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Knirs Imre alpolgármester nem tartja helyesnek egyes képviselők
döntését a KOMVaK Rt. adósságának törlesztésével kapcsolatban

Elhárult végre a csődveszély,
avagy mi is történt valójában?

Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének
üzenete a felvidéki magyarsághoz:

„Nincs surranópálya. A Magyar Közösség Pártja a Fidesznek és a Fidesz által vezetett kormánynak a partnere a felvidéki magyar közösség képviseletének és támogatásának ügyében.
Bugár Béla pártja egy kormánykoalíciós szlovák párt, az a szlovák párt, mely mutat némi érdeklődést a magyarok sorsa iránt. Miután kormányon vannak, és mi jó viszonyra törekszünk
Szlovákia kormányával, ezért ha igazságügyi és környezetvédelmi ügyekben együttműködés
lesz a két kormány között (ezt a két tárcát kapta a kormányban a Most-Híd – szerk. megj.),
akkor ennek a pártnak a delegációját nagy tisztelettel fogadják Magyarországon az illetékes
kormányzati szervekben, és minden olyan kérdést, mely ide tartozik, meg fogják velük vitatni. Ahogy megvitatják például Hollandia igazságügyi és környezetvédelmi miniszterével is.
Ennyit erről, szeretném, ha nem maradna senkiben kétely, hogy ezt rajtam kívül mindenki
így gondolja. Amit Bugár Béla csinált, azzal, hogy szétszakította személyes ambíciói kielégíthetetlensége okán az MKP-t, és annak szavazóbázisát, az szerintem nemzetárulás.”

Egy illegális foglalkoztatással gyanúsított
ügynökség jogi tanácsadója Gál Gábor?
Még alig száradt meg a tinta azokon a leveleken, amelyekben Bugár Béla, a Most-Híd elnöke
többek közt azzal kérkedik a dél-szlovákiai magyarok előtt, hogy a Smerrel és az SNS-szel közösen alkotott kormányuknak köszönhetően csökkent a munkanélküliség Szlovákiában, amikor a JOJ Televízió azzal a hírrel állt elő, hogy Bugár pártjának egyik képviselője, Gál Gábor
egy olyan munkaerő-kölcsönző és -közvetítő ügynökségnek nyújt jogi tanácsokat, melyet külföldiek illegális foglalkoztatásával gyanúsítanak.
A hírt egyébként, hogy a szó- Gál Gábor, aki Bastrnák Tibor kapcsolataikba nem látnak bele.
ban forgó Largo munkaközve- polgármestersége idején Komá- Az illegális foglalkoztatásra és
títő iroda szerb állampolgáro- rom város jogi képviselője is volt, a szerbekkel való visszaélésre
kat közvetít feketemunkára, a azzal védekezik, hogy a Largo egy szerb újságíró hívta fel a
munkaügyi minisztérium hozta SK Kft-nek csak a társasági jog figyelmet, aki Dél-Szlovákia
nyilvánosságra. A szerb mun- területén nyújtanak jogi szol- egyik gyárában dolgozott inkaügyi miniszter szlovákiai gáltatásokat, így a konkrét tevé- kognitóban.
Felvidék.ma - DÉ - nyomán
látogatása után Ján Richter kenységükbe vagy a szerződéses
szlovák munkaügyi miniszter
azt is kijelentette, hogy feltételezhetően már ezen a héten
büntetőfeljelentést tesznek az
ügynökség ellen.

Kezdődik a nyári
időszámítás!

Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október
utolsó vasárnapjáig tart.
Ennek megfelelően minden
évben más
dátumra esik,
de az átállítás
napja mindig
vasárnap. A
nyári időszámítás szerint
március 26án hajnali 2-ről 3 órára kell
átállítani az órákat.

Több médiában is sok pontatlanságot és csúsztatást tartalmaztak azok az írások, amelyek a
múlt hét csütörtökén, a 30. képviselőtestületi ülés folytatásakét megvitatott egyetlen témakörrel, vagyis a komáromi víz- és csatornázási művek eladósodásával foglalkozott. Miközben Keszegh Béla alpolgármester egyértelmű nemmel szavazott a szerződés megkötésére,
Knirs Imre alpolgármester tartózkodott a szavazástól. Ennek okairól kérdeztük.
* Ön szerint a szerződés nem Valótlanság az is, hogy a KOM- se ellen. Az új, most elfogadott
minden esetben szolgálja VaK csődje esetén a városnak, szerződéssel ez a lehetőség is
a város érdekeit? – A köz- mint tulajdonosnak vissza kell semmissé válik.
gyűlésen a város jogásza is fizetnie a vízművek által kü- * Milyen következményekkel
kifejtette: jogilag nincs prob- lönböző vízügyi beruházásokra jár a szerződés elfogadása? – A
léma a szeződéssel, ám az nyert pályázati pénzeket, össze- lakosságnak és a többi hitelezőnem előnyös a város számára. sen 16,4 milló eurót. A vízmű- nek is joga van tudni, hogy miMúlt héten hétfőn tárgyaltunk vek mint önálló részvénytársa- ről is született döntés az ominóa HASS Kft. és a KOMVaK ság független jogi személyként zus testületi ülésen. Ezért el kell
Rt. vezetőségével, s a tárgya- működik, amely saját vagyo- mondanom, az új szerződés nem
lások alapján a városi hivatal nával felel kötelezettségeiért. más, mint a vízművek pénzügyi
szerintem egy mindkét fél A város soha nem vállalt és a gondjai megoldásának 22 évre
számára kedvezőbb és több törvény szerint nem is vállalhat történő elodázása. Ez idő alatt a
biztosítékot tartalmazó szer- semmilyen garanciát egy másik vízművek nagy valószínűséggel
ződésjavaslatot dolgozott ki. jogi személy kötelezettségeire, nem fizetnek a városnak bérleti
díjat, ami évi 500 ezer eurós beEzt azonban a képviselők egy még ha ez a saját tulajdona is.
csoportja még megtárgyalásra * Ennek a szerződésnek az elfo- vételkiesést okoz, melyet felhaszgadásán kívül volt más leghető- nálhatnánk iskoláink, óvodáink
sem javasolta.
* Ellentmondóak a sajtóban ség is? – Többen úgy állították működtetésére, vagy bármi másmegjelent tudósítások is... be, mintha a szerződés elfogadá- ra. Biztos vagyok abban, hogy
– Továbbra is érezhető, hogy sa elkerülhetetlen lépés lett volna a vízművek további dotációkért
a Híd-közeli sajtószervek lep- és nem lett volna más megoldás. kilincselnek majd a városnál, ha
lezni akarják, félremagyaráz- Az ülésen is elhangzott, hogy az fedezni kell a szükséges karbanzák a történteket. A testületi esetleges csődeljárás is előnyö- tartásokat, beruházásokat. A szerülés témája ugyanis nem a víz- sebb, jogilag tisztább megoldás ződést megszavazó 14 képviselő
művek csődlejárásának meg- annál, mint amit a testület vé- döntésével lehetővé tette, hogy a
előzése volt, hanem egy olyan gül elfogadott. Ezt egyébként a vízművek továbbra is pénznyeszerződés elfogadása, amely hivatal által benyújtott elemzés lőként működjenek, mint ahogy
egy kiváltságos hitelezőt hoz is tartalmazta, viszont ez a tény eddig is. A „csatornamutyi” ezzel
kedvezményezett helyzetbe a az ülésen senkit sem érdekelt. a szerződéssel odaajándékozott
többivel szemben, ami teljesen Egyetlen magyar napilapunk ré- egy vállalkozónak majd másfél
jogszerűtlen. Az új szerződés széről nem volt korrekt állítás, millió eurót, amikor legalizálta
elismeri azokat a tartozásokat hogy: „a város és a HASS perben a büntetőkamatokat az elévült
is, amelyek jogossága eny- áll egymással egy 605 ezer eurós és bíróságra adott kölcsön után,
hén szólva is vitatható, hiszen hitel elismerése kapcsán, mert illetve feltétel nélkül elismerte a
azokkal kapcsolatban a vízmű- nem tudtak megegyezni. Való- többletmunkálatokat, amelyet a
vek előző vezetése bírósághoz jában nem a város áll perben, Balogh Zsolt nevével fémjelzett
fordult. Cséplő Gábornak soha hanem maga a KOMVaK adta a vezetőség nem ismert el és bírónem volt jogosultsága aláírni HASS céget bíróságra, így vé- sági értékbecslést szorgalmazott
bármilyen megrendelést, főleg dekezve az elévült és egyébként ezzel kapcsolatban.
nem 500 ezer euró értékben. is vitatható követelések kifizeté- * Köszönjük a tájékoztatást.

Jakab István felvételei örökítették meg az 1848-as
márciusi napokat felidéző komáromi megemlékezéseket. A Jókai-szobornál a Csemadok járási szervezete emlékezett meg, ahol az ógyallai alapszervezet
Őszirózsa énekkara adott műsort a koszorúzás alatt.
További felvételeink a Klapka-szobornál történteket
idézik fel. Itt a Concordia énekkar emelte a megemlékezés fényét. A megnyitót Keszegh István, a Csemadok városi szervezetének helyettes elnöke tartotta,
az ünnepi szónoklatot Borhy László egyetemi tanár,
történész mondta el. A két Komárom polgármesterei
közösen koszorúzták meg Klapka György szobrát.
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A gútai fiatalok mertek nagyot álmodni...
1848 márciusának forradalmi napjait formabontó megvilágításban
idézték fel Gútán. Zöldi Réka és
Langschádl Dávid ötlete alapján a
gútai Kis-Duna menti Rockszínház
lelkes csapata a városközpont több
helyét az akkori Pest történelmi
helyszínévé alakították át. Így lett a
szabadidőközpont pesti egyetem, a
Paradiso pizzéria Pilvax-kávéház, a

billiárdklub a Landerer és Hackenast nyomda, a városháza Táncsics
börtöne és a vmk előtere a Nemzeti Színház. Az egyes helyszínekről
Kossuth-nótákat énekelve vonult át
a lelkes tömeg és tapssal jutalmazta az egyes helyszínek történelmi
múltidézését. A megemlékezés záró
részében került sor a vmk melletti
kopjafa megkoszorúzására, ame-

lyen Gúta politikai és tömegszervezetei is képviseltették magukat,
majd a Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid trióval kiegészült
rockszínház tagjai adtak elő méltó
megemlékezést, illetve a trió hazafias dalokat. Az ötletgazdáknak és
elképzelésük megvalósítóinak ezért
a péntek délutánért mindenképpen
elismerés jár. Kürti Endre felvételei

Csíkszeredai vendégek Selyések sikerei az Implom József Helyesírási Verseny
Komáromban
országos és Kárpát-medencei fordulóján

Knirs Imre komáromi alpolgármester meghívására vasárnap délelőtt harminc csíkszeredai diák és tanár érkezett a
járási székhelyre. Tanulmányútjuk a Klapka téren alpolgármesteri fogadással, a honvédtábornok szobrának megkoszorúzásával, valamint a székely és a magyar Himnusz,
illetve a Kossuth-nóta közös eléneklésével kezdődött.
Ezután a várral ismerkedtek, ri Erőforrások Minisztériumámajd belvárosi sétájuk során nak parlamenti államtitkára
megtekintették a jeles magyar szerint az idei kiemelkedő érszemélyiségek szobrait, em- deklődés oka többek között
léktábláit és a Szent András- az is, hogy az előző évekhez
templomot.
képest magasabb az egy diákA Határtalanul programban ra jutó támogatás összege, és
magyarországi iskolák tanu- számos könnyítés segíti a pálói a magyar állam támogatá- lyázókat. Míg korábban csak
sával vehetnek részt osztály- a szállás és az útiköltség, adkiránduláson a szomszédos dig mostanra már az étkezés
országok magyarlakta terüle- és egyéb programok is elszátein. Rétvári Bence, az Embe- molhatók.

Ógyallán is emlékeztek
Hagyomány, hogy a Jókai-szobornál az ógyallai iskolák tanulóinak
kultúrműsora után Basternák Ildikó, a város polgármestere mond
ünnepi köszöntőt. Idén a Feszty
Árpád Alapiskola alsó és felső
tagozatosai adtak tartalmas műsort, majd a város polgármestere
a márciusi ifjak szellemiségét és
bátorságát ajánlotta az ünnepség
résztvevőinek figyelmébe. A műsor után a város vezetősége, az
MKP és az iskolák képviselői helyezték el a szobornál az emlékezés virágait.

„Az egészséges nemzetiségnek fő kísérője a nemzeti nyelv, hónapok álltak mindannyiunk je lett, Bánki Bence az előkelő
mert míg az fennmarad, a nemzet is él” – írta Széchenyi Ist- mögött.”
6. helyen végzett, Finta Viktóván. Nyilvánvaló, hogy itt az anyanyelv még szorosabban ösz- A tollbamondás megírását, ria pedig a 14. hellyel „zárta a
szefügg a közösséggel, még fontosabb a túlélés szempontjából, valamint a feladatlapok kitöl- sort”. A Kárpát-medencei döntő
mint más nemzeteknél, hiszen nyelvünk összefonódik önazo- tését követően a délután folya- tartalmas napjait siker koronáznosságunk tudatával. A nyelvi, helyesírási versenyek ezeket a mán a diákok megismerhették ta, mint az előző tanévekben
tényeket hivatottak szolgálni.
a várost. Ellátogattak az Al- többször is. Éppen ezért úgy
A 2017-es év első hónapjai si- A szlovákiai döntő győztese mássy-kastélyba is, este pedig gondolom, nem tűnhetnek szekereket hoztak ezen a téren a Bánki Bence lett (felkészítő: a helyi művészeti alapiskola rénytelenségnek Bánki Bence
szavai: „Mindannyian
Selye János Gimnázium tanu- Dr. Farkas Adrianna),
rászolgáltunk az elis„Az írás egyetlen ékessége
lói számára. A hagyományos Finta Viktória a harmamerésre, igazán szerenImplom József Középiskolai dik (felkészítő: Spátay
a világosság.”
csésnek tartom magam,
Helyesírási Verseny orszá- Adrienn), Lakatos Lili
(Kosztolányi Dezső) hogy azon kevesek közé
gos fordulóját február 7-én, a pedig (felkészítő: Spáttartozom, akiknek GyuNyitrai Konstantin Filozófus ay Adrienn) a negyedik
növendékei adtak számuk- lán a teljesítményét a jelenlévők
Egyetem Közép-európai Ta- helyet szerezte meg.
nulmányok Karán rendezték Mindhárom diákunk Gyulán, ra kultúrműsort. A gyerekek, tapssal jutalmazták.”
meg. Intézményünket végzős a Kárpát-medencei döntőben akik pár órával azelőtt még Szívből gratulálunk!
Dr. Farkas Adrianna
diákunk, Lakatos Lili, Finta folytathatta a versenyzést, feb- vetélytársként tekintettek egymagyartanár
Viktória, II. évfolyamos, vala- ruár utolsó hétvégéjén. Ösz- másra, estére már felszabadulmint Bánki Bence III. évfolya- szesen 112 Kárpát-medencei tan, a rivalizálás
mos tanuló képviselte.
magyar diák mérte össze a legapróbb jeleit
A verseny főszervezője az tudását. Ahogy a szlovákiai sem mutatva isEgyetem Magyar Nyelv és győztes, Bánki Bence elmond- merkedtek, szóraIrodalomtudományi Intézete ta: „Valósággal tapintani le- koztak.
volt, s az ország különböző hetett a feszültséget a gyulai Az eredményeket
tájairól 27 versenyző két kate- megnyitón, hiszen hosszú, ke- a verseny másgóriában mérte össze tudását. mény munkával eltöltött hetek, napján hirdették
ki, minden kategóriában az első
hat helyezettet díjazták oklevéllel,
tárgyi jutalmakkal. Lakatos Lili, a
Kárpát-medencei
Bánki Bence Nyitrán a díj átvételekor
döntő 3. helyezett-

Március a könyv hónapja!
Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves vásárlóinkat!
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Köszöntő

OLVASÓINK ÍRTÁK
Gličnek és Szabónak mennie kell!

Március 16-án a komáromi
képviselők úgy döntöttek, hogy
a KOMVaK több mint 20 éven
át havonta közel 20 000 eurót
fizessen a Hass cégnek. Erre
joguk van, bár szerintem nem
igazán volt ez okos döntés.
Azt azonban, hogy a cég idáig jutott, valaki, vagy valakik
okozták. Nem túl nehéz beazonosítani őket, hiszen a szerződéseken szerepel a nevük. Azt
sem nehéz beazonosítani, hogy
anno kik bízták meg ezeket az
embereket. A felelősségrevonásra persze Komáromban ak-

kora esély van, mint egy Thomas Mann regénynek Győzike
könyvtárában.
Azonban van két képviselő a
testületben, akik évek óta a
KOMVaK felügyelőtanácsának tagjai: Glič Konštantín és
Szabó Béla. Egyértelműen kijelenthető, hogy az orruk előtt
zajlott a cég brutális eladósodása. Mit tett ez a két „jóravaló” ember ez ellen? Szemmel láthatóan semmit! Glič
többször hangoztatta, hogy
Olláryék csodálatosan végzik
munkájukat és Cséplő is csak

Családi nap Bátorkeszin

Március 28-án ünnepli 80. születésnapját

elismerést érdemel. Nos, ha
valaki ennyire elvakult és nem
jut az eszébe, vagy nem tudja
felfogni, hogy őt azzal bízták
meg, hogy FELÜGYELJEN és
a VÁROS érdekeit képviselje,
akkor az az ember nem odavaló!
Március 16-án sikerült eddigi
nem igazán áldásos tevékenységüket megkoronázni azzal a
szavazással is, melynek során
egyikük sem támogatta a cég
teljes átvilágítását! Besenyő
Pista bácsit idézve: „Nooormális?” Hát persze, hogy nem
és bizony már keményen kilóg
a lóláb.
Ezért szólítom fel őket a felügyelőbizottságból és a képviselőtestületből való azonnali
távozásra. Természetesen ismerve eddigi morális hozzáállásukat, erre nincs esély, de
kíváncsian várom, hogy a polgármester, vagy a képviselők
veszik-e a bátorságot és eltávolítják-e őket végre legalább
a KOMVaK környékéről.
egy türelmét és reményét
vesztett komáromi lakos

özvegy Bindzár Helena
Dunaradványon.

Szívből köszöntünk e szép tavaszi napon.
Hálásan köszönjük értünk elmondott imáidat
és azt is, hogy mindig arra tanítottál minket,
hogy: „meg kell bocsátani és segíteni kell”,
amit az életeddel is bizonyítottál.
Isten éltessen és dalolj édesanyánk még nagyon sokáig.
A gratulációhoz csatlakoznak unokatestvéreid Komáromból, Karváról és Bátorkesziről.

Gázolaj helyett fűtőolaj

A nyitrai vámhivatal ellenőrei a múlt hét folyamán
161 ezer eurós adócsalást lepleztek le. Egy érsekújvári és egy komáromi üzemanyag-felhasználó
cég 430 ezer liter fűtőolaj forgalmazását hamis
iratokkal akarta igazolni. A vámosok adócsalás és
okirathamisítás gyanújával mindkét esetet továbbították a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalához
(Kriminálny úrad Finančnej správy – KÚFS).
Mint kiderült, a cégek próbálták
bizonyítani
gázolaj üzemanyag he- az ásványi olaj eredetét,
lyett fűtőolajat hasz- amelyet egy olcsóbb árnáltak
gépjárműveik kategóriában vezetnek.
üzemeltetésére. Az ellen- A két vállalat által elköőrzés során arra is fény vetett adócsalás 161 ezer
derült, hogy az ellen- 548 euróval rövidítette
őrzött vállalatok üzem- meg az államkasszát. A
anyagtöltő állomások- cégvezetők ellen eljárás
ról származó iratokkal indult.

Értesítés
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége értesíti az érdeklődőket, hogy a
Pető Intézet térítésmentes rehabilitációját megelőző egyszeri állapotfelmérésre
az SZMPSZ honlapján (www.szmpsz.sk)
található elektronikus jelentkezési lapot
kitöltve jelentkezhetnek be.
Határidő: 2017. április 20.
A jelentkezési lap és a további részletek a
honlap kiemelt híreiben találhatóak meg.
Jelentkezéseiket a beérkezés sorrendjében
regisztráljuk, és az állapotfelmérésre meghívást küldünk.
További kérdéseiket a következő elérhetőségeken tehetik fel:
Telefon: +421 035 7714755
Mobil: +421 907 111 455
E-mail: irodavezeto@szmpsz.sk

A Libertate Polgári Társulás március 25-én a helyi Kováts
József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában családi napot
rendez, ahová várják a nem bátorkeszi fiatal családokat is.
A programból:
Ölveczky Kalmár Mónika) *
10 órakor megnyitó * 10,30- 15:30-kor Ringató (Bresztyák
tól Mesevár (Benyó Erzsébet Margit) * 16 órától Felnőtt
mesemondása gyerekeknek) * mese Benyó Erzsébettel * 17
11 órától fogápolási tippek és órától filmvetítés: Az üldözöttanácsadás (Crystal Dent) * 12 tek védelmében – gróf Esterórától 16 óráig Népi és sport- házy János életéről * 18 órakor
játékok a környékbeli cser- Európai kerékpáros élménybekészekkel, közben 12:30-kor számoló, Kovács Tamás
Népi hangszersimogató Horsa
Istvánnal * 13,30-tól 16,30-ig
Selfiecam, amivel megörökít- Csicsón március 18-án ünnepelték az 1848-49heted élményeidet! * 13 óra- es forradalom és szabadságharc évfordulóját.
kor Pénzügyi alapismeretek Nagy Zoltán csicsói versmondó szavalata után a
(Penzügy.sk) * 14 órakor Szép- Gyöngykoszorú Népdalkör fellépése következett.
ségápolási tanácsadás Saláta Földes Csaba mérnöknek, Csicsó község polgárNikolettával * 14 órakor Tánc- mesterének ünnepi beszéde után Nagy László, a
ház a Pengő zenekarral (tán- Magyar Köztársaság Pozsonyi Nagykövetségének
cokat tanít Ölveczky Árpád és tanácsosa köszöntötte az ünneplőket és felolvasta
Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a levelét. Az ünnepélyes koszorúzást a
Grandioso zenekar zenés műsora követte. Végül a
Március 24-től április 10-ig a ta- délután fénypontjaként megtekinthettük a Csicsói
vaszi nagytakarítás keretén belül Gáspár Sámuel Alapiskola volt és jelenlegi diáknagyméretű szeméttároló konté- jai előadásában „Szendrey Júlia, a költőfeleség”
nereket helyeznek ki a kertészeti című emlékműsort. A diákok felkészítését idén is
és lakóövezetekben a következő Mgr. Nagy Edit tanárnő irányította. Csicsó község
időrendi felosztásban:
önkormányzata és polgármestere ezúton köszöni
Március 24től 27ig Selye u., minden szereplőnek és résztvevőnek a színvonalas
Klapka György u., Rozália tér, műsor elkészítését.
Németh Andrea
Damjanich u., Belső körút, Építész u., Tó u., Mély u., Nagy ér
(2.)
sor, Nagy sor, Augusztus 29. u.,
Kassai u., Megyercsi u., Körút,
Vasút u., Gazda u., Mély u., If1978-tól a Kör tagjai gondozták több Gábor ref. püspök, Tuba János). Kelemen ségében: a betegsége miatt leköszönő
júság u., Csák Máté u., Munkás
neves komáromi személyiség síremlékét István feldolgozta a két világháború közti Trugly Gizella helyett Beck Mária lett a
u., Béke u., Szakszervezet u.,
Építész u., Ipar u., Szabadság
(Beöthy Gáspár, Beöthy Zsigmond, a Jókay időszakban Komáromban működő ifjúsági pénztáros, a krónikaírást pedig Hegedűs
u., Határőr u., Duna rakpart,
család, dr. Alapy Gyula, dr. Baranyay egyesületek történetét. 1979 decemberében Margitka folytatta, s végzi mindnyájunk
Handlovai u., Prowazek u.,
József, Kopeczky János zenetanár, Pap személyi változás történt a Kör vezető megelégedésére mindmáig.
Aranyember u., Seress Rezső
u., Eötvös u., Várút, Patak u., 1981-ben a Kör tagjai hat- gyományossá váló farsangi 1985-ben megkezdték mun- tagjai megkoszorúzták az egy helyre temetett mintegy 40
Czuczor Gergely u., Örsújfalu, száz koronát adtak össze a társasvacsoráját. Szintén et- kájukat a temetők nevezetes 1848/49-es honvédek közös katona nyugszik alatta.
Kava, Gyulamajor, Gadóc
Jókay család sírkápolnájának től az évtől datálódik az a ha- síremlékeinek összeírására síremlékét a katolikus temető- A Kör egyik régi kezdeményeÁprilis 7től 10ig: Újfalusi faláról hiányzó márványtáb- gyomány, hogy a vezetőség alakult csoportok.
ben, másnap, március 15-én a zése vált valóra 1991. auguszkertek, Vadas, Cserhát, Szent- la elkészítésére.
felköszönti a kerek születés- 1986. október 7-én tartotta a tagság részt vett a Klapka-szo- tus 3-án, amikor a Selye Napál, Kabátfalu, Harcsás, Kis
A Kör fennállásának 10. napjukat ünneplő tagokat.
Kör először összejövetelét a bornál (még az Angolparkban) pok keretében a Határőr utcai
Izsa, Sistag, Téglagyár, Izsai évében Kelemen István elő- 1984. november 23-án id. Zichy-palota akkor kialakított megvalósuló koszorúzáson is, Selye-házon leleplezték Selye
út, Holt-Vág, IV.,V.,VI. bástya, adást tartott a komáromi Trugly Sándor vezetésével termében. Ott került sor 1986. ez azóta szintén hagyománnyá János háromnyelvű márvány
Pozsonyi út, Selye utcai kertek, farsangi
népszokásokról, Nagy László Endre, Szabó december 16-án a Kör ünnepi vált a Kör tevékenységében.
emléktábláját. Tagjaink ott
Diófa sori kertek, Doprastav Sztankay József elkészítette Jenő, Huszlicska György, ülésére a múzeum megalaku- 1990-ben a Kör anyagi támo- voltak október 31-én azon az
mögötti kertek, Erzsébet-szi- a második világháború előt- Tóth András, Krűger Viktor lásának századik évfordulója gatásával a helyi református ünnepségen is, amelyen lelepget. A hulladék lerakása az ti komáromi vendéglátóipa- és Vörös Lajos áthelyezték alkalmából. 1987 novembe- temetőben felállították a má- lezték az eredeti helyére viszelhelyezett konténereken kí- ri létesítmények jegyzékét, a katolikus temetőbe Obell rére elkészült munkájával a sodik világháború alatt Ko- szahelyezett id. és ifj. Péczely
vül tilos és büntetendő!
Bihary Mihály pedig e léte- József honvédőrnagy-orvos helyi temetők feltérképezését máromban elhunyt magyar József és Tóth Lőrinc emléksítmények jellemzését írta síremlékét, amely a Maria- végző két csoport Szabó Ernő honvédek emlékművét. Az tábláját.
le értékes adatokat szolgál- num mögötti területen a sár- és Kucman Jenő vezetésével. evangélikus és református te(Folytatása következik)
1989. március 14-én a Kör metőből 1978-ban exhumált és
tatva Komárom társadalmi ban hevert.
Mácza Mihály
életének feltérképezéséhez.
A jubileumra megjelentetett
Március 7-én, esete fél nyolc kiadványunkat csupán 200
tájban a komáromi a Munka példányban, sokszorosítva
utcában, a lakóházak között adhattuk ki, a járási pártbiegy 69 éves asszonyt rabolt ki zottság csak így engedélyezegy ismeretlen férfi. A tettes te, mert a kötet tartalmazza
kiszakította a hölgy kezéből négy komáromi templom
a táskát és elfutott. Tettével történetét is.
közel 100 eurós kárt okozott Működésének második évtia sértettnek. A rendőrség ko- zedében a Kör tagjai folytatmáromi nyomozói azonnal ták a muzeális értékű tárgyak
elkezdték a bűncselekmény és történelmi adatok gyűjtéfelderítését, és a „forró nyo- sét, saját kutatásaik alapján
mon” indított vizsgálat során előadásokat tartottak, valaa szálak egy 29 éves örsújfalu- mint beadvánnyal fordultak
si lakoshoz vezettek, aki nem az akkori Komáromi Városi
először követett el hasonló Nemzeti Bizottsághoz, melybűncselekményt. A nyomozó ben indítványozták, hogy azt
ennek alapján vizsgálati fog- a házat, amelyben Selye Jáságba való helyezését kérte.
nos nevelkedett, a város jeA rendőrség rablással vádolja lölje meg emléktáblával és
a férfit, s amennyiben a bíró- nevezzen el a tudósról egy
ság is bűnösnek találja, hat utcát.
hónaptól 3 évig terjedő bör- 1984-ben rendezte meg előA komáromi múzeumbarátok köre
tönbüntetésre ítélhető.
ször a Kör az azóta már ha-

1848 márciusi ifjaira emlékeztek

Tavaszi lomtalanítás!

45 éves a Komáromi Múzeumbarátok Köre

Rács mögött
a rabló
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Családi perpatvar

Növényvédelem
Teendők a veteményesben
A héten beköszönt a naptári
tavasz. Remélhetően véglegesen megkezdődik a felmelegedés, de emlékezzünk csak
vissza, hogy néhány évvel ezelőtt régiónkat egy hatalmas
hóvihar napokra megbénította. Szerintünk azonban valóban ideje elővenni a gereblyéket, ásókat, és beszerezni
néhány műtrágyafajtát is.
A veteményeskertben egy sor
növény áttelelt, most ezeknek
gondozásra van szükségük:
Az ősszel vetett és kikelt mezei saláta talaját villás kapával
fel kell lazítani, hogy a föld
gyorsabban melegedjék fel és
az apró növénykék mielőbb
az asztalra kerülhessenek.
Az októberben kipalántázott,
áttelelő fejes saláta növekedését most nitrogén-műtrágyázással segíthetjük elő, de
a kiszórt adagot ne túlozzuk
el, mert a fel nem használt
tápanyag mérgező nitritként
halmozódik fel a saláta leveleiben.
Az ősszel duggatott fokhagymagerezdek friss levelei már
ágaskodnak a földben, nekik
is jót tesz a föld porhanyítása.
A sóska- és a spenótveteményről szedjük le a fóliát,
illetve a lombtakarást, hogy
minél több meleget és napot
kapjanak.
Az áttelelt mángold- és az
évelő rebarbaratövek is korán
ébrednek fel a téli álmukból,
serényen hozzák friss hajtásaikat; ezt káliműtrágya kiszórásával és a talaj porhanyításával lehet meggyorsítani.
A gyümölcsfák törzsére is ráfér egy alapos tisztogatás!
Már ki is készíthetjük a nyeles fakaparót és a drótkefét,
hogy el ne mulasszuk elvégezni ezt a meglehetősen fáradságos és hosszadalmas, de
fölöttébb hasznos munkát!
Az elváló kéregripacsok alatt
ugyanis tömegesen teleltek át
a kártevők tojásai, bábjai és a
betegségek spórái. A kisebb-

nagyobb fagyrepedések körül
is le kell vágni az elhalt kérget
és nagy hiba volna kezeletlenül hagyni a fagyrepedéseket;
ezeket sebvédő anyaggal is be
kell vonni. A kéregtörmeléket maradéktalanul össze kell
gyűjteni és elégetni, mert a
földön maradva fertőző gócot
képeznek! Az egyik ilyen tennivaló az előző évi fertőzött
növényi részek megsemmisítése utáni talajforgatást és
talajlazítást követő Trifenderkezelés elvégzése. Ezzel az
antagonista gombákat tartalmazó mikrobiológiai termésnövelővel nagy mértékben
csökkenthetjük
a talajban áttelelő kórokozó
gombák menynyiségét. Erre
azért is van
nagy szükség,
mert a tavalyi
csapadékos, párás év nagyon
kedvezett a különböző gombák tenyészésének, úgy mint
a paradicsom- és burgonyavészt okozó Phytophtora-nak,
valamint a Sclerotinia-nak,
Rhizoctonia-nak stb. Amenynyiben Trifenderrel kezeljük a
talajt, segítjük az ott zajló cellulózbontást, későbbiekben
pedig a vetemény erőteljesebben fog fejlődni, gyökeresedni. A készítményt maximum 1
%-os töménységű permetként
a talajra kell locsolni, majd
pedig sekélyen bemunkálni,
amit végezhetünk akár gereblyével is.
Ne feledjük, hogy a most kiszórt műtrágya a leghatékonyabb! Szinte minden kerti
növény meghálálja a nitrogénpótlást péti sóval, ammóniumnitráttal vagy egyéb,
gyári műtrágyákkal. Érdemes figyelmesen kiválasztani
a megfelelő káliműtrágyát,
mert a kerti növények több-

sége (különösen a bogyós
gyümölcsűek) rosszul viseli
a klórtartalmú kálitrágyákat,
ezért ajánlatos inkább káliumszulfátot vásárolni és használni.
A málna, szeder, kivi, barack,
birsalma, füge, szőlő, nektarin telepítésének most van
itt az ideje, az őszi sikertelen ültetések is pótolhatóak.
A ribizli és köszmétecserjék
dugványokkal való szaporítására is fordíthatunk időt.
A növekvő, vagy idősebb
gyümölcsfák metszését, még
rügyfakadás előtt végezzük. A
következő fűszernövényeket

is elvethetjük már: kakukkfű,
levendula, levélpetrezselyem,
metélőhagyma, nehézszagú
ruta, zsázsa, kapor, turbolya.
A zöldborsó, sárgarépa, karfiol, karalábé, fokhagyma,
retek, zeller, patiszon is vetésre vár. Még gyorsan földbe
tehetjük a dughagymákat. És
itt vannak a virágok…. Az
alábbiakat állandó helyükre
vessük: pipacs, mák, fátyolvirág, búzavirág, szagosbükköny, tatárvirág, körömvirág,
nyári viola.
Mostantól, hogy emelkedik a
hőmérséklet, kezdjük el újra
öntözni a növényeket. Ne feledkezzünk meg a szobanövényekről, az átültetésre most is
alkalmas az idő, az erkélyen
tartott növényeket tisztítsuk
meg az elhalt részektől, és
vágjuk vissza őket.
-la-

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!
E-mail: bv-tv@stonline.sk

B-CENTER

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.) Ez a hét nem az egy helyben toporgásról fog szólni. Ha eléggé elkötelezett és megragadja
a kínálkozó lehetőségeket, nagyot léphet előre. Legyen tudatában
képességeinek, és vállalja el, amivel megbízzák. Ne aggódjon,
fel tud nőni a feladathoz, sőt még sajátmagát is meglepi majd
helytállása.
HALAK (február 21. – március 20.) Fejlessze önmagát, amiben
és amilyen formában csak tudja. Minden olyan tanfolyamot, képzést, ami felkelti az érdeklődését vagy esetleg régi álma volt, érdemes elkezdeni, mert olyasmit fog kibontakoztatni önben, ami
szerves része személyiségének, de egyelőre háttérbe szorul.
KOS (március 21 – április 20.) Újra elővesz egy olyan kapcsolatot vagy felidéz egy olyan eseményt, amit egyszer már megpróbált lezárni, de bármilyen hosszú idő telt is el, tudja, hogy
ezzel az emberrel, vagy az önök között meglévő kapcsolattal
valamit még tenni kell. Becsülendő a bátorsága! Fontos lépést
tesz meg.
BIKA (április 21. – május 20.) Vigyázzon, nehogy elmulaszszon egy fontos történést. Bár sokszor érdemes várni a nagyobb döntésekkel, a várakozás magában hordozza annak a
veszélyét, hogy megszokjuk ezt az átmeneti állapotot és valahogy elfelejtjük elkötelezni magunkat. Ne kövesse el ezt a
hibát!

Februári szerencsés megfejtőnk: Kántor Erzsébet komáromi olvasónk.
Nyereményét szerkesztőségünkben átveti.
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
Egy jómódú, elegáns férfi sétálgat az utcán.
Egyszercsak eléugrik egy hajléktalan egy
fegyverrel a kezében.
– Drága uram! Segítsen! Száz euróval megmentheti egy ártatlan ember életét!
–És ki az az ártatlan ember?
– Hogyhogy ki? Hát Ön!
Bemegy a páciens a pszichológushoz, kényelembe helyezi magát a díványon. Az orvos
megkezdi a beszélgetést:
– Nos, akkor kezdje a legelején!
– Először is, megteremtettem a világot...
– Az én anyósom olyan, mint egy jó pohár
sör!
– Miért, olyan finom?
– Nem. Jéghideg, és amikor elém kerül, hab- Meséli egy férfi a kocsmában:
– Képzeljétek, tegnap este, amikor itt iszogattam
zik a szája.
Beteg az uraság, ezért azt mondja inasának:
– Jean, hozzon néhány téglát!
– Minek uram?
– Hogy hamarabb felépülhessek.

veletek, egy fickó betört a házamba!
– És mi történt? – kérdezik a többiek.
– Agyrázkódást kapott, és kitört hat foga... A
feleségem ugyanis azt hitte, megint én megyek
haza részegen...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Hagyjon időt ezen a héten az
örömmel végzett tevékenységek, hobbik számára. Érdemes
ezekben elmélyülnie, illetve valami ezekhez kapcsolódóba
belekezdenie. Ha képzi magát és hasznosan tölti az idejét, sok
örömét lelheti abban, amit tesz. Kezdjen el végre rendszeresen mozogni!
RÁK (június 22. – július 22.) A munkában jelentős felívelés várható ezen a héten. Új feladatkörök nyílhatnak meg ön előtt, illetve lehetősége lesz változtatni munkakörülményein. Ezzel együtt
anyagi helyzete is stabilizálódik, de ez inkább hosszú távon lesz
érezhető. Egyelőre ne kezdjen költekezni, legyen türelmes és
igyekezzen az eddigieknél jobban takarékoskodni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Tele van tervekkel és
ötletekkel, amelyek olyan mennyiségben születnek most önben,
hogy nem is tudja végiggondolni, melyikkel érdemes valamit
kezdeni. Beszélgessen sokat barátaival, közeli ismerőseivel, kérje
ki objektív véleményüket, az segíteni fog abban, hogy egyfajta
sorrendet állítson fel.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten vezető
szerephez jut a családi élet szervezésében, különösen, ha egy
nagyobb családi évforduló vagy esemény következik. Így alkalma lesz több időt tölteni szeretteivel, ami egyrészt persze
fárasztó, de lelkileg igazán feltölti és egyfajta mély nyugalom
érzésével ajándékozza meg.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Nagyon elfoglalt
lesz ezen a héten. Jó kommunikációval és tervezéssel azonban
minden feladatának eleget tud tenni. Fontos leckéket tanulhat
meg most az együttműködésről, különösen arra vonatkozóan,
hogy az egyes emberek milyen árat kérnek a segítségükért.
Most kiderülhet, ki is az igazi barát.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Társasági élete felpezsdül ezen a héten, ami az elkövetkező időszakra is kihat
majd. Befogadja egy olyan társaság, amilyenre mindig is vágyott. Megfelelő szellemi inspirációt jelentenek önnek, kölcsönösen nagyra értékelik egymás humorát és eltérőnek tűnő,
mégis nagyon rokon meglátásaikat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Biztató kilátásokkal
kecsegtet ez a hét, bár az tény, hogy az erőfeszítéseket nem spórolhatja meg. Ha lustálkodik vagy készpénznek vesz bizonyos
helyzeteket, problémái nemhogy nem rendeződnek, de még súlyosbodhatnak is. Hivatásában lehetősége lesz önmaga fejlesztésére.
BAK (december 22. – január 20.) Ezen a héten lehetősége lesz
több készsége fejlesztésére. Érdemes minden lehetőséget megragadnia tapasztalatai elmélyítésére. Az a tudás, amire most
szert tesz, nemcsak a jelenben segítheti, hanem a közeljövőben
is új lehetőségeket tárhat fel ön előtt. Néha úgy tűnik, hogy szeret begubózni. Nyíljon meg bátrabban!
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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

* Vennék Škoda Felíciát. Tel.:
0915 316 259.

Fűszerpaprika
eladó Gútán

0905 163 575

Nagymegyeren eladó
4,5 áras építkezési telek.
Tel.: 0907 093 843.
Predám 4,5 árový stavebný
pozemok vo Veľkom Mederi.
Tel.: 0907 093 843.

Eladó félig alápincézett
családi ház Keszegfalván
11 áras telken
(3 szoba, konyha, mellékhelyiségek, garázs).
Tel.: 0904 537 310.
* Házbiztosítás, lakásbiztosítás. A legjobb áron! Tel.: 0905
928 195.
Komáromi
élelmiszerüzletünkbe
eladónőt keresünk
Érdeklődni lehet
10 és 14 óra között a
035/7710 302-es
telefonszámon.
Eladó Gútán búza
(14 euró/q).
Tel.: 0915 630 280.

WALDEK

* Eladó családi ház Gúta-Őrtényben. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0915 630 280.
* Eladó fiatal, tejtípusú
fejőstehén. Első ellés után. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0918
144 472.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

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

6

MŰSORAJÁNLAT
március 25-től 31-ig

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, 12.55
Monk (amer.), 13.55 Gyilkos sorok (amer.), 15.00
Mr. Bean nyaral (amer.),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 18.55
A szépség és a szörnyeteg
(amer.), 20.50 Indiana Jones és a kristálykoponya
királysága (amer.), 23.25
Közellenségek
(amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 13.45
Ha z udj, ha t ud sz! (amer.),
15.55 A z utolsó Mi m ic
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.20
Na r n ia k rón i kái (amer.),
22.30 Éli köny ve (amer.),
1.00 A harc mesterei
(amer.)

RTL II

10.00 A legjobb receptek,
12.00 Nyomtalanul (amer.),
13.00 Szerelem második látásra (angol-amer.), 18.00 A
szállító (amer.), 19.00 Miami helyszínelők (amer.),
20.00 A hűtlen (amer.-német), 22.25 CSI: A helyszínelők (amer.), 23.25 A hűtlen (amer.-német)

M2

11.50 A z én k is ször nyeim, 13.20 A k is időut azók,
13.45 Paula és a vadállatok, 14.15 Pom-Pom meséi, 14.55 Nils Holgersson
csodálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Mickey
egér játszótere, 19.15 Gondos bocsok, 20.05 PapásBabás, 21.00 Én vag yok
it t, 22.35 M R 2 Szimfoni k,
0.10 Jövőkép (amer.)

Duna tv

12 . 50 K el e t- E u r ó p a v a d o nja i , 14.0 5 M a g y a r
k r ó n i k a , 14. 35 Sz e r el m e s f öl d r ajz , 15.10 Ö z ve g y
m e n y a s s z o nyo k
(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
A z u t á n (a m e r.), 21.4 0
Vé g ve s z él y b e n (a m e r.),
0.0 5 Hu l l á m o k ö r d ög e
(a m e r.)

Duna World

10.05 Rú zs és selyem ,
11.40 Ün ne pnapok (mag ya r), 14.15 Tőkécz k i és
Ta k a ró, 14.45 Ha ng v il la ,
15.15 Hog y volt?, 16.15
Á lom hava (a mer.), 17.10
Csalá d-ba r át , 18.50 Térké p, 19.20 Í zőr zők , 20.0 0
Csa k sz í n há z és má s semm i (mag ya r), 21.30 Bag i
Na csa Show, 22.25 Mu nk aüg yek

Pozsony 1

11.55 Szlovák ízek, 12.40
Énekel a föld, 14.30 Egy
lépés
a
mennyország,
16.25 Az utolsó vonat
(amer.), 17.55 Úttalan
utakon, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.25 Énekel a föld, 22.05
Talkshow, 23.00 Az utolsó
vonat (amer.)

Pozsony 2

12.00 Tudományos magazin, 13.20 Kapura, 14.00
Farmereknek, 14.55 Tesztmagazin, 16.30 Táncverseny, 17.45 Apám, 18.30
Esti mese, 20.00 Híradó,
21.30 Kakukk az erdőben
(cseh), 23.05 A híd (svéddán)

Markíza tv

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, 10.35
St a h l konyhája , 13.20
A Miller család (amer.),
14.10 Mon k (amer.), 15.10
Gy il kos sorok (amer.),
16.15 A z erdő kapit ánya (mag ya r), 18.0 0 Té nyek , 18.55 Jég korsza k 4
(amer.), 20.45 Sza k íts, ha
bí rsz! (amer.), 23.10 Túlélésből jeles (amer.), 1.15
Ha z udj, ha t ud sz! (amer.)

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

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

M1

6.20 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Annyit ésszel,
mint erővel!, 20.45 Egymás
szemében, 22.10 Az utolsó
napok (amer.), 0.10 Bűnös
Chicago (amer.)

6.30 Kölyökklub, 11.10
Egészségkalauz, 13.50 Házon kívül, 14.25 A mi kis
falunk
(magyar),
15.35
Nincs kettő négy nélkül
(olasz), 18.00 Híradó, 18.50
A Karib-tenger kalózai
(amer.), 21.50 Hölgy aranyban (amer.), 0.45 Vörös homok (amer.)

5.50 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Story extra, 13.40 A
kis menyasszony (indiai),
14.20 Éjjel-nappal Budapest, 15.35 A konyhafőnök,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.20 Éjjel-nappal Budapest, 21.35
Barátok közt, 22.15 Dr.
Csont (amer.), 23.45 Magyar ul Balóval

RTL II

RTL II

RTL Klub

10.00 Szemenszedett boldogság (amer.), 11.40 Segítség, bajban vagyok!,
16.40 Julie és Julia (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Jane
Eyre (angol-amer.), 22.20
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 23.20 Julie és Julia
(amer.)

M2

12.50 Rozsdalovag, 14.15
Pom-Pom meséi, 14.55
Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 15.55 Galambbegy
(német), 17.00 Mickey
egér játszótere, 17.50 A
gumimacik, 19.15 Gondos
bocsok, 20.05 Papás-Babás, 21.05 Most jó (angol),
23.35 Bosszú (amer.)

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
13.25 Mú zeu mt ú ra , 14.0 0
Rosa , a z esk üvőszer vező
(német), 15.35 Lila a kác
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.05 Ká r t yavá r (amer.),
22.15 Apá k és lá nyai k
(amer.- olasz), 0.45 Édes
Cha r it y (amer.)

Duna World

11.30 Éj jel i zene (mag ya r),
13.15
Nag yok ,
14.25 A z én 56 - om , 14.30
A rejt élyes X X. szá za d ,
15.0 0 Rú zs és selyem ,
15.30 Ö nök kér t ék , 16.25
Há rom ha zába n hont ala n ,
17.15 Lut her (mag ya r),
19.30 Ha zajá ró, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30
Cson k a vágá nyon , 22.30
Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

11.20 A világ képekben,
13.00 A z ajtó mögöt t,
13.30 Tesz t magazi n, 14.15
Poi rot (angol), 15.55 A z
iskola az élet alapja, 17.35
Menjü n k a ker tbe, 18.15
A konyhám titka, 19.00
Hí rek, 20.25 Labdar úgás,
23.45 Aga tha Ch r istie:
Poi rot (angol)

Pozsony 2

13.55
Színészlegendák,
14.05 Az erdész felesége
(szlovák), 15.35 Az ajtó
mögött, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.35 A
Biblia foly tatódik, 22.00
Színházi meghívó: Kukura

Markíza tv

10.00 K redenc, 11.10 Bajos
csajok (amer.), 13.10 Kispályás szerelem (amer.),
15.20 Valahol már láttalak,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Töréspont
(amer.), 22.45 Alex Cross
(amer.), 1.00 A szálló
(amer.)

11.40 A Beverly Hillsi zsaru 3 (amer.), 13.45
Chart Show, 15.50 Jó tudni!, 17.50 Felvég, alvég
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 Valahol már láttalak,
23.00 Halállista (amer.),
1.25
Halálos
fegyver
(amer.)

JOJ TV

JOJ TV

10.45 Viszlát, nagyi!, 11.20
Inkognitó, 14.00 X-Men
(amer.), 16.20 Senki sem
tökéletes, 18.00 Szünidő
(szlovák), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Szörnyecskék (amer.), 22.45
Vétkezés (amer.), 1.10 Miért ne ölnélek meg? (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP

10.35
Szörnyecskék
(amer.), 12.40 Dragonball
(amer.), 14.30 Hogyan
ízlik a költőknek az élet
(cseh), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 1890 (szlovák), 22.00 Mordparta
(cseh), 23.25 Gyilkológép
(amer.)

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 A szállító (amer.), 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 Hagyjál főzni!,
22.00 Showder Klub

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
12.55 Geronimo Stilton,
13.35 Animália, 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

11.35 Jamie 15 perces
kajái,
12.50
Colu mbo
(amer.), 14.25 Erdészház Fal kenauban (német),
15.20 A múlt ár nyékában
(szlovák), 16.15 Charlie, majom a családban
(német), 18.35 Vég telen
szerelem (török), 19.25
Maradj t alpon!, 20.25
Kék fény, 21.25 Ha waii
Five.0 (amer.), 22.15 Alpesi nyomozók (osz t rák),
23.05
Becéző
szavak
(amer.)

Duna World

11.25 Keser ű igazság (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15
Öt kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.10 Roma magazin, 16.10 Duna anzix,
16.30 Szenes Iván írta,
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), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos világ,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 A banklady
(német), 22.15 Riporterek,
22.50 A mentőautó, 23.45
Ágota (lengyel)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 11.55 Élő panoráma, 14.10 Park, 15.35
Nemzetiségi
magazin,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45 Városból
városba, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 21.05 A hábor ú, 22.30 Juha (f inn)

Markíza tv

9.50 Családi történetek,
11.50 A mentalista (amer.),
12.50 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 A farm,
23.30 Mama, 0.20 Gyilkos hajsza (amer.), 1.20 A
mentalista (amer.)

JOJ TV
8.30 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, 23.20 Heti hetes

6.20 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó (amer.),
14.40 Gyilkos sorok (amer.),
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25
Annyit ésszel, mint erővel!,
20.45 Született szobalányok
(amer.), 21.45 Az indíték
(kanadai), 22.50 Sherlock és
Watson (amer.)
5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Story extra, 13.30 A
kis menyasszony (indiai),
14.05 Éjjel-nappal Budapest, 15.25 A konyhafőnök,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.25 Éjjel-nappal Budapest, 21.45
Barátok közt, 22.20 Castle
(amer.), 23.50 XXI. század

RTL II

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

M2

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
6.55 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok
(amer.), 15.45 Ana három
arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Annyit ésszel, mint
erővel!, 20.45 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.00 A
szmokinger (amer.), 0.05 A
törvény embere (amer.)
5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Story extra, 13.30 A
kis menyasszony (indiai),
14.05 Éjjel-nappal Budapest, 15.25 A konyhafőnök,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A
konyhafőnök, 20.30 Éjjelnappal Budapest, 21.50 Barátok közt, 22.25 Szulemán
(török), 0.00 Házon kívül

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Story extra, 13.30 A
kis menyasszony (indiai),
14.05 Éjjel-nappal Budapest, 15.25 A konyhafőnök,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.30 Éjjel-nappal Budapest, 21.50
Barátok közt, 22.25 Halálos fegyver (amer.), 1.15 A
hatalom hálójában (amer.)

RTL II

RTL II

11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40
Showder Klub, 16.35 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge,
17.35 Hagyjál főzni!, 18.35
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Hagyjál főzni!, 22.00
Showder Klub, 0.30 A gyanú
árnyékában

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)

M2

Duna tv

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.20 Erdészház Falkenauban (német), 15.20 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.15
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), 22.20 Cédrusliget
(amer.-kanadai)

Duna World
11.35 Vidám elefántkór
(magyar), 13.45 Hazajáró,
15.10 Nemzetiségi magazinok, 16.30 Szenes Iván írta,
17.20 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár, 19.55 Cirkuszfesztivál, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

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 Hűtlenség szlovák
módra (szlovák), 21.35 Szlovák ízek, 22.10 Az éjjeliőr
(angol), 23.10 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.40
A rendelő, 15.30 Ukrán magazin, 16.00 Hagyományos
gyógymódok, 16.30 Horgászoknak, 17.45 Városból
városba, 21.10 Öröm az élet,
22.30 Teatro Tatro

Markíza tv

9.50 Családi történetek,
11.50 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, 0.00 Két
és fél férfi

JOJ TV
10.35 Vadlovak, 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, 0.15 Dr. Csont
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Annyit ésszel,
mint erővel!, 20.45 A szultána (török), 21.55 NCIS
(amer.)

13.35 Animália, 14.35 Raju, a
riksa, 14.55 Max és Ruby, 15.40
Állatkert a hátizsákban, 16.30
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)
12.50 Columbo (amer.),
14.25 Erdészház Falkenauban (német), 15.20 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.15
Charly, majom a családban (német), 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér
(amer.), 21.25 A fátyolos
hölgy (olasz), 22.55 Angyal
(svéd-dán)

Duna World

11.50 Százéves asszony (magyar), 13.20 Magyar gazda,
13.40 Noé és barátai, 15.05
Nemzetiségi műsorok, 16.05
Duna anzix, 16.25 Szenes
Iván írta, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

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 Harc a borostyánszobáért (amer.), 22.10 Gyilkosságok Carcassoneban (francia), 23.45 Ágota

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
A diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45 Városból
városba, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.05 Öröm
az élet, 23.50 Csehszlovák
f ilmhét

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,
23.45 Két és fél fér f i, 1.40
A ment alist a (amer.)

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!, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Panelház (szlovák), 22.00 Viszlát, nagyi! (szlovák), 22.45
Elfuserált plasztikai műtétek,
23.45 Napsütés, egy-két gyilkosság (amer.)

11.00 A szállító (amer.),
11.55 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 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

PÉNTEK
M1

6.20 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok
(amer.), 15.45 Ana három
arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Annyit ésszel, mint
erővel!, 20.45 Rió 2 (brazilamer.), 23.25 Húgom, nem
húgom (amer.)
5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Story extra, 13.30 A
kis menyasszony (indiai),
14.05 Éjjel-nappal Budapest,
15.25 A konyhafőnök, 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök, 20.30 Éjjel-nappal
Budapest, 21.50 Barátok
közt, 22.25 Showder Klub

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
A szállító (amer.), 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

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.35 Animália, 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 Animália, 14.30
Raju, a riksa, 14.55 Max és
Ruby, 17.45 Mily, a kíváncsi, 18.10 Digby, a tinisárkány, 18.25 Szóf ia hercegnő, 20.10 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.),
0.20 Gran Hotel (spanyol)

Duna tv

Duna tv

M2

12.50
Szülőf öldemen,
14.00 Erdészház Falkenauban (német), 15.00 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
16.00 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
Nem vagy un k mi angyalok
(amer.), 0.35 Napló szerelmeimnek (magyar)

Duna World

12.50 Doc Martin olajra lép
(angol), 14.20 Erdészház
Falkenauban (német), 15.20
A múlt árnyékában (szlovák), 16.15 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 Hetvenkedem,
23.30 Tisztességtelen ajánlat (amer.)

Duna World

11.40 Közbejött apróság
(magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.10 Magyar krónika, 15.05
Rondó, 16.05 Duna anzix,
16.30 Szenes Iván írta, 17.20
Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

11.25 Kedves hazug (magyar), 13.45 Rúzs és selyem, 14.45 Esély, 15.40 Öt
kontinens, 16.10 Duna anzix, 16.30 Szenes Iván írta,
17.20 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

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 Lea (olasz), 22.00
Törvény és rend, 23.25 Diagnózis: Gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.15
Nagy gépek, 15.00 Keresek, tehát vagyok, 15.30
Roma
magazin,
16.30
Tesztmagazin, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája,
17.45 Városból városba,
18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 21.10 A diagnózis,
22.30 Tudományos magazin, 22.55 Rendőrség

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.05 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

JOJ TV
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,
22.00 Heti hetes, 23.00 Elfuserált platszikai műtétek

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 Szlovákia, szeretlek!, 21.50
Úttalan utakon, 22.35 Nem
vénnek való vidék (amer.),
0.35 Talkshow

Pozsony 2

12.0 0
Élő
pa noráma ,
12.35 Nag y gépek , 14.25
Művészetek , 14.50 A z én
hét csod ám, 15.20 Szemtől szemben, 15.55 Ko sá rlabd a , 18.0 0 Vá rosból
vá rosba , 18.30 Est i mese,
19.0 0 Mű korcsolya , 21.35
Ö röm a z élet

Markíza tv

9.50 Családi tör ténetek,
11.50 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 3
(amer.)

JOJ TV

12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 13.55 A tárgyalóterem, 15.00 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 Alexander rossz napja
(amer.), 22.20 A törött nyíl
hadművelet (amer.)

2 kg krumpli.

7

EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

március
március
március
március
március
március
március

25-én
26-án
27-én
28-án
29-én
30-án
31-én

Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon
Auguszta
Zalán
Árpád

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Liker Ladislav és Vörös
Katalin.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Krajči
Ákos, Jaross Dorka, Pézman András, Tóth Kristóf és Zaležák Áron, a nemesócsai Tirpák Hanna
és Visnyei Réka, a bősi Dolezsa Levente, a megyercsi
Szomolai Gábor, a garamkövesdi Bolfová Dominika,
a pati Řáda Eliza Emili, a virti Plachý Alex, a tardoskeddi Tóth Viktória, a padányi Csintalan Abigél Magdolna, az érsekújvári Sucháň Šimon, a csicsói Csente
Ádám, a bogyai Németh Viktor Timót és az újgyallai
Bakmaz Carmella Mária.

A Dunatáj receptkönyvéből

BÉKÉSI
KANÁSZPÖRKÖLT
Hozzávalók:
50 dkg vöröshagyma
1 kg sertéslapocka
1 púpozott teáskanál
őrölt pirospaprika
negyed kávéskanál
őrölt bors, 1 evőkanál
zsír
1 zöldpaprika
1 paradicsom, só,
Elkészítése:
A vékonyra karikázott hagymát a felmelegített zsíron kevergetve megfonnyasztjuk. Beleszórjuk a kockákra vágott
húst, és tovább keverjük, amíg a hús minden oldala ki nem
fehéredik. Megszórjuk pirospaprikával, elkeverjük, és felöntjük egy bögre hideg vízzel. Beletesszük a kicsumázott
paprikát és a lehúzott héjú paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, és ha kell, egy kevés vizet ráöntve a legkisebb lángon
puhára pároljuk. (A főzési idő elég hosszú.) Mikor a hús
már puha, beletesszük a megtisztított, földarabolt krumplit,
annyi forró vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi, megkeverjük, és addig főzzük, amíg a krumpli meg nem puhul.
Savanyúsággal, salátával tálaljuk. Megöntözhetjük némi
tejföllel is.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Csíková Zuzana (92 éves), Ember Ladislav (78 éves), Pálffyová Helena (84 éves), Kellnerová
Mária (65 éves), a gútai Molnár László (60 éves), Misecska Mária (84 éves), Tóth Gábor (82 éves) és Horská Terézia (92 éves), a megyercsi Ballangó Mária (82
éves), a kolozsnémai Nagy Magdolna (61 éves), a madari id. Csintalan István (68 éves), a marcelházai Paulisová Anna (88 éves), valamint a hetényi Gášpár Mikuláš (67 éves). Emléküket megőrizzük!

Cseh krémes
Hozzávalók:
Tészta:
40 dkg liszt
15 dkg zsír
3 evőkanál porcukor
2 db tojás sárgája
2 dl tejföl
1 csomag sütőpor
Krém:
1 l tej
7 evőkanál liszt
25 dkg vaj
25 dkg porcukor
1 evőkanál kakaó

Elkészítése:
A tésztához szükséges hozzávalókat összekeverjük, jól meggyúrjuk, háromfelé osztjuk. Egy tepsi hátlapján egyenként kisütjük a
lapokat. 180 fokra előmelegített sütőben 12-15 perc alatt elkészül. Vigyázat, könnyen törik!
A krém:
A hét evőkanál lisztet 1,5 dl tejjel csomómentesre keverjük. A maradék tejet feltesszük forrni, amint felmelegedett a tej, folyamatos
keverés mellett hozzáadjuk a lisztet és alacsony tűzön sűrűre főzzük. Félretesszük és hagyjuk kihűlni.
Közben a vajat a cukorral habosra keverjük és a kihűlt krémet hozzáadva, tovább keverjük. Az elkészült krémet kétfelé osztjuk, az
egyik felébe teszünk 2 csomag vaníliás cukrot és a fél citrom levét.
A másik felébe belekeverjük a kakaót és a rumot.
Az alsó lapra tesszük a kakaós krémet, rátesszük a középső lapot,
erre kerül a vaníliás krém, végül a harmadik lappal befedjük.
A tetejét olvasztott csokoládéval vonjuk be és egy éjszakára beteszszük a hűtőbe.
Tipp:
Nem könnyű elkészíteni, de aki egyszer elkészítette, az sosem mond
le erről a rendkívül finom kényeztetésről. Hosszadalmas ugyan, de
a lapokat előre is meg lehet sütni, a krémmel való megtöltés után
még pár órát várni kell a szeleteléssel.

Stavebná
firma hľadá
do zamestnania
murára,
tesára a maliara.

S Z U D O K U

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Inf. na t. č.:

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek és mindazoknak,
akik elkísérték utolsó útjára,
a szentpéteri temetőbe a drága
édesanyát, nagymamát
és dédnagymamát,

0910 441 313.
Építőipari kft.
munkatársakat
keres

Gyarmati Karolinát
(született Csalava),

aki életének 94. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és részvétnyilvánításokat, melyekkel fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK

kőműves, ács, festő
szakmákban.
Tel.:0910 441 313

Horgászbotok javítása:

Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled…
Fájó szívvel emlékezünk

* Eladó komposzt és istállótrágya. Tel.: 0908 089
360.
Autóbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

0950 591 112

Farkas Gáspárra
(Komárom)

Molnár Imrére
Gútán.

Emlékét örökké őrző felesége, fia, édesapja,
anyósa, testvére családjával
és az egész rokonság

Elmúlt egy év,
hogy elmentél tőlünk,
Itt maradt emléked,
mit szívünkben őrzünk.
Fájó szívvel emlékezünk március 28-án

Fűri Árpádra
Gútán.

Emlékét örökké őrző bátyja és szerettei
Lehunytad szemed, csendesen elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának első évfordulóján

Nagy Ilonára (szül. Szépe)
Nagyszigeten.

Emlékét őrző családja

Felveszünk
könyvelőt gyakorlattal
(egyszerű és kettős
könyvelés, bérek),
kitűnő fizetési feltételekkel.

Tel.:0905 542 796.

Egészséges életmód
Zdravá výživa

halálának 15. évfordulóján.
Felesége, egész családja
és az ismerősök.
Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk.
Sok emlék, ami megmaradt nekünk,
amíg élünk, te is élsz velünk.
Fájó szívvel emlékezünk március 27-én,
halálának harmadik évfordulóján

2 csomag vaníliás cukor
1/2 citrom leve
1 löttyintés rum
1 tábla keserű csokoládé

Župná 4462, Komárno

e-shop: www.privlačuj.sk
* Búza és árpa eladó, vagy
malacra cserélhető. Tel.: 0915
343 546.

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

* 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.

Príjmem
do zamestnania
účtovníčku s praxom.

Výborné platové podmineky!

Volajte: 0905 263 873

* Tökmag eladó: 2.5 euró/l.
Tel.: 0915 108 274.

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!
Megrendelhetők
7 hetes, dominant tojórécék,
3,50 euró/db.
Házhozszállítás lehetséges.
Tel.: 0948 948 947,
0905 270 597.

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

Notebookok,

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók

eladása és
javítása.

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás *

Komárom, Ferences barátok utcája 14.

Aplico+

Fényképeiket ajándéktárgyakra

Munka utca 25.

Tel./fax: 035/7713 242 ● e-mail: galeriafoto.kn@gmail.com
(bögrék, trikók, párnák, tányérok, stb.)

is felvisszük!

Komárom,

Tel.: 7704 310.

LABDARÚGÁS

KOSÁRLABDA

III. liga, 21. forduló
MBK Rieker COM-therm Komárom – MBK Nyitrabánya
mélyében olyan kapus állt a ko- az első félidő vége előtt olyan
79:59 (20:11, 14:16, 22:15, 23:17)
máromiak hálója előtt, aki néha gólt lőtt a bániaknak, amelyre
virtuóz módon tudta hárítani a sokáig fognak emlékezni. A má- Az első negyedben már látszó- fejezték be a játékrészt. Az nyilatkozta Wayne Langston, a
bániak támadásait. Ehhez egy sodik félidőben a hazai csapat dott a két csapat közötti szín- utolsó negyedben sem válto- komáromiak játékosa.
ellentámadásból Haša volt az, folyamatosan indította ellentá- vonalbeli különbség. Lényeg- zott a helyzet, sőt Richard Ďu- Komárom legjobbjai: Bilič 24,
aki a hazai csapat nagy bánatára madásait, viszont Militosjan nem ében a komáromiak – a hazai riš edzőnek még lehetősége is Langston 14, Tomič 13.
a komáromiakat juttatta vezetés- tétovázott és még két gólt lőtt a szurkolótábor nem kis örömére nyílt arra, hogy a
hez. Igaz, a 35. percben a bániak kapujukba. A komáromi csatár – még a sokszor feleslegesen korábban kispadon
egyenlíteni tudtak, de ezután Mi- mesterhármast hozott össze, ami elvesztett labda ellenére is egy- ülőket is megmozlitosjan percei következtek. Még a III. ligában eléggé ritka.
fajta „örömjátékot” mutattak gassa a pályán. –
be. Néha igazán bravúrosan Nagy szerencsénk
IV. liga, 17. forduló
Párkány – Szentpéter 3:1 (0:0) A bajnoki táb- Magyar csak a 29. percben unta meg a tétlenke- kombinált dobásaik ellen a volt, hogy az első
az
lázat élén álló párkányiakat alaposan megizzasz- dést és hatalmas gólt lőtt a hazaiak kapujába. A nyitrabányaiak nem tudtak vé- negyedben
tották a szentpéteriek. Az első félidőben rend- második félidőben aktivizálódtak a lévai csatá- dekezni. Ezért is volt meglepő, első három támakosárral
kívül jó munkát végzett a hátvédsoruk, amely rok is és rövid időn belül, a 62. és 64 percben hogy a második negyedben dásunk
folyamatosan megakadályozta, hogy a párkányi- már a gútai kapuban kötött ki a labda. Minderre hirtelenjében feljöttek a vendé- végződött, míg a
ak gólt lőjenek. Furcsa módon és egyelőre érthe- két perccel később Oláh adott csattanós választ, gek, zárni tudták védelmüket, nyitrabányaiak tátetlen okokból a játékvezető az első félidő utolsó aki döntetlenre hozta ki a találkozót * Alsósze- sőt erre kényszerültek a ko- madásait hárítani
perceiben kiállította a vendégek kapusát, ám a li – Ímely 2:3 (2:0) Valójában senki sem hitte máromiak is. A fej-fej melletti tudtuk. Ekkor már
hazaiak így sem találtak hálóba. Ráadásul a pár- el, hogy az ímelyiek fordítani tudnak a találkozó küzdelem végül a vendégek éreztük, hogy ez a
kányiak legnagyobb meglepetésére, a második állásán, mivel az első félidő elején még ők voltak győzelmét eredményezte és a találkozó csakis a
félidő első percében egy szemfüles előrefutásból a harciasabbak, ám a találkozó irányítását foko- korábbi kilenc vesztes pontból mi győzelmünkkel
Kianek berúgta a szentpéteriek gólját. Ez végül is zatosan átvették az alsószeliek. Úgy tűnt, a 39. kettőt lefaragtak. Szerencsére érhet véget. Ennek
azt eredményezte, hogy a létszámhiányos szent- és 44. percben belőtt góljaik végkép eldöntötték csak ennyire telt a nyitrabánya- köszönhető, hogy
péteriek kapuját három ízben is bevették a párká- a mérkőzés állását. A második félidőben nem té- iaknak, mert a harmadik ne- viszonylag tisztesnyiak * Léva – Gúta 2:2 (0:1) Annak ellenére, továztak a vendégek, a 47. percben Lovász, a 60. gyedben ismét régi formájukat séges, húszpontos
hogy a lévaiak a táblázat végén kullognak, több- percben Hübs remekelt, végül a győzelmet a 66. hozták a komáromiak, további fölénnyel fejeztük Egy kissé kemény, de eredménytelen volt a
ször is okoztak már meglepetést ellenfeleiknek. percben Gajdoš biztosította be * A bajnoki táb- hétpontos előnyt kiharcolva be a találkozót – nyitrabányaiak védekezése
Ezúttal a gútai csapat régi formáját hozta, s az lázatban Ímely a 4. (31 pont), Gúta a 8. (22),
első pillanattól irányítani tudta a mérkőzést. Igaz, Szentpéter a 13. (14 pont).
Hatalmas siker idegenben: Hosszabbításban győztek a komáromiak!
V. liga, 17. forduló
BK Iskra Svit – MBK Rieker COM-therm Komárom
Ógyalla – Gyarak 1:2 (1:0) Az halmozott, amit a gyarakiak ki Mindezt a 22. percben megte92 : 94 (20:19, 20:24, 24:18, 21:24, 7:9)
ógyallaiak megfiatalított csapata is használtak és megérdemelten tézte Domonkos is. A második Az 5. és 6. helyen álló két csapat összecsapása ezúttal inkább a hazaiaknak kedvezhetett volna,
kellő frissességgel futtatta meg győztek.* Marcelháza – Zsit- félidő nyitányaként az 59. perc- hiszen a Svit szurkolói mindig hatalmas háttértámogatást biztosítottak csapatuknak. Szombaa gyarakiakat, sőt a 12. percben vabesenyő 2:1 (1:0) Hegedűs ben Hrabovský talált a györö- ton ez azonban kevésnek bizonyult, döntött a jobb felkészülés és erőnlét.
Karvai lövése juttatta előnyhöz a 32. percben gondoskodott a diek kapujába, majd a találkozó
a sörgyáriakat. Az első játékrész marcelházi szurkolók öröméről, csúcspontjaként, a 66. percben Azt, hogy a komáromiak nem végül négypontos vezetéssel Következett a hosszabbítás,
végéig még három esetben dol- ám ezután már a hazai csapat ismét Uzola vette be a vendégek csak tátrai levegőt szippanta- zárták ezt a játékrészt. A félidő amelyben a csapatok inkább a
goztak ki gólveszélyes helyze- nem jutott gólhelyzetbe. A má- kapuját. * Nagysalló – Hetény ni mentek Svitbe, már az első után a hárompontos komáromi védekezésre, mint a támadástet, ám ezeknél a vendégek már sodik félidő 9. percében egyen- 5:2 (2:0) A találkozó kezdetétől negyedben érezni lehetett, fölény kevésnek bizonyult. A ra összpontosítottak. A Svit
védekezni tudtak. A második lítettek a vendégek, ami javított szinte a tizenhatoshoz szögezte a hiszen rendkívül jó játékuk- Svit változtatott a taktikáján taktikája ezúttal nem vált be,
félidőben egy eléggé elfáradt a játék színvonalán. Mindkét nagysallói csapat a vendégeket, kal meglepték a hazaiakat. és mindvégig vezetett, ráa- pontveszélyes helyzeteket hagyallai csapat jött ki az öltöző- csapat remekül játszott, ám ér- góljaik (Hencz 54, Csintalan 69) Egy kis szerencsével már ek- dásul a harmadik negyedben gyott ki, miközben ezt a koből, csatársoruk hibát hibára ződött, hogy a hazaiak szeretnék a második félidőben születtek * kor győzhettek volna, ám az hatpontos győzetlemet aratott, máromiak jól használták ki.
otthon tartani a pontjaikat. Ezt a Naszvad – Komját 1: 4 (0:2) egypontos különbség előre ami azt jelentette, hogy átvet- Enyhe pályafölényük egyben
72. percben Vörösnek sikerült A vendégek egyértelműen jobb jelezte a Duna-partiak harci ték a vezetést. Következett a azt eredményezte, hogy véVI. liga, 17. forduló
FK Activ – Keszegfalva 12:0 bebiztosítania * Ekel – Nagy- fomában volt. Naszvad becsület- kedvét. Mindez a második já- negyedik játékrész, amikor gül – ha csak kétpontos előny(3:0) góllövő Horváth 4, Tóth györöd 4 : 0 (2:0) Parádés já- gólját Hengerics lőtte (50. perc) tékrészben érezhető is volt, jól ismét a komáromiak remekel- nyel is, de – értékes győzelmet
3, Budai 2, Turza 2 * Bátor- ték, nagyszerű szurkolói támo- * A bajnoki táblázatban 2. Ekel zárt a komáromiak védelme, tek, folyamatosan megőriz- arathattak.
keszi – Örsújfalu 5:0 (2:0) gatás jellemezte a találkozót, (29 pont), 5. Marcelháza (27 p), miközben dobóik találatai is ték hárompontos vezetésüket, Komárom pontszerzői: Togóllövők: Barton 2, Blaho, amelyen a 19. percben Uzola 6, Ógyalla (26 p), 11. Naszvad pontosak voltak. Fokozatosan aminek köszönhetően a mér- mič és V. Djordjevič 18-18,
átvették a játék irányítását és kőzés döntetlennel ért véget. Cobb 15.
Konc, Száraz 1-1 * Újgyalla juttatta vezetéshez a hazaiakat. (23 p), 15. Hetény (13 p).
– Csallóközaranyos 0:2 (0:0)
góllövők: Gőgh és Lelkes *
A S Z TA L I T E N I S Z
Marcelháza B – Izsa 4:0 (1:0)
góllövők: Vörös 2, ObložinsIII. liga
Kántor 1. * Perbete A
ký 2 * Perbete – Dunamocs
Aranyosmarót B – PK
csapata a bajnoki táb11:1 (6:0) góllövők: Rigó 3,
Komárom 7:11 Pontlázat 4. helyén áll.
Csontos 2, Geleta, Dokič, Baszerzők: Moravecz és
VII. liga
gala, Matúš, Vida, illetve Pálik
Tóth 4-4, Gálik 2, BánfalBarsbaracska – Perbe* Madar – Szilos 3:2 (0:1)
vy * Komárom a bajnote B 5:13. Pontszerzők:
góllövők: Gáspár 2, Varga, ilki táblázat 7. helyén áll.
Uzsák V. 4, Annus, Kántor és
letve Lipták és Babiš A. * NeIV. liga
ifj. Herda 3. * Perbete B –
mesócsa – Vágfüzes/Kava 3:1
Érsekújvár C – Pokrok Ko- Szőgyén/Párkány 9:9 Pont(2:1) góllövők: Csizmadia 2,
márom 6:12 Pontszerzők: szerzők: Uzsák V. és Annus
Ledeczki, illetve Bak * DunaKevický 4,5, Rajko V. 3,5, 3,5, Lengyel 2. * A perbetei
radvány – Búcs 1:3 (0:1) GólKadlicsek 2,5, Nagy T. 1,5 * csapat a bajnokság 3. helyén
lövők: Kecskés, illetve Simon
Nagysurány – Bátorkeszi áll.
2 és Lakatos* A bajnoki táblá17:1 pontszerző Jozefík D. 1
Járási bajnokság
zatban: 1. SK Actív (44 p), 2.
pont. A Pokrok Komárom a Pokrok Komárom C – PokPerbete (41 p), 3. Marcelhábajnoki táblázat 2. helyén áll, rok Komárom B 8:10 * Koza B (39 p), 4. Bátorkeszi (39
Bátorkeszi a 12.
máromi Ipariskola A – Gúta
p), 5. Újgyalla (34 p), 6. DuVI. liga
5:13 * PK Hetény A – FTK
namocs (31 p), 6. CsallóközPerbete A – Radava 14:4 Gúta B 11:7 * Bak Búcs A –
aranyos (30), 8. Izsa (30 p), 9.
Pontszerző: Konč és Uzsák A. SJE 11:7 * PK Nemesócsa –
Madar (25 p), 10. Szilos (22
4,5, Farkas 2,5, Káploczky 1,5, Hetény B 7:11.
p), 11. Nemesócsa (21 p), 12.
Szombaton a kitartó esőzés
Keszegfalva (20 p), 13. Búcs
ellenére Komáromból 13
(14 p), 14. Vágfüzes/Kava (11
lelkes atléta indult útnak,
p), 15. Örsújfalu (6p), 16. DuFérfiak extraligájának negyeddöntője: VK Spartak SJE Komárom – VK KDS Šport Kassa
hogy felmérje a jövőre már
naradvány (5 p).
3:0 (19, 17, 12) – a sorozat állása 1:1
nemzetközi részvételű KoAz
örök
ellenfél
érkezett
a
Duna-parti
soraikat, ám az első szett 19:21-re végző- ták a küzdelmet, míg Palgut M.
márom-Vác
Szupermaraton
VII. liga, 12. forduló
101 km-es távján a kiala- városba. Kassán 3:1-es győzelmet arat- dött. A második játékrészben 9:5-nél kap- mesteredző csapata 17:9-re elBogya/Gellér – Nagysziget
kításra váró pihenőhelyek, tak, s talán biztosak voltak abban is, tak időt a vendégek, ami nem sok ered- húzott, majd a szett végén 21:10A kedvezőtlen időjárás miatt
frissítős pultok elhelyezését. hogy – ha komoly harcok árán is, de – ménnyel járt, hiszen a komáromiak 12:5-re es győzelemmel vonulhatott öltözőbe.
elmaradt a találkozó * SzentIndulnak a „magányos far- pontot rabolhatnak és így bejutnak a kö- növelték előnyüket. Amikor végül 21:11-re Azt, hogy a komáromiak önmagukat felülpéter B – Bajcs 6:2 (1:1)
módosult az eredmény, a kassaiak már nem múlva, szenzációs játékkal győztek, még
kasok”, de a stafétaváltósok zépdöntőbe. Ezúttal tévedtek.
góllövők: Sedlák 2, Pšenák
A
kassaiak
eléggé
vehemensen
kezdtek,
de
reménykedhettek a győzzelemben. A har- kassai ellenfeleik is – igaz, keserű szájízzel,
is.
A
verseny
a
Duna-part
2, Lakatoš és Urbánek, illetcsodás tájain, többnyire ke- tapasztalniuk kellett, hogy a komáromiak madik szettben a kassaiak csak az első per- de – elismerték.
ve Nagy és Palacka * Tany –
rékpárutakon bonyolódik egyre jobb formába lendülnek és 6:6-ra cekben tudtak lépést tartani a hazaiakkal, Komárom legjobbjai: Stefanovič 2, JaCsicsó 1:1 (1:1) góllövő Marle. A felmérő futást végül a kiegyenlítettek, majd fokozták előnyüket. akik előbb 9:6-ra, majd a technikai szünet nušek 6, Kazmierczak 8, Ilič 18, Haton, illetve Kiss* Szünnapja
rajtolók közül hatan fejezték Előbb 16:13-ra, majd 19:25-re növelték után 12:8-ra módosították vezetésüket. Ek- landa 9, M. Hukel 11, libero Pápai
volt Pat, Ifjúságfalva, Bogya-Kele- előnyüket. Végül a vendégek aktivizálták kor már a vendégek teljes mértékben felad- (Hrušík 0).
be.
rét és Megyercs csapatának.

FC Horses Bán (Bánovce nad
Bebravou) – KFC Komárom
1:4 (1:2) Látványos, izgalmas
idegenben játszott győzelmével
tovább erősítette a II. ligába való
jutásának esélyeit a komáromi
KFC. A szombati találkozón
rendkívül intenzíven kezdett a
báni csapat, amely megdöbbenve tapasztalta, hogy Rožník sze-
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