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Lapunk
tartalmából:

● Komárom, a Duna
Gibraltárja
(2. oldal)
● Harmincöt éves a
Concordia
(3. oldal)
● Jótékonysági koncert a Timóteus-ház
javára
(3. oldal)

Olláry Viktor lemondott
pénzügyi bizottsági tagságáról

Visszalépését családi okokkal indokolta, a KOMVaK elnöki tisztségét egyelőre megtartotta
Mint ismeretes, az önkormányzati választásokat követően, az újjászerveződő pénzügyi bizottságba a HÍD egyik vezérszónoka, Andruskó Imre javasolta személyét
és ezt a városi közgyűlés nagy többséggel megszavazta. Az ügy pikantériája, hogy
Olláry Viktor MKP-tag, ám fontos szerepet játszott Stubendek László félreállításában. Miután nyilvánosságra került, hogy a KOMVaK vezetősége úgy zálogosította
el több mint 5 millió euró értékben a városi cég vagyonát, hogy arról a város új
vezetőségét még csak nem is tájékoztatták, Stubendek László megvétózta a szakbizottságok összeállításáról hozott képviselői döntést.

Tavasz a Dunánál

Előadás Mátyás király
történelmi korszakáról

Április 25-én, szombaton 10 órától a magyar reneszánsz egyéniségeiről tart előadást a Csemadok komáromi székházában
Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész, az Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára.
A neves előadó egyfajta törté- majd a Mátyás Graduále és a
nelmi áttekintést nyújt Európa Hunyadiak származása című
egyik legjelentősebb történel- előadásában a történelmi hátmi időszakáról. Előadásának a térről szól. Bemutatja majd
Budavári szobrok és a renais- a budavári királyi palotát és
sance előszele című részében egyben Leonardo da Vinci és
részletesen elemzi majd azokat a budai királyi udvar összekapa művészeti emlékeket, ame- csolódásának eddig kevésbé
lyek ezt az időszakot érintik, ismert részleteit.

A polgármesteri vétót a Hídtagok és a naiv függetlenek
letörték, viszont a KOMVaKkal kapcsolatban egyre több
gyanús ügy került napvilágra.
A vállalat adósságai az egek-

be szöktek és úgy tűnik, már
remény sincs arra, hogy ez a
cég a városi költségvetéshez
pozitívan tudjon hozzájárulni.
Ennek következménye viszont
az, hogy a város minden pol-

Imádkozzunk együtt
magyar papjainkért
és szerzeteseinkért!
Április 26-án, Jó Pásztor Vasárnapján 15 órától keresztúti
ájtatossággal kezdődik a XXVI. Komáromi Imanap, majd
a Szent András-plébániatemplomban Nona, azaz imadélután lesz. Az ünnepi szentmise prédikációját Borsos József
pécsi pálos rendi atya tartja. A szentmisén a hívők a felvidéki magyar anyanyelvű papokért, szerzetesekért és kispapokért imádkoznak.

Nyitra megye legjobb szülészete a komáromi kórházban működik

Jogos elismerés dr. Tóth František főorvos csapatának
Évekig „hálás” téma volt a komáromi kórház. Lehetett szidni, ócsárolni, s jogosan. Az itt dolgozó orvosok sokszor embertelen körülmények között végezték munkájukat, s a Kráľ Katalin
nevével fémjelzett időszak talán a teljes felszámolásig vezetett volna. Nem lett jobb sorsa a kórháznak akkor sem, amikor a volt MKP-s (többségükben jelenleg a Híd vezérkarához tartozó)
politikusok akartak hirtelenjében meggazdagodni a vágsellyei és a komáromi kórház fúziójából. Az eredmény ismeretes: fejlesztések Vágsellyén, leépítések Komáromban. Idővel a vágsel�lyei kórházat bezárták, a komáromi kórház bérlője pedig az Agel n.sz. lett. Saját igazgatóságot
kapott Mgr. Dudáš Viktor vezetésével. Azóta bár lassan, de észrevehetően javult a helyzet.
Múlt évi eredményeiért Nyitra
megye legjobb szülészetének
kiáltották ki a komáromi kórház szülészeti és nőgyógyászati
osztályát. – Tavaly szülészetünkön 819 csecsemő született,
azaz 67 kisbabával több, mint
2013-ban – mondta dr. Tóth
František főorvos, aki azonban
elárulta, hogy ez a szám nem
azt jelenti, hogy a Komáromi
járásban ugrásszerűen megnövekedett volna a népességszaporulat. – Más járásokból, sőt
más megyékből is jönnek hozzánk kismamák, akik azért választják szülészetünket, mert az
országos értékelésekben is előkelő helyet szereztünk, hiszen a
negyedik helyen végeztünk.

A főorvos elmondta, tudatosan
készülnek arra, hogy munkájukban alkalmazzák a nemzetközi
elismerésnek örvendő szülészeti
eljárásokat és mindent elkövessenek annak érdekében, hogy
a leendő édesanyák kellemes
környezetben várják
gyermekük születését.
– Szlovákiában elsőként vezettük be
az apás szüléseket,
ahol a család legkisebb jövevénye
érkezésének csodálatos pillanatában
részesülhetnek a családtagok
is. Ennek már több, mint tizennégy éve, és azóta is nagy si-

kere van. Szinte minden esetben
az édesapák azok, akik elsírják
magukat, amikor kezükbe vehetik az újszülöttet, és elvághatják
a köldökzsinórt. Ők is tudják,
hogy ez az a pillanat, amely jelzi, hogy egy új emberpalánta ér-

kezett közösségünkbe. A hagyományos szülési forma mellett
többféle megoldásból választ-

hat az édesanya, ami nagyban
növeli a szülő nők biztonságérzetét mondta dr. Tóth, aki
azt is elárulta, hogy a megyei
elsőséggel és az országos negyedik hellyel akár elégedett
is lehetne, de új célt tűzött ki
maga elé.
– Szeretnénk bekapcsolódni a
Baby Friendly Hospital (gyermekbarát kórház) cím megszerzéséért kiírt versenybe.
Ennek a címnek a megszerzése bizonyíték lenne arra,
hogy osztályunkon valóban
mindent megteszünk az anyák
és újszülöttjeik kényelme
érdekében. Nem titok, hogy
összeszokott, magasan képzett szakmai csoporttal dolgozunk. Ki merem jelenteni,
hogy orvosaink, szülésznőink
és nővéreink mindent elkövetnek annak érdekében, hogy
egészséges, boldog emberpalánták hagyják el szüleikkel
együtt a komáromi kórházat
– fejezte be tájékoztatóját a
szülészet főorvosa.

Régiós sikerek a 16. Szép Magyar Beszéd kassai országos döntőjén

Vannak még fiatalok, akik ápolják anyanyelvünket
Nagykapostól Pozsonyig a Felvidék 52 legjobb versenyzője érkezett Kassára, Márai és Kazinczy városába, hogy összemérje erejét és megünnepelje anyanyelvünk, a magyar nyelv ünnepét. A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola által szervezett vetélkedőre április 16. és 18. közt került sor.
A versenyzők négy kategóriában versenyeztek. Az I.
kategóriában az alsó tagozat negyedikesei, a második
kategóriában a felső tagozat
nyolcadikosai mérték össze
tudásukat, a III. kategóriát a
gimnáziumok, a negyediket
pedig a szakközépiskolák diákjai alkották. A verseny első
részében a versenyzők felol-

vasták a begyakorolt, magukkal hozott szabadon választott
prózai versenyszöveget, majd
az egységes kötelező szöveg
felolvasása következett. A
küzdelem legnehezebb része a
harmadik forduló – szövegalkotás az adott témákra – volt.
A verseny után a szakmai zsűri
minden kategóriában részletes
kiértékelést tartott, és rámuta-

tott a leggyakrabban előforduló hiányosságokra.
A verseny győztesei:
I. kategória:
1. Fekete Lujza – Jókai Mór
Alapiskola Komárom (Felkészítő: Mgr. Čermák Zsuzsa)
III. kategória
1. Dóczé Bálint Jonatán – Selye János Magyar Tannyelvű

Gimnázium Komárom (Felkészítő: PaedDr. Farkas Adriana)
2. Angyal Gábor – Ipari Szakközépiskola Komárom (Felkészítő: PaedDr. Kiss József)
IV. kategória
1. Horváth Bettina – Szolgáltatói Szakközépiskola Komárom (Felkészítő: Mgr. Tóth
Iveta)
2. Morvayová Barbara –
Szolgáltatói Szakközépiskola
Komárom (Felkészítő: Mgr.
Tóth Iveta)
–flv–

gárától megpróbál annyi pénz
behajtani, amennyit csak tud
(adóelmaradások, bérleti díjak,
telekrendezések), még ha ez
sérti is az igazságosság elvét.
Kevesebb utat tudnak majd

felújítani, s a pénzhiányt megsínylik a sport- és kulturális
intézmények, rendezvények.
Még abban bízhatunk, hogy
mivel a pénzügyi bizottság
ritkábban ülésezik, mint a
KOMVaK elnöksége, így Olláry Viktor erről a posztjáról is
lemond és utat nyit a cég vezetésének teljes átalakításához.
Borítékolható, hogy a város
a legjobb megoldás esetén is
hosszú évekig nyögni fogja az
eltékozolt milliók visszafizetésének terhét.

Szlovákiában
ez már csak így van…

… mondja a mezei polgár passzív belenyugvással, bár mit is
tehetne mást, ha nem akar rövid úton gutaütést kapni. Igazi
közfelháborodást és masszívabb fellépést legutoljára a Gorillaügy váltott ki, de ebben a tekintetben sem történt semmilyen
felelősségre vonás. Ennek tudatában pedig nyugodtan folyhatnak tovább a pofátlan visszaélések.
Tudják önök például, hogy mi- ezen a téren többéves tapasztaként lehet könnyedén csekély latokkal rendelkező kiadó sem
20 millió eurós tendert nyerni felelt meg. Ha valaki ennek
az oktatási minisztériumtól? kapcsán a kifejezetten személyPéldának okáért úgy, hogy re szabott pályázati feltételekre
előzőleg reklámfilmet kell for- gyanakodna, nem igazán tudjuk
gatni, melynek főszereplője cáfolni a feltételezést, bár a minem más, mint a volt oktatási nisztérium bizonyára kikérné
miniszter, jelenlegi házelnök, magának a minden alapot nélPeter Pellegrini. A neves férfiú külöző gyanúsítgatást. És ha
ebben a filmben, mely egyéb- bárki ezek után még azt is felként a The School Dance elne- hozná, hogy az Agem Compuvezésű országos táncversenyt ters annak a cégnek a leányválvolt hivatott népszerűsíteni, far- lalata, mely korábban verseny
mernek öltözve – minő eredeti nélkül jutott hozzá ugyancsak
ötlet – egy traktor nyergébe pat- az oktatási minisztériumtól a
tant. Hogy miként jön a traktor Tudás bolygója elnevezésű dinyerge a táncversenyhez és mi gitális oktatóprogram kiviteleköze ennek a zsíros tenderhez? zéséhez, az már tényleg merő
A reklámfilmet az Edulab for- rosszindulatra vallana...
gatta, mely szoros összefonó- Nos, hogy milyen mélyen lapdásban áll az Agem Computers pangó, kielégítetlen gyermekcéggel. Nos, ez a cég nyerte a kori vágyakat dédelget egy
minisztérium által az angol tan- házelnök, aki szívesen pózol a
könyvekhez tartozó segédtan- kamerák előtt traktoristaként,
könyvek bebiztosítására szóló magyarán mire volt mindez jó
közbeszerzési eljárást, mely neki, azt nem tudjuk, de hogy a
olyan feltételekkel volt kiírva, filmet forgató cégnek megérte,
-zsu–
hogy azoknak egyetlen más, az biztos!

Illő lenne észre venni, hogy

ELMENT A HAJÓ!

Dél-Komáromban folytatódnak azok a munkálatok, melyek
során a teherkikötő korszerűsítése és a tehergépkocsik, valamint a hajók átrakodási rendszerének modernizációja valósul
meg. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében történik,
a beruházás összköltsége 895 millió forint, melyből 761 millió
forint uniós és állami támogatás.
Meg nem erősített informáci- téri tárolására alakítják ki. A
óink szerint a dél-komáromi jelenlegi hajóállás területén
kikötő felújítását az tette lehető- megvalósuló korszerűsítéssel
vé, hogy nyilvánvalóvá vált, az a vízi szállítás jelentősen teúj komáromi Duna-híd építésé- hermentesíti a nagy távolságra
vel nem valósul meg a két város történő közúti szállításokat.
és a nemzetközi vasúthálózat új Ezzel a fejlesztéssel egyideösszeköttetése, mert a korábban jűleg adott a kérdés is: Kik
tervezett híddal ellentétben ez alkotják azt a légvárakat építő
csak közúti lesz. Dél-Komá- képviselői csoportot, amely
romban viszont a kikötő és a még ezek után is az észak-kovasúthálózat közelsége adott.
máromi kikötő áthelyezését
A Port Danube Kft. a fejlesztés szorgalmazza?
során a partot függőleges partfal kiépítésével alkalmassá teszi
az ipari méretű rakodásokra. A
magas parton kialakítandó térburkolatot a közúti szállítással
a helyszínre érkező anyagok
(konténerek) átmeneti szabad-
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Nagyságát és történelmi múltját tekintve a komáromi erődrendszer a maga nemében

páratlan nemcsak Közép-Európában, de a vén kontinensen is keresve találnánk hozzá
foghatót. Az erődrendszer történetét taglaló egyes szerzők éppen stratégiai jelentőségénél
fogva a „Duna Gibraltárjaként” aposztrofálták a komáromi várat, a történelmi igazságnak azonban tartozunk annyival, hogy századokkal ezelőtt eredetileg az Újvidék térségében, a Duna fölé emelkedő magaslaton álló Pétervárad erődítményét illette meg ez a
jelző. A hasonlat azonban kétségen kívül a komáromi erődítményrendszerre is mindenképpen „ráillik”, mivel a történelem folyamán a „huzatos” Kárpát-medencében rendületlenül őrizte a Duna középső szakaszát, akár ama kősziklán magasodó erődítmény a
Földközi-tenger bejáratát.

A múlt héten pénteken érdekes és tanulságos kiállítás nyílt
Komárom, a Duna Gibraltárja címmel a Kultúrpalotában,
ahol a Duna Menti Múzeum
igazgatója, Csütörtöky József
mérnök köszöntötte a meg-

netét. Többek között elmondta,
hogy a komáromi vár jelentősége a 16. századtól kezdve egyre
nőtt, amikor a végvárrendszer
láncolatának szilárd részeként
ellenállt a török hódításnak.
A központi erőd Öregvárként

jelenteket, köztük a kiállítás
felett védnökséget vállalt Stubendek László mérnököt, Komárom polgármesterét.
Gráfel Lajos, a Pro Castello
Comaromiensi nonprofit szervezet igazgatója megnyitó
beszédében röviden vázolta a
Nemzeti Műemlékként nyilvántartott erődrendszer törté-

ismert része I. Ferdinánd uralkodása alatt épült és az elsők
között alkalmazta tervezője
az úgynevezett olaszbástyás
védműrendszert. A vár 1594ben ellenállt Szinán nagyvezér
mintegy százezres hadának. A
következő évszázad közepén
az Öregvár kiegészült egy ötszögű „koronaművel”, ame-

lyet Újvárként ismerünk. Később az elemek, s különösen a
földrengések tetemes károkat
okoztak az erődítményben,
amely rövidre nyúlt „civil korszaka” után ismét felértékelődött a napóleoni háborúk
folyamán, amikor egy időre a
bécsi udvar is Komárom falai közé menekült I. Ferenc
császárral az élen. Nem csoda, hogy éppen az uralkodó
volt a szorgalmazója annak,
hogy Komáromot a birodalom
legnagyobb erődítményrendszerévé kell kiépíteni, amely
alkalmas akár 200 ezer főnyi
katonaság befogadására és
ellátására. Komárom csillaga a bukásában is dicsőséges
1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc idején
ragyogott fel utoljára, amikor
Klapka tábornok honvédjei a
végsőkig ellenálltak a többszörös túlerőnek. A kincstárnak
rengeteg pénzét emésztette fel
az erődítményrendszer későbbi
fokozatos bővítése, amelynek
során befejezték a Nádor-vonal építését, majd elkészült a
Csillagerőd, a Monostori Erőd
és az Igmándi Erőd. A sors és
a történelem egyik fintora volt,
hogy mire mindezzel elkészültek, feltalálták és hadrendbe ál-

lították a hátultöltős, huzagolt
csövű ágyúkat, amelyek lövedékeinek a várfalak már képtelenek voltak ellenállni. Így
az erődítményrendszer kaszárnyaként és hadianyagraktárként szolgált mindaddig, míg a
katonaság a század-, illetve ezredforduló táján végleg feladta
a romló állagú objektumokat.
A Duna két partján elterülő,
de egyszívű város mindenkori

Pályázatot hirdetett Komárom városa

Komárom város az SZK NT rendelete, a Törvénytár 596/2003-as számú, az államigazgatásról
az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatokban szóló törvény 3. és 4. paragrafusa és további
vonatkozó törvények módosítása és kiegészítése, valamint az 552/2003-as számú, a közérdekű
munkákról szóló törvény 5. paragrafusa alapján
pályázatot hirdet az alábbi iskolai intézmény
igazgatói posztjának betöltésére:
Centrum voľného času – Szabadidőközpont,
Rozmarínová ul. 2, Komárno

Jelentkezési határidő: 2015. május 7.
Képesítési követelmények a szabadidőközpont igazgatói
posztjára:
a) Másodfokú főiskolai végzettség – Az elbírálás alapjául az
adott típusú iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési
szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317. törvény 6. és 7. paragrafusa és a 2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet

értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.
b) Legkevesebb 5-éves pedagógiai gyakorlat a T.t. 596/2003as számú törvény 3 paragrafusa 5. bekezdésének b) pontja
szerint,
c) Első atesztáció – I. kvalifikációs vizsga, illetve annak más,
adekvát formával való helyettesítése a T.t. 317/2009-es számú törvény 61 paragrafusa 7-es bekezdése értelmében.
Egyéb követelmények és elvárások:
a) Büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség a T.t. 317/2009es számú törvény 6-os paragrafusa 1. bekezdésének b) pontja értelmében,
b) Egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi alkalmasság) a
T. t. 317/2009-es számú törvény 6-os paragrafusa, 1. bekezdésnek c) pontja értelmében,
c) Az államnyelv ismerete a T.t. 317/2009-es számú törvény
6-os paragrafusa, 1. bekezdésnek d) pontja értelmében,
d) Az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
e) Személyi és erkölcsi alkalmasság,
f) Szervezési készség.
A benyújtandó okiratok és pályázati anyagok jegyzéke:
– A pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,

önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tesz a megörökölt
erődítmények felújítása és
hasznosítása érdekében. Mindezeknek a költsége messze
meghaladja Komárom anyagi
lehetőségeit. S bár a kezdeményezés, miszerint az erődítményrendszert felvegyék
a Világörökség jegyzékére,
eddig nem járt ugyan sikerrel, de – amint mondani szo-

kás – ami késik, nem múlik...
A mostani kiállítás anyagát
ez év januárjában már bemutatták a nagyközönségnek a
Magyar Kultúra Napja alkalmából Pozsonyban, s a tervek
szerint a továbbiakban vándorkiállításként öregbíti majd
Komárom és erődítményrendszere hírnevét.
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

– A képesítést igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
– Kitöltött személyi kérdőív,
– Szakmai önéletrajz,
– Orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai és szellemi alkalmasságról
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– A szabadidőközpont a pályázó által írásban előterjesztett fejlesztési koncepciója az elkövetkező időszakra,
– Beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a T. t. 122/2013-as számú
adatvédelmi törvény 11. paragrafusa 4. bekezdése értelmében.
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni:
„Výberové konanie
Centrum voľného času – Szabadidőközpont
Neotvárať!”
a Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3,
945 01 Komárno
címre beküldeni legkésőbb 2015. május 7-ig.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7
nappal a pályázati meghallgatás előtt írásban értesítjük a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről.
Komárom, 2015. április 20.
Stubendek László mérnök
polgármester
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A párbeszédnek kétoldalúnak kell lennie
A hét végén Kolozsvárott tartotta 12. kongresszusát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Az anyaország legmagasabb képviseletén kívül a tanácskozást meghívott vendégként Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke is köszöntötte.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök ünnepi szavait Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tolmácsolta, majd saját
meglátásait is megosztotta a
hallgatósággal. Nem rejtette
véka alá, hogy csalódott amiatt, hogy Romániában még ma
is gondot okozhat a kétnyelvű
táblák ügye, vagy egy másik
ország himnuszának az éneklése. A legnagyobb gondot abban
látja, hogy a Romániában élő
magyarság
autonómiatörekvéseit egy hivatalos romániai
dokumentum biztonsági veszélyként kezeli. „Az erdélyi
magyarság soha nem tűzött
a zászlajára olyat, amely ne
volna összhangban az EU-tagsággal. Nekünk is jár az, ami
Európában másoknak. A kisebbségi jogok emberi jogok
a közösség szintjén, az emberi
jogok tekintetében nincs alku”
– mondta Semjén. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon
teljes konszenzus van arról,
hogy minden magyarnak jár
a magyar állampolgárság, az
állampolgárság és a szavazati
jog elválaszthatatlan, és az autonómiára joga van a magyar
közösségeknek.
Az RMDSZ kongresszusát
köszöntötte az Európai Néppárt és további romániai, magyarországi pártok képviselői,
valamint a határon túl élő ma-

gyarok is. Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke emlékeztetett
arra, hogy a Magyar Közösség
Pártja régi partnere a Romániai
Magyar Demokrata Szövetségnek. „Egymásra odafigyelünk,
és egymás törekvéseit erősítjük”.
Berényi József MKP-elnök
beszédének elején elmondta,
ha barátaival, munkatársaival
Erdélybe utaznak, úgy érzik,
mintha otthonról hazafelé tartanának. Azért is, mert sorstársak találkoznak egymással,
akik egyformán értik a többségi politika és a magyarországi
pártok üzeneteit is. „Számunkra a párbeszédnek nemcsak
arról kell szólnia, hogy mi mit
tudunk tenni Romániáért, Szlovákiáért, Szerbiáért, hanem
arról is, hogy mit hajlandó értünk tenni Románia, Szlovákia
és Szerbia” – mondta Berényi
József. Rámutatott, hogy 25
évvel a rendszerváltás után
és mintegy 10 éve az Európai
Unió tagjaként még ma sem
kielégítő a helyzetünk. A többségi politika a számbeli kisebbségekkel szembeni elvárásait
hangsúlyozza, és egyre kevésbé érdekli, hogy ők mit is szeretnének magunknak kivívni.
Az MKP elnöke hangsúlyozta,
hogy nem könnyű a sorsunk,
hiszen a felvidéki magyarságot
jelentős asszimiláció és elván-

PAX VOBISCUM

Békesség veletek

!

Április 24-én, pénteken 16 órakor a dél-komáromi Klapka György Múzeum főépületében nyitják meg a katolikus egyház komáromi tevékenységéről összeállított kiállítást.
A kiállítást Kiss Tamás, a győri Egyházmegyei Kincstár és
Könyvtár igazgatója nyitja
meg, közreműködnek a Szent
Imre Római Katolikus Általá-

nos Iskola és Óvoda növendékei. A kiállításon a látogatók
megismerkedhetnek Dél-Komárom és Szőny templomaival
és egyházi relikviáival.

Martosi énekpróba
Április 18-án a martosi Kék nefelejcs énekkarral tartott
szakmai napot Dunajszky Géza karnagy, aki Dobi Géza
„Martosi népdalok” című gyűjteményéből merített témát.
Mivel ezeket a dalokat az énekkar minden tagja ismerte, elsősorban az előadásmód, az intonáció és a ritmus helyességére fordítottak nagy figyelmet. Az énekkar egyébként a hazai
és külföldi népművészeti fesztiválok rendszeres fellépője.

dorlás sújtja. Úgy látja, szükség van közös fellépésekre az
európai intézményeken belül
az önkormányzatiság modelljeinek átültetése érdekében.
Hangsúlyozta, hogy a határok
tiszteletben tartása mellett így
valósulhat meg identitásunk
megőrzése, kerülhet sor a gazdasági felzárkóztatásra és a
tényleges közép-európai harmonikus együttlét jövőbeni
alapjának megteremtésére. Berényi József nem titkolta, hogy
egy dologban irigykedve tekint
az erdélyi magyarság helyzetére, hiszen ott legalább magyar
vonalon erről a kérdésről konszenzus alakult ki.
Az MKP elnöke a jelenlévőket
április 30-ra Dunaszerdahelyre is hívta, ahol a DAC-stadionban először mérkőznek
meg egymással az erdélyi és
a felvidéki labdarúgók. „Mindenki győztese lesz ennek. Itt
azt kívánom magunknak, hogy
győzzön az erdélyi magyarság,
győzzön a felvidéki magyarság
és győzzön a megmaradás politikája” – zárta szavait Berényi József.
Az MKP sajtóosztálya

Kóruspódium:

Mészáros János Elek jótékonysági
hangversenye a Timóteus-ház javára!

Mint ahogy arról korábban már hírt adtunk, a Komáromi Napok kulturális rendezvénysorozata nyitóműsorának is nevezhetjük az április 26-án, vasárnap 18
órakor, a komáromi református templomban kezdődő jótékonysági hangversenyt,
amelyen a magyar média nagy felfedezettje, Mészáros János Elek koncertet ad. A
Komáromi Protestáns Nőegylet által szervezett koncert bevételét a Timóteus-ház
felújítására kívánják fordítani.
Körtvélyesi Piroska és lelkes
társai a több évtizedes szolgálat után ebek harmincadjára

átalakítani. A népszerű művész pályája 2009-ben kezdődött, amikor a Csendül a
Nóta Nemzetközi Magyarnóta Énekverseny szentlőrinci
döntőjének első helyezettje
lett. Három évvel később,
2012-ben a barátai javaslatára

jelentkezett a Csillag születik
című tehetségkutató műsorba,
melyet megnyert. Még ugyanabban az évbenSzenes Iván
művészeti díjat kapott a névadó dalszerző emlékére rendezett koncerten.
Belépődíj nincs!

került Timóteus-ház megmentésén fáradoznak. A korábban
árvaházként és kollégiumként
működő épület felújítására
szeretnék fordítani a hangversenyen begyűjtött összeget. A
rendszerváltást követően az
épületet – amelyben korábban
tanügyi hivatal és pionírház is
működött – a későbbiekben
idősek otthonává szeretnék

Harmincöt éves a komáromi Concordia

Amikor Stubendek István megérkezett Komáromba, s azzal az ötlettel állt elő, hogy a nagy hagyományú énekkari mozgalmat újra kellene éleszteni, több volt az ötlet megvalósításának ellenzője, mint támogatója. Pedig volt létjogosultsága, hiszen a háború előtt számos felekezeti

kar tevékenykedett, de az egyes szakmai szervezetek is saját kórusokkal büszkélkedhettek. Akkoriban a kántortanítók kötelességüknek érezték, hogy három-négy szólamú énekkarral rendelkezzenek. A háború után az Egyetértés Munkásdalárdába szerették volna
átmenteni a felnőtt kóristákat, s az akkori rendszer inkább eltűrte, mint támogatta a kórusmozgalmat. Az alapiskolákból jól megalapozott tudású, immár felnőtté vált énekesek
vártak arra, hogy valaki felkarolja őket. És ez a személy nem volt más, mint Stubendek
István. Három és fél évtizeddel ezelőtt megalakult a Concordia Vegyes Kar. Az alábbiakban az énekkar tagjainak visszaemlékezéseit közöljük.
Mácza Mihály: – Az énekkarnak 1980 májusától vagyok
tagja, azaz alapító tagnak számítok. A kórusba a
karéneklés és a társaság szeretete hozott,
10-éves
koromtól
énekeltem az iskolai
énekkarban, 17 éves
koromtól 26 évesig
az Ifjú Szívekben.
A kórusban az általa
elért sikerek, a társa-

ság tartott meg, noha véleményem szerint a próbák lehetnének változatosabbak, s ezáltal
érdekesebbek.
Kedvenc kórusműveim: Händel Hallelujája, Beliczay Gyula
miséje, Karai Estéli
nótázása és a Magyar
Hiszekegy.
Nagy élmény volt az
olaszországi, az amerikai és a spanyolor-

szági fellépéssorozat, mégis a
legnagyobb élményeim a felvidéki magyarlakta falvakban
értek, amikor az elmúlt évtizedekben községi címer, emlékmű, jubileumi ünnepség
alkalmával örömet tudtunk
szerezni egy-egy község magyarjainak.
Milány Bajnok Éva: – Csaknem tizenhárom éve vagyok a kórus
tagja.
Már
egy ideje készülődtem s
gondolkoztam
rajta,
hogy csatlakozom a csapathoz, mivel szüleim alapító
tagjai voltak a kórusnak, s
édesanyám harminc évig énekelt is benne. Ő 2011-ben távozott a kórusból, és ez még
nagyobb ösztönzést adott nekem, hogy folytassam a családi hagyományt s ne maradjon a kórus „Bajnok” nélkül.
Hogy mi tart itt? Az éneklés
szeretete, a kórus szellemisége, a karnagy úr profizmusa,
a vidám, családias hangulat,
a tagok baráti viszonya egymáshoz. Kedvenc műveim:
Monteverdi – Cantate Domino, Beliczay Gyula – F-dúr
mise, Peter Philips – Ascendit Deus, Beliczay Gyula –
Ave Maria, Brahms – Magyar
táncok.
Legnagyobb
élményem
2013-ban a Krakkói kórusfesztiválon való részvétel és
kirándulás volt, valamint az
idei Budapesti Szinkópa Kórustalálkozó adott számomra
feltöltődést, illetve visszaigazolást arra, hogy énekelni jó!

Hajabács Andrea: – Kisebbnagyobb
megszakításokkal
1992-óta vagyok a kórus tagja.
Magamtól jöttem, mivel Stirber Lajos növendékeként
megszerettem a kóruséneklést, és mindig is tetszett,
mikor összkari éneklésekkor
mögöttem zengett a Concordia, főleg a basszus!
Mi tart itt? Maga az éneklés,
a csapat, az együtt töltött idő,
hogy mindig valami új történik, új helyeket, új embereket
ismerek meg. Jó egy kicsit
kimozdulni otthonról, örömet
okozni másoknak. Tisztelem
és becsülöm a karnagy munkáját, iszom szavait, és mindig
örömmel hallgatom, szeretem
a gesztikulálását, mimikáját,
ahogy velünk dolgozik, emberségességét. A próbákon
(majdnem) mindig feltöltődöm pozitív energiával.
Kedvenc kórusműveim közé
sorolnám az Estéli nótázást,
az Esti hangulat Zsérén, Quis
Potest Di cere, Lux Aurumqe
műveket, de szeretem a De
profundis-t és Pénteki imát is.
Legnagyobb élményem az első
közös kirándulás volt. Még
nagyon friss tagja voltam a kórusnak (csak pár hete, hónapja
jártam), és máris elkísérhettem
a kórust Weisselfels-be, ha jól
emlékszem 3-4 napig voltunk
„összezárva”, és akkor
fogtam fel,
hogy hova is
csöppentem
– persze jó
értelemben.
Az
addig
komolynak
tűnő társaság
megmutatta, hogy mennyire
belevaló, életvidám, ugyanakkor, ha kell „oda tudja tenni
magát”. Mindig nagy élmény,
ha könnyeket fakasztunk a
nézők szemében, vagy, ha
vastapssal köszönik meg a fellépést. Imádom, hogy bárhol,
bármilyen körülmények között
tudunk énekelni, legyen szó a
Balaton közepéről, vagy prágai
versenyről. Fantasztikusan felemelő érzés számomra a közös
éneklés.
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Növényvédelem
Tavasz a kertekben

Lassan melegszik az idő,
sokan elkezdték a kiskertekben az ültetéseket, ám
arra mindenképpen figyeljünk, hogy mennyire
melegszik az idő és a talaj
is felmelegedett-e már. A
krumpli 10 fok feletti talajhőmérsékletet igényel,
általában május elejéig
még vethető.
A babfélék, tökfélék melegebbet kívánnak, ezeket
április közepétől, végétől
május elejéig vethetjük,
először az uborkát, tökféléket. Az uborkát vethetjük
fészekben (4-5 mag) és
sorban is. Van
aki a talajon
futtatja, van
aki felfuttatja.
Lehet készen
uborkahálót is
kapni, de drótkerítés is megteszi, vagy készíthetők neki
karók és kötözőzsinegek a
kapaszkodásra, vagy csak
felállítunk egy vasbetonhálót. Mindenképpen erősítsük meg a támaszt, mert
a növekvő uborka lombozatát és terméseit is el kell
bírnia. Minden tökféle és
az uborka is szereti a friss
trágyát, fészkébe téve (kevés földre tegyük a magot,
alatta legyen a trágya) különösen meghálálja, ahogy
az öntözést is.
Fóliasátorban is nevelhetjük a palántákat, itt is hagyományosan trágyára felépített földrétegen tegyük,
így nemcsak a nap melegíti
a levegőjét, hanem az érő
trágya is fűti a magokat, itt
mindig kikel a tökmag, akkor is, ha nem szándékosan

ültetjük, hanem véletlenül
került oda a mag. Látványos a sima földbe vetetthez képest a növekedése és
a fejlődése is ilyen körülmények között, többszörös
a tök termésének mérete is.
Ha tudunk istállótrágyát
szerezni és azt tenni a fészekbe (egy kis gödörbe),
akkor gyakorta öntözzünk,
mert kiéghet a növény a túl
„erős” földben. Ez minden
esetben igaz: ha valamilyen módszerrel talajerőt
pótolunk, akkor fokozni
kell a folyadék mennyiségét, szabadföldön, ha nincs
elegendő csapadék, bizony öntözni kell.
Tökfélékből gondoljunk a sütőtökökre is. Sokféle
van. Ha tudunk
sárgahúsú
„kalapos” tökmagot
szerezni, sonkatökmagot, vagy más formájú sütőtököt, mindenképpen vessünk belőle. A
sonkatök méretével nagyon
megfelel a kisebb igényeknek és nagyon finom is.
A nagydobosi tök érzékenyebb a beérésre, igényli a
dércsípést, akkor lesz jó.
Főzőtökökből sima fehérhéjút is választhatunk,
vagy cukkínit, de vannak
rántani való fajták és a pattiszon is. Sokan kedvelik a
laskatököket, mert hűvös
helyen biztosan elállnak
februárig, de még később
is szokott lenni 1-1 kitartó
példány, amely még tovább
is fogyasztható, így nem
kell fagyasztóba tenni.
A főznivaló tökökből egy
bokor is elég, esetleg egy

Ki akadt horogra?

főznivaló és 1 cukkíni, de
ha családdal számolunk,
akkor is elég 3 esetleg 5
bokorra való. Elég nagy
helyet foglalnak.
A sütőtökök viszont rendkívül nagy helyet igényelnek,
szeretnek a trágyadomb,
szélén, vagy a komposzt
tetején kikelni, óriási a
tápanyag- és vízigényük,
viszont nagyon meghálálják. A sonkatök kevésbé,
de a nagydobosi különösen
nagy indát fejleszt, 10 méteresnél is hosszabbat. A
tökökre jellemző, hogy az
indájuk is begyökeresedik,
így az egész felületet öntözhetjük. Sonkatökből, ha van
helyünk, akár 5-10 bokrot
is ültessünk. Ajánlatos a
borsó szélébe vetni, s mikor az leérik és kiszedjük,
futhat arra a területre a tök.
Április vége felé vetjük a
zöldbabot (bokorbab), ami
lehet sárgahüvelyű, vagy
zöldhüvelyű fajta. Olyat
válasszunk, ami kevésbé
hajlamos a szálkásodásra.
A zöldhüvelyűekre ez jellemző, illetve magasabb az
értékes összetevőik aránya
a sárgahüvelyű fajtákhoz
képest. Ügyeljünk, hogy
mindig zsengén szedjük,
akkor a legfinomabbak,
a sárgánál könnyebb észrevenni, mert amikor az
egész hüvely szép sárgás,
már jó is, a zöldnél inkább
az árnyalata változik meg a
zöld színnek.
Vethetünk szárazbabot is,
akár futót, akár bokorbabot, fehéret, vagy tarkát.
Vannak kifejtésre való
nagyszemű fajták. A babfélék különösen meghálálják a kapálást!

Áprilisban a márciusban
vetett, s már szépen kikelt
növényeket ideje megkapálni, gazmentesíteni.
Ha ezt megtesszük, erőre
kapnak, mert később már
nehezebb lenne a gyommentesítés a nagyobb
növényzet mellett, akkor
már könnyen megsérthetjük a haszonnövényeket.
Ne felejtsük el még virágzás előtt megkapálni az
epret sem, s megkötözni,
megkapálni a bogyósokat,
melyeket ősszel, vagy korábban telepítettünk (málna, szeder, ribizli, egres,
áfonya). Ha van teleltetett
citrusfánk, már azt is kitehetjük. Soha ne a napra tegyük, legyen mindig szűrt
napfénye, inkább reggel
kapjon többet, utána egy
nagyobb fa árnyékoljon
neki. Vízigényes, de a
pangó vizet nem szereti,
így ne álljon vízben. A
kicsit savas földet szereti, így vagy citrusföldbe
ültessük, vagy keverjünk
földjébe egy kis tőzeget.
Az őszi káposztaféléket
ilyenkor már vethetjük
szabadföldbe is. Mindig
olvassuk el, hogy milyen
magról van szó, s mit igényel, mikor vetjük.
Van egy répaféle, amelyiket nem kell korán vetni,
elég április végén is, ez a
cékla. Vessük nyugodtan
sűrűre, s egyelni sem kell
igazán (elég nagy a magja,
így elég nehéz lenne sűrűn
vetni), mert kifelé nő a
földből, kinyomja magát,
s az a jobb, ha nem túl
nagyra nő. Eltarthatóbbak
a közepes méretűek.
–la–

Az áprilisi megfejtéseket

május 10-ig

kérjük eljuttatni
a szerkesztőségbe,
vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége,
Széna tér 3.
94501 Komárno,
E-mail cím:
dunataj@zoznam.sk

Március havi szerencsés
nyertesünk:

Körtvélyesi Piroska

komáromi olvasónk!
Könyvnyereményét
szerkesztőségünkben átveheti.
* Výhodná pôžička aj do 24 hodín. Kedvező kölcsön akár 24 órán belül. Tel.:
0944 937 422.
* Eladó tisztított lucernamag. Tel.: 0907 578 200.

Hypopôžička
na čokoľvek
•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
•Vedenie úverového účtu zadarmo
•Garantované splátky až do konca splácania
•Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku
Nie je úrok ako úrok!

Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)

( 0907 771 903

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Minden olyan élmény, amelyet most kudarcként él meg, hosszú távon előnyösnek vagy legalább hasznos tapasztalatnak bizonyul. Ne felejtse el, hogy minden
lépcsőfok megtételéhez szükségünk van bizonyos tapasztalatokra,
amelyek nélkül képtelenek vagyunk továbblépni.
HALAK (február 21. – március 20.) Mostanában szeret egyedül
lenni, sőt keresi is ennek a lehetőségét. A sok ügyfélkapcsolattal járó munkáknak ez tipikus tünete. Ne ijedjen meg, ez még
messze nem jelenti azt, hogy képtelen lenne kapcsolatok kialakítására, csak mások előtt nehezebben nyílik meg.
KOS (március 21. – április 20.) Kedvességgel bármit el tud érni
szerelménél vagy családtagjainál. Fontos azonban, hogy ezzel ne
éljen vissza és ne használja ki a környezetében élőket. A harmonikus kapcsolatok mindig kölcsönösségen alapulnak, és ezek
teszik egyre erősebbé. Ugyanez vonatkozik a munkahelyi kapcsolatokra is.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha azt akarja, hogy a kezdeti szerelem
varázsa örökké tartson, tegyen az unalom ellen! Ebben segít minden
olyan gesztus, program, hangulat, amely ébren tartja kedvesében a romantikus érzelmeket. Tegye ezeket az apró momentumokat élete részévé és garantált a boldogsága!

www.mojepozicky.sk

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha bármikor lehangoltnak vagy megbántottnak érzi magát, mindig segít, ha megöleli kedvesét. Ez feltölti
energiával, helyreállítja önértékelését és újra áramlani kezd önben az
élet. Tudatában kell lennie, mennyire fontosak önnek emberi kapcsolatai és azok harmóniája.
RÁK (június 22. – július 22.) Szeretné rendezni egyik feszült viszonyát, de egyszerűen nem talál rá lehetőséget. Talán jobb is, ha
még egy ideig emésztgetheti a történteket. Érdemes elgondolkodnia
azon, vajon mennyiben múlt önön, hogy így alakult a helyzet és vajon megtett-e mindent, hogy elkerülje.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Sokan azt gondolják önről, hogy egyszerűen képtelen objektíven látni a világot és mindig
csak azt veszi észre, ami megfelel az épp aktuális terveinek vagy ötleteinek. Bár van alapja ennek az állításnak, mégis inkább csak végtelen optimizmusa és hite miatt látja ennyire rózsaszínnek a világot.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Mintha csak készen kapná, folyamatosan támadnak jobbnál jobb ötletei ezen a héten. Saját,
egyéni elképzelései kitűnnek a többi ötlet közül, így jó esélye van rá,
hogy talál támogatókat a megvalósításukhoz. Érezni fogja, mennyire megbecsülik és elismerik munkáját kollégái.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ne igérgessen mindenkinek meggondolatlanul és ne akarja mindenki vágyait beteljesíteni,
hiszen hosszú távon nem valószínű, hogy ebben a szerepben szeretne maradni. Tudnia kell, hogy mostani döntéseivel és tetteivel
ad irányt jövőjének. Gondolja tehát végig, kiket és miket enged be
az életébe.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Végigflörtöli ezt a hetet, de
vigyázzon, bármennyire jól esik is a tűzzel játszani, könnyen megégetheti magát. Talán épp ön lesz az, aki idővel többet akar és nem éri
be annyival, amennyit egy ilyen jellegű kapcsolat adni tud.
NYILAS (november 23. – december 21.) Különleges hétre számíthat.
Egy váratlan utazás váratlan kalandot hoz magával, amelybe végre
testestől-lelkestől belevetheti magát. Ez a fajta intenzitás szükséges
ahhoz, hogy kiszakítsa megszokott gondolataiból és elkezdhessen
másképp gondolkodni és érezni.
BAK (december 22. – január 20.) Előfordulhat, hogy egy régi barátság most szerelemmé érik. Ha ez a kapcsolat senkinek sem okoz
fájdalmat, nyugodtan belemerülhet a szerelem érzésébe és élvezheti, hogy egy személyben megtalálta a kedvesét és a barátját. Az
ilyen kapcsolatok szinte mindig tartósak.
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Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

* Festő – ügyes kezek – szép falak. Tel.: 0905 365 661
* Eladók 6 m-es öntözőcsövek
(5/4”) menetes végekkel, csapokkal, Tel.: 0905 385 787.
* Eladó Honda Shadow VT750C
típusú motorkerékpár. Tel.: 0907
036 304.

A szlovák
nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

MÁRKAKERESKEDŐI BÓNUSZ 300 €
EZEN FELÜL 500 € ÉRTÉKŰ TARTOZÉKOK

* Eladó kétszobás, első emeleti,
felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. :
035/3810674 (7 órától), 035/777
8724.

A raktárkészleten található járművekhez Eredeti tartozékok mindenkinek, akár 500 € értékben. Érvényesítse márkakereskedéseinkben 300 €-ós bónuszunkat, és válasszon egyet a ŠKODA Rapid, Octavia, Yeti, vagy Citigo modelljeink közül. Ezen
felül az összes raktárkészleten található járműhöz Eredeti tartozékokat csomagolunk egészen 500 € értékig. Ne habozzon, az
akció csupán április végéig érvényes. Látogassa meg a legközelebbi ŠKODA viszonteladónkat még ma.
www.skoda-auto.sk

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELOLRO-CARS s.r.o
Hadovská cesta
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail:

profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60

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. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

WALDEK s. r. o.

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.

Bejárati ajtók
már

e-mail:
galeriafoto. kn@gmail. com

43,00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

www. waldek. sk

* Kútfúrás! Tel.: 0911 605
097, 0948 424 805.

Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
akciós áron!

Adóssága,
tartozása van és
nem törleszti?

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C + E jogosítvánnyal.
Tel.: 0905 400 251.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Eladó Komáromban 2,5 q
búza. Tel.: 0905 507 648.

Végrehajtás
és árverés fenyeteti?

Mi segítünk!

Hívjon: 0908 793 296!

Prvá oddlžovacia s.r.o.)

Komárno

Hétszemélyes
minibuszokkal

belföldi és külföldi utakra
való szállítást vállalok
(repterek, stb.).

A minibuszok bérelhetők is!
Tel.: 0917 519 104.

* Megrendelhető nagyvirágú krizantém és paprikapalánta (fűszer,
csemege) Cserháton. Tel.: 0902
302 742, 0914 224 677.

Élelmiszerüzletbe
gyakorlattal rendelkező
eladónőt keresünk
(Klapka u., Hapy Day)
Érdeklődni lehet
hétfőtől péntekig 9 és 15 óra
között a 0911 208 885-ös
telefonszámon.
• Hľadáme šoféra na 7,5 t auto.
Vodičský preukaz typu E je vítaný, ale nie je podmienkou. Info.:
0915 572 410, takacstamas@relax-2000.sk

* Sörözőbe felveszünk tapasztalt pincérnőt! Tel.: 0911 208
885.
* Apró munkák házakban és lakásokban. Tel.: 0905 365 661.
* Drobné práce v domoch a bytoch. Tel.: 0905 365 661.
* Mélytisztítást végzek speciális
géppel (matracok, garnitúrák).
Tel.: 0903 495 492.
* Eladó Gútán emeletes kétgenerációs családi ház, kis kerttel és
garázzsal. Tel.: 0905274611.

Műanyagiparban tevékenykedő cég
keres betanított munkára,
komáromi (gadóci) munkavégzésre,

műszakos munkarendbe gépész, vagy villanyszerelői
képesítéssel rendelkező szakembereket
áprilisi – májusi munkakezdéssel.

Tel.: 035 790 1432.

BV-TV
ELEKTRO

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!

B-CENTER – Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919
Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk
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MŰSORAJÁNLAT
április 25-től május 1-jéig

M1

SZOMBAT

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, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Idő örvényében, 6.25
TV2 matiné, 10.45 Balfékek (amer.), 11.40 Tűsarok,
12.40 Knight Rider (amer.),
13.45 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.50 Marhakonzerv-akció (francia), 18.00
Tények, 19.00 Hamis a baba
(magyar), 20.40 A felejtés
bére (amer.), 23.10 Fortress
2 (amer.-luxemburgi)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.55 Kalandor, 12.45 Street Kitchen,
13.15 Nevelésből elégséges
(amer.), 14.10 A nagy svindli (amer.), 15.05 Glades
(amer.), 16.05 Dr. Dolittle (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.10
Az őserdő hőse (amer.),
21.00 Csapda (amer.), 22.55
Teljes gázzal (német), 1.00
Manolete (angol-spanyol)

RTL II

9.45 A harc törvénye (amer.),
10.40 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 11.40 Wasabi (francia), 13.25 Made in America
(amer.), 15.30 Nagy szám!,
16.30 Nyomtalanul (amer.),
17.30 Tökéletes célpont
(amer.), 18.30 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 19.25
Túszharc (amer.), 22.00 A
belső ellenség (amer.), 23.00
Made in America (amer.)

M2

12.05 Kicsi a bors, de erős,
13.25 Született kémek,
14.20 Szófia hercegnő,
16.05 Lúdas Matyi (magyar), 17.45 Állatkert a
hátizsákban, 18.30 Kukori
és Kotkoda, 19.15 Nyuszi
Péter, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Gyilkos labda (amer.)

Duna tv

10.30 Belle és Sebastien
(francia), 11.00 Hazajáró,
11.30 Csodabogár, 13.45
Labdarúgás, 16.05 A világörökség kincsei, 16.25
Szerelmes földrajz, 18.30
Szerencse szombat, 19.25
Nero Wolfe rejtélyei (olasz),
21.45 Casino Royale (amer.angol), 23.10 Duna Regatta

Duna World

10.10 Hogy volt?, 12.01
Nótacsokor, 13.15 Aranymetszés, 14.40 Szabadság
tér, 15.30 Férfi kézilabda
magyar kupa, 20.00 Van képünk hozzá, 21.00 Híradó,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.10 Duna Regatta

Pozsony 1

12.55 Harc a sors kopjájáért
(német), 14.55 A szocializmus bájai, 15.25 Mit tudom
én, 16.50 Hétvége, 17.20
Építs házat, ültess fát!,
18.00 Szlovák receptek,
18.30 Taxi, 19.00 Híradó,
20.20 Váratlan találkozások, 21.15 Igaz történetek,
21.45 Talkshow, 22.35 Harc
a sors kopjájáért (német),
0.25 Elisa de Rivombroso

Pozsony 2

13.30 Évekkel ezelőtt, 13.55
Bajnokok Ligája Magazin,
15.50 Jégkorong, 18.45 Esti
mese, 19.00 Lolka és Bolka,
19.50 100 nézet, 20.00 Apokalipszis – A második világháború, 21.05 Őrangyalok,
21.30 Életünk legjobb évei
(amer.), 0.20 Filmmagazin

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

6.00 Idő örvényében, 6.25
TV2-matiné, 11.40 Falforgatók, 12.45 Knight Rider
(amer.), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.55
Beethoven 6 (amer.), 18.00
Tények, 18.55 Az ének iskolája, 21.10 Friderikusz,
22.10 Valami Amerika 2
(magyar), 2.20 Sue Thomas
(amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 11.10
A Muzsika TV bemutatja,
13.10 Egy rém modern család (amer.), 13.45 Az őserdő
hőse (amer.), 15.35 Isten
megbocsát, én nem! (olaszspanyol), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.50 Bosszúállók (amer.),
22.25 Gran Torino (amer.német)

RTL II

8.40 Las Bandidas (amer.francia), 10.25 Túszharc
(amer.), 13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes, 19.00 Négy karácsony
(amer.), 21.00 Minden lében
négy kanál (amer.), 22.00
Heti hetes, 23.00 Showder
Klub, 0.00 Négy karácsony
(amer.)

M2

12.20 Született kémek,
13.05 Állatkert a cipősdobozban, 13.35 Varázslók a
Waverly helyből, 14.55 Arsene Lupin, 15.50 Garfield
és barátai, 16.20 A rút kiskacsa és én, 18.25 Kukori
és Kotkoda, 19.05 Dip és
Dap, 19.10 Nyuszi Péter,
20.00 Böngésző, 21.00
Filmklub, 23.40 Magyarország, szeretlek!

Duna tv

7.30 Család-barát, 12.50
Hagyaték, 13.55 Randiztam egy sztárral (amer.),
15.15 Pillanatnyi pénzzavar (magyar), 16.35 Gyula
vitéz télen-nyáron (magyar), 18.00 Híradó, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
20.40 Egynyári kaland (magyar), 21.40 Az ördög és
a tízparancsolat (franciaolasz), 23.40 Casino Royale
(amer.-angol)

Duna World

10.10 Önök kérték, 11.05
Rúzs és selyem, 11.50
Férfi kézilabda magyar
kupa, 16.15 OTP Bank
Liga, 19.00 Térkép, 19.30
Öt kontinens, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval,
21.25
Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Rúzs
és selyem

Pozsony 1

14.00 Agatha Christie:
Poirot (angol), 14.55 Harc
Moszkváért, 16.30 Senki
sem tökéletes, 17.45 Megyünk a kertbe, 18.15 A
konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.20 Kezét csókolom (olasz), 22.55 Poirot
(angol), 23.45 A remény
folyója (francia)

Pozsony 2

Markíza tv

13.30 Szóval, 14.00 Gyűrű
egy hölgynek (szlovák),
16.30 Őrangyalok, 17.15
Mizantróp
(szlovák),
18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.00 Dokumentumfilm, 22.35 Lefújva,
23.00 Vivaldianno

JOJ TV

10.40 Gagyi mami (amer.),
12.25 Chart Show, 14.35
Transformers (amer.), 17.45
Kulcsrakész ház, 18.25 Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30
38 – Egy legenda emlékére
(szlovák), 22.10 Egy köztiszteletben álló polgár (amer.),
0.25 A túsz (német)

10.10
Vadászösztön
(amer.), 12.20 A ház ura
(amer.), 14.30 A koszorúslány (amer.), 16.50 Szomszédok, 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Elcserélve (amer.), 22.45
A túsz (amer.), 3.00 Mr.
Brooks (amer.)
11.20 Ügynökök (amer.),
12.20 A mixer, 13.20 Az
ártatlanok
védelmezője
(amer.), 15.50 Római randevú (amer.), 18.00 Új
kertek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Harc (amer.),
22.55 Az utca királyai
(amer.), 1.05 Betolakodó
kontra predátor (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

10.00 Tarzan 2 (amer.),
11.35
Római
randevú
(amer.), 13.40 Super Tanker
(amer.), 15.30 Harc (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Álomtánc, 23.15 Egy nap
(amer.), 1.30 Ismétlések

M1

HÉTFŐ

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

TV2

5.05 Csapdába csalva, 6.20
Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magánnyomozók,
14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz,
Reina!
(amer.-mexikói),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.10 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35 Holtak földje (kanadai-amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 A konyhafőnök,
15.20 A vihar (mexikói),
16.15 A szerelem foglyai
(amer.),
17.25
Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A
konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 Dr. Csont
(amer.), 23.35 Magyarul
Balóval

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 16.05 A konyha
ördöge, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00 Dallas
(amer.), 20.00 Tengerparti
gyilkosságok (amer.), 21.30
Magyarul Balóval, 22.00
Showder Klub

M2

11.25 Arthur, 12.55 Az én kis
szörnyeim, 13.20 Fixi, Foxi
és barátaik, 14.55 Kedvencek
a világ körül, 16.05 Traktor
Tom, 17.10 A kis sárkány kalandjai, 17.45 Peppa malac,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Gyilkosság
(amer.), 23.25 Életművész:
Dolák-Saly Róbert

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola
(amer.), 16.10 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.30 Brown atya
(angol), 20.25 Kékfény,
21.20 On the Spot, 22.20
Hitler gyermekei, 0.20 Hivatal

Duna World

13.15 Kívánságkosár, 15.15
Református istentisztelet,
16.15 Élő örökség, 17.35
Határtalanul magyar, 18.05
Szerelmes földrajz, 18.35
Száműzött magyar irodalom, 19.05 Hazajáró, 20.05
Hogy volt?, 21.00 Híradó,
21.30 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Taxi, 14.35 Az egészségügy,
15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Talkshow, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.20 Kondomédia
(francia), 21.40 A mentőautó
(cseh), 22.40 A gyanúsított,
23.20 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.55 Bajnokok Ligája Magazin, 14.25 Lefújva, 14.50
Sport, 15.30 Autószalon,
16.20 Profik, 16.45 Fókusz,
17.30 Hírek, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.00
Különleges
asszonyok,
21.35 Tudományos magazin, 22.05 Baader Meinhof
Komplex (francia-német),
0.30 És mégis mozog...

M1

KEDD

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

TV2

6.20 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.10 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35
Kasza!, 23.50 Hawaii Five
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.45
Éjjel-nappal Budapest, 13.55
A konyhafőnök, 15.20 A vihar
(mexikói), 16.15 A szerelem
foglyai (amer.), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök, 20.15 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Castle (amer.), 23.35
XXI. század – A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge,
17.05 Agymenők, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00
Sülve-főve
(amer.-német),
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.00 Az én kis szörnyeim,
13.30 Fixi, Foxi és barátaik,
16.05 Traktor Tom, 16.50
Alex és a tenger, 17.40 Kukori és Kotkoda, 18.30 Mélytengeri mentőcsapat, 19.20
Csűrcsavarosdi, 20.00 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Twin Peaks (amer.)

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.35 Önök kérték,
21.30 Sabrina (amer.), 23.40
Mahó Andrea és José Cura
koncert

Duna World

11.10 Minden tudás, 11.30
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Református
magazin, 16.00 Útravaló,
17.10 Határtalanul magyar,
17.45 Férfi kosárlabda rájátszás, 20.00 Hogy volt,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00 Igaz
történetek, 14.35 Az egészségügy, 16.25 Csalók akcióban,
17.00 Orvosok, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 Senki sem tökéletes, 21.30 Szlovák receptek,
22.05 Harc az idővel, 22.50
Törvény és rend, 23.30 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 13.10
A két Anna, 14.55 A család,
15.35 Orientációk, 16.05
Ruszin magazin, 16.45 Fókusz, 18.25 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.45 Esti
mese, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő, 22.00
Talkshow, 23.15 Pillanatok

Markíza tv

M1

SZERDA

TV2

TV2

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, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.10 Tűz
és víz (török), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 A konyha ördöge, 23.50 Így készült: Argo 2

6.20 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.10 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35
NCIS (amer.), 23.35 Belső
ellenfél (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 13.55 A konyhafőnök,
15.20 A vihar (amer.), 16.15
A szerelem foglyai, 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 Szulejmán
(török), 23.40 Házon kívül,
1.00 A Grace klinika (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A konyha ördöge, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 17.05 Agymenők (amer.),
18.05
Hupikék
törpikék
(amer.), 19.00 Terítéken a
nő (amer.), 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok
közt

M2

12.30 Zazie kisasszony, 12.40
Az én kis szörnyeim, 13.55
Arthur, 15.05 Kedvencek
a világ körül, 16.10 Traktor Tom, 17.35 Kukori és
Kotkoda, 18.05 Trombi és a
tűzmanók, 18.40 Fejtörők kicsiknek, 19.05 Nyuszi Péter,
19.20 Csűrcsavarosdi, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 23.20 Ég,
föld, férfi, nő

Duna tv

9.50 A szenvedélyek lángjai,
10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.05 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
Párizsi helyszínelők (francia),
20.35 Szabadság tér, 21.20
Fapad (magyar), 21.55 Párizsi
helyszínelők (francia), 22.45
Aranymetszés, 23.45 A kaland
(olasz)

Duna World

11.05 Magyar gazda, 12.30
Nemzetiségi műsorok, 13.15
Kívánságkosár, 16.15 Lendületben, 17.10 Határtalanul
magyar, 17.40 Magyar történelmi arcképcsarnok, 18.00
Szerelmes földrajz, 20.00
Önök kérték, 21.00 Híradó,
21.25 Gasztroangyal, 22.25
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Az
egészségügy, 16.25 Csalók
akcióban, 17.00 Orvosok,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Lövészek birodalma (amer.), 22.30 Ös�szeesküvés (francia), 0.05
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 13.00
Talkshow, 14.50 Tudományos magazin, 15.55 Magyar
magazin, 18.25 Tesztmagazin, 18.45 Esti mese, 19.50
100 nézet, 20.00 Dokumentumfilm, 21.00 Hírek, 21.35
A merénylet (cseh-szlovák),
23.40 Rendőrség

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
13.55 A konyhafőnök, 15.20
A vihar (amer.), 16.15 A szerelem foglyai (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.35
Magyarul Balóval

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 18.35
Julie és Julia (amer.), 21.30
Magyarul Balóval, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

12.25 Zazie kisasszony,
13.55 Arthur, 14.20 A mesemondó, 16.05 Traktor Tom,
17.05 A kis sárkány kalandjai, 18.10 Magyar népmesék,
18.25 Pimpa, 19.05 Nyuszi
Péter, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.35 Borgiák
(kanadai), 23.35 Nagyratörők

Duna tv

10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Lola
(amer.), 15.55 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.30 Szívek doktora (amer.), 20.20
Fábry, 21.40 Munkaügyek,
22.10 Római helyszínelők
(olasz), 23.40 Gerolsteini
kaland (magyar)

Duna World

10.20 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 16.05 Így
szól az Úr!, 16.10 Engedjétek hozzám, 17.25 Határtalanul magyar, 19.00
Hazajáró, 20.10 Szenes
Iván írta, 21.25 Gasztroangyal, 23.15 Élő egyház

Pozsony 1

11.20 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.00 Az egészségügy, 15.00 Lehetőség,
16.25 Csalók akcióban, 16.55
Orvosok (szlovák), 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Szerelem második látásra (német), 21.50 Riporterek, 22.15 Pokol, 23.45 Rendőrségi ügyosztály, 0.35 Nash
Bridges

Pozsony 2

10.55 Fókusz, 11.40 Évekkel ezelőtt, 12.15 Élő panoráma, 14.15 Generációk,
15.55 Roma magazin, 16.25
Rendőrség, 16.45 Fókusz,
18.30 Szeparé, 18.45 Esti
mese, 20.00 Csodálatos
építmények, 21.35 A család, 22.00 Engelchen (csehszlovák), 0.15 A rendelő

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Chart Show,
22.35 Arrow (amer.), 0.30 A
múlt nélküli ügynök (amer.)

11.00 A férfiak nem sírnak,
12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 Családi történetek, 22.50 Feleségcsere,
0.05 Gyilkos elmék (amer.),
1.00 A múlt nélküli ügynök
(amer.)

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 C.S.I.: New
York (amer.)

10.50 Tárgyalóterem, 13.20
Dr. Csont (amer.), 14.20 Panelház (szlovák), 15.20 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár, 17.00
Híradó, 17.55 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Vadlovak, 21.45 A farmer feleséget keres, 23.15 Dr.
Csont (amer.), 0.15 C.S.I.:
New York (amer.),

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 Forr a bor, 21.45
Kredenc, 22.25 Az X-projekt
(amer.), 0.10 Ismétlések
12.55 C.S.I.: Las Vegas
(amer.), 13.50 Tarzan 2
(amer.), 15.20 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak
(szlovák), 21.45 Panelház,
22.50 Dr. Csont (amer.), 23.55
Az utca királyai (amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek,
20.30
Vadlovak
(szlovák), 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 C.S.I.: New
York (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

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

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex,
17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 21.45 Családi
történetek, 22.50 Feleségcsere, 0.00 Gyilkos elmék
(amer.)

Markíza tv

CSÜTÖRTÖK
M1

JOJ TV

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
6.00 TV2 matiné, 7.05 Mesék, 8.30 Coraline és a
titkos ajtó (amer.), 10.20
Szegény embert az Amish
húzza (amer.), 12.30 Lúdas
Matyi (magyar), 14.00 Hamis a baba (magyar), 18.00
Tények, 19.00 Csizmás, a
kandúr (amer.), 20.50 Éden
Hotel, 22.00 Prometheus
(amer.-angol), 0.35 Távol Afrikától (amer.)

RTL Klub

7.45 Kölyökklub, 8.40 Rajzfilmek, 9.35 Csodakavics
(amer.), 11.10 Elfújta a szél
(amer.), 15.45 Szabadítsátok ki Willyt! (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Lecsó (amer.),
21.00 Szupercella (amer.),
23.45 Speciális alakulat (kanadai), 1.35 Don Juan DeMarco (amer.), 3.10 Teresa
(mexikói)

RTL II

10.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 16.05 A konyha
ördöge, 18.05 Ízek, imák,
szerelmek (amer.), 21.00
Híradó, 21.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.30 Hazug
csajok társasága (amer.),
23.30 Ízek, imák, szerelmek
(amer.)

M2

11.10 A mesemondó, 12.30
Zazie kisasszony, 13.05
H 2O, 15.05 Kedvencek a
világ körül, 16.05 Traktor
Tom, 17.20 A város hősei,
19.05 Nyuszi Péter, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Cam el ot (amer.spanyol), 23.30 Munkaügyek, 0.00 Fapad (magyar)

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.25 Család-barát, 12.45
Jamie 15 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 14.00 Nagy
Futam, 16.10 Térkép, 18.00
Híradó, 18.35 OTP Bank
Liga, 21.00 King (kanadai),
21.50 Szeretettel Hollywoodból, 22.20 A rejtélyes XX.
század, 23.25 Éjfélkor indul
útjára a gyönyör (olasz), 1.15
Láncra vert igazság (amer.)

Duna World

9.15 Hacktion (magyar),
10.20 Szabadság tér 89, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.20 Katolikus krónika,
15.45 Új nemzedék, 17.10
Határtalanul magyar, 17.40
Férfi kosárlabda negyeddöntő, 20.00 Egynyári kaland
(magyar), 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.30
Tálentum

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.50
Medulienka hercegnő (szlovák), 15.45 A szerelem gyümölcse (német), 17.15 A
király szolgálatában (francia-olasz), 19.00 Híradó,
20.00 Jégkorong-vb 22.40
Senki sem tökéletes, 23.55
Talk-show

Pozsony 2

13.00 Túróci majális, 13,40
A juhász felesége (szlovák)
16.0 Jégkorong-vb 18.40
Esti mese, 18.45 Jégkorong-vb, 20.05 Az állatok
titkos királysága, 20.55 A
katona apja (szovjet), 22.55
Filmmagazin, 22.50 Jégkorong-vb

Markíza tv

10.40 Svejk, a derék katona (cseh), 13.00 Alázatosan
jelentem (cseh), 15.10 A
legnagyobb filmkatasztrófa
(amer.-angol), 17.00 Égből
pottyant fasírozott (amer.
anim.), 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 21.45 Családi
történetek, 22.40 Jobb később, mint soha (amer.),
1.20 Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

9.30 Visszatérés a játékba
(amer.), 11.25 Az örökség 12
feltétele (amer.), 14.10 Múmia
(amer,), 16.55 Elvarázsolt Ella
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Jégkorszak 3,
22.35 Vámpírtörténet (amer.),
1.15 A gyilkos felségterülete
(amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
április 25-én Márk
április 26-án Ervin
április 27-én Zita, Mariann
április 28-án Valéria
április 29-én Péter
április 30-án Katalin, Kitti
május 1-jén Fülöp, Jakab
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen
a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a Cibiček Jozef és Borošová Zuzana
Gútán: Šáli Zoltán és Nagy Anikó, Kincel Marián és
Mgr. Papp Katalin.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Rybalská Ella, Bilka Rebeka, Tanka Laura és
Molnár Viktor, az ógyallai Ďurika Timothi, a komjáti Sedláček Matej, a kisújfalusi
Pagáč Marek, a tanyi Kósa Fanni, a naszvadi Mátyus Áron és Baláž Tomáš Károly, az izsai
Némethová Viktória, a hetényi Lukács Attila, a bátorkeszi Szanics Levente és Dubán Máté.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Panka Margit (68 éves), Esztergás Péter (62 éves), Farnbauer Béla (87 éves), dr.
Čerepkai Ján (66 éves), Pálffy József (78 éves),
és Simon József (65 éves), a gútai Riflik Irén (82
éves), Horváth Géza (72 éves), Néveri Mária (88
éves) a hetényi Vörös Sándor (78 éves) és Kovács Mária (95 éves), a megyercsi Kárpáty Géza
(83 éves), a keszegfalvai id. Viczena Dezső (85
éves), a tanyi Bugár Jolán (84 éves), a szilasi Karadi Imre (77 éves), valamint a nemesócsai Szép
Gyula (79 éves).
Emléküket megőrizzük!

Elérhető áron vállaljuk

mindennemű irat, dokumentum megírását,

akár megvárásra is!

* Szerződések * Kérvények * Életrajzok * Bérleti szerződések * Nyomtatványok kitöltése * Telefonbeszélgetések
lebonyolítása * Végrehajtói levelekre való válaszolás *
Részletfizetésre való kérelem megírása * Szövegmásolás
és egyéb ügyintézés.
Cím: Komárom, Európa-udvar – Máltai ház
(bejárat a Szentháromság-szobornál a boltív alatt egyenesen,
majd fent jobbra – a fagylaltos utcája – irodaajtó kék betűkkel)

Tel. : 0949 664 167, 0944 739 484
Nyitva tartás: munkanapokon 9. 00 – 12. 00 óráig,
szombaton telefonon való egyeztetés esetén.

MEGEMLÉKEZÉS
A temető kapuja szélesre tárva,
útjait naponta sok ember járja.
Van, aki virágot visz kezében,
s van olyan is, aki bánatot szomorú szívében.
Húsz éve mi is ezt a szomorú utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben
még ma sem találunk.

Fájó szívvel
emlékeztünk április 19-én,
halálának huszadik évfordulóján

Ruhás Gyulára.

Emlékezzenek rá, akik őt szerették,
emlékét szívünkben féltve megőrizték.
Emlékét örökké őrző
családja.

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Burgonyás
rakott karaj
Hozzávalók:
kb. 70 dkg sertéskaraj,
1 kg burgonya,
2 fej vöröshagyma,
1 nagy pohár tejföl,
25-30 dkg császárszalonna,
vagy bacon,
20 dkg reszelt sajt,
mustár, só, bors,
pirospaprika

Egyre több helyen lehet
vásárolni érdekes formákat, amelyek segítségével
még érdekesebbé tehetjük
a süteményeinket. Az alábbiakban egy ilyen receptjét
közöljük:

Hozzávalók:

Elkészítése:
A burgonyát héjában főzzük meg, ha kihűlt, pucoljuk meg, és karikázzuk fel. A karajt szeleteljük fel, klopfoljuk ki, de ne túl vékonyra.
Sózzuk, borsozzuk, és kevés olajon süssük elő. A visszamaradt olajban pároljuk meg a felszeletelt hagymát, és pirítsuk meg a szalonna
3/4 részét is. Egy közepes méretű tepsit kenjünk ki egy kevés zsírral
vagy olajjal, és rakjuk ki az alját a felszeletelt burgonyakarikákkal.
Sózzuk, borsozzuk, és szórjuk meg pirospaprikával. Szórjuk rá a
hagymás-szalonnás keveréket, és kanalazzuk rá a simára kikevert
tejfölt. Helyezzük a tetejére az elősütött hússzeleteket, tetejüket kenjük be bőségesen mustárral. Szórjuk rá a reszelt sajtot, és tegyük
rá a maradék szalonnaszeleteket. Előmelegített sütőben, 180 fokon,
kb. 45 perc alatt süssük készre. 31 x 25 cm-es tepsiben ajánlatos az
elkészítése.

SZUDOKU

Gesztenyés méhkassüti

humorcsokor

– Főnök úr, kérek egy nap
rendkívüli
szabadnapot.
Szeretnék elmenni az anyósom temetésére.
– Én is barátom, én is...
Kikötőben:
– Elnézést, a macskám
agyoncsapta az ön kutyáját.
– De hát az én kutyám egy
pitbull, hogy ölhette meg az
ön macskája?
– Úgy, hogy vasmacska.
– Jean, mit csinál azzal a kefével?
– Az őrület határát súrolom,
uram.
– Anyu, tud a szobalányunk
repülni?
– Dehogy. Honnan veszed?
– Mert tegnap, mikor elmentél itthonról, apu azt
mondta neki, hogy ő egy
angyal.
– Igen? Na, akkor mégis repülni fog!

50 dkg gesztenyemassza,
10 dkg darált babapiskóta,
1 cs. vanilliás cukor,
kevés porcukor
(ízlés szerint)

kb. 2,5 cl rum
kakaópor

Elkészítése:
A hozzávalókat a kakaópor kivételével összegyúrjuk. Egy nagyon
kevés részt kiveszünk belőle és azt
kakaóporral színezzük. Először a
sötét részt betöltjük a darázsformába, majd a világos részt a kaptár
formába. Eltávolítjuk a formát és
végül kör alakú kekszalapra helyezzük. Ajánlott a zselés piskóta
tallér.

Bérbe adók

modern irodahelyiségek
Komáromban,
a Duna-part
térségében,

saját parkolóval.
Tel.: 0918 776 733
* Predám, alebo dám do prenájmu 4-izbový byt oproti OD
Lodiar v Komárne. Tel.: 0903
149 806.
* Eladó 80 db bordásradiátor.
Tel.: 0905 531 046.

Ilyen a töltőforma

* Eladó kukorica. Tel.: 0917 201
668.
* Eladó kitűnő állapotban levő
sarok konyhabútor. Tel.: 0905
158 925.*
* Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván. Tel. (16 óra után):
0905 383 432.
* Gútai székhellyel rendelkező
cég gépmestert, valami stancológép kezelőjét keresi. Tel.: 0949
476 492.
* Eladó Ógyallán, a városközpontban régebbi családi ház
4,6 áras telekkel. Tel.: 0903 915
172.
* Eladó használt tetőcserép.
Tel.: 0907 357 583.

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.
Tel. : 035/ 7720 616 * 0907163 386.

Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 15 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

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Nagyszombat C/
Šúrovce 4:0 (1:0) Széllel szemben játszott az első félidőben a
komáromi csapat, ám ennek
ellenére sorozatban gyártották
a gólhelyzeteket. A vendégkaput csak a 17. percben, egy
szögletrúgás
utójátékaként,
Košťukevič tudta bevenni. A
második félidő első perceiben a vendégek voltak
kezdeményezőbbek,
de percekkel később
már Komárom is
megmutatta, hogy
mit tud. Az 51. percben Gonzáles, a 72.
percben pedig Szórád
lőtt gólt. Hogy nagyobb legyen a komáromiak öröme, két
perccel a találkozó vége előtt
Bartošek góljának örülhetett az
alig másfélszáz néző.
IV. liga
Gúta – Párkány 2:2 (1:0)
Egyértelműen jobb volt a gútai csapat, mint a vendégek.
Az első félidőben végig irányítani tudták a játékot, ám a
védelemre összpontosító párkányiaknak csak a 35. percben tudott Magyar gólt lőni.
A második félidő negyedik
percében Kürti tovább növelte
a hazaiak előnyét, ám továbbra
is aktívak maradtak a gútaiak.
Ez megbosszulta magát, mert a
találkozó 82. percében büntetőből lőtték a párkányiak az első
góljukat, majd a 88. percben
egyenlíteni tudtak.
V. liga keleti csoport
Nagysalló – Szentpéter 1:1
(0:0) Bármennyire is fordulatos volt az első félidő, egyik
csapat sem tudott túljutni az ellenfél tizenhatosán. A második
félidőben büntetőből gólhoz
jutott a nagysallói csapat, de a
75. percben Halász egyenlíteni
tudott * Kozárovce – Marcelháza 0:0 Gyér érdeklődés
mellett és a végeredmény ellenére mindvégig nagy harc
folyt a pályán. Mindkét csapat
védelme bravúrosan teljesített
* Podhajská – Ógyalla 3:2
(2:1) Tíz perc alatt két gólt is
lőtt a gyallaiaknak a podhajskái
csapat, ám a vendégek nem ad-

ták fel a küzdelmet és a félidő
végéig Pešnák szépíteni tudott.
A találkozó 79. percében Turza
egyenlített, ám a 83. percben
a podhajskáiak ismét vezetéshez jutottak * Zsitvabesenyő
– Naszvad 3:0 (1:0) Az első
félidőben még tartani tudta az
iramot a vendégcsapat, de a
másodikban már jobban céloztak a besenyőiek * Komját – Ekel 0:3 (0:0)
Jól felkészülve lépett pályára idegenben az ekeli gárda,
amely alaposan leiskolázta a gyakran
durváskodó komjátiakat. Az ekeli gólokat
Mészáros (2) és Parádi
lőtte * Perbete – Bánkeszi 2:5
(0:4) Az első félidő kapkodó
játéka megbosszulta magát,
a hazai csapat azonban nem
omlott össze és Rigó, valamint
Lakatos révén szépíteni tudott
* Ímely – Nagykér 3:0 (2:0)
Az ímelyiek gyorsan megmutatták, hogy otthon vannak a
pályán. A 8. percben Oršolík
szerezte meg a vezetést, majd a
40. percben Dano növelte csapatuk előnyét. A találkozó 77.
percében Zácsik gólja okozott
örömöt a drukkereknek.
Járási bajnokság
22. forduló
Hetény – Búcs 1:1 (0:0) Az
első félidő viszonylag eseménytelen 45 perce után az első gól a
hazai csapat számára Csintalan
szerezte meg, ám a 88. percben Szilvás egyenlített * Marcelháza B – Izsa 5:2 (4:1) A
végeredmény ellenére mindkét
csapat igazolta, hogy jogosan
van a tabella élvonalában. A
mérkőzést a vendégek kezdték
nagyobb irammal, de Untermayer nagy helyzetben hibázott. A 17. percben az izsaiak
védelme ingott meg, és ez vezetéshez juttatta a marcelháziakat.
A feltámadt szél is a hazaiakat
segítette és a 28. percben Kmeť
újabb két hibája miatt már 3:0
volt az eredmény. Az első félidő
végéig szépíteni tudott az izsai
csapat, ám a második félidőben
is jobb volt a marcelháziak védelme, mint a vendégeké. Gól-

A S Z TA L I T E N I S Z
I. ifjúsági liga
Aranyosmaróton
rendezték
meg az ifjúsági asztaliteniszezők tornáját, ahol a Pok. Komárom utánpótlás csapata 2:8
arányú vereséget szenvedett
Nová Dubnica csapatától. Komárom a torna 8. helyén végzett, s ezzel az eredményével
kiesett az I. ligából.

II. ifjúsági liga
A Zsitvaapátiban megrendezett
tornán a Komáromi járást két
csapat képviselte. Eredmények:
Verebély – Pok. Komárom 10:0,
Zsitvaapáti – Pok. Komárno B
7:3, Gúta – Lekér 2:8, Gúta – Pok.
Komárom N 7:3. A torna 4. helyét
a gútai csapat szerezte meg, 5. a
Pok. Komárom B utánpótlása.

lövők: Obložinský 3, Méhes,
Svitel, ill. Smolka és Ország *
Path – Lakszakállas 0:0 Hiába volt jobb a hazai csapat, a
vendégek védelme tökéletes
volt * Nagykeszi – Dunamocs
2:1 (2:1) Már az első félidőben
eldőlt a mérkőzés állása, a következő 45 percben viszont a
vendégek csatárai nem tudták
áttörni a hazai védelmet. Góllövő Vödrös, Cseh, ill. Lajos
* Újgyalla – Keszegfalva 1:0
(0:0) Mindvégig izgalmas találkozót láthattak a szurkolók,
a vendégek rendkívül aktívak
voltak, viszont a szél a hazaiakat
támogatta. A 84. percben született meg Habara révén az újgyallaiak győztes gólja * Csallóközaranyos – Gúta B 4:2
(2:0) Gyors két gólt lőtt a hazai
csapat és az első félidő végéig
megőrizte előnyét. A második
félidőben Gúta is jeleskedett,
de végül az aranyosiak csatárai
ügyesebbek voltak. Góllövők:
Álló 2, Lajko, Olajos, ill. Tóth
és Czukár * Nemesócsa – Actív Komárom 0:2 (0:1) Sokkal
intenzívebb játékott mutatott a
hazai csapat, mint a vendégek,
de az első félidő végén mégis ők

lőtték az első gólt. A második
félidőben lehetőség lett volna
az egyenlítésre, de a játékvezető
nem ítélt büntetőt, viszont percekkel később nem vette észre,
hogy lesből lőtte másik gólját a
komáromi csapat.
Járási bajnokság
II. osztály, 20. forduló
Szilosháza – Martos 2:1 (1:1)
góllövő Rontó, Cabada, ill.
György * Bajcs – Ifjúságfalva 1:1 (1:1) góllövő Mazan
és Szulcsányi * Bogya/Gellér
– Vágfüzes/Kava 2:3 (0:3) *
Csicsó – Megyercs 0:4 (0:4)
Góllövő Paluska 2, Beke és
Szoboszlai * Dunaradvány –
Őrsújfalu 1:4 (0:1) Góllövő
Otyepka, ill. Döme, Simon,
Mikle és Barton * Tany – SJE
Komárom 8:2 (3:1) GóllövőCseh D. 6, Mayer, Nagy, ill.
Tóth 2.
V. ifjúsági liga
22. forduló
Madar – Szentpéter 2:1
(1:0) Góllövő Csicsó, Sebők, ill. Barton * Kmeťovo
– Naszvad 2:1 (1:0) Góllövő
Hodossy * Nemesócsa – Bánkeszi 0:2 (0:1).
-boldi-

R Ö P L A B D A
Az ezüst is fényesen csillog!
A négy győztes mérkőzésig tartó bajnoki párharc első két találkozóján vereséget szenvedett az eperjesi stadionban a komáromi röplabdacsapat. Az első két hazai visszavágón lehetőség lett volna kiköszörülni a csorbát. Szombaton és vasárnap
ezért küzdött a komáromi gárda.
Spartak VKP Komárom – VK szettben ismét enerválttá váltak
Mirad PU Eperjes 2:3 (-24, a komáromi játékosok, s lé22, -18, 17, -14) Egyértelműen nyegében különösebb erőlködés
látszott, hogy a vendég eperjesi nélkül vették vissza a vezetést a
csapat lélektani hadviselésként vendégek. Egyre távolabbinak
azonnali letámadással kezdett tűnt, hogy Komáromnak sikerül
és már 6-2-re vezettek, amikor a a visszavágás, ám a negyedik
komáromi csapat is összeszedte szettben ismét magára talált a
magát és egyenlíteni is tudtak Duna-parti együttes és a negye(12-12). Reményteli volt, hogy dik szett végén az összesített álpercekkel később Komárom már lás így 2-2-re módosult. Drámai
17-18-ra átvette a vezetést is. pillanatok következtek. A komáSzinte az első szett utolsó percei- romi csapat mindent megtett a
ben, de az eperjesieknek sikerült győzelemért, folyamatosan tarúgy pontot szerezniük, hogy az- tották előnyüket, még 11:9-nél
zal a szettet is megnyerhették.
is vezettek, azonban ekkor az
A második szettben egy meg- eperjesiek kezdték meg szólójuújult erővel rendelkező komá- kat. Átvették a vezetést is, majd
romi csapat lépett pályára. Fo- a második mérkőzéslabdájukat
lyamatosan irányítani tudta a értékesítve a négy győztes mérmérkőzés menetét. Egyértelmű kőzésig tartó bajnoki fináléban
volt, hogy a Spartak megérde- ismét ők hagyták el győztesen a
melten egyenlített. A harmadik komáromi pályát.

A hazai közönség lelkesen és egy kicsit optimistán köszöntötte
a pályára lépő csapatot vasárnap is, amikor a bajnoki döntő
negyedik mérkőzésére került sor. Három találkozón már bizonyította az eperjesi csapat, hogy jobb, technikailag is felkéÚjabb sikert aratott a motorkerékpáros gyorsulási verse- szültebb, de azért még bíztunk abban, hogy legalább az utolsó
nyen a komáromi Szabó István. Ezúttal a hatalmas érdek- találkozón sikerül egy győzelmet kiharcolni. Nem így történt.
lődéssel követett Fertőszentmiklóson megtartott futamon a VK Spartak Komárno – VK az állás. A mérkőzés egyik leg402 méteres pályán 9,59 másodperc alatt érte el a 250 km-es MIRAD Prešov 0:3 (21:25, szebb megmozdulása volt! Kösebességet. A Street 1000 kategóriában ez első helyet jelentett 23:25, 14:25) A meccset Ko- vetkezett a pontosztozkodás, ám
a kvalifikációban és a döntőben is. István ezen a futamon 450 márom kezdte jobban, és pilla- 20:20-as állásnál játékvezetői sepontot gyűjtött össze.
natok alatt már 4:2-re vezettek. gédlettel a vendégek sikersoroAz eperjesieknek idő kellett, zata következhett és 23:25 után
míg formába lendülnek, viszont ért véget a második játékrész.
ez gyorsan ment és 8:9-nél már A harmadik szett is szorosan
Május 3-án, Stubendek László polgármester védnöksége alatt a náluk volt az előny. 8:10-nél indult, a játékvezetők azonban
komáromi Vág-parton motoros fesztiválra és jótékonysági főző- kért időt a hazaiak edzője Dani- ismét az eperjesieket részesítetversenyre kerül sor. A főzőverseny 8 óra 30-kor kezdődik, majd el Oravec. Hatalmas küzdelem ték előnyben, akik folyamatosan
12-kor a zsűri értékeli a legjobb csapatokat és átadják a díjakat.
kezdődött, ami 16:16-ig tartott. A növelték a két csapat közötti küProgramjainkból: 10.30-kor Kéri Denisza lép fel * 12.30-kor szett végén az eperjesiek jobban lönbséget. Mivel már nem volt
F.B.I Street * 13.00-kor motoros lassúsági verseny *13.30-kor összpoontosítottak és 21:25-re a vesztenivaló, 9:14-nél pályáStreetfinger show * 14-30-kor Capoiera show * 15,30-kor Sano- vendégek nyerték a negyedet. A ra lépett a hazaiaknál Németh
gam Music * 16.30-kor Varga Evelin műsora * 17,30-kor Barta- második szett is szoros küzdel- Zsolt is, majd 11:17-nél Oravec
los Andrea és Krnčan Milán fellépése * 18,30-kor Black Side * met hozott. 3:4-et mutatott az mester lehetőséget adott a másik
20 órától Phoenix RT * 21.30-tól DJ A műsormester szerepét VV eredményjelző, amikor Horník komáromi születésű játékosnak,
Frankie tölti be.
szerváját nem tudták fogadni Ferencz Dávidnak, majd beállt a
A rendezvény médiapartnere
a vendégek és 4:4-re módosult Demčák sérülése miatt a komáa Dunatáj nyomtatott és elektronikus kiadása
romi csapatba visszatérő Peter
Šmahel is. Valamennyiük bemutatkozása jól sikerült. Tény, hogy
a vendégcsapat megérdemelten
A listavezető Privigye hazai pályáján kezdi meg április 26- vívta ki negyedik győzelmét, és
tíz év elteltével másodszor megán az Euroliga döntőjében a harcot a komáromi MBK Rie- nyerte a szlovák bajnokságot!

M O TO R S P O RT

Önt is várjuk a Vág-partra

KOSÁRLABDA

ker COM-therm csapata. Négy nappal később, április 29-én
a harc Komáromban folytatódik. A privigyeiek mindenképpen erős ellenfélnek bizonyulhatnak, ám nincs olyan kitartó, lelkes és erőt adó szurkolótáboruk, mint Komáromnak!
Remélhetően a dobogó legfelsőbb fokáért folyó harc során
ez a háttértámogatás ismét meghozza gyümölcsét.

Igazi ünneplésben mégis a
komáromi csapatnak volt
része, hiszen a Spartak a
klub történetének legsikeresebb szezonján van túl. És az
ezüstérem is szépen csillog!

K E M P O

A magyarországi Bicskén rendezték meg a XV. Bicske kupa nyílt meghívásos nemzetközi harcművészeti versenyt A verseny szervezője Metzger Antal 6 danos kempo
mester és a bicskei Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület volt. A verseny
jelentőségét bizonyítja az is, hogy húsz csapat 186 versenyzője mérette meg magát.
A versenyről természetesen
nem hiányozhattak a Szlovák
Kempo Szövetséget képviselő komáromi versenyzők sem,
akiket Szayka Róbert 5-danos
és Bajnóczi Roland 2-danos
mesterek készítettek fel.
Az egyéni versenyek eredményei:
Érmesek: Schiller Bence 2
arany * Szalai Ádám 1 arany *
Vass Mátyás 1 arany * Földes

Tímea 1 arany * Ónódi Csaba
1 arany * Álló Lóránt 1 arany
* Hobot Áron 1 arany, 1 bronz
* Jankovics Ádám 1 arany *
Koniček Karin 1 ezüst * Czibor Tivadar 1 ezüst * Beke Adrián 1 ezüst * Mészáros Máté
1 ezüst * Németh Krisztián 1
ezüst * Chyba Ján 1 ezüst, 1
bronz * Jassa Ádám 1 ezüst, 1
bronz * Sandal Bence 1 ezüst,
1 bronz * Kosa Krisztián 1

bronz * Czibor István 1 bronz *
Dolnik Gábor 1 bronz * Csiba
Márton 1 bronz
Pontszerzők: Tóth Gábor István, Tóth Krisztián, Ágh Krisztián, Talian Dávid, Soós Bence,
Nagy Róbert, Bús Máté, Hobot
Máté, Szüllő Gábor.
A komáromi csapat a csapatverseny harmadik helyét szerezte meg.
–szbi–
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