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Ruman Patrik szándéka szerint a nyilvánosság kizárásával
kell kezelni a vízművek problémáit

Németh István felvétele

Anyagi támogatást kap a régió a gazdasági élet fellendítéséhez

A korábbi elképzelések
hamarosan valósággá válnak
Magyarország és Szlovákia között a stratégiai szövetségesi viszony fenntartása nemzeti és
gazdasági érdek is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán
Pozsonyban, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) központjában tett látogatása során.
Szijjártó Péter, aki a Szlovákia és
Magyarország közti határkeresztező villamos vezeték megépítéséről
szóló szerződés aláírása alkalmából látogatott Pozsonyba, az MKP
székházában a felvidéki magyar
párt vezetőivel találkozott, majd
annak elnökével, Menyhárt Józseffel folytatott megbeszélést, többek
között a helyi magyar közösséget
érintő időszerű kérdésekről.
A külgazdasági és külügyminiszter
a megbeszélés után az MKP elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón a magyar és a szlovák kormány között viszonynak a helyi magyar közösség számákiépített stratégiai kapcsolatok fontosságát ra is pozitív hozadékai vannak, és lehetnek a
hangoztatta, illetve rámutatott arra is, hogy jövőben is – áll a Magyar Távirai Iroda közennek „a szoros és megbízható” szövetségesi leményében.

Testületi ülés
zárt ajtók mögött?

Kiszivárgott értesülések szerint a csütörtökön sorra kerülő komáromi képviselő-testületi ülés sem lesz unalmas. Az ülés egyik leglényegesebb programpontját a KOMVaK
és a HAAS Kft. között megkötendő szerződés képezi. Az anyagot a pénzügyi bizottság
nagy titoktartás mellett megvitatta és elfogadásra javasolta, viszont a városi tanácsülésen már kételyek merültek fel abban a tekintetben, hogy ezt a javaslatot miért kell
titkosítani?

A titkosítással kapcsolatosan
kikértük jogászok véleményét is, akik szerint az Alkotmánybíróság egy korábbi
döntése alapján a titkosítás
jogellenes. Az AB döntése
értelmében: Rokovania za-

stupiteľstva sú zásadne verejné. Vyhlásiť ich za neverejné možno iba vtedy,
ak prerokúvajú veci, ktoré
majú byť predmetom utajovania v štátnom záujme. Magyarul: Csak államérdek mi-

att lehet elrendelni zárt ülést!
Kíváncsian várjuk, vajon a
komáromi képviselő-testület
figyelembe veszi-e az Alkotmánybíróság határozatát,
vagy esetleg ezt is fölülbírálja.

A márciusi ifjakra emlékezünk

A jövő héten az 1848-as márciusi ifjakra emlékezünk,
hősiességükre, arra a forradalmi lázra, amellyel szembe
mertek szállni a Habsburg-uralommal.
* Komáromban a hagyo- folytatódik a Klapka-szobormányokhoz illően 16.30-kor nál, ahol Keszegh István tanár,
kezdődik a megemlékezés a a Csemadok városi szervezetéJókai-szobornál, ahol az ün- nek elnökhelyettese mond könepi köszöntők után fellép az szöntőt. Az ünnepi szónok dr.
ógyallai Őszirózsa Népdalkör Borhy László történész, egyeés Nagy Zsolt, a Selye János temi tanár lesz. KözreműköGimnázium végzős diákja. dik a Concordia Vegyeskar és
A megemlékezés 17 órakor Szebellai Dániel, a Selye János
Gimnázium végzős diákja.

A KOMVaK után most már a fürdő is „csapolja” a város kasszáját?

* Gúta – A hagyományokkal
szakítva, március 17-én 16
órakor a Szabadidőközpont
előtt kezdődik és a város
több pontján folytatódik a
pesti eseményeket felidézve
az ünnepi megemlékezés. A
Pilvaxtól a hallhatatlanságba összeállítás 17 órakor a
vmk előtti kopjafa megkoszorúzásával és Vadkerti Imréék hangversenyével fejeződik be.

Újból meg kell venni azt, amiért már fizettünk

A komáromi kosarasok
az európai élvonalban!

közeli épületekbe. A berendezést a korábbi, Bastrnák Tibor által kinevezett
igazgatónő szétszedette és ismeretlen
helyre szállíttatta, majd a már nem létező rendszert tartozás fejében eladta
a KOMVaK-nak, az pedig a városi hivatalnak. A város közel százezer eurót
fizetett a semmiért. Ezt a pénzügyi manővert Papp Tibor, a pénzügyi osztály

Most már csak a két csapat megegyezésén múlik, hogy mikor
kerül sor az Alpok-Adria Kupa döntőjére, hiszen hétfőn este
eldőlt, hogy az MBK Rieker Komárom csapatával a szlovén
Helios Domžale küzd meg a döntőben, miután az utolsó párharc
eredménye Helios Domžale – Rogaška 67:62 lett. Komáromi
kosarasok ilyen remek eredményt történelmük során még nem
értek el!

Mint arról már több alkalommal is írtunk, a komáromi fürdőben éveken át
eredményesen alkalmazták azt a gázleválasztót, amely a termálvízzel kikerülő
metángázt felfogta, sűrítette. Égetésével
annyi elektromos áramot fejlesztett a
berendezés, amellyel ellátták a sportszállót, a kempinget, a fürdőt és a sportcsarnokot, illetve fűtővizet juttattak a
Igaz, a gázleválasztó megvásárlása és eladása még Bastrnák
Tibor polgármestersége idején
történt, ennek ellenére az ügy

kivizsgálása a mai napig várat
magára. A vízmű vezetősége
egyébként az ügyben pert kezdeményezett lapunk ellen, amelyet aztán el is vesztett,
tehát állításainkat a bíróság is megerősítette.
Azóta sok városatya
és egy „városanya” is
sűrűn foglalkozott a
gázleválasztó ügyével,
néha még azt is kétségbe vonva, hogy a
termálvíz
egyáltalán
tartalmaz gázt.
Most értesültünk arról,
hogy a Comorra Servis
közbeszerzést kezdeményezett egy új gázleválasztó beszerzésére.
nyilvánvalóvá
Üzembiztosan végezte munkáját a ko- Ebből
máromi gázleválasztó, mégis szétbon- vált, hogy a termálvíz
tatták. A keletkezett kárért senkit sem igenis jelentős menynyiségű gázt tartalmaz,
voltak felelősségre...

akkori vezetője írta alá. A már nem
létező berendezés, mely annak idején
több tízezer eurót takarított meg évente,
napjainkban is szerepel a városháza leltárában. A berendezés hiánya miatt jelentősen növekedtek a Comorra Servis
fenntartási költségei, és kétséges, hogy a
fürdő megfelel a biztonságos üzemeltetés követelményeinek.

ami évekig kihasználatlanul
illant a levegőbe, tetemes kárt
okozva ezzel a városnak, veszélyeztetve a környezetet és
rontva a biztonságos működés
feltételeit. Felmerül a kérdés:
ha a városi vagyonban szerepel
egy gázleválasztó, akkor miért
kell százezrekért újat beszerezni és a város miért nem adja át
a gázleválasztót a fürdőnek?
Talán fény derülhetne az évekkel ezelőtti csalásra? Kiderülne,
hogy ki a felelős ezért a példátlan pazarlásért? Papp Tibor, aki a
tranzakciót annak idején aláírta?
Marek Anton volt polgármester,
akinek négy év is kevés volt arra,
hogy rendezze a városi leltárban
fennálló százezres hiányt? Csintalan Miklós városi főellenőr,
aki ezt a hiányt sosem észlelte? Stubendek László, aki a két
év alatt sem lépett az ügyben,

Mi szemnek, szájnak ingere

Hagyományosan Tata ad otthont a Farsang Kupa elnevezésű
gasztronómiai bajnokságnak, amelyet idén 15. alkalommal
rendeztek meg. A versenybe a felvidékiek is bekapcsolódtak,
és értékes helyezésekkel tértek haza.
Földes Róbert a komáromi magán szakközépiskola képF&K Pékség képviseletében viseletében. Az iskola tanulói
aranyéremmel
közül a cukrásztatért haza. A szanulók csoportjában
kácstanulók verMarusinec Réka
senyében díszbronzérmet szerzett
oklevelet kapott
munkájáért,
míg
Rácz Dominik
Šenkár Mónikát a
és Szabó Áron
zsűri díszoklevéla
bátorkeszi
ben részesítette.

melyről ha máshonnan nem,
hát lapunkból mindenképpen
értesülnie kellett?
A héten az önkormányzati
ülés programjából azt is megtudhatjuk, hogy a Comorra
Servis pénzt kér a gázleválasztó finanszírozására. Ez
meglepő fordulat, mivel a
közbeszerzési
közlönyben
is megtalálható az a követelmény, hogy a finanszírozást a
Comorra Servisnek kell megoldania beszállítói vagy banki
hitelből, a városi dotáció pedig nem megengedett.
Lehet, hogy a Comorra Servis
vezetősége is átveszi a vízművek pénzkezelési praktikáit?

Múlt héten csütörtökön a reggeli órákban az Ógyalla és
Ímely közötti úton gépjárművével teherautónak ütközött egy
személygépkocsi vezetője, aki a karambol során nyílt törést
szenvedett és beszorult az ülésbe. A 37 éves nőt az ógyallai
tűzoltók szabadították ki és adták át a gyorsmentőszolgálatnak. Komplikált bokatörését pozsonyi klinikán kell megműteni, gyógykezelése több hetet vesz igénybe. Kép: Karol Filaga

Az Európai Parlament Csáky Pál javaslatára
ismét foglalkozik a beneši dekrétumokkal

Az elmúlt napokban tárgyalta az EP Petíciós Bizottságának koordinátori ülése a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos petíciót. A szlovák diplomácia, illetve néhány szlovák EP-képviselő
mindent megtett azért, hogy megakadályozza a kérdés napirendre vételét. Ez nem sikerült,
mivel az EP összes frakciója támogatta Csáky Pál EP-képviselő (MKP) megtárgyalásra, illetve a közös határozat meghozatalára vonatkozó javaslatát.
A döntés értelmében az EP alapszerződés ratifikálása al- tartalmú nyilatkozatot fogadott
Petíciós Bizottsága levélben kalmával fejezte ki sajnálatát el a dekrétumokról. Az EP
fordul a szlovák parlamenthez, a németekkel szemben elköve- minden frakciója elutasítja a
amelyben a 2007-es parlamenti tett atrocitások miatt a máso- kollektív bűnösség elvének alhatározat megváltoztatásának dik világháború utáni időszak- kalmazását, és nagyra értékeli
lehetőségét is felvetik, illetve ban, illetve kért bocsánatot a Bohuslav Sobotka cseh mia cseh parlament 1997-es dön- németek kiűzése és a kollektív niszterelnök két héttel ezelőtti
tésének követésére szólítják fel bűnösség elvének alkalmazá- nyilatkozatát, amely szerint
a szlovák törvényhozást. Mint sa miatt. A szlovák parlament a 20 évvel ezelőtti cseh lépés
ismeretes, a cseh parlament ugyanakkor 10 éve épp ellen- példa kíván lenni mások szá20 évvel ezelőtt, a cseh-német kezőleg cselekedett: támogató mára is.
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A hatvanéves Mecseki Fotóklub kiállítása Komáromban

Rendkívül színvonalas és tartalmas fotókiállítással indult Komáromban a kora tavaszi kiállítási idény. A Duna
Menti Múzeum Zichy-palotabeli fotógalériájában március
3-án, pénteken nyitották meg a fennállásának hatvanadik
esztendejébe lépett Mecseki Fotóklub kiállítását, amelyet
Stubendek László mérnök, a város polgármestere is megtisztelt jelenlétével.
A megjelenteket, köztük a kiállító fotóklub képviselőit Nagy
Tivadar mérnök, a Helios Fotóklub elnöke köszöntötte, aki
megnyitó beszédében röviden
ismertette a mintegy hatvan
tagot számláló Mecseki Fo-

független egyesületként működő élenjáró magyarországi
fotóklub 1957-ben alakult, és
megalakulásuk óta élénk és
gyümölcsöző
kapcsolatokat
ápolnak a társművészetek alkotóival. A pécsi fotósok alapítói

tóklub eredményekben gazdag történetét. Többek között
megtudtuk, hogy a mai napig

voltak a Nemzetközi Fotófórum nevű szervezetnek, amely
a későbbiekben csatlakozott az

Alpok-Adria nemzetközi munkaközösséghez. A fotóklub
galériájában évente mintegy
nyolc-kilenc kamarakiállítást
rendeznek.
Tám László, a Mecseki Fotóklub egykori elnöke, aki a
komáromi Helios Fotóklub
tiszteletbeli tagja is, rövid beszédében felidézte a klub hatvanéves történetének fontosabb eseményeit, mozzanatait.
A most megnyílt komáromi
tárlatról szólva elmondta, hogy
a galériában mintegy negyven
fotó látható, s az esetek többségében minden kiállító egy-

egy képével prezentálja a pécsi
fotóklubot.
A Mecseki Fotóklub tagjainak
most megnyílt kiállítását mindazok figyelmébe ajánljuk, akik
kedvelik a művészi felvételeket, azok számára pedig, akik
maguk is próbálkoznak túllépni a mindennapi emlékképek
sok esetben meglehetősen fantáziát nélkülöző korlátain, bizonyára ösztönzőleg hat majd
a kiállított anyag megtekintésekor szerzett megannyi művészi
élmény és benyomás.
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

Örsújfalun a helyzet változatlan...

A Kertek alja utca lakóinál már sok éve tavasszaltól késő
őszig rendszeresen megjelennek a KOMVaK szakemberei,
hogy elhárítsák a szennyvízcsatorna dugulását. A korábbi igazgatóság szerint ennek ellenére minden a legnagyobb
rendben van, holott a vezetékek egy részét azbesztcsövek
alkotják, melyek használata már régen tilos. Ezúttal másfél

Diákjaik tanulmányaikat az egyetemeken, vagy művészeti akadémiákon folytatják

Tanulásra ösztönzik a jövő szakembereit

Bár a gútai magán szakközépiskola feladatai között nem szerepel a művészképzés, a magas szintű szakmai és elméleti oktatás eredményeképpen diákjaik mintegy harmada folytatja
tanulmányait egyetemeken, vagy művészeti akadémiákon. Az
iskola csaknem 400 diákja közül idén 66 tanuló tanulmányi
átlaga 2.0, vagy annál jobb volt.
Pénteken az iskola dísztermében az iskolatulajdonos Szokol Dezső mérnök és Priskin
Zoltán iskolaigazgató a tanári
kar képviseletében immár ne-

Matus Lilla magas művészi
szintű fuvolajátékkal, Szűcs
Bernadett meghatóan őszinte
szavalatával aratott megérdemelt tapsot.

gyedik éve ítélt meg a legjobb
tanulóknak ösztöndíjat.
– Alapvető feladatunknak tartjuk a sokoldalú oktatást. Az
elméleti tudást, általános ismereteket nemcsak az érettségivel végződő szakágak esetében tartjuk fontosnak, hanem
a hároméves képzéseknél is
igyekszünk a lehető legmagasabb oktatási színvonalat
biztosítani. Valószínűleg sikeres a módszerünk, ugyanis a
szakmunkáslevél átvétele után
sokan maradnak nálunk továbbképzésre, szereznek érettségi bizonyítványt, illetve az
érettségizők közül sokan folytatják tanulmányaikat a felsőfokú oktatási intézményekben.
Külön örömmel tölt el, hogy
tanulóink nemcsak a szakmai,
tehát műszaki vonalon, hanem
a humán tantárgyak terén is jól
teljesítenek – mondta Szokol
Dezső mérnök, majd elárulta,
hogy művészi teljesítményt
nyújtó zenészekkel és országos
szavalóversenyek résztvevőivel is büszkélkedhetnek.
– Ne gondolja senki, hogy az
érettségi nélkül végződő szakmai oktatást esetleg elhanyagolnánk. Szakácsaink, pincéreink
iránt nagy a „kereslet”, mert a
vendéglősök, szállodák tudják,
hogy személyükben olyan fiatalokat kapnak, akik szakmájuk
valódi mesterei. Nem szívesen
használom a művészi szakközépiskola jelzőt, mert nem ez

héten belül kétszer kellett kivonulniuk. Az ott lakók azonban
azt is szeretnék tudni, hogy mikor kerül sor a dugulások végleges elhárítására.
Mint ismeretes, a múlt hét folyamán Komáromba látogatott
Sólymos László környezetvédelmi miniszter, aki fontosabbnak
tartotta, hogy a magyar gimnáziumban kampányoljon, mint
azt, hogy a helyszínen vizsgálja ki az örsújfalusiak panaszát,
amelyet a parlamentben Kotlebáéknak kellett tolmácsolniuk,
mert a kormánypártok közül nem akadt más, aki azt felvállalta
volna.
Szerintünk a problémákat orvosolni kell és nem megfutamodni
előlük...

Támogassa adója 2 százalékával
az Angyali kezek munkáját,
amely az otthoni közegben gyógyuló betegek
és rászorulók ellátását biztosítja

Az ember nem csupán abból a szeretetből él, amelyet kap,
hanem főképp abból, amelyet ajándékoz!
(Teréz anya)

Segítsen, hogy segíthessünk!

Fent: Összesen 66 eminens diák kapott iskolai és társadalmi
tevékenységéért ösztöndíjat a Schola Privata Gutaiensis Alapítványától. Lent: A diákok átveszik az ösztöndíjról szóló elismervényt

a küldetésünk, ám sok iskolánkban végzett fiatallal találkozhatunk kiállításokon (üvegvitrázsolókkal, grafikusokkal,
számítógépes rajzolókkal) – fejezte be a tájékoztatást az iskolatulajdonos.
A valamikori óvodából kialakított tantermek az angol
iskolarendszer patinás épületeit idézik. A tantermekben viszonylagos csend van, folyik

az oktatás. Az órákat nem zavarják a mobiltelefonok, mert
azok használata a tanítás ideje
alatt tilos, mint ahogy az iskola
területén a dohányzás is. Ezen
„drákói” intézkedések ellenére a diákok szívesen járnak
az iskolába, ahol a közösségi
szellem és egymás segítésének
gyakorlati megnyilvánulásával
is találkozhatunk.
–z–

Anjelské ruky, n.o.
Rákocziho 3125/11
94501 Komárno
IČO : 45 733 112
Č. ú.: 40 11 24 91 09 / 7500 (ČSOB)
IBAN : SK64 7500 0000 0040 1124 9109

Elégett az erőgép

Furcsa, sárgás fényt látott felvillanni a traktor vezetője az alig
egyéves New Holland erőgép alól, amellyel éppen a vetéshez
készítette elő a talajt. Nagy szerencsére épp kiszállt a légkondicionált kabinból, amikor megállíthatatlanul felcsaptak a
lángok ...
Annak ellenére, hogy azonnal tásából, mert a lángok a közeli
értesítették a tűzoltóságot, s az szőlőültetvényt is veszélyezógyallai parancsnokság roham- tették.
kocsija percek alatt
kiérkezett a tűzhöz,
a traktor olyan intenzíven égett, hogy
lényegében csak a
vasváz maradt belőle.
Hogy mi okozta a heves égést, azt majd a
szakembereknek kell
kideríteniük.
A tűzoltóknak szinte
naponta kell kivonulniuk avartűzhöz.
Március 3-án a komáromi és ógyallai
hivatásos
tűzoltók
mellett a szentpéteri
önkéntesek is kivették részüket a Hetény
közeli zsombékos ol-
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Néprajzi kiállítás a Duna Menti Múzeumban

A napokban nyílt meg a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében a lévai Barsi Múzeum vendégkiállítása „Csilyejkárok” címen. A különös elnevezésű tárlaton egy Bars
megyei népcsoport gazdag népviseletével és textíliáival ismerkedhetünk meg. A népi kultúra
szemszögéből a „csilyejkárok” kistájegysége a legjellegzetesebb barsi térség, mely a történelmi Bars megye középpontjában, a Lévai járás északi részén terül el. Elnevezését a szlovák
„teraz” (magy. most) szó helyi tájnyelvi formájáról kapta: „čiľ”, „čiľe”, „čiľej”, „čiľek” (olv.
csily, csilye, csilyej, csilyek). E kistájegység falvai sajátos nyelvjárásukkal, mentalitásukkal és
viseletükkel is különböznek a környező településektől.
A „csilyejkárok” falvai a Ga- pest. Ennek oka az új viselet csillogó pántokat stb. használram folyó bal oldalán feksze- anyagának, szabásának és dí- tak. Megváltozott a női ruha
nek, a területük nagy részét szítésének sokféle változása vonala is, a keskenyebb helyett
szántóföldek képezik, a síkvi- volt. A múltban leggyakoribb rövidebb, bővebb szoknyádéki meleg tájnak köszönhe- fekete színt felváltották a tar- kat kezdtek viselni, amit úgy
értek el, hogy a szoknya alá
több alsószoknyát vettek fel.
Ez időben a női viselet anyagában, díszítésében, és a viselés
módjában is kifejezte e vidék
gazdagságát, gazdasági fellendülését.
A Barsi Múzeum gyűjteményéből rendezett tárlat a „csilyejkárok” gazdag népviseletét
és textíliáit mutatja be, valamint a viselet fejlődését a 20.
század elejétől. Ugyanakkor
végigkíséri az emberélet egyes
szakaszaiban viselt öltözékeket is, a csecsemő díszes, ketően ez volt a megélhetésük ka virágmintás gyári anyagok, resztelésnél viselt ruhájától a
fő forrása. A lakosság állat- amelyeket a hétköznapi ruhák gyászruháig.
tenyésztéssel, libatartással és készítésére is elkezdtek hasz- Az érdekes kiállítás szeptemszőlészettel is foglalkozott. Hí- nálni. Az asszonyok ezeket az ber 23-ig látogatható.
res volt az itteni sült libafertály anyagokat a közeli mezővároGaál Ida
és a bor, amely a 18. században sok piacain eladott termékek
a legdrágább bor volt a mai árából vásárolták meg.
Szlovákia területén. Sikeresen A gyárilag előállított anyagok
termesztették az ipari növé- új szabásvonalakat igényeltek,
nyeket, a lent és a kendert.
s ezzel összefüggött néhány
A „csilyejkárok” népviselete, újfajta viseletdarab kialakuláa tájszólásukhoz hasonlóan, sa is. Ezeket már nem kézzel
jelentősen eltért a környező varrták, hanem varrógéppel,
területek viseletétől. A férfi- amely ez idő tájt a falvakban
ak a két világháború között a is elterjedt. Az eredeti díszítést
hagyományos viseletet városi is vásárolt díszekkel helyetteöltözékre váltották. A női vi- sítették. A szerény kézi hímselet is teljesen más formát zés helyett színes szalagokat,
öltött a korábbi korokhoz ké- díszes zsinórokat (bortnyikat),

Elhivatottság és gyermekszeretet a nyitrai Pedagógusképző Intézetben

A jövő nemzedékét nevelik majd

A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán működő Pedagógusképző Intézet a magyar nyelvű pedagógusképzés egyik alappillérét képezi Szlovákiában. Az intézet elsősorban a magyar nyelvű óvodapedagógus- és tanítóképzést, a közös alap pedagógia
és pszichológia tárgyait, valamint a nevelési szakok (zene, testnevelés, rajz) egyes szaktantárgyainak oktatását biztosítja. Az
intézet sokszínűségéről tanúskodik, hogy matematika és biológia szakos tanárképzéssel is foglalkozik, valamint biztosítja az
informatika közismereti tantárgyként és/vagy szaktárgyként való magyar nyelvű oktatását valamennyi természettudományi és
humán szakos hallgató részére.
Az intézet feladatának tekinti az intézet gyakorlatorien- előadásaival tarkítsuk. Fontos elméleti és gyakorlati ismerea tanárképzés folyamatos tar- táltsága? – Az általunk bizto- azonban ügyelnünk arra a tény- tek átadását.
talmi korszerűsítését, az info- sított tanulmányi programok re, hogy egy jó szakembernek * Milyen rendezvényekkel,
kommunikációs technológiai jellegüknél fogva gyatanuláson kívüli tevékenyeszközöknek az oktatásba való korlati képzést is igéségekkel színesítik a képzészéles körű bevezetését, rövid nyelnek. A tanulmányi
si programjaikat? – Évente
képzési idejű, gyakorlati jel- programokba ezért a
többször is előfordul, hogy
legű, piackonform kurzusok lehető legtöbb óvodai
hazai és külföldi tanulmányi
indítását, valamint a képzett és iskolai gyakorlakirándulásokat, iskolalátogadiplomások továbbképzésének tot foglaltunk bele, és
tásokat szervezünk a hallgatók
szervezését. Az intézetben vég- hallgatóink már elsőszámára. Jó kapcsolataink vanzett hallgatók óvodákban, alap- évesen részt vesznek
nak a magyarországi egyeteiskolákban és egyéb nevelési különböző típusú, megmek többségével, látogatásaink
és oktatási intézményekben figyelésen és személyes
jelentős része azokra irányul.
aktivitáson alapuló pehelyezkedhetnek el.
Ezen felül különböző sportoláAz intézet igazgatóját, RNDr. dagógiai gyakorlaton.
si lehetőséget biztosítunk intéBalla Istvánt, PhD. az intézet Azt is kiemelten fontosnak elméleti ismeretekre is szüksé- zetünk hallgatóinak, bekapcsoműködéséről, képességfejlesz- tartjuk, hogy az elméleti tár- ge van, tehát a leghatékonyabb lódhatnak az egyetemi magyar
gyak oktatását a közoktatás- képzést akkor tudjuk a diákja- kórusba, egyházi rendezvényető programjairól kérdeztük.
* Hogyan mutatkozik meg ban is tapasztalt szakemberek inknak kínálni, ha ötvözzük az ket is látogathatnak.
* Ön szerint mi a legfontosabb a jövő óvópedagógusai
és alsó tagozatos tanítói képzésében? – Ehhez a pályához
A komáromi Selye János Gimnázium négy diákja indult a német nyelvi olimpia kerületi forelhivatottságra és gyermekszedulóján, amelyet Nyitrán, a Golian utcai gimnáziumban rendeztek. A versenyen, amelyen az
retetre van szükség. Akiben ez
alap- és középiskolások, valamint a négy-, hat- és nyolcéves gimnáziumok diákja mérték össze
nincs meg, hiába sajátítja el
tudásukat, mind a négy résztvevő diákunk dobogós helyezést ért el.
a szakmát, valószínűleg nem
A német nyelvi olimpia mező- Angelika (III. B) szerezte, aki izgulhatunk, amely márciusban ezt választja majd munkakönye nagyon magas színvonalú 93%-os eredményességével az kerül megrendezésre Pozsony- rének. Ha viszont megvan, a
volt, ám diákjaink ismét kitűnő 1. helyen végzett, maga mögé ban.
SJG hír Pedagógusképző Intézet munnyelvtudásukról tettek tanúbi- utasítva a német anyanyelvű A képen (balról): Kovarčík katársai mindent megtesznek
zonyságot szóban és írásban is. versenyzőket!
Beáta, Kovarčík Sára, Elek azért, hogy a lehető legtöbb jó
Az 1A kategóriában Kovarčík Sáráért és Angelikáért legkö- Fanni Mária és Bartalos An- tanáccsal, tudással, elméleti és
Beáta (II. N) 97%-os eredmé- zelebb az országos fordulóban gelika
gyakorlati tapasztalattal lássák
nyességgel 3. helyezett lett. A
el a hallgatókat. Igyekszünk a
2A kategóriában Kovarčík Sára
lehető legjobb tudásunk szerint
(V. N) 96%-kal az 1. helyet
segíteni a hallgatók munkáját,
szerezte meg. A 2C kategóriáhogy magas szinten és céltudaban indult és 93%-os eredmétosan gyakorolhassák válasznyességével a 3. helyen végzett
tott hivatásukat.
Elek Fanni Mária (IV. D), aki
Az intézet iránt érdeklődő hallnégyéves gimnáziumi pályagatójelöltek a www.felvi.fss.
futása alatt már sok dicsőséget
ukf.sk oldalon találnak bővebb
szerzett iskolánknak. A verinformációt. A KeTK-re márciseny legnagyobb meglepetéus 31-ig lehet beadni a jelentsét az „anyanyelvi beszélő”
kezési lapokat.
kategóriában induló Bartalos
-csg-

Német nyelvi sikerek a kerületi olimpián

Megúszta
feltételessel

A 46 éves izsai A. Piroska fia,
előzetes letartóztatásban volt,
amikor a nő megismerkedett
a 49 éves Jánnal. A férfi azzal
hitegette, hogy ki tudja hozni a
fiát az előzetesből. Azt állította, hogy az illetékes bíró a testvére, de ismeri az ügyészt és az
ügyvédnőt is, s rajtuk keresztül
el tudja intézni a szabadlábra helyezést. A kétségbeesett
anya három alkalommal adott
neki pénzt, összesen 900 eurót.
A férfi a pénzt elvette, azonban
semmit sem tett az ügyben. Így
azután a károsult, A. Piroska
feljelentette őt a rendőrségen,
s Jánt el is ítélték csalásért.
Vesztegetés miatt azonban a
vádlottak padjára került az
anya is. A besztercebányai
Specializált Büntetőbíróságon
Piroska elismerte a korrupciót és megbánta tettét. A bíró a
beismerést és az ügy további
körülményeit figyelembe véve
négyhónapi börtönbüntetésre
ítélte őt, s a büntetését két évre
felfüggesztette.

Elvesztették
állampolgárságukat...
A szlovák állampolgársági törvény miatt már 1707-en vesztették el állampolgárságukat,
közülük „csak” 88-an a magyar
állampolgárság felvétele miatt.
A Fico-kormány a magyar állampolgársági törvényre reagálva fogadta el 2010-ben a
törvényt, amely tiltja a kettős
állampolgárságot. A cseh állampolgárság felvétele miatt
448-an veszítették el a szlovákot, majd a német (412), az
osztrák (242) és a brit (159) állampolgárságot választók.

A LOVAKAT LELÖVIK,
UGYE?

Horace McCoy világhírű regényében és annak fimadaptációjában egy fürdőhelyen maratoni táncversenyt rendeznek,
ahol a nyeremény reményében éjjel-nappal, kifulladásig táncolnak a párok. A szörnyű fizikai fáradtság, a gyilkos testilelki hajsza közben emberi sorsok villannak föl, barátságok
és szerelmek története bontakozik ki. A Vidám Iparisták
Színjátszó Társulatának (VISZTA) február 22-i próbáján
Kopják Angelika fotózott. Azóta a csoport már felkészült és
az utolsó napok izgalmával is próbál megbirkózni. Jogos is
a drukk, hiszen március 10-én 18 órától az Ipari Szakközépiskola aulájában kerül sor a bemutatóra. Eddig a tervezett
férőhely háromszorosára van igény...

Március a könyv hónapja!
Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves vásárlóinkat!
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Időszerű kérdés

Növényvédelem
Mi a teendő a diófákkal? (3.)

(Folytatjuk)
A lombkártevők közül a sárga dió-levéltetű
(Chromaphisjuglandicola) és a tarka-diólevéltetű (Callaphis juglandis) előfordulása a legygyakoribb. A leveleken, az erek mentén szivogató levéltetvek mézharmatot ürítenek, amitől
a levelek fényesek lesznek. A szivogatás rendszerint nem jár jelentős mértékű kártétellel. A
soktápnövényű lombkártevők közül a májusi
cserebogár (Melolontha melolontha), továbbá esetenként az amerikai fehér medvelepke
(Hyphantria cunea) esetenkénti kártételével
számolhatunk.
A dió levelén károsító fajok közül említést
érdemel a gyakran megjelenő nemezes diógubacsatka (Eriophyes erineus) és a szemölcsös
diógubacsatka (Eriophyes tristriatus). Gyakoriságuk ellenére számottevő kártételük nem
ismert.
A terméskártevők közül egyedül az almamoly
(Laspeyresia pomonella) második nemzedéke
okoz károkat. A fiatal lárvák berágnak a dió
belsejébe és a bélrészt károsítják. A dió feltörése után látható morzsalékos rágcsálék és gyér
szövedék árulkodik korábbi kártételükről. Az
almamoly kártétele nem téveszthető össze a
raktározott diót károsító aszalványmoly (Plodia
interpunctella) kártételével, ahol a lárvák sűrű
szövedéket készítenek a károsított dióbélen.
Védekezés
Telepítésre csak ellenőrzött vírusmentes oltványokat szabad felhasználni. Az agrobaktériumos gyökérgolyva tüneteit mutató fákat telepíteni tilos. A telepítés előtt a talajlakó kártevők
felmérésének eredményétől függően indokolt
lehet a talaj rovarölőszeres kezelése. A cserebogárpajorok előfordulása esetén, védekezés
hiányában súlyos gyökérkártétel, esetleg a fiatal fák pusztulása is bekövetkezhet.
Rügypattanás előtt a dió xantomonászos és gnomóniás betegsége ellen réz-szulfát, rézoxi-klorid vagy réz-hidroxid
hatóanyagú szerrel lemosásszerűen kell védekezni.
A dió kártevői ellen nyugalmi
állapotban rendszerint nincs
szükség növényvédelmi kezelésre. Kivételt jelent az eperpajzstetű tömeges
elszaporodása, ilyenkor nyugalmi állapotban
kozmetikai vazelinolaj hatóanyagú növényvédőszeres permetezéssel védekezhetünk.
Virágzástól a szüretig a dió xantomonászos és
gnomóniás betegsége ellen kell védekezni. E
kezelések a dió mikrosztrómás levélfoltossága
ellen is hatásosak. A védekezést virágzás után
kell megkezdeni, majd a gyümölcsfejlődés

időszakában június közepéig kell folytatni. Ezt
követően további kiegészítő permetezésekre
is sor kerülhet. Védekezésre a rézoxi-klorid +
cineb hatóanyagú szer jöhet számításba. Rendszeres védekezés csak zárt telepítésű, alacsony
törzsű dióültetvényekben jöhet számításba.
A dió kártevői elleni védekezésre rendszerint
nincs szükség, ezt az is alátámasztja, hogy külön a dió védelmére felhasználásra engedélyezett rovarölő szer is hiányzik. Eseti kezelésekre egy-egy kártevő tömeges megjelenésekor
kerülhet sor. Így a májusi cserebogár tömeges
rajzásakor, a tarrágás elkerülése érdekében,
vagy az almamoly második nemzedékének fiatal lárvái ellen foszalon hatóanyagú növényvédő szerrel védekezhetünk. A diófák esetében
is szükség van a koronaalakító metszésre; a
szépen és célszerűen felépített koronaszerkezetre. Az első 8-10 évben szükségtelen a vázágak visszametszése, mivel maguktól is szépen elágaznak. Csak a nagyon zavaró irányba
növő ágakat távolítsuk el. Szabaduljunk meg a
sérült és száraz ágakról. Ha az ültetéskor alulbecsültük a korona átmérőjét, és időközben a
szomszéd fákat hátráltatják a diófa ágai, akkor
azokból is vághatunk.
A dió csak egyéves hajtásokon terem. Ezért
nagyon fontos a termő rész megifjítása, a korona szellősebbé tétele. Mindig ügyeljünk a
nagyobb sebek kezelésére. Zárjuk le ezeket a
gombás fertőzések elkerülése végett. A metszésnek nem szabad nagymértékűnek lennie,
mivel így nagyon könnyen felborulhat a koronában lévő termőegyensúlyt.
Ügyelni kell arra is, hogy a vázágemeletek
között legalább 100 cm-es távolság legyen. A
metszés során törekedjünk egy laza szerkezetű
koronaforma kialakítására. Vegyük figyelembe,
hogy egy jó kondícióban
lévő diófán egy vegetációs időszak alatt optimális esetben 60-90 cm-es
átlagos hajtáshosszúság
érhető el. A metszésnél alkalmazni lehet a
csonthéjasokra érvényes
szabályokat, vagyis az
oldalelágazások
akkor
túlvastagodottak, ha alapi átmérőjük nagyobb,
mint az alattuk lévő sudár átmérőjének fele.
Ebben az esetben el kell távolítani őket. Vastag
koronaelemek eltávolítása esetén 10-15 cmes csonkot kell hagyni, itt hozza majd a friss
hajtásokat. A meghagyni kívánt rügy felett
2-4 szemmel vágjuk vissza az ágakat, mert a
metszlap felett lévő rügyek záródnak, visszaszáradnak!
-la-

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!
E-mail: bv-tv@stonline.sk
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Komárom
Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939,
0908-090 919
*
Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880,
0902-961 352

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nagyon jól érzi magát
barátai társaságában, hiszen semmi sem tölti fel annyira, mint
amikor érzi, hogy szükség van önre, amikor mindenki önre figyel
vagy a segítségét, szakértelmét veszi igénybe. Ezzel barátai talán
még többet adnak önnek, mint amit ők kapnak cserébe. Becsülje
meg az igaz barátokat!
HALAK (február 21. – március 20.) Kezd ráébredni, hogy a hivatásában elért sikere önmagában kevés ahhoz, hogy boldognak
érezze magát, ha nincs kivel megosztania az örömét. Ezzel a felismeréssel lezárult egy korszak és elkezdhet többet foglalkozni
érzelmi életével és így nyilvánvalóan a párkapcsolatával.
KOS (március 21 – április 20.) Sokszor gondoljuk azt, hogy
idővel elérjük a tökéletes boldogság állapotát és azután már
semmit nem kell tennünk. Sajnos ez nem így működik, hiszen
az élet folyamatosan változik, és mindig újabb és újabb kihívásokat hoz. Ha nem áll ellen ezeknek a változásoknak, könnyebb
helytállni köztük.
BIKA (április 21. – május 20.) Sokszor nehéz tudomást venni
arról, hogy egy régi kapcsolat lezárult. Ilyenkor talán még
rontunk a helyzeten, ha erőltetjük, ha mindenáron életben
akarjuk tartani. Sokkal nagyobb erőtartalék marad egy ilyen
kapcsolat, ha engedjük, hogy véget érjen és lezárjuk magunkban.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
– Szólt valamit, Jean?
– Nem szóltam, uram.
– Akkor jól hallottam!
A repülőn egy szőke a másodosztályú jegyével a első osztályon foglal helyet. A stewardes higgadtan megkéri, hogy menjen a másodosztályra, mert oda szól a jegye, mire ő:
– Csinos vagyok. Szőke vagyok. Melbournbe utazom a első osztályon.
A stewardess mérgesen bemegy a pilótafülkébe és beszámol az esetről, mire a másodpilóta eldönti, hogy majd ő elsimítja a dolgot.
Viszont a szőke neki is elismételi:
– Csinos vagyok. Szőke vagyok. Melbournbe utazom az első osztályon.
Mire a pilóta:
– Hagyjátok rám! A feleségem szőke, beszélek szőkéül.
Megy, szól a hölgynek, az meg erre pánikszerűen elhagyja az első osztályt.
A többiek döbbenten kérdezik a pilótától, ezt
hogy csinálta. Erre a pilóta:
– Azt mondtam neki, hogy az első osztály
nem Melbourn-be megy...

– Tudja mi jár azért, ha hamisan tanúskodik? –
kérdi a bíró a tanútól.
– Igen, egy új autót ígértek érte.
Pénztárnál:
– Asszonyom, ez az ötezres hamis.
– Atyaisten! Akkor engem tegnap este megerőszakoltak!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha szeretne közelebbről megismerni valakit, de egyelőre elkötelezettség nélkül, szervezzen
olyan társasági programot, amelyre őt is meg tudja hívni egyszerű baráti gesztusként. Ott majd eldöntheti, hogy támadásba
lendül és meghódítja őt, vagy inkább óvatosan visszavonulót fúj
és igyekszik elfeledni
RÁK (június 22. – július 22.) Életének minden területén tökéletesen szeretne teljesíteni, így egyszerre akar helytállni otthonában, munkájában és párkapcsolatában is. Ez az igénye megint
csak maximalizmusából fakad és nem sok alkalmat hagy a pihenésre, kikapcsolódásra, saját vágyainak megélésére. Párkapcsolata lassan ellaposodik, jó lenne közös programokat tervezni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nem várható el, hogy
két ember tökéletes harmóniában illeszkedjen egymáshoz. Az
élet sok területén meg kell ismerni egymás elképzeléseit, és
megtanulni együtt élni velük. Mindenki más tapasztalatokat
gyűjtött eddigi életében, más mintákat hozott magával. Tartsuk
ezt tiszteletben!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön könnyen válik mások áldozatává, de legalább ekkora az esélye annak, hogy valaki
másból csinál áldozatot. Ehhez csupán annyi kell, hogy saját értékei, nézetei olyan nagy súlyt nyerjenek önben, hogy a másik
véleményéről ne is vegyen tudomást, csak önmaga érdekeit érvényesítse.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha úgy érzi, életereje megcsappant az utóbbi időben, próbálja ki a jógát vagy
bármilyen meditatív jellegű tevékenységet. Kezdetben talán
úgy érzi, egyaránt képtelen a külső és belső nyugalomra is,
de idővel hozzászokik és megszereti ezt a kellemes, szabad
állapotot.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Az együttélés mindig, mindkét féltől folyamatos alkalmazkodást kíván meg.
Vannak azonban olyan időszakok, amikor nem tudunk lemondani arról, amit fontosnak tartunk és harcolni is készek
vagyunk érte. Kedvesének most épp ilyen napja van, minden
ellenkezést támadásnak él meg.
NYILAS (november 23. – december 21.) Az együttélés szempontjából döntő fontosságú, ki milyen közegben, milyen otthonban érzi jól magát. Ha önnek és kedvesének egészen másra van
szüksége, és ehhez mindketten makacsul ragaszkodnak, akkor
nehéz elképzelni, hogy gondtalanul képesek lennének együtt
lakni.
BAK (december 22. – január 20.) Ön imádja a családját, de azért
arra is szüksége van, hogy időnként visszavonulhasson és csak
önmagával, belső világával foglalkozhasson. Ha rokonai rendszeresen ilyenkor keresik fel, egy idő után érdemes határozottan megmondania, hogy most magányra és nyugalomra vágyik.
Néha azonban engedjen ösztöneinek!
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Egynapos sEbészEt gútán

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
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

Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
Nagymegyeren eladó
4,5 áras építkezési telek.
Tel.: 0907 093 843.
Predám 4,5 árový stavebný
pozemok vo Veľkom Mederi.
Tel.: 0907 093 843.
Hosszú távra keresünk
segédmunkatársat
szemetesautóra.

WALDEK

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575

Szobafestést,
mázolást,
lakásfelújítást
vállalunk.
Tel.: 0905 333 559.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már
Munkavégzés helye: Gúta
Elérhetőség:
Tel.: 0905 607 014
email: gutaservice@guta
net.sk
Cím: GÚTA SERVICE
Priemyseľná oblasť 2970
946 03 Kolárovo
Ház, lakás, berendezés
biztosítása a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Börze Komáromban minden vasárnap!
Információ: Facebook Burza Komárno, illetve 0903762511

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
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MŰSORAJÁNLAT
m á r c i u s 11 - t ő l 1 7 - i g

SZOMBAT
M1

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

7.00 TV2 matiné, 12.40 A
titkok könyvtára (amer.),
13.45
Gyilkos
sorok
(amer.), 14.50 Talpig zűrben 2 (amer.), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 18.55 Hotel Transylvánia (amer.), 20.55
Indiana Jones és a végzet
temploma (amer.), 23.30
A hívás (amer.-kanadai)

RTL Klub

6.50 Kölyök k lub, 13.0 0
Nevelésből
elégséges
(amer.), 13.30 Ha z udj,
ha t udsz! (amer.), 15.40
Csajok
Monte
Ca rlo ba n (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
19.20 A z oroszlá n k i rály
2 (amer.), 21.10 Tet t hely
(német), 23.15 Végső állomás (amer.)

RTL II

10.30 A legjobb receptek,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
13.00 Kispályás szerelem
(amer.), 15.00 A gyanú árnyékában, 18.00 A szállító
(amer.), 19.00 Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Alkonyat (amer.), 22.10 CSI: A
helyszínelők (amer.)

M2

11.50 A z én k is ször nyeim, 13.20 A k is időut azók,
14.20 Pom-Pom meséi,
14.45 Nils Holgersson cso dálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Mickey egér
játszótere, 19.15 Gondos
bocsok, 20.05 Papás-Babás, 21.00 Én vag yok it t,
22.35 M R 2 A k usz ti k, 1.00
A z imádot t nő (f rancia)

Duna tv

12 . 50 Sz e r el m e s f öl d r ajz , 13. 2 5 M a g y a r k r ó n i k a , 14.0 5 Föl t á m a d o t t
a t e n g e r (m a g y a r), 16 . 2 5
Tó t h Já n o s (m a g y a r),
17.0 0
Gaszt roangyal,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 30 Ti t ko k kö n y v t á r a (a m e r.- n é m e t), 21.0 5
Tol v ajo k v á r o s a (a m e r.),
2 3.15 Sz o m b a t e s t i l á z
(a m e r.)

Duna World

11.40 L ég y jó m i nd halál ig (mag ya r), 14.15 Tő kécz k i és Ta k a ró, 14.45
Ha ng v il la , 15.20 Hog y
volt?, 16.20 Kör ü lvesznek d alok , ver sek , 17.15
Csalá d-ba r át , 18.50 Térké p, 20.0 0 Csa k sz í n há z
és má s sem m i (mag ya r),
21.30 A Bag i Na csa Show,
22.25 Mu n k aüg yek

Pozsony 1

12.10 Énekel a föld, 13.55
Egy lépés a mennyország, 15.55 Shane (amer.),
17.55
Úttalan
utakon,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
OTO 2017, 23.25 Talkshow, 0.15 Egy lépés a
mennyország (amer.)

Pozsony 2

11.55 Roma fesztivál,
13.40 Farmereknek, 14.35
Tesztmagazin, 15.40 FIFA
magazin, 16.15 EL magazin, 18.45 Sílesiklás,
20.15
Mezei
liliomok
(csehszlovák), 21.45 Sílesiklás, 23.15 Kongó (francia)

Markíza tv

7.15 Tapsi Hapsi, 9.25
K redenc, 11.15 Sztárom
a párom (amer.), 13.20
Megszállottság
(amer.),
15.30 Valahol már láttalak, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Halálos iramban (amer.), 23.10
A specialista (amer.), 1.30
Halálos iramban (amer.)

JOJ TV
8.05 Donald kacsa (amer.),
8.55 A Simpson család,
10.40
Viszlát,
nagyi!,
11.15 Inkognitó, 12.25 XMen (amer.), 15.20 Nagy
tehetségek, 16.25 Senki
sem tökéletes, 18.00 Szünidő (szlovák), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Csapda (amer.), 23.10 Ellenséges terület (amer.)

HÉTFŐ

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

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

M1

M1

CSÜTÖRTÖK
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

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

TV2

TV2

TV2

TV2

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

7.0 0 T V2 mat i né, 9.05
Mesék , 10.35 St a h l konyhája , 13.20 A Miller család (amer.), 13.50 A t it kok
köny v t á ra (amer.), 14.55
Gy il kos sorok (amer.),
16.0 0
Tom
és
Jer r y
(amer.), 16.40 Maci Laci,
18.0 0 Tények , 18.55 Szamá r ka rácsony i Sh rek kentése (amer.), 19.0 0 Jég korsza k 2 (amer.), 21.0 0 M r.
és M rs. Sm it h (amer.),
23.35 Becstelen br iga nt i k
(amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.25
Egészségkalauz,
13.35
Házon kívül, 14.10 Nevelésből elégséges (amer.),
14.35 A mi kis falunk (magyar), 15.40 Szuperhekusok
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Nagyfiúk (amer.), 21.10 A
cipőbűvölő (amer.), 23.15 A
sziget (amer.)

RTL II

10.05 Én és a hercegem
(amer.), 11.50 Segítség,
bajban
vagyok!,
16.50
Alkonyat (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Honnan tudod? (amer.), 22.25
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 23.25 Hisztéria
(amer.)

M2

12.50 Rozsdalovag, 14.15
Pom-Pom meséi, 14.55
Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal,
15.55 A három toll (német),
17.00 Mickey egér játszótere, 17.50 A gumimacik,
19.15
Gondos
bocsok,
20.05 Papás-Babás, 21.05
Végzetes vonzerő (amer.),
23.35 Bosszú (amer.)

Duna tv

10.0 0 Eg yhá zi mű sorok ,
12.45 Rú zs és selyem,
13.20 P u r i m, 14.10 Vallomás (amer.), 15.40 Eg y
lá ny eli ndul (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 Ká r t yavá r
(amer.), 22.05 A keresz tapa 2 (amer.)

Duna World

10.30 Térké p, 11.30 Nápoly t lát n i és... (mag ya r),
13.20 Nag yok , 14.20 A z
én 56 - om , 14.35 A rejt é lyes X X. szá za d , 15.05
Rú zs és selyem , 15.35
Ö nök kér t ék , 16.35 A z
égbement et t
t ábor nok ,
17.30 Csalá d-ba r át , 19.30
Ha zajá ró, 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.30 Pát k ai pü spök , 22.30 Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.35 Poi rot (angol), 15.25
A szellem ez t eli ntézi
(cseh), 17.00 Sen k i sem tö kéletes, 18.15 A konyhám
titka, 19.00 Hí rek, 20.25
Titkos életek (szlovák),
21.25 Mediciek (olasz-angol), 23.15 Aga tha Ch r istie: Poi rot (angol)

Pozsony 2

14.10
Színészlegendák,
15.50 Őrangyalok, 16.45
Jégkorong, 19.45 Mesék,
20.00 Hírek, 20.10 A Biblia foly tatódik, 21.30 Éjszaka a Földön

Markíza tv
11.45
A
skorpiókirály
(amer.), 13.45 Chart Show,
15.50 Jó tudni!, 17.50 Vad
vidék (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 Valahol már láttalak, 23.00 A farm, 0.00
Menekülés a dzsungelből
(amer.)

JOJ TV
12.40 Cserebere szerencse (amer.), 14.50 Hogyan
veszíti el a világ a költőket (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 1890
(szlovák), 22.00 Mordparta (cseh), 23.25 Azután
(amer.)

M1

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.25
Gyilkos sorok (amer.), 15.30
Ana három arca (mexikói),
16.35 Fatmagül (török),
17.30 Ripost, 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Egymás szemében,
22.25 Tőzsdecápák (amer.),
1.10 Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyasszony (indiai), 14.50
Szulejmán (török), 16.10
A konyhafőnök, 18.00 Híradó, 19.00 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal
Budapest,
20.55 Barátok közt, 21.30
Dr. Csont (amer.), 22.30
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a texasi kopó (amer.), 14.25
Gyilkos sorok (amer.), 15.30
Ana három arca (mexikói),
16.35
Fatmagül
(török),
17.30 Ripost, 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Született szobalányok
(amer.), 21.55 A szultána (török), 23.05 Sherlock és Watson (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyaszszony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Keresem a családom, 22.45 XXI. század

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Jo, a
profi (francia), 11.55 Hazug
csajok társasága (amer.),
13.45 A gyanú árnyékában,
14.40 Showder Klub, 16.35
Gordon Ramsay, a konyha
ördöge, 17.35 Hagyjál főzni!, 20.30 Showder Klub,
23.00 Barátok közt

RTL II

M2

M2

11.40 Süsü, a sárkány (magyar), 12.55 Geronimo Stilton, 13.35 Kutya jó kalandok,
15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.25 Peppa malac,
18.25 Szófia hercegnő, 20.00
Pocoyo, 20.10 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
21.05 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.35
Jamie 15 perces kajái,
12.50 Colu mbo (amer.),
14.30 Erdészház Fal kenauban (német), 15.20 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
16.20 Charlie, majom a
családban (német), 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.15
Alpesi nyomozók (osz trák), 23.05 Topáz (amer.)

Duna World

11.40 Göre Gábor visszatér (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt kontinens,
14.45 Itthon vagy!, 15.10
Roma magazin, 16.05 Duna
anzix, 16.25 Hogy volt?,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Hogy volt?, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Bogyók
(cseh), 21.55 Riporterek,
22.25 A mentőautó, 23.25 A
gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.45
Tör pék,
14.10
Park, 15.00 A diagnózis,
15.30 Nemzetiségi magazin, 16.00 Hagyományos
gyógymódok, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Emberi
léptékkel (dán), 21.25 Telepesek (szlovák), 22.30
Nagyhét (szlovák)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 A mentalista (amer.),
14.00 A farm, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 A farm,
0.20 Gyilkos hajsza (amer.)

JOJ TV
9.35 A tárgyalóterem, 10.35
Vadlovak (szlovák), 12.35
Topsztár, 13.00 Elveszett
lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 15.00 Rendőrök
akcióban, 16.00 Találd ki
a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.10 Efuserált plasztikai műtétek, 0.10 A kettősügynök (amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
16.05 Barátok közt, 16.35 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.35 Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Hagyjál főzni!, 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt
13.20 Pin kód, 14.55 Max és
Ruby, 15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Traktor Tom,
16.25 Peppa malac, 17.45
Mily, a kíváncsi, 20.10 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv
12.50 Columbo (amer.), 14.30
Erdészház Falkenauban (német), 15.20 A múlt árnyékában (szlovák), 16.20 Charly,
majom a családban (német),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!,
20.25 Önök kérték, 21.25
Velvet Divatház (spanyol),
22.15 Cédrusliget (amer.-kanadai)

Duna World
11.20 A cárné összeesküvése (magyar), 13.40 Hazajáró, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.20 Hogy volt?,
17.20 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár, 20.00 Cirkuszfesztivál, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia, szeretlek!,
21.50 Szlovák ízek, 22.25 Az
éjjeliőr (angol), 23.20 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

14.35 A rendelő, 15.30 Ruszin magazin, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 16.30
Horgászoknak, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
Talkshow, 22.30 Az év emberei, 23.20 Karol Sidor, 23.50
Dokumentumfilm

Markíza tv

9.50 Családi történetek,
12.00 A mentalista (amer.),
13.50 A farm, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Baby
boom, 21.40 A farm, 22.50
Rendőrségi esetek, 23.50
Két és fél férfi

JOJ TV
10.35 Vadlovak (szlovák),
12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 15.00 Rendőrök akcióban, 16.00 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Senki
sem tökéletes, 22.15 Elfuserált plasztikai műtétek, 0.10
A kettősügynök (amer.)

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
6.45 Csimpilóták (amer.),
8.25 A varázsló (amer.),
10.35 A Flintstone család
(amer.), 13.00 Tini nindzsa
teknőcök (amer.), 15.05 Esőember (amer.), 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.20 Dumb és
Dumber tettyó (amer.), 0.45
Gyógyegér vacsorára (amer.)

RTL Klub

6.45 Jó reggelt, skacok!, 9.40
Tom és Jerry (amer.), 11.15
Hatalmas aranyos (amer.),
13.10 Az angyalok is esznek
babot (olasz), 15.45 Bombajó bokszoló (olasz), 18.00
Híradó, 18.50 A Lego-kaland (amer.), 20.55 Gravitáció (amer.), 23.25 Rajtaütés
(amer.)

RTL II

11.555 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.50
Showder Klub, 15.50 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge,
16.50 Hagyjál főzni!, 17.50
Esőember (amer.), 20.30
Hagyjál főzni!, 22.00 Az
ügyfél (amer.), 0.30 A gyanú
árnyékában

M2

13.35 Kutya jó kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 14.55 Max és
Ruby, 15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.25 Peppa malac,
17.35 Mily, a kíváncsi, 20.10
Vadászat angolokra (magyar),
21.40 Holnap tali! (magyar),
22.10 Odaát (amer.), 23.50 Gran
Hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.05 Erdészház Falkenauban (német), 15.00 Egy magyar nábob (magyar), 16.35
Kárpáthy Zoltán (magyar),
18.30 A hídember (amer.),
21.05 Az égbe temetett tábornok, 22.00 80 huszár
(magyar), 0.25 A hídember
(magyar)

Duna World

11.25 Az ünnepelt (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.40
Noé és barátai, 15.05 Nemzetiségi műsorok, 16.05 Zebra,
16.25 Magyarország nemzeti lobogójának ünnepélyes
felvonása, 18.30 Csalódások
és győzelmek tavasza, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.35 Déryné (magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Bajnokok Ligája,
23.30 Diagnózis: Gyilkosság, 0.30 Ágota, 1.15 Az
utolsó tangó (amer.)

Pozsony 2

12.45 Univerzum, 14.35 A
diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 A cápa
(amer.), 22.30 Művészetek, 23.55 Csehszlovákia
f ilmen

Markíza tv

9.50
Családi
tör ténetek, 11.50 A ment alist a
(amer.), 13.50 A far m,
15.00 Rendőrségi esetek,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Hí rek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek,
19.00 Hí radó, 20.30 Char t
Show, 22.35 K redenc,
23.40 Két és fél fér f i, 1.30
A ment alist a (amer.)

JOJ TV
8.25 Tárgyalóterem, 10.35
Vadlovak (szlovák), 12.35
Topsztár, 13.00 Elveszett
lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 15.00 Rendőrök akcióban, 16.00 Találd ki a koromat!, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Vakáció, 21.45 Viszlát, nagyi! (szlovák), 22.25 Elfuserált plasztikai műtétek,
23.30 Napsütés, egy-két
gyilkosság (amer.)

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.25
Gyilkos
sorok
(amer.),
15.20 Ana három arca (mexikói), 16.35 Fatmagül (török), 17.30 Ripost, 18.00
Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 Detektív Bt.,
22.15 NCIS (amer.)

RTL Klub

PÉNTEK
M1

6.20 Mokka, 12.20 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.20
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.25 Gyilkos sorok
(amer.), 15.30 Ana három
arca (mexikói), 16.35 Fatmagül (török), 17.30 Ripost,
18.00 Tények, 19.25 Az 50
milliós játszma, 21.00 Turbó
(amer.), 23.35 Parajelenségek (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyaszszony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 A mi kis falunk
(magyar), 22.30 Cobra 11
(német)

RTL Klub

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Jo, a prof i (f rancia),
13.45 A gyanú ár nyékában, 14.40 Showder Klub,
16.05 Barátok közt, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Hagyjál főzni!,
22.00
Showder
Klub,
23.00 Barátok közt

11.00 Jo, a profi (francia),
11.55 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.05
Hagyjál főzni, 18.05 Segítség, bajban vagyok!, 20.00
Hagyjál főzni!, 20.50 UEFA
EL mérkőzés, 0.30 A gyanú
árnyékában

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Éjjel-nappal Budapest,
14.15 A kis menyasszony
(indiai), 14.50 Szulejmán
(török), 16.10 A konyhafőnök, 17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 Gyertek
át!, 0.30 Odaát (amer.)

RTL II

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.35 Kutya jó kalandok,
15.40 Állatkert a hátizsákban, 17.45 Mi ly, a kíváncsi,
18.25 Szófia hercegnő, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.00 Én
vagyok itt!, 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

12.25 Kicsi a bors, de erős,
12.55 Geronimo Stilton,
13.35 Kutya jó kalandok,
14.30 Raju, a riksa, 14.55
Max és Ruby, 17.45 Mily,
a kíváncsi, 18.00 Digby, a
tinisárkány, 18.25 Szóf ia
hercegnő, 20.10 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Holnap tali!
(magyar), 22.35 Odaát
(amer.), 0.25 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv

Duna tv

M2

12.45 Columbo (amer.),
14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
16.05 Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25
Maradj
talpon!,
20.30 Tóth János (magyar),
21.00 Fábr y, 22.25 Middleton (amer.), 0.10 Malom a
pokolban (magyar)

Duna World

11.45 Búcsú a kikötőben
(magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.10 Magyar krónika, 16.00
Duna anzix, 16.20 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.40 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szerelem és béke (német), 21.55 Törvény és rend,
23.25 Diagnózis: Gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

12.50 Columbo (amer.),
14.25 Erdészház Falkenauban (német), 15.25 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.20
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (amer.), 19.25
Maradj talpon!, 20.30 Csak
színház és más semmi,
21.30 A szomszéd (amer.),
23.30 Védelmi kód (amer.)

Duna World

11.25 Szerelem jutányos
áron (magyar), 13.45 Rúzs
és selyem, 14.45 Esély,
15.40 Öt kontinens, 16.10
Duna anzix, 16.30 Hogy
volt?, 17.25 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Önök kérték, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül,
0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Maigret (francia), 21.50 Úttalan utakon, 22.35 Kill Bill
(amer.), 0.50 Talkshow

12.00 Élő panoráma, 15.00
Az én hét csodám, 15.35
Roma
magazin,
16.30
Tesztmagazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45 Jégkorong, 20.45
Labdar úgás, 23.00 Tudományos magazin, 23.25
Rendőrség

Pozsony 2

Markíza tv

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 A mentalista (amer.),
14.00 Jószomszédi viszonyok, 15.00 Rendőrségi
esetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 A farm,
22.50 Rendőrségi esetek,
0.10 Két és fél férf i (amer.)

JOJ TV
10.35 Vadlovak (szlovák),
12.35
Topsz t á r,
13.00
Elveszet t lel kek , 14.00
A tárgyalóterem, 15.0 0
Rendőrök a kcióba n, 16.0 0
Találd k i a koromat!, 17.55
Főzd le a nyámat!, 19.0 0
K r i m i,
19.30
Hí radó,
20.35 I n kog n itó, 23.20
I k rek , 0.05 Napsütés, egykét gyilkosság(amer.)

11.55 Élő pa noráma , 15.45
Szemtől szemben, 16.30
Telehét vége, 17.15 Szlo vá k falva k enci k lopédiája , 17.45 Jég korong,
20.0 0 Hí rek , 20.30 Ad am
Ša n gala , 21.30 Külüg y m in isz tér iu m, 23.20 Ja zz
9.50 Családi tör ténetek,
11.5 A mentalista (amer.),
13.50 A far m, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó, 20.30 A far m,
23.30
Halálos fegy ver
(amer.), 1.50 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

10.35 Vadlovak, 12.30 Topsztár, 12.55 Elveszett lelkek, 13.50 A tárgyalóterem,
14.50 Az ördög nem alszik,
16.00 Találd ki a koromat!,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 James
Bond (német), 23.50 Balhé
Bronxban (amer.), 1.50 Halálos kitérő (amer.)

7
A Dunatáj receptkönyvéből

EsEménytár

Újvidéki
szaftos karaj

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

március
március
március
március
március
március
március

11-én
12-én
13-án
14-én
15-én
16-án
17-én

Szilárd
Gergely
Krisztián
Matild
Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Gútán: a gútai Kis László és Domján Viktória.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a gútai Szabó Gábor,
Zuber Zalán és Tánczos Benedek, a kőhídgyarmati Rumpli Noel, a kürti Vřineková Carmen,
a csallóközaranyosi Csicsó Zsófia, az izsai Uzola Levente Sebastian és Fazekas Evelyn, a bálványi Rafael
Raul, a komáromi Marcinkó Ákos, Sokolai Kristián,
Domjánová Natália, Kocur Luca, Csermák Denis és
Dubán Maxim.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Vavrovics István (80 éves), Zakar Borbála (92 éves), Csengel Éva (59 éves), Morvay Izidor mérnök (79 éves), Tovaryš Jindřich (85 éves) és
Szabó Ladislav (69 éves), a gútai Kürti Mihály (89
éves), az őrsújfalusi Szűcs István (69 éves) a hetényi
Tankar Ernest (69 éves), a nagykeszi Spitznágel Magdolna (67 éves), a marcelházai Virágová Margita (67
éves) és Roszicska Imrich (56 éves), a dunaradványi
Anda Bálint (80 éves), valamint a szilasi Szabó Sándor (77 éves).

Hozzávalók:
8 szelet sertéskaraj
4-5 szem közepes
burgonya
3 gerezd fokhagyma
2-3 evőkanál liszt
1 tojás
2 dl tejföl
reszelt sajt
só, bors
olaj a sütéshez

Elkészítése:
A karajszeleteket klopfoljuk, sózzuk-borsozzuk, majd hűtőbe
tesszük. Közben a burgonyát megpucoljuk, és egy nagylyukú reszelőn lereszeljük. Félretesszük 20-30 percre. Ezután
kinyomkodjuk a levét, teszünk bele egy tojást, 2-3 evőkanál
lisztet, egy nagyobb gerezd fokhagymát és sóval, borssal ízesítjük. A hússzeleteket lisztben megforgatjuk, majd a reszelt
burgonyás masszában is úgy, hogy teljesen belepje. Bő, forró
olajban kisütjük, ugyanúgy, mint a rántott húst, egyik felét
fedő alatt, a másikat fedő nélkül, míg szép piros és ropogós
nem lesz. Ha megsült, papírtörlőre szedve felitatjuk a felesleges olajat. A 2 dl tejfölbe reszelünk 2 gerezd fokhagymát,
rákenjük a még meleg húsra, majd reszelt sajtot szórunk rá.
Ízlés szerinti körettel tálaljuk, de leginkább sült krumpli vagy
burgonyapüré illik hozzá.

Kinder pingui szelet

Hozzávalók:
6 db tojás
6 kanál liszt
6 kanál cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag sütőpor
3 kanál kakaópor
A krémhez
0,5 l tejszín
2 csomag vaníliás cukor
10 g zselatin
15 dkg étcsokoládé
kevés olaj
tortabevonó
A tetejére
15 dkg tortabevonó
kevés olaj

Elkészítése:
3-3 tojásból kakaós piskótát sütünk. Amíg hűl, elkészítjük a krémet: a zselatint fél dl vízben elkeverjük, a tejszínt és a vaníliás
cukrot keményre verjük. A zselatint felmelegítjük és hozzákeverjük a tejszínhez, majd a csokoládét is felmelegítjük és hozzákeverjük az olajat. Az alsó lapra rákenjük a tejszín felét. Erre kerül
rá a langyos csokoládé. Kis időre hűtőbe tesszük. Ha megdermedt
a csokoládé, rákenjük a tejszín másik felét és a másik piskótát is
rátesszük. A tetejére csokimázat teszünk.

Vennék megkímélt állapotban levő Škoda Fabia 1,2
típusú, garázsolt személygépkocsit
a Komáromi járásból, max. 60 ezer km-rel.

Tel.: 35/7702 045, illetve 0907 341 176
Ár megegyezés szerint!

Stavebná
firma hľadá
do zamestnania
murára,
tesára a maliara.

S Z U D O K U

Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK

Inf. na t. č.:

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal emlékezünk meg
március 8-án szeretett, drága édesanyánkról,
nagymamánkról és dédmamánkról,

0910 441 313.

Šipicky Máriáról
(született Simon),

Építőipari kft.
munkatársakat
keres

halálának tizedik évfordulóján.
Emlékét őrző egész családja
S boľavým srdcom spomíname 8. marca na našu
milovanú, drahú mamičku, babičku a prababičku
Máriu Šipickú (rodená Simonová),
pri príležitosti desiateho výročia jej úmrtia.
Navždy si ju uchováme v srdciach.

kőműves, ács, festő
szakmákban.
Tel.:0910 441 313
Farönköket szállító darus kamionra
érvényes jogosítvánnyal
és darukezelői bizonylatokkal
rendelkező sofőrt
azonnali belépéssel felveszünk!

Március 14-én emlékezünk arra
a szomorú napra, amikor
utolsót dobbant a szeretett férj,
drága édesapa és nagyapa,

id. Vas Pál
(Ógyalla)

Komáromi vegyesáru-kereskedésbe
keresünk elárusítónőt.
Bővebb felvilágosítást a

szerető szíve.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző családja
Élelmiszerüzletbe eladónőt
keresünk Komáromban!
Érdeklődni lehet 10 és 14
óra között a 035/7710 302-es
telefonszámon.
Felveszünk könyvelőt gyakorlattal (egyszerű és kettős
könyvelés, bérek), kitűnő fizetési
feltételekkel.

Tel.:0905 542 796.

* Eladó komposzt és istállótrágya. Tel.: 0908 089 360.
* Házbiztosítás, lakásbiztosítás. A legjobb áron! Tel.:
0905 928 195.
* Autóbiztosítás. A legjobb
áron! Tel.: 0905 928 195.
* Eladó félkész családi ház
12 áras telekkel Keszegfalván, a főút mellett, közművesítve, iparáram bevezetve. Ára 24 ezer euró. Tel.:
035/7740 478.

0908 790 345-ös
telefonszámon adunk

E lad ó c saládi ház
Me gye rc se n.
Tel. 003630 443 2597.

* Eladó 3-szobás, 64,7 m2-es
téglalakás Komáromban a
Megyercsi utcán, lukratív helyen. Ára 30 ezer euró. Érdeklődni lehet fél négy után a 0915
612439-es telefonszámon.

GALERIA
FOTOSZALON

* Eladó búza Gútán. Tel.:
0915 343 546.

Registračné
pokladne

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

Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás

 0905

450 570 / 0948 622 051

Eladó Keszegfalván

egy összkomfortos, 3-szobás családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal és 50 m2-es pincével.
Tel.: 0907 789 807.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

* 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!

info:
0907 227 699

e-shop: www.privlačuj.sk

UTCAI FUTÓVERSENY

LABDARÚGÁS

Ismét remekeltek az ógyallaiak!

Nemcsak a járási székhelyen fejeződött be a kispályás focitorna, hanem a szomszédos Érsekújvári járásban is, ahol a
benevezett 15 csapat között is érintve volt régiónk, hiszen az
ógyallaiak ott mérettették meg magukat.
Az ógyallai csapat nem tagad- legek mellé egy újabb polcot
ta meg önmagát és ismét gon- szereltessenek.
dot okozott a csapat lelkének Az ógyallai kispályás csapatról
számító Ondrusek Péternek. tudni kell, hogy lelkesedésük
Az történt ugyanis, hogy az mellé jelentős technikai tudás

A győztes csapat tagjai:_ (felső sor) Tárnok, Pastorek, Cingel, Bátora D., Molnár, Haris, Jóba, Gábriš, Schroner, Fehérvári, Ondrusek P., (alsó sor) Gedai, Sipos, Bátora B., Varga, Dudáš, Nagy, ifj. Ondrusek Z.
elmúlt évekhez hasonlóan, is társult és megérdemelt volt a
ezúttal is győzelemmel fejez- győzelmük.
ték be a küzdelmeket. Idén Nagyon szép, megható pillaaz átlagosnál nagyobb serle- nat volt, amikor bejelentették,
get vehettek át az ógyallaiak, hogy ezt a győzelmüket sportakiknek asztalosmestert kell társuknak, Gelle Istvánnak
majd találniuk, hogy a koráb- ajánlják fel, aki jelenleg kórhábi dicsőségeket bizonyító ser- zi kezelésen van.

Az utolsó pillanatban született a döntés

Alig két héttel a bajnokság megkezdése előtt született meg a
döntés, miszerint a Komáromi járás focicsapatai közül két helyen is jelentős változás történt.
Kilépett a bajnokságból a kül, ugyanis beolvadtak KeVII. liga őszi idényében utol- szegfalva csapatába, amely
só helyen végzett megyercsi a VI. liga középmezőnyében
csapat, így páratlanná vált a szerepel. Ez egyben azt is jelétszám. Ez azt jelenti, hogy a lenti, hogy a két csapat legVII. ligában hetente lesz egy- jobbjai akár a felsőbb osztály
egy „pihenőben” levő csapat. élmezőnyébe is juttathatják a
A megyercsiek azonban nem Keszegfalva/Megyercs közös
maradnak mérkőzések nél- mezeseit.

III. liga
Lednicróna – Komárom 1:2
(0:1) Az első félidőben fej-fej
mellett játszott a két csapat,
ám mindvégig érezhető volt
a vendégek jobb felkészültsége. A találkozó 22. percében
a lednicróniaik kapuja előtt
Militosjant szabálytalanul szerelték (buktatták) és a jogosan
megítélt büntetőt Štvrtníček
értékesítette. A második játékrész első tíz percében Rožník
két esetben is óriási védéssel
mentette meg a komáromi csapatot, viszont a komáromiak
erőre kaptak és hatalmas ellentámadásokat vezettek. Az
egyik ilyen támadásnál lepattanó labdát Bilyk lőtte a lednicrónai kapuba. A találkozó
86. percében viszont szépítettek a hazaiak.

Előkészületi
mérkőzések
Szentpéter – Udvard 6:7 *
Szentpéter – Marcelháza 6:0
* Gúta – Hodos (Vydrany)
2:2 * Imely- Ekel 2-2 *

SEGÍTS, HOGY
SEGÍTHESSÜNK!

Március 11-én nemzetközi
focitornára kerül sor a komáromi sportcsarnokban.
Négy csapat részvételével (a
komáromi képviselő-testület,
a magyar színészválogatott,
a hetényi vidám tüzérek és
Fecó baráti csapata) 11 órától lép pályára. A jótékonysági torna bevételét a leukémiás kislány, Szofika kezelésére
ajánlották fel. A torna zenei
aláfestését DJ JUAN, alias
Graszl János biztosítja, műsorvezetője pedig Böröczky
József lesz. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

K A R AT E

Izgalmakkal teli eseményeket hozott a hétvége a gútai karatékák életében, hiszen Nagysurányban a Szlovák Gyermekkupa (12 éves korig) második fordulójára, illetve a Szigetszentmiklóson megrendezett 24. GASTROYAL HUNGARIAN TATAMI KARATE CUP
versenyére is elutaztak, ahol tíz ország 73 csapatával mérték össze felkészültségüket.
A nagysurányi eredmények: ifj. diáklányok 37 kg feletti senyzői léptek tatamira a 24.
id. diákok (10-11 évesek) kor- súlycsoportja kumitében Rigó GASTROYAL HUNGARIcsoportja, katában Mančík Rebecca 3. hely * id. hala- AN nemzetközi versenyen.
Bruno 1. hely, kumitében 5.
hely * ifj. diákok (8-9 évesek) 37 kg-os súlycsoport
kumitében Vargová Linda
Bettina 1. hely * ifj. diákok
(8-9 évesek) kezdő csoportja
Katában Fitos Ádám 2. hely,
kumitében 7. hely * ifj. diáklányok (8-9 évesek) 37 kg-os
súlycsoportban
kumitében
Kurucz Erika Réka 2. hely *
ifj. kezdő diáklányok 37 kg fölötti súlycsoportja kumitében
Szigeti Flóra 2. hely * haladó

dó diáklányok 40 kg feletti
súlycsoportja kumitében Lakatošová Erika 3. hely * id.
diáklányok 40 kg feletti súlycsoportja kumitében Erdélyi
Nina 5. hely * Csapatversenyben a gútaiak a 18. helyen végeztek.
Szigetszentmiklóson Algéria,
Spanyolország,
Szlovákia,
Ukrajna, Románia, Szerbia,
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia és természetesen Magyarország ver-

TESTÉPÍTÉS
A komáromi Perina Nikolett
(Niki) előbb az Arnold Schwarzenegger által életre hívott az
Arnold Classic fitneszbajnokság amatőr Bikini Fitness F
kategóriájában bejutott a legjobb öt versenyző közé, majd
a szombati döntőben a jelenleg
Hawaiin élő lány az első helyen végzett. Az Arnold Sports
Festival a világ legelőkelőbb
fitneszversenyei közé tartozik
és mind az öt kontinensen megrendezésre kerül. Niki most az
USA-ban, az Ohio állambeli
Columbusban versenyzett.

A gútai eredmények:
KATA – Nagy Viktor 1. hely *
Bogárová Dominika 3. hely *
KUMITE – Jóba Attila (Junior
+76 kg) 1. hely * id. Jóba Attila (Szenior +84 kg) 3. hely *
Bagita Dániel (Kadét – 70 kg)
3. hely * Vermes Ákos (Junior
+76 kg) 3. hely *
Bogárová Dominika (Junior
-53 kg) 1. hely * Forró Áron –
(12-13 évesek +55 kg) 5. hely *
Horváth Christopher – (Kadét
-63 kg) 7. hely.
Samu István

Dél-Komárom – Komárom futóverseny

A 43. futóverseny idén először nem május 1-én, hanem a Komáromi Napok előrendezvényeként április 23-án kerül megrendezésre. Így jobban illeszkedik mind a szlovákiai, mind a magyarországi, mind pedig az európai versenynaptárakhoz.
A futóverseny a Komáromi Napok egyik legne- lebonyolítását a Komárom-Európa Futóegyesüvezetesebb sporteseménye lesz. Mivel két ország let vállalta magára – mind a szlovákiai, mind a
egy városa között zajlik, Európában is egyedül- magyarországi futók itt regisztrálhatnak. Az inálló. A két Komárom vezetői szeretnék népsze- formációk hamarosan szlovák nyelven is elérherűsíteni a versenyt, ezért – az időpont megvál- tők lesznek.
toztatása mellett – változik az útvonal is. Az 5,5 Nagyon fontos, hogy a zökkenőmentes rajtolás érkm-es táv áthalad majd a belvároson, a 10 km-es dekében minél többen használják ki az elektronikus
pedig egészen a vár területéig terjed. A 43. Dél- előnevezés lehetőségét. A helyszínen a versenyt
Komárom-Komárom futóverseny rendezését és megelőző naptól kezdve lehet majd regisztrálni.

KOSÁRLABDA

Alpok-Adria Kupaverseny – középdöntő – 2. találkozó:
Zlatorog Laško – MBK Rieker COM-therm Komárno
72:67 (22:13, 20:13, 9:17, 21:24)
A lelkes komáromi szurkolók
a szlovéniai mérkőzésére is elkísérték kedvenc csapatukat. A
komáromi elődöntő első fordulóján 12 pontos előnyt kiharcoló csapat gondoskodott arról,
hogy ne unatkozzanak, ugyanis
a rendkívül izgalmas mérkőzés
első felében szinte tehetetlenek
voltak a komáromiak, a laškoi
Zlatorog (Aranyszarv – a monda szerint egy mitikus fehér
szőrű kecskebak, vagy más változatok szerint zerge, melynek a
Triglav magaslataiban volt a birodalma) parádés játékkal lepte
meg őket.
Gyengén kezdtek Biličék, a
védelem is egyre többet hibázott és néha úgy tűnt, hogy
tanácstalanok a komáromiak.
Természetesen a laškoi közönség szinte tombolt, hiszen a tét
a döntőbe jutás volt. Csak a
második félidőben sikerült felzárkózniuk a komáromiaknak,

akik elkezdték fokozatosan
behozni a hátrányukat és végül
öt pontra csökkentették a vereség arányát. Ez elég is volt, hiszen a vereség ezúttal valóban
győzelemmel ért fel, hiszen az

a hazai és a külföldi szaksajtó
napokig a komáromi kosarasok
eredményével foglalkozott.
Ellenfelük a március 6-án sorra került Rogaška – Helios
Domžale párharc győztese lett.

A Zlatorog edzőjének utolsó tanácsai sem segítettek csapatán
Alpok-Adria Kupa döntőjébe
jutott a csapat. Meg kell jegyezni, hogy ilyen sikere még
nem volt szlovák csapatnak,

Komárom pontszerzői: Langston 15, Tomič 14, Kuffa 12,
Bilič 5, Halada 5 (Cobb 7, Bojanovský 6, Djordjevič 3, Vido).

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Lévai Patrióták
91:72 (48:36 * 30:13, 18:23, 20:20, 23:16)

Nem lehet unalmasnak nevezni a lévai csapattal való találkozót, hiszen a komáromi kosarasok gondoskodtak arról, hogy legyen miért aggódniuk a szurkolóknak. Az első negyedben az
Alpok-Adria Kupa friss döntősei folyamatosan
irányították a játékrész menetét, hatalmas tempóval egyszerűen lelépték ellenfelüket. Remek
feladások, kosarak követték egymást és végül 17
pontos előnyt harcoltak ki. A második negyedben
fordult a kocka, a vendégek vették át a vezetést
úgy, hogy végül 15 pontot ledolgoztak lemara-

dásukból. A harmadik negyed is bővelkedett izgalmakban, fej-fej mellett küzdött a két csapat és
végül igazságos döntetlen született. A negyedik
játékrészben ismét a komáromiak ragadták magukhoz a kezdeményezéseket, visszatért a régi
játékkedv és végül hétpontos vezetés harcoltak
ki. Ami a találkozó külön sikerének számít, az a
17 darab hárompontos dobás, ami ritkán jön öszsze ilyen mérkőzéseken.
Komárom pontszerzői: Kuffa 21, Tomič 16, Bilič 14.

BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom
90 : 74 (50:30 * 28:19, 22:11, 23:25, 17:19)

A múlt hét folyamán komoly megterhelést jelentett a négy mérkőzés, amelynek egyikén jelentős nemzetközi sikert értek el a komáromi kosarasok. A szombati találkozó eredményén nem
csodálkozhatunk, hiszen rendkívül fáradtak voltak a játékosok.
Mindennek tudatában volt kező komáromi csapat lep- döntőjére készülnek – és a
a privigyei csapat is, mely a te meg a hazaiakat, akik azt védelemre is jobban oda kell
találkozó első pillanatától irá- vették észre, hogy egyre ne- figyelniük. A második félidőt
nyította a mérkőzés menetét. hezebben tudnak védekezni a viszont szép játékkal nyeték a
Csak a második negyedben komáromiak támadásai ellen. komáromiak.
volt érezhető, hogy a komá- Nagy szerencséjük, hogy a Komárom pontszerzői: Cobb
romiak igyekeznek lépést tar- komáromiak sok esetben hi- 25, Langston és Bilič 11-11,
tani vendéglátó előre jelezte báztak a dobásoknál – ezekre Lapzárta után, szerdán foa privigyei csapat győzelmét. nagyobb figyelmet kell fordí- gadta hazai pályán a koA második félidőben egy tania a komáromi csapatnak, máromi kosárlabdacsapat
megújult, friss erővel rendel- hiszen az Alpok-Adria Kupa a pozsonyi Inter kosarasait.

R Ö P L A B D A

VK Spartak SJE Komárom – VK Mirad PU Eperjes 1:3 (-19, -22, 23, -24)

A csoportmérkőzések sorában – ahol az 1-5. helyért folyik a
küzdelem a röplabdásoknál – a 1. fordulót bonyolították le a
múlt hét végén. Sajnos, a komáromiak nem tudták kihasználni a hazai pálya előnyeit.
Izgalmakban nem volt hiány, került a lemaradást 19:22-re
hiszen a hazaiak az első szett- csökkenteniük, ám a játékben, 1:3-as vezetés után 6:4-es részt a vendégek fejezték be
vezetést harcoltak ki. Sajnos, eredményesebben. A második
az eperjesiek visszaszerezték szettben fej-fej mellett folyt a
a vezetést és 14:11-nél há- küzdelem, majd ismét a venrompontos előnyt harcoltak dégek vették át az irányítást.
ki, majd előnyüket 22:16-ra A 20:17-es vezetésük után a
növelték. A hazaiaknak si- hazaiak játékkedve is megjött,

20:20-ra egyenlítettek, viszont
az utolsó percekben ismét az
eperjesiek voltak jobbak. A
harmadik játékrészben igyekezett a hazai csapat feledtetni
a korábbi lemaradását, előbb
4:1-re vezettek, majd ez 6:6os döntetlenre csökkent, de a
hazaiak 16:12-re elhúztak. Az
utolsó percekben az eperjesiek
is feljöttek 23:22-re, de a játékrész Komárom győzelmével végződött.

A negyedik szettben Miroslav
Palgut edző csapata 11:9-es
vezetéshez jutott, majd 18:16
lett a részeredmény, ám a vendégek fordítani tudtak és az
utolsó pillanatokban elűzték a
komáromiak hosszabbításhoz
fűzött reményét.
Komárnom legjobbjai: Halanda 17, Demčák 2, Ilič 20,
Hrušík 13, Kazmierczak 6, Stefanovič 0, libero Pápai (Podstupka 4.
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