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Tetőcsere és pincefelújítás 50 ezer euróból

Megújul és bővül
a Csemadok komáromi székháza

A Csemadok Országos Elnöksége 50 ezer eurót ajánlott fel a Csemadok városi szervezete tulajdonában levő székház felújítására. A pénzből a tetőszerkezetet és az épület pincehelyiségeit
újítják fel. A tető rekonstrukciójával sem késlekedhetnek: az utóbbi években többször is beázott az épület.
A pince, amely L-alakban újítás után próbaterem, galéria, helyi szervezete felelős, amelyNémeth István felvétele
húzódik az épület alatt, két előadóterem működhetne itt, nek elnöke a város polgármeshosszú helyiségből áll. A fel- amelyet a komáromi magyar tere, Stubendek László. Napkulturális és civil szervezetek jainkban már megkezdődött
rendelkezésére bocsátana a a pince kitakarítása és az 50
Csemadok.
ezer euró átutalása után megAz új, multifunkciós termek ki- indulhat a tetőzet felújítása.
alakítása a Csemadok székház Az előzetes felmérések alapján
alatt rendkívül fontos a civil elmondható, hogy a gerendázat
Ezzel a kérdéssel foglalkozott a napok- megbízott miniszterelnök-helyettes és OLAF jelentésére hivatkozva felhívta a
szervezetek számára, ugyanis egy részét ki kell cserélni, ám
ban Pozsonyban tartott Europa Cafe Pavel Sibyla, az Állítsuk Meg a Kor- figyelmet, hogy Szlovákiában az uniós
Komáromban nincs hol meg- a továbbiakat is meg kell majd
vitafórum, melyen részt vett Peter Pel- rupciót Alapítvány igazgatója. Sibyla alapok támogatásainak megítélését (is)
tartani az egyes próbákat, ren- erősíteni, hogy a következő évlegrini fejlesztésekkel és digitalizációval az EU korrupcióellenes ügynöksége, az átszövi a korrupció.
dezvényeket, előadásokat.
tizedekben ne alakulhasson ki
Ezeket érdekcsoportok uralják, lapítások természetesen távol Az első fordulóban elég lesz be- mentációt. Ezzel elejét veszik A felújításokért a Csemadok katasztrófahelyzet.
melyek regionálisan felosztot- állnak tőlünk. Mint elmondta, a nyújtani egy rövid projekttervet, az ügynökségek spekulációiták maguk között a befolyási civil szervezeteket is bevonják így az előminősítéshez nem kell nak, melyek sikertelen pályázat
övezeteket, és maguk keresik a pályázatok ellenőrzésébe és terjedelmes és drága dokumen- esetében is komoly összegek
meg a pályázati felhívásokra törvényt alkottak arra vonatko- tációt készíttetni. A projektterv- kifizetésére kötelezik a megrenA Jókai Közművelődési
esélyes jelölteket, akiknek szá- zóan, hogy az állam képviselői nek tartalmaznia kell a projekt delőt.
és Múzeum Egyesület
mára a túlárazott projektekre kisebbségbe kerüljenek a mo- célját, a sikeres megvalósítás Végeredményben tehát eltisztelettel meghívja Önt,
az előkészítéstől a jóváhagyá- notoringbizottságokban, illetve lehetséges hozadékait és a felté- mondhatjuk, hogy a korrupció
kedves családját és barátait
sig minden „szolgáltatást” biz- a pályázatok elbírálóit véletlen- telezett indokolt kiadásokat.
tekintetében Szlovákiáról kiálaz
tosítanak, a megkörnyékezett szerűen fogják kiválasztani.
A tervet szakmai bizottság fogja lított meglehetősen lesújtó bidöntési jogkörrel bíró szemé- Továbbra is maradnak azonban megvizsgálni, mely vagy java- zonyítvány hatására a kormány
Egressy Béni
lyek támogatását is beleértve. a projektkészítő ügynökségek, solja, vagy pedig elveti azt. Ezt a szánalmas magyarázkodás és
születésének 203. évfordulója
Mindez igazából senkit nem lep melyek 30-40 százalékos si- követően értesítik a kérvénye- szerecsenmosdatás mellett bitiszteletére tartandó koszorúzási ünnepségre,
meg széles e hazában, hiszen azt kerdíjért dolgoznak, melynek zőket arról, hogy megfeleltek-e zonyos intézkedésekre kényszemelyre április 20-án, csütörtökön, 16 órai kezdettel kerül sor
mindenki tudja, hogy hatalmas felhasználása ezután is követhe- a pályázat feltételeinek. A siker- rül ugyan, de hogy Hofi mellett
Egressy Béni emléktáblájánál
összegekről van szó, szinte el- tetlen lesz. Az ügyeskedő ügy- telen pályázók ezáltal jelentős egy másik klasszikust, Arkagyij
(Komáromban, a volt ISTER áruháznál).
képzelhetetlen hát, hogy éppen nökségekkel szembeni egyedüli összegeket takaríthatnak meg, Rajkint idézzek: „Válámi ván, Közreműködnek az Eötvös Utcai Alapiskola diákjai: Polák Gyula
ezt ne szorítsa fojtó ölelésébe a érvágás, hogy a kérvényeket el- mivel a kérvényhez nem kell dé ném áz igázi”!
-zsu- – klarinét, Jelen Jázmin – szavalat és a Ferencesek Utcai Óvoda
korrupció polipja.
bíráló rendszer kétfordulós lesz. csatolniuk a teljes tervdokunövendékei.
Mint ismeretes, a strukturális
alapok merítésének koordinációja Pellegrini hatáskörébe tartozik, ezért, mint mondta, teljes
mértékben támogatja a korrupció elleni harcot, és a pályázatok
területén az átláthatóság biztosítását. Viszont amolyan kincstári
optimizmussal azért kifejtette,
hogy ő nem látja ilyen sötéten a
dolgokat. Szerinte az, ahogyan Az elmúlt években kivételesen jó kapcsolatot építettünk ki a szlovák kormánnyal, ennek keza közvélemény megítéli a kor- denek beérni a gyümölcsei, de sokkal több a lehetőség a Felvidéken, mint amennyit eddig kirupciót, nem feltétlenül egyezik használtunk – mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, Magyarország miniszterelnöke kedden
a korrupció valós mértékével. Budapesten, miután a Magyar Közösség Pártjának (MKP) delegációjával egyeztetett. Orbán
Közérthetően megfogalmazva Viktor kiemelte: azért, hogy a lehetőségeket sokkal intenzívebben használják ki, a Fidesz jaez azt jelenti, hogy korrupció vasolja a magyar kormánynak, hogy hasonlóan a délvidéki és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési
tekintetében nem is olyan sú- programhoz, „kössünk megállapodást a felvidéki magyarok közösségével, hogy a jó szlováklyos a helyzet, mint amilyen- magyar kapcsolatokat a gazdaságfejlesztés területén is ki tudjuk használni”.
nek az ország népe ítéli. Mint A más régiókban összegyűjtött összegző jelentések napokon jelentős magyar források szükmondta, a szlovákiai polgárok tapasztalatokat felhasználva a belül a magyar kormány asz- ségesek, hogy a magyar nyelv
pesszimizmusukból adódóan siker komoly esélyével indul- talára kerülnek, így néhány megmaradhasson, és ezeket az
hajlamosak rosszabbnak látni a hatunk, és már az idén is lehet- tízmilliárd forintos nagyság- elköteleződéseket, valamint a
helyzetet, mint amilyen valójá- nek jelentős gazdaságfejleszté- rendben elindulhat a program – gazdaságfejlesztési programot Indulás előtt az MKP küldöttsége
ban. Nos, ha humorizálni lenne si források – közölte.
magyarázta a Fidesz vezetője.
a magyar gazdaság képes fikedvünk, akkor Hofi Géza meg- A megbeszélésen megvizsgál- Kitért rá: az egyeztetésen szó nanszírozni.
lyét – fűzte hozzá. Orbán Viktor hogy a magyar nyelv regionáállapítására visszautalva azt is ták, milyen állapotban van a volt határátkelők megnyitásá- Orbán Viktor kitért arra: fontos, megítélése szerint jó szlovák- lis nyelv legyen – mutatott rá.
mondhatnánk, hogy a korrup- magyarok közössége a Felvi- ról, hidak, utak építéséről, ez hogy a Kárpát-medencében élő magyar kapcsolatokra van szük- Az MKP elnöke közölte: mincióból kihagyottak csalódottsá- déken, áttekintették a demog- ugyancsak segítheti a gazdasá- magyar közösségek politikai ség, és arra, hogy mielőbb meg- den iskolát meg kell tartani, ez
gukban hajlamosak sötéten látni ráfiai, képzési és közigazgatási gi kapcsolatok fejlődését.
nem lehet gazdasági kérdés,
szervezeteivel és a magyar pár- valósuljanak a közös tervek.
a korrupcióst és felnagyítani a mutatókat, a regionális fejlesz- Szintén téma volt a magyar tokkal adott legyen a megfelelő Megjegyezte: nagyra kell érté- ezeket az intézményeket azonproblémát, ám ebből egyenesen téseket, és megállapították, nyelv és a magyar nyelvű ok- kapcsolatrendszer, és a kor- kelni a szlovák kormány elkö- ban az adóbevételekből kelleadódna, hogy aki viszont nem hogy „a lehetőségek mögött tatás helyzete – közölte. Úgy mány kapcsolatrendszere nem telezettségét, hogy segítséget ne fenntartani, nem várható el,
maradt ki, az rögtön szebbnek messze elmarad a valóság”.
látja, elismeréssel kell adózni váltja ki a pártokét. A Fidesz- nyújt a migránsválság kezelésé- hogy teljes egészében Magyarlátja a világot, mint amilyen Elfogadták azt a megközelí- a magyar nyelven tanítóknak a KDNP szlovákiai, felvidéki ben a déli határon, katonákat és ország tartsa el ezeket.
valójában, de az ilyen megál- tést, hogy a magyarság hagyo- Felvidéken, de pénzügyi gon- partnerszervezete az MKP, „ez rendőröket is küld oda.
Orbán Viktor ezzel kapcsolatmányos kistérségi tagozódása dok miatt nem tudnak kellően így volt, így van és így is lesz” Menyhárt József, az MKP el- ban hangsúlyozta: „Magyarornöke hangsúlyozta: meg kell szágon nemzeti kormány van,
miatt kistérségekre lebontott hatékonyak lenni. A közokta- – jelentette ki.
programokra van szükség. Az tásban és a felsőoktatásban is A Fidesz elnöke elmondta: fele- állítani a felvidéki magyar- ez azt jelenti, hogy pénzhiány
más érzései vannak, mert egy- ság fogyását, ehhez gazdasági miatt a Kárpát-medencében
részt az MKP szerint nem kapja fellendülés kell a térségben, magyar nyelvű iskola nem zármeg a térség azt a figyelmet, különben a fiatalok nem ma- hat be”. Kérdésre válaszolva
amelyet megérdemelne, más- radnak itt. Mint mondta, a gaz- azt is mondta, hogy az MKP „a
részt viszont az elmúlt években daságélénkítő csomag, amely- mi partnerünk”, mert „vegyes
nagy erőket mozgatott meg a nek megvalósítása még az idén párt: feloldódás, magyar párt:
magyar és a szlovák kormány, megkezdődhet, a felvidéki megmaradás”, ezért támogathogy jó viszonyt alakítsanak ki, kis- és közepes vállalkozásokat ják az MKP-t.
Menyhárt József a közelgő
és olyan területeket találjanak, segíti.
ahol az együttműködést sem- Arról is beszélt, hogy minden szlovákiai megyei választásomi sem hátráltatja. Sok megál- kis létszámú iskola megtar- kat illetően közölte: mozgósílapodást kötött a két kormány, tását támogatni kell, mert az tani fogják a magyarságot, két
konkrét lépéseket tettek, ami- oktatás a közösségi létet erősí- megyében pedig megyeelnökMenyhárt József és Orbán Viktor a találkozót követő budapes- vel javították a még fennálló ti. A nyelvhasználat is nagyon jelöltet is állítanak.
ti sajtótájékoztatón
(Forrás: MTI)
problémák megoldásának esé- fontos, és hosszú távú céljuk,

A virágzó korrupció
és a pesszimista Szlovákia

Meghívó helyett

Jobban ki kell használni a Felvidéken kínálkozó lehetőségeket

A FIDESZ támogatja
az MKP elképzeléseit

2

Szülőföldjüket soha nem feledik

A sztálinista módszereket
hűen követő Csehszlovákia
1947-ben elkezdte a hazai kisebbség legszomorúbb exodusát. Előbb a szudétanémeteket
telepítették ki, majd a felvidéki magyarság egy részét. Ezt
követően „nemzetegyesítés”
címén került sor a magyarok
és a magyarországi szlovákság
jelentős részének cseréjére. A
Komáromi járás településeiről
Magyarország Békés megyei
térségébe, Békéscsabára és
környékére indultak a marhavagonok, bennük a felvidéki
családokkal.
Az elmúlt napokban Szarvas Péter békéscsabai polgármester meghívására háromtagú küldöttség utazott Békéscsabára, a városi
megemlékezésre. Horváth Árpádot, Gúta
polgármesterét, Fehér Istvánt, a komáromi
Selye János Gimnázium tanárát és az ülésen
beszédet mondó Dr. Knirs Imre komáromi
alpolgármestert a városháza zsúfolásig megtelt dísztermében hatalmas tapssal fogadták a
megjelentek.
– Mindhármunk számára megtiszteltetést
jelentett a meghívás. Az ülésen ott voltak a
még élő áttelepítettek, azok leszármazottai
és mondhatom, hogy a visszaemlékezések
során sokszor kicsordult az emberek könynye. Hetven év elteltével még mindig szoros
köteléket jelent az anyaföld szeretete. Beszé-

demben elsősorban azt hangsúlyoztam, hogy
sokszor a fájó események azok, amelyek az
emberekben az elhivatottságot, a kitartást,
őseik iránti tiszteletet erősítik. Szégyenletesek voltak és soha nem feledhető fájó sebeket
okoztak a kitelepítések, ahol nem csak családokat, de még családtagokat is elszakítottak egymástól. Újra kellett kezdeni mindent,
idegen közegben. Arra viszont különösen
büszke vagyok, hogy az áttelepítettek ott,
a messzi távolban is megmutatták, hogy lélekben soha nem tagadták meg a Felvidéket,
őrzik korábbi otthonuk emlékét – nyilatkozta
lapunknak Komárom alpolgármestere.
Felvételünkön a megemlékezés résztvevői,
illetve Knirs Imre és Szarva Péter látható

Előbb stratégiai terv,
majd érezhető gazdaságfejlesztés

2013-ban elkészítettük, majd Dél-Szlovákia 19 kistérségében
a vállalkozókkal, a gazdákkal és az önkormányzati tisztségviselőkkel megvitattuk, 2014-ben pedig véglegesítettük és elfogadtuk szülőföldünk átfogó gazdaságfejlesztési és regionális fejlesztési tervét, a Baross Gábor Tervet. Sokan fogadták
rendkívül kedvezően a stratégiai tervet, hiszen a rendszerváltozás óta az első átfogó, a gazdaság legtöbb területére kiterjedő, komplex terv került a vállalkozók, a szakemberek és az érdeklődők kezébe. A lakossági
fórumok többségén a résztvevők megkérdezték,
van-e pénz, megpályázható támogatás a Baross
Gábor Tervben. Sajnálattal közöltük: nincs, ám
óvatosan jeleztük, hogy stratégiánk lefektetését
követően a tervben található célkitűzések megvalósí- t á s á hoz idővel megpályázható források is társulnak majd.
Ennek az ideje nemsokára elérkezik, ígéretünk valóra válik.
Hamarosan létrejön a Baross Gábor Alap, amely a Baross
Gábor Tervbe foglalt célkitűzések megvalósítását fogja jelentős forrásokkal támogatni. A benyújtott pályázatok alapján vissza nem térítendő, majd később jelentősebb összegű
visszatérítendő támogatásokhoz juthatnak a kis- és közepes
vállalkozók, gazdák, iparosok a gazdaság számos területén.
Szülőföldünk, régióink sajátosságait szem előtt tartva a gazdaságfejlesztés címén munkahelyteremtő aktivitásokat helyezünk előtérbe, hiszen legfőbb célkitűzésünk régióink versenyképességének megnövelése, a fiatalok elvándorlásának
csökkenése.
Régióink, kistérségeink többsége hátrányos helyzetben van.
A pozsonyi kormányok gazdaságfejlesztése, ipartelepítése
és infrastruktúra-fejlesztése szülőföldünket messze elkerülte. Az egyik mértékadó szakmai szervezet, a Szlovákiai
Vállalkozók Szövetsége – Podnikateľská aliancia Slovenska
– felmérése, kutatása alapján a Csallóköztől délen, az országhatár mentén haladva egészen Bodrogközig az egész egy
összefüggő, leszakadó, hátrányos helyzetű nagytérség. Amit
2013-2014-ben elterveztünk, annak megvalósításához szeretnénk hozzáfogni. Úgy tűnik, a Baross Gábor Alapnak köszönhetően immár a források is rendelkezésre állnak majd.
Középtávú és hosszabb távú célunk, hogy fejlődési pályára
állításuk régióinkat, kistérségeinket, hogy felzárkóztassuk a
fejlettebb északi és középső régiók mellé.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Adományok a komáromi kórháznak

A komáromi kórház belgyógyászata 950 eurós adományt
kapott a városi önkormányzattól, amiből két inhalátort
– ezek a léguti betegségek
gyógyítását szolgálják – és
egy biolámpát vásároltak. Ez
utóbbi az esetleges felfekvé-

Az

ses sebek gyógyításánál nyújt
majd segítséget. A COMKLIMA Kft. a karácsonykor
árusított tombolajegyekből
származó bevételét ajánlotta
fel, ebből a gyermekgyógyászat nővérszobájának ajtaját
és ablakát cserélik ki.

Agrotrend Kolárovo

Kft.

üvegházi kertészet
férfi és női munkatársakat keres Gútáról és környékéről!
Érdeklődni lehet munkanapokon 8-tól 14 óráig
a következő telefonszámon:

0918 710 143, vagy 0908 789 935,
illetve személyesen az üvegházaknál:
Gúta-Császta 297.
(szemben a városi temetővel)

Ismét gyászol
a Selye János Gimnázium

Molinekné Szénássy Ibolya Pozsonyban született, a négygyermekes család harmadik gyermekeként. Édesapja Szénássy Zoltán, édesanyja Szénássyné Turcer Elena Komárom
városának megbecsült polgárai és tanárai voltak. Ibolya
édesapjától a szülőföld, édesanyjától a tanítás, a nevelés és a
szlovák nyelv és irodalom szeretetét örökölte.
1976-ban érettségizett az akkori komáromi magyar tannyelvű
gimnáziumban Kerekes András –
4. D – lányosztályában. 1981-ben
a pozsonyi Comenius Egyetem
Bölcsész Karán szerzett tanári
oklevelet szlovák nyelv és irodalom–magyar nyelv és irodalom
szakon. Cseh nemzetiségű férjével
Jaroslavval, vegyes házasságban
éltek. Két gyermekük született,
Zoltán és Ádám. A tanárnő édesapjától örökölte a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar történelem iránti rajongását, ezért volt fontos s egyben
természetes számára, hogy fiai magyar iskolában szerezzenek érettségi bizonyítványt. 1986-ban lett a komáromi
magyar tannyelvű gimnázium megbecsült szlovák nyelv és
irodalom, illetvemagyar nyelv és irodalom szakos tanárnője. Kiváló oktató-nevelő munkát végzett. Öt osztálynak volt
az osztályfőnöke, illetve helyettesítő osztályfőnöke, így közel
150-en mondhatják el, hogy osztályfőnökként is egyengette
sorsukat.
A Selye János Gimnázium volt talán a legfontosabb a számára – a családja után. Még a múlt hónapban is üzent az
iskolába, hogy siet vissza, mert tanítani és nevelni akart.
Több, mint három évtizedes pedagógusi munkássága után
szomorúan búcsúztak tőle kollégái, tanítványai.
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Hetven éve kezdődtek a deportálások

A két Komárom együtt emlékezett

Benned él a magyarság – hirdeti a Kecskés László Polgári Társulás, mely egy évtizede emlékezik meg a felvidéki kitelepítésekről. 2010 óta mindezt az önkormányzattal közösen teszi.
Az Országgyűlés 2012. decemberében – dr. Molnár Attila polgármester, akkori országgyűlési
képviselő javaslatára – április 12-ét a kitelepítettek és deportáltak emléknapjává nyilvánította.
Idén, a 70. évfordulón a Monostori erőd Dunai bástyája adott otthont a megemlékezésnek, ahol
tiszteletét tette Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, a rendezvény fővédnöke, Czunyiné dr.
Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, valamint Észak- és Dél-Komárom polgármestere, Stubendek László és dr. Molnár Attila, valamint a városvezetés több tagja.
A koszorúzással kezdődött Czunyiné dr. Bertalan Judit döntések mögött emberek állmúltidézés a Dunai bástya fa- kormánybiztos, a térség or- nak, jelen esetben 100 ezer malai között tartott testületi em- szággyűlési képviselője azt gyar és 70 ezer szlovák.
léküléssel folytatódott. Dr. hangsúlyozta, nem engedhet- – Nem volt könnyű elválni a
Molnár Attila polgármester jük, hogy a felnövekvő generá- templomtól, a temetőtől, az
köszöntőjében kiemelte, hogy ció tagjai ne ismerjék pontosan iskolától, a közösségtől és naa megélt sorsokon változtatni a történteket, nem engedhet- gyon sok esetben a családtól
nem tudunk, de emlékezni és jük, hogy a tények feledhető- – hangzottak az államtitkár
emlékeztetni nem csak köte- vé vagy hazugsággá váljanak, szavai. Soltész Miklós hozzálességünk, de felelősségünk noha még ma is vannak olyan tette azt is, hogy Magyarország
is. A város vezetője szólt arról fórumok, ahol egyszerű mig- erőforrásnak és partnereknek
is, hogy a Kecskés
László Polgári Társulás már évekkel
korábban felkarolta a
rendezvény megszervezését, még mielőtt
április 12e a kitelepítettek és deportáltak
emléknapjává vált,
hiszen maga a névadó, az egykori komáromi múzeumalapító,
helytörténész
Kecskés László is
kitelepített családból
származott.
A
megemlékezésre az ország számos
pontjáról, többek közt Sziget- rációként beszélnek a kitele- tekinti az ország területén élő
monostorról, Nyíregyházáról, pítésről. A kormánybiztos az nemzetiségeket.
Győrből, Villámkövesdről és Alaptörvény egyik mondatát A 70. évforduló alkalmából
a Duna túlpartjáról érkeztek idézte, amely így hangzik: szervezett
megemlékezésen
olyan családok, akiket érintett Minden magyar felelős minden közreműködött Fehér Gábor
a 70 esztendővel ezelőtti de- magyarért!
tárogatóművész, Korpás Éva
portálás.
Edvard Beneš 1945 májusa és népdalénekes, Madarász Andoktóbere között rás gitár és zongoraművész,
143 dekrétumot valamint Oláh Kálmán tanár,
adott ki, amiből aki nem csak Ábrányi Emil Él
13 érintette a a magyar című versét szavalta
Csehszlovákia el, de olyan visszaemlékezéterületén élő ma- seket is felolvasott, amelyeket
gyarokat és né- a Kecskés László Polgári Tármeteket.
sulás gyűjtött össze és könyv
Soltész Miklós formában megjelentetett. A
államtitkár
a program szeretetvendégséggel
megemlékezésen zárult, majd 18 órakor az észak
arról szólt, hogy komáromi VMKban a Magyaugyan a papír rock Dalszínház Fehérlaposok
sok mindent el- című ingyenes előadását tekintbír, azonban a hették meg az érdeklődők.

A Children of Heaven motoros klubnak
saját székháza lett

Nagy Ákos elnök 2015-ben alapította a klubot – amelybe a szlovákiai motoros klubok szigorú szabályai szerint jegyezték be;
jelenleg 11 rendes és 2 várakozó tagjuk van. A tagok évente megrendezik a Mikulás-napi menetet, ennek során meglátogatják a
komáromi kórház gyerekosztályát, és édességekkel, ajándékokkal lepik meg a kis betegeket. Nonprofit alapon működnek, tevékenységüket pedig szponzorok segítik. Mostantól székhelyük
is van, mégpedig a II. bástyában a Barátság utcában. A Children
of Heaven a várostól kapta bérbe a helyiséget, amelyet önerőből
hoztak rendbe, újítottak fel. Hetente itt tartják majd klubtalálkozóikat és kisebb koncerteket is terveznek. Az átadóra meghívták Stubendek László polgármestert és Varga Tamás képviselőt,
akik eddig is segítették a motorosok munkáját.

„Hangszer vagyok,
Isten kezében”

Ezt a mottót választotta magának Molnár Rozália
magyarországi festőművész, akinek

Fényszilánkok

című kiállítása április 22én,
pénteken 16 órakor nyílik a
Limes Galériában a Pro Arte
Danubií, valamint a Duna
Mente Művészetéért PT szervezésében. Köszöntőt mond
Dolán György festőművész, a
kiállítást PhDr. Farkas Veronika
művészettörténész nyitja meg.
A megnyitón közreműködik
Molnár Xénia színművész és
Kulin Eduard hegedűművész.
A XXVI. Komáromi Napok
rendezvénysorozata keretében
megnyitásra kerülő tárlat védnöke Stubendek László, Komárom polgármestere. A tárlat
május 14i tekinthető meg.

Köszöntő
Ezekben a napokban ünnepli házasságkötésének
50. évfordulóját Gúta-Rácaklán

Fekete István és felesége Erzsébet
(született Ollé),
aki nemrég ünnepelte 70. születésnapját.
A drága szülőket ezúton is köszönti
fiuk Pityu, menyük Böbi
és unokájuk Kinga
Az ógyallai sörgyár előtti főúton
gyakoriak a koccanásos balesetek.
Szombaton délelőtt két személygépkocsi ütközött össze a Komáromi úton. A tűzvédelem katasztrófaelhárítói pillanatok alatt a
helyszínre érkeztek, a sofőröket
elsősegélyben részesítették, majd
biztosították a helyszínt a rendőrség és a mentőszolgálat kiérkezéséig, illetve eltávolították az úttestre került szennyeződést. A baleset
résztvevői közül egy személyt a
komáromi kórházba szállítottak,
mert mellkasi fájdalmai voltak.

Állagmegőrzés vár a papi temetkezési helyre

Ismét felnyitották
a perbetei templomkriptát

Perbete első katolikus temploma 1733-ban épült, melyet az 1763-as komáromi földrengés elpusztított, majd 1766-ban klasszicista stílusban építették újjá és Szentháromság-templomként
szentelték fel. A templom a község egyik legmagasabb pontján áll, s építői az akkori kornak
megfelelően, a templom alagsorában papi kriptákat alakítottak ki. Utoljára 1970-ben nyitották
fel, de muzeológiai feltárására nem került sor. Most Balogh Károly plébános kezdeményezésére újra felnyitották a kriptát.
Mgr. art. Juraj Puškár, a Szlo- az egyik ilyen felirat elárulja, gati tájolású és a kripta talajára,
vák Restaurátorok Szövetségé- hogy egy esperesi címet viselő gyakorlatilag a földön helyeznek szakelőadója irányításával papi személy hamvait rejti.
ték el őket, valószínűleg a 19.
kezdődött el a részletes
Ő valószínűleg Kiss Imre század első felében. Koporsófeltárás. Speciális emeesperesplébános, mellette jukon nincs felirat, feltehetően
lővel nyitották fel a
pedig Fekete Ignác plébá- a környék urai lehettek, és jól
sírhely lejáratát takaró
nos nyugszik. Kiss Imre mumifikálódtak.
fedőlapot, amelyet ezesperes – aki 49 éves ko- A régészeti feltárás eredménye
után a templomépület
rában hunyt el – 175876 és a szakhatóságok véleménymellett helyeznek majd
ig szolgált Perbetén, tehát nyilvánítása után lehet majd
el és felvésik rá a Perrészese volt a templom a törmeléktől megtisztítani a
betén elhunyt papok és szerze- újjáépítésének. A helyébe lépő kriptát, elkészíteni a korhű léptesek nevét.
Fekete Ignác mindössze két csőzetet, amely erősen megMaga a kripta két szerzetes éven át, 1776 és 1778 között rongálódott. A Nagyszombati
és négy lelkiatya porhüvelyét volt plébános, és mindössze 43 Egyházmegye beleegyezése
őrzi. A 1819. század forduló- éves volt, amikor elhunyt. A to- kell ahhoz, hogy a kripta kéjáról származó leletek jelentős vábbi négy koporsó keletnyu- sőbb látogatható legyen.
részénél csaknem teljesen épségben megmaradt fejre, kézre,
lábfejre és fogsorra bukkantak.
A csontokat őrző koporsókon feliratok is olvashatóak,

Egyetemisták
az alapiskolásoknak

Az izgalom biológiája

A Nyitra Megyei Önkormányzat, a komáromi Duna Menti Múzeum, a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és a dél-komáromi Klapka György Múzeum április
21-én, 17 órakor nyitja meg
a komáromi Kultúrpalota (a Duna Menti Múzeum
főépülete) kiállítótermében
a stresszelmélet megalapítójának és kidolgozójának,
Selye Jánosnak az életét bemutató emlékkiállítást.
A kiállítást Szabó Katalin
PhD., a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kurátora és Csütörtöky
József PhD., a komáromi
Duna Menti Múzeum igazgatója, a kiállítás kurátora
nyitja meg. A megnyitón fellépnek a komáromi Művészeti Alapiskola pedagógusai és diákjai. A kiállítás védnöke
Milan Belica docens, Nyitra megye önkormányzatának elnöke. A kiállítás aktualitását Selye János születésének 110.
évfordulója, illetve halálának 35. évfordulója adta.

A Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén
először, hagyományteremtő céllal elindította „Ismerd meg
szülőfölded, ismerd meg Komáromot!” névre keresztelt
programját. A program célja a felnövekvő generációval
megismertetni Komárom gazdag történelmi múltját, annak
egyik leglátványosabb elemére, a komáromi erődrendszerre
összpontosítva.
A Selye János Egyetem Hall- ben a Komáromi Egyetemi
gatói Önkormányzata idén Napokon a szervezők más
29 alapiskolás számára tette iskoláknak is lehetővé teszik,
lehetővé, hogy meglátogat- hogy a diákok ingyen tekinthassák a korábban Klapka hessék meg a Konferencia
György által védett, sem csel- központ mögötti építményt.
lel, sem erővel meg nem szer- – Identitásmegőrzőnek és
zett erődítményt. A választás elősegítőnek tartjuk, hogy az
a Jókai Mór Alapiskolára alapiskolások tisztában legyeesett, ugyanakkor minden év- nek vele, mi is történt az erőd
ódon falai között, hogy miért
áll Klapka György szobra a
Klapka téren, és mit is jelent
egy komáromi számára a
Klapkainduló – fogalmazott
a szervezet elnöke, Konkoly
Attila.
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Növényvédelem

Nem egyedi eset!

Mi vár ránk a kiskertekben?
Tennivalók a virágok
és társnövényeik körül
A téli takarást, például száraz
ágakat, el kell távolítani, mert
kihajtanak, és károkat okozhatnak. Ha a talaj kiszáradt,
minden növény ültethető. A
kiültetéshez felhős napokat
válasszunk. Fontos, hogy a
növények gyökereit előzetesen
beáztassuk. A dézsás növényeket egyszerűen merítsük egy
vízzel telt edénybe, és várjunk,
amíg már nem szállnak fel levegőbuborékok. A szabad gyökerű növények engedjük, hogy
teljesen megszívják magukat.
Áprilisban számos egynyári
virág magja vethető: például őszirózsa (Callistephus),
szürkés ördögszem (Scabiosa
canescens). A nagyobb méretű
egynyári virágokat enyhe időben már ki lehet ültetni. Időszerű a gyeppótlók és a június
után virágzó évelők tőosztása.
A többi évelőt jobb, ha virágzás után, vagy ősszel osztjuk
szét, különben megakadályozzuk vagy korlátozzuk a virágzást.
Mit tegyünk a gyeppel?
A gyepápolás első lépései:
alaptrágyázás, illetve nitrogénben gazdag tavaszi trágyázás
szerves trágyával, beöntözés, a
gyeplevegőztetőt csak az első
nyírás után használjuk. Az első
fűnyíráskor semmi esetre se
vágjuk le a tavasszal virágzó
hagymások leveleit (nárcisz
vagy krókusz), a leveleknek
először vissza kell húzódniuk.
Április végén lehet kezdeni a
fűmag vetését.
Még több virágot!
A dáliagumókat nagyobb távolságban helyezzük a tápanyagban gazdag földbe. Most
ültethetjük el a kardvirág
gumóit is. Mivel fagyérzékenyek, ezért csak a fagyosszentek után hajtanak ki. Napos
időben a balkon- és dézsás
növényeket is szoktathatjuk

a szabad levegőhöz, de ne tegyük ki erős napsugárzásnak,
illetve számoljunk azzal, hogy
hirtelen lehűlés esetén be kell
vinni azokat a folyosóra!
Tennivalók a zöldségek
és fűszernövények körül
– Talajvizsgálatot kell végezni. A célzott trágyázással pénzt
takarítunk meg, és kíméljük a
környezetet.
– Mindig szerves (bio)trágyát
használjunk.
– Zöldtrágyázás: például a mézontófű az erős gyökereivel, a
sarkantyúka az árnyékolásával
és ezáltal a talaj tápanyagának
szállításával lazítja a tömörödött talajt, ráadásul
elnyomják a gyomnövényeket.
– A pillangósvirágúak például a here, a
zöldbab, a zöldborsó
gazdagítják a sovány
talajt a gyökereiken
élő és nitrogént előállító gyökérbaktériumaikkal.
– Az uborka és a
cukkini a melegben kikelnek,
és később a melegágyban
megerősödnek.
– Fólia alá: karfiol, karalábé,
édeskömény magját.
– Szabadföldbe: zöldborsó,
póréhagyma, sárgarépa, hónapos retek, retek, hagyma, saláta, mángold, burgonya.
– Jégsaláta, brokkoli és gumós
édeskömény elültetése.
– A komposztdombot át lehet
helyezni. Nem lehet túl nedves
(ha kell, le kell fedni) és túl
száraz sem (ha kell, öntözzük
meg).
Tennivalók
a gyümölcsöskertben
– A bogyós gyümölcsű cserjéket most szaporíthatjuk bujtásról. A cserje egyes hajtásait
hajlítsuk le, vezessük a földbe,
majd eredményes gyökereztetés után válasszuk le az anyatörzsről. A bogyós gyümölcsű

cserjék alá terítsünk mulcsréteget. A szamócatövek közé
terítsünk szalmát, hogy a gyümölcs később ne szennyeződjön be földdel.
A cseresznyevirág megtermékenyítéséről gondoskodni kell,
ha nem öntermékeny fajta. Ehhez elegendő, ha virágzás idején egy porzó fajta ágát a fára
felakasztjuk.
Az őszibarackfákat virágzás
alatt lehet metszeni.
Növényvédelem
Figyelem! A kártevők szaporodását figyelemmel kell kísérni
és időben védekezni kell.
Áprilisban jelenik meg a szil-

vánál, a ringlónál, a mirabellánál a poloskaszagú szilvadarázs (kártételük felvételeinken
látható). Ez egy nagyon kicsi,
kb. 0,5 cm-es, majdnem kizárólag sárga színű kártevő.
Az időjárástól függően április
eleje és vége között bújik ki,
és azonnal ellepi a virágzó fát.
Lerakja a petéit, majd kifejlődik a lárva. Ezek mintegy 5 hét
elteltével lehullnak a földre,
és befúrják magukat a talajba,
ahol áttelelnek.
A jó öreg ütögetős módszerrel
sok lárvát felfoghatunk, és elpusztíthatunk.
Terítsünk reggel (ekkor a rovarok még merevek) egy világos
terítőt vagy nagyobb csomagolópapírt a fa alá, és ütögessük
vagy rázzuk erőteljesen a fa
törzsét. Ezt ismételjük néhány
napon át, és a lepotyogott lárvákat semmisítsük meg
-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.) Rendkívül vállalkozó
szellemű, most is hozzá lát elképzelései megvalósításához. Ha
megteszi az első lépést, izgalmas eseménysort indíthat el. Sokat
jelent önnek, hogy szerettei mindenben ön mellett állnak, most
véleményüket is kérje ki, meglátja, sokféleképpen a segítségére
lesznek.
HALAK (február 21. – március 20.) Idealista elképzelései vannak a nagy Ő-ről és néha le is mond arról, hogy valamikor végre
megtalálja. Ne adja fel! Igenis létezik az, akit ön megálmodott
magának! Aggódnia sem kell, hiszen önöket egymásnak teremtették, úgyhogy egymásra találnak, ha eljön az ideje. Legyen türelmes!
KOS (március 21 – április 20.) Igazán elégedett lehet a magánéletének alakulásával. Ha kedve van, ma nagyon könnyen köthet, illetve elmélyíthet új barátságokat, ismeretségeket, ami természetesen sokat segíthet a párt kereső Kosoknak. Nyitottsága
vonzza az embereket és őket is megnyitja.
BIKA (április 21. – május 20.) Bár a legtöbb konfliktust
azonnal érdemes rendezni, ha a párjával támadt gondja, most
jobban teszi, ha előbb lecsillapodik, végiggondol minden lehetséges magyarázatot és csak azután ülnek le megbeszélni a
dolgot. Kedvesét túlságosan érzékenyen érintené, ha igazságtalanul vádolná.

A múlt havi szerencsés megfejtőnk a szetpéteri Halmosi Izabella, nyereményét postán kapja meg.
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 székely paraszt bemegy a kocsmába, és
egymás után kéri a feleseket és közben ezt
hajtogatja: „Vannak az életben megmagyarázhatatlan dolgok, vannak az életben megmagyarázhatatlan dolgok...”
A kocsmáros megkéri, hogy ugyan mondja
már el, hogy mi az, amit nem tud megmagyarázni.
– Képzelje: fejem kint az istállóban a tehenet, erre a tehén rúg egyet és felborítja a kannát, a tej pedig kiborul. Mondom, nem fogsz
itt nekem szórakozni... Fogtam és kikötöttem azt a lábát, amelyikkel rúgott, és fejtem
tovább. Erre a másik lábával is rúgott egyet,
és a kanna újból kiborult.
Ekkor a másik lábát is kikötöttem, és megint fejem tovább. Hát az a nyamvadt tehén
most meg csapott egyet a farkával és megint
felborította a kannát. Na, gondoltam, akkor
felkötöm a farkát a gerendához. Felálltam a
fejőszékre és mivel nem volt kéznél kötél,
kirántottam a gatyamadzagomat, mire a nadrágom természetesen lecsúszott. Na, ebben
a pillanatban lépett be az asszony... Szóval,
vannak megmagyarázhatatlan dolgok...”

– Az én vejem egy áldott jó ember! – dicsekszik az
anyós a vendégeknek. – Mindenhová elvisz.
A vő rezignáltan teszi hozzá: – Ez igaz, de sajnos a
mama mindenhonnan visszajön...
– Pistike, ti hányan vagytok a családban? – kérdi
a tanító néni.
– Nyolcan.
– És te vagy a legidősebb?
– Nem, a nagyapám!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Minden olyan helyzet, beszélgetés, impulzus hasznos ezen a hétvégén, amely segít stabilizálni az érzelmeit, mert mélyen felkavarják a történések, ismeretlen érzések töltik el olyan intenzitással, amelyet talán még
sohasem tapasztalt. Új terület aktiválódik önben és ez elsőre
ijesztőnek tűnhet.
RÁK (június 22. – július 22.) Sokszor csupán azért, hogy valami újat tehessen, hajlamos megfeledkezni a régiről. Sajnos a
szerelemben is gyakran csinálja ezt, különösen, ha csalódás éri.
Azzal, hogy beleveti magát új kalandokba, nem oldódnak meg
a szőnyeg alá söpört problémák. Ezeket inkább beszélje meg a
párjával.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ahogy a munkájában
keresi a tökéletes állást, úgy keresi magánéletében a tökéletes
társat. A hiba abban van, hogy az ön számára a tökéletes a legkellemesebbet jelenti. A párkapcsolat azonban nem kikapcsolódást jelent az élet nehézségeiből, hanem maga is kihívásokkal
teli terület.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Képtelen most határozottan cselekedni. Talán belefáradt, hogy hetek óta komoly,
felelősségteljes döntéseket kell hoznia és vállalnia ezek következményeit, ezért magánéletében legszívesebben mindent
másra bízna, és csak hagyná magát sodortatni az eseményekkel.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Emberek közé kívánkozik, hogy megvitathasson velük különböző témákat, amelyek
mostanában foglalkoztatják. Főleg olyanokkal keresi a kapcsolatot, akikhez mély érzelmek kötik, ugyanis most könnyen ki
tudja fejezni érzéseit és ez derűsebbé, könnyedebbé teszi.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Mivel nincs semmi,
ami most motiválhatná, nem valószínű, hogy kemény feladatokat oldana meg. Nehéz most az ön kedvében járni, semmit
sem talál elég jónak. Talán csak a kedvese tudja kimozdítani a
mélypontról és gondoskodó szeretetével újra felrázni. Legyen
érte hálás párjának!
NYILAS (november 23. – december 21.) Úgy érzi, elegendő
teret kap párkapcsolatában és ez megnyugtatja, hogy valóban
jól választott. Adja meg ön is társának azt a megértést és toleranciát, amelyet ő biztosít önnek. Támogassa és bátorítsa, ha
nehéz helyzetben lenne, talán csak erre van szüksége, és máris
kilábal belőle.
BAK (december 22. – január 20.) Ön akkor is megőrzi nyugalmát és képes a helyzet megoldását keresni, amikor vészhelyzet
van. Ez kiváló segítővé teszi, és ezért előszeretettel fordulnak
önhöz a bajba jutott barátok vagy ismerősök, ön pedig élvezi
a hős védelmező és megmentő szerepét. Ez így igaz is, de idejében szólunk, hogy ne hagyja magát másoktól kihasználni!
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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

Prijmem
do zamestnania
účtovníčku
s praxou.
Výborné platové podmineky!

Volajte:
0905 263 873
Ponúkam na predaj
obchodný priestor
aj so zariadením

a pozemkom v Kameničnej
pri kostole. Cena dohodou.

Tel.: 0903 643 104.
Eladó
félig alápincézett
családi ház
Keszegfalván
11 áras telken (3-szoba,
fürdőszoba, konyha,
mellékhelyiségek, garázs).
Tel.: 0904 537 310.
Tökmag eladó!
2,50 euró/l.
Tel.: 0915 108 274.
* Megrendelhető paprika
(fűszer és csemege), valamint
krizantémpalánta Cserháton. Tel.: 0902 302 742, 0914
224 677.

WALDEK

Megrendelhetők
7 hetes
dominant tojórécék:
3,50 euró/db.

Házhoz szállítás
lehetséges.

Tel.: 0948 948 947,
0905 270 597.

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.

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
április 22-től 28-ig

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

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 12.35
Édes otthon, 13.40 XXI.
század,
14.45
Érintés
(amer.), 15.45 Extralarge
(amer.-olasz), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.55 A nemzet aranya
(amer.), 22.35 Az utolsó vérig (amer.), 1.20 A nemzet
aranya (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A
kis menyasszony (indiai),
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.15 A konyhafőnök
VIP, 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök
VIP, 20.35 Éjjel-nappal Budapest, 21.55 Barátok közt,
22.35 Dr. Csont (amer.),
0.10 Magyar ul Balóval

RTL II

RTL II

RTL II

RTL II

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, 12.45
Monk (amer.), 13.45 Doktor
House (amer.), 14.45 Bilko
főtörzs (amer.), 16.45 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 18.55 Transformers 4 (amer.), 22.30 Viharsziget (amer.), 1.30 Az
átok (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 12.25
Fit t Má n ia , 13.30 Ra nd i
Taxi, 14.35 Ha z udj, ha
t ud sz! (amer.), 15.45 Zöld
lámpás (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
19.20 Wi n netou – A z
Ez üst-tó k i ncse (német),
21.25 Nag y fater elszabadul (amer.), 23.35 Az elnök
zsoldosa (amer.)

RTL II

11.00 Glades (amer.), 13.00
Későnérők (amer.), 15.00
A gyanú árnyékában, 19.00
CSI:
Miami
helyszínelők (amer.), 20.00 A hívás
(amer.), 21.50 Fekete víz
(amer.), 23.50 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.50 A k is herceg, 13.10
I rány Ok ido!, 13.30 Paula
és a vadállatok, 14.00 A
nag y
ho -ho -ho -horgász,
14.35 Nils Holgersson
csodálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Mickey
egér játszótere, 19.25 Pep pa malac, 20.05 Papás-Babás, 21.00 Én vag yok it t,
22.35 M R 2 A k usz ti k, 1.15
Tr u man Show (amer.)

Duna tv

9.0 0
Po p e ye
(a m e r.),
10. 35 A v i l á gö r ö k s é g
k i n c s e i , 11.0 0 No é b a r á t a i , 12 . 50 K el e t- E u r ó p a
v a d o nja i a i 14.10 M a g y a r
k r ó n i k a , 14.45 H a t t y ú d a l , 16 . 30 Tó t h Já n o s
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n g y a l , 18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 R e x , a
köl yö k fel ü g yel ő (n é m e to s z t r á k), 21.10 Vi l á go k
h a r c a (a m e r.), 2 3.10 R a g yog á s (a n gol - a m e r.)

Duna World

11.10 Don Ju a n leg utolsó
k ala ndja (mag ya r), 14.10
Tőkécz k i és Ta k a ró, 14.40
Ha ng v il la , 15.20 Hog y
volt?, 17.15 Csalá d-ba r át ,
18.55 Térké p, 19.25 Í zőrzők , 20.0 0 M i ndenből eg y
va n , 21.35 A Bag i Na csa
Show, 22.30 Tót h Já nos
(mag ya r), 23.0 0 O per a
Café

Pozsony 1

12.40 Egy lépés a menynyország, 14.40 Félénk
vagyok, de gyógyulok!
(francia), 16.15 Mit tudom
én, 17.55 Úttalan utakon,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
A test titkai (szlovák),
21.15 Talkshow, 22.10
Starfighter (amer.)

Pozsony 2

11.20 Tudományos magazin, 12.30 Bajnokok Ligája, 13.00 Tenisz, 15.15
Labdarúgás, 18.30 Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.05
Őrangyalok, 20.35 A fehér betegség (cseh), 22.20
A híd (dán-svéd)

Markíza tv

7.45 Scooby-Doo (amer.),
9.15 K redenc, 10.40 Ez
bárkivel megeshet (amer.),
12.50 Esküvői katasztrófák (amer.), 15.20 Valahol
már láttalak, 18.20 Mulat
az elit, 19.00 Híradó, 20.30
Jupiter Ascending (amer.ausztrál), 23.10 Expressz
küldemény (amer.), 1.00 A
csapda (amer.)

JOJ TV

8.15 Timon és Pumba, 9.35
A Simpson család, 11.50
Evelyn világa, 12.30 Robin Hood (amer.), 14.50 A
legszebb ajándék (amer.),
17.20 Senki sem tökéletes,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Exodus: Istenek és
királyok (amer.), 0.10 Csípem a családod (amer.)

VASÁRNAP
M1

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.10 A z
év pasija , 11.55 Super Ca r,
13.0 0 Mon k (amer.), 14.0 0
Dok tor House (amer.),
15.05 Há zibuli (f ra ncia),
18.0 0 Tények , 18.50 A
nag y duet t, 21.35 Pofa
be! (f ra ncia), 23.30 A z
iga zság mecénása (amer.romá n), 1.35 Ha z udj, ha
t ud sz! (amer.)

RTL Klub

10.05 Szakíts, ha bírsz!
(amer.), 11.55 Segítség,
bajban vagyok!, 16.55 Káosz karácsonyra (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Jack
és Jill (amer.), 21.50 Éjjel
a parton (amer.-ausztrál),
23.45 Káosz karácsonyra
(amer.)

M2

12.30 Robin Hood kalandjai, 14.00 A nagy ho-hoho-horgász, 14.35 Nils
Holgersson
csodálatos
utazása a vadludak kal,
15.55 Hétszerszép (német),
17.00 Mickey egér játszótere, 17.50 Aladdin, 18.10
Szóf ia hercegnő, 19.25
Peppa malac, 20.05 PapásBabás, 21.05 World Trade
Center (amer.), 23.25 Second Hand (magyar), 23.35
Bosszú (amer.)

M1

6.55 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (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 Extrém activity,
20.50 Annyit ésszel, mint
erővel, 22.10 Apa ég! (amer.),
0.30 Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Graceland (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Barátok közt, 16.25 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge,
17.25 Hagyjál főzni!, 18.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 23.00
Barátok közt

M2

12.20 Táncakadémia, 13.00
Sherlock, a jak, 13.30 Animália, 15.30 Állatkert a hátizsákban, 16.20 Mesélj nekem!, 18.25 Dr. Plüssi, 20.00
Pocoyo, 20.10 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
21.05 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.)

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
13.20 Ra ndev ú a halállal
(amer.), 15.05 A z a ra nyfej (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.30 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.05 Ká r t yavá r (amer.),
22.05 Vad ászat a Vörös
Ok tóber re (amer.), 0.30
Ra ndev ú a halállal (amer.)

10.00
Váratlan
ut azás
(kanadai), 12.45 Jamie
30 perces kajái, 13.30
Zor ro (kolu mbiai), 14.20
Erdészház
Fal kenauban
(német), 15.10 A múlt árnyékában (szlovák), 16.10
Don Mat teo (olasz), 17.10
R idi k ül, 18.35 Vég telen
szerelem (török), 19.25
Maradj t alpon!, 20.25
Kék fény, 21.25 Hawaii
5.0 (amer.), 22.15 Alpesi
nyomozók (osz t rák), 23.00
Flashdance (amer.)

Duna World

Duna World

Duna tv

11.10 Vi r t uózok , 13.55 A z
én 56 - om , 14.10 A rejt é lyes X X. szá za d , 14.55
Rú zs és selyem , 15.20
Ö nök kér t ék , 16.20 R aga sz kod á s, 17.20 Csalá dba r át , 18.55 Ö t kont i nen s,
19.30 Ha zajá ró, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.30 Do k u ment u m f il m , 22.25 O n
t he Spot

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.25 Poi rot (angol), 15.00
Mese, 16.40 Fil m mú zeu m,
17.40 Menjü n k a ker tbe!,
18.15
Konyhám
titka,
19.00 Hí rek, 20.25 Titkos életek, 21.25 Vi k tór ia
k i rály nő (angol), 23.00
Agatha Ch r istie: Poi rot
(angol)

Pozsony 2

13.0 0 Ten isz , 15.0 0 Ke rék pá rozá s, 17.45 Apá m ,
18.30 Est i mese, 20.0 0
H í rek , 20.05 Ö röm a z
élet , 20.35 A lát ható v ilág
(szlová k), 22.25 T he Confor m ist (a mer.)

11.25 Kétezer pengős férf i
(magyar), 13.40 Ízőrzők,
14.10 Öt kontinens, 14.40
Itthon vagy!, 15.05 Roma
magazin, 16.00 Duna anzix, 16.20 Szenes Iván írta,
17.15 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 A
konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.55 Talkshow,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25 A
százéves bácsi (svéd), 22.10
Riporterek, 22.45 Kegyetlen örömök (szlovák)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 11.50 Élő
panoráma, 14.30 A park,
15.05 Öröm az élet, 15.30
Nemzetiségi
magazin,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45 Városból
városba, 18.30 Esti mese,
20.10 Öröm az élet, 22.30
Le Havre (francia)

Markíza tv

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock
és Watson (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 Extrém
activity, 20.50 Annyit ésszel,
mint erővel!, 22.10 Született
szobalányok (amer.), 0.15 Az
indíték (kanadai), 2.25 Para
(magyar)
5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A kis
menyasszony (indiai), 13.55
Éjjel-nappal
Budapest,
15.15 A konyhafőnök VIP,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A
konyhafőnök VIP, 20.35 Éjjel-nappal Budapest, 21.55
Barátok közt, 22.35 Castle
(amer.), 0.05 XXI. század

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A kis
menyasszony (indiai), 13.55
Éjjel-nappal Budapest, 15.15
A konyhafőnök VIP, 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök VIP, 20.35 Éjjelnappal Budapest, 21.55 Barátok közt, 22.35 Szulejmán
(török), 0.15 Házon kívül

M2

M2

13.20 Pin kód, 14.40 Max és
Ruby, 15.30 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Peppa malac,
17.40 Alvin és a mókusok,
20.10 Tuti gimi (amer.), 21.05
Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.15 Gran Hotel (spanyol)

Duna tv
10.00 Váratlan utazás (kanadai), 12.45 Jamie 30 perces
kajái, 13.35 Zorro (kolumbiai), 14.20 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.10 Don Matteo (olasz),
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
11.15 Életre ítéltek (magyar), 13.40 Hazajáró, 15.00
Nemzetiségi
magazinok,
16.00 Útravaló, 16.20 Szenes Iván írta, 17.15 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Cirkuszfesztivál,
21.35 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Környezetkímélő lakások, 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, 22.20 A pofon
(amer.), 23.05 Furcsa ház
(angol), 23.55 Diagnózis:
Gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.35
Tudományos magazin, 15.30
Ruszin magazin, 16.30 Horgászoknak, 17.45 Városból
városba, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Öröm az
élet, 22.30 Talkshow

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

JOJ TV

9.45 A tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek (amer.), 13.45 A
testőr, 14.45 Rendőrök akcióban (amer.), 15.50 Kényszeres vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.30 Heti hetes, 0.35
Dr. Rush (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (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 Extrém activity,
20.50 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.20 Magic Mike
(amer.), 0.40 Hűtlen vágyak
(amer.)

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Hagyjál főzni!, 18.25 Segítség,
bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub, 23.30 Az élet csajos oldala (amer.)

10.00 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 13.00
A farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 A farm,
22.50
Kredenc,
23.55
Mama (amer.), 0.50 Gyilkos hajsza (amer.)

7.45 RoboRex (amer.),
10.30 A magányos lovas
(amer.), 13.40 Az ápoló,
15.50 Új kertek, 16.50
Szuper nyaralók, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 1890
(szlovák), 22.20 Milion
Dollar Arm (amer.), 1.15
A kripta (amer.)

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

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.25 Hagyjál főzni!, 18.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 23.00
Barátok közt

6.55 Mesék, 10.45 Godzilla (amer.), 13.50 Chart
Show, 15.55 Jó tudni!,
17.50 Felvég, alvég (szlovák), 19.00 Hí radó, 20.30
Valahol
már
láttalak,
23.15 Gyilkosság gyilkosságért (amer.)

Markíza tv

SZERDA

12.00 Monk (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Tíz évvel fiatalabb, 21.40 A
farm, 22.50 Rendőrségi esetek, 23.50 Két és fél férfi
(amer.)
12.25 Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.45 A testőr,
15.50 Mániákus vásárlók,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Senki sem tökéletes,
22.15 Elfuserált plasztikai
műtétek, 0.15 Doktor Rush
3 (amer.), 1.15 Dr. Csont
(amer.)

13.30 Animália, 14.20 Raju,
a riksa, 14.40 Max és Ruby,
15.30 Állatkert a hátizsákban,
16.10 Peppa malac, 17.30 Béci
és Réci, 20.10 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran
Hotel (spanyol)

Duna tv

12.45 Jamie 30 perces kajái,
13.30 Zorro, 14.20 Erdészház Falkenauban (német),
15.05 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.05 Don Matteo (olasz), 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér
(amer.), 21.20 A fátyolos
hölgy (olasz), 22.50 Működik a kémia (amer.)

Duna World

11.45 Dunakanyar (magyar),
13.40 Noé és barátai, 14.35
Kárpát expressz, 15.00 Nemzetiségi műsorok, 16.00 Az
én Afrikám, 16.20 Szenes
Iván írta, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 21.35 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Környezetkímélő házak, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 A cég (amer.),
22.50 Gyilkosságok La Rochelleben (francia), 0.25
A diagnózis: Gyilkosság
(amer.), 1.10 Ágota (lengyel)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 11.55 Éő
panoráma, 12.25 Kerékpározás, 14.40 A diagnózis,
15.35 Magyar magazin,
16.00 A tenger nél, 16.30
Vadászok nak, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.10 Öröm az
élet, 21.00 Vad Franciaország

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Rendőrsé gi 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 A far m, 23.10 K redenc, 23.45 Két és fél férf i, 1.40 Mon k (amer.)

JOJ TV
9.40 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.45 Testőrök, 14.45
Rendőrök akcióban, 15.50
Mániákus vásárlók, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Panelház (szlovák), 22.45 A szökés: Visszatérés (amer.), 23.45 Elfuserált plasztikai műtétek, 0.45
Doktor Rush (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (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 Extrém activity,
20.50 Annyit ésszel, mint
erővel!, 22.10 A szultána
(török), 2.05 Vadállatok
(amer.)
5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A
kis menyasszony (indiai),
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.15 A konyhafőnök
VIP, 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök
VIP, 20.35 Éjjel-nappal
Budapest, 21.55 Barátok
közt, 22.35 Halálos fegyver
(amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Hagyjál főzni, 18.25 Segítség,
bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub, 22.00 A gyanú árnyékában

M2

12.20 Táncakadémia, 13.30
Animália, 15.30 Állatkert a
hátizsákban, 17.40 Béci és
Réci, 18.25 Dr. Plüssi, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.00 Én
vagyok itt!, 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv

12.45 Jamie 30 perces kajái, 13.15 Zor ro (kolumbiai), 14.05 Erdészház Falkenauban (német), 14.55 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.55 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.30 Tóth János
(magyar), 21.00 Fábr y,
22.20 A magas szőke + két
szőke (francia), 23.45 Fényes szelek (magyar)

Duna World

11.20 Elektra (magyar),
13.15 Kék bolygó, 14.05
Magyar krónika, 14.55
Rondó, 15.55 Az én Afrikám, 16.20 Szenes Iván
írta, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Szenes Iván írta,
21.35 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül

Pozsony 1

12. 20 Nők k lubja , 13.50
Ágot a ( le ng yel), 14.35
Ágot a ( le ng yel), 16. 25
Kör nyez et k í mélő
la k ások , 16.55 A heg y i dokt or (né met), 17.45 Pá r baj,
18. 20 Ö t e n öt el le n , 19.0 0
H í r a dó, 20. 25 Fi l m múzeu m , 22. 25 Tör vé ny é s
re nd , 23.50 D iag nóz is:
G y i l koss ág (a me r.)

Pozsony 2

11.40 Mesék, 13.30 Vad
Franciaország, 15.30 Roma
magazin, 16.25 Tesztmagazin, 16.50 Nemzetiségi
híradók, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10 Öröm az élet, 20.55
700 gramm élet (francia),
22.30 Tudományos magazin

Markíza tv

12.10 Monk (amer.), 14.10
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 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,
0.05 Két és fél férf i

JOJ TV

12.25 Topsz t á r, 12.50
Elveszett lelkek, 15.50
Mániákus vásárlók, 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 plasztikai műtétek,
1.00 Eltűntek (amer.)

PÉNTEK
M1

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (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 Extrém activity, 20.50
Tények top sztori, 21.00
Csatahajó (amer.), 0.15 XMen (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A kis
menyasszony (indiai), 13.55
Éjjel-nappal Budapest, 15.15
A konyhafőnök VIP, 16.55
Story Extra, .17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök VIP, 20.35 Éjjelnappal Budapest, 21.55 Barátok közt, 22.35 Showder
Klub

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza!
(argentin),
11.00 Graceland (amer.),
13.45 A gyanú ár nyékában, 14.45 Showder Klub,
17.25
Hagyjál
főzni!,
18.25 Segítség, bajban
vagyok!, 19.25 A gyanú
ár nyékában, 20.30 Showder Klub, 23.00 Barátok
közt

M2

12.20
Táncakadémia,
12.45 Sherlock, a jak,
13.30 Animália, 14.25
Raju, a riksa, 14.40 Max és
Ruby, 17.30 Béci és Réci,
18.15 Digby, a tinisárkány,
18.25 Dr. Plüssi, 20.10 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.25 Gran Hotel (spanyol), 2.45 Odaát
(amer.)

Duna tv

12.45 Jamie 30 perces kajái, 13.25 Zorro (kolumbiai), 14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.05 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (amer.), 19.30 Virtuózok, 21.10 Agatha Raisin
(angol), 22.00 Krumplirózsa (amer.)

Duna World

11.35 Dorottya (magyar),
13.40 Rúzs és selyem,
14.40 Esély, 15.30 Öt kontinens, 16.00 Az én Afrikám,
16.20 Szenes Iván írta,
17.15 Család-barát, 18.25
Ízőrzők, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték,
21.35 Van képünk hozzá,
22.30 Ridikül, 23.55 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Ágota (lengyel), 14.40
Tesztmagazin, 16.25 Környezetkímélő
lakások,
16.55 A hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 Mit t udom
én, 21.55 Úttalan utakon,
22.40 Borsalino (franciaolasz)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 12.45
Alpok felülnézetből, 15.30
Szemtől szemben, 16.45
Jégkorong,
19.30
Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.05
A család, 20.40 Bukott nők
klubja (szlovák), 22.20
Szomor ú tör ténet (olasz)

Markíza tv

12.00 Mon k (amer.), 15.00
Rendőrségi esetek, 16.00
Családi tör ténetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 A far m, 21.40 A
far m – párbaj, 23.30 Végképp eltörölni (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett
lelkek, 13.40 Testőrök,
14.35 Mániákus vásárlók,
17.00 Híradó, 17.50 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A magányos lovas (amer.), 23.50
Next (amer.), 1.50 Piranha
3D (amer.)
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EsEménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

április
április
április
április
április
április
április

22-én
23-án
24-én
25-én
26-án
27-én
28-án

Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita, Marianna
Valéria

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: Svetko Miroslav és Tvrdoňová
Eva.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a kéméndi Dávidová Lara, a nagysurányi Tvrdoňová
Sofia, a nagyharcsási Brandová Ilona Bella
és Rafael Aladár, a gútai Rajos Zara Laura, az
érsekújvári Zácsek Theo, a szímői Králik René
és a párkányi Czuczorová Ilona.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Varga Katalin (szül. Triszka (84
éves), Madi Imre (81 éves), Juhász László (74
éves) és Szabó Éva (90 éves), az ekeli Balla Júlia (65 éves), az ógyallai Hamranová Helena (79
éves), a nagykeszi Bölcskei Aurélia (87 éves), a
csicsói Nagy Károly mérnök (63 éves) és Kollár
Etelka (80 éves), valamint a naszvadi Keszi Mihály (86 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Baconnel, füstölt
sajttal és lilahagymával töltött karaj

Hozzávalók:
4 szelet karaj (nagyobb,
csont nélküli szelet)
4 szelet füstölt trappista sajt
8 szelet bacon szalonna
1 db lilahagyma
só és bors ízlés szerint
Panírozáshoz:
20 dkg zsemlemorzsa
20 dkg liszt
4 db tojás

Sütéshez:
kb. 4-5 dl olaj

Elkészítése:
A megtisztított karajszeleteket sózzuk, borsozzuk. A lilahagymát
karikára vágjuk.
A kiterített hússzeletek egyik oldalára teszünk két bacon és egy
sajtszeletet, majd néhány karika lilahagymát.
Ráhajtjuk a húsok másik felét. Ha szükséges, hústűvel rögzítjük és
a szokásos módon bepanírozzuk (liszt, tojás, prézli).
Bő olajban közepes lángon, hogy átsüljön, kisütjük.
Sokféle körettel finom, ám mi elsősorban zellersalátát ajánlunk
hozzá.

Egészséges életmód
Zdravá výživa

Hozzávalók:
Tészta:
sütünk egy 4 tojásos kakaós piskótát
Krém:
2 csomag vaníliaízű pudingpor
5 dl tej
2 csomag vaníliás cukor
4 evőkanál cukor
20 dkg margarin
Díszítés:
20 dkg porcukor
színezett vagy sima kókuszreHab:
szelék
2,5 dl habtejszín
esetleg reszelt csokoládé
Elkészítése:
Sütünk egy 4 tojásos kakaós piskótát, és hagyjuk kihűlni. A
krémhez a pudingport a tejben megfőzzük a cukorral és a vaníliás cukorral. Ha kihűlt, hozzáadjuk a porcukorral könnyű
habosra kikevert margarint. Az így elkészült krémet a tésztára
simítjuk. A tejszínhabot felverjük jó keményre, és rásimítjuk
a krém tetejére. Díszíthetjük kókuszreszelékkel vagy reszelt
csokival.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

Župná 4462, Komárno

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

e-shop: www.privlačuj.sk

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!
Hosszú távra (min. 5 év) bérelnék földet Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830

Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

Habos süti

Régi

(háború előtti)
rádiókat
gyűjtök.

Tel.: 0915 094 045.

S Z U D O K U

Prijmeme vodičov
klasickej dodávky
do 3,5 t v rámci EU!

Seriózny prístup, výplata na čas, mladý vozový
park (do 3,5 rokov, 10 vozidiel).

Priebežný nástup.
Požiadavky: čestnosť, technická gramotnosť, skúsenosti v medzinárodnej doprave
výhodou. Plat cca.: 250-300
euro/týždeň. Servis a parkovanie je v Komárne, resp. v
mieste bydliska vodiča.
Prosíme len vážnych záujemcov o poslanie životopisu na:
europetransportcv@gmail.com, tel.: 0908 555 600.

Eladó Keszegfalván

egy összkomfortos, 3-szobás
családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal
és 50 m2-es pincével.

Eladó megkímélt állapotban levő,
gyermekággyá átállítható járóka 30 euróért.
Érdeklődni lehet a 0907 036 807-es,
illetve 0907 511 074-es
telefonszámokon.
* Televíziók * * audovíziós eszközök * háztartási robotgépek * gáz– és
elektromos tűzhelyek *
üzemtakarékos hűtők és
mélyfagyasztók

Tel.: 0907 789 807

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
fiskális nyomtatók eladása és szervizelése

Aplico Plus

Tavasszal is
új m e gle pe t é se k
tárháza lett üzleteházunk!

Fagyasztó box
LED TV 81CM * DVB-T/C
Tuner * MPEG2/MPEG4 *
USB + PVR funkció most

199.– euró!

145 l
199.– euró!
Most kamatmentes
kölcsönre is!

Komárom
Munka utca 25.
Tel.: 7704 310
www. aplicoplus. sk

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

Komárom

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

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)

is felvisszük!

Komárom városának
Klapku tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye
a város tulajdonát képező ingatlan

nyilvános versenytárgyalási eljárással történő bérbeadási szándékáról
A komáromi képviselő-testület 1179/2017-es tése és feltételei, beleértve a javaslattétel határszámú, 2017. március 9-én kelt határozata alap- idejét, olvashatóak lesznek:
ján és a Törvénytár községi vagyonra vonatkozó, * a város hirdetőtábláin,
138/1991-es számú rendelete 9. paragrafusának * a város internetes oldalán: www.komarno.sk.
9. bekezdése és a későbbi vonatkozó rendelke- A nyilvános versenytárgyalás meghirdetésével és
zések értelmében jóváhagyásra került a város feltételeivel kapcsolatban részletesebb tájékoztatulajdonát képező, a Tiszti pavilonban található, tás, valamint a szerződésjavaslat mintapéldánya
nem lakáscélokat szolgáló 370 négyzetméter írásban és elektronikus formában kérhető a Koalapterületű helyiség (Vár sor pincehelyiségek, a máromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztávolt Aranysas) nyilvános versenytárgyalási eljá- lyán, az alábbi címen: 945 01 Komárom, Vár sor
rással történő bérbeadási szándéka, mely 142-es 3, I. emelet, 13C ajtószám alatt, vagy a 035/2851
helyrajzi számmal szerepel az 1846/3-as parcel- 379, 035/2851 319-es telefonszámon.
lán, a C regiszterben, a komáromi kataszterben A bérletre kínált vagyonnal kapcsolatos általános
vezetett 6434-es tulajdonlapon. Kikiáltási bérleti és műszaki információk kikérése, valamint annak
díj 20,- euró/m2/év, éves bérlet 7 400,- euró/év, megtekintése ugyancsak egyeztethető a Komámely egyúttal a legalacsonyabb összeg, a bérlet romi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán a
meghatározott időre, 5 évre szól.
035/2851 379, 035/2851 319-es telefonszámon.
Stubendek László mérnök, polgármester
A nyilvános versenytárgyalási eljárás meghirde-
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MBK Rieker COM-therm Komárom – Lévai Patrióták
104:86 (37:23, 24:20, 22:22, 21:21)

Jogosan tombolt a komáromi közönség, kosarasaink ugyanis rendkívül látványos és kellően pontgazdag találkozót produkáltak.
Az alapszakasz negyedik he- lelassult, mindkét negyed dönlyezettje mindenképpen győz- tetlennel ért véget, ám a lévaini szeretett volna. Nem így aknak nem sikerült fordítaniuk.
történt, hiszen a komáromiak Ez a győzelem egyben azt is
éppen a rájátszás időszakára jelentette, hogy a komáromi
összpontosították erőnlétüket. kosarasok bejutottak a szlovák
Az utolsó találkozó valameny- extraliga döntőjébe.
nyi játékrészét győzelemmel Komárom legjobbjai: Tomič
fejezték be és sikerült a bűvös és Djordjevič 20-20 pont, Ha„százast” is túllépniük. Igaz, lada és Vido 16-16 pont, Bilič
az első félidő fantasztikus ira- 10 pont, Langston 9 pont, Kufma az utolsó két játékrészre fa pont, Bojanovský 6 pont.

Alpok-Adria Kupadöntő – 1. találkozó:
MBK Rieker COM-therm Komárom – Helios Suns Domžale
97:72 (48:41 * 28:26, 20:15, 27:8, 22:23)
Valójában több kisebb település összevonásával született meg
1952-ben Domžale, amely a múlt század utolsó éveiben kapott városi rangot. Kosárlabdacsapata a szlovén bajnokság élvonalában
szerepel. Mindez nem volt érezhető a nemzetközi találkozó első
fordulójában, mert csak az első és az utolsó negyedben próbáltak
a komáromiakkal lépést tartani. A visszavágóra április 24-én kerül
sor Domžaleban. Komárom legjobbjai: Bilič és Djordjevič 16-16,
Kuffa és Langston 13-13.

KB Kassa – MBK Rieker COM-therm Komárno
81 : 72 (44: 29 * 18:8, 26:21, 13:22, 24:21)
Az alapszakasz bajnokának
pályáján az első félidőben alig
talált magára a komáromi csapat, amit a 15 pontos lemaradás
igazolt. Az első negyed valódi
csapás volt, a kassai védelem
nem engedte meg, hogy dobóink lőtávolba kerüljenek. A
második negyed már jobb volt,
a félidő után 9 pontos vezetést
harcoltak ki a Duna-partiak,
Sajnos, az utolsó játékrészben
egy hajszálnyival ismét a kassaiak voltak eredményesebbek.
Mindenesetre kemény visszavágó lesz (lapzárta után)szerdán a Komáromban...

Komárom legjobbjai: Kuffa
17 (3 hárompontos), Tomič 11,
Langston és Bilič 10-10.

III. liga, 25. forduló
Érsekújvár – KFC Komárom
1:1 (1:0) Derbi volt ez a javából,
hiszen két járási székhely csapata küzdött a pályán. A kiesési
zónában szereplő hazai csapat
számára értékesek lettek volna
a győzelem esetén kapott pontok, így számukra a találkozó
egyben tétmérkőzés is volt. Az
első félidő elején mindkét csapat „kóstolgatta” egymást, majd
Lovska beadását értékesítve Tawanda Tapiwa Muchaya a 32.
percben megszerezte az újváriak
vezetését. Ezután a komáromiak
folyamatosan bombázták az újvári kaput, de csak a 63. percben tudott Vahagn Militosyan
egyenlíteni. A komáromiak jobb
benyomást tettek vendéglátóiknál, de helyzeteieket nem tudták
gólra váltani * A bajnoki táblázat élén továbbra is Komárom
áll 61 ponttal, az őket követő
lednicrónaiaknak 50 pontjuk
van.
IV. liga, 21. forduló
Gúta – Nyitrakörtvélyes (Hrušovany) 1:1 (0:1) A bajnoki
táblázatban egymást követő két
csapat * Léva – Szentpéter 4:0
(3:0) Meglepte a szentpéterieket
a lévaiak gyorsasága, ráadásul
sokszor lebénultak a csatáraik
* FK Nyitra – Ímely 0:5 (0:3)
Már az első félidőben bebiztosította magának a vendégcsapat
a győzelmet, amit a második
félidőben is igazolt. Góllövő:
Gajdoš 18. perc, Hübsch 21.
perc, Kender 41. perc, Matheus
83. perc, Balogh 89. perc * A
bajnoki táblázatban 1. Ímely
(41 pont), ...8. Gúta (29), ...10.
Szentpéter (21).
V. liga, 21. forduló
Ekel – Hetény 0 :1 (0:1) Góllövő Novota (10. perc) * Marcelháza – Ógyalla 2:1 (2:0) Góllövő Vörös (34. perc), Török

LABDARÚGÁS

(44.), illetve Gere (65. perc)*
Naszvad – Zsitvabesenyő 2:0
(2:0) * A bajnoki táblázatban: ...4. Marcelháza 35 pont
* 7. Ekel 30 pont * 8. Naszvad
30 pont * 12. Ógyalla 26 pont
* 15. Hetény 22. pont.
VI. liga, 22. forduló
FK Activ – Csallóközaranyos
9:0 (5:0) Góllövő: Budai (14,
17, 39. és 54. perc), * Nemesócsa – Bátorkeszi 3:1 (0:1)
Góllövő: Hipp, Tóth, Csizmadia, illetve Blaho * Madar –
Őrsújfalu 2:1 (0:0) Góllövő:
Szemenyei (69. perc), Varga
(79. perc), illetve Havlík (83.
perc) * Marcelháza B – Új-

gyalla 2:0 (2:0) Góllövő: Obložinský (15. perc), Sýkora
(23. perc) * Perbete Keszegfalva 8:0 (5:0) Góllövő: Rigó
(mesterhármas - 9., 54. és 60.
perc), Dokič (26. perc), Miloševič (35. perc), Andrašik
(40. perc), Matúš (44. perc),
Csontos * Búcs – Szilos 3:3
(3:1) Góllövő: Lakatoš, Sánta,
Simon, illetve Pšenák 2 * Dunamocs – Vágfüzes/Kava 7:2
(5:0) Góllövő: Varró (33., 84.
perc), Paluska (15. perc), Bábi
(26. perc), Oláh (28. perc), Janík (33. perc), Pálik (86. perc),
illetve Czukár (69. perc) és
Jancsó (82. perc) * Dunarad-

vány – Izsa 2:3 (2:3) Góllövő
Balogh (64.), Kecskés (90.), illetve Horák (46.), Untermayer
(45.) Jakab 89.) * A bajnoki
táblázatban 1. FK Activ 56
pont * 2. Perbete 53 pont *
3. Marcelháza B 46 pont * 4.
Bátorkeszi 42 pont * 5. Dunamocs 38 pont * 6. Újgyalla
37 pont * 7. Izsa 36 pont * 8.
Csallóközaranyos 34 pont *
9. Madar 31 pont * 10. Szilos 27 pont * 11. Nemesócsa
27 pont * 12. Keszegfalva 21
pont * 13. Vágfüzes/Kava 17
pont * 14. Búcs 17 pont * 15.
Örsújfalu 12 pont * 16. Duna–cseri–
radvány 9 pont.

A S Z TA L I T E N I S Z
Szombaton került sor a hagyományos húsvéti asztalitenisztornára a gútai városi sportcsarnokban, amelyet már 8. alkalommal rendeztek meg a szervezők. Rekordszámú nevező érkezett
Gútára, 75-en álltak asztalhoz. A legfiatalabb játékos 12, míg a legidősebb 81 éves volt! Gútáról
20-an űzték a fehér labdát, a többiek Pozsonyból, Komáromból, Érsekújvárból, Privigyéről,
Zohorról, Ógyalláról, Marcelházáról, Nagyölvedről, Nemesócsáról, Dunamocsról, Hetényről,
Muzsláról, Kürtről, Kamocsáról és Garamkövesdről érkeztek.
A lelkes amatőröknél 25-en, míg a járási szinten jegyzett játékosoknál kerek 50-en próbáltak szerencsét.
Eredmények:
Amatőr kategória: 1. Lukács László –
Ógyalla (ő megvédte a tavalyi bajnoki
címét) * 2. Okuliar Jozef – Ógyalla
* 3.Peter Ďatko – Zohor * Jegyzett
játékosok: 1. Podolinský Branislav –
SPŠ KN * 2. Való Erik – PK Hetény
* 3. Frey Juraj – STK Gúta * Párosok
versenye: 1. Félix Martin/ Frey Juraj
– STK Gúta * 2. Szikonya Tibor/ Való
Erik – PK Hetény * 3. Laczkó Imre /
Laczkó Bálint – STK Kürt (az apuka
játszott a 14 éves fiával).

B I R K Ó Z Á S

A serdülők idei szabadfogású országos bajnokságát a dunaszerdahelyi birkózóklub rendezte
meg szombaton. Az eseményen 22 klub 101 versenyzője vett részt. A versenyen rendkívül jó
eredményeket értek el a Komáromi járás fiatal reménységei.
A gútai birkózók eredmé- Közülük is kiemelkedett Din- kózóink a következő eredményesen képviselték városukat. ko Branislav (felvételünkön), nyeket érték el: 38 kg 1. hely
aki a fiatalabb diákkorosztály NAGY Nikolas * 42 kg ... 3.
után – korengedménnyel – az hely VELSICZ Richárd * 47
idősebbek 35 kg-os súlycso- kg ... 8. hely LAKATOS ImVK Spartak SJE Komárom – TJ Slávia Felsővízköz (Svidník)
portjában is megszerezte az or- rich * 53 kg ... 6. hely NAGY
szágos bajnoki címet. Megállta Tamás, ... 12. hely PREZ3:1 (18, 18, -9, 12, aranyvágás 15:11)
helyét a még kezdőnek számító MECZKÝ Július * 100 kg ... 5.
Hatalmas küzdelem folyt a komáromi stadionban, amikor röplabdásaink a 7-8. helyért mérKrajčovič Marko is, aki a 42 hely KOMJÁTHY Zoltán.
kőztek a felsővízközi csapattal. Az első összecsapásnál 3:0-ás vereséget szenvedtek a komárokg-os súlycsoportban 11 sző- A Szlovák Birkózószövetség
miak, most igazi visszavágóra készültek.
nyegre lépő versenyzőből a megbízásából rendezte meg
Az első szett elején már elhúztak a Duna-partiak, amit vendégeik kihasználtak és megérdemelten
6. lett. Ugyancsak szép ered- a vásárúti birkózóklub a köalaposan meglepve ezzel a vendégeket. Ugyanez győztek. A negyedik játékrészben a komáromiménynek számít a 66 kg-os töttfogású diákliga első forismétlődött a második játékrészben, ekkor is időt ak visszaszerezték az irányítást, és harmadszor
súlycsoportban küzdő Brandt dulóját, amelyen szőnyegre
kért a vendégek edzője, hogy új taktikát javasol- is győztesen kerültek ki az összecsapásból. Ez a
Erik teljesítménye, aki súly- léptek a somorjai Gladiátor,
jon játékosainak.
győzelem azonban kicsit kesernyésre sikeredett,
csoportjának 17 versenyzője a komáromi Spartacus, a váKorai volt az előlegezett öröm, mert a harmadik mert a komáromi csapat tudását ítélve a legjobközül a 7. lett.
játékrészben hibát hibára halmoztak a hazaiak, bak közé tartozik.
sárúti, marcelházi, naszvadi
A marcelházi birkózóklubot és madari birkózóklubok
4 birkózó képviselte kitűnő reménységei. A komáromi
eredményekkel. A négy ver- Spartacus a hazai Vásárút
senyző közül is kiemelkedik mögött a második helyen végA XVII. Bicske Kupa Nemzetközi Harcművészeti Versenyen a szlovákiai kempósok csapatbajnokságban az elő- Kovács Nicolas, aki sorozat- zett.
kelő 2. helyezést érték el. A válogatottat a komáromi, a dunaszerdahelyi, a csicsói, a tanyi és a tallósi versenyzők ban már a 6. bajnoki címét Egyéniben a komáromi birkóképviselték. Összeredmény:14 arany-, 15 ezüst-, és 9 bronzérem, valamint 6 pontszerző negyedik helyezett.
szerezte meg. Nicolas nagyon zók a következő eredményeket
Egyéni eredmények: Schiller Bence 1 ter 2 arany * Onódi Csaba 2 arany, 1 ezüst, la 1 bronz * Kovács Géza 1 ezüst, 1 bronz * tehetséges birkózó, aki a baj- érték el:
arany, 1 ezüst * Kanozsay Máté 2 arany 1 bronz * Mészáros Máté 1 arany, 1 ezüst * Pálfi József 4. hely * Bugár Botond 2 arany noki címeken kívül szinte soro- Gyerek A (2008, 2009/2010):
* Maitz György 1 arany * Himpán Gábor Szalay Norbert 1 bronz * Chyba Ján 4. hely * Beke Liliána 2 ezüst * Földes Noémi 2 zatban nyeri nemzetközi verse- 24 kg 1. hely CSIZMADIA LeDominik 1 ezüst, 1 bronz * Czibor Tiva- * Végh Marcel 4. hely * Bús Máté 1 ezüst bronz * Balogh Bence 1 arany * Varga Ti- nyeit is. Mivel korcsoportjában vente, 2. hely MÉHES Szabolcs
dar 1 ezüst * Takács Zsolt 1 ezüst * Vörös * Pálfi Dominik 2 arany * Németh Anna 2 bor 1 ezüst . A felkészítő mesterek Shihan és súlycsoportjában a legjobb * 26 kg … 2. hely KUCSORABottyán Géza 1 bronz * Hájos Krisztián ezüst, 1 bronz * Németh Krisztián 1 arany, Szayka Róbert, Sensei Bajnóczi Roland és eredményeket érte el, a szlo- KISFÓNAI Mátyás, 3. hely
4.hely * Himpán Sofia 4. hely * Halász Pé- 1 ezüst * Jassa Ádám 1 ezüst * Kovács Csil- Sensei Nikker Ronald voltak.
vák kötöttfogású kadétváloga- ĎUMBIER Pál * 30 kg … 4.
tott oszlopos tagjaként nagy hely CINGEL Anthony *
valószínűséggel kijut az idén Gyerek B (2006, 2007/2008): 40
először megrendezésre kerülő kg … 2. hely ĎUMBIER Dániel
serdülők Európa-bajnokságára, Diákkorosztály (2004, 2005
amelyet a szerbiai Belgrádban /2006): 37 kg … 2. hely ĎUMrendeznek. Az országos baj- BIER Ármin * 48 kg … 2. hely
nokságon még Parádi Kevin LAKATOŠ Imrich * 57 kg … 3.
remekelt, aki a dobogó harma- hely ONDRÓ Erik * 73 kg … 2.
hely NAGY Dávid *
dik fokán végzett.
A komáromi Spartacus Bir- Serdülők (2002, 2003/2004): 42
kózóklub versenyzői egy kg 1. hely NAGY Nikolasz * 47
aranyérmet, egy bronzérmet és kg … 2. hely VELSICZ Richard
egy ötödik helyet harcoltak ki Kornél * 53 kg … 2. hely NAGY
és így csapatversenyben a na- Tamás * 59 kg … 2. hely PREZgyon szép 5. helyen végeztek, MECZKÝ Július * 100 kg … 2.
míg az egyéni versenyben bir- hely KOMJÁTHY Zoltán.
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