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A két Komárom polgármestere a magyar közjogi méltóságokkal közösen koszorúzott

Dél-Komáromban a felvidéki kitelepítésekre emlékeztek
A Beneš-dekrétumok 100 ezer magyart kényszerítettek szülőföldjének elhagyására a kollektív bűnösség elvére hivatkozva. A Kecskés László Társaság évek óta szervezi a Felvidékről
kitelepítettek és deportáltak országos találkozóját. A Monostori erődben rendezett megemlékezésnek idén dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt a fővédnöke.

– Csehország és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozásával a kollektív bűnösség az
európai jogrend része lett. Ha
a kollektív bűnösség szelleme
kiszabadul a palackból, az Európa összeomlásához vezet.
Ezek a dekrétumok nemcsak a
józan ész, hanem a keresztény
erkölcs ellen valók. Szlovákia
és Magyarország viszonyát

javítaná, a bizalmat erősítené,
ha a Beneš-dekrétumokat eltörölnék, illetve ha Szlovákia
másképp állna az állampolgárság kérdéséhez – mondta
dr. Kövér László, a magyar
Országgyűlés elnöke, aki hozzátette, hogy a Kárpát-medencében még ma is sokan kénytelenek megtapasztalni, milyen
az, ha az embert idegenként

Komáromban is megjutalmazták a legjobb pedagógusokat

Szolgálni és nevelni J. A. Comenius szellemében
A városvezetés programsűrűsége miatt csak a múlt hét szerdán, április 8-án került sor a komáromi pedagógusnap megtartására. Hűen a hagyományokhoz,
idén is az egyes óvodák és alapiskolák tanári kara javaslatai alapján vehették át
az elismeréseket a legjobb eredményt felmutató pedagógusok. Az elismerő okleveleket a városvezetés nevében Stubendek László polgármester, valamint Knirs
Imre és Keszegh Béla alpolgármesterek adták át. Idén a következő pedagógusok
munkáját jutalmazták:
Mgr. Szilárd Erika, aki 1990től vezeti az Eötvös Utcai AI
Kicsinyek Kórusát, akikkel
rendszeresen részt vesz az
évenkénti járási minősítő versenyeken, valamint a háromévente megrendezésre kerülő
országos minősítő versenyen,
a Csengő Énekszón. A Kicsinyek Kórusával elnyerte
a bronzsávos, többször az
ezüstsávos, sőt az aranysávos
minősítést is. Az alsó tagozat
tanulóiból álló kórusát rendszeresen vezényli az iskolai
rendezvényeken, a komáromi
magyar alapiskolák karácsonyi koncertjén, valamint a komáromi Vox Humánán.
Mgr. Blázsovits Judit több
mint három évtizede áll a katedrán. 1989-től az Eötvös
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola diákjainak nemcsak történelemtudást ad át,
hanem emberi tartást is: példát
arra, hogyan kell emelt fővel
nézni a világba, bármilyen
történelmi szélben, átvágni
egyenesen az akadályokon.
Jutalomként 2013-ban meghívást kapott tanítványaival az
Európai Parlamentbe.
Sziráczki Emese a komáromi
Munka Utcai Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola mellett működő napközi otthon főnevelőnője, többéves odaadó munkájának köszönhetően méltán
vívta ki a gyerekek, a szülők

és a nevelőtestület tiszteletét,
bizalmát. Találékonysága, alkalmazkodóképessége, pedagógiai rátermettsége segíti a
nevelési feladatok helyes megoldásában. A gyermekekkel
töltött időt élménnyé tudja tenni számukra, nagy hangsúlyt
fektet a délutáni foglalkozások
játékosságára, hangulatosságára.
Goda Turcsányi Gabriella a
Munka Utcai Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola magyartörténelem szakos pedagógusa. Tanítványait új ismeretek
megszerzésére, nyitottságra,
őszinteségre ösztönzi. Kitűnő
pedagógiai erényekkel rendelkezik. Szakmai elhivatottsága,
rátermettsége, felkészültsége
követendő példa. Kimagasló
sikereket értek el tanítványai a
különféle magyar nyelvi tanulmányi versenyeken. Gabriella
több tanítványa is eljutott a
Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny Kárpát-medencei fordulójába Budapestre.
Mgr. Vörös Hajnalka 23 éve
tanít, jelenleg a Jókai Mór
Alapiskolán. Munkáját példamutató pontossággal, felelősségteljesen végzi. Diákjait
nemcsak matematikára, technikára és informatikára tanítja,
de becsületességre, kitartásra,
lelkiismeretes
magatartásra
is. A tehetséggondozás terén
elért eredményei is szakszerű

Tragédia a síneken

Szombaton, a kora esti órákban az Érsekújvár-Komárom között közlekedő személyvonat vezetője az
Ógyalla-Bagota közötti zöldövezet térségében az egyik
átjárónál észrevette, hogy egy férfi fekszik a síneken.
Bekapcsolta ugyan a vészféket, de a szerelvényt már
nem tudta megállítani. A 48. életévében levő Pastorek
Zdeno olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy szinte
pillanatok alatt a helyszínen kivérzett, ugyanis a szerelvény szinte amputálta a kezét és a lábát. A rendőrség a baleset körülményeit még vizsgálja.
Illusztrációs felvétel

munkájának köszönhetőek. Tanítványai sorozatosan előkelő
helyen végeznek a megmérettetések során matematikából és
technikai ismeretekből egyaránt.
Mgr. Sýkorová Kristína a
Határőr Utcai Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola első
minősítővizsgával rendelkező, az alapképzés szakképzett
pedagógusa. Az oktató-nevelő
tevékenységben kitűnő eredményeket ér el immár 16 éve.
A tanítást játékos formában
valósítja meg, ahol nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra
és a csapatmunkára. A tanulókhoz individuálisan közelít,
munkájában előnyben részesíti a projektoktatást. Már több
éve sikeresen segíti az óvodások beilleszkedését az iskolai
környezetbe, törődik tanulásra
való felkészülésükkel, és bevezeti őket a betűk és számok
világába.
Mgr. Nela Trávničková a Komenský Utcai AI alapképzésében tanít. Személyisége kreativitással párosul, egyedi módon
használja a tárgyakat, szívesen
tér el a megszokott gondolkodásmódtól, igyekszik valami
újra lelni, amely gazdagítja
kultúránkat és társadalmunkat.
Želmíra Dobrovická mérnök
az iskola egyik alappillére,
és a diákjai által elért kiváló
eredmények révén öregbíti az

iskola jó hírnevét. Közvetlenségét, emberségét és empátiáját diákjai megismerhették az etikai nevelési órákon.
Szakképzettsége, segítőkészsége viszont a kémiaórákon
mutatkozik meg. Az elmúlt
évben tanítványai sikeresen
képviselték az iskolát a járási kémiai olimpián, ahol első
helyezést értek el, majd sikeresen szerepeltek a kerületi
versenyen is.
Mgr. Zdeňek Pazdera 2009
óta a Rozmaring Utcai Alapiskola
testneveléstanára.
Pedagógiai munkájában a
testnevelés és a sport, valamint az egészséges életmód
népszerűsítésén fáradozik az
ifjúság körében. Hatalmas
lendülettel végzi munkáját,
amelyet átvetít diákjaira is
a különböző versenyeken.
Növendékei szép eredményeket érnek el járási és
kerületi szinten. Szívügye
lett a sokak által ismeretlen
sportág, a floorball. A kezdeti
nehézségek ellenére sikerült
kialakítania egy erős diákcsapatot. Csapata 2014-ben
az ifi kategóriában országos
bajnokságot nyert.
Mgr. Prágay Marianna
zongoratanár, a zongora tantárgybizottság vezető tanára, a Művészeti Alapiskola
művészeti tanácsának tagja.
Növendékeivel számos kulturális eseményen képviseli
iskoláját és városát, többen
mesterkurzusokon
vettek
részt. Sikeresen készítette fel
növendékeit további tanulmányaikra, úgy mint a Hágai Evangélikus Egyetemen,
vagy a budapesti Bartók Béla
Konzervatóriumon való továbbtanulásra.
Balogh Rózsa énektanár, az
ének tantárgybizottság vezető tanára, a Művészeti Alapiskola művészeti tanácsának és
iskolatanácsának tagja. Már
25 éve oktat éneket. Néhány
éven keresztül, mint hangpedagógus dolgozott a Jókai
Színházban. Párhuzamosan
zenét oktatott a nagymegyeri és komáromi alapiskolán,
jelenleg, mint énektanár az
(Folytatás a 2. oldalon)

kezelik a saját szülőföldjén: – A
szülőföldtől való megfosztás az
élettől való megfosztás bűnével
egyenlő, s mivel a dekrétumok
még mindig élnek, ez a 20. századi tragédia a 21. században is
valós veszélyt rejt magában.
– Komárom tisztelettel adózik
azon családoknak, amelyek
állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, a szülőföldjüktől egy kézipoggyásszal elűzve kemény
akarással otthont teremtettek
maguknak – fogalmazott dr.
Molnár Attila dél-komáromi
polgármester, majd hozzátette,
az átélt és megélt sorsokon változtatni nem lehet, de emlékezni
és emlékeztetni kötelességünk!
A találkozó kapcsán vetélkedőre
is sor került, melyen 10 határon

inneni és túli iskola vett részt.
A megmérettetésen a diákoknak több feladaton keresztül
kellett tudásukról számot adni.
Az országos verseny díjait
szintén a találkozón adták át.
Idén az első az észak-komáromi Selye János Gimnázium
lett. A második helyet a dunaszerdahelyiek, míg a harmadikat a budapestiek szerezték
meg. Czunyiné dr. Bertalan
Judit köznevelésért felelős államtitkár a díjátadón elmondta, sok példa, bizonyítja, hogy
a történelemtankönyvek és
a tanárok meghamisították a
tényeket, elhallgatták az igaz
ságot. Velük szemben azonban
mindig ott állt a családi, a közösségi emlékezet. A díjátadót
követően került sor a koszorúzásra. A jelenlévők az erőd
külső falán elhelyezett, Nagy
János szobrászművész által készített dombormű előtt helyezték el a megemlékezés virágait.

„Meglovasították” a mélyhűtőket...

Vádat emeltek a 21 éves Laura és a 25 éves Miklós ellen,
akik az egyik komáromi vendéglő folyosójáról a múlt héten
két darab, 200 l-es mélyhűtőt loptak el. Az épület előtt kézikocsira rakták a hűtőket és elvitték haza, majd eladták.
Tettükkel mintegy 600 eurós kárt okoztak a vendéglő tulajdonosának. Mivel a rendőrség számára rendelkezésre álltak a biztonsági kamerák felvételei, hamar a tettesek nyomára bukkantak. A bíróság akár kétéves börtönbüntetésre
is ítélheti az enyves kezű párost.

Mészáros János Elek

jótékonysági hangversenye
a Timóteus-ház javára!

Szülőfalujában, Alcsútdobozon élte mindennapjait a szerény
agrármérnök. Azt, hogy milyen istenadta énekhanggal rendelkezik, csak a református felekezet énekkarának tagjai tudták,
mígnem 2002-ben elnyerte a Simándy József-díjat. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy 2009-ben a Csendül a Nóta Nemzetközi
Magyarnóta Énekverseny szentlőrinci döntőjének első helyezettje lett. Három évvel később, 2012-ben barátai javaslatára
jelentkezett a Csillag születik című tehetségkutató műsorba,
melyet megnyert.
A nagy művészeket jellemző majd, hiszen a komáromi reszerénységgel felvértezve, el- formátus templomban április
sősorban szakmájának él. 2004 26-án, este 6 órakor jótékonyóta dolgozik a Fejér Megyei sági hangversenyt ad. A befolyt
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A történelmi múltjára – nem ok nélkül – oly büszke „erődök városa” nehezen birkózik meg százados öröksége
megőrzésének, istápolásának felelősségteljes, ám rendkívül költséges feladatával. Az egyre apadó városi kas�sza anyagi lehetőségeit messze meghaladja nemcsak az
Öreg– és Újvár helyreállítása és hasznosítása (bár ezen
a téren történtek már ígéretes fejlemények), de a Duna
és a Vág között félkörívben húzódó ún. Nádor-vonal is
nemzedéknyi időre szóló feladatok elé állítja a mindenkori városvezetőséget. Az alábbiakban mégsem a dolgok
műemlékvédelmi oldaláról szeretnék röviden szót ejteni, hanem szerény emléket állítani azoknak a komáromi
családoknak, amelyek hajdanán kényszer szülte megoldásként a „werkekben” létesítettek maguknak otthont.
Ők voltak – ahogyan a városban nevezték őket – a werkiek, kőfal mellékiek, illetve a fecskefészkek lakói, akik
komáromi szóhasználattal élve a „falba mentek” lakni.

Köszönetnyilvánítások
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, a volt munkatársaknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik április 9-én elkísérték
utolsó útjára,
a komáromi temetőbe
a szeretett férjet, édesapát és nagyapát,

Bencsik Miklóst,

„Falba ment” emberek

A Komáromról szóló könyvtárnyi irodalmat átlapozva vajmi kevés nyomát találjuk
„a falba menteknek”, a szerzők többsége
– a múlt század évtizedeit taglalva – egyszerűen nem vesz tudomást erről a szociális
témáról és szemérmesen átlép rajta, vagy
jó esetben néhány lábjegyzetnyi mondattal
elintézi a dolgot, amely a huszadik századi
várostörténetnek mindmáig az egyik fehér
foltja. Talán egyszer majd akad egy jó tollú
és megfelelő szociális érzékkel bíró szerző,
aki megbirkózik azzal a feladattal, hogy tanulmányt ír a „fecskefészkek” lakóinak viszontagságos sorsáról és életéről, azonban
az „oral history” kínálta lehetőségek szinte
napról napra gyérülnek, mert az idő múlásával egyre kevesebben élnek közöttünk
abból a nemzedékből, amelynek tagjait – emlékeik felidézése céljából – még
szóra lehetne bírni.
Az első világháborút követő gazdasági
és politikai összeomlás és annak szociális következményei Komáromot sem
kerülték el. Az impériumváltás előtt és
után százak, ezrek sodródtak a társadalom peremére, mivel munkaalkalom
nem lévén önmagukra hagyatva kellett
megküzdeniük a túlélésért. A legnagyobb gondot a lakhatás okozta, mivel
sokaknak nem tellett nemhogy családi
ház építésére, de albérletre sem. A komáromi emberek leleményességére vall,
hogy a munka és pénz nélkül maradt szegény családok idővel mégis találtak tetőt
a fejük fölé, mégpedig a Nádor-vonal
bástyáiban, a „werkekben”. Ezt az tette számukra lehetővé, hogy a városban
megtelepedő csehszlovák katonaság már
nem tartott igényt a hatos bástyától számítódó ún. Vág-vonalra, amely így üressé vált. Azonban nem sokáig, mert egyre
többen telepedtek le a bástyákban, majd
a továbbiakban építettek féltetős, a bástyafalakhoz „ragasztott”, fecskefészekszerű
viskókat, amelyekben természetesen nem
kellett albérletet fizetni. Mivel az ott lakók
létszámáról korabeli statisztikai adatok nem
maradtak ránk (ha egyáltalán léteztek), csupán egymástól meglehetősen eltérő becslések állnak rendelkezésünkre. Tény és való,

hogy ami a werki lakosokat illeti, túlnyomó
többségükben becsületes munkásemberek
voltak, akik alkalmi munkákból és napszámból tartották el családjukat. Migráció
azonban ott is volt, mert azok, akiknek idővel sikerült házat építeniük vagy albérletre
szert tenniük, elköltöztek és helyüket újabb
családok foglalták el. A családi krónika
szerint anyai nagyapám is lakott rövidebb
ideig a werkekben, míg a Vág-hídra vezető
síneken túl fáradságos munkával és nagy
nélkülözések árán sikerült neki saját házat
építenie. Ugyancsak elbeszélésből tudom,
hogy – szintén rövidebb ideig – még cseh
katonacsalád is megtelepedett a werkekben,
s a családfő (ha jól emlékszem Nováknak
hívták) Komáromból elköltözve később,

a második világháborúban bombázópilótaként kötelékével több alkalommal is
„elhúzott” Komárom felett, s amint arról
itteni ismerőseinek a háború befejezése
után írt leveleiben is beszámolt, több ezer
méteres magasságból is jól kivehető volt
a bástyák sorozata, s mindahányszor arra
gondolt, hogy egyszer családjával ő is ott

Éremeső az egyik legnagyobb
gasztronómiai és cukrászati versenyen

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vidéki turizmus és vendéglátás népszerűsítése céljából
immár X. alkalommal rendezte meg a Pelikán Kupát. A versenyre, amely egyben a szakács, cukrász és pincér mesterségek képviselői országos versenyének is számít, első ízben küldött felnőtt csapatot a komáromi Praliné cukrászat.
Hatalmas sikert aratott a fel- nyerte el a Megyei Kereskedelnőtt cukrászok artisztikai mi és Iparkamara különdíját is.
(cukorművészet) kategóriájában a vágfüzesi Varga Noémi
(mestere Farkas Edit) kompozíciójával. A tengerben levő,
beomlott hordóban nyugvó
tengeri állatokat ábrázoló
cukrászköltemény elsősorban
hibátlan kidolgozásával, tökéletes színösszeállításával vívta
ki a zsűri elismerését. A fiatal
cukrásznő a felnőtt kategória
ezüstérmét vehette át. A szakmai zsűri javaslata alapján ő

lakott alant, könnycseppek tolultak a szemébe. A második világháború idején különösen sokat szenvedett a bombázásoktól a
vasútállomás környékének a lakossága. Az
amerikai bombák elől a mind gyakoribbá
vált légiriadók esetén sok család a bástyákban keresett menedéket abban a hiszemben,
hogy az azokat borító vastag földtakaró
megvédi őket a bombáktól. A legtöbben az
állomás térségéhez legközelebb eső werk
hétben húzódtak meg hosszabb-rövidebb
időre. Ám látván a hatalmas bombatölcséreket, amelyek némelyikének az alján akár
egy lovaskocsi is megfordulhatott volna,
hamarosan mindannyiuk számára nyilvánvalóvá vált, hogy telitalálat esetén a túlélésük esélye egyenlő a nullával. Szerencséjükre a bástyákat nem érte közvetlen
bombatalálat. Földi létem első néhány
hónapját 1944-ben légiriadókor jómagam is a werk hétben éltem át.
A werki emberek sorsáról és életéről
kötetnyi történetet lehetne megírni,
erre azonban hely és idő híján most
természetesen nincs lehetőség. Befejezésül azonban idekívánkozik még
egy történet. Akkoriban természetesen
ismeretlen fogalom volt a társadalom–
és egészségbiztosítás, nyugdíj is csak
az állami alkalmazottakat illette meg.
Azok, akik komolyabban megbetegedtek, a magánorvosokra voltak ráutalva,
a szegény embereknek azonban az esetek többségében erre sem volt pénzük.
Akadt akkoriban egy öreg orvos, aki
honorárium nélkül is hajlandó volt felkeresni lakásán a beteget, mégpedig egy
feltétellel: mivel a Singelő messze volt
a városközponttól, fiákert kellett neki
biztosítani. Megtörtént, hogy a kitöltött recepthez némi pénzt is mellékelt a
sajátjából, hogy legyen miből kiváltani
a patikusnál a gyógyszert. A szegények orvosát (talán Fischernek hívták) mindezek
ellenére később senki és semmi sem óvta
meg attól, hogy a koncentrációs táborok
egyikében végezze...
A második világháború után, amint egyre
több munkaalkalom kínálkozott, lassan és
fokozatosan kicserélődött a werkek lakossága, és a vidékről mind több cigánycsalád
költözött be, mígnem a századforduló idején a fecskefészkeket lebontották, a bástyák
pedig üresen maradtak. Az egykori „falba
költözöttek” mai leszármazottai pedig már
Komárom megbecsült, tisztes polgárai.
Vajon hányan mesélik el gyermekeiknek,
unokáiknak, hogy a nagyszülők egykor a
Nádor-vonal mentén, a bástyákban vagy a
fecskefészkekben élték mindennapjaikat?
Németh István (a szerző felvételei)

Komárom,
a Duna Gibraltárja

Korhű rézkarcok másolatai, régi térképek és napjaink légi felvételei egész
sorából állította össze a Duna Menti
Múzeum azt a kiállítást, amelyet április
17-én, pénteken 17 órakor nyitnak meg
a múzeum főépületében.
A Pro Castello Comaromiensi nonprofit szervezet, a Duna
Menti Múzeum és Komárom önkormányzata
égisze alatt létrehozott
kiállítás
fővédnöke
Stubendek László polgármester. A kiállítás
összeállítása
során
több olyan rézkarc
másolatát is bemutat-

ják, amelyeket eddig
csak ritkán (s akkor is
inkább a történészek)
tekinthettek meg az érdeklődők. A kiállítást
Gráfel Lajos mérnök, a
komáromi vár felújításának lelkes irányítója,
a Pro Castello Comaromiensi
nonprofit
szervezet igazgatója
nyitja meg.

aki hosszú, türelemmel viselt betegség után távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
Gyászoló családja
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik április 10-én elkísérték utolsó
útjára, a gútai temetőbe a szeretett
édesapát, apóst, nagyapát
és dédnagyapát,
id. Szabó Lászlót,
aki 84 éves korában adta vissza lelkét
Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvétnyilvánításokat, melyekkel
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Szolgálni és nevelni
J. A. Comenius
szellemében

(Befejezés az 1. oldalról)
Ógyallai Művészeti Alapiskolában is tanít. Diákjaival országos versenyeken kiemelkedő
eredményeket ért el Kassán és
Pozsonyban. Két diákja már
a Brémai, illetve a Budapesti
Operaház művésze.
Alžbeta Kuníčková az Eötvös utcai óvoda 35 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkező óvónője. 1980ban szerezte képesítését a lévai
óvónőképzőben. Oktató – nevelő
munkájában nagyon szép eredményeket ér el. A pedagógiai munka
minőségének érdekében új módszertani formákat alkalmaz, aminek
eredményességét legszembetűnőbben az angol nyelv oktatásában
láthatjuk. Pedagógiai képességein
kívül az intézménynek értékesek
tapasztalatai és tulajdonságai, úgy
mint igazságérzete, objektivitása.
Danka Záhumenská már 29.
éve dolgozik az iskolaügy területén, hat éve mint a Béke
Utcai Óvoda igazgatónője. A
munkához való felelősségteljes
és lelkiismeretes viszonyával
az egész kollektíva példaképe.
Vezetése alatt az intézmény
magas színvonalú munkát végez, amit az Állami Tanfelügyelőség is pozitívan értékel.
Az oktató-nevelő munkán kívül, melyben a legmodernebb
oktatási-nevelési módszereket

alkalmazza, jelentős mértékben hozzájárult az óvoda műszaki berendezési színvonalának emeléséhez, támogatók
meggyőzésével, vagy az óvoda
bekapcsolódásával különböző
pályázati felhívásokba.
Bc. Barta Ildikó 1978-tól dolgozik az iskolaügy területén.
2010 januárjától a Ferences Barátok Utcai MTNY Óvoda igazgatónője, 2012-ben oklevelet
szerzett a Selye János Egyetem
óvópedagógiai szakán. Igazgatóként nagy felelősséggel irányítja az óvodát, folyamatosan
törekszik a jó munkahelyi légkör megteremtésére és a pozitív
emberi kapcsolatok megerősítésére. A kollégákkal, szülőkkel
egyaránt humánus, empátiakészsége követésre méltó.
Mária Králová a Kapitány
utcai óvoda sokéves gyakorlattal rendelkező pedagógusa,
a módszertani csoport tagja
és az óvoda oktatási-nevelési
programjának egyik alkotója. Szakképzetségét állandóan
fejleszti, mivel sosem elégszik
meg a meglévő tudásával. A
város és más intézmények által
szervezett rendezvények aktív
szervezője és résztvevője. Az
oktatás legjobb szemléltetésének érdekében mindig új tansegédeszközöket készít.
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Egy falugyűlés margójára

Múlt héten szerdán Forró László mérnök, Vágfüzes polgármestere falugyűlést hívott össze. Indokoltnak tartotta a
község lakosságának a tájékoztatását, ugyanis a képviselőtestület négy tagja – ami többséget jelent – valamennyi
falufejlesztésre tett javaslatát elutasította.
Miután ezekről a tervezetek- energetikai szempontból (abről többször is tájékoztatta a lakcserék, hőszigetelés) való
nyilvánosságot facebook ol- felújítása, a faluház rekonstdalán keresztül, ellátogattunk rukciója, továbbá bérlakások
hozzá, hogy ezekről a projek- építése. Az Európai Unió teljes
tekről még többet megtudjunk. mértékben támogathatná a raA polgármester lapunknak vatalozó építését is.
elmondotta, hogy a pályázato- Forró László nem titkolt megkat még nem tudták benyújtani döbbenéssel mondta el, hogy
sem (különböző projektekről az egyik képviselő inkább azt a
van szó, úgy mint EU, ŠFRB,
Envirofond), először ugyanis
a testületben kellene azokat
megtárgyalniuk, jóváhagyatniuk. – Az a legmegdöbbentőbb,
hogy ezeknek a projekteknek
a megvalósítása egy centjébe
sem kerülne a falunak, ráadásul – mivel a település lakossága nem haladja meg az ezer főt, megoldást javasolná, ha uniós
– megvalósításukhoz még 50% támogatás nélkül a helyi válelőleget is kapnánk – magya- lalkozók összeadnák a pénzt
rázta a polgármester. – Égetően és saját erőből valósítanák meg
fontos például Agyagos vízel- a legszükségesebb munkákat.
látásának és csatornázásának Miután a polgármesternek azmegoldása, a községi óvoda zal kellett szembesülnie, hogy

A „nemzetegyesítés” emlékeit
idézték fel a gútai iskolások

Amiről ma sem mernek
beszélni az emberek...

a falu képviselőtestületének
négy tagja ezeket a javaslatokat nem érzi magáénak, inkább
berekesztette az üléseket és

úgy döntött, hogy megkérdezi a falu lakosságát is. Ezért
hívott össze falugyűlést április 8-ra, amelyen Vágfüzes
lakosságának mintegy 10%-a
vett részt. Miután megismerkedtek a tervezetekkel, illetve

a képviselők álláspontjával, a
jelenlévők jelentős többsége a
polgármesternek adott igazat.
Forró László azt is elmondta,
hogy ez neki nagyon fontos
volt, ugyanis a négy képviselőnek észre kellene már vennie,
hogy nem az ő személye, hanem a falu lakosainak érdeke
ellen „dolgoznak”, ha nem támogatják a véleménye szerint
egyértelműen hasznos és többnyire ingyenes projekteket,
melyekről szeretné, ha most
csütörtökön újra tárgyalna a
testület. Felvételünkön az új,
fedett ravatalozó terve, illetve
a tervezet finanszírozására vonatkozó igazolás látható.
-JP-

Nyitra megye déli járásait
kedvezően érintő döntéseket hozott a megyei önkormányzat

A kis pénzt is meg kell becsülni...

2012. március 12-én önálló indítványként Dr. Molnár Attila
dél-komáromi polgármester, a Fidesz képviselője nyújtotta be
javaslatát, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített
magyarok emléknapja legyen. A javaslatot 317 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, hét tartózkodás mellett a magyar
Országgyűlés megszavazta. Azóta régiónk több településén
évente megemlékeznek a felvidéki exodusról, de érezhető,
hogy olyan fájó sebet ejtett ez az esemény a lelkekben, hogy
még ma sem beszélnek szívesen róla.
A gútai önkormányzat mellett kisváros történelmével foglalműködő Kultúra és Kulturális kozva igyekszik folyamatosan
Örökség Bizottsága idén egy fenntartani a kapcsolatot a két
új kezdeményezéssel igyeke- város lakosai között. Jelenleg
zett megismertetni a fiatalabb
korosztállyal a
csaknem hetven
évvel
ezelőtti
tragikus
eseményeket. A II.
Rákóczi Ferenc
Alapiskolában a
Nagyboldogas�szony Egyházi
Gimnázium, a
Corvin Mátyás
Alapiskolában
pedig a Magán
Szaktanintézhet
diákjaival kibővítve
tartottak
előadást, ame- Nagy Feri bácsi és Forgó Pál nyugalmazott
lyen Nagy Feri medgyesegyházi alpolgármester Samu Istbácsi idézte fel ván, a kulturális bizottság elnöke és Koczaz eseményeket. kás Beáta alpolgármester társaságában a
Feri bácsit csa- diákok között
ládjával együtt
15 évesen telepítették át Nagy- is mintegy nyolcvan családdal
szigetről Medgyesegyházára. ápolja a kapcsolatokat.
Beszélt az ott átélt első napok- Újkeletű kezdeményezésként
ról, illetve az első „visszaláto- a megemlékezésbe bekapgatásról”, amikor felkereste a csolódott a Svoreň házaspár
szülői házat. Arra, hogy a leg- is, akik a J. A. Komenský
fiatalabbakat is megérintették Alapiskolában beszéltek araz őszinte szavak, bizonyíték ról, amikor ők települtek át
az is, hogy a gyerekek is sok Magyarországról
Gútára.
személyes élményre keresték a Kendőzés nélkül vallották,
választ, s kérdéseikre Feri bá- hogy csak Gútán érzékelték
csi türelmesen válaszolt. Sok azt, hogy nem üres, lakatlan
esetben a gyerekek könnye is házakba kell beköltözniük,
kicsordult, amikor Feri bácsi hanem olyanokba, ahonnan a
arról beszélt, hogy az áttelepí- korábbi tulajdonosokat kiűztettek végső kétségbeesésük- ték. Ezért is fogadták olyan
ben, mintegy végső búcsúként ellenszenvvel az „áttelepülteeltörték az ajtók kulcsait.
ket” a gútaiak, hiszen egyfajta
Feri bácsit elkísérte Medgyes- népirtásként élték át az eseméegyháza nyugalmazott alpol- nyeket.
gármestere, Forgó Pál is, aki a
–samu–

A Nyitra Megyei Önkormányzat sorrendben 14. képviselőtestületi ülésén a 38 napirendi kaszok burkolatfelújításának
pont között számos olyan akadt, amely a komáromi régiót érintette. Még tavaly november- állapotáról. Az előző, 2007ben a megyei önkormányzat döntött ugyan a megyei utak egyes szakaszainak felújításáról 2013 közötti időszak forráa megye költségvetéséből 1,6 millió euró összegben, ám a közbeszerzést és a megvalósítást sainak felhasználásáról van
elhalasztotta az idei évre. A hétfői döntés következtében idén nyáron új burkolat kerül a szó, ezeket pedig idén szeptKomáromi járásban a Lakszakállas és Ekecs közötti útra, a Komárom és Zöldállás közötti emberig lehet felhasználni és
út egyes szakaszaira és egy hídra.
elszámolni. A megye északi
A megyei önkormányzat dön- Az összegyűlt 102 ezer adatot hallgatták a megyei hivatal járásaiban hosszabb szakaszok
tött az idei kulturális és sport- rendszerbe, táblázatokba fog- igazgatójának beszámolóját a kivitelezése, burkolatfelújítámogatásokról is. Összesen lalták, grafikonokat és ten- PONTIBUS Európai Területi tása zajlik, járásonként a sza220 ezer euróval támogatja denciákat is felvázoltak a fel- Társulás (EGTC) előkészí- kaszok 30-40 százaléka már
a kulturális életet, ugyanen�- mérés készítői. Az adatokból tésének aktuális állapotáról. elkészült. A déli járásokban a
nyivel a sporttevékenységet a meglepetés nélkül kiderült, Az új nagy régiós EGTC ala- közbeszerzés során egy csomegye területén. A Komáro- hogy Nyitra megye északi já- pítói Nyitra megye, Pest me- magban kezelték a Komáromi
mi járásba kultúrára és sport- rásaiban, illetve településein gye, Budapest megyei jogú és az Érsekújvári járás összera kétszer 33 227 euró, azaz jobb a társadalmi-gazdasági főváros, Vác, Nyitra és Léva sen 19 km hosszú útszakaszatöbb, mint 66 ezer euró érke- helyzet, mint a megye déli, városok lennének. Budapest it. A közbeszerzés lezajlott, az
zik, A képviselőtestület elfo- magyarlakta járásaiban. Na- kivételével a többi alapító a irányító hatóság engedélyére
gadta az Ógyallai Kistérség gyon fontos megállapítás ez, társulásról már érdemi döntést vár a kivitelező, aki 2,3 millió
Helyi Akciócsoport pályázatát hiszen a most kezdődő hétéves is hozott.
euróért vállalta a szakaszok
és felvette a megyei Leader programidőszak tekintetében A megyei hivatal igazgatója burkolatfelújítását.
hálózatba. A megyei hivatal a reménykeltő kiindulási alapot beszámolt a Regionális OpeFarkas Iván,
brüsszeli Donauregionen+ pá- jelent. Jól szemlélteti ugyanis, ratív Program keretében felNyitra megyei képviselő,
lyázati forrásból kapott anyagi hogy az uniós fejlesztéseket újításra kerülő megyei útszaaz MKP frakcióvezetője
támogatást, amiből meglehe- elsősorban a megye déli játősen részletes területfejlesz- rásaiba kellene irányítani. Az
tési felmérést végeztek Nyitra adatok kiváló forrásként szolmegye 354 településén. Az át- gálhatnak a Leader társulások
világítás közben 57 szempon- fejlesztési stratégiájához, iltot, azok között társadalmi, letve az egyes települések tárgazdasági és más szempon- sadalmi-gazdasági fejlesztési
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11tokat figyelembe véve vizs- stratégiájához (PHSR).
én ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókgálták az egyes településeket. A megyei képviselők megkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken
klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma
is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.
KOMÁROM
Egyszerre követték egymást a szavalatok – A diákrendezvény szervezőtöbb felől is érkezve, hirtelen a gútai Kis-Duna Rockszín- je, Zöldi Réka a nagyobb éra Klapka tér. Az- ház szervezésében. – Elsősor- deklődés felkeltése érdekében
A jövő hét folyamán több olyan útlezárásra kerül benépesült
után hirtelen csend lett, majd ban azt szerettük volna elérni, hangsúlyozta, hogy nem kell
sor, amelyet néhány vasútvonal átjárójának fel- a négyszáz gyerek egyszerre hogy az alapiskolások közül fejből szavalni, de aki tudja,
újítása indokol, illetve Ógyalla térségében folyó kezdte el szavalni József Atti- a legkisebbek és a végzősök az a legkedvesebb költeményét
la megható gyermekversét, az is merjenek vállalkozni arra, ossza meg társaival.
építkezési munkálatok miatt vált aktuálissá.
Altatót.
hogy társaik elé lépjenek és el Mintegy nyolcvan diák szavalt
És egy pillanatra megállt a vi- merjenek szavalni egy általuk társainak, de többen közülük
Április 16-án reggel 7 órától április 29-én 18 óráig teljes lezárásra
lág, a túloldalon sétálók közül kedvelt verset – magyarázta maradtak a felnőtt kategória
kerül az ekeli térségben a vasúti átjáró. Terelőútként ajánlatos
a gyerekekkel együtt mondták Mayer Anna, a rockszínház műsorán is. Délután kettőtől
Komárom felé haladva Csallóközaranyos felé letérni az I/63-mas
el a kis Balázs és anyuka tör- vezetője és a költészet napja ugyanis bárki felléphetett a
út és a III/06335-ös út kereszteződésében és Csallóközaranyos
ténetét. Megható volt, többen rendezvényeinek koordinátora. színpadra, hogy verset mond– Megyercs – Ekel útszakaszon haladni. Ugyanez vonatkozik a
kissé szégyenkezve törölték le
visszafelé haladókra is. A terelőút mintegy 15 kilométerrel növeli
arcukról a kicsorduló könny
meg a menettávolságot.
cseppet. Klapka György
Ugyancsak teljes útlezárással kell számolni április 16-tól április
szobránál most a Jókai Mór
29-ig (18 óráig) a csallóközaranyosi vasúti átjárónál. Terelőútként
Alapiskola diákjai és tanárai
ajánlatos az I/63-mas út és a III/06357-es utak találkozásától a
akaratlanul is történelmet írcsallóközaranyosi, Megyercs felé vezető III/ 06354-es közutat
tak, hiszen több mint négyhasználni. Itt mintegy 3 kilométerrel lesz több a menettávolság.
száz gyerek szavalt együtt
Egynapos útlezárással kell számolniuk a gépjárművezetőknek
a Klapka téren, a költészet
Ógyallán a Perbetei utcában, ahol építkezés miatt kell lezárni az
napja alkalmából rendezett
utcát. Marcelházán csatornázási munkák folynak majd, ezért a
villámcsődületen (flash mob).
Dunaradványi (Radvanská) és Újpusztai (Mudroňovská) utcákKellemes, szívet melengető
ban az út menti zöldsávban augusztus 30-ig munkagépek akadáesemény volt, köszönet jár a
lyozhatják a közlekedést. Itt különös óvatosságra intjük a gépjárkitalálójának.
művezetőket. Április 1-jétől folynak a munkálatok a III/0636-os
GÚTA – Egésznapos renúton Tany és Komáromfüss között, ahol felújítják az úttest aszdezvénnyé nőtte ki magát a
faltborítását. A közlekedés csak egy sávon biztosított.
költészet napja a kisvárosban.
Mgr. Dušan Dragúň őrnagy,
Lényegében reggeltől estig
a rendőrség komáromi igazgatója

A Komáromi járásban is bekapcsolódtak
a költészet napja rendezvényeibe

Útlezárások!

jon. Külön érdekessége volt
ennek a délutánnak, hogy többen is saját verseiket szavalták
el és arattak nagy sikert velük.
Este hat órakor kezdődött a
Kis-Duna Menti Rockszínház
ünnepi műsora, a Kopogtatás nélkül, ahol tovább folyt
a versáradat. – Még engem is
kellemesen meglepett, hogy
Gútán ennyi verset szerető és
értő ember van. Érezni lehetett
a lelkesedést, s remélem, hogy
jövőre még nagyobb tömeget
tudunk megmozgatni a költészet napja alkalmából – fejezte
be a tájékoztatást Mayer Anna.
(A Felvidék.ma felvétele)
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Növényvédelem
Tavasz a kertekben

Amint kisüt a nap, kimerészkedünk a kertbe és az
első amit meglátunk, hogy
itt az ideje egy kis takarításnak. Összegereblyézzük
az utolsó lombseprés óta
lehullott és ottmaradt leveleket, a letörött ágakat és
egyéb téli hulladékot. Ki
lehet takarni a téltől óvott
kényesebb növényeinket.
A díszfüvek száraz, hó
fedte levelei télen szépen
díszítettek, most viszont
tövig vissza kell őket vágnunk. Bőven akad az évelők között is visszavágandó, elszáradt lombozat.
Füvesítsünk!
Még mielőtt elkezdene
hajtani, nőni, jót tesz a
pázsitnak egy gyepszellőztetés. Kisebb területen
ez megoldható késes gereblyézéssel, nagyobb felületre használjunk inkább
szellőztető gépet. A fogak
feltépik a fű közül a mohát,
több levegőhöz és növekedési lehetőséghez juttatva
a pázsitot. Áprilisban javasolható tartós nitrogéndús műtrágya kijuttatása a
fűre. A műtrágya után rögtön öntözni kell. Ha szép
pázsitot szeretnénk, a fűre
jó minőségű kombinált
műtrágyát vegyünk, mert
könnyen kiégeti a gyenge
sarjakat. Aki igazán gondos és jó komposztot készített az ősszel összegyűjtött növényi részekből, azt
most szépen elterítheti és
elgereblyézheti a gyepen.
Fűmag vetéséhez április a
jó időszak. A talajt simára és aprómorzsalékosra
előkészítjük. Kiszórjuk az
előírt 40g/m2-nél több, úgy
60 g sportfűmagot és arra

2 cm vastag darált tőzeget
terítünk, majd megint hengerezzük a talajt. A magvetésre 40g/m2 NPK kombinált műtrágyát juttatunk ki
és legalább 14 napig nedvesen tartjuk a vetést. Első
fűnyírás után gyönyörű
összefüggő a gyep és nincs
esélye a gyomnak. Ha
nincs tőzegtakarás, akkor
gereblyével kapáló apró
mozdulatokkal dolgozzuk
a magot a talajba.
Lássuk a fákat!
Előfordul, hogy némelyik
megsínyli a telet: lehetnek
kisebb fagyások is. A töréseket vágjuk tisztára, és
kezeljük le sebkezelő szerrel és vágjuk le az elszáradt
részeket. Mielőtt beindul a
nedvkeringés a fában, végezzük el a koronaalakítást, vágjuk le a nem megfelelő irányba növő ágakat
és a vízhajtásokat.
A jobb termés érdekében gyümölcsfáink zömét évente metszeni kell.
Néhol már jól látszanak
a termésrügyek, a jól
megtervezett metszéssel
növelhetjük
terméseink
nagyságát. Gondoljunk a
fák kérgére is. A nyeles
fakaparóval és a drótkefével végzett fáradságos és
hosszadalmas, ám hasznos
munka a fatörzsek manuális tisztítása, mert az elváló
kéregripacsok alatt tömegesen teleltek át a kártevők
tojásai, bábjai és a betegségek spórái. Ami lepotyog,
égessük el, ez megelőzés!
Növényvédelem
Rügypattanás előtt van az
ideje a lemosó permetezésnek. Ennek az a jelentősége, hogy ilyenkor sokkal

Állatkerti tatarozás

töményebb koncentrációban juttathatók ki a vegyszerek, anélkül, hogy a növényt károsítanánk vele. A
kórokozók már felébredtek
téli álmukból, és jóval érzékenyebbek a vegyszerekre.
A permetezés nem jelent
szükségszerűen „mérgeket”! Akinek gyümölcsfái
vannak, és idegenkedik
a szermaradványok gondolatától (ezek jelenléte
egyébként a helyesen időzített vegyszerezéssel és a
várakozási idők betartásával kivédhető), annak sem
kell lemondania a kártevők
elleni védekezésről, hiszen
kaphatók és alkalmazhatók
„biovegyszerek” is. Ilyen
pl. a régi, jó bevált bordói
lé, vagy a mészkénlé.
Ezek nem felszívódó, hanem kontakt szerek, tehát
olyankor érdemes kijuttatni őket, amikor néhány
napig várhatóan nem esik.
Használatuk még a biotermesztésben is engedélyezett. Beszerezhetők még a
különböző gyümölcsmolyokat, tetveket ellenállhatatlanul vonzó színes,
ragadós lapocskák és feromonos (hormonos) rovarcsapdák is amiket rajzás
előtt helyezhetünk ki.
A cserjéket is érdemes átnézni, a szükséges alakításokat elvégezni. Metszeni
a díszcserjék esetében igen
változó időben és módon
szükséges. Most áprilisban
metsszük vissza a túlburjánzott cserjéket, vágjuk
vissza a nemkívánatos részeket, de a legtöbb díszcserjét amúgy nem kell
metszeni, inkább ifjításnak
nevezném. A cél, hogy ne

kopaszodjanak, fásodjanak el, dúsan virágozzanak
és szép formájuk legyen.
Nagyon sürgősen vissza
kell vágni a nyári orgonát
(Buddleia) amelyen minden, az előző évben elvirágzott vesszőt tövig vágunk, de az aranyvesszőt
(Fors ythia) csak virágzás
után vághatjuk vissza, különben nem lesz virága,
ugyanis az előző évi hajtásokon virágzik!
A cserjék metszésekor fontos tudnunk, hogy mikor
és milyen ágakon virágzik
növényünk.
– Ha a virágok a vesszők
oldalán nyílnak tavasszal
vagy nyár elején, akkor
ezeket a cserjéket kora
tavasszal nem szabad
megmetszenünk, mert a
virágkezdeményeket
is
levágnánk. Csak virágzás
után kell a vesszőket felére, negyedére visszavágni.
Tavasszal a letört és elöregedett vesszőket távolítsuk el. E csoportba tartozó
növények: az aranyves�szők – Forsythia sp., a
rózsaloncok – Weigela
sp.. a boglárkacserjék –
Kerria sp.. a téli jázmin
– Jasminum nudiflorum, a
gyöngyvirágcserjék – Deutzia sp.. a korai tamariska
– Tamarix tetrandra, a jezsámenek – Philadelphus
sp.. a díszmandulák – Prunus tenella.
– Azt a cserjét, amelyiken
a virágok azokon a hajtásokon nyílnak nyáron
vagy kora ősszel, amelyeket a növény abban az
évben nevelt, tavasszal
bátran metszhetjük.
–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

Újra indult a börze
Komáromban,
a Vár piacon!
Tel.: 0903 762 511.

* 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.) Egy új kapcsolat kezdetén
mindig azt gondoljuk, hogy a másik végre rendelkezik valamen�nyi olyan tulajdonsággal, ami bennünket boldoggá tehet. Idővel
azonban belátjuk, hogy a másik is csupán gyarló ember, aki tőlünk
remélte saját boldogságát. Ne azt keresse, hogy a másik mit adhat,
hanem egyszerűen szeresse!
HALAK (február 21. – március 20.) Elégedett lehet, ha végiggondolja, mi mindent ért el az életben. Bár ön nem szereti a múltat
elemezgetni, hanem inkább a jövőt tervezgeti, a mostani hét kiváló
a rendezgetésre, a leltárkészítésre. Talán egészen új ötletei is születnek, ha elfogulatlanul tekint az eddigi eredményeire.
KOS (március 21. – április 20.) Annyira megbízik saját értékítéletében, hogy mások tanácsát sokszor meg sem hallja. Büszke az
önállóságára, ami önmagában erény lenne, de a párkapcsolatát megnehezíti. Hajlamos megfosztani párját a saját döntés szabadságától,
mert meg van róla győződve, hogy ön tudja, mire van szüksége.
BIKA (április 21. – május 20.) Ön nem bírja elviselni az ostoba emberek társaságát. Általában túl gyorsan alkot véleményt olyan emberekről,
akikkel csak egyszer találkozott, és azt sokszor azonnal a másik szemébe is vágja. Szinte azonnal hibáztatja és bírálja azt, aki nem nyeri el a
tetszését első látásra.

www.mojepozicky.sk

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha el akarja csábítani kedvesét, legyen
tájékozott azokban a dolgokban, amelyek őt érdeklik. Ha intellektuálisan felkelti az érdeklődését, közel érzi önt magához és onnan már csak
egy lépés, hogy már nem „én” és „te” legyen a fejében, ha kettőjükre
gondol, hanem inkább „mi”.
RÁK (június 22. – július 22.) Választékos ízlése megmutatkozik
egész otthonában. Harmóniát és összhangot sikerül teremtenie maga
körül, pedig mindent megvesz, ami csak megtetszik önnek anélkül,
hogy végiggondolná, vajon illik-e lakása többi berendezési tárgyához. Belső világát megteremti maga körül.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Érdemes elgondolkodnia
jelenlegi helyzetén és hogy milyen irányba szeretne továbblépni.
Megérett az idő, hogy nagyobb kihívásoknak szentelje magát! Határozza meg a következő egy évben elérendő feladatokat, ez segít
majd tisztán látni és inspirálja.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Sok szempontból ösztönzőnek érezheti ezt a hetet. Olyan jól tudja most hasznosítani képességeit a legkülönbözőbb tennivalókban, hogy lassanként kénytelen
lesz elhinni, amit mindenki állít önről, vagyis hogy különleges képességekkel rendelkezik, amelyeket jól is használ.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Többen is megpróbálnak
ezen a héten a közelébe férkőzni, mert úgy látják, hogy magányos.
Annyira el tud merülni saját gondolatvilágában, hogy egészen
megfeledkezik a kapcsolattartásról. Ilyenkor az is nehezére esik,
hogy megtalálja a megfelelő szavakat a mondandójához.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Párja sokszor szenved, amikor ön megmakacsolja magát valamiben és nem hajlandó engedni.
Ha nem beszél az érzéseiről, nem fog tudni rájönni, hogy ennek hátterében az áll, hogy önnek lelki támogatásra lenne szüksége. Ha ezt
megkapja, képes lesz letenni védőpajzsát és megmutatni magát.
NYILAS (november 23. – december 21.) Magánélete meglehetősen
mozgalmasra sikerül ezen a héten. Régi barátaival újra jókat beszélgethet és táncolni is lesz alkalma. Ha csábítani akar, gondoskodjon róla,
hogy ezt külseje, elsősorban ruhája is kifejezze. Nyugodtan vegyen fel
olyan színeket, amelyeket eddig nem hordott!
BAK (december 22. – január 20.) Ez a hét a rugalmasság jegyében fog zajlani. Ha alkalmazkodni tud a kialakult helyzetekhez,
sok örömben lesz része, de ha makacsul ragaszkodik ahhoz, amit
eltervezett, akkor végigküzdheti a hét napot és mégsem lesz sikerélménye. Igyekezzen kitalálni kedvese gondolatait!
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Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

* Maliar – šikovné ruky – pekné
steny. Tel.: 0905 365 661
* Eladó tollpaplan és 120 literes
fagyasztó. Tel.: 0949 542 621.
* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék öt színben 3,50 euró/db.
Tel.: 0903 153 602, 0903 153 603.
* 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!

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

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

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail:

profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

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

GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

WALDEK s. r. o.

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

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól

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

Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

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

www. waldek. sk

Máte dlhy?
Nesplácate?

akciós áron!

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

Hrozí Vám egzekúcia, dražba?

POMOŽEME!

Volajte: 0908 793 296

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.

Prvá oddlžovacia s.r.o.)

Komárno

* Eladó 80 db bordásradiátor. Tel.: 0905 531 046.

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

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

* Eladók hízók és kismalacok.
Tel.: 0907 562 029.
* Árpa eladó. Tel.: 0905 158 925.

Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C+E jogosítvánnyal.

Tel.: 0905 606 252.

* Felveszünk szakácsot, vagy
szakácsnőt Komáromban. Tel.:
0902 297 175.
* Komáromban, a Vág partján
nyaraló eladó. Tel.: 0905 468
674.

* Élelmiszerüzletbe eladónőt
keresünk (Klapka u., Hapy
Day) gyakorlattal. Érdeklődni
lehet hétfőtől péntekig 9 és 15
óra között a 0911 208 885-ös telefonszámon.
* 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.

MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is.

Apliko+

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

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

6

MŰSORAJÁNLAT
április 18-tól 24-ig

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, 10.40 Balfékek (amer.), 11.35 Tűsarok,
13.05 Knight Rider (amer.),
14.10 Walker, a texasi kopó
(amer.), 16.15 Heves jeges (francia-olasz), 18.00
Tények, 19.00 Az elvarázsolt dollár (magyar), 21.05
A szállító (amer.-francia),
23.05 Keleti harc (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.55 Kalandor, 12.50 Street Kitchen,
13.20 Nevelésből elégséges (amer.), 14.20 A nagy
svindli (amer.), 15.15 Glades (amer.), 16.15 Bongiorno, bantu testvér! (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz
plusz, 19.10 Micsoda nő!
(amer.), 21.30 A biztonság
záloga (amer.), 23.05 Penge
2 (amer.), 1.25 Itt a fű, hol a
fű? (amer.)

RTL II

10.45 A harc törvénye
(amer.), 11.45 Tulipános
Fanfan (francia), 13.35 Will
(angol), 15.35 Az első millióm története, 16.35 Nyomtalanul (amer.), 17.35 Tökéletes célpont (amer.), 18.35
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 19.35 A szív bajnokai (amer.), 22.00 A belső
ellenség (amer.), 23.05 Will
(angol)

M2

12.15 Kicsi a bors, de
erős, 13.10 Született kémek, 14.25 Szófia hercegnő, 16.15 Hollócska, a kis
rosszcsont (német), 17.45
Állatkert a hátizsákban,
18.30 Kukori és Kotkoda,
19.15 Nyuszi Péter, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Forma-1

Duna tv

9.05 Step Up (amer.), 11.00
Hazajáró, 13.45 Labdarúgás, 16.10 Térkép, 16.45
Forma-1, 18.30 Szerencse
szombat, 19.30 Híradó,
20.00 Nero Wolfe rejtélyei
(olasz), 21.45 Halj meg
máskor!
(angol-amer.),
23.55 Müpart

Duna World

10.10 Hogy volt?, 12.01
Nótacsokor, 13.15 Aranymetszés, 14.10 Sári bíró
(magyar), 15.55 Csodabogár, 16.30 Szeretettel Holly
woodból, 17.45 Kosárlabda,
20.00 Linda (magyar), 21.25
Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.10 Itthon vagy!

Pozsony 1

13.30 Balra van a lift (francia), 14.55 A szocializmus
bájai, 15.25 Mit tudom én,
16.45 Hétvége, 17.20 Építs
házat, ültess fát!, 18.00
Szlovák receptek, 18.30
Taxi, 19.00 Híradó, 20.20
Váratlan
találkozások,
21.10 Igaz történetek, 21.45
Talkshow, 22.30 Zombi
Mord (szlovák), 0.05 Ismétlések

Pozsony 2

13.50 Tenisz, 16.50 Jégkorong, 19.30 Esti mese, 19.40
Lolka és Bolka, 19.50 100
nézet, 20.00 Apokalipszis
– A második világháború,
21.05 Őrangyalok, 21.30 Ki
énekel ott? (jugoszláv), 22.55
Filmmagazin

Markíza tv

10.35
Lépésről
lépésre, 11.30 Utálatos csajok
(amer.), 13.40 Esküvői bonyodalom (amer.), 15.20
A Manhattan-i szépség
(amer.), 17.30 Szomszédok, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Hupikék törpikék (amer.), 22.35
Ügynökök (amer.)

JOJ TV

10.50 Ügynökök (amer.),
12.25 Veszélyes száguldás
(amer.), 15.20 A Főnix repülése (amer.), 17.55 Új
kertek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 A szállító
(amer.), 23.10 Vad hétvége
(amer.), 1.15 A szörnyvadász (amer.)

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, 11.45 Falforgatók, 12.50 Knight Rider
(amer.), 13.55 Walker, a
texasi kopó (amer.), 16.00
Az elvarázsolt dollár (magyar), 18.00 Tények, 18.55
Az ének iskolája, 21.10
Felkoppintva
(amer.),
23.55 Waterworld (amer.),
2.40 Sue Thomas (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.55
A Muzsika TV bemutatja,
13.00 Egy rém modern család (amer.), 13.55 Ace Ventura: Állati nyomozoo junior
(amer.), 15.50 Megint 17
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.50
Tolvajtempó (amer.), 22.05
Pénz beszél (amer.), 0.30 S.
Darko (amer.)

RTL II

8.45 Tulipános Fanfan (francia), 10.35 A szív bajnokai
(amer.), 13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes, 19.00 A titkok könyvtára
(amer.), 21.00 Minden lében
négy kanál (amer.), 22.00
Heti hetes, 23.00 Showder
Klub, 0.00 A titkok könyvtára (amer.)

M2

12.20 Született kémek,
13.05 Állatkert a cipősdobozban, 13.35 Varázslók
a Waverly helyből, 14.55
Ókori kalandok, 15.50 Garfield és barátai, 16.20 A rút
kiskacsa, 18.25 Kukori és
Kotkoda, 19.05 Dip és Dap,
19.10 Nyuszi Péter, 20.00
Böngésző, 21.00 Filmklub,
23.40 Forma-1, 23.30 Hungaroring magazin

Duna tv

7.30 Család-barát, 12.50
Hagyaték, 13.55 Szerelmes
földrajz, 15.25 Méltóságos kisasszony (magyar),
16.45 Forma-1, 19.30 Híradó, 20.05 Magyarország,
szeretlek!, 21.00 Koss uth
kifli (magyar), 21.55 Hogy
volt?, 0.35 A belső kör
(francia)

Duna World

10.05 Önök kérték, 11.00
Rúzs és selyem, 12.25
Nótacsokor, 13.45 OTP
Bank Liga, 16.30 Szabadság tér, 17.10 Szenes Iván
írta, 18.00 Térkép, 18.30
Öt kontinens, 19.05 Szép,
szőke szerelmünk, a Tisza,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.05 Rúzs és selyem

Pozsony 1

14.05 Agatha Christie:
Poirot (angol), 15.00 Harc
Moszkváért, 16.30 Senki
sem tökéletes, 17.45 Megyünk a kertbe, 18.20 A
konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.20 Kezét csókolom
(olasz), 22.55 A ház (szlovák), 0.35 A remény folyója (francia)

Pozsony 2

12.50 Tenisz, 17.15 Színészlegendák, 17.20 Horacius (szlovák), 18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.00 Dokumentumfilm,
21.35 Éjszaka a levéltárban, 22.40 Lefújva, 23.25
Művészetek

Markíza tv

10.25
Hupikék
törpikék
(amer.), 12.25 Chart Show,
14.35 Transformers (amer.),
17.45 Kulcsrakész ház, 18.25
Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30
Támadás a Fehér Ház ellen
(amer.), 23.25 Magányos bos�szúálló (amer.), 1.45 Támadás
a Fehér Ház ellen (amer.)

JOJ TV

9.15 Rin Tin Tin (amer.),
11.20 A Főnix repülése
(amer.), 13.55 A szerelem
8 leckéje (amer.), 15.55
Marmaduke (amer.), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Álomtánc, 23.15 Cyrus
(amer.), 1.15 Vad hétvége
(amer.)

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, 6.55
Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magánnyomozók,
14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.-mexikói), 16.55
A macska (amer.-mexikói),
17.25 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.10 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35 A
megtorló (amer.-német)

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 nagy
ízválasztó, 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 15.35
Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 18.05 Hupikék
törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Tengerparti gyilkosságok (amer.),
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Showder Klub

M2

11.35 Arthur, 13.05 Az én kis
szörnyeim, 13.30 Fixi, Foxi
és barátaik, 15.05 Kedvencek
a világ körül, 16.05 Traktor
Tom, 17.05 A kis sárkány kalandjai, 17.45 Peppa malac,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Gyilkosság
(amer.), 23.25 Életművész:
Gáll Levente

Duna tv

10.20 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), 19.40 Brown atya
(angol), 20.35 Kékfény,
21.35 Bábel – Hesnával a
világ, 22.30 Út a háborúba,
23.25 A boldog festő, 0.25
Egyszer volt...

Duna World

13.15 Kívánságkosár, 15.45
Az utódok reménysége,
16.10 Élő örökség, 17.10
Életvonal Erdély tenyerén,
18.05 Határtalanul magyar,
18.35 Száműzött magyar
irodalom, 19.05 Hazajáró,
20.00 Hogy volt?, 21.00
Híradó, 21.30 Gasztroangyal, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Taxi, 14.35 Az egészségügy,
15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Talkshow, 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.20 Bolondot vacsoráztam (francia), 21.35
A mentőautó (cseh), 23.15
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.10 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, 22.00 A
név (francia-belga), 23.50
És mégis mozog...

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
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, 22.20
Pom-pom lányok (amer.)

JOJ TV

10.05 Tárgyalóterem, 13.20
A szerelem 8 leckéje (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.) , 23.50 Gyilkosok (amer.)

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

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska, 17.25 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 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 konyhafónök, 20.15 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Castle (amer.), 23.30
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 nagy ízválasztó, 17.05 Agymenők, 18.05
Hupikék törpikék (amer.),
19.00 Szerelem kölcsönbe
(amer.), 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, 16.45
Alex és a tenger, 17.35 Kukori és Kotkoda, 18.45 Irány
Dínóföld!, 19.20 Csűrcsavarosdi, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Twin Peaks (amer.)

Duna tv

10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.30
Don Matteo (olasz), 19.35
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.25 Önök kérték,
21.25 Truman Show (amer.),
23.10 Fejünk felől a tetőt

Duna World

11.05 Minden tudás, 11.30
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Baptista magazin, 16.10 Útravaló, 17.20
Határtalanul magyar, 17.50
Szerelmes földrajz, 18.25
Száműzött magyar irodalom,
18.55 Hazajáró, 19.25 A rejtélyes XX. század, 19.55 A
zenén túl, 21.25 Gasztroangyal, 22.25 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, 15.35
Orientációk, 16.05 Ukrán
magazin, 16.45 Fókusz,
18.30 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.45 Esti mese,
20.00
Dokumentumfilm,
21.35 A rendelő, 22.00
Talkshow, 23.15 On Air

Markíza tv

12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
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, 0.05 Gyilkos elmék
(amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.30 Vadlovak
(szlovák), 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 Gyilkosságok (amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

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

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

6.55 Mokka, 12.50 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 Lángoló Chicago
(amer.)

6.55 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), 23.35 Házon kívül,
1.00 A Grace klinika (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 17.05 Agymenők (amer.),
18.05
Hupikék
törpikék
(amer.), 19.00 A főnököm lánya (amer.), 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok
közt

M2

12.30 Zazie kisasszony, 13.05
Az én kis szörnyeim, 14.00
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, 19.10 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

9.45 A szenvedélyek lángjai,
10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.45 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.40
Szabadság tér, 21.25 Fapad
(magyar), 21.55 Gran Hotel
(spanyol), 23.45 A vörös sivatag (francia-olasz)

Duna World

11.00 Magyar gazda, 12.30
Nemzetiségi műsorok, 13.15
Kívánságkosár, 16.15 Magyar
zarándokút, 17.10 Határtalanul magyar, 17.45 Női kézilabda-mérkőzés, 20.05 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 Bajnokok Ligája, 23.30 Rendőrségi ügyosztály, 0.25 Rocca parancsnok (olasz)

Pozsony 2

12.25 Élő panoráma, 13.35
Kvartett, 14.20 Kerékpározás, 17.25 Magyar magazin,
17.55 Műemlékek sorsa,
18.25 Tesztmagazin, 18.45
Esti mese, 19.45 100 nézet,
20.00
Dokumentumfilm,
21.00 Hírek, 21.30 Az éjszaka gyémántjai (cseh-szlovák), 22.35 Az egész világ
egy keskeny híd

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.), 23.30
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.), 19.00
Wasabi (amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 23.00
Barátok közt

M2

12.25 Zazie kisasszony,
14.00 Arthur, 14.25 A mesemondó, 16.10 Traktor Tom,
17.10 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 Vaddisznók

Duna tv

10.40 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Lola
(amer.), 15.55 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 Szívek doktora (amer.), 20.25
Szálka, 21.25 Munkaügyek, 21.55 Római helyszínelők (olasz), 23.30
Pusztai királykisasszony
(magyar)

Duna World

10.20 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.55 Így
szól az Úr!, 16.05 Engedjétek hozzám, 17.20 Határtalanul magyar, 19.00
Hazajáró, 20.00 Szenes
turné, 21.30 Gasztroangyal, 23.15 Tálentum

Pozsony 1

11.20 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.35 Az egészségügy, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csalók akcióban, 17.00
Orvosok (szlovák), 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Régi szerelem (német),
21.50 Riporterek, 22.15 Pokol, 23.45 Rendőrségi ügyosztály, 0.40 Régi szerelem
(német)

Pozsony 2

10.35 Tudományos magazin, 11.25 Évekkel ezelőtt,
12.00 Élő panoráma, 15.20
Generációk, 15.55 Roma
magazin, 16.25 Rendőrség,
16.45 Fókusz, 18.25 Vadászoknak, 18.45 Esti mese,
20.00 Csodálatos építmények, 20.45 Labdarúgás,
23.00 A rendelő

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.00
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.), 0.25 A
múlt nélküli ügynök (amer.)

10.55 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 Gyilkosságok
(amer.)

11.00 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 Ös�szeomlás (szlovák), 22.25 Dr.
Csont (amer.), 23.25 Gyilkosságok (amer.),

Markíza tv

JOJ TV

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
6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
Fiorella
(amer.-mexikói),
18.00 Tények, 19.30 Jóban
Rosszban, 20.10 Tűz és víz
(török), 21.15 Éden Hotel,
22.35 Frizbi Hajdú Péterrel,
23.35 Grimm (amer.)

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
Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.05 Showder
Klub, 23.40 Magyarul Balóval, 0.15 Minden lében négy
kanál (amer.)

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 Hupikék törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Érintés
(amer.), 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Az élet csajos oldala (amer.), 23.00
Barátok közt (magyar)

M2

11.10 A mesemondó, 12.30
Zazie kisasszony, 13.05 Az
én kis szörnyeim, 15.05
Kedvencek a világ körül,
16.05 Traktor Tom, 17.15 A
kis sárkány kalandjai, 19.05
Nyuszi Péter, 20.00 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Cam el ot (amer.-spanyol), 23.35 Munkaügyek,
0.00 Fapad (magyar)

Duna tv

9.45 A szenvedélyek lángjai,
10.35 Család-barát, 12.45
Jamie 15 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola
(amer.), 16.10 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Rocca
parancsnok (olasz), 20.35
Columbo (amer.), 21.50 King
(kanadai), 22.40 A rejtélyes
XX. század, 23.10 Corleone
(olasz)

Duna World

9.10 Hacktion (magyar),
10.20 Szabadság tér 89, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.20 Nótacsokor, 16.00
Új nemzedék, 17.25 Határtalanul magyar, 17.55 Szerelmes földrajz, 18.30 Hazajáró,
19.05 Szálka, 20.00 Kossuth
kifli (magyar), 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.35 Az
egészségügy, 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
17.00 Orvosok, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Mit tudom én,
21.40 A szocializmus bájai,
22.10 Harry Brown (angol),
23.50 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.30 Élő panoráma, 14.50
Libanon – az ismeretlen
ország, 15.45 Bajnokok Ligája Magazin, 16.10 Szemtől szemben, 16.45 Fókusz,
18.00 Esti mese, 18.20
Jégkorong, 21.05 Vad Pireneusok, 21.50 Művészetek,
22.15 Filmmagazin, 22.40
Ballada a katonáról (orosz)

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, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.45 Családi történetek,
22.45 S.W.A.T. (amer.), 1.20
Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

10.55 Tárgyalóterem, 13.35
Dr. Csont (amer.), 14.40 Ös�szeomlás, 15.20 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Miss Szlovákia, 22.35 Véres gyémántok (amer.), 0.40 Bloodlines
(amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
április 18-án Andrea, Ilma
április 19-én Emma
április 20-án Tivadar
április 21-én Konrád
április 22-én Csilla, Noémi
április 23-án Béla
április 24-én György
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik ezen
a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Gucsi-Végh Péter és Kolocsics
Rita, Bagóči Róbert és Božárová Andrea, a komáromi Szeles Tibor és marcelházai Hégerová Anikó, az érsekújvári
Zámbó Attila és a megyercsi Sántha Katalin, a komáromi
Mikulášek Tomáš és a terhelyi Komačková Katarína
Gútán: a tardoskeddi Szabó Gábor és a zselízi Mgr. Pintes
Andrea.

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Csirkemellbe göngyölt
máj bacon köntösben
Hozzávalók:
1 kg csirkemell
50 dkg csirkemáj
1 cs. bacon szalonna
só, őrölt bors, delikát, olaj
Elkészítése:
A csirkemellet vékonyra
szeleteljük enyhén sózzuk,
borsozzuk, majd egy-egy
májat a hússzeletek közepére helyezünk, feltekerjük, és egy-egy szelet bacon szalonnába göngyöljük.
Egy tepsi aljára delikátot szórunk, majd a göngyölt májat
szépen egymás mellé helyezzük.
Kevés olajjal meglocsoljuk, pici

vizet öntünk alá, lefedjük alufóliával majd előmelegített sütőben
20-25 percig sütjük. Levesszük a
fóliát, és addig sütjük, amíg a bacon ropogósra pirul.
Párolt rizzsel, burgonyapürével
vagy salátával tálaljuk.

humorcsokor

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a marcelházai
Csóková Priscilla, Horváth Lara és Keszeg András, a nagymegyeri Almášy
Áron, a komáromi Zakalata Hana, Kovács
Ádám, Kláni Levente, Kociská Lara és Varga
Bianka, az ógyallai Majerová Katarína és Kmeť Jakub, a negyedi Berceli Lucas, az érsekújvári Csonka
Stella, a szőgyéni Štifner Lara, a csallóközaranyosi
Fitos Zoé, a muzslai Bagotová Léna, a szentpéteri
Dóczé Fanny, a nemesócsai Dobosi Tibor, a gútai
Litvai Dávid és Čomor Daniel.

A Kovács család az anyóssal
állatkertbe látogat, éppen a
vízilovat nézegetik, amikor
megszólal Kovács:
– Látja, mama! Mekkora
szája van, aztán mégsem
szól egy szót sem!
A skót elmegy a fogorvoshoz. Hosszas vizsgálat után
megszólal a fogorvos.
– Sajnos ezt ki kell húzni.
– Na és az mennyibe kerül?
– kérdezi a skót.
– Hat font.
– Ilyen drága? És ha csak
meglazítaná?
– Miért nem tud a szőke nő
zacskós levest készíteni?
– Mert nem tudja, hogy fér
bele 3 deci víz abba a kis
zacskóba.
– Mi lesz a táncosnőből, ha
megöregszik?
– Ráncosnő...

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Csintalanová Magdaléna
(81 éves), Töröková Irena (88 éves), Méry Lajos
(70-éves), Szendi Irma (74 éves) és Košťálová
Anna (75 éves), a gútai Balogh Gábor (82 éves)
és Fülöp Gyula (82 éves), az őrsújfalusi Ertl István (83 éves), az izsai Kurucz Ferenc (78 éves),
a keszegfalvai Szoboszlai Gáspár (73 éves), és
a bátorkeszi Szalai Ferenc (82 éves), a csicsói
Csóka Katalin (80-éves) és Fél Jolán (85 éves),
a zsemlékesi Buček Juraj (84 éves), valamint a
kolozsnémai Takács Júlia (75 éves).
Emléküket megőrizzük!

Bérbe adók modern irodahelyiségek Komáromban,
a Duna-part térségében,
saját parkolóval.

Tel.: 0918 776 733

MEGEMLÉKEZÉSEK
Sohasem halványul
szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg
lelkünk gyásza érted.

Szomorú szívvel
emlékezünk április 17-én,
halálának
ötödik évfordulóján
a drága jó férjre,
édesapára és nagyapára

Kertész Lajosra
Komáromban.

Emlékét örökké őrző
felesége és lányai családjukkal.

Fájó seb a szívben,
feledni nem enged,
mert olyan ember ment el,
akit feledni nem lehet.
Hiába szállnak az évek,
szívünkben őrizzük emléked.
Fájó szívvel emlékeztünk
április 10-én

Csicsó Imrére
Komáromban,
halálának
tizenhatodik
évfordulóján.

Emlékét őrző családja

Notebookok,
LCD-monitorok,
Kasszagépek,
nyomtatók
és számítógépek
javítása.

Adatmentés
merevlemezről
és memóriakártyákról:

Aplico+
Komárom,
Munka utca 25.

Tel. : 7704 310.
* Eladó kukorica. Tel.:
0917 201 668.
* Eladó sarok konyhabútor, kitűnő állapotban.
Tel.: 0905 158 925.
* Predám, alebo dám do
prenájmu 4-izbový byt oproti OD Lodiar v Komárne. Tel.: 0903 149 806.

Csokis őzgerinc
Hozzávalók:

1 csomag nápolyi ostyalap
(5 db nagyméretű)
25 dkg margarin
2 cs. csokoládés pudingpor
3 egész tojás
2 ek. kakaó
10 dkg durvára vagdalt dió
10 dkg zselés cukor
20 dkg kristálycukor
Elkészítése:
A nápolyi ostyalapot a saját csomagolásában felbontás nélkül
apró darabokra tördelem, majd kibontom és egy tálba öntöm.
A margarint 3 egész tojással, cukorral gőz felett felverjük, majd
hozzáadjuk a 2 csomag csokipudingport. Amikor sűrűsödik, akkor jó. Ezután már nem kell főzni, hozzáadjuk a durvára vágott
diót, közben a zselés cukrot elkeverjük a kakaóporral, majd ezt is
hozzáadjuk. Végül az összetört nápolyi ostyalapot is hozzáadjuk,
és az egészet még egyszer jól elkeverjük. Fóliával kibélelt őzgerincformába helyezzük, jól belenyomkodjuk. Miután kihűlt, 1-2
órára hűtőbe tesszük. Tálalásnál kivesszük a formából, a fóliát
levesszük, és ujjnyi szeletekre vágva tálaljuk.

L A B D A R Ú G Á S
IV. liga
Garamkálna – Gúta 0:0 A
gútai csapat mindenképpen
győzni szeretett volna, ami a
találkozó kezdetétől érezhető volt. A veszélyes ellenfélnek számító garamkálnaiak
ezúttal számítottak erre és
megerősítették védelmüket.
Számtalan
szögletrúgásra
került sor, gól azonban nem
született, mert ezúttal a gútai
csatársor vonult pihenőbe.
V. liga keleti csoport
20. forduló
Ekel – Zsitvabesenyő 2:4 (0:2)
A kieséssel küzdő zsitvabesenyői csapat mindenképpen
győzelemmel
szeretett
volna hazatérni. Az első
félidőben sikerült áttörniük az egyébként jól
védekező ekeli sorfalon
és két gólt is lőttek. A második félidő hetedik percében
Mészáros csökkentette a lemaradást, majd a 78. percben Hrabovsky egyenlíteni is tudott. Pár
perccel később megszületett a
harmadik gól is, de azt szabálytalannak ítélte meg a játékvezető. Ekkor ismét a zsitvabesenyőiek jutottak vezetéshez, majd
a 88. percben végképp eldőlt
a mérkőzés sorsa, sajnos a feszültté vált légkör miatt Csinger
piros kártyát kapott. * Ógyalla
– Komját 1:1 (1:0) A 31. percben Gelle egy szép előjátékot
fejezett be góllal, ám a későbbiekben lényegesebb esemény
nem történt. Ezt használták ki
a komjátiak, akik a második
félidő 15. percében egyenlíteni
tudtak. * Marcelháza – Podhájska 5:1 (3:0) Rendkívül
színvonalas játékot mutatott be
a hazai csapat. A 21. percben
Tóth, hét perccel később Török,
majd a 37. percben Gumbér talált a podhájskaiak kapujába.
A második félidőben Bottyán
és Németh növelte csapatuk
előnyét, a vendégek becsületgólja a 77. percben született. *
Hontfüzesgyarmat – Ímely
0:1 (0:1) Erős széllel kellett
megküzdeniük a hazai csapat
játékosainak az első félidőben,
viszont a szél adta előnyöket a

találkozó 31. percében Gál nagyon ügyesen kihasználva belőtte a mérkőzés egyetlen gólját.
* Naszvad – Perbete 5:0 (0:0)
A találkozó első félidejében a
vendégcsapat volt a kezdeményezőbb és csak az utolsó percekben tudták a hazaiak felvenni velük az ütemet. A második
félidőben azonban elkezdődött
a naszvadiak szóló gálája, az 52.
percben Molnár, a 62. percben
Valkó, a hatvankilencedikben
ismét Molnár, majd a 75. és 88.
percben Kianek szerzett gólt. *
Szentpéter – Kozárovce 3:1
(1:0) A tavaszi idény talán legszebb játékával jutalmazták
kitartó szurkolóikat a
szentpéteriek. Büntetőből a 20. percben Lakatos juttatta előnyhöz
a csapatot, de később
már nem tudták áttörni a
vendégek védelmét. A második félidő 61. percében ismét
Lakatos lőtt gólt, majd nyolc
perccel később megszületett a
vendégcsapat szépítő találata is,
viszont a 71. percben Cong gólja állította be a végeredményt.
A bajnokság élén Ímely áll 47
ponttal, 2. Ógyalla 37 ponttal, 6.
Ekel 32 ponttal, 7. Marcelháza
32 ponttal, 11. Szentpjéter 27,
12. Naszvad 25, 16. Perbete 15
ponttal.
Járási bajnokság
21. forduló
Izsa – Hetény 0:3 (0:0) Az
első húsz forduló végéig az
izsaiak álltak a bajnokság élén,
most a harmadik helyre csúsztak vissza. Az első félidőben
a hazaiak még megúszták gól
nélkül a játékot, pedig a hetényiek legalább háromszor gólhelyzetbe kerültek, de Pavlík
kapus valamennyit védeni tudta. A 60. percben Lucza lőtte a
találkozó első gólját. Csintalan
a 75. percben növelte a vendégek előnyét, majd öt perccel
később Marikovec biztosította
a hetényiek győzelmét. Sajnos,
a második 45 percben már nem
talált magára az izsai csapat *
Actív Komárom – Marcelháza B 0:2 (0:0) Az első félidő
kiegyensúlyozott játéka után a

A S Z TA L I T E N I S Z
A IV. liga C csoportjának „rájátszása” egyben a bajnokságban
való megmaradásért folyó harcot is jelentette. Mocsonok – Pok.
Komárom B 9:1 . Ezzel az eredményével a komáromi csapat a
14. helyen végzett.

M O TO R S P O RT

másodikban még izgalmasabbá
vált a mérkőzés. Az Actív játékosai folyamatosan támadtak, s
egy szabálytalanság miatt a játékvezető leküldte a pályáról az
egyik játékosukat. A büntetőt
Bottyán értékesítette, majd Obložinský növelte előnyüket *
Gúta B – Nemesócsa 3:2 (1:1)
Az első félidő elején a vendégek szerezték meg a vezetést,
de a félidő végéig a gútai fakó
csapat egyenlíteni tudott. A
második félidő is a nemesócsaiak góljával kezdődött, de büntetőből a hazai csapat egyenlíteni akart, ám ez nem sikerült.
Pár perccel később Haris enyhítette a tizenegyes elvétésénél
okozott hiba élét és góljával
2:2-re egyenlített. A találkozó
vége előtt Gáspár megszerezte
a gútaiak győztes gólját. Góllövő: Haris 2 és Gáspár, ill.
Viczena és Hipp * Keszegfalva – Csallóközaranyos 5:1
(5:1) Már a tizedik percben
megszerezte a vezetést a hazai
csapat, majd sorozatban születtek a keszegfalvaiak góljai,
amit csak az első félidő utolsó
perceiben tudott Csallóközaranyos egy góllal ellensúlyozni.
A második félidőben tovább
folytatódott a keszegfalvaiak diadalmenete, ám ezekből
már gól nem született. Góllövő: Budai 3, Rigó, Szüllő, ill.
Lelkes. * Dunamocs – Bátorkeszi 0:5 (0:3) Saját pályáján
sem tudott magára találni a
dunamocsi csapat, amely védelmét is alig tudta összpontosítani. A második félidőben
aktívabbak voltak a mocsiak,
de jól zárt a kesziek védelme,
ráadásul további két gólt lőttek
a hazai csapat hálójába. Góllövő: Barton 3, Csicsó és De La
Cruz * Lakszakállas – Nagykeszi 1:0 (0:0) A lényegében
veszélyesebb helyzetek nélkül

lejátszott első félidő után az
igazi izgalmat a 86. percben
megítélt büntető jelentette,
amelyet Csápai értékesített. *
Búcs – Path 1:1 (1:0) Jó ütemű találkozó zajlott a búcsi
pályán és a hazai csapat kezdeményezőbb is volt. Mikle gólja
azonban kevésnek bizonyult,
ugyanis a második félidőben
Paulík egyenlíteni tudott.
Járási bajnokság
II. osztály, 19. forduló
SJE Komárom – Szilos 0:5
(0:1) góllövők: Cabada 2,
Rontó 2, Buček * Vágfüzes/
Kava – Csicsó 7:1 (1:1) góllövők: Tokár A 3, Čerešník,
Bučai, Kosa, Sogor, ill. Dudás
* Őrsújfalu – Tany 3:0 (2:0),
góllövők: Döme 2, Boros *
Nagysziget – Dunaradvány
2:2 (2:1) góllövők: Horváth,
Borka, ill. Sebők (11-es), Vörös * Megyercs – Bogyarét
0:2 (0:0) góllövő Czina 2 * Ifjúságfalva – Bogya/Gellér 4:1
(2:0) góllövők: Bagita 2, Bujko
és Pál, ill. Boros * Martos –
Tany 0:1 góllövő Bahirec.
II- liga
Gyűgy – Komárom 1:0 (1:0)
IV. ifjúsági liga
21. forduló
Ekel – Párkány 1:1 (0:1) góllövő Szegi * Zselíz – Ógyalla
7:0 (3:0) * Marcelháza – Érsekújvár B 2:6 (0:3) góllövők: Hallman, Nemšovksý *
Gúta – Bős 0:3 *(utójáték)
Ipolyság – Ekel 0:5 (0:0) góllövők: Szilágyi 3, Ferenczi 2.
Ifjúsági V. liga
keleti csoport, 20. forduló
Nagykér – Madar 1:6 (0:4)
góllövők: Csabai 2, Répás,
Paló, Tóth, Csintalan * Naszvad – Nemesócsa 5:0 (3:0)
góllövők: Paluska 3, Haris,
Szabó * Szentpéter – Kozárovce 0:4 (0:2).
-boldi-

R Ö P L A B D A
VK Mirad PU Prešov szombaton 3:0-ás győzelmet aratott,
majd a vasárnapi mérkőzésen 3:1-es arányban győzte le a
Spartak VK Komárno csapatát, és immáron 2:0 arányban vezet a férfi szlovák röplabda extraliga rájátszásában. A következő két mérkőzést a csapatok Komáromban játsszák, remélhetően a hazai légkör segít majd a „röpiseknek” a döntőkben.
VK Mirad PU Prešov – Spartak VKP Komárno 3:0 (25:20, 25:21,
28:26 Az egyes szettekben szinte fej-fej mellett játszott a két csapat. Az idény legjobb csapata kellemetlen ellenfélnek bizonyult, s
bár a második játékrészben a komáromiak vezetést is kiharcoltak,
az eperjesiek fordítani tudtak. A harmadik szettben ismét vezetéshez jutott a komáromi gárda, de a hazai csapat mindvégig jól
védekezett.
VK Mirad PU Prešov – Spartak VKP Komárno 3:1 (22, -21,
18, 14) A vasárnapi összecsapás első szettje még kiegyenlített
volt, de végül Sopkonak és Drobňáknak köszönhetően 25:22-re
az eperjesiek nyertek. A második játékrészben a vendégeknek sikerült 25:21-es arányban kiegyenlíteni, így visszajöttek a játékba,
semmi sem volt veszve. A harmadik szettben ismét a hazai csapat
vette kézbe az irányítást, és Sopka nagybani hozzájárulásával ismételten nyertek, de most már nagyobb, 25:18-as aránnyal. Ezt a
teljesítményt a mindent eldöntő negyedik játékrészre is magukkal vitték az eperjesiek, és szinte esélyt sem adva csapatunknak,
25:14-es lehengerlő győzelmet arattak, és összesítésben 3:1-es
szettaránnyal hozták a második mérkőzést is.
A döntő sorozatállása: 2:0.
–cseri–

KEMPO
Szombaton és vasárnap rendezték meg Kiskunlacházán a
gyorsulási motorkerképárok nemzetközi futamának második
fordulóját. Itt a komáromi Szabó István új egyéni csúcsával, 9,57 másodperc alatt 252 km/ó sebességet elérve a futam
ezüstérmese lett.

Két rendkívül nehéz versenyen is részt vettek a múlt hét végén
a gútai Taiyó Karateklub karatékái. Az eredmények:
Április 11-én rendezték meg Vasárnap Pozsonyban léptek
Myjaván a szlovákiai ifi kupa tatamira a gútiak a kadét és
harmadik fordulóját, ahol senior korosztály Szlovákiai
Nagy Viktor, kata kumite 3., Nagydíjáért kiírt versenyen.
Erdélyiová Nina, kumite 2.,
Eredmények:
Varga Linda Bettina, kumite 3., Bogárová Dominika, kata 2,
Szulcsányi Anasztázia, kumite kumite 1. * Jóba Attila, kumi3. lett.
te 3.

KOSÁRLABDA
Amikor a meccs nem a pályán dől el...

Úgy utaztak el Pozsonyba a komáromi kosarasok, hogy csak
egy hajszál választja el őket a rájátszásban az Eurovia SBL
döntőjétől. Akkor még nem sejtették, hogy ez a találkozó ékes
bizonyítéka lehet annak, hogy az eredmény nem minden esetben függ a játékosok teljesítményétől...
BK Inter Incheba Pozsony az Inter játékosai is érezték a
– MBK Rieker COM-therm háttértámogatást, egyre erőszaKomárom 105:63 (27:17, kosabbá váltak, amiből természetesen a játékvezetők,
semmit sem láttak.
Egy olyan erős ellenféllel
szemben, mint amilyen
az Inter, az első negyed
tízpontos lemaradását nehéz behozni, ráadásul az
első félidő végéig nagyon
nehezen játszott a komáromi csapat. Az Internek
továbbra is ment a játék,
a 24. percben 65:34-re
növelte a két csapat közötti pontkülönbséget. A
harmadik negyedben sem
változott a helyzet, a több,
mint száz komáromi szurkoló támogatásával a negyed végére 75:51-re sikerült ledolgozni a hátrányt.
54:30, 78:51) Az első percek Az utolsó negyedben már látpapírforma alapján zajlottak, szott, hogy a komáromiak
hiszen Alawoya kosara és bün- szinte feladták a küzdelmet.
tetődobása után 2:3-ra vezetett A hazaiak egyfajta bemutatót
a komáromi gárda. Ezután vi- tarthattak, a hazai nézők örülszont az Inter sorai aktivizálód- hettek, hiszen a találkozóról
tak és a 4. percben Bílik kosara vesztesként távoztak a komáután 13:3-as állásnál időt kért a romiak, holott az első három
komáromi edző. Még a fővárosi találkozón hatalmas sikert
drukkerek is előbb meglepődve, könyvelhettek el. A harmadik
majd egyre lelkesebben üdvö- negyed után azonban a csapat
zölték a játékvezetők „segítsé- már a szombati találkozóra ös�gét”, akik gondoskodtak arról, szpontosított.
hogy a komáromiak sorozatban
Pontszerzők:
szerezzenek büntetőt.Bannister Alawoya 18 (6 lepattanó), Igrupéldául öt perc játékidő alatt tinovič 9, Bannister 8, Kozlík 7,
három személyi hibapontot Maslík 6 (6 lepattanó), Kratochszerzett, ami nagyban korlátoz- víl 4, Bilič 4, Halada 4, Stojata a komáromi csapatot. Mivel nov 3, Jurčina 0, Marchyn 0.
Aki tud, az tud!
Pattanásig feszült idegek jellemezték a szombat estét, amikor
a komáromi sportcsarnokban pályára lépett a két rivális, a
komáromi, illetve a pozsonyi Inter csapata. A szerdai vereség
után azonban félő volt, hogy nemcsak ellenük, hanem a játékvezetők ellen is játszania kell az MBK Rieker COM-therm
játékosainak.
MBK Rieker COM-therm nél a komáromiak edzője, ČuKomárno – BK Inter Incheba rovič kért időt. Igrutinovičnak
Bratislava 92:87 (21:27, 22:16, rendkívül jót tettek a mester
19:24, 30:20) Szinte megder- tanácsai, zsinórban 8 pontot
medt a lelkes hazai közönség, szerzett, de ennek ellenére a
amikor a találkozó első pontját negyed végén még 62:67 volt
az Inter szerezte. A hangulatot az állás.
Bilič kosara hozta vissza a kellő Az utolsó negyed elején elkezmederbe, sőt azután Komárom- dődött az idegek harca. Mindnál volt az előny. Utána viszont erről annyit, hogy alig több,
ismét a játékvezetők voltak az mint három perccel a meccs
irányítók, ennek eredményeképp vége előtt 80:80 volt az állás.
13:17-re vették át a pozsonyiak a És a komáromi csapat egyre
vezetést. Az Inter már 10 ponttal jobban átvette a vezetést, így
vezetett, de a komáromiak nem érthető, hogy 84:80-nál a venadták fel a küzdelmet. Komárom dégek edzője kért időt. Mindez
igyekezett még szervezettebben nem sokat segített, Komárom
védekezni, aminek meg is lett ismét pontot szerzett és 86:80az eredménye. Bannister pontjai ra módosította az eredményt.
után már csak 6 pont különb- Az utolsó pillanatokban is a haség volt a játékrész végére, ám zaiak két amerikai légiósa volt
a vendégek a vezetés tudatában eredményes és végül 92:87-ra
ülhettek a kispadra.
megnyerte a mérkőzést a hazai
A második negyed Kozlík pont- csapat! Ezzel a komáromi kosajaival kezdődött s érezni lehetett, rasok döntőbe jutottak!
hogy a hazaiak Bannister vezérletével igyekeznek csökkenteni Ugyancsak ötödik mérkőzését
hátrányukat. Az izgalmas pár- játszotta Privigye és Nyitraharc most is folytatódott, hiszen bánya csapata. Az ő összea félidő vége előtt néhány má- csapásukra is szombaton este
sodperccel Filip Halada három- került sor, amely BC Privigye
pontosa után 43:43-ra kiegyenlí- – MBK Nyitrabánya 58:56
tett a Duna-parti gárda.
(33:24) eredménnyel zárult.
A második félidő első pillana- Privigye a listavezető (egy
taiban az első pontokat Igru- ponttal megelőzve az MBK
tinovič szerezte és Komárom Rieker COM-thermet), velük
átvette a vezetést. Sajnos per- kell megküzdeniük majd legcekkel később ismét az Inter közelebb Komárom csapatápillanatai következtek, 52:59- nak.
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