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Ünnepi ülésen tanácskoztak a két Komárom városatyái

Átadták a Pro Urbe (Városért)
és a polgármesteri díjakat

Kedden délután, a dél-komáromi városházán a két testvérváros polgármesterei, Stubendek László és Molnár Attila, valamint képviselőtestületei ünnepi ülésén adták át a
Pro Urbe-díjakat, illetve a polgármesteri elismeréseket. A 2016-os évben Pro Urbe-díjat
kapott a komáromi személyiségek sorából dr. Viola Pál nyugalmazott ideggyógyász főorvos, az intézmények közül pedig a 130 éves Duna Menti Múzeum.

Komárom
díszpolgárává
avatták Gergely István
kétszeres olimpiai bajnok
vízilabdázót. Komárom város polgármesterének díját
vehette át Szabó Veronika
nyugalmazott
zenetanár,
aki évtizedeken át gondoskodott a felsőfokú zenészképzésről, az Intercad
Társaság (Matusek Roland,
Geller Robert – hajótervezők), amely a komáromi
hajógyártás elméleti fejlesztésében ért el nemzetközi

A véletlenen
múlott

Nem sok hiányzott ahhoz, egy elszabadult
pótkocsi a járdára sodródjon, veszélyeztetve az
arra haladókat. A múlt
héten a komáromi Eötvös utcában egy kartonokat szállító teherautó
utánfutója elszabadult
és négy parkoló személygépkocsit rongált meg.
Sem a sofőr, sem pedig
a helyszíni rendőrtségi vizsgálat nem tudta
megállapítani azt, hogy
mitől kapcsolódott le
az utánfutó. Az anyagi
kár az előzetes becslések
alapján 15 ezer euró. A
gépjárművezető nem fogyasztott alkoholt.

sikereket, Kubík Teodor és
Kubík Tibor, akiknek rendkívül körültekintő munkája
eredményeképpen sikeresen
fejeződött be a VII. bástya
felújítása. Mindkét Komárom sokoldalú városszépítési és programgazdagítási
munkájáért ezt a kitüntetést
vehette át az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és az Endresz Csoport
Egyesület, Mgr. Helena
Nyersová nyugalmazott tanárnő, aki a komáromi Ipari
Középiskolában évtizedeken
át gondoskodott a szakemberképzésről,
Borárosné
Petrécs Anna színművész,
aki a Magyar Területi Színházban kezdte pályafutását,
amelyet a Jókai Színház
művészeként folytatott, az

ÉS Polgári Társulás, amely
rendkívül kedvezőtlen körülmények között, de országosan
elismert érdemeket szerezve
gondoskodik az őrsújfalusi színjátszás megőrzéséről,
Mgr. Spátay Adriana tanárnő (Selye János Gimnázium),
aki mindennapi pedagógiai
tevékenysége mellett az ifjúság számára rendkívül értékes
programokat szervez, a Lehár Ferenc Polgári Társulás, amely rendkívüli módon
gazdagítja Komárom kulturális életét és példás odaadással ápolja az operettek királyának emlékét, valamint a
Ján Ámos Komenský nevét
viselő alapiskola, amely évtizedek óta a járási székhely
egyik
legeredményesebb
szlovák tannyelvű iskolája.
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agotának valaha kőből épült
temploma is volt. Az Ordódy-birtokon állt, később a tulajdonos lebontatta. Ezt követően már csak a
harangtorony állt szomorúan, mely
1992-ig hívta az ógyallai templomba a református hívőket. Amikor
azonban a város főutcáját szélesítették, a torony ledőlt, ám szinte
csodával határos módon, a benne
lakó két harang épségben megúszta
a zuhanást.
Erdélyi Flegel Tímea lelkész a
közelmúltban elhatározta, hogy
rendbe hozatja a harangtornyot.
Kilincselt, kért, szervezett, s kitartásának köszönhetően vasárnap a Református Keresztyén
Egyház előljáróinak jelenlétében az ógyallai gyülekezet ismét birtokába vehette a harangtornyot. Mintegy engesztelésül, ezúttal már egy emelettel magasabbra kerülhettek a
harangok. A csaknem 20 ezer eurós beruházásból Ógyalla
újabb felújított műemlékjellegű épülettel bővült, s most az
alapoktól a betlehemi csillagig 17 m magasan szólalnak meg
a harangok. Az ógyallai református templomban megtartott
ünnepi istentiszteleten – ahol Basternák Ildikó polgármester
fejezte ki elismerését az elvégzett munkával kapcsolatban – a
református egyház előljárói és a hívők közösen avatták fel a
tornyot, majd megszólaltak harangok.

Diákcsínyből csaknem tragédia
Miután stabilizálták az állapotát, pénteken mentőhelikopterrel szállították a pozsonyi kramárei kórházba azt a 16 éves
székelyudvarhelyi lányt, aki csütörtökön este kizuhant a Panoráma szálló erkélyéről.
A Selye János Gimnázium ahol többszörös kéztörést és
testvériskolájának két tanuló- súlyos, életveszélyes belső séját barátnőjük viccből kizárta rüléseket szenvedett.
az erkélyre, mire a kizárt lá- Miután a komáromi kórháznyok egyike, Aletta át akart ban többórás beavatkozás után
mászni a szomszédos erkély- sikerült stabilizálni az állapore. Ekkor zuhant le a magasí- tát, pénteken a kramárei kórtott első emeletről a betonra, ház traumatológiai osztályára
szállították.
Azóta elvégezték a műtéteket,
a diáklány állapota kielégítő.
Valószínűleg a hét végén térhet vissza Romániába, ahol
folytatódik a kezelése.

Komárom ad otthont
a XVII. Kárpát-medencei
Magyar Iskolák Találkozójának
Április 27-e és május 1-je között rendezik meg a Kárpát-medencei Magyar Iskolák Találkozóját, amelyet idén a Marianum Egyházi Alapiskola és Óvoda szervezésében Komáromban tartanak.
Szerdán érkeznek meg a ven- Pozsonyba, a koronázási vádégek, akiket családoknál he- rosba látogatnak, ahol a malyeznek el. Maga a program gyar emlékhelyeket keresik
csütörtökön kezdődik, amikor fel.
Madarász Róbert, a Mariánum Szombaton délelőtt „Mérjük
oktatási intézmény igazgatója, össze tudásunkat és ügyesséilletve Nagy Péter iskolalel- günket!” címmel Jókai-verkész köszönti a küldöttsége- senyt rendeznek, majd a reket, majd sportnap kezdődik formátus templom gyülekezeti
a SISTAG mellett, a Vág- termében Oláh Ilona nyugalparton. Délután bemutatkozó mazott tanár tart számukra előfaliújságot készítenek a cso- adást, ezt követően kerül sor a
portok, amelyeket a vendégis- Trianon emlékműnél megemkolák (Kárpátalja – Aklihegy, lékezésre és koszorúzásra.
Erdély – Etéd, Horvátország A találkozót gálaműsor zárja a
– Laskó, Szerbia – Bácskertes, VMK-ban, amelyet ünnepi foMagyarország – Piliscsaba) gadás követ,
bemutatkozása során prezen- A találkozó vendégei vasárnap
tálnak. Pénteken a csoportok reggel hagyják el Komáromot.

Haláleset a buszon

Csütörtökön kora délután egy menetrend szerint közlekedő autóbuszon életét vesztette a negyvenéves hölgy. A busz
vezetője menet közben arra lett figyelmes, hogy egy utasa
az ülések között a padlóra esett. Azonnal leállította a járművet, de akkorra a nő már nem élt. A kiérkező orvos is
már csak a halál beálltát tudta megállapítani, annak okára
a törvényszéki boncolás derít majd fényt.

A „bátor” (vagy botor?) komáromi testület

A komáromi önkormányzat
18. ülésén ismét foglalkoztak
a harcsási telekeladás ügyével, mivel korábban nem
született érdemi döntés. Hajszálon múlott, hogy végre sikerül érdemi döntést hoznia a
testületnek, amelyben oroszlánrésze volt a jelenlevő járási
ügyésznek, aki példás szakszerűséggel, kristálytiszta érveléssel adta elő az ügyészség
álláspontját.
Nehéz dolga volt, mert a képviselők többsége nyilvánvalóan el sem olvasta a testületi
anyagot, amint az a hozzászólásaikból kiderült. Szánalmas
volt látni, hogy egyes képviselők mennyire hiányában
vannak a legalapvetőbb jogi
és gazdasági ismereteknek.
Ami még szomorúbb, az erkölcs kóros hiánya jellemzi a
testületi vitát és döntéseket,
mivel a hosszú és színvonaltalan vitában senki nem merte
nyíltan kimondani, hogy tulajdonképpen melyik képviselő lehet érintett az ügyben.
Mint már korábbi írásainkból

is kiderült, a telek bérlője Glič
úr vejének a cége, mely évi
100 euróért használhatja az
ingatlant. A városi hivatalba
benyújtott kérvényből az is
kiderül, hogy a tervezésben
Glič képviselő is részt vállal,
tehát kétszeresen is érintett az
ügyben, viszont ezt egyszer
sem merte felvállalni. Mellébeszélése csak megerősíti azt
a gyanút, hogy itt egy telekspekuláció folyik, mégpedig a
város kárára.
A főügyész találóan össze is
foglalta a probléma lényegét:
nem versenyközegben, tehát
nem meghirdetett árverésen
adták el a szóban forgó telket,
aminek eredménye, hogy a hivatalos pontrendszer szerint is
megközelítőleg 80 ezer eurót
vesztett a város. Lehet, hogy
ez az ingatlan egy esetleges
árverésen még magasabb áron
kelt volna el, tehát a veszteség
nagyobb is lehet. Nevetségesek azok az érvek, hogy munkahelyteremtés, meg európai
alapok merítése és hasonlók,
mivel meggyőződésünk, hogy

városunkban többtucat ilyen
vállalkozó is van, aki képes
eredményesen pályázni uniós
támogatások elnyeréséért és
munkahelyeket
kialakítani.
Csak éppen nem biztos, hogy
ők bérbe adták volna a telket
Glič úr vejének, és az sem
biztos hogy Glič úr lett volna
ebben az esetben a tervezőmérnök.
Amíg viszont nem lesz a testületben elég önmegtisztító
erő ahhoz, hogy számonkérjék
az ehhez hasonló após-vő mutyikat, addig a városi vagyon
továbbra is ki lesz szolgáltatva
a képviselők kénye-kedvének.
Csak a rend kedvéért: Bende,
Glič, Gajdáč és Varga képviselők ismét az ügyészi vétó ellen
voksoltak.
Tartózkodtak: Andruskó, Batta, Hortai, Ipóth, Marek, Vetter.
Ott volt, de nem szavazott:
Bastrnák Tibor expolgármester.
Az egész ülésre rányomta bélyegét a frázisok puffogtatása.
A munkahelyteremtésre tett

utalások során Ipóth Szilárd
azt állította, hogy ő erre tette
le az esküjét és nagyfokú magabiztossággal kijelentette,
hogy ő igenis mer kételkedni
az ügyészi vétó jogosságában. Ezt megteheti, viszont
neki is illene betartania a
tisztességes viselkedés szabályait, és tartózkodnia a káromkodástól („szentségit”).
Az a legnagyobb baj a komáromi képviselőkkel, hogy
felkészületlenségüket
sok
esetben önteltséggel, pökhendiséggel akarják leplezni
(vagy pótolni?).
Komáromnak sokkal inkább
felkészült és erkölcsös képviselőkre lenne szüksége,
mint olyan „bátor harcosokra”, akik a törvény előtt is
megpróbálják leplezni képviselőtársuk stiklijeit.
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Az első világháború katonahősei nyomában
Hol sírjaik domborulnak… (7.)
(Befejezés)

A limanowai csata után Hindenburg, a keleti front német
parancsnoka azt kérte Conrad osztrák-magyar vezérkari
főnöktől, hogy küldjön még pár magyar hadtestet a frontra.
Conrad válasza az volt, hogy „mind egyforma”, Hindenburg
csípősen megjegyezte „sajnálhatja, ha nem vette észre, hogy
a magyarok a legjobbak”.
Limanowa Jabloniec-dombján lévő 368 sz. temetőt a legádázabb küzdelem helyén
alakította ki Gustav Ludwig. A
jablonieci katonai temetőben a
9. huszárezred elesett katonáival együtt 161 osztrák-magyar,

és mauzóleum szerepét betöltő
épületet emeltek. Az 1914. december 13-ai temetésükön részt
vett Károly Ferenc József trónörökös, aki búcsúztató beszédét
így fejezte be: „Vitéz huszárjaim meg lesztek bosszulva”.
Számomra kérdéses,
hogy e szellemisége
miből fakad, mit sugároz, a jézusi szeretetet vagy az Ószövetség szellemiségét?
Érdemes utánanézni
és érzékelni azt a
különbséget, hogyan
is rendelkezett egy
Árpád-házi király az
Erdélybe betörő és
gyilkoló kunok legyőzése után. Szent
László királyunk a
Temes folyó melletti
csata után így kiáltott
vitézeinek: „Ne öljétek meg a kunokat,
A német felirat szerint „Itt nyugszik csak fogjátok el őket,
Othomar Muhr és hű huszárai”, lent az ha megtérnek, hadd
emlékhely hátlapjának magyar nyelvű éljenek!”
felirata
A fent említett trónörököst két év múlva
(sajnos), egy rosszul
kiválasztott napon,
1916 december 29én az utolsó magyar
királlyá koronázzák,
később 2004-ben II.
János Pál „lengyel”
pápa Rómában boldoggá avatja.
Az előző részekben
már
olvashattunk
Przemyśl feladásáról, amely a többségében magyar várvédők kiéheztetése
1 német és 247 orosz katona és kiszenvedése után történt
nyugszik. Ahol Muhr Ottmár csak meg, éspedig az „aradi
halálos sebet kapott, egy gömb- vértanúkkal szemben is irgalbel díszített emlékműre annak a masságot gyakorló Habsburg
huszonnégy huszárnak a nevét engedélyével”. Ő Ferenc József
vésték, akik sebesült ezredesük király és császár, aki 1914-ben
megmentéséért küzdöttek. Így Ausztria-Magyarország hadba
látható: „1914. december 11- lépésekor kijelentette: „Min12-én, ezredes urukkal együtt dent meggondoltam, mindent
halt huszárok drága vérének, megfontoltam”. Ezenkívül volt
kemény öklének, szótlan ma- egy másik ismert szállóigéje is
gyar hűségének emlékére”. a: „minden nagyon jó, minden
Muhr Ottmárnak pedig kápolna nagyon szép, mindennel meg

vagyok elégedve”. Nem tudni,
hogy – amikor mindent meggondolt és mindennel meg volt
elégedve – érzékelte-e egyáltalán az első világháború kitörését, ami iszonyatos szenvedést
okozott a frontokon harcolóknak, és az otthon maradottaknakegyaránt. A férfiak fegyvert
fogtak, ismeretlen és kimondhatatlan nevű helységek vidékein
bőrig ázva, csontig fagyva teljesítették kötelességüket. Mikor
hazatértek, felforgatott világot,
feldúlt otthonokat, széthullott
családokat és szegénységet találtak. Az asszonyok átélték fiaik és kedveseik elvesztésének
szörnyűségét. Helytálltak a férfiak helyett a gyárakban, gazdaságokban, gyereknevelésben. A
gyerekek apa nélkül nőttek fel,
idő előtt váltak felnőtteké. Hát
ez lett volna az alattvalók iránti
felelőség, megértés és gondoskodás – vagy inkább csak ir-

így jutottunk el a XX. század
diktatórikus rendszerein keresztül a hazugság és elvtelenség
fundamentumára épülgető XXI.
századi Európába?
Örömmel nyugtáztuk, hogy a
három napra tervezett és megvalósított galíciai utazásunk
alatt sikerült ennyi emlékhelyet
meglátogatnunk.
Innen kezdve befejezettnek tekintettük nagy háborús barangolásunkat, és elindultunk Poprád irányába, érintve a Dunajec
felső folyását, Szepesófalu,
Szepesbéla, Késmárk, Poprád
városokat Távolból látható volt
Nedec vára, a valamikori legészakibb magyar vár – amely
később Lengyelország trianoni „ajándéka” lett. Ahogy már
említettem, a nagyon túlzsúfolt
napi program mellett sok mindenre nem jutott idő, pedig szívessen megnéztük volna Poprád mellett, Kakaslomnicon a

racionális hatalmi vágyak – az
akkori (császári, királyi, cári)
monarcháknál? A háború végére az európai nagyhatalmak
összeomlottak, a béketárgyalásokon hazug békediktátumok
születtek, melyekben kódolva
volt a rövid időn belüli folytatás.
A hatalmi központok Európán
kívülre kerültek. Az évszázadokon át kialakult hagyományos
erkölcsi és társadalmi szokások
kezdtek veszíteni értékükből.
Ez a folyamat a második világháború embertelenségeivel és
annak lezárásával még tovább
fokozódott. A nemzeti lét minden területén létrehozott értékek
alapjai lépésről lépésre megkérdőjelezhetővé váltak. Hát nem

római katolikus templomban található freskókat, melyek Szent
Lászlónak a kunokkal vívott
harcát ábrázolják. Poprádon elbúcsúztunk doki barátunktól, ő
vonaton folytatta útját Nyíregyházára, mi pedig elindultunk
hazafelé.
Végezetül köszönetet illeti
Papp István gyermekorvos főorvost Nyíregyházáról az emléktúra ötletéért, az elkészült
szöveg pontosításáért, Pint
Tibort a fényképdokumentációért, amelynek alapján sikerült
felelevenítenem élményeinket
és megírnom ezt a jegyzetet.
Rajkó Ferenc mérnök

Tisztelt Komáromiak, kedves barátaink!

Május elsején két programmal emlékezünk a komáromi áttörésre, azokra a komáromi, győri, tatai, tatabányai emberekre, akik 1919-ben Komárom területi
egységéért az életüket áldozták. Tisztelegjünk együtt a hősök emléke előtt!
10 órakor az észak-komáromi katolikus
temetőben az áldozatok tömegsírjánál
beszédet mond dr. Csere Péter író.

14 órakor a vasúti híd déli hídfőjénél
(Komárom-Koppánymonostor) Szendrey Marót Ervin, az Áldás együttes vezetője tart zenés megemlékező műsort.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kérjük ajánlja a rendezvényeket ismerőseinek, barátainak!
Célunk, hogy ez az esemény foglalja el
méltó helyét a magyar történelemben.

A Komáromi Jókai Színház
a Határtalan napokon

Két produkcióval is szerepelt a Komáromi Jókai Színház a
Határtalan napokon április 23. és 25. között, a Miskolci Nemzeti Színházban. A 2013-ban útjára indított fesztivál célja a
magyarországi és a határon túli magyar színházi élet közötti
kapcsolat fenntartása és erősítése. A Miskolci Nemzeti Színház
pusztán előadás-centrikus fesztivál helyett egy összművészeti,
egész Miskolc számára jelentős eseményt kíván létrehozni – egy
hídfőt, mely összeköti a határon inneni és túli színházakat, városokat, magyarokat.
A Valló Péter által
rendezett Különös házasság című színmű
és a Méhes László által színpadra állított
A dzsungel könyve
musical szerepelt a
programban, így a komáromi teátrum két
műfajban is megmutathatta magát a miskolci
közönségnek.

Szeretnénk minden komáromi, Komárom környéki emberrel megismertetni 1919. május elseje történetét a
hazaszeretetről, helytállásról, önfeláldozásról.
Endresz Csoport (Dél-Komárom)
Egy Jobb Komáromért
Polgári Társulás (Komárom)

Felvidékiek a budapesti
V. Országos Szépíró Versenyen

A budapesti székhelyű Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket
Segítő Tanács (SNI-TST) és a Tehetségműhely Közhasznú
Alapítvány 2016. április 16-án immáron ötödik alkalommal
rendezte meg Budapesten az Országos Szépíró Versenyt a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek számára.
A verseny a kézírás és a szép- 16-án a döntőn öt tanuló képírás fontosságát hivatott hang- viselte a Felvidéket, közöttük
súlyozni ebben a digitalizált Lakatos Malvína Ógyalláról
világban, a munkák értékelése és Lakatos Fernanda Marcelkizárólag a lemásolt szövegek házáról. A versenyzés ideje
teljes összképére, elhelyezésé- alatt a felnőttek egy fantasztire és a sorok harmóniájára kor- kus előadást hallgattak meg a
látozódik.
Az idei versenybe 9 618 tanuló
jelentkezett be
Magyarországról, Szerbiából és
Szlovákiából.
Idén a Felvidékről 10 település – Felsőszeli,
K i s u d v a r n o k ,
Vásárút, Naszvad,
Ekecs,
Ógyalla, Marcelháza, Ipolyszakállos, Rima
szécs, Nagybalog
– 12 iskolájából 152 diák ne- kötélugrás fejlesztő szerepéről
vezett be. Az iskolai fordulók a beszéd és anyanyelvfejleszlebonyolítása után márciusban tés területén. A verseny után
6 iskola 26 diákja mérettette a gyerekekre érdekesebbnél
meg magát a felvidéki fordu- érdekesebb műhelyfoglalkolón, amelynek szervezését az zások vártak. A kiadós ebéd
Ógyallai Speciális Alapiskola után következett a döntő gálávállalta magára. A versenyt ja, ahol a megjelent gyerekek
megtisztelte jelenlétével Fe- mutatták be a tehetségüket. A
kete Irén, a Magyar Pedagó- gálán többek között fellépett az
gusok Szövetsége Komáromi Ógyallai Speciális Alapiskola
Választmányának elnöke, He- marcelházai kihelyezett osztágedűs Krisztina, az SNI-TST lyának tanulója, Lakatos Fermunkatársa és Nagyné Sin- nanda, aki gyönyörű szavalatákó Ágnes, a Tehetségműhely val bűvölte el a közönséget. Az
Közhasznú Alapítvány tagja. ógyallai Bellő Néptánccsoport
A tanulók öt kategóriában ver- kalotaszegi népdalokkal, valasenyeztek, a zsűri értékelése mint mátyusföldi és szatmári
alapján a legszebben írók ve- táncokkal kápráztatta el a gála
hettek részt a budapesti Orszá- résztvevőit.
gos Szépíró Versenyen. Április
Darida Szilvia

A „selyések” sikere
Kecskeméten

Márciusban Kecskeméten szólt a „dal”, ugyanis ott rendezték
meg immáron 27. alkalommal a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjét. Ide meghívást csak a legjobbak kaphatnak, így a Felvidéket is a kategóriagyőztesek képviselték.
Keszegh István tanár úr kísé- Közülük Csaplár Viktor (taretében március 23-án utaztak nárai: Horváth Fél Sz., Horel diákjaink a verseny hely- váth K., Pósa L.) a 7. évfoszínére. A kis matematikusok lyamosok versenyében az 1.
másnap délelőtt mérték ös�- helyezést érte el, maga mögé
sze tudásukat, délután pedig utasítva Magyarország, Felviszínes programodék, Erdély, Kárkon vettek részt.
pátalja, Vajdaság
Az eredményhirlegjobbjait – körüldetésre
március
belül 7 000 diákot.
25-én került sor,
Gratulálunk ehhez
ahol mintegy 260
a csodálatos eredértékes díjat adtak
ményhez és továbát. A Selye János
bi sok mateksikert
Gimnáziumot Gekívánunk!
rencséri Barbara
Horváth Fél
(prímó), Csaplár
Szilvia,
Viktor (secundó)
a Selye János
és Markó Anna
Gimnázium
(I.A) képviselték.
tanára

Komárom letűnt korszakának megörökítője

ÉLET A FECSKEFÉSZKEKBEN
– AHOGY FEDOR GABČAN LÁTTA

Fedor Gabčan képei, bár magát a keserű valóságot ábrázolják, nem vádolnak. Szelíden, csendesen mesélnek az élet peremére szorult, sokat
próbált emberek sorsáról, életéről, mindennapjairól. Mezítlábas, maszatos, bogárszemű apróságokról, akik még alig eszméltek rá az őket
körülvevő kegyetlen valóságra, amint éppen a számukra legnagyobb
kincset, egy vekni kenyeret cipelnek haza boldogan, félve bújnak szüleik
oltalmába, esetleg egy galambot szorongatnak a boldogság kék madara
helyett, vagy éppen jó néhány számmal nagyobb cipőbe bújtatott lábbal
és a nagyapa kalapjában szégyenlősen eltakarják a fotós elől az arcukat,
esetleg pionírnyakkendősen tekintenek a boldog szocialista jövőbe… Aztán ott vannak a kamaszok, akik már sokkal többet tudnak az életről…
Klottgatyában a földre kuporodva a kőre kitett lábasból kenyérrel maradékot tunkolva, gyereklányként már babakocsit tolva, az udvar havára
kitett szegényes, maradék díszétől is megfosztott karácsonyfa maradványaival pózolva, az amerikai színész portréjával díszített kinőtt pólóban,
gondolataiban pedig talán a hozzá tartozó amerikai álommal… Aztán a
család terhét a vállukon cipelő asszonyok, amint az udvaron kádban a
szennyest mossák, kannában cipelik haza a vizet és a kenyeret, vagy éppen láb nélkül, nyomorékon is olyan békés belenyugvással tekintenek a
fényképezőgép lencséjébe, hogy a szemlélő egyszeriben szégyellni kezdi
a saját kicsinyes gondjait… S az idős férfiak, akik valami olyan hihetetlen bölcsességgel és derűvel tekintenek ránk, hogy az embernek az jut
eszébe, mi mindenről tudtak volna ezek az öregek mesélni…
Komárom történelmének egy kiállítását 1966-ban rendezték
szeletét öleli fel az az április meg, s ez az év egyéb szem22-én, a Limes Galériában nyílt pontból is fordulatot jelentett az
igazán figyelemreméltó kiállítás, életében. Egy kis nyomdában
melyet Fedor Gabčan szocio- reprodukciós fényképészként alfotóiból állítottak össze. A cím, kalmazták, ahol ofszetfóliák kéÉlet a fecskefészkekben bizo- szítésével foglalkozott, majd egy abban a kertes házban, amenyára sok itt élő és a korábban reklámügynökség alkalmazta. lyet még édesapja vásárolt.
született nemzedékhez tartozó 1972-ben felvételt nyert a prágai A tárlat anyagának bemutaember számára elárulja, hogy Művészeti Akadémia Film-tele- tását Nagy Tivadar mérnök
a fényképek azokat a szerény vízió Tanszékére. 1976 és 1978 egy személyes élménnyel
anyagi körülmények között élt között a Cseh Távirati Iroda fo- kezdte. Elmondta, gyerekembereket örökítik meg, akik tóriportere volt, majd a kilenc- ként maga is járt az ún. fecs– egyéb lehetőségük nem lévén venes évektől kezdve nyugdíjba kefészkekben, hiszen két
– az erődrendszerben, illetve az vonulásáig az Ostravai Művé- iskolatársa is lakott ott.
annak falaihoz tapasztott szegé- szeti Középiskolában tanított, Egyszerű, szerény körülményes hajlékokban élték minden- ahol megalapította a fényképé- nyek között élő embereket
napjaikat. Innen ered a fecskék szeti szakot. Jelenleg az Ostravai ismert meg általuk, akik a
fészeképítési módjára asszociáló Egyetem Művészeti Karának mai ember számára magától
megnevezés, de a régi komáro- oktatója, ahol a hagyományos értetődő minden komformiak ezzel kapcsolatban a szintot nélkülözve éltek
tén találó „falba mentek” (értsd:
az erődrendszer töaz erőd falának tövébe) kifejevében. Az ő életüzést is használták.
ket, környezetüket
Fedor Gabčan erről a letűnt korfényképezte Fedor
szakról készült szociofotói 1968
Gabčan, akit beenés 1972 között születtek, nem
gedtek szerény ottsokkal a fecskefészkek lebontása
honaikba és az intim
előtt. Mint ahogy az alkotót és a
szférájukba.
Mint
tárlatot bemutató MZSF Nagy
elhangzott, a fotós
Tivadar mérnöktől, a Magyar
pár év múlva vis�Fotóművészek Világszövetsészatért, de akkorra
gének alelnökétől, a komáromi
már kicserélődtek
Helios Fotóklub elnökétől megitt a lakók, s ők már
tudhattuk, Gabčan 1940-ben egy fényképészeti eljárások képezik nem engedték magukat fényfestői szlovák faluban, Jókúton a szakterületét. Nagy figyelmet képezni. A fényképeken látszületett. A háború után özve- fordított az ipari tevékenység ható embereket, mint ahogy
gyen maradt rendőrparancsnok által tönkretett ostravai táj meg- Nagy Tivadar hangsúlyozta,
édesapját Komáromba helyez- örökítésére, dokumentum- és a fotós minden nyomorúsáték. Itt ismét megnősült és élete riportfotók készítésére, de fény- guk ellenére nem sajnálatra
végéig itt is maradt. Fedor az képezett portrékat és aktokat, méltó páriákként ábrázolja,
alapiskoláit Komáromban vé- továbbá reklám- és propagációs hanem olyanokként, akik
gezte, majd a kassai Építészeti fényképészettel is foglalkozott. ilyen nehéz körülmények
és Ipari Iskolában folytatta ta- Összesen 29 önálló és 25 cso- között is tudnak teljes élenulmányait, ahol geodéziát és portos kiállítása volt itthon és tet élni. „Olyanok ők, mint
kartográfiát tanult. Érettségi után külföldön egyaránt. Az utóbbi bárki közülünk, csak éppen
a pozsonyi Geodéziai Intézetben tizenöt évben figyelme mindin- az élet kegyetlenebb volt
helyezkedett el, ahol légifelvéte- kább az archaikus fotóeljárások hozzájuk. Ezek az emberek
lek feldolgozásával foglalkozott. irányába fordult, melyeket a 20. nem szégyellték körülméA sorkatonai szolgálat letöltése század elején alkalmaztak. Több nyeiket, vállalták arcukat
után az ostravai szénbányában rangos nemzetközi fotóverseny és személyiségüket a fénydolgozott, itt kezdett el fényké- zsűrijének állandó tagja. Vrati- képész előtt, bizalommal
pezni, kezdetben a bányászélet movban él, de Komáromhoz hű voltak iránta, ő pedig nem
pillanatait örökítette meg. Első maradt, ideje nagy részét itt tölti élt vissza a bizalmukkal.

Egyszerűen fényképezett,
nem szenzációt keresett,
nem ítélkezett, csak mély
humánummal dokumentálta
a helyzetüket. Az erőd falai
pedig, melyek túléltek harcokat, ostromokat, ellenálltak az ágyúgolyók erejének,
ezúttal biztos menedéket
nyújtottak a szükségből oda
költözőknek”, mondta. Végezetül pedig arról szólt,
ami talán minden jelenlévőt
a leginkább megindított a
képek szemlélése közben,
hogy a Fedor Gabčan képein
látható emberek, gyerekek
arcáról azt olvashatjuk le,
ők elégedettek az életükkel.
A mezítlábas gyermekek,
az élet megannyi megpróbáltatását átvészelt öregek,
az egyetlen helyiségben élő
három generáció, a lovaival
látható öreg cigány, de még
az az idős asszony is mosolyog a képen, akinek pedig
mindkét lába hiányzik.
Ezt követően felolvasásra került Kincses Károly
muzeológus, fotótörténész
ismertetője, melyet Fedor
Gabčan kiállításáról írt.
Ebben egyebek mellett arról szólt, hogy ezek a képek hosszú idő eltelte után
kerültek a nagyközönség
elé, miközben a rajtuk levő
emberek mára jobbára meghaltak, vagy szétszóródtak.
Mint hangsúlyozta, a képek
nem évültek el az azóta eltelt negyven év alatt sem.
Szomorú viszont, hogy az
ábrázolt valóság sem évült
el, nem változott, hiszen
ezek az emberek, vagy a
leszármazottaik ma ugyanúgy, vagy rosszabbul
élnek, mint akkor,
mert a szegénységből
a többségük számára
nem adódott kitörési
lehetőség.
Végezetül
hangsúlyozta, hogy „ez
a kiállítás a nehéz körülmények között is emelt
fejjel élni tudók emberségéről szól, azokról az
emberi értékekről, melyek ebben a lepusztult,
reménytelen
környezetben még erősebben
fénylenek fel”.
A kiállítás anyagával
kapcsolatban el kell még
mondani, hogy azt Fedor
Gabčan a városnak adományozta. Remélhetőleg
méltó helyre kerül egy
állandó várostörténeti
kiállítás keretei közt.
N. KULACS ZSUZSA

A Komáromi Napok programja
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Április 29-én, péntek
9:00 órától sportdélelőtt * 10:00 Alap- és zeneiskolás tanulók zenéstáncos programja (Tiszti pavilon amfiteátruma) * 11:00 „Júlia, csendben légy… avagy, Rómeó és Júlia kicsit másképp” az Ipari Középiskola
„Pod vežou? színjátszó körének előadása (Tiszti pavilon amfiteátruma)
* 14:00 Hölgyek ingyenes sminkelése a MARY KEY szakembereinek
tanácsadásával (Anglia park) *15:00 „Az ének, zene és a tánc összeköt
bennünket”; a Művészeti és Kulturális Ifjúsági Fesztivál szórakoztató
műsora (Tiszti pavilon amfiteátruma) * 17:00 Gasztronómiai show; a középkori és a 21. századi modern szakácsművészet viadala (Tiszti pavilon
udvara) * 17:00 Divided by Zero együttes koncertje (Klapka tér) * 18:00
„Testvérvárosunk, Weissenfels múltja és jelene képekben”; kiállításmegnyitó (Csemadok Galéria) * 18:00 „A rettegés éjszakája”; belépő: 2
euro (Tiszti pavilon – a volt LYUK étterem) * * 19:00 Giuseppe Verdi:
La traviata – a Komáromi Kamarazenekar koncertszerű előadása; vezényel: Medveczky Ádám Kossuth-díjas érdemes művész; belépő: 5 euro
(VMK nagyterme) * 19:30 A Memória társulat koncertje (Tiszti pavilon
amfiteátruma) * 19:30 Csík zenekar koncertje (Klapka tér) * 22:00 História együttes koncertje (Klapka tér) * 23:00 ZSEB együttes koncertje
(Borok utcája)
Április 30-án, szombaton
08:00 órától lövészverseny, nemzetközi Wushu- és Shaolin-bajnokság;
nemzetközi leány junior röplabdatorna (Határőr utcai Alapiskola), Gyermek vízilabdatorna (Fedett uszoda) és mások* 10:00 Ismerkedés az íjászattal (Anglia park) * 10:00 „Sétáljunk át a vastagbélen”; ismeretterjesztő nap a vastagbélrák megelőzéséről és kezeléséről (Klapka tér – rossz
idő esetén a VMK-ban) * 14:30 Akkordeon harmonikazenekar koncertje
(Klapka tér) * 14:30 „A pozsonyi sétatéren” – Korpás Éva gyermekeknek
szóló koncertje * 16:00 Néptánc gála és Egyszer volt…”; az Egyszer volt
együttes és a Ghymesi Igricek műsora * 16:30 Szőttes Kamara Néptánc
Együttes: „Három a…”c. műsora * 18:00 Pál István „Szalonna” és bandája koncertje * 15:30 Lehár Ferenc szobrának koszorúzása születésének
146. évfordulója alkalmából (Lehár park) * 16:00 Aylen’s Fall együttes
akusztikus koncertje (Klapka tér) * 17:00 LIQUID picnic & FREE REV
OLUTION (RÉV – a Magyar Kultúra Háza) * 17:00 A.V. E. együttes
koncertje (Klapka tér) * 17:00 „VIVA LA MUSICA!”; Schola Mariana
Nagyok Kórusa és a Concordia Vegyes Kar koncertje; karmester: Orsovics Yvette és Stubendek István, zongora: Kalmár Zsuzsa, fuvola: Fekete
Éva (Duna Mente Múzeuma képtára) * 19:00 Petra Börnerová és együttesének koncertje (Klapka tér) * 20:30 „Szentivánéji álom” – diákmusical a Dramaťák diákszínjátszó csoport előadásában (Tiszti pavilon amfiteátruma) * 21:00 Freddie – Fehérváry Gábor Alfréd koncertje (Klapka
tér) * 23:00 Kovács József és zenekarának koncertje (Borok utcája)
Május 1., vasárnap
13:00 Mészáros Tamás lemezbemutató koncertje *14:00 Megemlékezés és
koszorúzás az 1919-es áttörés áldozatainak emlékművénél (Vasúti híd déli
hídfő) * 14:30 Magyarnóta, operett és sok szép hegedűmuzsika Kovács
József zenekarának koncertje Visser Ágnes aranykoszorús magyarnóta
énekes vendégszereplésével. (Klapka tér) * 15:00 A Művészeti Alapiskola tánctagozatos növendékeinek bemutatkozása (Tiszti pavilon amfiteátruma) * 16:00 Harcművészeti bemutató (Tiszti pavilon amfiteátruma)
* 16:00 Klezmerész koncert (a Menház udvara) * 16:00 Niky Dance &
Sportklub társastáncbemutatója (Klapka tér) * 16:30 Feszty Kamara Néptánc Együttes műsora (Klapka tér) * 17:00 A Farkas a Mézes a Németh
meg a Bob koncertje (Borok utcája) * 18:00 Eszpé együttes Szécsi Pál
emlékkoncertje (Klapka tér) * 18:00 GrooveHub – instrumental fusion trio
együttes koncertje; a Pozsonyi Dzsessz Napok tehetségkutató pódiumának
győztese (Tiszti pavilon amfiteátruma) * 19:30 Elán Forever együttes koncertje (Klapka tér) * 20:30 A Vidám fiúk fúvószenekar koncertje (Borok
utcája) * 21:00 Méhkas Dia Projekt – épületfestés (Klapka tér) * 21:30
Fábián Juli & Zoohacker együttes koncertje (Klapka tér)

A komáromi zenebarátok körében nem hangzik ismeretlenül Steve Taylor, azaz Szabó István pánsípművész neve, hiszen az elmúlt
években már számos hangversenyt adott a környező városokban,
falvakban, s most, a Komáromi Napok Szent András-templomban
megrendezett nyitóhangversenyén maguk is tanúi lehettek a művész virtuozitásának.
Több mint egy órás hangverse- nyakába vette a nagyvilágot, s
nyén Taylor-Szabó bámulatosan Amerikától Ausztráliáig sok orgazdag repertoárjának mondhat- szágot bejárt, mígnem 1968-ban
ni legszebb dallamai csendültek Svédországban telepedett le. A
fel Brahmstól Dimicun át egé- nyolcvanas évek elején beiratszen Vangelisig. Ám a művész kozott a genfi zenei konzervanemcsak csodálatos hangszeré- tóriumba, ahol pánsíp szakon
vel bűvölte el a közönséget, ha- végzett. Hangszeréhez azóta is
nem meglepően szép hangjával, hű maradt.
énektudásával is, amikor többek A hangverseny után a művész
között előadta Schubert Ave Ma- dedikálta tisztelőinek a CD-it, s
riáját.
hosszasan elbeszélgetett velük,
A pánsíp magyar virtuóza, akit szívesen és őszintén válaszolt
a világ tíz legjobb pánsípművé- megannyi kérdésükre. A marasze közé sorolnak, már fiatalon dandó művészi élmények hatása
eljegyezte magát a zenével. A alatt sokak azzal a reménnyel
zongorától a klarinéton át a sza- távoztak, hogy a művész a jöxofonig sok hangszert kipróbált, vőben más ünnepi alkalomból
amíg végleg a pánsíp mellett ismét ellátogat hozzánk.
döntött. Mint mondotta, húszas
Németh István
éveinek a közepén járt, amikor
(A szerző felvételei)
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Növényvédelem

A teljes átélésért...

Májusi teendők a kertben

Májusban jelenik meg
madarázs. Ezeket a színcsapa legtöbb kártevő!
dákat már a szilva- és almafa
A hagymalégy, répalégy, virágzása előtt 1 héttel ki kell
hagymamoly, káposztalégy helyezni, amikor a kártevők
stb. eredményesen távol tart- kifejlett, röpképes alakjai
ható a növényektől a fátyolfó- (maguk a gyümölcsdarazsak)
liával (nem lyukasztott vagy a talajból előbújnak. Védebevágott hajtató fóliával). A kezés hiányában e darazsak
világos fátyolfólia, amely át- a virágok csészeleveleinek
ereszti a napfényt és a vizet, tövébe tojják tojásaikat, majd
két-három hétig maradjon a a kikelő lárvák eleinte teljes
növénykultúrán – ezzel meg- virágokat pusztítanak el, majd
akadályozzuk, hogy a kárte- a kis gyümölcsökbe fúrnak,
vők lerakják a petéiket.
és azok hullását okozzák. Ezt
A cseresznyelégy május kö- megelőzendő használjuk a fezepén – végén, június elején hér fogólapokat. A fa magasrakja le petéit az érésben lévő ságának minden méterére 2 db
cseresznyébe. Függesszük ki színcsapdát tegyünk, elosztva
időben a fákra a sárga lapokat! a lombkorona keleti, déli és
A sárgabarack és a meggy szá- nyugati oldalán, de a fa csúraz ágait vágjuk le, és monília- csát se hagyjuk védtelenül.
fertőzés esetén
Kék színű
égessük el.
ragadós lapBizonyára sopal a nyugakunkban felti virágtripsz
merült már a
szárnyas
kérdés
egyalakjait gyéegy növényríthetjük,
védelmi probamennyiben
léma kapcsán,
a színcsaphogy
vajon
dákat vetés,
hogyan tudvagy palánnánk azt meg- Ha nem vigyázunk, az alma tázás után a
oldani permemoly végleg tönkre teheti
növényállotezés nélkül.
a termést.
mány fölé
Erre nyújtanak
kb. 10 cm-re
lehetőséget a kártevő-előre- függesztjük, 2-4 m²-re 1 lapot
jelzési eszközök, ezek közül számolva.
is elsősorban a ragadós rovar- A sárga szín nagyon sok rovarfogó lapok. Ezek különböző kártevőt vonz. Veteményesélénk színekkel vonzzák a kertben, üvegházban, fóliasákártevő rovarokat, és mint le- torban, télikertben alkalmazva
vegőn nem száradó ragasztó- eredményesen használhatjuk
val bevont színcsapdák meg is a levéltetvek röpképes alakfogják azokat!
jai, az üvegházi molytetvek,
A kártevők rajzásának előre- a tőzeglegyek, a levélaknázó
jelzésére használt színcsap- legyek, a gubacsszúnyogok,
dák nagyobb számban történő a földibolhák, stb. gyérítésére
kihelyezésével szép eredmé- is. Ezt is a növényállomány
nyeket érhetünk el az adott fölé, kb. 10 cm magasságban
kártevők számának csökken- kell kihelyezni és 2-4 m²-re 1
tésében is.
lap szükséges.
Mely kártevők ellen milyen A sárga szín a cseresznyeleszíncsapda használható?
gyeket is vonzza. Sokak által
A fehér színű ragadós lappal használt megoldás ez a kua különböző gyümölcsdara- kacos cseresznye megelőzése
zsakat gyűjthetjük össze, mint érdekében. Akkor érünk el
a poloskaszagú szilva- és al- vele legjobb eredményt, ha

a fa magasságának minden 2
méterére 2 db színcsapdát helyezünk – a cseresznye színesedése előtt, amiből legalább
egy cseresznyelégy-illatcsalétekkel van kombinálva. Ezzel
az illatanyaggal tudjuk a csapda hatékonyságát növelni,
ugyanis ez az illat a nőstény
cseresznyelegyeket vonzza.
Feromon illatanyaggal egyéb
gyümölcsmolyokat is csapdázhatunk (almamoly, szilvamoly, keleti gyümölcsmoly,
almailonca, szőlőmolyok), de
esetükben csak feromoncsapda használatával a kártevőket jelentős mértékben nem
tudjuk gyéríteni, de a permetezések pontos időzítésével,
kisebb környezetterheléssel,
olcsóbban oldható meg a
védekezés.
A növényvédelem során mindig gondoljunk arra, hogy a
megtermelt gyümölcsöt, zöldséget elsősorban mi fogjuk
megenni, ezért felesleges méregmennyiséget kár kijuttatni.
Almatermésűeknél az elvirágzás után azonnal elvégezzük a
levélfodrosodás és a lisztharmat elleni permetezést, amelyet 10 nap után megismétlünk.
Ajánljuk a Kumuiluis WG és
Thiovit Jet szereket (10 l vízhez 60 g). A vértetvek ellen a
Nurelle D (6 mml/10 l), illetve
a Pirimor 50 WG (mélyhatású
permet, 5-7,5 g/10 l). Almamoly ellen több vegyszer is
rendelkezésre áll: Bipobit XL
(15 ml/10l), Bulldock 25 EC
(6 ml/10 l), Calypso !( SC (2
mkl/10 l), Decis EEW 50 (2
mkl/10 l), Mospilan 20 SP (2,5
g/10 l). Támad a körtelevélbolha is, ellene ajánljuk a Gunner
és a Lambada szereket, mintkettőből 1,8 ml szükséges 10 l
vízhez. A hagyma, fokhagyma
és póréhagyma alternáriás foltosságát és rozsdáját Amistarral, illetve Askon alkalmazásával állíthatjuk meg (mindkettőnél 10 l-t alkalmazzunk 10 l
vízhez.
-la-

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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Talán első látásra úgy tűnhet,
hogy a dolgok nem az ön akarata szerint alakultak, és kénytelen
engedni, de ha van türelme kivárni, hamarosan olyan fordulatot
vesznek az események, amellyel ön is elégedett lehet, sőt ami túl is
szárnyalja korábbi elképzeléseit.
HALAK (február 21. – március 20.) Párkapcsolatában izgalomra
vágyik, olyan társra, aki szenvedélyesen képviseli saját véleményét, aki nem alkalmazkodik mindenben az ön igényeihez és elvárásaihoz. Ez a fajta kapcsolat mindenképpen új és változatosságot
hozó élmény, de hosszú távon nagyon igénybe venné a türelmét.
KOS (március 21. – április 20.) Nagyon megviseli, ha valakitől azt
a visszajelzést kapja, hogy nem igazán arra lenne szüksége, amit ön
adni tud vagy akar neki. Minden kapcsolatot az határoz meg, hogy
a felek mit és milyen mélységben akarnak és tudnak adni. Ha ezek
egyensúlyban vannak, harmonikus lesz a kapcsolat.
BIKA (április 21. – május 20.) Ez a hét kedvez a művészi tevékenységeknek, illetve minden alkotó, teremtő munkának. Ez jelenti
az otthonunk szépítgetésével kapcsolatos feladatokat vagy új tervek kieszelését is. Bármire is vonatkozik, a most elkezdődő folyamatok gyors sikerhez vezetnek, és sok örömet adnak.

Az áprilisi megfejtéseket május 15-ig kérjük eljuttatni
a szerkesztőségbe (levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor

A székely fiú vacsora közben így szól az
anyjához:
– Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
– De fiam, ez nem savanyú káposzta, hanem
mákos tészta.
– Annak elég savanyú.

Apa az életre nevel...

Szőke nő megy haza a hóna alatt egy malaccal. Találkoznak a szöszi barátnőjével:
– Ezt meg hol szerezted?
– Tombolán nyertem – mondja a malac.
– Mi a rosszabb annál, mint másnaposan,
megbilincselve ébredni a rendőrségen, miközben az előző éjszakáról csak halvány
emlékképeid vannak?
– Ha előző este te voltál szolgálatban...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Belső elégedetlenségéről hiába
próbálja meg elterelni figyelmét sok munkával, ismeretek gyűjtésével, nyelvtanulással. Ha az igazi okot nem tárja fel, ha nem talál
gyógyírt arra a magányra, amit szinte egész életében érzett, akkor
csak ideig-óráig tudja meggyőzni önmagát.
RÁK (június 22. – július 22.) A szokásos kettősség gyötri. Egyszerre vágyna a változásra, az új impulzusokra, a kihívásokra és
a régi jól ismert közegre, a biztonságra, ám a kettő nem létezhet
együtt. Segíti a döntését, ha meghatározza, hogy mi is a hos�szú távú célja és megvizsgálja, ennek melyik felel meg jobban.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha úgy gondolja, hogy
még nagyobb közelségre vágyik kedvesével, ismerje meg jobban
saját vágyait és figyelje meg, mennyire tudja közvetíteni neki ezeket. Azután gondolja végig, ön mennyire látja, hogy mi az, amit
párja szeretne és mennyire veszi figyelembe ezeket!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Hajlamos az önsajnálatra, pedig erre most igazán nincs oka. Tény, hogy néhány
dolog nem egészen az elvárásai szerint történt, de később be
fogja látni, hogy sokkal jobb, hogy így alakult az élete és a kapcsolata, mint ahogy szerette volna. Bízzon benne, hogy minden
jól végződik!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ne essen abba a hibába, hogy összekeveri a tényeket és a véleményeket. Akármilyen
meggyőződéssel mesél is valaki valamiről, ha nem objektív tényeket mond, legfeljebb csak érdekes lehet a látásmódja, de semmiképp
sem szabad, hogy meghatározza az ön véleményét.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Érzékeny, sérülékeny időszakban van most. Környezetének minden lényegtelen megjegyzése mélyen érinti és megingatja önbizalmát. Emiatt nem tudja szokásos lendületével intézni feladatait, elbizonytalanodik és a többiektől vár útmutatást
vagy ösztönzést, amihez pedig igazán nincsenek hozzászokva öntől.
NYILAS (november 23 – december 21.) Talán most úgy gondolja, hogy idővel és némi ráhatással meg tudja győzni kedvesét a
saját igazáról, át tudja adni neki saját életszemléletét. Hamarosan
azt fogja tapasztalni, hogy párja rendkívül érzékeny a szabad véleményalkotásra. Nem kell egyetérteni vele, de azt nem tűri, ha
befolyásolni akarják.
BAK (december 21. – január 20.) Együttérzését és gyakorlatias
tanácsait sokan igénybe veszik, ha problémáik vannak. Ez nem
is lenne gond, de most képtelen kívül maradni az adott helyzeten
és ez önt is megviseli lelkileg. Igyekezzen a terapeuta semleges
pozíciójába helyezkedni, hogy megvédhesse önmagát!
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

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

Komárom

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

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék négy színben (ára 3,50 euró/db).
Tel.: 0909 107 722, 0919 268 922.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok
akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

* Takarítást vállalok cégeknél, magánlakásokban.
Jelszavam: Megbízhatóság.
Tel.: 0949355 731

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

A komáromi

MOBILMARK

a legnagyobb áruválasztékkal
és árban a legjobb drogériai és
egyéb áruval várja vásárlóit.

* Autófestékek legnagyobb választékát kínáljuk
* Viszonteladóknak kedvezményes árak
Megtalál bennünket: 945 01 Komárno, Veľký rad
tel./fax: 00421 35 7700587 mobil: 0908 790 345
E-mail: mobilmark@stonline.sk

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie

pincérnőt felveszünk.
Tel.: 0902 297 175

Elérhető áron vállaljuk

jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048
Megrendelhető
szabadföldi paprikapalánta
(csemege, fűszer) és nagyvirágú krizanténpalánta
Cserháton.
Tel.: 0914 224 677,
0902 302 742.

Komáromi belvárosi éttermünkbe

* Kiadó berendezett, 2-szobás lakás Gútán, a Brünni tér
10. szám alatt. Azonnal beköltözhető. Tel.: 0908 682 008
* Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván. Tel.: 0905 383
432.

mindennemű irat, dokumentum
megírását, akár megvárásra is!

* szerződések * kérvények * életrajzok * bérleti szerződések * nyomtatványok kitöltése * telefonbeszélgetések
lebonyolítása * egzekúciós levelekre való válaszolás *
részletfizetésre való kérelem megírása * szövegmásolás
és egyéb ügyintézés
Cím: Komárom, Európa-udvar, Máltai ház
(bejárat a Szentháromság-szobornál a boltív alatt egyenesen,
majd fent jobbra – a fagylaltos utcája – irodaajtó kék betűkkel

Tel.: 0940 664 167 * 0944 739 484.
Nyitvatartás munkanapokon: 9 – 12 óráig
12 óra után és szombaton telefonon való egyeztetés esetén.

Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat
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MŰSORAJÁNLAT
április 30-tól május 6-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

6.00 Astro-világ, 7.00 TV2
matiné, 10.35 Babavilág,
12.45 Duval és Moretti
(francia), 15.00 Gyilkos
sorok (amer.), 16.05 Dől a
moné (amer.), 18.00 Tények,
18.50 Kismenők, 21.25 A
nagyon nagy ő (amer.-német), 2.30 Áldott jó nyomozó

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.10
Brandmánia, 13.50 A nagy
svindli
(amer.),
14.55
Farm, 16.00 Az őrzők legendája (amer.-ausztrál),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz, 20.00 Farm,
21.35 Gyertek át szombat este!, 22.45 Túszharc
(amer.), 1.25 Gyilkos a
házban (amer.)

RTL II

10.00 Érintés (amer.), 11.00
Hazug csajok társasága
(amer.), 13.00 Gyilkos megszállottság (amer.), 16.00 A
narancsvidék (amer.), 17.00
A narancsvidék (amer.),
18.00 Nyomtalanul (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Fogságban (amer.), 23.00 A belső
ellenség (amer.)

M2

12.55 Idesüss!, 13.40 Nálatok
laknak
állatok?,
15.50 Willy Fog újabb kalandjai (spanyol), 16.20
Inami, 17.15 Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat,
20.35 Családom és egyéb
emberfajták (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 MR2
Akusztik, 1.20 A haverom
nője (francia)

Duna tv

11.25 Térkép, 12.55 Ízőrzők, 13.35 Hazajáró, 14.05
Magyar krónika, 14.40
Peru, Chile, 15.15 Mese
a 12 találatról (magyar),
17.00
Gasztroangyal,
18.00 Híradó, 18.35 Szerencseszombt, 19.30 Óvakodj a törpétől (amer.),
21.30 Szerelmes Shakespeare (amer.), 1.10 Híd a
Kwai folyón (angol-amer.)

Duna World

10.10 Rúzs és selyem,
11.25 Zárt tárgyalás (magyar), 13.20 Család-barát,
14.50 Novum, 15.20 A
szellem órája, 16.25 Szabadság tér 56, 17.15 Hogy
volt?, 18.10 Csináljuk a
fesztivált!, 19.00 Mindenből egy van, 20.00 Bízunk
benned!, 21.30 Bagi Nacsa
Show, 22.30 Munkaügyek

Pozsony 1

13.30 A nagy föld (amer.),
16.20 Mit tudom én, 17.55
Építs házat, ültess fát!,
18.30
Úttalan
utakon,
19.00 Híradó, 20.25 Váratlan találkozások, 21.15
Igaz történetek, 21.50
Talkshow, 22.40 A nagy
föld (amer.)

Pozsony 2

12.05 Tudományos magazin, 12.35 EURO magazin, 13.00 Bajnokok Ligája, 16.05 Horgászoknak,
16.45 Jégkorong, 19.30
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10 Zsellérek (cseh),
22.30 Fargo (amer.), 23.20
Égő Mississippi (amer.)

Markíza tv

10.20 Masterchef, 12.50
Valahol
már
láttalak,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Semmi sem
állíthat meg (amer.), 22.35
Az
elpusztíthatatlanok
(amer.), 0.40 Semmi sem
állíthat meg (amer.)

JOJ TV

8.55 A Simpson család, 9.50
Geissenék, 10.45 Viszlát,
nagyi!, 12.05 Egy szerencsétlen naplója 3 (amer.),
14.00 Krokodíl Dundee Los
Angelesben (amer.), 16.00
Csillag születik, 18.20 A
pubertáskor, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Akkor
nyugaton, 22.15 A jelölt
(amer.), 0.40 Az igazi férfiak nem sírnak (amer.)

VASÁRNAP
M1

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

TV2

6.00 TV2 matiné, 10.40
Flintstones
2
(amer.),
12.35 Az első lovag
(amer.), 15.20 Édesek és
mostohák (amer.), 18.00
Tények, 18.50 A Nagy
Duett, 21.35 Argo 2 (magyar), 23.40 Felhangolva
(amer.), 01.55 Dől a moné
(amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.05
Az őrzők legendája (amer.ausztrál), 11.40 Szindbád
hét próbája (amer.), 13.25
Agyamra mész! (amer.),
15.35 Nyomás utána! (olaszamer.), 18.00 Híradó, 18.55
Cobra 11 (német), 19.50 Robotzsaru (amer.), 22.00 John
Wick (amer.)

RTL II

11.30
Majomparádé
(amer.), 13.10 Segítség,
bajban vagyok!, 18.10 Szex
és New York (amer.), 21.00
Agymenők (amer.), 22.00
Heti hetes, 23.00 Showder
Klub, 0.00 Szex és New
York (amer.)

M2

13.10 Tintin kalandjai,
13.40 Nálatok laknak állatok?, 15.50 Willy Fog
újabb kalandjai, 16.20
Inami, 17.50 Thomas, a
gőzmozdony, 19.05 Dínóvonat, 19.35 Állatkert a
hátizsákban, 20.35 Családom és egyéb emberfajták
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Borgiák (kanadai-ír), 0.25 Emberrablás
és váltságdíj (angol)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 13.25
Sarki fény (amer.-kanadai), 15.20 Édes mostoha (magyar), 17.00 Hogy
volt?, 18.00 Híradó, 18.35
Don Martin (angol), 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.00 A holnap markában
(angol-amer.), 23.05 Az
édes élet (olasz-francia)

Duna World

11.10 Virtuózok, 13.20
Nagyok, 16.20 Rúzs és selyem, 16.50 Önök kérték,
17.50 Öt kontinens, 18.25
Szeretettel
Hollywoodból,
19.00
Gasztroangyal, 20.00 Operettalbum,
21.30 Egy titkos kényszermunkatábor története,
22.50 Öt kontinens, 23.20
Család-barát

Pozsony 1

13.05 Grimm mesék, 14.05
Agatha Christie: Poirot
(angol), 15.50 Falusi álom
(szlovák), 16.35 A revizor (cseh), 17.50 Zuzanka
Hraškovie (szlovák), 19.00
Híradó, 20.25 A bátor hercegnő (olasz), 23.30 Poirot
(angol)

Pozsony 2

11.55 Mesék, 14.10 Kegyetlen szerelem (szlovák),
15.25 Az ajtó mögött, 16.15
Fortuna Liga, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.15
Az ellenállás (francia),
21.15 Wallander (angolsvéd), 22.45 Kes (angol)

Markíza tv

7.20 Tom és Jerry (amer.),
8.25 Scooby-Doo (amer.),
9.50 A Sebechleb-i zenészek (szlovák), 11.30
Múmia (amer.), 13.50 Da
Vinci kód (amer.), 16.45
Kredenc, 17.50 Felvég-alvég, 19.00 Híradó, 20.30
Valahol már láttalak, 23.10
Merkúr (amer.), 1.20 Da
Vinci kód (amer.)

JOJ TV

9.55 Pat és Mat, 10.00 Új
kertek, 11.10 Építünk, javítunk, szépítünk, 11.50 Főzzünk együtt, 12.30 A csodálatos család (amer.), 13.30
A három testőr (amer.),
15.50 A szexi 40-es (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Croodék (amer.), 22.50 A
nőgyűlölő férfiak (amer.)
2.15 A jelölt (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

6.20 Mokka, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretni kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 A Bournecsapda (amer.-német), 23.45
Ügyféllista (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.45 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 Farm, 15.45
Isten áldjon, Esperanza (argentin), 16.55 Story Extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 Farm, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20
Barátok közt, 21.55 Dr.
Csont (amer.), 23.20 Magyarul Balóval

RTL II

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 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretni kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Párterápia
(amer.), 23.20 Sztárok testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.25 Story extra, 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40
Farm, 15.45 Isten áldjon,
Esperanza! (argentin), 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 Farm,
20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
21.55 Castle (amer.), 23.25
XXI. század

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 12.50 A szerelem foglyai (amer.), 13.45 A bosszú
asszonya (kolumbiai), 15.35
Barátok közt, 17.05 Kung
Fu Panda (amer.), 18.00 A
narancsvidék (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Hagyjál főzni!, 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 Showder Klub,
12.50 A szerelem foglyai
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 Kung Fu Panda (amer.),
17.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 18.00 Eleven testek
(amer.), 20.00 Új csaj (amer.),
20.30 Hagyjál főzni!, 22.00
Graceland (amer.), 23.00 Barátok közt

12.05 Leonardo kalandjai,
13.20 Kacagóra a játszóházban, 15.50 Pupákok, 16.10
Tehénke mesék, 17.35 Állatkerti sétány, 20.35 Családom
és egyéb emberfajták (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Zűrös szívügyek (német),
0.30 Római helyszínelők
(olasz)

12.30 Azok a csodálatos állatok, 13.20 Kacagóra a játszóházban, 14.30 Egyszer volt
az élet..., 15.50 Pupákok,
16.10 Tehénke mesék, 18.05
Milo, 18.55 Eperke legújabb
kalandjai, 20.35 Családom és
egyéb emberfajták (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Párizsi helyszínelők (francia)

M2

Duna tv

10.10 Család-barát, 12.55
Két duci hölgy, 13.25 Bogyó visszatér, 14.20 Erdészház Falkenauban (német), 15.20 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 16.10
Tappancs, a mesterdetektív, 18.00 Híradó, 18.35
A hegyi doktor (német),
19.25
Maradj
talpon!,
20.25 Kékfény, 21.30 Hawai Five-0 (amer.), 23.55
A zsaru szava (amer.)

Duna World

11.25 Házasságból elégséges
(magyar),
13.20
Médiak likk, 13.40 Öt kontinens, 14.20 Család-barát, 15.50 Roma magazin,
16.20 Domovina, 17.55
Riksa láz, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Üdítő, 21.00
Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.40 Recept az élethez,
16.25 A vadon gyilkosai,
16.55 Késő este, 17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25 A
halálvasút (ausztrál-angol),
22.10 Riporterek, 22.40
Cain
kapitán
(francia),
23.40 Recept az élethez

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 13.15
Úton, 15.00 A II. világháború, 15.25 Nemzetiségi
magazin, 16.30 Autószalon, 17.00 Nők nőkről,
17.35 Kincseink, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10 Pillanatképek (szlovák), 22.40 Big Beat de
Luxe

Markíza tv

10.45 Családi történetek, 11.45 Cobra 11 (német), 12.50 Farm, 16.00
Jószomszédi
viszonyok,
17.25 Reflex, 17.50 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég-alvég, 21.50 Kredenc, 22.25 Farm, 23.35
Családi történetek

JOJ TV

10.55 Főzd le anyámat!,
12.55 Tárgyalóterem, 13.40
Csillag születik, 15.55
Kényszeres vásárlók, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.35 Zoo (szlovák), 22.00
Akkor nyugaton (szlovák),
23.30 Napfény, gyilkosságok (amer.)

M2

Duna tv

10.10 Család-barát, 12.50 Két
duci hölgy, 13.25 Az ismeretlen portré, 14.25 Erdészház
Falkenauban (német), 15.25
Halálbiztos diagnózis (amer.),
16.15 Tappancs, a mesterdetektív (német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.30 Maradj
talpon!, 20.30 Önök kérték,
21.30 Laura rejtélyei (amer.),
0.40 Séfek csatája (olasz)

Duna World

11.50 Művészvilág, 14.15
Család-barát, 15.40 Nemzetiségi magazinok, 17.20
Tálentum, 17.55 Közel Afrikához, 19.00 Hogy volt?
20.00 Nevetni kell, ennyi az
egész, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 23.25 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 14.45
Recept az élethez, 16.25 A
vadon gyilkosai, 16.55 Ágota (lengyel), 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Senki sem tökéletes, 21.35
Szlovák receptek, 22.05
Gyermekrablás
(amer.),
23.05 Törvény és rend

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Tudományos magazin, 15.00
A II. világháború, 15.25 Ruszin magazin, 16.30 Tesztmagazin, 19.00 Esti mese,
20.10 Apokalipszis, 22.40
Talkshow

Markíza tv

10.50 Családi történetek,
11.45 Cobra 11 (német),
12.45 Monk (amer.), 13.45
A farm, 15.00 A mentalista
(amer.), 16.00 Jószomszédi
viszonyok, 17.25 Reflex,
17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Masterchef,
21.45 A farm, 23.00 Családi
történetek, 0.00 A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.55 Főzd le anyámat!,
13.40 Csillag születik, 15.55
Kényszeres vásárlók, 15.55
Tárgyalóterem, 17.00 Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Zoo (szlovák), 21.45
Viszlát, nagyi! (szlovák),
22.25 Geissenék

M1

SZERDA

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

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Tök állat
(amer.), 23.20 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.25 Story extra, 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40
Farm, 15.45 Isten áldjon,
Esperanza (argentin), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Farm, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
21.55 Szulejmán (török),
23.30 Házon kívül, 0.40 A
rejtély (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 Showder Klub,
12.50 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A bosszú as�szonya (kolumbiai), 15.35
Barátok közt, 17.35 A leg
gyorsabb indián (amer.),
20.00 Új csaj (amer.), 20.30
Hagyjál főzni!, 22.00 Nyomtalanul (amer.)

M2

13.20 Kacagóra a játszóházban, 14.30 Egyszer volt az élet,
15.00 Marci, 16.15 Tehénke
mesék, 17.50 Kalandozások
Andyvel, 18.55 Eperke legújabb kalandjai, 20.35 Családom és egyéb emberfajták
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Monty Python Repülő
Cirkusza (angol), 0.50 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 11.35
Világörökség Portugáliában,
12.55 Két duci hölgy, 14.25 Erdészház Falkenauban (német),
15.20 Halálbiztos diagnózis
(angol), 16.10 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor
(német), 19.30 Maradj talpon!,
20.35 J.A.G. (amer.), 21.30
Szabadság tér 56, 22.20 Napló gyermekeimnek (magyar),
0.45 Pócspetri (magyar)

Duna World

11.20 Viszontlátásra, drága!
(magyar), 13.00 Híradó, 13.40
Rejtélyes XX. század, 14.45
Család-barát, 16.35 Nemzetiségi műsorok, 17.35 Kárpát
expressz, 18.00 Trans Duna,
19.00 Hogy volt?, 19.55 VI.
Nemzetközi Cirkuszfesztivál,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 23.25 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.45 Recept az élethez,
15.30 Lehetőség, 16.25
A vadon gyilkosai, 17.00
Ágota, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Bajnokok Ligája, 23.20 Riporterek, 23.55 Recept az élethez

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00
A II. világháború, 17.30 Hírek, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Vadon élő kedvencek, 22.40 Művészetek,
23.10 Mozi, 23.35 Évekkel
ezelőtt

Markíza tv

10.50 Családi történetek,
11.45 Cobra 11 (német),
12.45 Monk (amer.), 13.45
A farm, 15.00 A mentalista
(amer.), 16.00 Jószomszédi viszonyok, 16.56 Niké,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Chart Show,
22.40 Kredenc, 23.50 A
mentalista (amer.), 0.50
NCIS: Los Angeles (amer.)

JOJ TV

10.55 Főzd le anyámat!,
12.00 Híradó, 12.55 Tárgyalóterem, 13.40 Csillag
születik, 15.55 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Hetedik
mennyország, 22.15 Doktor
Tökéletes, 23.10 Napfény
és gyilkosságok (amer.),
0.15 Profik, 1.35 Testőrök
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.55 Mokka, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.20
Drágám, add az életed!,
20.35 Jóban Rosszb an, 21.20
NCIS (amer.), 22.25 NCIS:
Los Angeles (amer.), 23.35
A felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 12.50 Paloma
(mexikói), 13.50 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretni kell! (mexikói), 16.55
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.20 Drágám, add az
életed!, 20.35 Jóban Rosszban,
21.20 Spangol – Magamat sem
értem! (amer.), 0.20 Sztárok
testközelben

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.00 Új csaj (amer.), 13.25
Éjjel-nappal
Budapest,
14.40 Farm, 15.45 Isten
áldjon, Esperanza (argentin), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 Farm, 20.00
Éjjel-nappal
Budapest,
21.20 Barátok közt, 21.55
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 23.25 Magyarul
Balóval

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
11.55 Showder Klub, 12.50
A szerelem foglyai (amer.),
13.45 A bosszú asszonya (kolumbiai), 15.35 Barátok közt,
16.05 Hagyjál főzni!, 18.00
Borotvaélen (amer.), 20.00
Hagyjál főzni!, 20.50 UEFA
Európa Liga, 0.30 Nyomtalanul (amer.)

M2

11.35 Egyszer volt az élet,
13.20 Kacagóra a játszóházban, 15.00 Marci, 16.00
Mesélj nekem!, 18.30 Traktor Tom, 20.35 Családom és
egyéb emberfajták, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Elcserélt
lányok (amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.25 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 12.50
Két duci hölgy, 14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 16.00
Tappancs, a mesterdetektív (német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Alpesi
őrjárat (olasz), 19.30 Maradj talpon!, 20.30 Fábry,
21.50 Rómának szeretettel
(amer.-olasz), 23.50 Herkulesfürdői emlék (magyar)

Duna World

11.30 A hallgatag hölgy
(magyar), 13.40 Hazajáró, 14.15 Magyar krónika,
16.35 Alpok-Duna-Adria,
17.05 Család és otthon,
18.00 Trans Duna, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül, 23.30
Család-barát, 1.25 Ég, föld,
férfi, nő

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00 Építs
házat, ültess fát!, 14.30 Szlovákia képekben, 15.30 Lehetőség, 16.25 A vadon gyilkosai, 16.55 Ágota, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Menekülés (olasz), 22.15 Julie Lescaut (francia), 23.50
Meggondolatlanok (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Mozi, 15.25 Roma magazin,
17.00 Nők nőkről, 17.45 Hírek, 18.45 Esti mese, 20.45
Labdarúgás, 23.00 Tudományos magazin, 23.30 Rendőrség, 23.45 Profik

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
12.50 Monk (amer.), 13.50
NCIS (amer.), 14.50 A mentalista (amer.), 15.50 Jószomszédi viszonyok, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
Forr a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Masterchef, 21.45 A
farm, 23.00 Családi történetek, 23.55 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

10.55 Főzd le anyámat!,
12.00 Híradó, 12.55 Tárgyalóterem, 13.40 Csillag születik, 15.55 Kényszeres vásárlók, 17.30 Topsztár, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Gyermekeink, 21.15 Inkognito, 22.35 Doktor Tökéletes, 23.20 Derűs idő, egy-két
gyilkossággal (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Új csaj (amer.), 13.25
Éjjel-nappal Budapest, 14.40
Farm, 15.45 Isten áldjon,
Esperanza (argentin), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Farm, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20 Barátok közt,
21.55 Showder Klub, 0.10
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50 A szerelem
foglyai (amer.), 13.45 A
bosszú asszonya (kolumbiai), 14.40 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 17.05 A Kung Fu
Panda (amer.), 18.00 A narancsvidék (amer.), 19.00
A szállító (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30
Hagyjál
főzni!,
22.00
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

12.05 Leonardo kalandjai,
13.50 Már megint a 7. B!
(magyar), 14.30 Egyszer volt
az élet, 15.50 Pupákok, 16.00
Mesélj nekem!, 16.15 Tehénke mesék, 17.15 Póló, 18.05
Milo, 20.35 Családom és
egyéb emberfajták (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Rani, a lázadó hercegnő
(francia), 0.30 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.10 Család-barát, 12.55
Két duci hölgy, 14.25 Erdészház Falkenauban (német), 15.20 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 16.10
Tappancs, a mesterdet ektív
(német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30
Maradj talpon!, 20.30 Virtuózok, 22.10 Délidő (amer.),
23.45 Mr. Pip (pápua új-guineai)

Duna World

11.30 A megoldás (magyar),
13.20 Tessék!, 14.50 Család-barát, 16.25 Életkerék,
16.55 Vasparipával a Székelyföldi Legendáriumon,
18.00 Saját kultúra, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Slágertévé, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 23.25 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Váratlan
találkozások,
15.00 Jégkorong, 17.45
Párbaj,
19.00
Híradó,
20.25 Mit tudom én, 21.55
A maffia, 22.35 Az áldozat
(kínai), 0.40 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00
A II. világháború, 15.30
Szemtől szemben, 17.00
Nők nőkről, 18.45 Esti
mese, 19.00 Jégkorong,
22.05 Kinek van ma születésnapja? (cseh), 23.20
Jégkorong

Markíza tv

10.45 Családi történetek,
11.45 Cobra 11 (német),
12.45
Monk
(amer.),
13.45 Farm, 15.00 A
mentalista (amer.), 16.00
Jószomszédi viszonyok,
16.56 Niké, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 Forr a
bor, 19.00 Híradó, 20.30 A
farm, 21.55 Rablás olasz
módra
(amer.-francia),
1.20 NCIS: Los Angeles
(amer.)

JOJ TV

9.50 Tárgyalóterem, 10.55
Főzd le anyámat!, 12.00 Híradó, 14.15 Akkor nyugaton,
15.55 Kényszeres vásárlók,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Vettünk
állatkertet (amer.), 23.20
Véres gyémántok (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
április
május
május
május
május
május
május

30-án
1-jén
2-án
3-án
4-én
5-én
6-án

Katalin, Kitti
Fülöp, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Bedecs Tamás és Brandová Annamária,
Gútán: a pozsonyi Ševčík Vladimír és a naszvadi Bc.
Szabadosová Ľubomíra, a gútai Fekete Ákos és Pinke
Csilla.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a nagykéri Malá
Natália, a zöldállási Kmeť Ephram, a
dunamocsi Vörös Csanád és Dobai Villő, az
őrsújfalusi Hodek Simon, a megyercsi Bereczová
Liza, a marcelházai Krampoťáková Barbora, a köbölkúti Farkas Sebastian, a komáromi Rovácsová
Vanesa, Szente József Marcell, Horváth Karolina,
Halász Natália, Tatár Barbara és Robert, valamint
Szoboszlai Liliana.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Nagy Lajos (84 éves), Harmat
Karol mérnök (75 éves), Nagy Valéria (90-éves),
Horváth Anton (53 éves), a gútai Jasovská Helena (83 éves), Mojzsis János (81 éves), Nagy Ilona (79 éves) és Gőgh Irén 79 éves), a dunaszerdahelyi Kartai Lajos (65 éves), a keszegfalvai
Horváth Ivan (55 éves), a szentpéteri Popovičová
Mária (85 éves), valamint a marcelházai Žideková Helena (83 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS
Suhanva száll
az élet tova,
ami elmúlt,
nem jön vissza soha.

A Dunatáj receptkönyvéből

Zöldhagymás húsfelfújt Banános-karamelles csokitorta
Hozzávalók:

Hozzávalók:

50 dkg darált sertéshús
2 zsemle
3 közepes újhagyma
2 tojás
3 dkg vaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
1 csokor petrezselyem

Elkészítése:

A zsemléket vízbe áztatjuk, majd kinyomkodjuk. Hozzáadjuk a darált
húshoz a karikára vágott újhagymával, a puha vajjal és a tojássárgákkal együtt. Sózzuk, borsozzuk, aprított petrezselyemmel ízesítjük és
alaposan összegyúrjuk. A tojásfehérjékből kemény habot verünk és
óvatosan belegyúrjuk a húsos masszába.
Vizes kézzel kör alakúra formázzuk a masszát egy olajjal kikent tepsin, majd 180 fokra előmelegített sütőben szép pirosra sütjük.

MRP programok eladása és karbantartása,

akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is!

Apliko+
Komárom

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

Takarítás vállalok Komáromban és környékén
cégeknél és magánszemélyeknél.
Tel.: 0949 355 731

Registračné
pokladne

Alap:
23 dkg darált háztartási
keksz
7 dkg margarin
10 dkg keserű csoki
Krém:
20 dkg keserű csoki
400 g édesített sűrített tej
konzerv (lehet natúr vagy
(habtejszín)
karamellizált)
tetszés szerint durvára vágott 5 dkg kristálycukor
4 banán
dió, vagy mandulapehely
1 citrom leve
Hab:
300 ml hideg cukrászhab 1-2 ek kakaópor
Elkészítése:
Először 2-2,5 óra alatt megfőzzük a sűrített tejet. Ha már előre karamellizált sűrített tejet veszünk, akkor ezt az időt megspóroljuk.
A 10 dkg csokit gőz fölött megolvasztjuk a vajjal, majd a darált
keksszel összegyúrjuk. Egy kisebb tepsit sütőpapírral kibélelünk
(lehet tortaforma is) és ezt az alapot alaposan belenyomkodjuk úgy,
hogy a forma peremére is jusson. Hűtőbe tesszük kb. fél órára.
A 20 dkg csokit szintén gőz fölött megolvasztjuk és a sűrített tejjel összekeverjük (nem kell megvárni, míg kihűl). Ezt rákenjük a
daráltkekszes alapra és megszórjuk vagy mandulapehellyel, vagy
durvára vágott dióval és 1 órára visszatesszük a hűtőbe.
A banánokat felszeleteljük és 1 citrom levében megforgatjuk őket.
A hideg tejszínt a cukorral kemény habbá verjük (habfixálót is
használjunk!), majd a banánok 3/4 részét hozzákeverjük és ezt
halmozzuk a már kihűlt alapra. Nem simítjuk el teljesen, legyen
dimbes-dombos. A maradék banánt a tetejére rakjuk díszítésként
és az egészet megszórjuk kakaóporral. Tálalásig hűtőben tartjuk.

S Z U D O K U

PREDAJ
*
SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@
orangemail.sk

info:
0907 227 699

Emlékezünk

Vödrös Erzsébetre
(Csallóközaranyoson),

A 2015-ös év legjobb
komáromi sportolói

halálának
20. évfordulóján.
Emlékét őrző fia és lánya családjukkal.

SPOMIENKA

Lapzárta után, múlt héten kedden a komáromi Tiszti pavilon
dísztermében Stubendek László polgármester fogadta a 2015ös év legjobb sportolóit és edzőit, megköszönve az eddig elért
kimagasló eredményeket, amelyekkel Komárom hírnevét is
öregbítették. Az év sportszemélyisége Szabó Attila, Komárom
első kajakvilágbajnoka, az év ifjúsági edzője Pavol Náhlik
(kajak-kenu), az év edzője pedig Oravec Daniel (röplabda)
lett. További díjazottak:
Olimpiai sportágak (ifjúsági tály): Schettová Diana (karaés felnőtt korosztály): Stará te), Schiller Bence (kempo),
Lenka (tenisz), Botek Adam Svanczár Róbert (erőemelő)
(kajak-kenu), a Rozmaring Szenior, veterán kategória:
Utcai Alapiskola (floorball), Szabóová Dana (triatlon), SzaKFC Komárom – ifjúsági bó Tibor (triatlon)
csapat (labdarúgás), Koczkás Már visszavonult sportolók:
Tünde (ökölvívás), Hollý To- Kovács Nándor Ottó (ökölvímáš (röplabda), MBK Rieker vás), Győrfy György (ökölví-

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo,
osud vzal.
Odišiel si nám všetkým,
ktorí Ťa radi mali.
So žiaľom v srdci
pripomíname 29. apríla
na 1. výročie úmrtia

Jána Bogára
z Kolárova.

Spomínajú manželka Judita, známi a susedia
Bánatot idéz fel
minden kedves emlék,
Gondoljanak rá,
akik ismerték és szerették
Fájó szívvel emlékezünk
április 29-én,
halálának első évfordulóján

Bogár Jánosra
Gútán.

Emlékét örökké őrző felesége Jutka, ismerősei és
szomszédai
Szíve nemes volt,
keze dolgos,
élete nehéz volt,
álma legyen boldog.
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján

Bogár Jánosra
Gútán.

Emlékét őrző
szomszédasszonya
Erzsike családjával

Szeretne előnyösebb - kedvezőbb
kamatot a hitelére?

REFINANS!
0905 928 195

Használt és öreg autók
likvidálása

Bebiztosítjuk
* a gépkocsik forgalomból való kivonásához
szükséges igazolásokat
* a KN-es és DS-es rendszámú gépkocsik
rendőrségi nyilvántartásból való kijelentését
TEL: 0919 183 225

COM-therm Komárno (kosárlabda), Spartak UJS VKP
Komárno (röplabda)
Nem
olimpiai
sportágak
(ifjúsági és felnőtt korosz-

vás), Varga József (birkózás),
Jankovics Tibor (birkózás).
Felvételünkön a város vezetői és a kitüntetett komáromi
sportolók láthatók.

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Nagyölved – Komárom
3:3 (2:1) Nem kis meglepetésre az első percek tétovázása után a 10. percben
Szabó kiugrásával a komáromiak jutottak vezetéshez. A 32.
percben egy szögletrúgás után
az ölvediek kiegyenlítettek,
majd két perccel később már
vezetéshez is jutottak. A második félidőben előbb Podlucký
egyenlített, majd a 84. percben
Uzola vezetéshez juttatta a komáromiakat. Sajnos korai volt
az öröm, a 90. percben a tizenhatosról bomba gólt lőtt az ölvediek csatára. Ennek ellenére
értékes pontot szerezett Komárom csapata, amely 24 ponttal a tabella 12. helyén áll.
IV. liga – délkeleti csoport
Felsőbodok – Gúta 1:3 (1:1)
A bajnoki címre törő mindkét
csapat azonos pontszámmal állt
a tabella élén, az ilyen mérkőzés akár hatpontosnak is számíthat. A találkozó 6. percében
a játékvezető eléggé vitatható
büntetővel juttatta vezetéshez a
hazai csapatot. Három perccel
később Magyar kiegyenlített. A
második félidőben Máté Zsolt
edző csapata kezdetben játékban, majd gólokban is kifejezte
fölényét. A 82. percben Babicz
juttatta vezetéshez a gútaiakat,
majd a 89. percben ismét Magyar volt eredményes.* Tardoskedd – Ímely 0:0 A találkozó
folyamán – nem kis meglepetésre – az ímelyi csapat észrevehető
fölényben játszott, ám a csatársora eredménytelen volt. Gúta
a táblázat első helyén áll 46
ponttal, Ímely a 14. 26 ponttal
V. liga
Ekel – FK Activ Nagykeszi 4:2
(1:1) A találkozó 9. percében
Mačanský Nagykeszi számára
szerzett vezetést, ami alaposan
meglepte a hazaiakat. Az egyenlítő gól a 31. percben Turzától
született. A második félidőben
Turza gyorsan lőtt még két gólt
(47., 85.), hogy meglegyen a
mesterhármasa, illetve Hor
váth (77.) volt még eredményes. A kesziek másik gólja a
83. percben született Nagy révén * Marcelháza – Bánkeszi
3:1 (2:0) Már az első félidőben
megmutatta a vendéglátó, hogy
semmit sem hagy a véletlenre.
A 8. percben Vörös, majd a 16.ban Gumbér talált a bánkesziek
hálójába. A második félidő 23.
percében ismét Gumbér növelte
a hazai csapat előnyét, majd a
75. percben Valachovič megszerezte a bánkesziek becsületgólját * Garamkovácsi – Ógyalla
2:2 (2:1) Alig negyedóra alatt
már két góllal vezettek a hazaiak, amikor Karvai áttört a kovácsi védősoron és megszerez-

te a gyallaiak első gólját. Az
egyenlítésre a második félidő 19. percéig kellett várni,
amikor Budai értékes góllal
örvendeztette meg a vendégszurkolókat * Hontfüzesgyarmat – Naszvad 1:0 (0:0) Az
első félidőben mindkét csapat
középszerű játékot mutatott be,
egyiküknek sem sikerült veszélyes gólhelyzetet kialakítani. A
második félidőben egyértelműen a hazai csapat volt kezdeményezőbb és szép összjáték után
megszerezte győzelmet jelentő
góljukat * Ohaj – Szentpéter
0:5 (0:5) Nem sokat teketóriáztak a szentpéteriek, lényegében
az első félidőben beállították a
végeredményt. Sorozatban születtek a gólok, az 1. és 4. percben Bačík, a 7. percben Pšenák,
a 31.-ben Taibl, majd a 36.-ban
Cséplő rúgott gólt a vendéglátóknak. A második félidőben a
szentpéteriek már csak a kapujukat védték. A tabella 1. helyén
Ekel áll (52 p), 4. Szentpéter
(39 p), 8. Naszvad (32 p), 10.
Marcelháza (31 p), 12. Ógyalla
(30 p), 16. Nagykeszi (18 p).
VI. liga
Csallóközaranyos – Keszegfalva 5:2 (1:2) Az első félidő
sikertelensége után a hazai csapat a második félidőben már
tarolni tudott. Góllövők: 1., 71.
Berecz, 73. Álló, 63. Jakab, illetve 16., 45. Szüllő * Hetény
– Izsa 9:2 (8:0) A kétszámjegyű
győzelemhez és a hetényi csapat századik bajnokságban lőtt
góljához csak Lucza kihagyott
11-ese hiányzott. Az utóbbi hetekben ugyan Hetény csapata
gyengélkedett, míg az izsaiak a
tabella alsó házából az előkelő
hatodik helyre jutottak fel. A látottak alapján a két csapat között
mégis két osztálynyi különbség
volt. Maczek edző visszatérése
Hetényre jó döntés volt, csapatát ezúttal is jól készítette fel a
vendégek ellen, mivel korábban
már kiismerte játéktechnikájukat. Az izsai csapat évek hosszú
során nem kapott ennyi gólt. Az
első játékrészben a hazai csapat
tetszés szerint lőtte a góljait, míg
az izsaiaknak gólhelyzetük sem
volt. A második félidőben javult
a vendégek játéka, zárni tudták
védelmüket és két góllal enyhítettek a gólzáporos vereségen.
Góllövők: Pásztor (7., 12., 28.,
40., 74., /büntető/), Hencz (17.,
44.), Marikovecz (20., 34.), illetve Kačic (67.) és Bobák (76.)
* Lakszakállas – Bátorkeszi
2:2 (1:1) A közepes színvonalú
találkozó 3. percében a hazai
Győri szerezte meg a vezetést,
majd a 17. percben Szigeti
egyenlített. A második félidőben
a vendégcsapatból a 69. percben
Barton lőtt gólt, majd a 90. perc-

ben Kovács mentett a szakállasiaknak egy pontot. * Marcelháza B – Perbete 6:0 (3:0) Jól
sikerült edzőmérkőzést tartott a
marcelházai fakócsapat, amely
nem kegyelmezett a gyengén
védekező vendégeknek. Góllövők: Bottyán (23., 30. és 89.
perc), Šenkár (19. és 68. perc) és
Tóth (67. perc) * Gúta B – Dunamocs 3:4 (1:1) A 26. percben
Kis lövésével vezetéshez jutott
a gútai csapat, ám a 41. percben
Paluška egyenlített. A második
félidő 8. percében Haris ismét
vezetéshez juttatta a hazai csapatot, viszont hét perccel később Paluska egyenlített, sőt
a 75. percben Lajos T. és a 79.
percben Šulák vezetéhez juttatta a vendégeket. A 82. percben
Lakatos büntetőből szépített *
Búcs -Szilosháza 0:2 (0:2) A 7.
percben Pšenák juttatta vezetéshez a vendégeket, majd Horský
a 39. percben lőtt góljával véglegesítette a vendégek győzelmét * Újgyalla – Nemesócsa
2:0 (2:0) Kiegyensúlyozottan
indult a mérkőzés, viszont a
hazaiak csatársora aktívabb
volt. A 21. percben Habara vezetéshez juttatta az újgyallaiakat, s miután a félidő vége előtt
öt perccel a hazai csatárt csak
szabálytalanul tudták szerelni,
Kraslan 11-esből véglegesítette a hazaiak győzelmét * Path
– Vágfüzes/Kava 2:3 (1:0) A
33. percben Csizmazia juttatta
vezetéshez a pathiakat. A következő gól a második félidő 9.
percében született Jancsó révén,
ezután Markovics 11-esből szerezte vissza a pathiak vezetését,
viszont a mérkőzés végéig a 87.
percben Kósa, majd két perccel
később Jancsó gólja a vendégek
győzelmét biztosította* A tabellán: 1. Hetény, 2. Marcelháza
B, 3. Bátorkeszi, 4. Keszegfalva, 5. Újgyalla, 6. Dunamocs,
7. Gúta B, 8. Izsa, 9. Nemesócsa, 10. Vágfüzes, 11. Szilosháza, 12. Csallóközaranyos, 13.
Lakszakállas, 14. Perbete, 15.
Búcs, 16 Path.
VII. liga
Nagysziget – Bajcs 3:1 (2:1)
Góllövő Rohoška, Leczkési,
Ollé, illetve Nagy * Bogya/Gellér – Csicsó 1:0 (0:0) Góllövő
Antal * Megyercs – Madar 1:2
(0:1) Góllövő Bauko, illetve Sebők és Boros * Ifjúságfalva –
Őrsújfalu 3:5 (2:2) Góllövők:
Tóth, Károlyi, Valkovsky, illetve Döme (4), Czúth * Bogyarét – Tany 4:4 (3:1) Gólövők:
Szabó, Vendégh, Czina, Leczkési, illetve Cseh, Kósa (11 m),
Tamási és Koton * Dunaradvány – SJ Egyetem Komárom
5:0 (3:0) Góllövők: Balogh (2),
Ernecz, Vörös és Skuliba.
-boldi-

KOSÁRLABDA

A döntő első állomásán a privigyeiek fordítani tudtak

BC Prievidza – MBK Rieker COM-therm Komárom
92:80 (51:50 * 22:25, 29:25, 21:24, 20:6)

Az Eurovia döntőjének első összecsapását Privigyén kezdte a komáromi csapat és a lelkes
szurkolótábor – amely ide is követte kedvenceit – örömmel állapíthatta meg, hogy csapatuk, azaz Ristanovič tanítványai kellő igyekezettel fogtak a pontgyűjtéshez.
Az első pillanatokban a privigyei szurkolók nem kis örömére a hazai csapat kezdte el a
pontgyűjtést, majd a mérkőzés
irányítását átvette a Thomp
son, TJ Bannister, Bilič, Vido,
PJ Alawoya ötös. Igaz, ezúttal
is gyengén kezdett támadásba
Vido, Thompson sem találta el a
ritmust, mert nagyon vigyáztak
rá a privigyei játékosok. A negyed utolsó perceiben azonban
már az amerikaikon kívül Kozlík és Bilič is szerzett pontot,
így hárompontos előnnyel zárták a negyedet a komáromiak.
A második játékrész rendkívül
szoros játékot hozott. A privigyeieknél Wisseh nem tudta
olyan jól mozgatni csapatát,
mint a túloldalon TJ Bannister. Így is sikerült azonban
megfordítaniuk az állást, viszont a nagyszünetre Kozlík
három triplájának köszönhetően csak egypontos előnnyel
vonultak Stamenkovičék. Sajnos ekkorra már a visszafogottabban teljesítő Thompson
és a jól kezdő PJ Alawoya is
négy személyi hibánál járt.

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre az alap- és középiskolák között zajló sárkányhajó-bajnokság, melyen a Selye János Gimnázium diákjai a kezdetektől fogva remekül teljesítenek.
Eddig háromszor versenyeztünk, és minden évben a dobogó második fokára léphetett fel csapatunk.
Szombaton reggel hét órakor, után lecsúsztunk az első helyről,
kissé álmosan, de annál nagyobb de ennek ellenére mindenki molelkesedéssel vártuk e nem min- solyogva szállt ki a hajóból. A
dennapi sport kezdetét. Vácra érve verseny végén Wichmann Tamás,
az adrenalinszint és a bizonyítási kilencszeres világbajnok kenus
vágy egyaránt nőtt. A medencénél beszélgetett velünk és gratulált telóriási hangzavar mellett elkezdőd- jesítményünkhöz. Természetesen
tek a párbajok. Telt-múlt az idő, az úgynevezett „Wichmann-selfie”
míg csakhamar a döntőben talál- sem maradhatott el. Az ezüstérmek
tuk magunkat. Hosszas küzdelem átvétele után egy finom ebédet et-

tünk, és jóllakva indultunk
haza. Reméljük, hogy jövőre a három ezüstérem mellé
egy aranybevonatú serleget
is bezsebelhetünk. Csapatunk tagjai: Bában Laura,

viszont a privigyeiek az utolsó néhány percben hatalmas
támadókedvvel játszottak és
ezzel tizenkét pontos előnnyel
megnyerték a mérkőzést.
Szerdán, lapzárta után Komáromban folytatódik a párbaj, s
remélhetően a hazai pályán a

komáromi kosarasok hozzák a
tőlük megszokott játékformát.
Komárom: Thompson 4, TJ
Bannister 16, Bilič 12, Vido
4, PJ Alawoya 14, Kozlík 14,
Kratochvíl 11, Halada 5, Haviar.

RÖPLABDA

Férfi röplabda Extraliga, bronzmérkőzés, első mérkőzés:
VK KDS Šport Košice – UJS VKP Komárno 3:1
(23:25, 25:14, 25:16, 29:27)
A komáromiak idegesen, szinte kapkodóan kezdték a mérkőzést, de inkább a kassaiak után kullogtak, minthogy átvegyék a mérkőzés irányítását. Az első játszmában 22:22-ig végig vezetett
Kassa. Az utolsó négy pontból viszont hármat
is a komáromiak szereztek és Rehák támadásainak köszönhetően megnyerték az első szettet.
A folytatásban már nem adta fel előnyét Kassa,
sőt rendkívüli támadássorozataival folyamatos
védekezésre kényszerítette a vendégeket. A második játszmában is gyorsan magukhoz ragadták
a kezdeményezést és ezúttal Javorčíkék nem engedték felzárkózni Komáromot, kiegyenlítettek
úgy, hogy közben az ellenfél csaknem fele annyi
pontot tudott csak szerezni. A következő menetben a hazai csapat újra magabiztosan húzta be

a szettet, a komáromiak csak a másodhegedűs
szerepét töltötték be.
A negyedik játszma leginkább az elsőre hasonlított, bár ellentétes volt a forgatókönyv. Hrušíkék
24:24-ig végig vezettek, mégsem tudtak nyerni,
mert a drámai végjátékban Sarneckiék idegei
bírták jobban, és ha csak két ponttal is, de 29:27re nyerni tudtak. Ezzel pedig a bronzcsata első
mérkőzését 3:1-re megnyerték, viszont csütörtökön, a komáromi sportcsarnokban lesz alkalom
arra, hogy a hazai csapat bizonyítani tudja felkészültségét.
Komárom: Kišš 5, Pělucha 5, Hollý 3, Hrušík
13, Tarabus 10, Rehák 18, libero T. Patúc
(Horník 3, Nociar, Ferencz, Hinduliak).Vezetőedző: D. Oravec.
-cseri-

G y o r s a s á g i m o t o ro z á s
Április 23-án is a kiskunlacházai repülőtér betonján újra feldübörögtek a motorok, hogy a gyorsasági motorverseny egy újabb futamán induljanak.
A 402 méteres távról ezúttal sem hiányozhatott a
komáromi Szabó István „Coco”, aki azzal dicsekedhet, hogy valamennyi futamában a legjobb
eredményt sikerült elérnie. Egész nap megőrizte
elsőségét és a döntőben is sikerült a csúcson maradnia. Legjobb futamideje 9,65 sec, legnagyobb
sebessége 245 km/óra volt.

S Á R K Á N Y H A J Ó Z Á S

Selyés Sárkányok

A szünet után nem kis meglepetésre mindössze egy amerikaival állt fel a komáromi
csapat, ami az ilyen kiélezett
meccseken nem egy megszokott megoldás. Ezúttal Kratochvíl kezdte el a pontgyártást,
aminek köszönhetően újra
átvette a vezetést Ristanovič
csapata. 61:68nál TJ Bannister fájó kézzel
kért cserét, az
irányító viszont
néhány
percnyi pihenő után
vissza
tudott
térni a pályára.
Az utolsó tíz
perc előtt bár
csak minimális
előnye volt Vidoéknak, így is
72:74-re vezettek.
A zárónegyed első öt perce pontszegényre sikeredett.
Komárom részéről is csupán
Bilič, Alawoya és Bannister
szerzett kosarat. Komárom
nem tudott játékán változtatni,

Jakab Éva Barbara, Kara
Mátyás, Csontos István,
Csóka Dávid, Kinczer
Noel, Banai Tóth István és
Čermák Attila.
Králik Zsuzsanna

KÉZILABDA

I. liga
Nagysurány – Naszvad 38:27
* Bánkeszi – Csallóközaranyos
25:25. Csallóközaranyos a 7.
(19 pont), Naszvad a 9. (16 p)
II. liga
Gúta – Szenc 26:25 (16:14)
Tóthová 8, Nagyová 7. Gúta

a bajnokság 4. helyén áll 12
ponttal.
Id. diákok kerületi bajnoksága
DAC DS – Gúta 26:13 (11:6)
* Nagysurány – Csallóközaranyos 13:13 (9:7) Csallóközaranyos a tabella 4. helyén áll (22
p.), 10. a gútai csapat (2 p.).

AT L É T I K A

XLII. KOMÁRNO – KOMÁROM
2016. május 1-jén

Nemzetközi Szabadidős Utcai Futóverseny

Rajt: 12 órakor Dél-Komáromban, Jókai liget, Beöthy Zsolt u.,
Cél: Sportcsarnok, Komárom
info: www.komarno.sk
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