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Lapunk
tartalmából:

● „Vad motorosok” össze
fogása Szofika gyógyulá
sáért
(2. oldal)
● Nagy siker az Ötórai
tea
(3. oldal)
● Ismét lesz múzeumok
éjszakája
(3. oldal)
● Capoiera-bajnokság
Komáromban (8. oldal)

Alig egy év után már jelentkeznek a hibák a HASS Kft. munkájában

Az örsújfalusi Kertek alja utca után
Csallóközaranyos is úszik a szennyvízben...

Németh István felvétele

Csilláért futnak!

Kürti Csilla egy fiatal gútai lány, aki már
18 éves kora óta küzd a krónikus ízü
letgyulladással, azaz a gyógyíthatatlan
reumával. A betegség lényegét az ízületi
felszín gyulladásos burjánzása képezi,
amely előbb a porcot, majd mélyebbre
hatolva a csontot is károsítja, illetve a
környező inak gyulladásával is társul.
Szeretsz futni? Szeretnél tenni valamit magadért? Szeretnél
segíteni egy rászoruló embertársadon? Szeretnél egy közös
ség tagja lenni, mely egy kicsit szebbé és jobbá akarja tenni
a világot? Akkor töltsd a hét végét Gútán, fuss velünk!
Regisztráció: www.dgsprint.eu/regisztracio
Versenykiírás: www.dgsprint.eu/versenykiiras

Brutális támadás

Fejszével támadtak
a református hívőkre

Szombaton jótékonysági bált rendeztek Csalló
közaranyoson a református hívők. A jó hangulatú
szórakozást azonban csaknem tragédiába torkolló
esemény zavarta meg.
A késő esti órákban a kultúrház előtt cigarettázott a jótékonysági bálon résztvevő J.
testvérpár, amikor egy népesebb, romákból álló csoport
szeretett volna bejutni a bálterembe. A férfiak tájékoztatták őket, hogy a rendezvény
zártkörű. A roma fiatalok ekkor ordibálni kezdtek, majd
közülük három fiatalkorú

tettlegességre
vetemedett.
Fejszével és vasrudakkal támadtak a férfiakra, akik közül
egynek súlyos, életveszélyes
sérülést okoztak. A támadók
a kultúrház előcsarnokánál
tovább nem jutottak, a rendőrség őrizetbe vette őket, a
két sérültet pedig az érsekújvári kórház idegsebészetén
kezelik.

Ittasan a volán mögött

A mai napig közvitát vált ki a KOMVaK korábbi vezetésének átgondolatlan, ám a komáromi önkormányzat Híd-párti,
illetve annak gazdaságpolitikáját támogató néhány, magát függetlennek valló képviselő által jóváhagyott döntése, melynek
értelmében a komáromi vízművek több, mint két évtizeden át törleszti kamatostul a csallóközaranyosi szennyvíztisztító
és csatornahálózat beruházási költségeit. Az elmúlt napokban több csallóközaranyosi olvasónk is felhívta a figyelmünket,
hogy az újonnan lefektetett szennyvízcsatornák nem működnek megfelelően...
Mint arról korábban már a kivizsgálását kérte a brüsszeli talált, amikor a parlamentben gyors megoldásra, az áldatlan
JOJ TV is beszámolt helyszí- Elszámoltató Hivataltól is. Kotleba pártjának képviselői az állapotok rugalmas kezelésére.
ni riportjában, a község egyik Azért kellett Brüsszelt is be- ügy kivizsgálását kérte.
Pedig Solymos úr megállapítábérháza időről-időre megköze- vonnia, mert Solymos Lász- Mindennek ismeretében tartunk sának dacára a szennyvíz utcán
líthetetlenné válik, mert előtte ló, a Híd környezetvédelmi tőle, hogy a csallóközaranyosi való csordogálása nem számít
bokáig ér a szennyvíz. Az ott minisztere mindent rendben bérház lakói sem számíthatnak éppen normális jelenségnek.
lakók 10-15 cm magas „járdát”
építettek, hogy bejuthassanak
otthonaikba. Ilyen terepen nagyon nehéz elkerülni azt, hogy
a gyermekeiket óvodába, vagy A korrupció ellen harcoló civil szervezetek 15 millió eurós támogatáshoz juthatnak az elkö
iskolába vivő szülők, kisdiákok vetkező hónapokban, jelentette ki Fico kormányfő. Ennek fejében olyan projektekkel kellene
cipője ne merüljön el a fekáli- előállniuk, melyek segítenek a kormánynak a korrupció ellen folytatott harcában, hozzátéve,
hogy Szlovákia történetében ez az első hasonló célokat szolgáló pénzcsomag. Ezt az összeget
ában.
Mint ismeretes, évek óta har- két pályázaton keresztül lehet meríteni, 100-400 ezer eurót kaphatnak az egyes projektek, öt
colnak az örsújfalusi Kertek százalékos önrésszel.
alja utca lakói is, akiknél az A civil szervezetek augusz- cy International Slovensko érdekek ütközésétől tartaniuk
ISPA beruházás keretében el- tus 21-ig pályázhatnak. A civil szervezet vezetőjének amiatt, hogy pénzt kapnak az
végzett munkák eredménye- csomagból 8 milliót szánnak véleménye alapján külföldön államtól. Tegyük hozzá, amíg
képpen az úttest alatt folyik a közpolitika-fejlesztési, va- is gyakoriak a hasonló támo- a kormánynak nem sikerül
a fekália, illetve beszivárog a lamint korrupcióellenes és a gatási projektek, ám ott az felszámolnia a saját szekrécsaládi házak kútjaiba, vízóra- közigazgatás átláthatóságát államigazgatás minősége és nyéből rendre kihulló csontaknáiba is. A panasszal az utca javító projektekre, további 7 pártatlansága magasabb szin- vázakat, addig a nagy garral
lakóinak nevében Deminger milliót pedig a lakosság tájé- tű, mint nálunk. A kormányfő meghirdetett korrupcióellenes
János eljutott már a korrupció- koztatásának elmélyítését és az ezzel kapcsolatos sajtótá- harca és az erre szánt milliók
ellenes osztályhoz, a köztársa- részvételének erősítését célzó jékoztatón kijelentette, a civil hiteltelennek, illetve kidobott
sági elnöki hivatalhoz és az ügy projektekre. A Transparen- szervezeteknek nem kell az pénznek számítanak…

Tizenöt millióval a korrupció ellen

Rendhagyó szülinapi buli
Múlt héten kezdhette meg második köztársasági elnöki ciklusát
Áder János, aki a születésnapját is ezen a héten ünnepelte, mely
alkalomból nem hivatalos baráti találkozóra érkezett Andrej
Kiska szlovák államfő az elnöki palotába, majd Áder lakására.
A két államfő közös programja is meglepő volt: halászlét főztek!
– Ezt a jó barátság és a kiváló Szlovákia és Magyarország
szomszédi kapcsolatok kinyil- helyzetéről. Kötetlen, barávánításának tartom. Munka- ti hangulatú volt ez a közös
ügyekben viszonylag gyakran főzés és remek volt a halásztalálkozunk, három év alatt lé – nyilatkozta Andrej Kiska
biztosan több, mint tíz alka- hazatérte után.
lommal. Jó a kapcsolatunk,
A szlovák államfő viszonzásrendes szomszédokhoz illően. képpen halászatra hívta Áder
Miközben közösen főztük a Jánost. Arról egyelőre nem
halászlét, természetesen so- esett szó, hogy a pecázás vékat beszéltünk a politikáról: gén sült hal kerül-e a tányérátvettük az európai helyzetet, ra, vagy ismét közösen főzik a
beszéltünk az EU jövőjéről, halászlét.

A múlt hét folyamán átfogó közlekedésrendészeti akciót haj
tottak végre a Komáromi járás területén. A rendőrök ezút
tal a gépjárművek műszaki állapotára, a gépkocsik kötelező
felszerelésére fordítottak figyelmet. Ógyallán arra lettek fi
gyelmesek, hogy egy Š-Felícia típusú személygépkocsi hátsó
világítása nem működik.
A Komáromi utcán megállí- gőséget okozó szer hatása alatt
tott gépkocsi vezetője furcsa történt közveszély okozása
viselkedése arra engedett kö- miatt indít eljárást és tesz vádvetkeztetni, hogy esetében nem emelést. A férfi akár egyéves
csupán műszaki hibáról lehet szabadságvesztést is kaphat.
szó, amit egyszeri figyelmeztetéssel el lehetett volna intézni.
Az autó volánja mögött egy
52 éves férfi ült, akinek leheletében több mint 3 ezreléknyi
alkoholt mutatott ki a szonda. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) fontos feladatának tartja, hogy fi
Természetesen a gépjárműve- gyelemmel kísérje a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekbe járó tanulók létszámának
zető nem folytathatta az útját, alakulását. Szlovákiában április folyamán zajlottak a 2017/2018-as tanévre az alapiskolai be
kijózanodását egy cellában iratkozások.
kellett megvárnia, majd a ki- Az SZMPSZ felkérte az intéz- tanulmányait a magyar oktatási óvodában maradnak, illetve
hallgatására is sor került, ahol ményvezetőket, tegyék hozzá- intézmények 1. évfolyamában. a nulladik osztályban kezdik
azzal szembesült, hogy az ér- férhetővé a beiratkozási adato- Jelenlegi összesített adataink meg tanulmányaikat. Akadvényes törvények értelmében kat az alábbiak szerint:
szerint 254 magyar alapiskolá- nak olyan szülők, törvényes
a rendőrség vizsgálótisztje füg- • a nulladik évfolyamba beíra- ba 3 505 gyermeket írattak be képviselők, akik figyelmen
tott tanulók létszáma,
az első évfolyamba és 33 gyer- kívül hagyják a kötelező be• az első évfolyamba beíratott meket az alapiskolák nulladik íratás időpontját, és csak kétanulók létszáma,
sőbb, a tanügyi hatóságok
évfolyamába.
Szövetségünk évek óta rend- (Jelenleg Szlovákiában 256 felszólítására tesznek eleget
szeres statisztikai kimutatást magyar alapiskola működik. ennek a kötelességüknek.
készít a szlovákiai magyar is- A 2017/2018-as tanévtől meg- Vannak családok, melyek
kolákba beíratott tanulókról és szűnik a barti és a pozbai alap- tartós külföldi tartózkodásuk
a beiratkozásokat követően tá- iskola.)
miatt nem tudtak megjelenFontosnak tartjuk megjegyez- ni a beíratáson iskolaköteles
jékoztatja a közvéleményt.
Ennek alapján összehasonlítot- ni, hogy beiratkozás adatai gyermekükkel, sőt olyanok
tuk a beiratkozási adatokat a irányadóak, de a szeptem- is, akik egyszerre több iskolátavalyi és az előző évi létszá- beri tanévkezdésig bizonyos ba íratták be a gyermeküket.
mértékig változnak. Ezt több Utóbbiakat a fenntartók, a
mokkal.
Az elmúlt év hasonló idősza- tényező is okozhatja: egyes tanügyi hivatalok figyelmezkában 3 402 gyermeket írattak tanulók az iskolaérettségi tetik, hogy meddig kell dönteszüleik magyar oktatási intéz- vizsgálatokat követően szak- niük az iskolaválasztásról.
Jókai Tibor
ménybe, és 2017 szeptember- emberek javaslatára halaszelnök, SZMPSZ
ében 3 822 tanuló kezdte meg tást kapnak, és még egy évig

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
sajtóközleménye az iskolai beiratkozásokról

Erős nőket jutalmaztak
Tavaly először hirdette meg a Példaképet keresünk című pá
lyázatát Az Erős Nők – Femine Fortis Polgári Társulás, illet
ve Példakép- és különdíjat adományozott az olyan értékeket
megjelenítő nőknek, akikre önfeláldozó munkájuk kapcsán
felnézhet a hazai magyarság. Idén újabb felvidéki magyar női
példaképjelölések érkeztek, amelyek közül a társulás kura
tóriuma – Bauer Edit, Gergely Papp Adrianna, Kiss Beáta,
Németh Gabriella és Zupko Mária – a Füleki Városi Múze
um Képtárában a pozsonyi Tóth Erika újságírót, a Carissimi
Nonprofit Alap kuratóriumi elnökét Példakép-díjjal, Szobi
Esztert, a búcsi Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Házá
nak „mindenesét”, a Kultúráért és Turizmusért Társulás el
nökét pedig különdíjjal jutalmazta.
A búcsi Szobi Eszter nyu végez ma is a felvidéki magalmazott óvodapedagógus gyar közösség érdekében.–
egyebek mellett a Szlovákiai Édesapám az örökös önMagyar Pedagógusok Szövet- kéntes munkám kapcsán azt
sége (SZMPSZ) egyik mozga szokta mondani: leányom, te
tórugójaként, majd az időköz- egy ingyenes uszodában vagy
ben elhunyt férjével, Szobi pénztáros. Ez így igaz, hiKálmánnal együtt a vidéki szen az önkéntesség ingyenes
turizmus felvidéki úttörője- munkát jelent. Pénzt, kitünteként és a Felvidéki Népvise- téseket sosem vártam, ám mi
letes Babacsaládok Házának tagadás, jóleső érzéssel tölt el
kezdeményezőjeként, „min- a ma kapott különdíj – nyilatdeneseként” is évtizedeken kozta Szobi Eszter az egyik
át sokrétű munkát végzett, s hírportálnak.
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A lágyszívű
motorosok segítettek

A túramotorosok Children of Heaven nevű csoportja több alkalommal bizonyította, hogy a fekete bőrszerkó alatt szeretettel teli
szív dobog. A múlt héten a Tulipán utcai óvodában szerveztek
jótékonysági napot a súlyos betegséggel küzdő Gelle Szofika
megsegítésére. A rendezvényen részt vett Knirs Imre, Komárom
alpolgármestere is. A gyerekek jól szórakoztak a felnőttek kötélhúzó versenyén, felülhettek a „mocikra”, figyelték az ügyes
kezű bohóc produkcióit, de volt olyan apuka is, aki fáradhatatlanul gyártotta a palacsintákat a kicsik nem kis örömére. A rendezvényt tombola zárta.
Foto: Jakab István

Tiltakozás a Párkányba tervezett
újabb hulladékégető ellen

A május 11-i tüntetésen jelen levő párkányiak mondták: 1990 óta
nem volt hasonló megmozdulás a városháza előtti téren Párkányban. Huszonhét évvel a rendszerváltást követően a sors kikényszerítette, hogy a párkányiak és környékbeliek összegyűljünk, felemeljük szavunkat
és tiltakozzunk az
önkényes,
ránk
erőltetett beruházás ellen. A mintegy 300 résztvevő
együtt hangoztatta: nem kér a hulladékégetőből, nem
kér régiónk jellegének alapos megváltoztatásából egy kártékony, környezetszennyező beruházás
által. Mert hiszen a turizmus és az idegenforgalom, a vidékünkre
olyannyira jellemző szőlészet és borászat nem fér meg egymás
mellett a gumiabroncsokat és műanyagot elégető hulladékégetővel. Országos viszonylatban a rákos megbetegedések száma enélkül is itt a legmagasabb. A bajt nem szabad tovább növelni. Az
első akadályt sikerült legyőzni. Párkány önkormányzatának képviselő-testülete bölcsen döntött. Ám a küzdelem folytatódik. Tartsunk ki, legyünk erősek, kitartóak, védjük meg régiónk alapvető
érdekeit!
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Rajzpályázat nebulóknak

Komárom város környezetvédelmi, illetve oktatásügyi bizottsága a környezetvédelmi világnap (június 5.) alkalmából
közös rajzpályázatot hirdet. Célja a gyerekek környezettudatosságra nevelése, a környezetbarát életvitel népszerűsítése.
A rajzpályázat témája: A környezet a barátom. A pályázattal
kapcsolatos inspirációk gyűjtése lehetőséget kínál arra, hogy
a családok kiránduljanak a
természetbe és közösen fedezzék fel környezetüket. A pályázatot komáromi alapiskolák
első osztályos tanulói számára
hirdették meg, a rajzokat postai úton várják május 26-ig. Az
alkotásokat a nyilvánosság is
értékelheti majd az interneten,
illetve május 28-án a városköz-

pontban megrendezésre kerülő
Komálom
Gyerkőcfesztivál
idején. Az első 5 helyezett értékes díjakat vehet át.
– A bekapcsolódó gyerekek
nem csak maguknak, de egész
osztályuknak is értékes nyereményeket nyerhetnek. Ezzel
szeretnénk az iskolák mellett
a gyerekeket is motiválni környezetünk védelmére, városunk
tisztán tartására – nyilatkozta
Varga Tamás, a környezetvédelmi bizottság elnöke.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny:

ők az ország legjobbjai

A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny kiértékelése a
komáromi Selye János Gimnázium aulájában zajlott. A kiértékelésen a felvidéki magyar iskolák eredményeit összegezték
és értékelték. Felvidékről idén is sok diák kapcsolódott be a
versenybe, évfolyamonként 160-190 diák, összesen 1792 tanuló. Kivételt képeztek a ballagó negyedikesek, közülük csupán
öten vettek részt a versenyen az egy időben zajló írásbeli érettségi vizsgák miatt.
A verseny már gazdag múlt- (Munka Utcai Alapiskola, Kora tekint vissza, hiszen immár márom), … 4. Vörös Bence
27. alkalommal került meg- (Munka Utcai Alapiskola, Korendezésre. Az ötlet francia és márom), 5. Édes Réka (Munka
ausztrál tanároktól származik, Utcai Alapiskola, Komárom).
akik 1991-ben szervezték meg 6. évfolyam: 1. Bajcsi Bogláraz első versenyt, viszont rövid ka (Magyar Tanítási Nyelvű
időn belül egyre több ország Alapiskola, Lakszakállas), 2.
kapcsolódott be a megméret- Mészáros Ádám (Munka Uttetésbe, mígnem világversen�- cai Alapiskola, Komárom), 3.
nyé nőtte ki magát. A magyar Csémy Pál (Kossányi József
diákok 1996 óta vehetnek részt Alapiskola és Óvoda, Komáa Kenguru Matematikaverse- romszentpéter), 4. Slezák Dóra
nyen. A verseny érdekessé- (Munka Utcai Alapiskola, Koge, hogy ma már több mint márom), 5. Koncz Júlia Bar40 ország több millió diákja bara (Munka Utcai Alapiskola,
egy időben, saját anyanyel- Komárom).
vén oldja meg ugyanazokat a 7. évfolyam: 1. Grosch Dóra
matematikai
feladványokat. (Magyar Tanítási Nyelvű AlapA verseny egyfordulós, 5 kor- iskola, Marcelháza), 2. Juhász
osztály számára elérhető. Az Balázs (Munka Utcai Alapis5-12. évfolyamosoknak egy 30 kola, Komárom), … 4. Schiller
feladatból álló tesztet kell ki- Bence (Munka Utcai Alapistölteniük 75 perc alatt, a 2. és kola, Komárom), … 6 . Vanya
3-4. évfolyamosok 24 feladatot Zsuzsanna (Selye János Gimkapnak, melyeket 60 perc alatt názium, Komárom).
kell megoldaniuk.
8. évfolyam: 1. Csaplár VikMinden kategóriában az első tor (Selye János Gimnázium,
hat helyezett lett eredményes Komárom), 2. Simonics Benmegoldó, a továbbiakban az ő ce (Selye János Gimnázium,
nevüket közöljük sorrendben:
Komárom), 3. Pikler Mihály
2. évfolyam: … 2. Palusík Pé- (Munka Utcai Alapiskola, Koter (Kossányi József Alapiskola márom), 4. Dolník Máté (Maés Óvoda, Komáromszentpéter rianum Egyházi Iskolaközpont,
3. évfolyam: … 2. Szlatki Áron Komárom).
(Munka Utcai Alapiskola, 9. évfolyam: … 3. Pinke AndKomárom), 3. Molnár Zoltán rea (Selye János Gimnázium,
Dániel (Marianum Egyházi Komárom), 4. Jánosdeák Márk
Iskolaközpont, Komárom), 4. (Selye János Gimnázium, KoPalugyai Bence (Kossányi Jó- márom).
zsef Alapiskola és Óvoda, Ko- 10. évfolyam: … 3. Markó
máromszentpéter), 5. Klenkó Anna Erzsébet (Selye János
Éva (Kováts József Alapiskola, Gimnázium, Komárom), 4.
Bátorkeszi), 6. Škulec Dávid Sukola Gergely (Selye János
(Marianum Egyházi Iskolaköz- Gimnázium, Komárom), … 6.
pont, Komárom).
Bukor Benedek (Selye János
4. évfolyam: … 3. Ďurčovič Gimnázium, Komárom).
Ádám (Eötvös Utcai Alapis- 11. évfolyam: 1. Édes Lili (Sekola, Komárom), 4. Kénesy lye János Gimnázium, KomáDóra (Munka Utcai Alapis- rom), 2. Pszota Máté (Selye
kola, Komárom), 5. Koczkás János Gimnázium, Komárom),
Kitty (Kóczán Mór Alapiskola 4. Czibor Dóra (Selye János
és Óvoda Csallóközaranyos), Gimnázium, Komárom), …
6. Baráth Anna (Munka Utcai 6. Bánki Bence (Selye János
Alapiskola, Komárom).
Gimnázium, Komárom).
5. évfolyam: 1. Lelkes Gábor
Vajányi Orsolya
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Vasárnap ismét Ötórai tea!

A Matica slovenská mellett működő Dramaťák színjátszó
csoport évek óta nagy sikerű előadásokkal búcsúztatja a Ľ.
Šulek Gimnázium tanulóit. Ők nem adaptációkkal lépnek
fel, hanem önálló dramaturgiával lepik meg közönségüket.
Már több alkalommal világhírű irodalmi alkotásokat ültettek át napjaink közegébe, ám legutóbbi műsoruk, a Čaj o
piatej (Ötórai tea) megtörtént eseményeket, szülők, nagyszülők történeteit dolgozta fel. A zenét ezúttal is Emmer
Péter szerzeményei alkotják, a koreográfiát Broňa Bočáneková dolgozta ki. A darab kiötlője és szerzője Jozef Černek
volt. Május 13-i frenetikus sikerű előadásukat május 21én, 17 órától ismétlik meg a Matica slovenská komáromi
székházában.

Benedek Elek nyomdokában

A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes lusztrációk, jpg-fájlként csaNépfőiskola Akadémia meghirdette a VI. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró Pályázatot, tolmányként elküldve (fontos:
amelynek célja egyfajta tisztelgés Benedek Elek munkássága előtt; tehetségazonosítás, tehet- nem pdf-ben, nem tömörítve,
nem Driveon)
séggondozás, gazdagítani a magyar nyelven írt gyermekirodalmat.
Beküldési határidő: szeptem- határ: 10 év. * A mesék formai pályaműveket várnak. Pályá- A meséket kizárólag e-mailber 1.
követelménye: A mesék (verses zónként maximum 3 pályamű- ben, word formátumban várA pályázók köre: Magyar nyel- mesék, mondókák) témája sza- vet (max. 4 gépelt oldal (A4) ják, a kitöltött – e felhívás
ven író magyar és nem magyar badon választott lehet. Igényes, terjedelemben) fogadnak el. része – jelentkezési és regisztrációs űrlappal együtt.
állampolgárok. Alsó életkori a gyermekek lelkét simogató Illusztráció lehetséges.
A kéziratok formai követelmé- Cím, elérhetőség:
nye: Times New Roman betű E-mail: nemzetkozimeseiropaCégek ügyvezetőinek figyelmébe
típus, 12-es nagyság, 1,5-es lyazat@gmail.com
Telefon:
06/20-440-9478
sortávolság
Az illusztrációk formai kö- (munkaidőben!)
www.meseiro-palyavetelménye: A5 méretben Web:
Július 1-től a Szlovák Kereskedelmi Regiszterben szereplő készült mono vagy color il- zat-2017.webnode.hu
vállalkozásokkal és szervezetekkel csak a Slovensko.sk portálon levő e-postafiókon keresztül lehet kommunikálni.
A második félévtől az állami nek érvényesítéséhez szükség
intézmények a fontos hivatalos van arra, hogy az eID-kártyát
dokumentumokat elektronikus igénylő személy kérésére a A magyar rendőrség keresi a képen látható férfit, aki a kisbéri
úton küldik el, s ha a vállalko- rendőrség járási igazgatósága pszichiátriáról tűnt el. Aki látta vagy bármit tud a hollétéről,
alkalma- azonnal hívja a 112-es számot!
zások ügyvivői nem váltották okmányirodájának
ki az aktivizált elektronikus zottja elektronikus úton rög- Lőrincz Gyula május 11-én 10,15 óra körül tűnt el a kisbéri Bat�személyi kártyát (eID-kártya), zítse az igénylő kézzel történt tyhány Kázmér Szakkórház pszichiátriai osztályáról. A férfi paranoid skizofrén, térben-időben részamely biztonsági személyi kó- aláírását.
dot (BOK) tartalmaz, nem jut- Az érdeklődők minden infor- ben orientált, gyógyszeres kezelés
mációt részletesen is megkap- alatt áll, 160-170 cm magas, normál
hatnak hozzá azokhoz.
Az elektronikus aláírással tel- hatnak a https://portal.minv.sk testalkatú, barna szemű, barna hajú.
jes mértékben helyettesíthető a www.slovensko.sk. portálon, Különös ismertetőjele nincs, eltűnéa papírformás ügyintézéskor vagy a belügyminisztérium sekor kék pólót, fekete nadrágot viselt, valamint 3 darab műanyagtáska
kért, kézzel írott aláírás. En- ügyfélfogadó központjaiban.
volt nála. Előfordulhat, hogy jelenleg
Nyitva tartás:
Szlovákia területén tartózkodik. A
Hétfő:
8-tól 15 óráig
rendőrség kéri azokat aki a férfi tarKedd:
8-tól 15 óráig
tózkodási helyével kapcsolatban inSzerda:
8-tól 17 óráig
formációval rendelkeznek, értesítsék
Csütörtök: 8-tól 15 óráig
a szlovákiai, vagy a magyarországi
Péntek:
8-tól 14 óráig
rendőrséget.
Komárom városának kétségkívül a legnagyobb tömegeket megmozgató kulturális eseménysorozata a Komáromi Napok, amelynek gazdag programjába beillesztették a pozsonyi Művészettámogatási Alap, a komáromi Regionális Kulturális Központ és Komárom városa közös
Május 20-án ingyenes múzeumlátogatás a későn fekvőknek...
szervezésében a fiatal fúvószenekarok kerületi elődöntőjét.
A verseny meghirdetőinek elsődleges célja zsűri elnöke Ján Jamriška, a Szlovák Fúvószevolt, hogy Komáromban is megismerhessék az nekarok Szövetségének ügyvezető elnöke volt,
A komáromi Duna Menti Múzeum idén is megrendezi rendkívül közkedvelt rendezvényét, a
újkeletű fúvószenekarok repertoárját és törek- a többi tag pedig a komáromi zeneiskola tanára,
múzeumok éjszakáját, amely május 20-án 14 órától 23 óráig tart majd. Idén is szakelőadók
véseiket. Valamikor, még az ötvenes évektől František Petr és a sokéves zenekarvezető, Jozef
gondoskodnak a legkisebbek szórakoztatásáról, miközben a szülők az állandó és az időszaki
kezdve Komáromnak nagyhírű tánczenekara és Kozár volt.
tárlatokra is belépést kapnak.
fúvószenekara volt, amellyel többször is külföldi Vendégként az alaphangot a bánkeszi Bánovka
A múzeum főépületében ki kiállításon belül a Varázsla- Komárom 1848-1945 és a
fellépéseken vettek részt. Több, mint egy évti- együttes adta meg, majd felléptek az egyes ze(Nádor utca 13.) 14 és 23 tos mandalák című tárlatot.
Jókai Mór és Lerhár Ferenc
zede az ő nyomdokain halad a Veselá desiatka nekarok. A zsűri aranysávos minősítést adott a
óra között lesz látogatható a A múzeum és könyvtár épü- kiállítás, a lévai Barsi Múzefúvószenekar, amelyet Tavaly Péter zenetanár nagylapási Lapášanka együttesnek, amely egyKomárom és vidékének tör- letében (Nádor utca 8. szám um vándortárlata, a Csilyejalapított és tett közismertté. Korai halála után úttal bejutott a június 16-tól 18-ig tartó lednicténelmi fejlődése az őskortól alatt) 23 óráig megtekinthető károk hagyatéka, valamint
fia vette át a zenekar vezetését. De már szárnyait rónai országos versenyre. Ezüstsávos besorolást
1848-ig és a régió néprajza a 18-20. század első felének Eifert János fotóművész tárlabontogatja az őket követő Veselá kapela, vagyis kapott a komáromi Veselá kapela, valamint a
című állandó kiállítás, illetve művészete című tárlatot, il- ta. Ezeket 14 órától 23 óráig
a Vidám Zenekar.
kistapolcsányi Podhrušovan fúvószenekar.
az Élet a szavannákon, Af- letve a Duna mente élővilága lehet megtekinteni. A CsilyejA komáromi versenyen szakmai zsűri értékelte Rendkívüli sikert arattak a programon kívül
rika, a lenyűgöző kontinens című kiállítás. A látogatók károk hagyatéka újragondolaz előadások művészi színvonalát, a zenekarok fellépő nemesócsai Crystal mazsorettcsoport
élővilága című időszaki ki- 14 és 20 óra között a galéria va – modern kiegészítők című
megmutathatták képességeiket és a zsűri-zene- tagjai, akik visszaidézték az óceánon túli
állítás, amelynek keretében képeiről reprodukciókat ké- tematikai délutánon múzekar párbeszédben értékes tanácsok hangzottak felvonulások felvezető táncosainak hangulatfo
az érdeklődők megismer- szíthetnek. Délután 2-től este umpedagógiai foglalkozásra
el a művészi színvonal emelése érdekében. A kozó fellépését.
kedhetnek az őskori kerámia 10-ig a természettudományi kerül sor.
és ékszerek készítésével, a kiállítás keretében
szalvétatechnikával, illetve az Szórakoztató terméafrikai maszkok készítésével. szet című rendezvéDélután kettőtől ötig lesz a nyen játékokban, almúzeum udvarán kézműves- kotóműhelyekben,
foglalkozás, ahol látogatható a
kulisszatitkok
az agyagozás, tojásfestés és fotógalériájában veterménybabák készítését le- hetnek részt.
het megtekinteni, kipróbálni. A
Zichy-palota
A művészetbarátok minden kiállítótermeiben
bizonnyal érdeklődve tekintik három állandó kimeg 17 és 20 óra között Az iz- állítás várja a lágalom biológiája című idősza- togatókat. Ilyen a

Csak 6 hét áll rendelkezésre
az eID kártya kiváltására

Paranoid skizofrén személyt
keres a magyar rendőrség

Komárom látta vendégül a fúvószene szerelmeseit

Vérpezsdítő muzsika a Komáromi Napokon

Múzeumok éjszakája Komáromban
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Növényvédelem

A hab miatt tajtékzik

Mi vár ránk a kiskertekben?

Az év ötödik hónapjában já- Míg a leander néhány mínusz
runk, amely legtöbbek szá- fokot is elvisel, más „egzotimára a legkedvesebb időszak. kus” növényeinkkel meg kell
Minden virágzik, zöldül, és az várni az utolsó fagyokat. A
utolsó fagyos éjszakáknak is szükséges visszavágást, átülbúcsút intünk, ugyanakkor a tetést és mindenekelőtt a tápkártevők és kórokozók is teljes anyagutánpótlást el kell végőzzel munkába állnak. Lás- gezni.
suk, milyen teendők várnak
Zöldségek
ránk májusban a kertben!
és fűszernövények
Virágok és társaik
Téli káposztafélék termesztéA fagyosszentek elmúltával se: minél korábban vetünk, anaz összes fagyérzékeny virág nál erősebb lesz a növény a tél
(egynyáriak) a szabadba kerül- előtt. A vetéssorok közötti tahet. A dáliát is ki lehet ültetni. lajt újra és újra mulcsozni kell,
Időszerű az egynyári virágok, így laza marad. Minél nagyobb
mint az oroszlánszáj, körömvi- a növény, annál többször lehet
rág, pillangóvirág, napraforgó mulcsozni. A mulcsozás hevetése. A gyep újravetése vagy lyett a sorok közé vethetünk
pótlása magvetéssel történik a zsázsát, spenótot, retket vagy
régi fű közé.
hónapos retket, valamint egyVízi és mocsári nönyári fűszervények ültetése is
növényeket.
időszerű a kerti tó
A gyomok sajvizébe, amely lasnos ismét erősanként már felmere kapnak. A
legszik.
legtöbb gyomMost lehet a földlabnövényből
dás, konténeres fás
azonban komnövényeket, illetve a
poszt készíthetűlevelűeket ültetni.
tő. Figyelem!
A konténeres évelők
Ne keverjünk
a többi konténeres
virágzó gyomKiültetésre váró
növényhez hasonnövényt
a
lóan most, de akár paradicsompalánták komposzthoz,
később is nyugodtan ültethetők. mert a magokról elszaporodA hagymás virágokat hagy- nak.
juk visszahúzódni, és csak az A karósbab vetésére is érvéelszáradt leveleket távolítsuk nyes, hogy a kevesebb több!
el. Csak így áll majd rendelke- Karónként legfeljebb hat szem
zésre elegendő erő a következő babot vessünk.
évi bő virágzáshoz.
Időszerű a káposzta, karalábé,
A hónap végén néhány szoba- póréhagyma, saláta és zeller
növényt is kivihetünk a sza- kiültetése. Az uborkát, batátát,
badba. Az érzékeny edényes paradicsomot és paprikát a hónövényeket kihozhatjuk a tele- nap közepén lehet kiültetni. Az
érzékeny növényeket takarjuk
lőhelyükről.

Új meglepetések tárháza
* Televíziók * audiovíziós eszközök üzleteházunk!
* háztartási robotgépek
* gáz- és elektromos tűzhelyek
* üzemtakarékos hűtők és
mélyfagyasztók

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

145 l
199.– euró!

199.– euró!

Most kamatmentes
kölcsönre is!

Régi (háború előtti)
rádiókat
gyűjtök.
Tel.: 0915 094 045.

Lakásfelújításhoz keresünk
fiatal segédmunkaerőt.
Tapasztalat előny!
Akár nyári idénymunkára is.
Tel.: 0905450570.

le fátyolfóliával. A zellergumó
nem fejlődik ki, ha a növény
csak egyetlen egyszer is megfázott.
Gyümölcsöskert
A ribiszke és az egres most virágzik, ezért több nedvességet
igényel. Óvatosan kell öntözni
és mulcsozni – fűnyesedékkel
vagy kéregmulccsal.
A bogyós termésű gyümölcsöknél a gyümölcshullást a
vízhiány mellett a nem megfelelő beporzás okozhatja.
Ültessünk különféle fajtákat,
mert számos bogyós termésű
cserje nem öntermékeny, ezért
pollenadó kell a megtermékenyítéshez.
A termőkarosok fiatal hajtásait
vissza kell csípni. Az őszibarack hajtásait szükség szerint
szabályozni kell.
Növényvédelem
Májusban jelenik meg a legtöbb kártevő!
Hagymalégy, répalégy, hagymamoly, káposztalégy jól távol tartható a növényektől a
fátyolfóliával (nem lyukasztott vagy bevágott hajtató fóliával). A világos fátyolfólia,
amely átereszti a napfényt és a
vizet, két-három hétig maradjon a növénykultúrán – ezzel
megakadályozzuk, hogy a kártevők lerakják a petéiket.
A cseresznyelégy május végén, június elején rakja le petéit az érésben lévő cseresznyébe. Függesszük ki időben a
fákra a sárga lapokat!
A sárgabarack és a meggy száraz ágait vágjuk le, és moníliafertőzés esetén égessük el.
Akasszunk ki csapdát a levéltetű ellen!
–la-

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.: 0905 918 628
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

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

is felvisszük!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Szerencsés keze van, ön
mindenből képes pénzt csinálni, kiváló érzékkel meglátja azokat a lehetőségeket, amelyek valóban nyereséggel kecsegtetnek.
Könnyebben helytáll a munkájában, ha tudja, hogy mi az a cél,
amiért dolgozik. Ne túl távoli célokat válasszon azonban, hogy
sikerélménye is legyen!
HALAK (február 21. – március 20.) Ha némi izgalomra és változatosságra vágyik, keressen szokatlan helyszíneket az ismerkedéshez! Ez a hét nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy kipróbálja magát új helyzetekben, különösen, ha ebben valamilyen
formában külföldiek is szerepet játszanak. Érdemes lenne a hét
végén átruccanni Magyarországra, Ausztriába, vagy távolabbi
üdülőhelyekre.
KOS (március 21 – április 20.) A barátai nagyon sokat jelentenek önnek. Az ő társaságukban találja meg azt a fajta megnyugvást és érzelmi biztonságot, amely feltölti önt. A velük való
békés, harmonikus kapcsolat érdekében azonban hajlamos rá,
hogy túlságosan igazodjon az ő elképzeléseikhez.
BIKA (április 21. – május 20.) Jól érzi magát a bőrében, minden feladatot könnyedén megold. Ennek alapja a gondolkodásában bekövetkezett változás. Sokkal pozitívabban, reménytelibben látja a világot. Igyekezzen megtartani ezt a látásmódot,
mert rengeteg helyzetben hasznát tudja majd venni.

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

– Jó napot, visszahoztam önnek a papagájt,
amit tegnap vettem.
– De hiszen ez egy macska.
– Igen, és benne van a papagáj.

Móricka hazaér, bevágja a táskáját a sarokba, odaszalad az anyukájához és így szól:
– Anya, anya, képzeld, ma kaptam a suliban
3 piros pontot és egy feketét!!!
– Jól van, kisfiam! Itt van öt euró.
Odamegy az apjához, és elmondja neki
ugyanezt. Az apa ad neki két eurót. A nagymamájának is elmondja. Nagyanyja ad egy
eurót, majd megkérdezi:
– És mondd, kisunokám, miért kaptad a feketét?
– Mert beírtam magamnak 3 pirosat...
– Jean, adja ide nekem a szárítókötelet!
– Nem vagyok teljesen biztos a diagnózis- – Miért, uram?
ban – mondja az orvos a betegnek –, csak – Mert ki szeretném teregetni a múltamat…
feltételezem a panaszainak okát. Valószí- Az agresszív kismalac mogyorós csokit majszol.
Nyuszikának már csorog a nyála, nem bírja tovább:
nűleg az alkohol az oka.
– Semmi baj doktor úr, ez velem is gyak- – Te malacka! Én még sohasem ettem ilyen csokoran előfordul. Majd visszajövök, ha már ládét.
– Nem is fogsz!
józan lesz.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten az esze vezérli.
Minden kérdéshez racionálisan viszonyul, és nem hallgat a szívére. Ennek megfelelően vitái is nélkülöznek minden érzelmet
és csak a rideg tényeket hajlandó meghallani. Lehet, hogy látszólag ön kerül ki győztesen minden nézeteltérésből, de hosszú
távon csak veszít ezzel.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne akarja mindenáron jónak és
önfeláldozónak mutatni magát, mert ha partnere ezt nem tudja
elhinni, csak álszentnek fogja tartani, ha pedig elhiszi, csalódott lesz, amikor kiderül, hogy bizony még ön is tud önzően
viselkedni. Vállalja fel őszintén önmagát, legyen nyílt és főképp
örökvidám!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Elégedetlen önmagával, nem érzi magát bölcsnek, őszintének, okosnak. Pedig ha
felismeri a saját értékeit, máris okosabb lesz. Ha képes megvalósítani ötletét, máris tehetségesebb. Ha képes bevallani hibáit
vagy érzéseit, máris őszintébb. A változás lassan érik, lépésrőllépésre. Legyen türelmes önmagához!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Harmóniában van
önmagával és a környezetével, így a legmerészebb elképzeléseinek megvalósítására is talál társat. Ne engedje, hogy a
hitetlenkedők elbizonytalanítsák! Az ötletei jók és kivitelezhetőek. Legalább az első lépéseket tegye meg, hogy legyen min dolgoznia!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Rejtett feszültségek
kerülhetnek felszínre a közvetlen környezetében, érzelmi kitörések és kisebb-nagyobb félreértések nehezíthetik a kommunikációt.
Tudnia kell azonban, hogy az ilyen feszültségek vagy konfliktusok
nem mindig azok, aminek látszanak. Le kellene ásni a problémák
valódi gyökeréhez és feltárni a felszín alatti mozgatórugókat.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Úgy sodorja magát
bajba, hogy túl sok mindennel foglalkozik, nem mond nemet.
Ha mindig igent mond, túlhajszolt, feszült és fáradt lesz. Ne
hagyja, hogy elkedvetlenítsék! A szerelemben nagyon rámenős ezen a héten. Mindent megtesz, hogy meghódítsa kiszemeltjét.
NYILAS (november 23. – december 21.) Lehetősége lesz rá,
hogy elmélyítse a kapcsolatát valakivel, ha érdemesnek tartja
erre. Olyan témákról fognak beszélgetni, amelyek kapcsán egészen kitárulkoznak egymás előtt. Ha kellő érzékkel viszonyulnak egymáshoz, később átvihetik ezt a meghittséget a mindennapokba is.
BAK (december 22. – január 20.) Bár a változások hozzátartoznak az élethez, ön sokszor szembeszáll velük, és minden
erejével igyekszik meggátolni, hogy el kelljen engednie dolgokat. Amikor ideges, nem igazán figyel oda, hogy kinek mit
mond, így előfordulhat, hogy bárkit megbánt anélkül, hogy
észrevenné.

5

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

Megrendelhető paprika- (fűszer és csemege),
valamint krizantémpalánta Cserháton.

Tel.: 0902 302742, 0914224677.
Autóbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

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

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!

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

A jó tanulmányi
eredményért ajándékozzon
könyvet
: -)
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MŰSORAJÁNLAT
május 20-tól 26-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 12.45
Miller család (amer.), 13.15
Doktor
House
(amer.),
14.20 Szegény embert az
amish húzza (amer.), 16.50
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 Harmadik Shrek (amer.), 20.50
A múmia visszatér (amer.),
23.35 Rocky 3 (amer.), 1.45
Psych (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.30
Fit t Má n ia , 13.35 Ra nd i
Taxi, 14.40 Nevelésből
elégséges (amer.), 15.10
Ér i ntés
(amer.),
16.10
D u mb és D u mber (amer.),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz plusz , 19.20 Óz , a
hat al mas (amer.), 22.0 0
A tetovált lá ny (amer.svéd), 1.10 Az elnök zsoldosai (amer.)

RTL II

11.00 Glades (amer.), 12.50
Szívós csajok (amer.), 15.30
UEFA magazin, 16.00 A
gyanú árnyékában, 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Fenegyerek
(ausztrál-angol), 22.10 CSI:
A helyszínelők (amer.),
23.10 Fenegyerek (ausztrálangol)

M2

M1

VASÁRNAP

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.30
A z év pasija , 11.40 Super
Ca r, 12.45 A Miller család
(a mer.), 13.15 Gy il kos so rok (a mer.), 14.20 Dok tor
House (a mer.), 15.25 Dip loma ut á n (a mer.), 17.25
R ipost, 18.0 0 Tények ,
18.50 A nag y duet t, 21.55
Ötéves jeg yesség (a mer.),
0.35 Boldog ka rácsony
(a mer.), 2.15 Ha z udj, ha
t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.40
Édes otthon, 14.20 XXI.
század, 15.25 Egy rém modern család (amer.), 15.50
Extralarge
(amer.-olasz),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.55 Egyiptom
istenei (amer.), 22.25 Conan, a barbár (amer.), 1.10 A
cserecsapat (amer.)

RTL II

9.50
Kegyes
hazugság
(amer.), 11.55 Segítség,
bajban
vagyok!,
16.55
Barátok babával (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Mi
kell a nőnek? (amer.), 22.30
Toyboy (amer.), 0.20 Barátok babával (amer.)

M2

M1

HÉTFŐ

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Alkonyat
(amer.), 0.45 Bűnös Chicago
(amer.)

6.20 Mokka, 12.35 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled
is
megtörténhet!,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50
Fatmagül
(török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Született szobalányok (amer.), 0.25 Az
indíték (kanadai), 2.30 Adás
(magyar)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Story extra, 13.20
Fókusz, 14.00 A kis menyasszony (indiai), 14.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50
1 perc és nyersz!, 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 1 perc
és nyersz!, 20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.05 Dr. Csont
(amer.), 0.10 CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

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

11.45 A k is herceg, 13.05
I rány Ok ido!, 13.25 Paula és a vadállatok, 13.55
A nag y ho -ho -ho -horgász, 14.35 Nils Holgersson csodálatos ut azása a
vadludak kal, 17.00 Jake
és Sohaország kalózai,
19.30 Peppa malac, 20.15
Eg yszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vag yok
it t!, 22.50 M R 2 A k usz ti k

12.15 Robin Hood kalandjai, 13.55 A nagy ho-hoho-horgász, 14.35 Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.55
Rigócsőr király (német),
17.00 Jack és Sohaország
kalózai, 17.50 Aladdin,
18.10 Szóf ia hercegnő,
19.30 Peppa malac, 20.15
Egyszer volt, hol nem
volt (amer.), 22.50 Bosszú
(amer.)

11.0 0 No é b a r á t a i , 12 . 50
A v i l á g t e t e jé n , 14. 2 0
M a g y a r k r ó n i k a , 14. 55
Sz é p l e á nyo k , n e s í rja t o 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
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 Eg y ny á r i k a l a n d
(m a g y a r), 2 0. 30 A z u t ol s ó v a k á c ió (a m e r.), 2 2 . 2 5
Fo r r e s t G u m p (a m e r.),
0.45 Vá log a t o t t g y i l ko s o k (a m e r.)

12.50 Nem zet iség i k ult úrá k napja , 13.55 Újra nyo moz a pá ros (a mer.), 15.30
Fekete g yémá ntok (mag ya r), 16.55 Hog y volt?,
18.0 0 Hí radó, 18.35 Miss
Fisher rejtélyes esetei
(ausz t rál), 19.35 Mag ya rország, szeretlek!, 21.05
Nem zet iség i
k ult ú rá k
napja , 21.20 K á r t yavá r
(a mer.), 22.20 Fehér pokol
(a mer.)

12.45 Jamie vidék i konyhája, 13.20 Zor ro (kolu mbiai), 14.10 Erdészház Fal kenauban (német),
15.00 A múlt ár nyékában
(szlovák), 16.05 Don Matteo (olasz), 17.10 R idik ül, 18.35 A heg yi dok tor
(német- osz t rák),
19.25
Maradj t alpon!, 20.25
Kék fény, 21.25 Hawaii
5.0 (amer.), 22.20 Alpesi
nyomozók (osz t rák), 23.10
Játszd újra, Sam! (amer.)

11.40 Vissza a z úton (mag ya r), 14.15 Tőkécz k i és
Ta k a ró, 14.45 Ha ng v illa ,
15.20 Hog y volt?, 17.15
Csalá d-ba r át , 18.55 Té rké p, 19.25 Í zőr zők , 20.0 0
M i ndenből eg y va n , 21.35
A Bag i Na csa Show, 22.35
Tót h
Já nos
(mag ya r),
23.05 O per a Café

11.10 Vi r t uózok , 13.55
Nem zet iség i
k u lt ú r á k
napja , 15.15 Ö nök ké r t ék ,
16.15 Nem zet iség i k u lt úr á k napja , 17.20 Csalá dba r át , 18.55 Ö t kont i nen s,
19.25 Nem zet iség i k u lt úr á k napja , 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.35 Védőszá rnya k , 22.25 Eg y gá d zsó
ut a zá sa Roma n isz t á nba n

11.15 Ház a sziklák alatt
(magyar), 13.40 Ízőrzők,
14.15 Öt kontinens, 14.45
Itthon vagy!, 15.05 Roma
magazin, 16.05 Az én Afrikám, 16.25 Szenes Iván
írta, 17.15 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

12.05 Egy lépés a mennyország, 13.55 A test titkai,
15.00 Jégkorong vb, 17.50
Úttalan utakon, 19.00 Híradó, 20.25 A test titkai
(szlovák), 21.15 Talkshow, 22.10 Nick törvénye
(német), 23.40 Egy lépés a
mennyország

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.30 Poi rot (angol), 15.05
A szerencse vasár nap érkezi k (szlovák), 17.40
Menjü n k a ker tbe!, 18.15
A konyhám titkai, 19.00
Hí rek, 20.25 Jég korong
vb, 23.40 Poi rot (angol)

Duna tv

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 2

12.00 Tudományos magazin, 14.00 Farmereknek,
14.25 Horgász magazin,
15.05 Bajnokok Ligája
magazin, 18.30 Esti mese,
19.00 Jégkorong vb

Markíza tv

8.10 Matild (amer.), 10.10
K redenc, 11.35 Álljon meg
a nászmenet! (amer.), 14.00
A szépség és a ször nyeteg
(amer.), 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
A dzsihád menyasszonya
(francia), 22.35 Angyalok
és démonok (amer.), 1.30
Harc a sakál ellen (amer.)

JOJ TV

8.10 Timon és Pumba
(amer.), 9.05 A Simpson
család, 10.40 Evelyn világa, 11.50 Béranya (amer.),
13.50 James Bond (amer.),
16.40 Építkezünk, javítgatunk, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 A magányos
lovas (amer.), 23.55 Merantau (amer.)

Duna tv

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 2

14.10
Sz í nészlegend á k ,
16.0 0 Jég korong vb, 19.0 0
Est i mese, 20.0 0 H í r a dó,
20.10 A Be rhof-t a nya
megsz ű nése
(cseh szlo vá k), 23.30 Jég korong vb

Markíza tv

6.55 Mesék, 9.20 Gagyi
mami (amer.), 11.50 Chart
Show, 13.55 Forrest Gump
(amer.), 17.50 Felvég, alvég, 19.00 Híradó, 20.30
Elrabolt gyermekek (spanyol), 0.20 Sherlock Holmes (amer.)

JOJ TV

10.05 A magányos lovas
(amer.), 13.25 Féktelenül
(amer.), 15.55 Új kertek,
16.55 Szuper nyaralók,
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 1890 (szlovák),
22.10 A Grand Budapest
Hotel
(amer.-német-angol), 0.35 Hantahíradó
(amer.)

M1

KEDD

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
Gógyi felügyelő, 13.10 Pupákok, 13.35 A kis időutazók,
15.20 Állatkert a hátizsákban, 16.15 Mesélj nekem!,
18.00 Dr. Plüssi, 19.45 Pocoyo, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.25 Én vagyok itt, 23.10
Odaát (amer.), 0.50 Gran Hotel (spanyol)

Duna tv

Duna World

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Ágota (lengyel), 16.25
Környezetkímélő lakóházak, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 Farkasok között
(német), 22.05 Riporterek,
22.40 Dr. Martin (szlovák),
23.35 Diagnózis: Gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
A park, 15.05 A II. világhábor ú, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 16.00 New Yorkra néző ablak, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 21.00
Nők, 22.30 Kék bársony

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 13.00
A farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.50 A farm,
22.50 Kredenc, 0.00 Mama

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45 Elveszett lelkek, 13.40 Testőrök,
14.45 Rendőrök akcióban,
15.45 Kényszeres vásárlók,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.30 Heti
hetes, 0.30 Zsaruvér (amer.),
1.30 Eltűntek (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 1 perc és nyersz!,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
1 perc és nyersz!, 20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25
Barátok közt, 22.05 Castle
(amer.), 23.30 XXI. század

RTL II

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, 22.00
Pimaszúr átcuccol

M2

13.20 Pin kód, 14.45 Irány
Dínóföld!, 15.20 Állatkert
a hátizsákban, 16.00 Peppa
malac, 17.25 Béci és Réci,
18.00 Dr. Plüssi, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 22.40 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.25 Zorro (kolumbiai),
14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.10
Don Matteo (olasz), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A
hegyi doktor (osztrák), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 Önök
kérték, 21.25 Velvet Divatház (spanyol), 22.20 Cédrusliget (amer.-kanadai), 0.40
Hawaii Five.0 (amer.), 1.30
Alpesi nyomozók (osztrák)

Duna World

11.25 Oktogon (magyar),
13.40 Hazajáró, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.05
Útravaló, 16.20 Szenes Iván
írta, 17.25 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
A L art pour l art társulat
műsora, 21.35 Maradj talpon!, 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 16.25
Környezetkímélő
lakóházak, 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 (szlovák), 23.05 Mindenáron, 23.55 Ágota (lengyel)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 11.55 Élő panoráma, 12.25 Kerékpártúra,
15.05 A II. világháború, 15.35
Ukrán magazin, 16.30 Horgászoknak, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 21.00 Riválisok,
22.30 Talkshow

Markíza tv

11.55 Monk (amer.), 13.50
A farm, 14.50 Rendőrségi
esetek, 15.55 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 10 évvel fiatalabb, 21.40 A farm, 22.50
Rendőrségi esetek, 23.55
Két és fél férfi

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45 Elveszett lelkek, 13.40 Testőrök,
15.45 Mániákus vásárlók,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Senki sem tökéletes,
22.15 Elfuserált plasztikai
műtétek, 23.15 Zsaruvér
(amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet!,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Ízek, imák,
szerelmek (amer.), 1.10 Hűtlen vágyak (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 1 perc és nyersz!,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1
perc és nyersz!, 20.10 Éjjelnappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.05 Szulejmán
(török), 23.40 Házon kívül

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
15.50 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.50 Segítség, bajban vagyok!, 20.00
UEFA Európa Liga, 23.30 Az
élet csajos oldala (amer.)

M2

13.35 A kis időutazók, 14.20
Béku és barátai, 14.45 Irány
Dínóföld!, 15.20 Állatkert a hátizsákban, 16.00 Peppa malac,
17.25 Béci és Réci, 18.50 Bori,
19.45 Pocoyo, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.40 Odaát (amer.), 0.20
Gran Hotel (spanyol)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája,
13.20 Zorro, 14.10 Erdészház Falkenauban (német),
15.00 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.05 Don Matteo
(olasz), 18.35 A hegyi doktor
(osztrák), 19.25 Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér (amer.),
21.20 A fátyolos hölgy
(olasz), 22.55 Túl a csúcson
(amer.)

Duna World

11.50 Az utolsó padban (magyar), 13.40 Noé és barátai,
14.40 Kárpát expressz, 15.05
Nemzetiségi műsorok, 16.05
Az én Afrikám, 16.25 Szenes
Iván írta, 18.30 Hazajáró,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.35 Maradj talpon!, 22.35
Ridikül

Pozsony 1

10.00 Diagnózis: Gyilkosság
(amer.), 12.20 Nők klubja,
13.55 Építs házat, ültess fát!,
14.30 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 keresztapa (amer.), 23.35
Ágota (lengyel), 0.20 Manara felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 11.55 Élő
panoráma, 12.20 Kerékpározás, 14.35 A diagnózis,
15.05 A II. világháború
archívuma, 15.30 Magyar
magazin, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.15 Labdar úgás, 23.05 Művészetek,
0.25 Csehszlovák filmhíradó

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 Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 A far m, 23.15 K re denc, 23.45 Két és fél férf i, 0.40 Mon k (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 CSI: Las
Vegas (amer.), 13.40 Tárgyalóterem, 14.45 Rendőrök
akcióban, 15.45 Mániákus
vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A panelház (szlovák), 21.25 Eye
in the Sky (amer.), 23.55 A
szökés: Visszatérés (amer.),
0.55 Zsaruvér (amer.), 1.55
Eltűntek (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Veled is megtörténhet, 14.40 Családi titkok,
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.45 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.10 A
szultána (török), 2.10 13 kísértet (amer.-kanadai)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet, 14.40
Családi titkok, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.45
Tények top sztori, 21.00 Terminátor (amer.), 0.15 Füstölgő ászok (amer.-angol)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A
kis menyasszony (indiai),
14.35
Éjjel-nappal
Budapest, 15.50 1 perc és
nyersz!, 16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 1 perc és
nyersz!, 20.10 Éjjel-nappal
Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.05 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, 19.25 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder
Klub, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 23.00 Barátok közt

M2

12.20 Táncakadémia, 13.35
A kis időutazók, 15.20 Állatkert a hátizsákban, 17.25
Béci és Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 0.20 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.10 Zor ro (kolumbiai), 14.00 Erdészház Falkenauban (német), 14.50 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.50 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.25
Maradj talpon!, 20.30 Tóth
János (magyar), 21.05 A
Bagi Nacsa Show, 22.25
Rossz társaság (amer.),
0.25 Sikátor (magyar)

Duna World

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal Budapest, 15.50
1 perc és nyersz!, 16.55
Story Extra, .17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 1 perc
és nyersz!, 20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.05 Showder Klub

RTL II

10.00
Isten
áldjon,
E s p e r a n z a !(a r g e n t i n) ,
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, 22.00 Pimasz úr
átcuccol, 23.00 Barátok
közt

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
Gógyi felügyelő, 13.35 A
kis időutazók, 14.20 Lucas
és Emily, 14.55 Franklin,
17.25 Béci és Réci, 18.00
Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar),
22.40
Odaát
(amer.), 0.25 Az élet megy
tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.20 Zorro (kolumbiai), 14.10 Erdészház Falkenauban (német), 15.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.05 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.30
Virtuózok, 21.50 Agatha
Raisin (angol), 22.45 Szellemtanú (amer.)

Duna World

11.15 Nyitott ház (magyar),
13.20 Kék bolygó, 14.05
Magyar krónika, 15.00
Nemzetiségi
műsorok,
15.55 Az én Afrikám, 16.20
Szenes Iván írta, 17.15 Család-barát, 18.30 Hazajáró,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.35 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

11.15 Csikós (magyar),
13.45 Rúzs és selyem, 14.45
Esély, 15.35 Öt kontinens,
16.05 Az én Afrikám, 16.25
Szenes Iván írta, 17.20 Család-barát, 18.30 Hazajáró,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Virtuózok döntő, 21.50 Van
képünk hozzá, 22.45 Ridikül, 0.10 Mindenki akadémiája

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s h á z at , ü lt e ss fát!,
14.30 Ágot a ( le ng yel),
16.25
Kör nyezet k í mé lő la k á sok , 17.45 Pá rbaj, 19.0 0 H í r a dó, 20.25
Fi l m mú zeu m , 21.25 A
m af f ióz ók , 22.30 Törvé ny é s re nd , 23.55 D iagnóz is: G y i l kosság (a me r.)

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.34 Ágota (lengyel),
16.25 Kör nyezetkímélő 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 Egy gazember halála
(amer.), 0.40 Talkshow

Pozsony 1

Pozsony 2

11.50 Mesék, 12.00 Élő panoráma, 15.30 Roma magazin, 16.25 Tesztmagazin, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.45 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.00
A diagnózis, 20.30 Nyári
hangverseny, 23.00 Madam Mao (francia)

Markíza tv

10.10 Családi tör ténetek,
12.15 Mon k (amer.), 14.10
A far m, 15.00 Rendőrsé gi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí radó,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Jó t ud ni!, 21.40
A far m, 22.50 Rendőrsé gi esetek, 0.05 Két és fél
fér f i

JOJ TV

12.20 Topsz t á r, 12.45
CSI: Las Vegas (amer.),
13.40
Tárgyalóterem,
15.45 Kényszervásárlók,
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, 0.00 Zsaruvér (amer.),
1.00 Eltűntek (amer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 14.00 Múzeum,
15.05 A II. világhábor ú,
15.45 Szemtől szemben,
16.15 ( Nem)celebek, 17.00
Hírek, 17.45 Városból városba, 18.45 Labdar úgás,
21.05 A 11. parancsolat
(szlovák), 22.15 A kilencedik nap (cseh-német)

Markíza tv

12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30
A far m, 21.40 A far m –
párbaj, 23.30 Tisztítót űz
(amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek, 13.45 Testőrök,
14.45 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Műkincsvadászok (amer.),
23.20 Tökös csávó (amer.),
1.20 Sziklák szeme (amer.)

   7
A Dunatáj receptkönyvéből

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Hozzávalók:
50 dkg sertéshús
4-5 közepes szem krumpli
3-4 vékonyabb sárgarépa
2 fej lila hagyma
1,5 dl száraz fehérbor
1 dl szójaszósz
10 dkg borsó
2-3 ek. olivaolaj
currypor

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

május
május
május
május
május
május
május

20-án
21-én
22-én
23-án
24-én
25-én
26-án

Nikujaga

Bernát
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter
Orbán
Fülöp

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a szőgyéni Moncz Miklós és a komáromi Borbély Zsuzsanna, a kavai Madarász Tamás és
a vágfüzesi Šudák Cynthia, a komáromi Varga Milan
és Učníková Lucia, a komáromi Uňatinský Zdenek és
a keszegfalvai Kováčová Angelika, a komáromi Gubík Csaba és Bagócsi Szilvia, a marcelházai Varga
Miklós és a megyercsi Komlošiová Erika.
Gútán: a prágai Příhorský Aleš és Ježková Jitka, a gútai Dévai Dénes és Nagy Boglárka, Marosi István és
Leczkési Anita.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Kováč
František és Lakatoš Denis, a marcelházai
Nagy Attila és Andrej, a komáromi Podlucká Michaela, Huršanová Ema, Kurdiová Mia Júlia és Tóth Theo
Benjamín, az újgyallai Zsittnyan Gréta, a tótmegyeri
Horn Benjamín, a nagymegyeri Csölle Sebastian, a
csöllei Mészárosova Rebeka, a szőgyéni Rácz Maja,
a naszvadi Sedmák Filip Miroslav, a gyulamajori Kockás Dušan és a bátorkeszi Vércse Dominik Peter.

Elkészítése:
A húst nem túl kicsi kockákra vágjuk. Hasonló nagyságúra daraboljuk a krumplit, a répát és a hagymát is. A wokba egy kevés
olajat öntünk, és amikor átmelegszik, beletesszük a húst. Kevergetve fehéredésig sütjük, hagyjuk, hogy körbezárja a külső
kéreg a hús rostjait. Ezután rátesszük a hagymát, a sárgarépát,
majd pár percnyi pirulás után a krumplit is.
Felöntjük a szójával és a száraz fehérborral, megszórjuk a curryvel, és jól összekeverjük, hogy az ízek mindenhová eljussanak.
Mérsékeljük kicsit a lángot, fóliával letakarjuk a serpenyőt, és
hagyjuk puhulni az egészet. Nem kell neki nagyon hosszú idő,
és érdemes is figyelni rá, hiszen akkor jó, ha nem főnek nagyon
szét a zöldségek. A főzés utolsó fázisában hozzáadjuk a zöldborsót is, annak már igazán csak pár perc kell.
Tipp:
Érdemes főzés közben, de a befejezés előtt is megkóstolni, ha
a szaftja esetleg nem elég sós, akkor lehet még ízesíteni, bár a
szója is tartalmaz sót.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a gútai Lestár Juraj (85 éves), a dunamocsi Vörös Jolán (87 éves), a bátorkeszi Szabadka Irén (74 éves), a
komáromfüssi Tománek Viliam (75 éves), a nemesócsai Veszprémi Erzsébet (71 éves) és Nagyová Ružena (74 éves).		 Emléküket megőrizzük!

Emlékét őrző fia és családja

WALDEK

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.
Dr. Czirák Szabó
Henrietta
fogorvos

tisztettel értesíti betegeit,
hogy gútai fogászati
magánrendelője
átköltözött
a Főút 23. szám alá.

Nyitva tartás:
Hétfőn és kedden
	  8-tól 14 óráig
szerdán 10-től 16 óráig
pénteken 8-tól 13 óráig.
Tel.: 035/*777 4556

3 deci tejszín
3 deka porcukor
1 habfixáló

Elkészítése
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját a cukor felével, az olajjal
és vízzel habosra keverjük.
A fehérjét a többi cukorral kemény habbá verjük.
A lisztet és a sütőport összekeverjük. Amikor a sárgája már szép
habos, hozzáadjuk a felvert fehérjét. Óvatosan összekeverjük, és
végül hozzáadjuk a sütőporos lisztet.
Sütőpapírral kibélelt tortaformába tesszük és 170 oC fokon 2530 perc alatt megsütjük a tésztát.
Amikor kihűlt, felvágjuk három egyforma lapra és megtöltjük
A krém készítése:
A pudingot a szokásos eljárással a vaníliarúd kikapart belsejével felfőzzük. Amikor kihűlt, hozzáadjuk a mascarponét és laza
krémmé keverjük. A tejszínt
a porcukorral és fixálóval
habbá verjük és a felét a főzött krémbe keverjük. Ezzel
a finom vaníliás krémmel
megtöltjük a lapokat. Igény
szerint gyümölcsöket is tehetünk bele (például banánt,
mandarint, epret.)
A torta oldalát és tetejét is
habbal díszítjük és kis marcipán virágokat teszünk rá.

Komáromi
horgászboltba
keresek
munkatársat,
munkatársnõt.

MEGEMLÉKEZÉS

Morovics Erzsébetre
(született Altia)

Hozzávalók:
A piskótához:
5 tojás
10 deka cukor
fél deci olaj
2 kanál hideg víz
12 deka liszt
fél csomag sütőpor
A krém hozzávalói:
1 csomag vaníliás pudingpor
4 deci tej
1 kanál cukor
fél vaníliarúd
1 doboz mascarpone

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk halálának
tizedik évfordulóján a szeretett
édesanyára, anyósra, nagymamára
és dédnagymamára

Tejszínhabos vaníliakrémes torta

Tel.: 035/770 1125.
Eladók héthetes tojójércék
(3,50 euró/darab).
Tel.: 0905 270 597,
0908 475 837.
* Házbiztosítás a legjobb
áron! Tel.: 0905 928 195.

Komáromi élelmiszerüzletbe
eladónőt keresünk
(Happy Day, Klapka utca).
Érdeklődni lehet
10 és 14 óra között
a 035/7710 302-es
telefonszámon.

Mesto
Komárno
so sídlom Nám. gen. Klapku č. 1, Komárno
oznamuje, že v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, VZN Mesta Komárno číslo 3/2003 o zásadách
hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov
a v zmysle uznesenia č. 1261/2017 Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 6.4.2017
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na prenájom lesných a zalesnených pozemkov a trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve mesta Komárno vedených na LV č. 6434, 934 a 11737.
Adresa, termín a lehota na predkladanie ponúk:
a) termín a čas doručenia: do 30. 06. 2017 vrátane,
b) forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení,
c) označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s
výrazným označením „Obchodná verejná súťaž
– Nájom lesných pozemkov NEOTVÁRAŤ”,
d) spôsob a adresa doručenia:
– poštou na adresu: Mestský úrad Komárno,

Námestie gen. Klapku 1, 94501 Komárno,
– alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Komárne.
Rozhodujúci je termín fyzického doručenia,
nie dátum poštovej pečiatky. Návrh doručený
po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený.
Podrobné špecifikácie nehnuteľností, spôsob
predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže sú
uvedené na webovej stránke www.komarno.sk.

Komárom
városa
Komárom, Klapka tér 1.

Tudatja a nyilvánossággal, hogy a Törvénytár községi vagyonról szóló 138/1991-es számú
rendelete és a későbbi vonatkozó előírások, illetve a város vagyonával való gazdálkodást
szabályozó 3/2003-as számú általános érvényű rendelet értelmében a komáromi képviselő-testület 2017. április 6-án kelt 1261/2017-es számú határozata értelmében
kereskedelmi versenytárgyalást hirdet
a város tulajdonát képező erdős, fásított és füvesített területek bérbe adására,
mely területek a 6434-es, 934-es és a 11737-es tulajdonlapon szerepelnek.
A javaslattételt az alábbi címre, időpontig kell Városi Hivatal, Klapka tér 1., 945 01 Komárom
eljuttatni:
– vagy személyesen leadni a Komáromi Városi
a) a kézbesítés időpontja 2017. június 30-ig Hivatal iktatójában.
szól, ez a nap még beleszámít a határidőbe,
A fizikai kézbesítés ideje a döntő, nem pedig a
b) az ajánlattétel formája: írásban egy példány- postai bélyegzőn szereplő dátum. A megadott
ban,
határidőn túl beérkező javaslatok nem vesznek
c) a javaslattétel jelölése: leragasztott boríték- részt a versenytárgyaláson.
ban, melyen jól látható helyen fel kell tüntetni: A bérbe adó ingatlanra, az ajánlattétel módjára,
„Kereskedelmi versenytárgyalás – Erdős terü- kötelező tartalmára, feltételeire és a versenyletek bérlése – Kéretik nem felbontani!”
tárgyalás lezajlására vonatkozó részletes ind) a kézbesítés módja és címe:
formációk a város www.komarno.sk honlapján
– postai úton a következő címre: Komáromi olvashatók.

Diákolimpia
Középiskolások erőpróbája

A diák- és ifjúsági korosztályok Olimpiai Fesztivál elnevezésű
versenyét immár 7. alkalommal rendezték meg a komáromi
Építők utcai Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskolában. Idén ötpróbás versenyben rajtoltak a fiatalok.
A középiskolások nyújtózásban, húzódzkodásban, tolódzkodásban,
fekvenyomásban és a kétfejű karizom (bicepsz) terhelésében küzdöttek egymással. A guggolás versenyszámot a versenyzők számára
a saját testsúlyuk 80 százalékos terhelésével nehezítették. A versenyt
a gútai Schola Gutaiensis középiskola tanulója, Frey Boris nyerte
229 ponttal, második lett Havlitus Marek (219 pont), harmadik pedig Németh Dávid (218 pont). Mindketten a Ľ. Šulek Gimnázium
tanulói.

FLOORBALL

A komáromi Rozmaring Utcai Szlovák Tannyelvű Alapiskolában a tanév folyamán több olyan rendezvényt tartanak,
amelyek az iskola-diák-szülő kapcsolat elmélyítését szolgálják. Legutóbb a Rozmaríncup elnevezésű floorball versenyt
hirdették meg komárom polgármestere vándorserlegéért.
A nemzetközi verseny har- Pazdera Zdeno vezette Rozmadik évfolyamán öt csapat maring utcai csapat végzett,
lépett pályára, az érsekújvá- a harmadik helyezett pedig
riak, az érdi Ares, a komáro- az érsekújvári gárda lett.
mi SZPK, illetve a Rozma- Úgy tűnik, ez a sportág vég
ring utcai iskola két csapata. érvényesen Komárom sportA nagy küzdelmeket hozó életének szerves részévé
torna győztese az SZPK csa- vált.
PhDr. Lívia Markovicsová
pata lett, második helyen a

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

Férfi kosárlabda extraliga döntő, második mérkőzés:

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Inter Pozsony
64:66 (37:28 * 21:12, 16:16, 14:19, 13:19)

A bajnoki döntő második mérkőzésén szoros csatában maradt alul a komáromi kosárlabdacsapat
pozsonyi ellenfelével szemben. Az Inter játékosai a döntő pillanatokban jobban tudtak koncentrálni, így a négy győzelemig tartó párharcban a szerdai találkozó után már két sikernél jártak.
Jól indult a találkozó, hiszen az első tíz perc- megjegyzései kísérték. A komáromi csapat látben Tomičék szebbnél szebb akciókat vezettek, hatóan egyre idegesebbé vált. Az idegek harcát
látványos megoldásokkal szereztek labdákat a pozsonyiak bírták jobban, amit az is lehetővé
és sorozatosan akadályozták meg az ellenfelet tett számukra, hogy a komáromiak létszámban
a támadások indításában. A negyed végén ki- is elmaradtak tőlük. Míg a pozsonyi edző egyre
lencpontos előnnyel végzett a hazai csapat. A több kispados, pihent erőt tudott pályára küldefolytatásban mindkét csapat védelme szóhoz ni, a komáromiaknak erre nem volt lehetőségük.
jutott, amit a negyed végére kialakult döntetlen A fáradtság és az idegesség volt az, ami miatt
is igazolt. A harmadik negyedben fokozatosan Haladának az utolsó pillanatban nem sikerült a
átvette a vezetést a pozsonyi csapat, öt pontot lepattanó labdát kosárba dobnia, így kétpontos
lefaragva a komáromiak előnyéből. Az utolsó előnyt harcoltak ki a vendégek.
negyedben drámai fordulat állt be. A játékveze- Komárom legjobbjai: Langston 15, Halada 17,
tők ekkor már nagyon fontos szerepet játszottak, Vido 8, Tomič 12, Djordjevič 4 (Cobb, Kuffa 6,
ténykedésüket a komáromi szurkolók hangos Bojanovský 2).

BK Inter Pozsony – MBK Rieker COM-therm
79 : 73 (44:39 * 18:16, 26:23, 12:17, 23:17)

Szombaton a pozsonyi arénában került sor a döntő harmadik összecsapásra. Sajnos a
komáromi csapat az őt kísérő
lelkes szurkolótábor bíztatása
ellenére sem tudott fordítani a
mérkőzések állásán. A pozsonyiak az első pillanattól kezdve
hatalmas irammal küzdöttek,
már ötpontos vezetést értek el,
amikor a komáromiak is rákapcsoltak és kiegyenlítődött a két
csapat közötti arány. Kétpontos
hátránnyal indult a második
negyedben a komáromi csapat,
amely ugyan megizzasztotta a
hazai gárdát, amely elhúzott 12
ponttal, de végül csak hárompontos lett a különbség.
A harmadik negyedben a komáromiak régi formájukat hoz-

va meneteltek előre úgy, hogy
a hatodik percben már 51:51
volt az állás és az utolsó negyedet 56:56-os aránnyal várhatta a két csapat. A zárórészben
rendkívül agresszív védelemmel találta magát szemben a
vendégcsapat és a komáromiaknak nem sikerült a javukra
fordítani a helyzetet. A negyed
végén hatpontos vereséget
szenvedtek.
Richard Ďuriš, a komáromiak
edzője nem titkolta csaló-dott-

A komáromi MBK Rieker COM-therm csapata lapzárta
után, szerdán a végjáték negyedik csatáját vívja majd a komáromi stadionban, ahol az is eldől, folytathatja-e a bajnoki
címért zajló küzdelmet. Minderről lapunk legközelebbi számában részletesen beszámolunk.

CAPOIERA

Május első hetében rendezték meg Komáromban a Latino
Capoeira Slovakia nemzetközi nyílt capoiera bajnokságot,
miközben a brazil Mestreho Paçocu (Pasoku) által vezetett
szemináriumot is megtartották, aki gyerekek, fiatalok és felnőttek számára tartott edzéseket.
Kieséses alapon zajlottak a Sámuel, 3. Zauko David, 4. Seküzdelmek, minden kategóri- menkár Oliver (mindhárman
ából a legjobb 12 versenyző komáromiak).
kerülhetett a döntőbe. Közülük 9-11 éves gyerekek: 1. hely:
nyolcan léptek tovább, majd a Kim Karol, 2. hely: Szőcs Eszvégső döntőben négyen mér- ter, 3. hely: Simon Lukačovič,
kőztek meg az elsőségért. Öt 4. hely: Alex Sitár.
kategóriában folyt a verseny: Kezdők: 1. Katái Richard (Ta6-8 éves gyerekek, 9-12 éves tabánya), 2. Chytrá Žaneta

gyerekek, kezdők, haladók és
profik kategóriájában. A versenyre szlovákiai (Komárom,
Szenc, Érsekújvár, Galánta,
Nyitra, Kassa és Poprád), magyarországi (Tatabánya, Győr,
Mosonmagyaróvár), valamint
osztrák (Bécs) sportolók neveztek. A zsűri tagjai a technikát, a játék folyamatosságát,
a rúgások tisztaságát, a kölcsönös játékot értékelték. Jó
volt látni, hogy milyen erős a
versenyszellem már a gyerekek körében is, akik egymást is
buzdították. Bátran állíthatjuk,
hogy az itteni fiatalok Európa
élvonalához tartoznak.
Versenyeredmények:
6-8 éves gyerekek: … 2. Rácz

ságát: – Továbbra is hiányoznak a hárompontos dobások.
Míg az Internek 11 próbálkozása volt, nekünk csak hét. Sajnos
a szerencse is elpártolt tőlünk,
sok esetben a labda a kosár karimájáról pattant vissza. Ennek
ellenére a csapat minden tagja
szeretné Komárom számára
megszerezni a bajnoki címet.
Komárom legjobbjai: Djordjevič 19, Tomič 17, Vido 4, Cobb
és Langston 2-2, (Kuffa 12,
Halada 9, Bojanovský 8).

(Komárom), … 4. Hoang Nikoleta (Komárom).
Profik: … 2. Erik Kurčík (Komárom).

III. liga – 29. forduló
Felső Nyitra–KFC Komárom 0:0 Érdekes és ak mellől a szerencse is elpártolt, mert a hazai
átgondolt támadások egész sorával próbálko- csapat sokszor megközelíteni sem engedte a
zott a komáromi csapat, ám a kiesési zónában tizenhatost.
(16. hely) bukdácsoló felsőnyitraiak lénye Mindkét csapat szerzett 1-1 pontot, s a listavegében csak a védelemre szorítkoztak, s így a zető (66 pont) hétpontos előnnyel Komárom
komáromi csatároknak nem volt lehetőségük a maradt. A második helyen álló Lednicrónának
góllövésre. Néha úgy tűnt, hogy a komáromi- jelenleg 59 pontja van.
IV. liga, 25. forduló
Gúta–Szentpéter 2:2 (1:2), g.:
Oláh (11.), Magyar (73., illetve
Mukalenga (5., 21.) Az első félidő a szentpéteriek csatára, Mukalenga szólóját eredményezte,
aki az 5. és a 21. percben lőtt góljaival a vendégek jó formáját igazolta. A találkozó 11. percében
Oláh még egyenlíteni tudott, de
tíz perccel később már ismét a
szentpéteriek vezettek. A találkozó 73. percében Magyar döntetlenre szépített.* Felsőbodok
– Ímely 7:1 (4:0) Az első félidőben a hazai csapat nem kímélte
az ímelyiek védelmét, amely sok
esetben rendszertelenül, kapkodva próbálta meg feladatát teljesíteni. A Canossa-járás a második
félidőben is folytatódott, amikor
további három gólt kapott az
ímelyi gárda, amelynek becsületgólját Gonzáles lőtte * A bajnoki
táblázatban Ímely 45 ponttal a
4., Gúta 31 ponttal a 9., Szentpéter pedig 26 ponttal a 11.
V. liga, 25. forduló
Ekel–Bellegszencse 0:1 (0:1),
Furcsa módon az ekeli csatárok
idejekorán szögre akasztották
góllövő csukájukat. A találkozó
alatt csak óvatos, ám eredménytelen támadásokat láthatott a hazai közönség * Hontfüzesgyarmat – Marcelháza 1:2 (1:0)

Az első félidőben még a hazai
csapat volt a kezdeményezőbb,
de a második játékrészben Vörös, majd Németh góljai jelezték
a vendégek fölényét. * Naszvad
– Ógyalla 3:0 (0:0) Az első félidőben már érezhető volt, hogy
nincs formában a gyallai csapat,
amit azután a második játékrészben Dibúz, Halanda és Molnár
góljai is igazoltak * Nagygyöröd – Hetény 6:0 (3:0) Valójában a két csapat között nincs
ilyen hatalmas szakadék, ám az
első félidőt követő szünetben az
edzőnek nem sikerült lelket vernie csapatába, ráadásul volt néhány furcsa játékvezetői ítélete
is, amelynek eredményeképpen
a játék vezetés kritizálásáért két
hetényi játékos is piros lapot kapott, ráadásul egyikük megsérült,
így a vendégek idő előtt elhagyták a györödi pályát * A bajnoki
táblázatban 2. Marcelháza (47
pont), 7. Naszvad (36 pont), 11.
Ekel (33 pont), 12. Ógyalla (30
pont), 13. Hetény (28 pont)
VI. liga, 26. forduló
FK Activ – Marcelháza B 2:1
(1:0) góllövő Inczédi, Illés,
illetve Vörös * Dunamocs –
Bátorkeszi 5:4 (0:1) Parádés
találkozó volt, ahol két mesterhármas is született. Góllövő Pálik, Paluška (3) és Oláh, illetve

Országúti Kerékpár

Barton (3) és Blaho * Perbete
– Vágfüzes/Kava kontumációs
3:0, a vendégek nem utaztak el
a találkozóra * Keszegfalva –
Csallóközaranyos 2:7 (2:2) A
hazai két gólt követően a hazai
csapat szinte összeomlott. Góllövők: Szüllő 2, illetve Lelkes 3,
Berecz 4(!) * Szilos – Izsa 1:0
(1:0) Izsa irányította a találkozót, de egy büntetőből a hazaiak szereztek vezetést. Góllövő
Babiš * Búcs – Örsújfalu 3:1
(2:1) Parázs játék folyt a pályán,
felváltva elért sikerekkel Simon
mesterhármas, illetve Döme *
Dunaradvány – Újgyalla 2:1
(0:1) Lassan kapcsolt a hazai
csapat, de végül sikerült győznie. Góllövők: Kren, Kecskés,
illetve Laktiš * Madar – Nemesócsa 3:3 (1:3) A hazaiaknak
kár volt a második játékrészben
átengedniük az irányítást. Góllövő: Szabó, Varga, Gáspár, illetve
Csizmadia, Cseh és Horváth.
VII. liga, 20. forduló
Nagysziget – Ifjúságfalva 1:0
(1:0) góllövő Lengyel * Tany
– Bogyarét 1:4 (0:1) góllövő
Cseh, illetve Gőgh 2, Lakatos és
Nagy * Csicsó – Bogya/Gellér
3:0 (1:0) góllövő Kiss 2 és Polgár * Szünnapja volt Pat, Bajcs,
Szentpéter B és Megyercs csapatának.
– cseri -

ATLÉTIKA

Biosaurus PIKO-BIKE TIME TRIAL
egyéni országúti és hegyikerékpár időfutam

Múlt hét vasárnapján rendezte a C.K.PIKO-BIKE régiónk első kerékpáros időfutam versenyét. Ez a verseny a Vág-parti Sistag étteremnél indult, a cél pedig Zsitvatő volt. Mivel rövid
távról van szó (15 km), így mindenkinek, aki győzni akart végig kellett a távot sprintelnie. Ez
a verseny egyben a közös, határon átnyúló időfutam versenysorozat első fordulója. A második
fordulóra októberben kerül sor Kisbéren, a dél-komáromi Brigetio KSE rendezésében.
A korosztályokon belüli
A versenyen 58 országúti és
Szabolcs (Hetény) * Senior
eredmények:
23 hegyikerékpáros (MTB)
(50-59): … 2. Slančík Ladislav
vett részt. Az országúti férfi ORSZÁGÚTI:
(Komárom) * Senior 2 (60abszolút (korcsoportok nél- Nők:
69): 1. Platzner Ladislav (Koküli) győztes a pozsonyi Pa- U 17 (max 16 évesek): 1. Ger- márom).
dyšák Matúš lett 0:20:47,87 gely Zsófia (Komárom) * U HEGYIKERÉKPÁR (MTB):
idejével, 45,29 km/ó át- 19 (17-18): 1. Csiba Emese Nők:
lagsebességgel. A leggyor- (Komárom) * Elite (19-29): 1. Elite (19-29): 1. Pancsics Erika
sabb hegyikerékpáros Kurdi Csicsó Dóra (Ekecs), 2. Szabó (Komárom) * Masters (40-49):
István
(C.K.PIKO-BIKE) Annamária (C.K.PIKO-BIKE 1. Farkas Silvia (C.K. PIKO0:24:57,64 idővel, 37,73 Komárom) * Masters (40-49): BIKE Komárom).
1. Csiba Ildikó (C.K.PIKO-BI- Férfiak:
km/ó átlagsebességgel.
A hölgyek között az ab- KE Komárom), 2. Banská Ju- U 17 (max 16 évesek): 1. Patus
szolút győztes Csicsó Dóra dita (C.K.PIKO-BIKE Komá- Keve (Komárom) * U 19 (170:26:02,97 idővel és 36,16 rom) * Senior (50 + ): 1. Szabó 18 évesek): 1. Szabó Gergő
km/ó átlagsebességgel a ver- Dana (Triatlon KN Komárom). (Hello Bike bringa klub Gúta)
* Elite (19-29): … 2. Németh
senykerékpároknál, míg a Férfiak:
hegyikerékpárosoknál Far- Elite (19-29): 1. Padyšák Ma- Gábor (Komárom) * Masters
kas Silvia (C.K.PIKO-BIKE) túš (Pozsony), 2. ífj. Szabó Ti- (40-49): … 2. Földes I. (Hello
0:30:12,01 idővel és 31,19 bor (Triatlon KN Komárom), Bike bringa klub Gúta) * Sekm/ó átlagsebességgel hagy- 3. Varga Péter (Marcelháza) * nior (50-59): 1. Kurdi István
ta maga mögött a többi höl- Masters (40-49): 1. Andrew (C.K.PIKO-BIKE Komárom),
Simon (Path), … 3. Hencz 2. Szegi István (Komárom).
gyet.

Saját rekordjait dönti meg
Kele Géza atléta, aki negyven nap alatt öt maratonon és
egy félmaratonon állt rajthoz.
Legutóbb Nagyatádon (3 óra
58 perc), majd másnap már a
prágai Volkswagen Maratonon
futott át a célszalagon. Ezúttal
„csak” 4 óra 10 perc alatt sikerült legyűrnie a több, mint 50
kilométeres távot. Géza egyelőre a 158. maratoni futásán
van túl.

BIRKÓZÁS
Nívós nemzetközi versenyen
vettek részt a gútai birkózók
május 5-én Novy Jičinben.
A csehországi tornán több
mint 200 versenyző lépett
szőnyegre.
A gútai versenyzők nem tértek
haza üres kézzel, hiszen két
bronzérmet is sikerült szerezniük. A 28 kg-os súlycsoport gyermek korcsoportjában Dinkó Nikolas, a 31 kg-os súlycsoportban
Lakatos Patrik állhatott a dobogó harmadik fokára. -gmisi-

S heisin karate
Ekecsen rendezte meg a Seishin Karate Klub a IX. Polgármester Kupa elnevezésű versenyét, las küzdelmek egész
amely nyílt szlovák bajnokság, illetve nemzetközi karateverseny volt. Ez a hagyományos ver- sorát láthatták a verseny egyben Sosai Oyama-emlékverseny is volt. Sosai Oyama (a Kyokushin Karate megalapí- senyzők. Összesen 46
tója) 23 éve hunyt el, ő volt a világszervezet megálmodója, amely jelenleg 100 országban több kategóriában hirdettek
mint 100 000 tagot számlál. A versenyre közel 180 nevezés érkezett 20 klubból, 2 országból győztest. A Seishin
(Magyarország, Szlovákia) ebből 130 kezdő és 50 haladó kategóriában. A verseny három tata- Karate Klubból 12 fő
min a legkisebbek küzdelmeivel kezdődött.
végzett első helyen.
Az ünnepélyes megnyitón Polák Lászlónak, hogy évek óta töretlenül Első helyezettek: Holub Dániel, HoLászló polgármester köszöntötte a támogatja a rendezvény megszervezé- lub Nikol, Hausleitner Mercedes (Kemegjelent versenyzőket, klubvezető- sét és külön köszönet mondott még az szegfalva), Végh Sándor (Ekecs), Forket és szülőket. Markovics János, a Arany János Alapiskola igazgatóságá- gács Armand, Ürbényi Nóra (Ekel),
Szlovák Shinkyokushin Karate Szer- nak, amely szintén támogatja a klub Goda György, Szabó Kálmán (Nevezet Elnöke megköszönte Polák működését. A verseny alatt színvona- mesócsa).

Czinege Norbert, Almási Orsolya,
Farkas Kevin (Dunaszerdahely), Kovács Tamás (Csallóközaranyos).
A polgármester különdíját, a Polgármester Kupát Kagyerják Tamás
(Ekecs) kapta, aki tavaly nagyon szép
eredményeket ért el mind a hazai, mind
a nemzetközi versenyeken és jelenleg
ő edzi a gyerekek csoportját.
Májusban még két megmérettetés lesz,
az egyik Vásárúton, a másik pedig
Várpalotán.
Sensei Markovics János
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