor hajlamosak
vagyunk egy kicsit többet adagolni az adott készítményből a
permetlébe „a biztonság kedvéért”, ami nemcsak felesleges
kiadást jelent, de a növényekre
és az emberi egészségre is káros lehet.
A másik gyakori probléma az
alkalmazandó növényvédelmi
készítmények és az egyéb adalékok, trágyák keverhetősége
szokott lenni. Amennyiben a
kijuttatni szándékozott szerek
keverhetőségével kapcsolatban
nem nyújt elegendő tájékoztatást a hozzájuk mellékelt leírás,
tanácsos kikérni szakember
véleményét. Végezhetünk előkeverést is. Ha a készítményeket kisebb mennyiségben ös�szekeverve nem tapasztalunk
csapadékképződést, túrószerű
kiválást, rétegződést, ülepedést, akkor elvben nincs fizikai
akadálya annak,
hogy egy menetben juttassuk
ki azokat. Nem
kis
meglepetéssel hallották
a kertbarátok,
hogy
ebben
az időszakban
az olyan gyümölcsfáknál, ahol a termésszedésre több mint egy hónapot
kell várni, a kontakt szereket a
felszívódókkal együtt ajánljuk
kijuttatni.
A legtöbb gondot egyelőre a
levéltetvek megjelenése okozza a gyümölcsösökben. Az
almafáknál emellett a varasodás és a lisztharmat támadása
jelenti a legnagyobb veszélyt
(kénes permetszerek alkalmazását ajánljuk, például Kumulus WG, illetve Thiuovit JET
– mindkettőből 60 gr/10 l víz).
A takácsatka és az almamoly
esetleges feltűnésére is érdemes idejekorán felkészülni.
Ellenük érdemes használni a
Reldan 22-t (6ml/10 l víz) A
varasodás és az almamoly a

Irány az új világ!
körtét is megtámadhatja, de
még inkább oda kell figyelnünk a körtedarazsak és a körtelevélbolha kártételére – ez
utóbbinak éppen most van a
rajzási ideje. Az őszibarackfákon néhol máris megjelent
a lisztharmat, de a levéltetvek
és a gyümölcsmolyok ellen is
védekezni szükséges. A kajszibarack legnagyobb átka a
gyümölcsmolyok mellett a
gnomóniás levélfoltosság és a
monília. A cseresznyével sajnos együtt jár a cseresznyelégy, de a monília megjelenésére is számítani kell, ha meg
akarjuk védeni azt a kevés
termést, ami a tavaszi fagyok
után megmaradt. A szilvafák
legfőbb ellensége köztudottan
a szilvamoly, a málnáé pedig
a kis málnabogár. Elsősorban
Decis EWE 50, vagy Decis
Protech ajánlott (mindkettőből
10 l vízhez 2 ml-t használjunk).
Ezek kontakt mérgek, de ajánlható a Calypso
480 SC, amely
felszívódó
hatású.
A
szőlőben
most a kötözés
adja a munka
dandárját. Ami
a növényvédelmet illeti,
ilyenkor hagyományosan a
lisztharmat ellen kell védekeznünk megelőző jelleggel. A
boltokban a készítmények igen
széles választékát kínálják. Ha
azonban a kontakt hatású szerek már nem elégségesek a védekezéshez, ajánlott mielőbb
szisztemikus, azaz felszívódó
hatású készítményre váltani,
ezért ajánlhatjuk az Acrobat
MZ WG-t, amely mindkét hatást biztosítja A növényvédelem mellett az is fontos volna,
hogy ott, ahol még nem kezdődött meg a virágzás, a permetlével együtt némi bórtartalmú
szert is kijuttassunk, ami segíti
a kötődést, s így szebb, teljesebb fürtöket remélhetünk általa.
-la-

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.) Jó alkalom kínálkozik ezen
a héten, hogy tisztázza az esetleges problémákat partnerével vagy
rokonaival. Egy vásárlási vagy befektetési lehetőség igen kecsegtető, de azért okosan teszi, ha előbb minden részletet gondosan
áttanulmányoz. Csak addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér.
HALAK (február 21. – március 20.) Ahhoz, hogy sikeresebb és
eredményesebb kapcsolatokat teremtsen, meg kell ismernie másokat és meg kell mutatnia magát is ennek minden kockázatával.
Ne játsszon szerepeket, ne próbáljon megfelelni mások vélt vagy
valós elvárásainak! Legyen önmaga és legyen erre büszke!
KOS (március 21. – április 20.) Olyan szeretetet tapasztal most
kedvesétől, amiről érzi, hogy különleges és meg kell becsülnie.
Ez a fajta kötődés szükséges a tartós kapcsolatokhoz, ebben tud
mindkét fél saját törvényei vagy sorsa szerint fejlődni úgy, hogy
közben egymást is segítik és támogatják.
BIKA (április 21. – május 20.) A családi kapcsolatok fenntartásához elengedhetetlen a kommunikáció. Fontos, hogy a megváltozott viszonyokkal kapcsolatos kívánságait és vágyait tudassa
azokkal, akikkel együtt él és akiket ez érint. Ha ezt megvalósítja,
a legnagyobb egyetértésben élhetnek tovább együtt.

A májusi megfejtéseket június 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

– Móricka, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
– Katona!
– De hiszen azokat bármikor lelőheti az ellenség!
– Akkor ellenség szeretnék lenni!
A székely bácsi rákbeteg lesz. Elmegy a fiával a
kocsmába, mondja a haverjainak:
– Már nem sokáig iszogatok köztetek, hamarosan
elvisz az AIDS.
A fia csodálkozik, majd amikor indulnak haza,
megkérdezi:
– De apám, nem is AIDS-e van, hanem rákja!
– Persze, de így legalább egyik sem fogja összeszűrni a levet anyáddal.
– Jean! Miért dobta bele az órámat a gőzölgő
fazékba?
– Mert fő a pontosság, uram!

Nem akarok
dolgozni
menni!!!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten meglepően sok
pozitív lehetősége lesz arra, hogy szakmai téren előrelépjen. Ez
különösen igaz, ha munkája révén sok emberrel van kapcsolatban, például ha újságíróként, kereskedőként dolgozik. Kihasználhatja ezeket az esélyeket, védve van most minden hibától.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha pihenésre vágyik, de nincs ideje elutazni távoli helyekre, fedezze fel Magyarország rejtett kincseit! Bármilyen kikapcsolódásra vágyik is, szinte biztos, hogy
talál valami hasonlót lakhelyéhez közel, és így nem kell hosszú
órákat töltenie az utazással. Ha teheti, társaságban utazzon!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ne engedje, hogy apróságok elvegyék a kedvét! Különösen a párkereső Oroszlánoknak
nincs okuk panaszra, mert rengeteg lehetőségük lesz az ismerkedésre. Ha találkozik valakivel, aki komolyan felkelti az érdeklődését, gondoskodjon róla, hogy elérhetőek maradjanak egymás
számára!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Most kell eldöntenie, hogy
kölcsönt vesz fel és egyszerre nagyobb összeget költ otthona átalakítására vagy inkább a kevesebb elkötelezettséggel járó, de lassabb megoldást
választja és lépésről-lépésre alakítja, újítgatja lakását. Ebben az esetben
több ideje lesz megfontolnia az egyes ötleteket.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Figyeljen oda egy
kicsit az egészségére akkor is, ha nincsenek panaszai. Feltöltheti
erőtartalékait, ha sokat tartózkodik a szabadban és ha többet mozog. A Mérlegeket különösen a nagy séták töltik fel energiával,
ezért ha teheti, ilyen jellegű programot szervezzen.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Kedvese szabadságvágya
nem annak a jele, hogy ki szeretne lépni a kapcsolatból, hanem épp
ellenkezőleg, annyira megbízik az önök között meglévő erős kötelékben, hogy neki sokkal kevesebb jele is elég az összetartozásnak, akkor
sem bizonytalanodik el, vajon szeretik-e egymást.
NYILAS (november 23. – december 21.) Rendkívül fontos,
hogy ismerje önmagát, tudja, hogy mik azok az értékek, amelyek valóban sokat jelentenek önnek. Ha ennek megfelelő célokat tűz ki maga elé, mindig lesz, ami lelkesíti, amiért küzdeni tud. A Nyilasok alapvető mozgatórugója a megfelelően
megválasztott cél.
BAK (december 22. – január 20.) Ha bizonyos problémák minden párkapcsolatában előkerülnek egy idő után, valószínű, hogy
érdemes elgondolkoznia rajta, vajon helyes-e az ön hozzáállása a
dologhoz. Kérdezze meg mások véleményét, figyelje meg ismerőseit hasonló helyzetekben, és ha kell, változtasson!
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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!
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.:_ 0915 600 332

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:

ÉLVEZZE
KORLÁTOK NÉLKÜL,
VEZESSEN
BIZTONSÁGBAN

0948 252 606.

A ŠKODA F abia ScoutLine Kombinált átlag fogyasztása és CO2 kibocsátása 3,6 - 4,8l/100km, 94-110 g/km.
Illusztrációs fotó.

* Eladó 3-éves nagyon jó állapotban lévő Ford Tranzit, 127
ezer km-rel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0903 467 492.

ŠKODA Fabia Combi Scoutline akár 1 650 € árelőnnyel. Vezesse kategóriája legbiztonságosabb autóját
csupán a jármű árának 1%-ért az előnyös Finanszírozás egyesre szolgáltatásunknak köszönhetően, ahol
az első fizetési részletet lehetőségei szerint állíthatja be. ŠKODA Fabia ScoutLine, maga a kényelmes utazás,
remek felszereltség és egyedi dizájn Ön és családja számára. Látogasson el ŠKODA kereskedésünkbe
még ma és szerezze meg a limitált ŠKODA Fabia ScoutLine modellek egyikét.
www.skoda-auto.sk

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:

Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

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

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

Súkromná stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola,
Slovenská ulica 52, Kolárovo
tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82,
schola.privata@stonline.sk,

FIGYELEM!

Továbbtanulási lehetőség!

A közkedvelt cipőjavító,
R ichard

újból megnyitotta műhelyét

Komáromban, a Jókai utca 30. szám alatt.

Tel.: 0905 117 233

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 krizantémpalánta
Cserháton. Tel.: 0914 224 677,
0902 302 742.
* Eladó megkímélt állapotban
levő 80 l-es mélyhűtő 35 euróért. Tel.: 035/7776 440.

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladó sarokülőgarnitúra. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0903
467 492.
Gyorskölcsönök
24 órán belül 80-éves korig!
Tel.: 0907 235 125

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola értesíti az
érdeklődőket, hogy a 2016/2017 – es tanévben a következő szakokat indítja, nappali, illetve levelező tagozaton:
• vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
• gépészet – szolgáltatás és vállalkozás
• hajkozmetika
• művészeti felépítményi
A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi
szakok a szakmunkás levéllel rendelkezők számára. A nappali
tagozat 2 éves a levelező (távutas) tagozat pedig 3 éves.
Továbbá meghirdetjük szakmunkás levéllel, vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkező diákok számára az alábbi 2 éves tanulmányi időben abszolválható távutas szakokat:
• vendéglátás,
• szakács,
• autószerelő,
• fodrász,
• cserépkályhás,
• kovácsiparművész,
• díszzománc- és ékszerkészítő
Jelentkezni a 0907 743 332 telefonszámon,
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet.
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MŰSORAJÁNLAT
június 4-től 10-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, 10.10 Babavilág,
12.15 Duval és Moretti
(francia), 14.30 Gyilkos sorok (amer.), 15.35 A felejtés
bére (amer.), 18.00 Tények,
18.50 Kismenők, 21.30 Men
in Black 3 (amer.), 23.55
Harminchat (francia)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.50
Brandmánia, 13.20 Döglött akták (amer.), 15.25
Az elrabolt expresszvonat (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 1 perc és nyersz!,
19.50 Tan-túra (amer.),
21.25 Hasonmás (amer.),
23.15 A piszkos tizenkettő (amer.), 2.25 Tan-túra
(amer.)

RTL II

9.00 Érintés (amer.), 11.00
Hazug csajok társasága
(amer.), 13.00 Séta a napfényben (angol), 16.00 A narancsvidék (amer.), 17.00 A
narancsvidék (amer.), 18.00
Nyomtalanul (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Az éhezők viadala (amer.), 22.45 A belső
ellenség (amer.), 23.45 Séta
a napfényben (angol)

M2

12.30 Idesüss!, 13.15 Nálatok
laknak
állatok?,
15.20 Sherlock, a jak,
16.15 Inami, 17.10 Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 MR2 Akusztik,
0.00 Fesztivál Stage Pass,
1.00 A Monty Python Amerikában

Duna tv

11.30 Térkép, 12.55 Ízőrzők, 13.30 Hazajáró, 14.00
Magyar krónika, 14.35
Peru, Chile, 15.40 Petőfi
73 (magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó,
18.35 Szerencseszombat,
19.30 Tvrtko túlmegy minden határon, 20.30 Számkivetett (amer.), 0.25 Szabotőr (amer.)

Duna World

10.20 Öt kontinens, 11.35
Mámi
(magyar),
13.20
Család-barát, 15.00 Novum, 16.30 Szabadság tér
56, 17.15 Kisberlin, 19.00
Hogy volt?, 19.00 Mindenből egy van, 20.00 Bízunk benned!, 21.30 Fábry,
22.50 Munkaügyek, 23.20
Család-barát

Pozsony 1

11.50 A szerelem illata
(olasz), 13.40 El Dorado
(amer.), 15.45 Szlovák
ízek, 16.20 Mit tudom én,
17.55 Építs házat, ültess
fát!, 18.30 Úttalan utakon,
19.00 Hírek, 20.25 Die
Pilgerin (német), 23.25 El
Dorado (amer.)

Pozsony 2

11.45 Tudományos magazin, 12.55 Farmereknek,
13.20
Vadászmagazin,
13.45 Tesztmagazin, 14.30
Bajnokok Ligája, 15.00
Tenisz, 17.40 Atlétika,
19.00 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.10 Őrangyalok,
22.00 Fargo (amer.), 22.55
Niko Pirosmani (orosz)

Markíza tv

6.55 Mesék, 11.35 Men
in Black 2 (amer.), 13.20
Masterchef, 14.35 Esküvői bonyodalmak (amer.),
16.15 Ismét (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Üdvözlet a
spermabankból
(amer.),
22.40
A
menekülés
(amer.), 0.50 Ismétlések

JOJ TV

8.30 Disney-nap, 11.05 A
dzsungel könyve (amer.),
12.55 Hamupipőke (amer.),
14.35 Régi haverok (amer.),
16.45 Csillag születik, 18.20
A pubertáskor, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.25 Sporthírek, 20.35 Némó nyomában (amer.), 22.35 Imádom
a problémákat (amer.), 1.20
Miss Március (amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

7.00 TV2 matiné, 10.45
Stahl konyhája, 11.50 Falforgatók, 13.20 Gyilkos
sorok (amer.), 15.30 Star
Trek (amer.-német), 18.00
Tények, 18.50 A Nagy Duett, 21.35 Showtime Hajdú
Péterrel, 23.10 A halál záloga (amer.), 1.55 Lángoló
Chicago (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.00 Egy
rém modern család (amer.),
13.00 Hullajó hullajelölt
(francia), 14.50 Az utolsó szamuráj (amer.-japán),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.55 Utazás a
rejtélyes szigetre (amer.),
21.45
Erőnek
erejével
(amer.), 0.25 Végső állomás
(amer.)

RTL II

9.35 Hullajó hullajelölt
(francia), 11.15 Segítség,
bajban vagyok!, 16.15 Az
éhezők viadala (amer.),
19.00 Jack és Jill (amer.),
21.00 Agymenők (amer.),
22.00 Heti hetes, 23.00
Showder Klub, 0.00 Jack és
Jill (amer.)

M2

12.50 Tintin kalandjai,
13.15 Nálatok laknak állatok?, 15.20 Sherlock, a
jak, 17.10 Gyerekversek,
17.20 Alvin és a mókusok,
19.05 Dínó-vonat, 19.35
Állatkert a hátizsákban,
20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.05 Szemekbe
zárt titkok (argentin-spanyol), 23.40 Borgiák (kanadai-ír)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 12.55
Rúzs és selyem, 13.45
Az autóversenyző (francia-olasz), 15.35 Megálmodtalak (magyar), 17.00
Hogy volt?, 18.00 Híradó,
18.35 Cédrusliget (amer.),
19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.00 Skyfall (angol-amer.), 23.25 Tortúra
(amer.)

Duna World

10.50 Virtuózok, 13.20
Szabadság tér 56, 14.10
Család-barát, 15.55 Rúzs
és selyem, 17.50 Öt kontinens, 19.00 Gasztroangyal, 19.55 A zene az
kell, 20.25 A zene az kell,
21.30 Birodalmi helytartók, 22.30 Fonál, 23.20
Család-barát,

Pozsony 1

10.00 Ushuala-expedíció,
13.00 Az ajtó mögött, 13.30
Agatha Christie: Poirot
(angol), 15.05 Az állomásfőnök (cseh), 16.40 Senki
sem tökéletes, 17.40 Menjünk a kertbe!, 18.20 Konyhám titka, 19.00 Híradó,
20.25 Az év szlovák nője,
22.05 A zongora (ausztrál),
0.05 Poirot (angol)

Pozsony 2

10.15
Színészlegendák,
12.00 A család, 13.30 Orientációk, 13.55 Bajnokok
Ligája Magazin, 17.30 Lóverseny, 18.45 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Csendes Don (orosz), 22.00
Megismered álmaid férfiját
(amer.), 23.35 Tenisz

Markíza tv

7.25 Scooby-Doo (amer.),
10.10 Ismét (amer.), 12.15
Jó tudni, 14.40 Chart Show,
16.40 Kredenc, 17.50 Felvég-alvég, 19.00 Híradó,
20.30
Gyilkos
játékok
(amer.), 22.35 A likvidátor
(amer.), 0.50 Gyilkos játékok (amer.)

JOJ TV

8.05 Hamupipőke, 9.45 Új
kertek, 10.50 Építünk, javítunk, 11.30 Reality show,
12.55 Én, a robot (amer.),
15.20 Gyakornokok (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A
magányos lovas (amer.), 0.00
Démon képében (amer.), 2.05
A legjobb (amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

6.20 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 A mag
(amer.-angol), 0.15 Sztárok
testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story Extra, 13.00
Hazug csajok társasága
(amer.), 14.00 Szívek doktora (amer.), 15.05 Éjjelnappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza!
(argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 Dr. Csont
(amer.), 23.55 Magyarul
Balóval

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 A bosszú
asszonya, 11.55 A sors üldözöttje, 12.50 Segítség,
bajban
vagyok!,
14.40
Showder Klub, 15.35 Barátok közt, 17.05 Kung Fu
Panda (amer.), 18.00 A narancsvidék (amer.), 20.00 Új
csaj (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 A zöld íjász
(amer.)

M2

13.35 Az ifjú Robin Hood kalandjai, 14.30 Egyszer volt,
15.50 Peppa malac, 16.30
Póló, 17.45 Zazie kisasszony,
18.00 Franklin és barátai,
18.55 Eperke legújabb kalandjai, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Szerelem és vérbosszú
(olasz), 0.40 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

12.55 Kapa, kasza, karácsony, 13.20 Mi a szépség?, 14.25 Erdészház
Falkenauban
(német),
15.15 Halálbiztos diagnózis (amer.), 16.05 Charly,
majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német),
19.30
Maradj
talpon!,
20.25 Kékfény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.45
A Hópárduc talpraáll

Duna World

11.25
Hogy
szaladnak
a fák (magyar), 13.15
Médiak likk, 14.10 Rúzs és
selyem, 16.05 Roma magazin, 16.35 Domovina,
17.35 Múzeumtúra, 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!,
14.45 Lynley felügyelő,
16.25 A vadon gyilkosai,
17.00 Ágota, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Utolsó
erőkkel (francia), 21.50 Riporterek, 22.20 Cain kapitány (francia), 23.20 Lynley
felügyelő

Pozsony 2

13.05 Generációk, 15.00
Hova menjünk nyaralni,
15.30
Nemzetiségi
magazin, 17.00 Régmúlt
idők nyomában, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek,
21.50 Történelem, 22.40
Szállnak a darvak (orosz)

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 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Humorkoktél, 20.35 Jóban Rossz
ban, 21.20 Mint a kámfor
(amer.), 0.00 Sztárok testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story extra, 13.00
Hazug csajok társasága
(amer.), 14.00 Szívek doktora (amer.), 15.05 Éjjelnappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Castle (amer.), 22.30
XXI. század

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 A
fickó F-el, 17.05 Kung Fu Panda (amer.), 17.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 18.00 Tor-túra 2
(amer.), 20.30 Showder Klub,
22.00 Revolution (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.15 Leonardo kalandjai,
14.30 Egyszer volt az élet...,
15.50 Peppa malac, 16.05
Mesélj nekem!, 18.00 Franklin és barátai, 18.55 Eperke
legújabb kalandjai, 20.35
Melissa és Joey (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Párizsi helyszínelők (francia)

Duna tv

10.15 Család-barát, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.20
Erdészház Falkenauban (német), 15.15 Halálbiztos diagnózis (amer.), 16.05 Charly,
majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német),
19.25 Maradj talpon!, 20.30
Önök kérték, 21.30 Laura rejtélyei (amer.), 22.20 Nagyok

Duna World

11.30 Extázis 7-től 10-ig,
14.25 Család-barát, 16.05
Nemzetiségi
magazinok,
17.05 Útravaló, 17.25 Múzeumtúra, 17.55 A vaddiófa
árnyéka, 19.00 Hogy volt?!,
20.30 Dallamról dallamra,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 14.40
Lynley felügyelő, 15.30 Lehetőség, 16.25 A világ kincsei, 16.55 Ágota, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 21.35 Szlovák
receptek, 22.10 Törvény és
rend, 23.35 Lynley felügyelő
(angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Tudományos magazin, 15.00
Hova menjünk nyaralni,
17.00 Régmúlt idők nyomában, 18.45 Esti mese, 19.45
Hírek, 20.25 Szlovákia körül, 21.40 Az ismeretlen Velence, 22.55 Talkshow

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.50
Forr a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Felvég-alvég, 21.45
Kredenc, 23.25 Családi
történetek

10.00 Jószomszédi viszonyok, 11.00 Családi történetek, 12.00 Cobra 11 (német), 13.00 NCIS (amer.),
15.00
Szalvéta
nélkül,
16.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.50 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Az anyós, 21.50 Jó tudni!,
22.50 Családi történetek,
23.50 NCIS (amer.)

12.50 Hawaii 5.0 (amer.),
13.50 Némó nyomában
(amer.), 15.50 Kényszeres
vásárlók, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.35
Zoo (szlovák), 22.00 Csillag születik

13.00 Hawaii 5.0 (amer.),
15.40 Kényszeres vásárlók,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Zoo (szlovák),
21.45 Reality show, 23.00
Geissenék, 0.20 Blue Bloods
(amer.)

Markíza tv

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 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 A Beverly
Hills-i zsaru (amer.), 23.45
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story extra, 13.00 Hazug csajok társasága (amer.),
14.00
Szívek
doktora
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon,
Esperanza (argentin), 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.35 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 Szulejmán
(török), 22.35 Házon kívül,
0.10 A rejtély (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 A
fickó F-el, 17.50 Rém hangosan és irtó közel (amer.),
20.00 Új csaj (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 King
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.35 Az ifjú Robin Hood kalandjai, 14.30 Egyszer volt,
15.05 Tehénke mesék, 18.00
Franklin és barátai, 18.55
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, 11.35 Kincsünk a ló, 12.55 Jamie 15
perces kajái, 14.30 Erdészház
Falkenauban (német), 15.20
Halálbiztos diagnózis (angol),
16.10 Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német),
19.30 Szerelemben, háborúban
(török), 20.35 Szabadság tér
56, 21.25 Amerikai rapszódia
(magyar-amer.), 23.20 Egy
apáca szerelme (olasz)

Duna World

13.00 Híradó, 13.40 Rejtélyes
XX. század, 14.10 Nagyok,
14.45 Család-barát, 16.00
Nemzetiségi műsorok, 17.00
Kárpát expressz, 17.55 A vaddiófa árnyéka, 18.50 Hogy
volt?, 19.50 VIII. Nemzetközi
Cirkuszfesztivál, 21.30 Zsaruvér és csigavér (magyar),
22.35 Ridikül, 23.35 Családbarát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.45 Lynley felügyelő (angol), 16.40 A világ kincsei,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Nanga Parbat (német), 22.00
Gyilkosság Carcassonneban
(francia), 23.40 Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 14.30
Művészetek, 15.00 Hova
menjünk nyáron?, 15.30
Magyar magazin, 17.30 Hírek, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Mikroszörnyek, 21.00 A halálzóna,
22.40 Művészetek, 23.05
Mozi, 23.35 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
17.50 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Szerető
család,
21.45
Chart Show, 0.00 NCIS
(amer.), 1.55 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

8.35 Tárgyalóterem, 10.50
Különleges esetek, 12.00
Híradó, 13.00 Hawaii 5.0
(amer.), 15.40 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Hetedik
mennyország, 22.15 Viszlát,
nagyi!, 23.00 Geissenék,
23.45 Blue Bloods (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 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexik ói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban
Rosszb an, 21.20 Magyar
csapat, 22.55 A felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 12.50 Knight Rider (mexikói), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Humorkoktél, 20.35 Jóban Rossz
ban, 21.20 Szeka-túra (amer.),
23.35 Grimm (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.00 Hazug csajok társasága (amer.), 14.00 Szívek
doktora (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza
(argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.55
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, 18.00 Rumlis vakáció
(angol-amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 King
(kanadai), 23.00 Barátok közt,
23.30 Rumlis vakáció (amer.)

M2

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.30 Story Extra, 13.00 Hazug csajok társasága (amer.),
14.00 Szívek doktora (amer.),
15.05 Éjjel-nappal Budapest,
16.20 Isten áldjon, Esperanza
(argentin), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25 Az
utazó (amer.-francia), 00.35
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 Az élet csajos oldala (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.35 Az ifjú Robin Hood
kalandjai, 15.10 Claude,
16.05 Mesélj nekem!, 18.00
Franklin és barátai, 20.35
Melissa és Joey (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Bosszú (amer.), 23.30 Kulisszák mögött, 0.25 Római
helyszínelők (olasz)

11.50 Mézga család, 13.15
Leonardo kalandjai, 13.35 Az
ifjú Robin Hood kalandjai,
16.05 Mesélj nekem!, 16.15
Gyerekversek, 17.25 Kelj
fel, Marci!, 18.00 Franklin
és barátai, 20.35 Melissa és
Joey (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Rani, a lázadó
hercegnő (francia), 0.40 Római helyszínelők (olasz)

10.15 Család-barát, 12.55
Rudolf Steiner öröksége,
14.00 Erdészház Falkenauban (német), 14.55 Halálbiztos diagnózis (amer.),
15.50 Charly, majom a családban (német), 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német)
19.25 Szerelemben, háborúban (török), 20.30 A Bagi
Nacsa Show, 21.20 Bízz a
szerelemben (amer.), 23.05
Látogatás (magyar-osztrák)

10.15 Család-barát, 12.55
Főzni úton-útfélen, 14.25
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.15 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 16.05
Charly, majom a családban (német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.30 Szerelemben, háborúban (török), 20.20 Kramer kontra
Kramer (amer.), 22.15 Forma-1, 0.00 Kramer kontra
Kramer (amer.)

Duna tv

Duna World

11.45 Rafinált bűnösök
(magyar), 13.40 Hazajáró, 14.10 Magyar krónika,
16.10 Rondó, 17.10 Család
és otthon, 18.10 Bábuk az
univerzumban, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Zsaruvér és csigavér (magyar), 22.35 Ridikül, 23.35 Család-barát,
1.30 Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.05
Építs házat, ültess fát!, 14.40
Lynley felügyelő (angol),
15.30 Lehetőség, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Egyedül
utazom, 21.45 Életem a focié, 23.15 Meggondolatlanok
(amer.)

Pozsony 2

13.00 Mikroszörnyek, 14.30
Mozi, 15.00 Hova menjünk
nyáron, 15.30 Roma magazin, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.35 Tudományos
magazin, 23.50 Rendőrség,
0.05 Profik

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 15.00
A farm, 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Masterschef, 21.50 Jó
tudni!, 22.50 Családi történetek, 23.45 NCIS (amer.),
1.40 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

10.50 Különleges esetek,
12.00 Híradó, 13.00 Hawaii
5.0 (amer.), 15.40 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, 23.40 Blue Bloods
(amer.), 0.35 Tanúvédelem
(amer.)

Duna tv

Duna World

13.20 Tessék!, 14.45 Család-barát, 16.05 Virágzó
Magyarország, 17.25 Múzeumtúra, 17.55 MMA –
portré sorozat, 19.00 Hogy
volt?, 19.55 Slágertévé,
21.30 Zsaruvér és csigavér
(magyar), 22.35 Ridikül,
23.35 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
15.30 Lehetőség, 16.40 A
világ kincsei, 16.55 Ágota,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.25 Labdarúgás, 23.00
Mix, 23.35 Határok nélkül
(francia-amer.), 0.20 Senki
sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.30
Szemtől szemben, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10 A család, 20.35 A
tizenegyedik parancsolat
(szlovák), 21.45 Különös
nap (amer.), 0.10. Labdarúgás

Markíza tv

10.00 Jószomszédi viszonyok, 11.00 Családi történetek, 11.55 Cobra 11 (német), 13.00 NCIS (amer.),
15.00 Szalvéta nélkül, 16.00
Családi történetek, 16.56
Niké, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Babovresky (cseh),
23.15 Kredenc, 0.40 NCIS
(amer.)

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 10.30
Különleges esetek, 12.00
Híradó, 13.00 Hawaii 5.0
(amer.), 15.40 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Jurassic
Park (amer.), 23.30 Vasököl
(amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június
4-én Bulcsú
június
5-én Fatime
június
6-án Norbert
június
7-én Róbert
június
8-án Medárd
június
9-én Félix
június 10-én Margit
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Viola Tamás és Markovičová Tímea
Gútán: az alsószeli Jezsko Gábor és a gútai Sárközi Alexandra.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Radošicky Áron, a zsemlékesi Bulla Peter Jozef,
Stefankovics Luca, Pivoda Áron, Töltésy Zsófia
és Csonka Lara Szofia, az érsekújvári Trnková Elisa, az őrsújfalusi Vajlík Olivér, a bajcsi Hořavová
Eliška, a karvai Blahovič Hajnalka, a gútai Tóth
Viktória, a bátorkeszi Bieliková Zuzana, a madari
Édes Tibor, a nemesócsai Bölcskei Bercel Kálmán,
a marcelházai Vörös Zoé, Lakatos Amira és Polovic Marcell.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Noga Milan (41 éves), Szabados Ilona (75 éves), Póda László (67 éves), az izsai Nagy
Sándor (91 éves), az okánikovói Kossár István
(77 éves), a gútai Szépe Kálmán (59 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS

Egy éve már, hogy lelked messze jár,
de a mi szívünk mindig jobban és jobban fáj.
Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted,
hittük, hogy szeretetünk megerősít téged.
Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk,
nem tudtunk megmenteni, pedig mindent megpróbáltunk.
Kérjük a jó Istent, vigyázzon rád, olyan drága voltál nekünk,
hogy azt nem pótolja semmi, lelki sebeinket nem gyógyítja senki.
Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk
2015. május 31-re, amikor a kegyetlen halál
elragadta drága kislányunkat,

Szénási Anitát
Gútán.

Aki ismerte és szerette, szenteljen emlékének
egy néma pillanatot ezen a számunkra
oly fájdalmas első évfordulón.
Gyászoló szülei és testvérei

A Dunatáj receptkönyvéből

Gödöllői töltött csirke
Hozzávalók:
6
Zsemlés töltelék
3 db csirkecomb
1 db zsemle (szikkadt)
1 közepes nagyságú vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
fekete bors ízlés szerint
petrezselyem ízlés szerint
1 db tojás
Gödöllői ragu
közepes db gomba
3 dkg füstölt szalonna
só ízlés szerint, bors ízlés szerint
4 dkg csirkemáj
Elkészítése:

Zsemlés töltelék: Hideg vízbe szikkadt zsemlét áztatunk 1-2 percre, utána kinyomjuk és szétmorzsoljuk. Pirított vöröshagymát, fokhagymát,
sót, borsot, egész tojást, petrezselyemzöldet adunk hozzá.
Gödöllői ragu
Az apró kockára vágott húsos szalonnát megpirítjuk, zsírján a gombát és
májat pirítjuk, só és bors hozzáadásával. A zsemlés töltelékhez keverjük
a ragut.A csirkecomb bőre alá töltjük. Kizsírozott tepsiben, gyakran locsolgatva saját zsírjával ropogósra sütjük. Köretnek kukoricás párolt rizst
és pecsenyelevet kínálunk.
Sütési hőfok: 190°C

Tízperces epres túrókrém

Hozzávalók:

50 dkg tehéntúró
25 dkg eper
4 ek cukor
(méz vagy bármilyen
cukorpótló)
1 csomag vaníliás cukor
2 dl habtejszín
(esetleg tejszínhab pótló por)
Elkészítése:

A hozzávalókat egy keverőtálba tesszük, habverővel vagy turmixszal összedolgozzuk. A tejszínhabot felverjük, 2 evőkanálnyit hozzákeverünk a túrókrémhez, majd poharakba rétegezzük.
Behűtve tálaljuk.
Egyetemisták,
Komáromon kívül lakók
jelentkezését várjuk!
Munkavállalási engedély
nem kell!
Tel.: 7731 267
0911 316 762

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

Aplico+Plus
Komárom

Registračné
pokladne

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

Rekonštrukcia bytov.
Lakásfelújítás.
Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.

S Z U D O K U

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

info:
0907 227 699
Idős hölgy ápolót keres
Tel. 0944 628 040

Nő a rádió- és tévédíj

Most már bizonyos, hogy 13 év
után megemelik a rádió- és tévéelőfizetési díjat, teszik pedig
mindezt annak ellenére, hogy
nem is olyan régen még annak
eltörlésével kecsegtettek bennünket. Ez az a díj, melynek
fizettetése engem egy kicsit a
maffia védelmipénz-beszedésére
emlékeztet. Azért sem kapunk
semmit, legfeljebb nem verik be
a képünket, illetve ez esetben a
díjfizetés ellenében nem küldik
ránk a végrehajtót.
Már az jogellenes volt szerintem, hogy ezt a díjat kötelezően
fizeti mindenki, aki villamosenergia-fogyasztó. Függetlenül
attól, hogy van-e rádiója, vagy
televíziója, hallgatta-, vagy nézte-e életében a Rádió Slovensko,
a Junior, a Devín, a Regina, az
FM, a Slovakia International,
a Pyramída, a Litera, vagy az
STV két csatornája adását. Egy
ismerőseim körében végzett röpfelmérés alapján az emberek
többsége szinte egyáltalán nem
hallgat rádiót, s a napi hírekről
sem a tévéből, hanem az internetről értesül, hogy a közszolgálati
tévécsatornák nézhetetlenségéről
pedig már ne is beszéljünk (nem
enyhítő körülmény, hogy a kereskedelmi csatornák sem jobbak)…
Azon kevesek pedig, akik mégis
hallgatnak rádiót és többé-kevésbé rendszeresen nézik a bambládát, sem az említettekre hangolódnak. S hogy milyen vízfejű és
arrogáns a hatalom, arra kitűnő
példa az a szepsi pékség, melyet
a napokban köteleztek 3 ezer
eurós elmaradt üzemben tartási
díj kifizetésére. Igaz ugyan, hogy
egyetlen rádiójuk és televíziókészülékük sincs, ám ha lenne, sem

sok hasznát vennék, mert a zajtól
nem értenének egy árva szót sem.
A törvény azonban nem kegyelmez, villany természetesen van,
tehát fizetni kell a koncessziós
díjat. Szerintem ilyen fantáziája
még a maffiának sincs a jogtalan pénzszerzésre… Visszatérve
a konnektor-törvénynek is nevezett össznépi kizsákmányolásra,
annak értelmében jelenleg 4,64
eurót fizetünk havonta, melyet
azonban Václav Mika, az RTVS
vezérigazgatója évek óta kevesell, s arról próbálja meggyőzni a kormányt, hogy emelje a
„sarcot”. S mivel a választások
lecsengtek, s végződtek, ahogy
végződtek, az új kormány úgy
találta, érdemeinek elismerése
mellett „optimalizálja a Szlovák
Rádió és Televízió szolgáltatásaiért járó illeték nagyságát”.
Mika kerek hét euróra növelné az illetéket, s a jelek szerint
nem is kell csalatkoznia. S hogy
azért ne tűnjön úgy, hogy ezért
a pénzért semmit sem tesznek,
állítólag ebből finanszírozzák
majd a harmadik közszolgálati
tévécsatorna működését, amely
minden bizonnyal sportadó lenne. Igaz ugyan, hogy hasonló
hamvába holt próbálkozásuk
már volt, 2008-ban, az olimpia
évében már indítottak egy sportcsatornát, mely azonban néhány
hónap alatt végelgyengülésben
kimúlt. A sok hallgathatatlan
és nézhetetlen csatorna és adó
mellé tehát, akarjuk vagy sem,
kapunk még egy sportcsatornát,
januártól immáron kerek havi
hét euróért… S hogy örömünk
teljes legyen, azt is bejelentették,
hogy nem ez az emelés lesz az
utolsó!
-zsu-

AT L É T I K A

Rekorddöntés a DGS Sprinten!

Egyre nagyobb az érdeklődés a gútai jótékonysági futóverseny
iránt, amit az is bizonyít, hogy a múlt évi mintegy 250 versenyzővel ellentétben idén már 438-an regisztráltak a részvételre.
Ismét összefogott Gúta városa re a kerekesszékét könnyedén
és a környék jószívű fiatalsága, fel lehet erősíteni, de magában a
ilyen részvételű rendezvény- tolószék is egyszerűen átalakítmegszervezése egyre nagyobb ható kézzel hajtható háromkerekörültekintést igényel. A szer- kűvé. Így egy olyan „három az
vezők azonban idén is jól vizs- egyben” univerzális megoldást
gáztak, s most már biztos, hogy kap a kislány, amely megoldja
a már iskoláskorúvá cseperedett az iskolába járást és Vivike a biVivien számára elkészülhet az ciklizés örömét is átélheti.
a speciális kerékpár, amelyet a A hivatalos gyűjtés júmozgássérültek számára spe- nius
harmadikáig
tart,
ciális segédeszközöket tervező SK2352000000000016262662,
és kivitelező Szépe István mér- BIC/Bank azonosító: OTPVSKnök készít majd el. Vivinek egy BXBBAN/hagyományos utalás
olyan kerékpárt terveznek, ami- számlaszám: 16262662/5200.

Fent a futás előtti bemelegítés pillanatai, lent a futáson résztvevő gútai lányok és anyukák egy csoportja látható

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Nagyszombat C – KFC
Komárom 1:3 (1:1) A
nagyszombaiak arra hivatkoznak, hogy csapatukból
több fontos játékos is hiányzott,
viszont tagadhatatlan, hogy az
első félidőben ennek ellenére nekik volt nagyobb támadókedvük.
Egészen addig, míg a találkozó
28. percében a komáromiak áttörtek a nagyszombati védelmen
és Faragó egy átadásból belőtte
a komáromiak első gólját. Négy
perccel később, egy szerencsétlen szabálytalankodást a játékvezető (megérdemelt) 11-essel
büntetett, így a nagyszombatiak
egyenlíteni tudtak. A második
félidőben ismét Faragó volt az,
aki egy előrefutásból visszaszerezte a vezetést Komárom
számára, ráadásul a 82. percben
Pudlucký lőtt gólt 11-esből * A
34. fordulóra (KFC Komárom –
FC BANÍK HN Privigye) június
6-án kerül sor!

A fociklub vezetősége
szezonzáró gálamérkőzést
is rendez, amelyre
június 11-én, 17 órakor
kerül sor a komáromi
stadionban:
KFC Komárom FC SLOVAN
Bratislava „A“
IV. liga – délkeleti csoport
Nagylót – Gúta 0:0 A hazai
csapat mindent elkövetett annak
érdekében, hogy pontot raboljon
a vendégektől, viszont a gútaiak
rövid időn belül átvették a mérkőzés irányítását, viszont a nagylótiak örömére otthon maradt a
vendégek góllövő cipője * Ímely
– Alsóbodok 3:2 (1:0) A találkozó 5. percében Hübsch fejesével
megszületett a hazai csapat vezetése, amit csak a második félidő
második percében tudtak a vendégek kiegyenlíteni. A bodokiak
folyamatosan védekezésre szorultak, s a találkozó 71. percében
egy durva védelmi hiba miatt Gál
11-esből ismét a hazaiakat juttatta előnyhöz, majd a 84. percben
megint gólt lőtt. A bodokiak későn hajráztak, ám a 90. percben
betaláltak a marcelházai kapuba
* A bajnoki táblázat éléről a 2.
helyre csúszott vissza Gúta, miután a nagysurányiak idegenben is győzni tudtak. Az ímelyi
csapat a tabella 12. helyén áll.
V. liga
Ógyalla- Szentpéter 1:1 (1:1) A
hazai csapat ezen a derbin érezhetően jobban vette fel a mérkőzés ütemét és a 19. percben
Gelle megszerezte a vezetést.
Csak az első félidő utolsó percében sikerült áttörnie Bačíknak
a gyallaiak védelmén és megszereznie az egyenlítést jelentő
gólt. A második játékrészben
mindkét csapat igyekezett gólt

Gyorsasági
motorozás
Szombaton a Léván megrendezett SMF versenyen Szabó
István, alias Coco a gyorsasági
pálya császára volt, ugyanis sikerült egész nap elsőként célba
jutnia. Vasárnap a SLOVAKIA
RING-en a SŠA versenyén a
kvalifikációban még a második
helyen állt és az elő- és középdöntőkben sikerült megvédenie
ezt a pozíciót. A mindent eldöntő menetben azután sikerült
az élre törnie, és korrigálni az
egésznapos második pozícióját,
azaz megnyernie a versenyt.

lőni, ám a védelmek ezúttal
a helyükön voltak * Marcelháza – Ekel 2:1 (1:1) A
járási derbi első félidejében
két egyenrangú csapat küzdött a
gólokért. A 28. percben nem kis
meglepetésre az ekeli Horváth
juttatta vezetéshez a csapatát, ám
öt perccel később Vörös lövése
után az ekeliek hálójában kötött
ki a labda. A második félidőben
kapkodott az ekeliek védelme,
amit a 90. percben Hegedűs ki is
használt * FK Aktív Nagykeszi
– Naszvad 9:3 (4:1) Valószínűleg nem számolt a vendégcsapat
a kesziek lelkesedésével, akik
a találkozó 20. percében már
3:0-ra elhúztak. Ekkor Molnár
megpróbált egyenlíteni, s bár a
találkozó végéig mesterhármast
lőtt, a keszieknél már kilyukadt a
gólzsák: Bagin 2, Lelkes 2, Mayer, Csonka, Lőrincz, Bazinský és
Mačanský góljának örülhetett
a hazai közönség * A bajnokság élén Ekel csapata áll 59
ponttal, 2. Szentpéter (49), 9.
Marcelháza (40),10. Naszvad
(39), 11. Ógyalla (38), 15. Actív
Nagykeszi (23).
VI. liga
Vágfüzes/Kava – Újgyalla 2:2
(2:0) Az első félidő a hazaiaknak
kedvezett, hiszen a 8. percben
Jancsó, majd a 28.-ban Czukár
góljainak örülhettek a hazaiak. A
második félidő végén a 82. percben Laktiš, két perccel később
Rigó gólját ünnepelhették az újgyallaiak * Szilosháza – Gúta B
3:0 Kontumációs vereség Gúta
számára, amelynek fakócsapata nem utazott el Szilosházára *
Keszegfalva – Marcelháza B
2:6 (1:2) Mindkét csapatnak volt
lehetősége gólt lőni, mégis a 16.
percben Obložinský, majd a 17.
percben Tóth juttatta vezetéshez
a marcelházaikat. A keszegfalvaiak első gólja a 45. percben
született Töltési révén. A második félidő 4. percében Ferenczi
lőtt bombagólt, ám ezután már
a marcelháziak szólója következett. Góllövők: az 53., 55., és 83.
percben Obložinský, a 75. percben Méhes góljának örülhettek
a vendégek * Bátorkeszi – Dunamocs 4:0 (2:0) Erőtlen, védelmi hibákat elkövető ellenfélnek
bizonyult a dunamocsi csapat.
Bátorkeszi csatárai viszont nem
tévedtek, a 31. és 56. percben
Konc, a 15. percben Barton, a
70. percben pedig Száraz talált
az ellenfél kapujába * Perbete
– Csallóközaranyos 4:0 (4:0) A

tabella két szomszédos csapata
találkozóján ezúttal nem kegyelmezett a hazai csapat. Lakatos a
4. és az 5. perben lőtt gólja után
a 17. percben Tinák, a 41. percben pedig Bódis lőtt gólt a vendégeknek. A második félidőben
továbbra is támadott a perbetei
gárda, viszont az aranyosi védelem már zárta a támadási felületet * Búcs – Lakszakállas 11:1
(6:0) A sereghajtók csatájából
ezúttal a búcsiak kerültek ki
győztesen, akik csak Bakainak
(78. perc) engedélyezték a becsületgól megszerzését, a többinek a
hazai szurkolók örülhettek: a 26.,
29., 35. és 82. percben Židek, a
9., 55., és 80. percben. Kétyi, a 7.
és 87. percben Kiss, a 14. és 75.
Csicsó volt eredményes * Izsa
– Nemesócsa 4:2 (2:0) Harcias
kezdéssel lepte meg ellenfelét
Izsa csapata és a 11. percben
Kovács, majd a 32. percben
Procházka góljával vezetéshez
is jutottak. Annak ellenére, hogy
a második félidőt egy játékossal
kevesebben kezdték (piros lap)
és Bölcs is belőtte az ócsaiak első
gólját, Procházka és Simon góljai
eldöntötték a találkozó menetét
még akkor is, ha a 61. percben
Horváth áttört az izsai védelmen
* Path – Hetény 3:4 (2:2) Az
első, kiegyensúlyozott félidő után
a másodikban a vendégek voltak szerencsésebbek. Góllövők:
Magala (27. perc), Molnár (42.
p), Marcinko (90. perc), illetve a
19. és 32. percben Pásztor, a 75.
percben Hencz, a 78. percben
Marikovec * A bajnokság élén
Hetény áll 69 ponttal, 2. Marcelháza B (59), 3. Bátorkeszi
(54), 4. Újgyalla (47), 5. Keszegfalva (42), 6. Izsa (39), 7. Dunamocs (39), 8. Nemesócsa (39), 9.
Vágfüzes (39), 10. Gúta B (39),
11. Szilosháza (37), 12. Perbete
(35), 13. Csallóközaranyos (33),
14. Lakszakállas (32), 15. Búcs
(25), 16. Path (14).
VII. liga
Ifjúságfalva – Nagysziget 1:1
(1:1) góllövő Šimšík, illetve
Leckési * SJE Komárom –
Bajcs 1:2 (1:2) góllövő Löw, illetve Kolompár és Nagy * Tany
– Bogya/Gellér 2:1 (1:0) góllövő Kósa, Koton, illetve Czirok *
Őrsújfalu – Bogyarét 4:0 (2:0)
góllövő Beke 2, Klimčík, Svitač
* Dunaradvány – Megyercs
6:0 (4:0) Škuliba 3, Balogh 2,
Ernecz * Csicsó – Madar 2:2
(2:1) Polgár, Kósa, illetve Tóth
és Répás.
-boldi-

Komáromból az olimpiára!
A korábban meghirdetett időponttal ellentétben (június 7.) a
Nemzetközi Asztalitenisz-szövetség (ITTF) már több mint egy
héttel korábban kiadta a legfrissebb világranglistát, mely nagyon
jó hírt jelentett a komáromi sportélet számára.
A mostani világranglista azért rendkívül fontos, mert az aktuális helyezések alapján vált ismertté, hogy Európából melyik 29 női asztaliteniszező szerzett olimpiai részvételi jogot.
A lista nyilvánosságra hozása alapján a komáromi születésű,
jelenleg Franciaországban játszó Ódor Éva is ott van az olimpiai kvótát szerző női játékosok között. Peking után ismét
olimpián szerepelhet a múlt év során is rendkívül eredményes
sportolónő, aki többek között Bakuban, az Európa-játékokon
a legjobb nem ázsiai játékosként a negyedik helyet szerezte
meg, és a svédországi olimpiai selejtezőn a világranglistán jóval magasabban szereplő ellenfeleket tudott legyőzni.

KAJAK

KENU

Tizenhét érem a komáromiaknak a hosszútávú országos bajnokságról

A trencsényi vár alatt rendezték meg május 21-én és 22-én a hosszútávú országos kajak-kenu
bajnokságot. A komáromi evezősök huszonhárom versenyzővel képviselték a kajak-kenu klubot, akiket Dosúdil František, Koczkás Olivér és Polhammer Ladislav edzők készítettek fel a
megmérettetésre. Három körben, 5 000 méteren versengtek, ám néhány evezősnek problémát
okoztak a fordulók és többen ezért nem fejezték be a versenyt.
A komáromi kajak-kenusok 14 éves fiúk ... 4. Meszlényi nák Martin * C2 kadétok ... 2.
végül hét első, öt második és Márk – Bogya Bálint (ŠAM), Koczkás Dávid – Valo Lukáš
öt harmadik helyezést értek el. ...7. Brandt Erik – Schrimpel (MOR) * K2 juniorlányok
Az egyéni helyezések:
Peter * C2 13-14 éves fiúk ...2. Konečná Anita – WiebaLányok (13-14 évesek) K2 1. Léránt Peter Christopher uerová Viktória /TAT/ * K2
...5. Koczkás Eszter és Pecsu- – Gallo Dávid * K1 13 éves férfiak 1. Botek Adam – Deková Katarína (Slávia UK) * lányok ... 3. Koczkás Eszter * min Viktor * C2 juniorok 1.
C1 fiúk 14 évesek 1. Léránt K2 kadétok ...6. Ujvári Mar- Sýkora Samuel Daniel – Lutaš
Peter Christopher, 2. Gallo Dávid * férfiak 1. Botek Adam,
...3. Demin Viktor * K1 14
éves fiúk ...3. Meszlényi Márk,
...8. Erik Brandt * C1 kadétlányok ...4. Ikréniová Viktória *
K1 kadétok ...2. Ujvári Marko, ...9. Konečný Kevin, ...13.
Černák Martin, 18. ...Tanka
Tamás, 19. Farkas Erik * C1
kadétok 1. Dávid Koczkás,
13. Zoltán Méhes * K1 veteránok ...2. Zirkelbach Gabriel *
K1 juniorlányok 1. Petrušová
Mariana, ... 3. Konečná Anita,
...8. Grolmusová Bibiána * C1
juniorok ... 3. Csontos István, ko – Horváth Péter /ŠAM/, 7. Jakub (DUK), ...3. Banai Tóth
...6. Sýkora Samuel Daniel, ... Konečný Kevin – Náhlik Pa- István – Polakovič Michal
8. Banai Tóth István * K2 13- vol, ...9.Tanka Tamás – Čer- (PIE).
-cseri-

Í J Á S Z AT
Alig egyéves múltra tekinthet vissza az ógyallai Aranyszarvas
íjászegyesület, s nemrégiben már – bekapcsolódva a Déli Ötös
elnevezésű 3D-s versenybe – megrendezhette a nemzetközi
verseny második fordulóját.
Nem kis feladat várt az ógyal- senyeztek a pontokért. Maga a
laiakra, hiszen a hazai (szlová- verseny a szlovák és a nemzetkiai) íjászokon kívül Magyar- közi íjászszövetség szabályai
országról és Csehországból és előírásai alapján zajlott a
Kisebb-nais érkeztek versenyzők, akik Máčik-birtokon.
négy korcsoportban (gyermek,
ifjúsági, felnőtt és szenior) ver-

BIRKÓZÁS

A kladnói birkózóklub az elmúlt napokban ünnepelte fennállásának 110. évfordulóját, s ez a vidám hangulat érződött a 33.
Lidice Kupa nevű versenyükön is. Nyolc ország 31 klubjának
324 versenyzője lépett szőnyegre, amelyen ott küzdött a madari, komáromi és somorjai közös csapat is.
A közös csapat nem okozott ük. Még a kezdők sem okozcsalódást, hiszen folyamato- tak csalódást, hiszen többjük
san ott volt az élvonalban, s a 4-6., pontszerző helyen végvégül 4 arany-, 3 ezüst- és egy zett.
bronzérmet sikerült szerezni- A Komáromi járásból a ver-

–

seny legeredményesebbjei:
Gyermekkorosztály: 28 kg ...
4 Édes János, 35 kg ... Remes
Krisztián * Fiatalabb diákok
korcsoportja: 35 kg ... Remes
Norbert * Idősebb diákok korcsoportja 69 kg 1. Kovács Nikolasz * Kadétok korcsoportja
1. Hulman Nikolasz, 100 kg
Szeifert Ramón.

Öt ország, 35 birkózóklubjának 164 versenyzője vett részt a Dunaszerdahelyen megrendezett
„Csallóköz kupán”, ahonnan nem hiányozhatott a komáromi Spartacus birkózóverseny csapata sem. Mindenki megelégedésére végül a komáromi birkózók egy ezüst- és két bronzéremmel
térhettek haza.
A május 27-én és 28-án lebo- nyegre. Az egyéni versenyben derekasan harcolt), 85 kg – 3.
nyolított nemzetközi ifjúsági, a következő eredményeket ér- hely – NAGY Kevin,
szabadfogású
birkózóverse- ték el Spartacus birkózói:
Kadétok korosztálya 1999nyen a Spartacus képviselet- Diákkategória 2003-2004 35 2000 63 kg – 4. hely – NAGY
ében NAGY Nikolasz, LA- kg – 2. hely – NAGY Nikolasz, Arnold, 76 kg – 5. hely – KOKATOŠ Imrich, DOLNÍK 44 kg – 9. hely – LAKATOŠ NYÁRI Dániel,
Krisztián, NAGY Kevin, Imrich,
Kadétlányok
korosztálya
NAGY Arnold, KONYÁRI Serdülőkategória 2001 – 1999-2000 52 kg – 3. hely –
Dániel, a lányoknál pedig PIN- 2002: 42 kg – 6. hely – DOL- PINTÉROVÁ Vanessa.
TÉROVÁ Vanessa lépett sző- NÍK Krisztián (sérülten is
Dr. Kúr Károly

gyobb, összesen 28 darab állatfigurát helyeztek ki az erdőben,
amelyekre két lövést adhattak
le a versenyzők. A verseny végén, 26 kategóriában összesen
68-as vehették át a díjakat. A
Déli Ötös következő fordulójára június 26-án, Érsekújvárban
kerül sor.

Vízimotorsport

Június 11-én és 12-én a komáromi Vág-hídnál
rendezik meg a vízimotorosok szlovákiai bajnokságát
FV 500 és TS 1000 kategóriákban.
Kísérőrendezvényként a látogatók megtekinthetik
a víziszkúterek és a régi sporthajók bemutatóját
A rendezvény fővédnöke Dr. Knirs Imre alpolgármester.

S A K K

Villámsaktorna a borpincében

Pallag György szervezésében villámsakktornát szerveztek
Bátorkeszin a Szent László-dűlőben levő, Urbán Gábor tulajdonában levő pincészetben. A nemzetközi tornán harmincan
ültek asztalhoz.
A harmadik alkalommal meg- sakk-klub versenyzője, Gyurendezett, kilencfordulós tor- ricsek Szilárd nyert, megelőznán kétszer ötperces partikban ve a második helyen végzett
mérték össze tudásukat a sak- testvérét, Gyuricsek Ákost. A
kozók. Valamennyi játszmá- bátorkesziek csapatából Barczi
ját megnyerve az első helyen Viktor, illetve diákcsapatukból
az esztergomi Szabó Márton Mogyoródi Zsolt volt eredmévégzett, aki tizenötévesen a nyes, A hatvan éven felüliek
magyar sakk egyik reménysé- korosztályának küzdelmeiből
gének számít. A diákkorosz- az ekeli Szendi László került ki
tály versenyében a komáromi győztesen.
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