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Újabb zöldmezős beruházás
beszállítókkal és munkahelyekkel
Már idén augusztusban elkezdheti építeni első külföldi gyárát a lengyelországi Alumetal.
A cég tízmilliárdos beruházása Dél-Komárom számára nem csupán a munkahelyteremtés
szempontjából meghatározó, de jelentősen növeli majd a helyi adóbevételt is. Minderről
közös sajtótájékoztatón számolt be dr. Horváth Attila dél-komáromi és Stubendek László
mérnök, észak-komáromi polgármester.

A húsvét utáni negyedik vasárnapon tartja a római katolikus egyház a Jó Pásztor vasárnapját. Negyedszázaddal
ezelőtt Komáromból indult útjára az a mozgalom, amelyen
a felvidéki hívek imádkoznak azért, hogy a régió plébániái
ne maradjanak üresek, illetve magyar anyanyelvű papok
és szerzetesek végezhessék áldásos tevékenységüket. Vasárnap új fejezet nyílt az imanapok történetében, hiszen a
mozgalom megkezdte következő negyedszázadát. A belvárosban megtartott körmenetet és a nonát követően a Szent
András-plébániatemplomban ünnepi szentmisét tartottak,
amelyet Orosch János nagyszombati érsek és vikáriusai celebráltak. A szentmisén a gyémántmiséjéhez közeledő márianosztrai plébános, a Pálos-rendi Borsos József tartotta
a prédikációt. Az ünnepi szentmisén készült felvételeket
lapunk jövő heti számában közöljük.

A tízmilliárdos beruházás
mindenképpen fellendülést
hoz a két város életébe. –
1998 óta nem volt példa arra,
hogy a városban gyár épüljön.
Az Alumetal beruházása a
munkahelyteremtés és a helyi
adóbevételek szempontjából
is jelentős – tudtuk meg dr.
Molnár Attila polgármestertől. A területen most építik ki
a közműveket, a munkára az
önkormányzat korábban pályázati támogatást nyert el. A
tervek szerint augusztusban
elkezdődhetnek a földmunkálatok, jövő júliusban pedig elindulhat a próbaüzem.

Szertefoszlott a gútai család minden reménye

KovácsViktória holttestét
találták meg Komáromnál

Mint arról már a múlt év novemberében hírt adtunk, október
30-án éjszaka eltűnt egy 16 éves gútai leány. Viktória eltűnése
körül sok nyitott kérdés maradt. A végzetes estén ugyanis látták őt a Vág-hídon sétálni. Az őt megszólító rendőrjárőrnek a
pincér-szakács szakközépiskolás lány azt mondta, csak sétálni
szeretne.
A tinédzser azután ment el
a hatóságok a lányt speciális
„sétálni”, hogy egy baráeszközökkel, illetve búvárok
ti társaságban eltöltött este
bevetésével keresték a foután szülei kategorikusan
lyóban, de nem találták meg.
megtiltották, hogy a barátjáEgyes vélemények
nál töltse az éjszakát. Barátszerint nem is lett
ja, Róbert, aki a Vág-Duna
öngyilkos, csupán
híd közelében lakik, hajnali
elmenekült hazulkét órakor indult Viktória
ról, állították, hogy
otthona felé, s állítása szenéha felbukkant az
rint a híd közelében hallotinterneten. Ennek
ta, hogy valaki segítségért
azonban nem volt
kiált. Amikor felszaladt a
valóságalapja, csak
hídra, ott csak a lány táskája,
a lány szeretteinek
öve és mobiltelefonja volt.
hiú reményét tápMás szemtanúk hallottak
lálta.
egy, a vízbe eső test okozFebruár 5-én a
ta csobbanást is. Viktória
Vág-Duna komáromi folyóegyébként nem tudott úszni.
szakaszánál, találtak rá egy isEltűnésének bejelentése után
meretlen női holttest torzójára,

amelyet azonnal törvényszéki
boncolásra vittek. Megállapítható volt, hogy egy fiatal nő
holtteste került elő, a folyóvízben eltöltöt idő, a sodrás által
keletkezett sérülések vizsgálatát nehezítette. A boncolás
kizárta az idegenkezűséget.
Azonnal elkezdték a DNSvizsgálatot is, s a múlt hét
végén a törvényszéki
orvosi jelentés is egyértelműen bizonyította, hogy a Vág folyó
komáromi szakaszánál talált holttest valóban a 16 éves gútai
Kovács Viktóriáé.
A
szerencsétlenül
járt kislány temetéséről a család később
intézkedik. Diáktársai az iskolában is leróhatják
kegyeletüket Viktória emléke
előtt.

Éves szinten százezer tonna
alapanyagot kapnak, ebből
hatvan-hatvanötezer tonna
késztermék készül. ÉszakKomárom is részesül a
gyárépítéséből, több bedol-

gozó szlovákiai céggel, mint
beszállítókkal is számolnak
– mondta Stubendek László
polgármester.
– Az Alumetal a negyedik
legnagyobb európai gyártó

Befejeződött a XXIV. Tompa Mihály
Országos Prózamondó és Szavalóverseny

József Attila költészetének szellemében

Huszonnegyedik alkalommal méretették meg magukat a Felvidék legjobb
szavalói, prózamondói, verséneklői és lírai színpadjai Rimaszombatban a
Tompa Mihályról elnevezett országos versenyen, amely szombaton az ünnepélyes díjkiosztó gálával ért véget. A szombat esti gálát megtisztelte jelenlétével többek közt Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, Köteles László, a
Csemadok országos általános alelnöke és Huszár László, a Szlovákiai Magyar
Művelődési Intézet igazgatója is.

Természetesen régiónk legjobbjai is ott voltak a versenyen, amelyen a zsűri többük
szereplését díjjal is jutalmazta. A II. kategória szavalói
versenyében Gál Ádám Vajk
Hetényről, a prózában Fekete Lujza Komáromból győzött. A III. kategóriában a
szavalók között a legjobbnak
a hetényi Gál Réka Ágota
bizonyult, s a IV. kategória
legeredményesebb versmondója a komáromi Melecsky
Kristóf lett.

A szavalók I. kategóriájában ezüstsávos besorolást
ért el Pikler Mátyás (Munka
Utcai MTNY AI, Komárom,
felkészítője Beke Ágnes),
Rehák Ádám (MTNY AI,
Marcelháza,
felkészítője
Gál Lívia és Sebestyén Sára
(MARIANUM MTNY Egyházi Óvoda és AI, Komárom,
felkészítője Vörös Hajnalka)
Az I. kategória prózamondói közül aranysávos besorolást kapott Naňo Nimród
(MTNY AI, Marcelháza, fel-

A cellában józanodott ki

Még a rendőrök is meglepődtek, amikor április 20-án, röviddel reggel nyolc óra után egy közúti ellenőrzés során
szembe találták magukat azzal a 35 éves férfival, aki Peugeot Partner furgonját vérében 1,52 mg/l alkohollal vezette. Ez a korábbi mértékegységre átszámítva 3,17 ezreléknyi
alkoholszintnek felel meg. A rendőrök azonnal bevonták a
férfi jogosítványát, és ittas vezetés miatt bűnvádi eljárást
indítottak ellene. Az ittas gépjárművezető a rendőrségi cellában „pihente” ki mámorát.

Bandor Éva a pekingi filmfesztiválon
elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó díjat!

Az idei Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválra a világ 90 országából 930 alkotást neveztek
be, de a hivatalos versenybe Marco Müller, Oscar-díjas producer 15 filmet választott.
A zsűri elnöke Luc Besson francia filmrendező volt. Az utóbbi évek legnagyobb szlovák
filmsikerét a Gyerekek (Deti) című film aratta, amelynek rendezője Jaro Vojtek. A film
háromTientan-díjat is elhozott.
A Gyerekek (Deti) című filmnek számos magyar vonatkozása van. A négy különálló
fejezetből álló film producere
Prikler Mátyás, egyik részében
Bandor Éva és Gosztonyi János a főszereplők, de Holocsy
Krisztinát is viszontláthatjuk a
filmvásznon. A film négy történetből tevődik össze, amelyek
mindegyike a gyermek-szülő
kapcsolatot elemzi. Arra szeretne rámutatni, hogy családtagjainkhoz állunk a legközelebb,
még akkor is, ha ezt olykor

nehéz elviselni. Az a történet,
amelyben Bandor Éva és Gosztonyi János játssza a főszerepet,
egy felnőtt lány és idős, beteg
apja viszonyáról szól.
A kelet Oscarjának is nevezett
díjat, amely egy, összefonódó
karjával az Ég Templomának
(Tientan) körvonalát formázó
nő aranyszobra, tíz kategóriában osztotta ki a zsűri. A Komáromi Jókai Színház művésznője, a Jászai-díjas Bandor Éva
mellett, aki a legjobb női mellékszereplő lett, Marek Leščák

a legjobb forgatókönyvért, Tomáš Stanek pedig a legjobb kameráért járó díjat vihette haza.
(A két utóbbi díjat a film producere, Prikler Mátyás vette át.)
– A világon számos fesztivál
és díj létezik. Az számít, hogy
ki hozza meg a döntést ezekről
díjakról. És ha a zsűriben Luc
Besson, Kim Ki-duk és további, értékes alkotók ülnek, akkor
annak van súlya. Habár filmjeinket nem a díjakért készítjük,
a siker örömmel tölt el minket – küldték haza üzenetüket

az alumíniumöntvények területén, részesei vagyunk az
autóipari beszállítói láncolatnak – árulta el Krzysztof
Blasiak, az Alumetal alelnöke. Az Alumetalnak három
üzeme van, mindhárom Lengyelországban, a komáromi
lesz az első külföldi gyáruk,
ahol a legmodernebb technikát alkalmazzák majd.

a film alkotói. A
nyitó- és zárórendezvényt a Peking
külső kerületében
lévő festői Jancsi
(Yanqi) tó mellett tartották, a
díjakat a zsűrielnök Besson és az
akciófilmek hongkongi kungfusztárja, Jackie Chan adta át.
A kínai sajtóbeszámolók szerint
az idei filmfesztivál mellett zajló filmes vásáron több mint 13,8
milliárd jüan (2,2 milliárd dol-

lár) értékű szerződést kötöttek,
ami rekord az ázsiai filmfesztiválok történetében.
A filmet április 30-án 18 órakor a Vasmacska stúdiószínpadon vetítik (Komáromi Jókai Színház).

készítője Mgr. Lancz Ildikó),
ezüstsávos lett Döme István
(Jókai Mór AI, Komárom,
felkészítője Varga Ilona,
bronzsávos pedig Horváth
Lisa (Eötvös Utcai MTNY
AI, Komárom, felkészítője
Varga Rózsa) lett.
A II. kategória versmondói
között aranysávos lett Gál
Ádám Vajk (Tarczy Lajos
MTNY AI, Hetény, felkészítője Mgr. Art. Kiss Szilvia),
ezüstsávos Haris Katarina
(AI Naszvad, felkészítője
Mgr. Holka Gizella), Jančík
Dóra (Eötvös Utcai MTNY
AI, Komárom, felkészítője
Mgr. Koczka Ágnes) és Szalay Mátyás (Munka Utcai AI,
Komárom, felkészítője Habán Hajnalka). A prózamondók között aranysávos lett
Fekete Lujza (Jókai Mór AI,
Komárom, felkészítője Jókai Éva), ezüstsávos Bangha
Roland (Selye János Gimnázium, Komárom, felkészítője Farkas Adrianna) és Lesko
Levente (MTNY AI, Marcelháza, felkészítője Mgr. Édes
Katalin). A III. kategória
versmondói között aranysávos lett Ambrus Zsuzsa (Selye János Gimnázium, Komárom, felkészítője Spátay
Adrianna), ezüstsávos pedig
Lakatos Áron (Jókai Mór AI,
Komárom, felkészítője Jókai
Éva). A prózamondók közül
aranysávos lett Gál Réka
Ágota (Tarczy Lajos MTNY
AI, Hetény, felkészítője Mgr.
art. Kiss Szilvia), ezüstsávos
Cserepes Zoltán (Móra Ferenc AI, Nemesócsa, felkészítője Mgr. Marsal Tamás),
(Folytatás a 3. oldalon)
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és nagybőgőn játszik, tagja
volt a Komáromi Dixieland
Band zenekarnak. Autodidaktának vallja magát, polgári
foglalkozását tekintve fitopatológusként dolgozott. A képzőművészet terén korai anatómiai tanulmányok nyomán
született ceruza- és tusrajzokat
követően más képzőművészeti technikával, többek között
linómetszettel,
rézkarccal,
hidegtűvel próbálkozott, míg
végül az olaj és az akril mellett
döntött. Több kiállításon vett
részt, többek között a Duna

A három Preinernek, a néhai apának, valamint a három gyermek közül kettőnek, Tibornak és Évának az alkotásait mutatja be a nagyközönségnek az április 24-én nyílt kiállítás
keretén belül a Limes Galéria. Nem hivatásos művészek, de a család tagjainak életét több
generáción átívelve a képzőművészet, az alkotás tette, illetve teszi teljessé. Mint azt Szénási Preiner Éva nagyon kifejezően megfogalmazta, ő a festészetben találta meg azt a belső
harmóniát, ami értelmet adott életének.
Idősebb Preiner Tibor 1927- ahogy a zene, a családi körben ismerős otthonának díszeként.
ben Léván látta meg a napvilá- való hegedülés is, felesége zon- A sajnos mindössze 56 évet
got. A festészet iránti vonzódá- gorakísérete mellett.
élt Preiner Tibor festményein
sát és tehetségét édesanyjától Főleg tájképeket festett, alkotá- és emlékén kívül a megnyitón
örökölte, aki kiváló festő és sai megtalálhatók számos barát, szimbolikus értelemben azon a
grafikus volt. A
festményen is
tanári pályát vájelen volt, melasztotta hivatályet barátja, a
sul, Vágsellyén
Munkácsy-díaz ottani Kerjas Szabó Lajos
tészeti
Szakkészített róla.
középiskola
Ilyen családi
igazgatója volt,
légkörben, a
majd családjáképzőművéval Komáromszet és a muba költözött, s
zsika
„napi
itt letelepedve
közelségében”
filozófiát tanífelnőve igazán
tott. A festészet
nem meglepő,
azonban mindig
hogy a gyereis meghatározó
kek is festeni
volt életében,
kezdtek, s a fiú,
számára a kiifjabb
Tibor
kapcsolódást
zenél is, gitájelentette, mint
ron, bendzsón
Idősebb Preiner Tibor: Az utolsó nyár

Hagyománnyá

vált, hogy a Komáromi
Napok rendezvénysorozatának keretében
minden évben megrendezik a komáromi
Ipari Szakközépiskola
tanulóinak
hídépítő
versenyét. Így volt ez
április 24-én is, amikor
az iskola aulájában
telt ház előtt tették ki
a terhelőpróbának a
korábban meghirdetett jeligés pályázatra
beérkezett
szebbnél
szebb pálcikahidakat, s
mint minden évben, ez
alkalommal is a legnagyobb terhelést elviselő
hídszerkezet tervezője,
illetve kivitelezője vitte
el a pálmát.
A verseny megkezdése előtt
jeligével ellátott tizennyolc
hídmakett volt közszemlére
kitéve. Szerkezetüknek csak
a fantázia szabott határt, no
meg természetesen a pályázati feltételek, melyek szerint a
hídépítésre csakis a kereskedelmi forgalomban kapható
hurkapálcikák használhatók,
a ragasztót viszont szabadon
megválaszthattók a pályázók.
„A műszaki feltételeket ille-

Ifjabb Preiner Tibor:
Gyanakvó
Menti Múzeumban, Dolán
Györggyel, Dúdor Istvánnal,
valamint Lőrincz Zsuzsával
a csallóközaranyosi kultúrházban, a Magyar Területi
Színház aulájában, hogy csak
néhányat említsünk a nagyközönség előtti bemutatkozások
közül. Illusztrációi megjelentek újságokban, díszítenek
könyveket, alkotásai fellelhe-

tők magángyűjteményekben a világ minden táján.
Szénási
Preiner
Éva
ugyancsak
örökölte a képzőművészeti iránti
vonzódást. Már
az alapiskolában
felfigyeltek rajzkészségére, tanárai közé sorolja
öccsét, Tibort, dr.
Vavrik Erzsébetet
és Kocsis Ernő festőművészt. aprólékos gonddal megfesNem lett ugyan rajztanár, mint tett tájképei, fiának absztrakt,
szerette volna, ám saját beval- gondolatébresztő alkotásai és
lása szerint a festészet felol- Éva könnyed akvarellképei
dotta benne mindazt a szoron- igazán szemet gyönyörködtető
gást és belső ellentétet, melybe alkotások, melyek június 15az élet gyakran belesodorta. ig láthatók a Limes GalériáSzabadidejében a festészet ban. A megnyitó pillanatainak
titkait kutatta könyvekben, ünnepélyes voltát emelte Jóba
galériákban. Számára a festés Mihály szavalata, a Gaudium
az akvarellel kezdődött, majd vegyes kar Stirber Lajos karsok kísérletezés, más techni- nagy vezetésével, valamint a
kák kipróbálása után oda is Nomen est Omen zenei formákanyarodott vissza. Több ki- ció, mellyel együtt ifjabb Preállítása volt többek között a iner Tibor is megcsillantotta
Jókai Színházban, a komáromi zenei tehetségét.
-nkzsCsemadok Galériában, PárFotók Németh István
kányban, Esztergomban, festményei megtalálhatók itthon
és külföldön,
ismerősöknél,
barátoknál.
Ez a mostani
közös családi
tárlat
igazán
méltóképpen
összefoglalja
és bemutatja a
három Preiner
képzőművészeti munkásságát, idősebb
Szénási Preiner Éva:
Preiner Tibor
Kingyes – Feszty kúria

HÍDÉPÍTŐK VERSENYE
AZ IPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

tően említést érdemel, hogy a
makett fesztávolságának 1000
milliméteresnek kell lennie,
szélessége nem haladhatja
meg a 110 mm-t, önsúlya pedig az egy kilogrammot és egy,
a súlypontjában elhelyezett
terhelőelemmel is el kell látni”
– tájékoztatott Pinke Péter, az
iskola tanára, a verseny szervezője és moderátora. A továbbiakban megtudtam, hogy
két kategóriában hirdették

meg a pályázatot, miszerint a
hídmakettek készülhettek hurkapálcikákból és száraztésztá-

mást váltották a fesztült várakozással telt hosszas percek,
majd a fel-felcsattanó taps és

Fent a mintadarabok bemutatása látható, balra a fiúcsapat izgalma a súlypróbánál

örömujjongás, amely gyakran
kijárt a legnagyobb megterhelést elviselő hídszerkezetnek, illetve tervezőinek, készítőinek, akik a műsorvezető
kérdéseire válaszolva röviden
megmagyarázták, hogy milyen meggondolás alapján

ból, ám az idén egyik pályázó
sem választotta az utóbbit.
A verseny izgalmakkal teli
csaknem két órája alatt egy-

választották meg a híd formáját és a makettek találó és
olykor humoros fantázianevét.
A hidak terhelési próbáját és a
rájuk nehezedő súlyt egy kivetítőn kísérhette figyelemmel a
szakmai közvélemény. A versenyen jelen volt Szórád Zoltán
is, akinek a makettje 2013-ban

nem kevesebb, mint 355 kg-os
terhelést viselt el, s ez az iskolai verseny eddigi rekordjának
számít. S ha már a rekordoknál tartunk, feltétlenül meg
kell említeni, hogy az abszolút
rekordot Járó Csaba és Vincze
Márió tartják, akiknek a hídmakettje ugyancsak 2013-ban
Budapesten csak 570 kilomgrammos terhelés után adta
meg magát.
Hasonlóképpen, mint a verseny előző évfolyamaiban
kiosztott szavazócédulák ös�szesítése alapján, az idén is
átadták a jelenlévők által legszebbnek minősített hídszerkezet tervezőjének járó „szépségdíjat” is, amelyet a „Kis
Egyes” készítői, Nagy Zsolt
és Ecet Balázs 4. C osztályos
diákok érdemeltek ki. Az idei
hídépítő verseny győztese
Kovács Dávid lett, akinek az
„Utolsó Esély” fantázianevű
hídszerkezete 164,7 kilogrammos terhelést bírt ki. A verseny és az eredményhirdetés
befejeztével a hídtervezők és
nézők egyaránt elégedetten
hagyták el az iskola auláját. Ez
utóbbiak között távozás közben még hosszan folyt a szakmai disputa. Lehet, hogy jövőre közülük többen is próbára
teszik alkotásukat, tudásukat?
Németh István
(A szerző felvételei)

Pinke Péter tanár gratulál a verseny győztesének, Kovács Dávidnak.
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Komáromban fejeződött be
a tavaszi hadjárat
Dobpergés, felvonulás, huszárosan pattogó vezényszavak... A Komáromi Napok
rendezvénysorozatának egyik leglátványosabb eseményére vasárnap délután került
sor a Klapka téren. Ide érkeztek az izsai
Első Lovas és Hagyományőrző Egyesület,
s az őket elkísérő hazai és magyarországi
hagyományőrző huszáregyesületek tagjai,
akik részt vettek az idei tavaszi hadjáraton.

Tárnok István, a hadjárat
parancsnoka
Klapka szobra előtt
tett ünnepi jelentést
Stubendek
László
komáromi
polgármesternek. A háromnapos lovastúrán
résztvevők Nagysalló, Köbölkút, Kürt,

Perbete, Bátorkeszi,
Madar, Komárom útvonalon keresték fel
az 1848/49-es szabadságharc emlékhelyeit.
Felvételeink a komáromi záróünnepségen készültek.
Kép: Németh István

A DZSUNGEL KÖNYVE

olvasópróbája a Komáromi Jókai Színházban

A Komáromi Jókai Színház társulata 2015. június 12-én
mutatja be Dés László, Geszti Péter és Békés Pál népszerű
musicaljét, A dzsungel könyvét, melynek első olvasópróbáját tartották április 22-én. Az előadást a színház főrendezője,
Méhes László állítja színpadra, Maugli szerepében Sándor
Péter m.v. látható majd. A további szerepekben: Holocsy
Krisztina, Tóth Tibor, Tóth Károly e.h., Bandor Éva, Majorfalvi Bálint, Bárdos Judit, Bernáth Tamás, Skronka Tibor,
Olasz István és Szabó Viktor. A jelmezeket Gadus Erika m.v.,
a díszletet Székely László m.v. tervezi, a koreográfus Kispál
Anita m.v., a zenei vezető Gebora György m.v.
A nagyszabású musical-produkció az évad utolsó bemutatójaként látható majd, mely minden generáció számára tartalmas szórakozást ígér.
Fent az olvasópróba, lent balra Méhes László rendező, jobbra Sándor Péter látható.
Majorfalvi Bálint

József Attila költészetének szellemében
(Befejezés az 1. oldalról)
Kiss Dóra (Édes Gergely
MTNY AI, Madar, felkészítője
Mgr. Marcsa Enikő) és Králik
Máté (Munka Utcai MTNY AI,
Komárom, felkészítője Laboda
Róbert).
A IV. kategória versmondói
közül aranysávos besorolást
szerzett Melecsky Kristóf (Selye János Gimnázium, Komárom) és Kálosi Zsófia (Selye
János Gimnázium, Komárom)
mindkettőjük felkészítője Spátay Adrianna volt. Ezüstsávos
lett Lakatos Lili (Selye János
Gimnázium, Komárom, felkészítője Spátay Adrianna),

bronzsávos Angyal Krisztián
(Ipari Szakközépiskola, Komárom, felkészítője PaedDr. Kiss
Péntek József). A prózamondók versenyében aranysávos
lett Horváth Barbara (Selye
János Gimnázium, Komárom)
és Aranyosi Zsolt (Selye János
Gimnázium, Komárom). Mindkettőjük felkészítője Spátay
Adrianna volt. Bronzásvos besorolást kapott Nagy Zsolt (Selye János Gimnázium, Komárom) és Szebellai Dániel (Selye
János Gimnázium, Komárom)
Mindkettőjük felkészítője Farkas Adrianna volt.
Az V. kategória szavalói kö-

Farnbauer Béla tanár úr
ezentúl az égieknek szaval
Ezt a felvételt öt évvel ezelőtt készítette az osztály sokadik találkozóján osztálytársunk, Hodek Mária. Igaz, szeretett osztályfőnökünk akkor még csak 82 éves lehetett. Név szerint
ismert mindenkit, s bizony úgy tűnt, hogy Béla bácsi semmit
sem változott, csak mi, a valamikori diákok öregedtünk meg.
Mi kaptunk tőle életörömöt, pedig számára a sors sok éven
át csak szenvedést hozott. Diákként, leventeként esett orosz
fogságba, kohó mellett dolgozott. Más belehalt, ő megacélosodott. Több száz kilométert gyalogolt, mire hazatért.
Folytatta tanulmányait,
csónakon, az éjszakai
sötétség jótékony leple
alatt vitték át a határon,
hogy pápai diákként
érettségizhessen.
Idehaza osztályidegen lett,
amikor feleségül vette
szerelmét, a nagynevű
komáromi református
lelkész és püspök leányát. Jó néhány éven
át kőműveskedett, mire
végre felállhatott a katedrára. Teljesült régi
álma, ő lett a diákok szeretett „Fanbija”.
Furcsa pedagógiai módszere volt. Tévedhetetlen a földrajzi ismeretekben, a kötelező tananyagot messze
meghaladó tudással a természetrajzban. Senki sem unatkozott az óráin, amelyek sok esetben még az irodalomórát
is lepipálva, váltak egyszerre felvilágosítóvá és a nemzeti
önérzet erősítőjévé. Több száz verset tudott elmondani kapásból, amivel nem lenyűgözni akart, hanem buzdítani az
epika szeretetére és megmutatni azt, hogy milyen szép és
kifejező is a magyar nyelv.
Hitét sohasem tagadta meg, Isten akaratába beletörődve,
csendesen távozott körünkből. Békében ment el, betölthetetlen űrt hagyva családja és diákjai életében.
Béla bácsi, nyugodj békében, mi nem feledünk!

zül aranysávos lett Illés Ivett
(Selye János Egyetem, Komárom, felkészítője Mgr. Kovács
Ildikó), ezüstsávos pedig Borsó
Ákos (Selye János Egyetem,
Komárom).
A VI. kategória énekelt versek versenyében ezüstsávos lett

Kóruspódium:

(2.)

a Dió Duó (az Ipari Szakközépiskola verséneklői, Komárom, felkészítőjük Kiss Péntek
József), a Szeptakkord (Komárom, felkészítőjük Misák
Bence). Bronzsávos besorolást
kapott a komáromi Paluska
Zsuzsanna.

Harmincöt éves a komáromi Concordia

Folytatjuk a Concordia Vegyes Kar tagjainak visszaemlékezéseit. A többszörös aranykoszorúval értékelt énekkar számos nemzetközi kórustalálkozó részese volt, nem szólva arról, hogy hatalmas sikert aratnak a komáromi születésű Beliczay Gyula F-dúr miséjének
újkori bemutatójával. Nem csoda, hogy az énekkar tagjainak visszaemlékezéseiben ez a
mű előkelő helyet foglal el.
Bakos Márta: Gyerekként
mindig irigykedve hallgattam
az iskolai kórus tagjainak élménybeszámolóit egyes fellépésekről, próbákról, de szüleim hajthatatlanok voltak ez
ügyben. Hiába próbálkoztam,
nem engedtek kórusban énekelni, mondván, így is sok a
teendőm, elfoglaltságom, első
a tanulás! Később még az Ifjú
Szívekkel is próbálkoztam, de
a hétvégi összpontosítások miatt szüleim ezt sem támogatták
(pedig már középiskolás voltam!)
Talán az 1986-87-es iskolaévben történt, hogy Stirber
Lajos Lajos bácsival egyetemben megkeresett
Kaszás
Margitka
egy kedves
felkéréssel, hogy
kisérném-e az iskolai kórusukat
egy
versenyen.
Rögtön
kaptam
az alkalmon és
ifj. Somorjai J.: A
kis gőzös c. mű
kíséretével debütáltam – ha nem
is az énekkarban,
de legalább a
zongoránál. Mondanom sem
kell, hatalmas élmény volt
számomra Margitka keze alá
játszani. Ekkor határoztam el,
hogy amint lehetőségem nyílik egy közösségben énekelni,
igent mondok.
Hogy mit is jelent számomra
a zene? Valójában ez a kommunikáció egyfajta eszköze,
amely nevel, szórakoztat és
gyönyörködtet. Olyan lelki

táplálék, amely semmi mással
nem pótolható. Ember- és személyiségformáló ereje mellett
fejleszti még a tudatosságot,
következetességet, a rendszerességet, segítőkészséget,
toleranciát, magabiztosságot,
a fellépőkészséget.
A közösen learatott munka
gyümölcse pedig mennyivel édesebb tud lenni, ha azt
együtt fogyasztjuk el!
Különösen nagy öröm számomra, hogy igényes művekkel ismerkedhettem meg,
mint Bach: Bourrée, Händel:
Hallelujah, de a Mundi renovatio vagy akár a De profundis-ban is láttam fantáziát.
Legszívesebben
azonban
saját
anyanyelvemen
énekelek.
Persze az énekkari fellépések során sok az örömteli
esemény,
de előfordulnak
kellemetlen pillanatok is. Csodálatos élmény
volt a budapesti
Müpa találkozó
és talán Krakkó,
a sokféle nációval és rendkívül magas színvonallal. A
legkellemetlenebb élményem
pedig egy peredi fellépéshez kötődik, amikor elakadt
a cipőm sarka a kábelekben
és egész szereplésünk alatt
görcsbe rándult izmokkal,
egy helyben, mozdulatlanul
állva énekeltem, mert az a
fránya lábbeli megmakacsolta magát, se ki-se be!

Thoma Judit: Alig fél éve,
csak 2014 óta vagyok a kórus
tagja. Kedves rokonom, Thoma László hosszas unszolására
kezdtem el
járni a próbákra, egyre nagyobb
lelkesedéssel, azóta
a kihívás
a legfőbb
ok, ami itt
tart. Végre
egy olyan
kórus tagja lehettem, amelynek tagjai
igényesek arra, amit csinálnak,
ambiciózusak, és nem riadnak
vissza a nehezebb daraboktól
sem. Mivel még viszonylag
„friss” tag vagyok, ezért még
nem nagy a választási lehetőségem a kedvenc darab terén,
de a Pénteki ima, a Pater Noster, a Cantate Domino és Fauré
Requiemjének éneklését is élvezem.
Németh Éva: 1985 szeptemberétől vagyok kórustag, az anyukámat „váltottam”, ő alapító
tag volt. Ha lehetett, már előtte
is mentem mint „közönség”,
persze az apu is (a teljes család). Hogy mi
tart itt? Úgy érzem,
hogy tartozom valahová, lehet, hogy nem
tűnik úgy néha, ezért
elnézést kérek. Olyan
emberekkel lehetek
együtt, akik nagyjából ugyanazt szeretik
művelni. Nehéz megmondani, hogy me-

lyik a kedvenc kórusművem,
inkább az optimistább darabok.
Az énekkar „vitt rá”, hogy zeneszakra jelentkezzem, sokat
segített, hogy főiskolásként is
ismertem zenedarabokat (kórusműveket), zeneszerzőket, a
feldolgozások által verseket,
amiket esetleg csoporttársaim
nem. Néha már kínosnak éreztem a dolgot. Természetesen
ők meg olyasmit tudtak, amit
én nem. Több nagy élményem
is van az énekkarral kapcsolatban. Az első, amire szívesen
emlékszem, az első (1987-es)
weissenfelsi út, amikor egy
óvónőképző középiskola kollégiumában laktunk, és be volt
osztva még a zuhanyozás is:
egy óra a fiúknak, egy óra a lányoknak reggel is meg este is,
az esti murizások és egyebek.
Annyit életemben nem nevettem, mint ott. Élmény volt
természetesen az amerikai út
is, meg a többi. A fősulin történt meg, hogy olyan tanárok
is tanítottak minket, akiket az
énekkar kapcsán már ismertem
előtte is: Paszmár János, DukaZólyomi Emese, később Józsa
Mónika. Emese emlékezett rám
a Concordiából: amikor elsőben az első zeneelmélet-órán
be kellett mutatkoznunk, hogy
ki honnan van, meglepetésemre
emlékezett rám a ConcordiásCSMTKÉ-s közös éneklésekről. Most hirtelen csak ez jutott
eszembe. És az
egészben az a jó,
hogy ha ki is estem
egy-egy időszakra,
vissza lehetett és
lehet jönni, és van
egy hely és egy
csapat, ahol, úgy
érzem, talán rám is
szükség van. (Bocsánat a kissé patetikus befejezésért).
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Növényvédelem
Tavasz a kertekben

Az esetlegesen csapadékossá
váló időjárás hatására egyes,
fejlődésükhöz
nedvességet
igénylő gombabetegségek és
kártevők szaporodásnak indulhatnak. A levéltetvek száma is nő, már előfordulnak a
gyümölcsfák, dísznövények
fejlődő, friss hajtásain. Kártételüknél (hajtásvég-, levéldeformálódás,
sárgulás)
jelentősebb, hogy a vírusos
betegségeket is terjesztik. Az
elszaporodás kezdetén a kontaktkészítmények hatása is kielégítő, de erős fertőzés esetén,
ha a levelek már besodródtak,
a felszívódó hatású rovarölő
szerek adnak csak megfelelő eredményt. Védekezésre
felhasználható készítmények
a III. forgalmi kategóriába
tartozók közül pl. Pirimor 50
WG, Chess 25 WP és a Teppeki 50 WG csak a levéltetvek
ellen hatásos, míg a neonikotinoidok (Actara 25 WG) és
piretroidok (Cyperkill 25 EC,
Decis 2,5 EC, Karate Zeon
2,5 WG, Sherpa, stb.) hatóanyag-tartalmú inszekticidek
szélesebb hatásspektrumúak,
használatuk abban az esetben
javasolt, ha többféle kártevő is
előfordul a növényeken. A készítmények megvásárlása előtt
tájékozódni kell, hogy milyen
kultúrában engedélyezett az
adott szer. A megfigyeléseink
szerint az almástermésűekben
rajzanak a levélaknázó-molyok, a csonthéjasokban a szilvamoly, keleti gyümölcsmoly,
a szőlőben a tarka szőlőmoly.
A lárvakelés megindult. Mivel
a hatékony védekezés alapja, hogy a tojásból kikelő kis
lárvák rovarölő szerrel kezelt
felületet találjanak, el kell
végezni a permetezéseket.
Felhasználhatók a szabadfor-

galmú készítmények közül pl.
a kitinszintézisgátlók (Alsystin 25 WP, Dimilin 25 WP,
Match 050 EC, Nomolt 15 SC,
stb.), melyek kijuttatásának
időzítése különösen nagy odafigyelést igényel, továbbá a
neonikotinoid (Actara 25 WG)
és a piretroid (Decis 2,5 EC,
Fendona 10 EC, 2 EC), Sherpa, Talstar, stb.) hatóanyagú
rovarölő szerek. A piretroidokat a hasznos parazitarovarok
kímélése céljából évenként
legfeljebb kétszer használjuk. Fokozottan felhívjuk a
figyelmet az almáskertekben
folyamatosan fennálló varasodás- és lisztharmatveszélyre.
Az almafavarasodás tünetei
már megjelentek a levélen, s
kedvező körülmények (csapadék, vagy erős hajnali harmatképződés) mellett a fertőzés
veszélyezteti a gyümölcsöt is.
A varasodás ellen a zöld dió
nagyságú termésállapotig un.
szisztemikus blokk (kontakt és
szisztemikus gombaölő szerek
(pl. Score 250 EC, vagy Topas
100 EC + Dithane M 45, stb.)
tankkeverékben történő, vagy
a gyári kombinációk (Folicur
Plus WG, Tercel, II. forg. kategória, stb.) kijuttatását javasoljuk. Lisztharmat fellépésekor speciális lisztharmat elleni
fungicidekkel (Nimród 25 EC)
és gombaölő szer kombinációk (kén, Cosavet DF, Kumulus
S, Microthiol Special, Necator
80 WG, Thiovit Jet, Tiosol,
Solfo M 80 WP, stb.) + felszívódó (Discus DF, Tercel,
Zato 50 WG, II. forg.kat.,
Systhane 12 E Duplo, Topas
100 EC, stb. valamelyike)
felhasználásával lehet a betegséget leküzdeni. Vigyázat,
a kéntartalmú készítmények
25 °C felett megperzselhetik

Vendéglői turizmus
a növényt! Szőlőben a gombás betegségek leküzdésére
az alábbiak javasolhatók: A
fertőző
kordonkar-elhalás
előfordulásakor, a fertőzött
vesszők elégetésével mérsékelni lehet a fertőző anyag
mennyiségét és Curzate R (F)
kipermetezésével a betegség
terjedését. A hagyományosan
orbáncos területeken célszerű
5-6 leveles korban kezelni
mankoceb hatóanyagú gombaölő szerrel (Dithane M 45,
DG Neo-Tec, stb.), a hatás
fokozható, ha elemi kénhatóanyag-tartalmú fungicidet
adunk hozzá. A lisztharmat
elleni védekezés alapja a
megelőzés, ennek időpontja
a 20-25 cm-es hajtáshos�sz állapota, ami rendszerint
megegyezik a peronoszpóra
elleni első védekezés időpontjával. A lisztharmat ellen
jelen fenológiai állapotban
a kéntartalmú-, a peronoszpóra ellen mankoceb, vagy
metiram hatóanyagú kontakt
növényvédő szerekkel lehet
védekezni, ellenben, ha csapadékosra fordul az idő, vagy
biztosan beazonosított tünet is
előfordul, akkor csak a felszívódó készítmények (Cursate
F, Galben M, Ridomil Gold
MZ 68 WG, stb.) nyújtanak
megfelelő védettséget. Csapadékos napok után, de legalább
10-14 naponként célszerű a
kezeléseket megismételni. A
tarka szőlőmoly rajzása egyes
térségekben erős, a tojásrakás
folyamatos. A tömeges lárvakelés május közepén várható. A permetezés a kikelő kis
lárvák ellen a leghatékonyabb,
elhúzódó rajzás esetén egy kezelés nem elegendő, 7-10 nap
elteltével a permetezést meg
kell ismételni.
–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

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.) Szerencsére ön alkatilag
nem hajlamos a hízásra, de azért oda kell figyelnie, hogy mennyit
és mit eszik, különösen olyan időszakokban, amikor nem jut ideje mozgásra. Ha mégsem tud ellenállni a finom ételeknek, válas�szon valamilyen csapatsportot és még új barátokra is szert tehet.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha azt akarja, hogy a kezdeti nagy szerelem varázsa örökké tartson, tegyen az unalom ellen!
Ebben segít minden olyan gesztus, program, hangulat, ami ébren
tartja kedvesében a romantikus érzelmeket. Tegye ezeket az apró
momentumokat élete részévé és garantált a boldogsága!
KOS (március 21. – április 20.) Mostanában csak azzal foglalkozik, hogy ki mit vár el öntől, mire vágyik, de teljesen figyelmen
kívül hagyja, hogy önnek mire lenne szüksége. Ehhez persze az
kellene, hogy időnként nemet mondjon, ami mindig nehezére
esik, hiszen úgy érzi, felelősséggel tartozik másokért.
BIKA (április 21. – május 20.) Amikor szembesülnünk kell egy
hiányosságunkkal vagy egy gyengénkkel, sokáig nem vagyunk
hajlandóak tudomást venni róla, hanem inkább kivetítjük valakire a környezetünkben. Ilyenkor a legjelentéktelenebb apróság is
elviselhetetlenül idegesítővé válik.

www.mojepozicky.sk

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha olyan helyzetbe kerül, amin
már nem tud változtatni, mert egyszerűen túl késő, vagy mert nem
csak önön múlik a dolgok alakulása, nyugodjon bele és igyekezzen kihozni belőle a lehető legtöbbet. Ne vádoljon másokat, inkább
gondolja végig, hasonló helyzetben legközelebb mit tenne.
RÁK (június 22. – július 22.) Makacsul ragaszkodik a véleményéhez egy olyan kérdésben, amelyben vitapartnerének jóval
több tapasztalata van. Tényleg azt gondolja, hogy igaza van,
vagy egyszerűen csak nem tudja, hogyan léphetne vissza? Ha az
utóbbi, akkor legyen egyszerűen őszinte.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kedve lenne ma korlátlanul költekezni, pedig a vásárolgatást jól meg kellene gondolnia,
ugyanis hamarosan kedvező lehetősége adódik, amelyet ki kellene
használnia. A befektetési lehetőség váratlanul jön, gyors döntést igényel, és lehetővé teszi, hogy könnyedén javítson anyagi helyzetén.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Egy jelentéktelennek
induló flörtből kialakulhat valami egészen komoly dolog. Amint
közelebbről megismerik egymást, kiderül, mennyire hamis kép
élt önökben egymásról és milyen sok dologban gondolkoznak
hasonlóan. Ez jó alap lehet egy tartós, boldog kapcsolathoz.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön akkor érzi magát
boldognak, ha van egy célja, amit elérhet, amivel foglalkozhat, ami
felé tarthat. Tudatosan figyeljen oda, hogy ez mindig meglegyen,
keressen kihívásokat vagy olyan területeket, amelyekben örömét
leli és ami fellelkesíti. Ez tartja önt életben, ez táplálja erejét.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Törődjön többet az
egészségével, különösen a táplálkozásával! Legyen rá gondja,
hogy minden nap elegendő vitamint és fehérjét fogyasszon. Élvezze a nyár ajándékait, a gyümölcsöket, hiszen ezek segíthetnek
feltölteni megcsappant készleteit és visszaadják életerejét.
NYILAS (november 23. – december 21.) Minden párkapcsolatban előfordulnak olyan időszakok, amikor a két ember valamivel
távolabb kerül egymástól. Több időt töltenek külön, más kezdi el
érdekelni őket, de ez még nem jelenti azt, hogy ne szeretnék egymást ugyanúgy. Ennyi szabadságot megengedhetnek maguknak.
BAK (december 22. – január 20.) Nem csak önt zavarja, ha folyamatosan ellenőrizni akarják, de kedvese sincs tőle elragadtatva. Már megint más szabályokat alkalmaz másokra, mint saját
magára. Úgy gondolja, az ön indokai megalapozottak, míg másnak nincs joga bármi rosszat feltételezni önről.
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Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

* Maliar – šikovné ruky – pekné
steny. Tel.: 0905 365 661
* Eladó Honda Shadow VT750C típusú motorkerékpár. Tel.: 0907 036 304.
* Eladó kukorica. Tel.: 0917 201 668.
* Eladó kitűnő állapotban levő
sarok konyhabútor. Tel.: 0905
158 925.*

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.

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

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.
* Gútai székhellyel rendelkező
cég gépmestert, valamint stancológép kezelőjét keresi. Tel.: 0949
476 492.
* Eladó használt tetőcserép.
Tel.: 0907 357 583.
* Eladó garázs Komáromban,
a Nagy soron 5000 euróért.
Tel.: 0911 982 543.
* Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván. Tel. (16 óra után):
0905 383 432.
* Eladó 80 db bordásradiátor.
Tel.: 0905 531 046.

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
* 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 tisztított lucernamag. Tel.:
0907 578 200.
* Eladó családi ház Kolozsnémán (két szoba, konyha, fürdőszoba, beépített kandalló). Tel.:
0903 732 744, ill. 0910 680 103.
* Výhodná pôžička aj do 24
hodín. Kedvező kölcsön akár
24 órán belül. Tel.: 0944 937
422.

GALERIA

Hétszemélyes
minibuszokkal

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

Élelmiszerüzletbe
gyakorlattal rendelkező
eladónőt keresünk
(Klapka u., Hapy Day)
Érdeklődni lehet
hétfőtől péntekig
9-15 óra között
Tel.: 0911 208 885

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

* Bérbe adók irodahelyiségek Komárnóban, parkolási
lehetőséggel jó áron. Tel.: 090
5388 804

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

* 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.
* Kőműves- és tetőmunkákat
végzünk. Jelszavunk: minőség és tisztaság. Térkőlerakás és
kerítések készítése, csempézés,
gipszkartonozás. Tel.: 0905 295
528.

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
május 2-tól 8-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, 10.35 Balfékek (amer.), 11.00 Tűsarok,
12.35 Knight Rider (amer.),
13.40 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.40 Az iker (francia), 18.00 Tények, 19.00 A
múmia (amer.), 21.35 Dől a
moné (amer.), 23.30 A folyó
(amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.00
Kalandor, 12.50 Street Kitchen, 13.25 Nevelésből
elégséges (amer.), 13.50 A
lecsó (francia), 16.00 Seriff
az égből (olasz), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
19.10 Alkonyat (amer.),
21.20 Hasonmás (amer.),
23.10 A szerv (amer.), 1.00
Hazatérés (amer.)

RTL II

10.40 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 11.25 Strandszerelem (amer.), 13.00 Kispályás szerelem (amer.), 15.00
Nagy szám!, 16.30 Nyomtalanul (amer.), 17.00 Tökéletes célpont (amer.), 18.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 19.00 Szex és New
York (amer.), 22.00 A belső
ellenség (amer.), 23.00 Kispályás szerelem (amer.)

M2

11.30 Kicsi a bors, de erős,
12.55 Született kémek,
14.10 Szófia hercegnő,
15.55 Lucky Luke, 17.45
Állatkert a hátizsákban,
18.30 Kukori és Kotkoda,
19.15 Nyuszi Péter, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Világok
harca: Baraka

Duna tv

8.50 Kajak-kenu Eb, 11.30
Csodabogár, 13.45 Labdarúgás, 16.05 Kézilabda válogatott mérkőzések, 18.00
Híradó, 18.30 Szerencse
szombat, 19.25 Nero Wolfe rejtélyei (olasz), 21.10
A Quantum csendje (angolamer.), 23.00 Két székely,
1.55 Egy titkos szerelem
története (francia)

Duna World

10.05 Hogy volt?, 12.01 Nótacsokor, 13.15 Aranymetszés, 14.10 Cafe Moszkva
(magyar), 16.00 Novum,
16.35 Csodabogár, 18.40
Van képünk hozzá, 19.35
Hazajáró, 20.05 Régimódi történet (magyar), 21.25
Gasztroangyal, 22.25 Ridikül, 23.10 Itthon vagy!

Pozsony 1

10.55 Grimm mesék, 12.00
Jégkorong világbajnokság,
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 A király szolgálatában (francia-olasz)

Pozsony 2

13.15 Farmereknek, 13.35
Tesztmagazin, 13.45 Bajnokok Ligája Magazin, 14.15
Jégkorong világbajnokság

Markíza tv

9.40
Lépésről
lépésre,
10.40 A kozmetikusnő és
az állat (amer.), 12.55 Elrabolt gyermek (amer.),
14.55 Jobb későn, mint
soha, 17.35 Szomszédok,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Az igazi
férfi (amer.), 22.40 A túsz
(amer.), 1.50 Az igazi férfi
(amer.), 3.30 Bostoni gyilkosságok (amer.)

JOJ TV

10.10 A farmer feleséget keres, 11.40 Az örökség 12 feltétele (amer.),
14.10 Vissza a játékba
(amer.), 16.00 Jégkorszak
3 (amer.), 18.00 Új kertek,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 A hősök keresése
(amer.), 22.45 Feltámadt
halál (amer.), 0.45 Kill Bill
(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, 11.20 Falforgatók, 12.25 Knight
Rider (amer.), 13.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.25 Édesek és mostohák
(amer.), 18.00 Tények,
18.55 Az ének iskolája,
21.20 Friderikusz, 22.20
Charlie St. Cloud halála és
élete (amer.-kanadai), 1.20
Elhallgatott gyalázat

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 11.05
A Muzsika TV bemutatja,
13.10 Egy rém modern család (amer.), 13.35 Alkony
(amer.), 15.55 Seriff és az
idegenek (olasz), 18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.50 A nemzet aranya
(amer.), 22.10 Lángoló jég
(amer.)

RTL II

8.40 Strandszerelem (amer.),
10.15 Szex és New York
(amer.), 13.00 Segítség,
bajban vagyok!, 18.00 Heti
hetes, 19.00 Diploma után
(amer.), 21.00 Minden lében
négy kanál (amer.), 22.00
Heti hetes, 23.00 Showder
Klub, 0.00 Diploma után
(amer.)

M2

12.20 Született kémek,
13.10 Állatkert a cipősdobozban, 13.40 Varázslók a
Waverly helyből, 14.35 Arsene Lupin, 15.25 Garfield
és barátai, 16.20 A rút kiskacsa és én, 18.30 Kukori
és Kotkoda, 19.05 Dip és
Dap, 19.10 Nyuszi Péter,
20.00 Böngésző, 21.00
Filmklub, 23.40 Magyarország, szeretlek!

Duna tv

8.50 Kajak-kenu Eb, 11.10
Önkéntesek, 11.50 Kajakkenu Eb, 15.50 Hagyaték, 16.30 Hazajáró, 18.00
Híradó, 18.35 Hogy volt?,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 20.40 Egynyári kaland
(magyar), 21.40 Különleges
történetek (francia-olasz),
1.00 A Quantum csendje
(angol-amer.)

Duna World

10.10 Önök kérték, 11.05
Rúzs és selyem, 12.00
Nótacsokor, 13.55 Szenes
Iván írta, 14.40 Amire a
világ táncolt, 16.15 OTP
Bank Liga, 18.55 Térkép,
19.55 Évszakok Balázs
Fecóval, 21.25 Gasztroangyal, 22.25 Ridikül, 23.10
Rúzs és selyem

Pozsony 1

13.35 Agatha Christie:
Poirot (angol), 14.30 Harc
Moszkváért, 16.00 Jégkorong-vb, 19.00 Híradó,
20.20 A swing királynői
(olasz),
23.50
Agatha
Christ ie: Poirot, 0.45 Harc
Moszkváért

Pozsony 2

9.05 Farmereknek, 9.30
Reggeli mise, 12.00 Jégkorong
világbajnokság,
16.20 Szóval, 16.25 Őrangyalok, 16.55 Színészlegendák, 17.10 Az ideális
férj (szlovák), 18.30 Esti
mese, 18.35 Jégkorong világbajnokság

Markíza tv

7.40 Tom és Jerry, 9.10
Scooby-Doo (amer.), 10.50
Lépésről lépésre, 11.45 A
legnagyobb filmkatasztrófa
(amer.), 13.30 Chart Show,
15.40 Az igazi férfi (amer.),
17.50 Kredenc, 19.00 Híradó,
20.30 Ghost Rider 2 (amer.),
22.35 A bosszúálló (amer.kanadai)

JOJ TV

10.50 Múmia (amer.), 13.45
A hősök keresése (amer.),
15.50 Félteni való csaj
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Marley és én
(amer.), 23.10 Emberek,
mint mi (amer.), 1.50 Kill
Bill (amer.), 3.35 Rocky IV.
(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, 6.20
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 Tökéletes célpont (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 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.), 23.30 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, 12.50 Egy vízcsepp elég (ausztrál), 13.20
Fixi, Foxi és barátaik, 14.50
Kedvencek a világ körül,
15.55 Traktor Tom, 17.15 A
város hősei, 17.45 Peppa malac, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Gyilkosság (amer.), 23.25 Életművész: Figula Mihály

Duna tv

10.25 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), 19.35 Brown atya
(angol), 20.30 Kékfény,
21.25 Bábel – Hesnával
a világ, 22.25 Ólomkapu,
0.20 Különleges történetek

Duna World

13.15
Kívánságkosár,
15.20 Isten kezében, 16.10
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,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
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, 20.00 Jégkorong
világbajnokság, 22.40 A
mentőautó (cseh), 23.40 A
gyanúsított, 0.20 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

13.15 Bajnokok Ligája Magazin, 14.05 Profik, 14.30
Amnézia, 15.00 Fókusz,
16.00 Jégkorong-vb, 18.40
Esti mese, 18.45 Jégkorong-vb, 20.00 Különleges
asszonyok, 21.35 Tudományos magazin, 22.00 Dokumentumfilm, 23.05 Jégkorong-vb

Markíza tv

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
Pár lépés a mennyország
(amer.-mexikói), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 23.00
Barátok közt

M2

13.00 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.30 Fixi, Foxi és
barátaik, 16.05 Traktor Tom,
16.50 Lóti és Futi, 17.35
Kukori és Kotkoda, 18.25
Mélytengeri
mentőcsapat,
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, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.35
Rex felügyelő (osztráknémet), 20.25 Önök kérték, 21.25 Becéző szavak
(amer.), 1.25 Akit Djangónak hívtak (olasz)

Duna World

11.05 Minden tudás, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.35 Evangélikus
magazin, 16.25 Útravaló,
17.10 Halak megmentése,
17.45 Férfi kosárlabda rájátszás, 20.05 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 Lynley felügyelő, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.00 Jégkorong-vb, 22.45 Harc az idővel,
23.30 Törvény és rend, 0.15
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

12.20 Élő panoráma, 14.00
Tudományos
magazin,
14.30 Sportfesztivál, 15.00
Fókusz, 16.00 Jégkorongvb, 18.55 100 nézet, 19.00
Béke koncert, 20.30 Az
ismeretlen
ékszerdoboz,
21.35 A rendelő, 22.00
Talkshow, 23.10 Jégkorong-vb

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, 22.20 Lusták lustái
(amer.)

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 A
megvalósult álom (amer.),
23.10 Feleségcsere, 0.25
Gyilkos elmék (amer.)

12.55 C.S.I.: Las Vegas
(amer.), 13.55 A farmer feleséget keres, 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
Az ördög ügyvédje (amer.)

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 Chilli, szex, szamba (amer.), 22.40 Dr. Csont
(amer.), 23.40 C.S.I.: New
York (amer.), 0.40 C.S.I.:
Las Vegas (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

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

6.20 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 Lángoló Chicago
(amer.)

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, 14.00 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 Az időgép
(amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok
közt

M2

12.30 Zazie kisasszony, 12.35
Egy csepp víz elég (ausztrál),
13.55 Arthur, 15.00 Kedvencek a világ körül, 16.05
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.), 23.25 Ég,
föld, férfi, nő

Duna tv

9.40 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), 19.40 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.25
Szabadság tér, 21.15 Fapad
(magyar), 21.45 Gran Hotel
(spanyol), 23.35 A gonosz
érintése (amer.), 1.35 Becéző
szavak (amer.)

Duna World

11.00 Magyar gazda, 11.25
Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi
műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Isten kezében, 16.15
Ólomkapu, 17.10 Határtalanul
magyar, 17.45 Férfi kosárlabda bajnoki elődöntő, 20.05
Önök kérték, 21.00 Híradó,
21.25 Gasztroangyal, 22.25
Ridikül, 23.10 Magyar gazda,
23.35 Tálentum

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 14.35
Az egészségügy, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Lynley
felügyelő, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.00
Jégkorong-vb, 22.45 A hajótörött szerelmesek (amer.),
0.20 Rendőrségi ügyosztály,
1.15 Nash Bridges

Pozsony 2

12.15 Élő panoráma, 12.55
Talkshow, 14.30 Magyar magazin, 16.00 Jégkorong-vb,
18.40 Esti mese, 18.50 Jégkorong-vb, 22.50 Bajnokok
Ligája, 23.00 Jégkorong-vb

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, 23.45 Arrow
(amer.), 0.45 Rendőrök,
1.35 NCIS (amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Édes élet, 15.20 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár,
17.00 Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Visszatért
életkedv (amer.), 23.05 Dr.
Csont (amer.), 0.05 C.S.I.:
New York (amer.), 1.00
C.S.I.: Las Vegas (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 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.), 18.55
Diana (angol), 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok
közt

M2

12.25 Zazie kisasszony,
12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.20 A mesemondó, 16.05 Traktor Tom,
17.05 Louie (francia), 18.10
Magyar népmesék, 18.25
Mélytengeri
mentőcsapat,
19.05 Nyuszi Péter, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Borgiák (kanadai),
23.35 Otthontalan utcákon

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Lola
(amer.), 15.55 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Szívek doktora (amer.), 20.20
Szálka, 21.20 Munkaügyek, 21.50 Római helyszínelők (olasz), 23.20
Tokaji rapszódia (magyar)

Duna World

10.20 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 16.00 Így
szól az Úr!, 16.10 Gondolkodj globálisan, 17.20
Határtalanul
magyar,
17.45 Női kézilabda döntő, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.25 Gasztroangyal,
23.15 Élő egyház

Pozsony 1

11.20 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.05 Az egészségügy, 15.00 Lehetőség,
16.25 Csalók akcióban, 16.55
Lynley felügyelő, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Menekülés a szabadság után
(olasz), 22.10 Riporterek,
22.40 Pokol, 0.05 Rendőrségi
ügyosztály, 0.55 Nash Bridges

Pozsony 2

10.55 Fókusz, 11.40 Nagyothallók műsora, 12.10
Élő panoráma, 14.15 Vadászoknak, 16.00 Jégkorongvb, 18.40 Esti mese, 18.45
Jégkorong-vb, 22.40 Európa Liga, 0.20 Jégkorong-vb

Markíza tv

11.00 A férfiak nem sírnak,
12.10 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,
0.00 Gyilkos elmék (amer.),
0.55 Los Angeles-i rendőrök
(amer.)

JOJ TV

10.55 Tárgyalóterem, 13.20
Dr. Csont (amer.), 14.20 Édes
élet, 15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak, 21.45 Összeomlás, 22.25
Dr. Csont (amer.), 23.25
C.S.I.: New York (amer.),
0.20 C.S.I.: Las Vegas
(amer.)

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
6.20 Mokka, 12.50 Családi
titkok, 13.50 Magánnyomozók, 14.55 Valentina titka
(kolumbiai), 15.55 Emlékezz,
Reina!
(mexikói),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Ros�szban, 20.10 Tűz és víz (török), 21.15 Éden Hotel, 22.35
Frizbi, 23.35 Grimm (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest,
14.00 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 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.), 14.40 A
múlt fogságában (amer.),
15.35 Barátok közt, 16.05 A
konyha ördöge, 18.05 Hupikék törpikék (amer.-belga),
19.00 Dallas (amer.), 20.00
Érintés (amer.), 21.00 Híradó, 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

11.10 A mesemondó, 12.30
Zazie kisasszony, 13.05
Egy vízcsepp elég (ausztrál), 15.00 Kedvencek a
világ körül, 16.05 Traktor Tom, 17.20 Postás Pat,
19.05 Nyuszi Péter, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Cam el ot (amer.spanyol), 23.35 Munkaügyek, 0.05 Fapad (magyar)

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.30 Család-barát, 12.45
Jamie 15 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.45 Labdarúgás, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.30
Rocca parancsnok (olasz),
20.30 Columbo (amer.),
21.50 King (kanadai), 22.35
A rejtélyes XX. század, 23.10
Forma-1, 0.55 Mélyvörös
(olasz)

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, 16.15
A norvég prímásnő, 17.10
Határtalanul magyar, 17.40
Szerelmes földrajz, 18.15
Magyar történelmi arcképcsarnok, 18.30 Hazajáró,
19.00 Szálka, 20.00 Egynyári kaland (magyar), 21.25
Gasztroangyal, 22.25 Ridikül, 23.35 Tálentum

Pozsony 1

12.30 Menekülés a szabadság útján (olasz), 14.20
Grimm mesék, 15.20 Emberi
sors (orosz), 16.55 Üzletház
a korzón (cseh), 19.00 Híradó, 20.20 A sors vágányai
(ausztrál-angol), 22.05 Csillag (orosz), 23.40 Üzletház a
korzón (cseh)

Pozsony 2

13.00 Niki családja (szlovák), 14.40 Egyedül a
fronton (szlovák), 16.00
Jégkorong-vb, 18.45 Esti
mese, 19.45 1000 nézet,
20.00 Csendesek a hajnalok
(szovjet), 23.00 Jégkorongvb

Markíza tv

8.55 Scooby-Doo 2 (amer.),
10.45 Jánošík 1-2 (szlovák), 14.30 Betonon legeltett lovak (szlovák), 16.20
A beteljesült álom (amer.),
19.00 Híradó, 20.30 Forr
a bor, 21.45 Családi történetek, 22.45 Táncverseny,
0.50 Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

10.50 Az én bolondos csajom (amer.), 13.05 A múmia visszatér (amer.), 15.50
Narnia (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A javslat (amer.), 23.00 Deja vu
(amer.), 1.00 Ismétlések

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május
2-án Zita, Marianna
május
3-án Tímea, Irma
május
4-én Mónika, Flórián
május
5-én Györgyi
május
6-án Ivett, Frida
május
7-én Gizella
május
8-án Mihály
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik
ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az őrsújfalusi Rui Manuel Pinto Quintela és
Mózesová Eva
Gútán: a nagymegyeri Dobrý József és a gútai Vincze Henrietta, a gútai Czukár Dávid és Halász Linda.
Érsekújvárban az érsekújvári Zámbó Attila és a megyercsi
Sántha Katalin.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ímelyi Szudor Tamara
és Smolková Viktória, a komáromi Tót Michael
és Tóth Alexa, a gútai Csadiová Darina, a marcelházai Lakatos József, az ekeli Hüvös Roland, a
nánai Megyesová Zaira, a keszegfalvai Sztojka Marcello, a tardoskeddi Tóth Matej, az izsai Virágh Boglárka, a
perbetei Turán Gábor, az érsekújvári Oboňová Sylvia, Tóth
Michal és Koyšová Ivana
Érsekújvárban született a perbetei Pinke Kornél.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Csapó Margit (92 éves), Kántor Ilona (76 éves),
Szabó Endre (88 éves), Chudá Mária (67 éves), Lengyel
Zsófia (83 éves), Kobidová Anna (88 éves), a gútai Dócza
Margit (91 éves), a komáromfüssi Nagy Lucián (60-éves),
a nemesócsai Kelemen László (63 éves), a szilasi Filkó Irén
(73 éves), a madari Czúth Lami Rebeka (83 éves), a kavai Komjáti Béla (81 éves), a gyulamajori Krajčo Jozef (59
éves), a szentpéteri Pivoda Irén (77 éves) és Lévai Gizella
(72 éves), a csallóközaranyosi Gerši Jaroslav (46 éves), a
marcelházai Bernát Leontína (90-éves), a megyercsi Kemény Erzsébet (95 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Belgiumi
rakott csirke
Hozzávalók:
80 dkg burgonya
5 dkg vaj
3 db csirkemellfilé
20 dkg paradicsom
1 csokor petrezselyem
2 db póréhagyma
3 dl szárnyas alaplé
15 dkg sajt (reszelt)
1 dl főzőtejszín
fehérbors ízlés szerint
(őrölt)

bazsalikom ízlés szerint
só ízlés szerint

Elkészítése:
Egy tűzálló tálat kikenünk vajjal, majd az aljára egy sor burgonyakarikát rakunk. Erre szórjuk a póréhagyma-karikákat. Kissé megsózzuk, kevés fehérborssal meghintjük.
Ezután a besózott csirkemell jön. (Minden egyes csirkemellfilét
hosszában félbevágunk, mert így biztos, hogy nem marad nyers.)
A csirkére ismét a karikára vágott burgonya következik, majd a
karikára vágott paradicsom és az apróra vágott zöldfűszerek, majd
ismét egy sor csirke és póréhagyma. Burgonyával fejezzük be a
rétegezést, amelyre vajdarabkákat teszünk. Ráöntjük a húslevest,
alufóliával lefedjük és közepes hőmérsékletű sütőben kb. 1 órán át
pároljuk. Miután a fóliát eltávolítottuk, meghintjük a reszelt sajttal, meglocsoljuk a tejszínnel és addig sütjük tovább, amíg a sajt
megolvad a tetején.
sütési hőfok: 200°C * sütési mód: alul-felül sütés *
tepsi mérete: 30x20x6 cm

SZUDOKU

humorcsokor

A skót súlyos beteg és meg
kell műteni.
– Mennyibe kerül a műtét? –
kérdezi az orvost.
– Ezer fontba!
– Az sok! A temetkezési vállalattól sokkal kedvezőbb ajánlatot kaptam.
Két szőke nő sétál. Kérdezi az
egyik:
– Honnan van ez a sok kavics?
– Idehordta a folyó.
– És hol van a folyó?
– Elment kavicsért.
– Jean, mi ez a csattogás?
– A kardvirágok vívnak,
uram!
A székely héberül tanul. Látja
ezt a komája és kérdi:
– Mi ütött beléd? Mire jó ez
neked?
– Gondoltam, ha meghalok és a
mennyországba kerülök, tudok
egy pár szót váltani az Istennel.
– De mi van, ha a pokolba kerülsz?
– Románul már tudok...

Eladó 5-ágú csillár, világosdrapp perzsaszőnyeg (2,5x3,5
m), futószőnyeg, teraszra való kovácsoltvas-piros műbőr
karosszék kerek asztallal. Tel.: 0949 542 621.

Köszönetnyilvánítások

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a volt kollégáknak és diákoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik április 23-án elkísérték utolsó útjára,
a komáromi református temetőbe
a szeretett férjet, édesapát,
apóst és nagyapát,

Farnbauer Béla
nyugalmazott gimnáziumi tanárt.

Köszönjük a részvét őszinte szavait,
a virágokat és koszorúkat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Emlékét őrző családja
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik április 12-én elkísérték utolsó útjára,
a komáromi református temetőbe
a szeretett férjet, édesapát,
apóst és nagyapát,

Ertl Istvánt,

aki életének 84. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk
április 29-én, halálának
tizenkilencedik évfordulóján

Vödrös Erzsébetre
Csallóközaranyoson.

Emlékét őrző fia és lánya
családjával

Orosz krémtorta
Hozzávalók:

7 tojás
14 deka cukor
17 deka liszt
1 cs. sütőpor
fél deci étolaj
fél deci víz

A krémhez:
2 cs. vaníliás puding
6 deci tej
2 kanál cukor
2 deci tejszín
1 narancs húsa
1 doboz mascarpone

A díszítéshez:
4 deci tejszín
2 narancs

Elkészítése:
A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét két kanál cukorral kemény habbá verjük. A sárgáját a többi cukorral, az olajjal, vízzel habosra kikeverjük. A két masszát összekeverjük és hozzáadjuk a sütőporos lisztet. Egy 26 centis kapcsos tortaformába
simítjuk, amit kikenünk margarinnal és morzsával meghintünk
(vagy sütőpapírral bélelünk). 170 fokra előmelegített sütőben
megsütjük. Amikor kihűlt a piskóta, kivesszük a formából, és
három lapba vágjuk.
A pudingot a tejjel és a cukorral sűrűre főzzük. A mascarponét a
kihűlt pudinghoz keverjük, majd a végén beleforgatjuk a habbá
vert tejszínt is.
A narancs húsát apró darabokra vágjuk, és a krémhez adjuk.
A tortalapokat megkenjük a krémmel, úgy, hogy a felső lapra
is jusson belőle.
A tejszínt a porcukorral kemény habbá verjük, és kidíszítjük
vele a tortát (szükség szerint használjunk hozzá habfixálót).
Narancsgerezdekkel és tetszés szerinti kiegészítőkkel díszítjük.

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

* Eladó egyszobás, átépített lakás a VII-es lakótelepen. Tel.: 0918 366 533.
* Predám, alebo dám do
prenájmu 4-izbový byt
oproti OD Lodiar v Komárne. Tel.: 0903 149 806.

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

* Eladók (olcsón) használt irodai bútorok. KN
0905388804

Eladók hízók

Komáromban.
Tel.: 0904 344 272.

KOSÁRLABDA

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Verebély – Komárom 3:1
(2:0) Hatalmas irammal kezdte
a játékot a verebélyi csapat, az
első tizenöt percben a komáromiakat még a tizenhatost megközelíteni sem engedték. Bár a
komáromiak időben felzárkóztak, védelmük is jól működött, a
32., majd a 41. percben verebélyi góloknak tapsolhatott
a közönség. Egy kapu
előtti kavarodásban
a találkozó 77. percében tovább nőtt a
verebélyiek előnye.
A vereséget a 82.
percben Gonzáles gólja enyhítette. Komárom
jelenleg a bajnoki táblázat
10. helyén áll.
IV. liga
Újlót – Gúta 1:2 (1:1) Mindkét csapat a bajnoki táblázat
élmezőnyében van, így várható
volt, hogy a gútaiaknak keményen meg kell majd küzdeniük
a győzelemért. Ezt igazolta az
is, hogy a találkozó első gólját
az újlótiak lőtték. A mérkőzés 31. percében Magyar jól
ismerte fel a lehetőséget és a
kapu közelébe küldte Kürtinek
a labdát, aki berúgta az egyenlítő gólt. A második félidő 63.
percében Tóth A. volt szemfüles, aki egy szögletrúgást
értékesített. Magyar tovább
növelhette volna a gútaiak előnyét, de büntetőrúgását kivédte
az újlóti kapus. Gúta továbbra
is a bajnoki táblázat második
helyén áll.
V. liga keleti csoport
Ekel – Podhajská 8:0 (3:0)
Ebben az osztályban már nem
illik ilyen hatalmas vereséget
szenvedni. Igaz, a vendégek egy
foghíjas csapattal érkeztek. Az
első félidőben még jutott erejük
a védekezésre, a második félidőben azonban teljesen összeomlottak és mintha Ekel csak egy
kapura játszott volna. Góllövők:
Horváth 2, Hrabovsky 2, Tamási, Filko, Inczédi és Petrányi. *
Ógyalla – Kozárovce 1:2 (1:2)
Az első félidő elején a vendégcsapat mindenképpen bizonyítani akarta, hogy megérdemelten
áll a tabella élvonalában és szinte
pillanatok alatt kétgólos előnyhöz jutott. Az ógyallaiak csak a
35. percben tudták csökkenteni
a gólarányt. A második félidőben mindkét csapat lelkesen ját-

szott, hiszen a vendégek növelni
akarták előnyüket, míg a hazaiak
legalább egy döntetlent szerettek
volna kiharcolni. Ez azonban
nem sikerült. Góllövő: Turza. *
Ímely – Nagysalló 2:0 (1:0) Jó
iramban kezdte a találkozót a
hazai csapat, ám ennek ellenére az első gól csak a találkozó
44. percében született, amikor
büntetőből Oršolík juttatta
vezetéshez az ímelyi
csapatot. A második
félidő elején Kender
közvetlenül az ellenfél kapuja előtt hibázott, azonban a találkozó 66. percében egy
szép góllal kiküszöbölte
ezt a csorbát. * Hontfüzesgyarmat – Perbete 1:1 (1:1) A
perbeteiek annak ellenére, hogy
a bajnokság sereghajtói, nemcsak egyenrangú ellenfélként,
hanem technikásabb csapatként
is bemutatkoztak. Igaz, a füzesgyarmatiak játéka ötleszegénynek és enerváltnak bizonyult. Az
első gólt ők rúgták a 18. percben,
a harmincötödikben viszont Lakatos egyenlíteni tudott. Egyértelműen többet érdemelt volna
Perbete. * Naszvad – Komját
3:0 (1:0) A tavaszi idény legszebb mérkőzését mutatta be a
hazai csapat, míg a vendégek
alig 15 percet bírtak megfelelő
irammal. A 17. percben Valko, a
47. és 50. percben Molnár gólja
szerzett örömöt a naszvadiaknak.
* Marcelháza – Szentpéter 2:0
(2:0) A hazai csapat a találkozó
első percétől nagyon aktív volt
és a 16. percben Gumbér, majd 4
perccel később Tóth döntötte el a
mérkőzés állását.
Járási bajnokság
23. forduló
Marcelháza B – Hetény 2:4
(0:3) Az első félidő végére a
vendégek 0:3 arányban vezettek, s a második félidő elején
már 0:4-re növelték előnyüket, mire a marcelháziak észbe
kaptak és csökkenteni tudták
lemaradásukat. Góllövő: Viderman, Obložinsky, ill. Csintalan
2, Lucza és Marikovec * Izsa
– Nemesócsa 3:0 (0:0) Az első
félidő elteltével háromesélyessé
alakult a mérkőzés. Egy-egy kihagyott nagyobb gólhelyzeten
kívül nem történt valóban említésre méltó esemény, hacsak
az ócsaiak színészi alakításai és
időhúzása nem számít annak. A

AT L É T I K A
Első ízben került megrendezésre a Komáromi és Érsekújvári
járás középiskolásainak egyéni atletikai bajnoksága. Tíz
éremmel gazdagodva a járás
legeredményesebb
iskolájának a Selye János Gimnázium
bizonyult, 2. a Ľudovít Šulek
Gimnázium és az Ipari Szakközépiskola 4-4 győzelemmel.
Az egyéni eredmények:
100 m-es futás 1. Szabó Richárd és Lakatos Lili (SJG),
200 m-es futás 1. Szabó Richárd és Édes Lili (SJG), 400
m-es futás Szikonya Dávid
(ISZKI) és Tóth Tímea (SJG),
800 m-es futás 1. Dinga Krisztián (Összevont Kereskedelmi
és Szolgáltatási Szakközépiskola) és Ondrejovičová Eva
(ŠG), 1500 m-es távon Tóth T.,
3000 m-es távon Obert Ákos
(mindketten SJG), 110 m-es
gátfutás Lajos Kristóf (ISZKI),
távolugrás Kajtás Nicolas (ŠG)

és Édes L., magasugrás Kvarda Gábor (ISZKI) és Horján
Alexandra (SJG), súlylökés
Gažo Dávid és Nagyová Vivien (ŠG), diszkoszvetés Piroska Jozef (SZKI), gerelyhajítás
Szépe N. és Szarvasová Alexandra (ŠG).

második félidőben az utóbbi hetek gyengébb játékát feledtette
szurkolóival az izsai csapat, ismét az őszi formáját mutatva. A
találkozó hőse, Vörös Richárd
mesterhármast ért el (a gólok a
60., 63. és 90. percben születtek). – Megérdemelten győzött
a csapat, reméljük, hogy továbbra is megtartjuk a formánkat – nyilatkozta Szabó Ferenc,
az izsai egyesület titkára * Gúta
B – Újgyalla 1:2 (0:2) Az első
pillanattól átgondoltabban és
technikásabban játszott a vendégcsapat, amely a félidő végéig Caletka és Ludas révén megérdemelt vezetéshez jutott. Gúta
becsületgólját Leckési lőtte *
Actív Komárom – Csallóközaranyos 4:0 (1:0) A komáromi
csapat mindvégig megőrizte pályafölényét és az első félidőben
még jól védekező aranyosiak
fölött megérdemelten győzött.
Góllövő: Nagy, Kršteňanský,
Sedlár és Kiss * Keszegfalva
– Bátorkeszi 5:0 (1:0) Az első
félidőben még mindkét csapat
óvatosan kóstolgatta a másik fél
játékát, amit az is igazol, hogy
a félidő utolsó perceiben lőtték
be a hazaiak első góljukat. A
második félidő egyértelműen a
keszegfalvaiaké volt. Góllövők:
Sándor 2, Oláh 2, Budai * Dunamocs – Path 2:2 (1:1) Két
egyenrangú csapat találkozóját
láthatták a szurkolók annak
ellenére, hogy a vendégek a
bajnokság élvonalához, a hazaiak pedig a sereghajtókhoz
tartoznak. Az első gólt a vendégek rúgták, amit a félidő végéig a mocsiak kiegyenlítettek.
Hasonló hangulatban zajlott a
második félidő is, amikor ismét a pathiak szerezték meg

a vezetést, amit a találkozó
utolsó percében egyenlített a
hazai gárda. Góllövők: Mazsár,
Balogh, ill. Paulík és Kosztolányi * Lakszakállas – Búcs
2:0 (2:0) Mindkét csapat a bajnokság utolsói között küzd, ám
ezen a találkozón a lakszakállasiak egy mindvégig izgalmas
mérkőzést biztosítottak a szurkolóiknak. Előbb Inczédi, majd
Kovács juttatta a szakállasiakat
vezetéshez, s úgy tűnt, hogy ez
a fölény a második félidőben
további gólokat eredményez,
viszont a hazaiak gólok helyett
inkább a védekezésre összpontosítottak.
Járási bajnokság
II. osztály, 21. forduló
SJE Komárom- Dunaradvány 3:1 (2:1) Góllövő Czibor, Tóth és Szuri * Vágfüzes/
Kava – Bajcs 5:0 (2:0) góllövő Čerešník 2, Tokár, Tóth és
Bachorecz * Tany – Szilosháza 0:3 (0:2) Góllövő Cabada 2, és Kováč * Őrsújfalu
– Bogyarét 1:1 (1:1) Góllövő
Simon és Vendégh * Nagysziget – Csicsó 1:2 (0:1) Csicsó
góljait Dudás és Pálfy lőtte
* Megyercs – Bogya/Gellér
1:4 (0:2) Góllövők Berecz, ill.
Boros 2, Bölcs és Czirok * Ifjúságfalva – Martos 0:3 (0:2)
Csicsónak mesterhármasa volt.
V. ifjúsági liga
22. forduló
Garamkálna – Madar 3:2
(2:1) Góllövő Paló, Csintalan
* Szőgyén – Nemesócsa 7:0
(2:0) * Nagylót – Szentpéter
0:5 (0:2) Góllövő Pšenák 2,
Barton 2 és Szakál * Naszvad
– Komját 5:2 (2:0) Góllövő
Kmeťo és Stibrányi.
-boldi-

SPORTLÖVÉSZET
Április 25-én adott otthont a komáromi ROYAL Sportlövő
Klub IV-es bástyában található lőtere a hagyományos nemzetközi Klapka kupának, azaz a történelmi, elöltöltős fegyverek pontlövészetének versenyére. Idén a 24. Komáromi Napok
rendezvénysorozatán belül sorrendben huszadik alkalommal
dördültek el a fegyverek.
A megmérettetésre csaknem
130 induló nevezte magát.
Idén ismét köreinkben üdvözölhettük Klapka György
tábornok
leszármazottait,
mégpedig Klapka Petrt és családját, akik Prágából érkeztek
erre a versenyre. Megjelent
Miloslav Benca, a Szlovák
Lőszövetség elnöke, és Kováč Ľudovít, a Szlovák Lőszövetség fiatalokért felelős
alelnöke is. A cseh, magyar,
illetve szlovák versenyzők a
25 és 50 m-re kihelyezett lőlapokra adták le 13 lövésüket
rövid, illetve hosszú fegyvereikből a megadott 30 percen
belül.

K A R AT E
Szombaton, április 25-én rendezték meg Galántán a városi vándorserlegért meghirdetett karateversenyt. Harmincöt klub 187
versenyzője állt tatamira, köztük 17 gútai versenyző is.
Eredményes volt a megméret- te 3 * Szigeti Flóra kumite 3 *
tetés, hiszen a gútai karatékák Erdélyi Nina kumite 1 * Rigó
összesen 11 aranyérmet, három Rebeka kumite 3 * Forró Réka
ezüstöt és kilenc bronzérmet Dorina kumite 2 * Kalmár
gyűjtöttek be. Ezzel a gútaiak a László kumite 3 * Szulcsányi
csapatverseny második helyére Viktor kumite 3 * Szulcsányi
kerültek.
Anasztázia kumite 1 * Bagita
Eredmények:
Dániel kumite 1,1 * Morvay
Bogárová Dominika kata 1, 1, Zsolt kumite 3 * Jóba Attila kukumite 1 * Fitos Ádám kata 3 mite 1,1 * Veres Zsolt kumite 3
* Nagy Viktor kata 1, 3, kumite * Forró Áron kumite 2.
1 * Varga Linda Bettina kumi-KiTi-

Az eredmények:
Puska Vetterli : 1. … 3. Zsapka
Karol SVK-KN 97 k. …6. Szalai Lajos SVK-KN 94 k. 7. Tárnok Jánoš SVK-KN 94 k. …14.
Elek Péter SVK-KN 90 k.
…19. Majer Rudolf SVK-KN
87 k. * Pisztoly Kuchenreuter
: …2. Elek Péter SVK-KN 96
k. 3. Jurza Vladimír SVK 96
k. …15. Dubány Imre SVKKN 89 l. * Revolver Mariette :
…4. Elek Péter SVK-KN 91 k.
* Revorver 50 m Donald Malson: …5. Elek Péter SVK-KN
68 k.
Fuisz Attila

Drámai pillanatoktól sem volt mentes a komáromi kosarasok első találkozója a döntőben, amely ráadásul a bajnokság
élén álló Privigye otthonában került lejátszásra. A szombati
találkozón azonban a kedvenceieket elkísérő szurkolók hazai
légkört tudtak teremteni, s ez is nagyban segítette csapatuk
győzelmét.
BC Prievidza – MBK Rie- pont volt az MBK előnye.
ker COM-therm Komárno Az utolsó negyedben a komá77:89 (18:19, 18:30, 18.17, romi csapat az első percekben
23:23) Csak nehezen talált nem hozta a tőle megszokott
magára az első negyedben a lelkes játékot. A privigyeiek
komáromi csapat. A privigyei kihasználták a vendégek hibáit,
szurkolók nem kis örömére támadásban és védekezésben is
már 11:4-re vezetett csapatuk, rendkívül sokat javultak és foamikor a komáromiak edzője, lyamatosan felzárkóztak. Ös�Miljan Čurovič időt kért. A szesítésben már kilenc pontra
tanácsadásnak meg is lett az faragták le a hátrányukat, amieredménye, mert röviddel ké- kor Čurovič mester időt kért.
sőbb sorozatban szerezte Ko- Úgy tűnt, a mesteredzőnek ezmárom a pontokat. Csapatunk úttal nem sikerült kellőképen
csaknem kiegyenlített, amikor felrázni a komáromi fiúkat,
a privigyei mester kért időt, ez akik továbbra is idegesen, nem
azonban nem sokat segített, kellően átgondoltan játszottak.
mert ha csak egy ponttal is, Már csak hárompontnyi volt

Nem látszott nagy lelkesedés
a privigyei szurkolótáborban, amikor a komáromi
csapat bizonyította, hogy
idegenben is képes legyőzni a
listavezetőt.
de a komáromi gárda nyerte a
negyedet.
A második negyedet egyértelműen a komáromiak kezdték
jobban, sorban jöttek a hárompontos találatok és tíz ponttal
elhúztak, amikor ismét a privigyeiek kértek időt. Nem sokat
segített, a komáromi kosarasok
szinte élvezték a mérkőzés
minden pillanatát. Volt, amikor
a két csapat közötti különbség
17 pont volt! A privigyeiek is
igyekeztek támadóbb játékstílust felvenni, de végül 12 pontos előnnyel várták a második
félidőt a Duna-partiak.
A harmadik negyedet ismét
Komárom kezdte jobban, Igrutinovič és Bilič pontjai után
tovább nőtt a vendégek előnye.
Sorozatban gyártották a komáromiak a kosarakat és alig
öt perccel a negyed vége előtt
már húsz ponttal vezettek. A
privigyeiek lassan megkezdték ugyan a felzárkózást, ám a
negyed végére még mindig 12

a különbség, amikor Jankovič
hárompontosa felpörgette Komáromot. Alig több, mint három perccel a befejezés előtt
már hét pont volt a két csapat
közötti különbség, amikor Igrutinovič kosara után visszatért
a komáromiak életkedve. Komárom megérdemelt 12 pontos
győzelemmel zárta a rájátszás
döntőjének első találkozóját.
Lapzárta után, szerdán kerül
sor a döntő második találkozójára, amikor a privigyeiek
látogatnak el Komáromba.
Bízunk abban, hogy a csapat
„háttértámogatása”, azaz a
szurkolók lelkes buzdítása
most sem marad el.
II. liga
Trencsén – Komárom 72:58.
-cseri-

M O T O R S P O RT
Lehet, hogy esik, előfordulhat, hogy fúj a szél, de a motorkerékpársport szerelmesei, sőt, a kisgyermekes családok is jól szórakoznak majd május 3-án a komáromi Vág-hídnál,
ahol Stubendek László polgármester védnöksége
alatt motoros fesztiválra és jótékonysági főzőversenyre kerül sor.
A főzőverseny reggel fél kilenckor kezdődik és délben értékeli ki a szakmai zsűri
az elkészült étkeket. Fél tizenegytől gazdag
szórakoztató műsor, motorosbemutatók,
capoiera show és DJ szolgáltatás követi egymást. Többek között fellép Kéri Denisza, az
F.B.I. Street, Varga Evelin, Bartalos Andrea

és Krnčan
Milan. A
műsorvezető szerepét VV Frankie tölti be.
A rendezvény médipartnere a Dunatáj
nyomtatott és elektronikus kiadása.

Önt is várjuk a Vág-partra!
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