Lapunk
tartalmából:

X X V I . É V F O LYA M 2 0 . S Z Á M

n

2016. MÁJUS 20.

0, 40 euró

● Az Unió csillagos-sávos
zászlaja alatt (2. oldal)

● Múzeumi világnap

(2. oldal)

● A komáromi iparisták
sikere

(3. oldal)

● La Traviata a komá-

romi színpadon
(3. oldal)
● Égő autó
(3. oldal)

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n

w w w. d u n a t a j . s k n a f a c e b o o k - o n i s n

640 ezer ember él szegénységi küszöb alatt

Felmérés
a templom egeréről
Szegény, mint a templom egere, tartja a népi hasonlat, talán azért, mert a szegény pára a
templomban nem talál a kamráéhoz hasonló kincseket. Szlovákia lakosságának szegénységét tárta fel egy uniós jövedelemfelmérés, melynek eredménye szerint hazánkban tavaly
mintegy 640 ezer ember élt a szegénységi küszöb alatt, s „csak” azért ennyi és nem jóval
több, mert ezt a küszöböt túl alacsonyra tették.
Nézzük hát, hogy uniós szem- mint 32 százaléka küzd a sze- kes családok esetében 15,7
mel ki is számít szegénynek… génységgel. Ugyancsak ked- százalékos.
Ide tartoznak mindazok, akik- vezőtlen helyzetben vannak A statisztikai adatok azonban
nek az egy főre számított havi az egy felnőttből és egy, vagy természetesen nem adnak teljövedelme, azaz a fizetése, több gyermekből álló háztar- jes képet a szegénység valódi
szociális támogatása, vagy a tások, azaz a gyermekü(ei)ket arcáról, a társadalom peremére
nyugdíja kevesebb, mint 347 egyedül nevelő szülők, nekik szorult emberek nyomoráról.
euró. Amennyiben egy háztar- csaknem 30 százalékuk él Ráadásul a felmérés csak a jötásban többen élnek, a máso- szegénységben. A statisztikai vedelmi szegénységet mérte fel,
dik felnőtt személyre már csak adatok szerint a szegénység arról már nem szól, hogy a szeennek az összegnek a felét, legfőbb oka a gyereknevelés génységi küszöbnek számító,
14 évesnél fiatalabb gyerme- (hiába, ez egy család-, illetve vagy akár azt valamivel meghakekre pedig a 30 százalékát gyermekbarát
társadalom!), ladó jövedelemből miként lehet
számítják.
a szegénység a kisgyerme- megélni.
-zsA legrosszabb helyzetben a
munkanélküliek vannak, szinte minden második közülük a
szegénységi küszöb alatt él. A
szomorú statisztika második
„dobogósai” a 18 év alattiak,
Mintegy két héttel ezelőtt lezajlottak a komáromi városi
a felmérés tanúsága szerint
vízművek igazgatói posztjára kiírt pályázati beszélgetések.
minden ötödik gyermek, vagy
Információink szerint négyen jelentkeztek a posztra, valafiatalkorú szegénységben nő
mennyiük véleményét kikérték az üzem működtetésével kapfel. Ezzel összefüggésben a
csolatosan, ám lapzártáig (hétfő délutánig) még mindig nem
nagycsaládosok helyzetének
született döntés az új igazgató személyéről. Egyes háttérinvizsgálatából kiderült, hogy a
formációk szerint ezúttal sem szakmai érvek döntenek a kihárom, vagy annál több gyernevezésről, mert politikai nyomásnak van kitéve a KOMVaK
meket nevelő családok több
elnöksége...

Meddig titok a KOMVaK
új igazgatójának kiléte?

Pünkösdi
sortáncjárás Gútán

Szombaton még zuhogott az eső
Gútán, vasárnap reggel pedig
eléggé hűvös volt, ám az ég kegyesnek mutatkozott a pünkösdi
hagyományos sortáncjárás résztvevőihez, akik ezúttal is felkeresték meghívóikat. A polgármesteri fogadást követően jártak a
gútai óvodákban,
iskolákban, a városi
panzióban, a nyugdíjasotthonban is.
Felvételünkön dr.
Viola Miklós és
neje ropja a táncot,
illetve az otthon lakói láthatók a sortáncjárókkal, lent
a
nyugdíjasklub
tagjai is fogadták a
vendégeket.

Németh István felvétele

Szomorú és egyben
mélységesen felháborító állapotok

A belső ellenőrzés komoly és egyben elkeserítő visszaéléseket tárt fel a komáromi városi nyugdíjasotthonban. A gazdasági, könyvelési visszásságok, közbeszerzési szabálytalanságok, dokumentum hamisításának gyanúja mellett az otthon lakóival való nem megfelelő bánásmód is
szerepel a feltárt hiányosságok között. A gazdasági visszaélések elbírálása a főellenőrre tartozik, s mivel ezek könnyebben nyomon követhetőek és tetten érhetőek, mi nézzük inkább az
ügy emberi oldalát. A történtek annál is inkább felháborítóak, mert idős, beteg, sok esetben
magatehetetlen emberek kiszolgáltatott helyzetével visszaélni finoman szólva sem etikus.
Alapvető emberi jogaikat kul, pedig egyenesen vérlázító. beszélnek. Ebből adódóan a
sérteni, anyanyelvük miatt Egyáltalán az a helyzet, ami fenntartó felelőssége is, hogy az
diszkriminálni őket, több mint ebben az intézményben kiala- ilyen és hasonló esetek ne forfelháborító, egy doktornőnek kult és ki tudja mióta uralko- dulhassanak elő, illetve hogy az
állítólag arra való hivatkozás- dott, bizony nagyon szomorú és áldatlan állapotok ne fajulhassasal megtagadni a beteg ellátá- sajnos erősen gyanítható, hogy nak idáig, aminek szigorú ellensát, mert nem beszél szlová- nem számít egyedi esetnek. Az őrzéssel és a felmerülő panaszok
ilyen ügyek feltárását nehezíti, körültekintő és azonnali kivizshogy sajnálatos módon az ilyen gálásával lehet elejét venni. És
visszaélések egyrészt nehezen ugyancsak nem elhanyagolható
bizonyíthatóak, másrészt ebben tényező a posztra való kiválasza helyzetben az idős emberek és tásnál az emberi tényező, azaz
az alkalmazottak is félnek pa- a jellemvonások, pszichikai
nasszal élni. Fennáll ugyanis a alkalmasság figyelembevétele,
veszélye annak, hogy a panas�- melyre az eddigieknél nagyobb
szal élőt retorzió éri, ezért aztán hangsúlyt kéne fektetni. -zsua kiszolgáltatott helyzetben levő
idősek inkább hallgatnak és tűrLapzártakor ...
nek. És ugyancsak hallgatnak
...
kaptuk a szomorú hírt,
az alkalmazottak is, mert vagy
hogy
Csallóközaranyosnál
fásultan, közönnyel viszonyulnak a történtekhez, vagy féltik egy Škoda Felícia 54 éves
az állásukat és ezért inkább a bi- vezetője frontálisan ütközonyos három majom példáján zött egy kamionnal. A férfi
nem látnak, nem hallanak, nem a helyszínen életét vesztette.

Fontos gyógyszerek hiányoznak
a szlovákiai gyógyszertárakból

A szlovákiai gyógyszerellátás régóta küzd egyes gyógyszerek szinte rendszeresen ismétlődő hiányával. Jelenleg is
legkevesebb ötven olyan gyógyszerfajta van, amelyeket nehéz beszerezni. Ezek között első helyen szerepelnek a véralvadásgátló, a magas vérnyomásra szedett gyógyszerek,
valamint az inzulinok. A listát az onkológiai és kardiológiai
páciensek számára előírt Fraxiparin vezeti, de nagyon gyakran hiányoznak a gyermekek oltására szolgáló vakcinák, s
ugyancsak hiánycikknek számít az allergiában szenvedők
számára létfontosságú, előretöltött tollban forgalmazott
adrenalininjekció is. Hogy mit jelent egy beteg embernek,
illetve a családjának az életmentő gyógyszerek utáni patikáról patikára járás kálváriája, azt talán senkinek sem kell
különösebben ecsetelni.
A gyógyszerek huzamosabb szerárak lényegesen az uniideig tartó, vagy időszakos ós átlag alatt vannak, amiből
hiányának okai többfélék le- ugyan nem következik az,
hetnek, előfordul, hogy a gyár- hogy lám, milyen jó is nekünk,
tónál hiányzik a hatóanyag, mert az itteni átlagfizetésekvagy a behozatal akadozik. hez és nyugdíjakhoz képest
Van azonban egy másik, nem ez az „olcsóság” már erősen
kevésbé komoly tényező is, megkérdőjelezhetővé
válik.
melynek számlájára a gyógy- Mindez természetesen üzleti
szerhiány írható. A gyógyszer lehetőséget rejt magában, meugyanis keresett, fontos áru- lyet kihasználva sokkal jobb
cikk, ebből adódóan forgal- biznisz külföldön értékesíteni,
mazása jó biznisznek számít. mint itthon. Az unión belül
Mindehhez hozzájön még az szabad árumozgás van érvényis, hogy a szlovákiai gyógy- ben és ez a gyógyszerekre is

vonatkozik. Igaz, vannak bizonyos korlátozások, ezek azonban nem tudják elejét venni
bizonyos fontos gyógyszerek
időről időre fellépő hiányának.
A gyógyszerhiány terén egyébként a legrosszabb helyzet
Eperjes megyében, a legjobb
pedig Nyitra megyében van.
Általánosságban érvényes,
hogy a gyógyszercégeknek
kötelességük olyan mennyiségű gyógyszer biztosítása,
hogy ne kerüljön veszélybe
az egészségügyi ellátás, ellenkező esetben megbírságolhatók. Amennyiben egy
gyógyszer hatvan egymást
követő napon nincs megfelelő mennyiségben jelen a
piacon, törlik a kategorizált
gyógyszerek
jegyzékéről.
2013-tól a disztribútoroknak
kötelességük jelenteni az
Állami Gyógyszerfelügyeletnek, mely gyógyszert és
milyen mennyiségben szándékoznak külföldre szállítani. Amennyiben ebből a

gyógyszerből itthon hiány
van, a kivitelt betilthatják.
Ennek ellenére bizonyos
gyógyszerekből szinte ismétlődően hiány mutatkozik.
A gyógyszerészek szerint
ez annak a következménye,
hogy a disztribúciós cégek a
reexportot nem jelentik be,
illetve, hogy nem azokat a
gyógyszereket viszik külföldre, amelyeket bejelentenek. Szlovákiából leginkább
Németországba, Hollandiába. Csehországba, Dániába
és Nagy-Britanniába viszik
ki a gyógyszereket. -nkzsLapunk e heti számának kiadását a komáromi Rákóczi
utcai patika és egészségház
támogatta.
Köszönjük!
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MEGKÉRDEZTÜK
Mgr. Samu Istvánt,
aki a legutóbbi parlamenti választásokon
MKP-s színekben a legtöbb szavazatot szerezte:

Az 1848/49-es szabadságharc bukása, illetve a világosi fegyverletétel és a komáromi kapituláció után több tucatnyi
volt honvédtiszt ette az emigránsok keserű kenyerét választott új hazájában, a tengerentúlon. A komáromi kivándorlók népes csoportja Ujházy László, Kossuth komáromi kormánybiztosa társaságában hajózott át Amerikába, ahol
egy ideig az általuk alapított és Új-Budára (New-Buda) keresztelt településen gazdálkodtak, majd a polgárháború
kitörésekor Lincoln elnök zászlója alá sorakoztak.
A csatatereken tanúsított hősies helytállásukra jellemző, hogy sokan őrnagyként, illetve ezredesi rangban érték
meg a háború végét, de szép számban
akadtak olyanok is, akiket tábornokká
léptettek elő. Közülük ketten egykor

Klapka alatt szolgáltak Komáromban.
Egyikükről, Pomutz Györgyről, aki
Komárom rendőrfőnöke volt, korábban már írtam, ám méltánytalan lenne,
ha nem szólnák az Unió másik, egykor
ugyancsak Komáromban harcolt tábornokáról, Kozlay Jenőről.
Életéről és katonai pályafutásáról részletesen olvashatunk akár az interneten
is, vagy Vida István Kornél nem is olyan
régen megjelent remek munkájában, a
Világostól Appomatoxig/Magyarok az
amerikai polgárháborúban. Így megtudhatjuk többek között, hogy 1825-ben
született Jászladányban, ahol Kecskés,
illetve Kozik János néven tartották a keresztvíz alá, s nevét valószínűleg pesti
joghallgató korában változtatta Kozlay
Jenőre. Előbb önkéntesként harcolt a
szabadságharcban, majd Asbóth hadtestében szolgált, mígnem Komáromba
került, ahol Klapka 1849. szeptember
22-én főhadnaggyá léptette elő.
A kapitulációt követően – oltalomlevéllel a zsebében – 1850-ben többedmagával áthajózott Amerikába, ahol előbb
New Orleansban, majd később New
Yorkban telepedett le. A polgárháború
kitörésekor jelentkezett az Unió hadse-

regébe. Erről többek között a következőket írja Ács Tivadar New-Buda című
munkájában: „Kozlay Jenő az amerikai
hadseregbe 1861. október 16-án állt
be, az akkor szervezett 54. New York-i
önkéntes gyalogezredbe (fekete vadászok), amelynek a polgárháború vége
felé ezredese lett. Leginkább Sigel tábornok hadtestében szolgált. A polgárháboú legvégén tiszteletbeli brigadéros-tábornokká nevezték ki. A háború
után Brooklynban városi mérnök lett, s
más városi állásokat is betöltött. Mint
mérnök, dolgozott a brooklyni magasvasút építésén. Brooklynban halt meg
1883. április 1-én, 56 éves korában.”
Kozlay Jenő és családjának sírját a
Brooklynban található Evergreen temetőben ma is gondosan ápolják. Fia,
Charles Meeker Kozlay sikeres vállalkozóként egy neves könyvkiadót és
nyomdát működtetett New Yorkban.
A magyar honvédtisztből lett, és Klapka alatt egykor Komáromban harcolt
két uniós tábornok, Pomutz György és
Kozlay Jenő megérdemelné nevük és
hősiességük megörökítését Komáromban is!
Németh István

* Hamarosan itt a járási
pártkonferencia, tehát időszerű a kérdés: megküzd az
MKP komáromi járási elnöki
posztjáért? Egyáltalán jelölteti magát? – Valóban, erősen
közeleg május 28-a, amikor
Izsán sor kerül az MKP járási
konferenciájára. A válaszom
köntörfalazás nélkül: igen!
Pontosabban nem én jelöltettem magam, hanem az a megtiszteltetés ért, hogy az gútai
szervezet mellett több település
is jelölt e faladatra. Nem elszólás, mert szerény véleményem
szerint járási elnöknek lenni,
vagy bármilyen hasonló funkciót ellátni egy parlamenten
kívül maradt párt struktúráiban elsősorban munka,
feladat, és nem funkció,
rang. Megköszönöm ezúton is a településeknek a
jelölést, mely bizalom arra
kötelez, hogy induljak és
megméretessem magam.
* Milyen célkitűzésekkel
indul? – Legfontosabb célkitűzésemnek tartom, hogy
olyan csapat épüljön a járásban, amely bírja minden
MKP-tag bizalmát, és szoros együttműködésben dolgozik a polgárokkal. Olyan
csapat álljon össze, amely dolgozik, és az eredményekből
töltődik, és a visszajelzések
adják a megbecsülés érzését.
Csak kemény munkával tudjuk
visszanyerni a hitelességünket a választópolgárok előtt. A
szakmaiság az alap, és ehhez
kell nagyfokú mozgékonyság,
kreatív kommunikáció. A pártépítés nem irodai munka, kint
kell lenni a terepen, tájékoztatni az embereket, meghallgatni
őket. Nemcsak a választások
előtt, hanem rendszeresen.
Várnak minket az emberek!
Elegük van abból, hogy csak
a választások előtt mutatkozik a pártelit. Járási elnökként
bátorítani akarok mindenkit,
aki közösségben gondolkodik,
és jó példával akarok szolgálni. Eddig is így cselekedtem.

MÚZEUMI VILÁGNAP – MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

A Nyitra megyei önkormányzat és a komáromi Duna Menti Múzeum gazdag programot állított össze május 21-re, amikor a
múzeumi világnap rendezvénysorozatán belül sor került a múzeumok éjszakájának programjaira is. A 130 éves Duna Menti
Múzeum elsősorban családi jellegű programokkal várja az érdeklődőket.
Helyszín:

KULTÚRPALOTA – A MÚZEUM FŐÉPÜLETE Nádor u. 13.
14.00 – 23.00 „Komárom és vidékének történelmi fejlődése az
őskortól 1849-ig és a régió néprajza” és „Harmos Károly” – az
állandó kiállítások megtekintése
14.00 – 23.00 „Élet a szavannákon. Afrika, a lenyűgöző kontinens
élővilága” című természettudományi kiállítás és „Az óceánok rejtélyei. Válogatás Milan Berešík csiga-és kagylógyűjteményéből”
című időszaki kiállítás megtekintése
14.00 – 20.00 Színek, formák, ékszerek – saját kezűleg – alkotóműhely „Az óceánok rejtélyei. Válogatás Milan Berešík csiga – és
kagylógyűjteményéből” című időszaki kiállításban
A MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR ÉPÜLETE, Nádor u. 8.
14.00 – 23.00 A képtár megtekintése – A 18-20. század első felének művészete a Duna Menti Múzeum gyűjteményében
14.00 – 23.00 „A Duna mente élővilága” című hosszútávú természettudományi kiállítás megtekintése
14.00 – 20.00 „Kis művészek” – reprodukciók készítése a galéria
képeiről
14.00 – 17.00 Kézműves foglalkozások – az épület udvarán
Egy pöttyös nap a múzeumban:
16.00 – 19.00 Pöttyös alkotóműhely (természeti motívumokkal
készült tárgyak) a természettudományi kiállításban.
19.30 – 20.30 Papírszínház-mese és közös rajzolás a képtárban.
17.00 – 18.00 Fekete Sólyom Íjászok – bemutató
19.00 – 20.00 Tárlatvezetés „A Duna mente élővilága” című hos�szútávú természettudományi kiállításban, előadó Dorotovič Csilla
ZICHY- PALOTA, Klapka György tér 9.
14.00 – 23.00 A „Komárom 1849-1945” és a „Komárom neves
szülöttei: Jókai Mór és Lehár Ferenc” c. állandó kiállítások megtekintése
14.00 – 23.00 „Tulipán, pelikán, kígyó…a népművészet motívumvilága. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum kiállítása” című
időszaki kiállítás megtekintése

14.00 – 23.00 „Fotoklub – G
(Graz –Ausztria)” – a Fotógaléria időszaki kiállításának
megtekintése
14.00 – 20.00 „Játék a motívumokkal – múzeumpedagógiai foglalkozás a „Tulipán,
pelikán, kígyó… a népművészet motívumvilága” című
időszaki kiállításhoz
17.00 – 18.00 A „Komárom-

Komárno 1849-1945” című
állandó kiállítás kurátorának,
Mácza Mihálynak szakmagyarázata a kiállítás termeiben
18.00 – 23.00 Mácza Mihály:
Válogatott tanulmányok című
könyvének dedikálása
18.00 – 19.00 Vanya Péter:
Komárom az első világháború
végén. (Város a hátországban.

A politikai paletta Komáromban. Az őszirózsás forradalom és következményei.)
20.00 – 21.00 Galo Vilmos:
Egy elfeledett pedagógusköltő Komárom vármegyéből. Lukács Pál élete és munkássága (1803-1873)
RÓMAI KŐTÁR, VI. bástya,
Római kori leletek

Tisztában vagyok azzal, hogy
alázattal kell minden tenni akaró párttárshoz, szervezethez,
magyar emberhez viszonyulni
annak érdekében, hogy a Komáromi járás jól teljesítsen a
jövőben, jobban, mint a választásokon. Nem (párt)koalícióra
van szükség, hanem a járáson
belül a magyar-magyar kapcsolatok javítására, az élet minden
területén. Ugyanis egymást
nem nézhetjük ellenségnek,
közelíteni kell az álláspontokat, kompromisszumokat kötni,
hogy a széthúzás rákfenéje ne
bomlassza tovább a magyar közösséget. Nem utolsósorban nagyon fontos jövőbeli feladatnak

tekintem a jó viszony ápolását
polgármestereinkkel, mert ők a
kisközösségeink várkapitányai.
Akár kapok megbízást, akár
nem, én mindenképpen ezekért
a célokért fogok küzdeni.
* Köszönjük a tájékoztatást.

Podunajské
múzeum
v Komárne

ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade
s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č.
446/2001 Z. z. o majetku VÚC
v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných nebytových priestorov v budove Bašty VI na Okružnej ceste súp. č.
271, Komárno, parc. č. 9264,
celková plocha 427,7 m2. Minimálna výška nájomného je
14,- €/m2/rok, doba nájmu najmenej 1 rok alebo na dobu neurčitú. V prípade záujmu Vaše
cenové ponuky doručte do 6.
júna 2016 do 15.00 hod. na adresu Palatínova 13, 945 05
Komárno v označenej obálke „NÁJOM”. K cenovej ponuke je potrebné doložiť písomné vyhlásenie záujemcu, že
nepatrí medzi osoby v zmysle
§ 9a ods. (6) a ods.(7) zák. č.
446/2001 Z.z.
Bližšie
informácie:
tel.
035/7731476, e-mail: muzeumkomarno@gmail.com.
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Komáromi iparisták sikere
az ENERSOL 2016 versenyen

A komáromi Ipari Szakközépiskola tanulói már évek óta
aktívan bekapcsolódnak a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó ENERSOL versenybe. Ebben a tanévben az országos forduló Szenyicén (Senica) zajlott, ahol Korytár Dávid
és Kálazi Vojtech a negyedik helyezést érték el a megújuló
energiákról szóló reklámvideójukkal.
Kelko Viktor és Varga Emília USB-hűtőt bemutató projektje a
hetedik helyezést érte el. Az elektromágneses szmog felhasználásával foglalkozó projekt szerzői, Murcin Andrej és Kamocsai Barnabás a verseny első helyezettjeként jutottak el a brünni
nemzetközi fordulóra, ahová Szlovákián kívül Csehországból,
Ausztriából, Szlovéniából és Lengyelországból is érkeztek csapatok. Itt már nem rangsorolták a beérkezett munkákat, hanem
az egyes országok győztesei bemutathatták a projektjeiket.
A sikeres diákok konzultánsai Baránek Jozef és Varga Ferenc
szaktanárok voltak. Nekik is, valamint ügyes diákjaiknak egyaránt gratulálunk.
PaedDr. Tóth Katalin

Az elektromágneses szmog felhasználásáról tartott bemutató az országos ENERSOL fordulón.
Megvalósító: Murcin Andrej II. F és Kamocsai
Barnabás IV. G, konzulens: Baránek József mérnök. Fent a bemutató, lent a nyertesek láthatók
* (Balra) reklámkategória: Téma – Reklámvideó
a megújuló energiákról, a megvalósító: Korytár
Dávid és Kálazi Vojtech, III. F

Kigyulladt az autó

Május 12-én csütörtökön a kora reggeli órákban a Komenský és a
Rákóczi utca kereszteződésében kigyulladt egy személygépkocsi. Az
autót egy idősebb férfi vezette, akinek volt annyi lélekjelenléte, hogy a
gépkocsit a főútra vezesse annak érdekében, hogy a forgalmat ne veszélyeztesse. A helyszínre kiérkezett tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a tüzet. Az oltás során durranások voltak hallhatók, amit a kocsi
ablakmosótartálya és fékolajtartályának égése okozott, így érthetően
az autó eleje is füstölgött. Az előzetes vizsgálatok szerint a motorházban elektromos zárlattól keletkezett a tűz, szerencsére az üzemanyagtartályt a lángok nem érték el.

A Komáromi Kamarazenekar újabb fergeteges sikere

La Traviata

„Mást talán elkeserített volna az a tény, hogy események helyett inkább lelki események viszik
a cselekményt előre, én azonban nem éreztem semmiféle aggodalmat… a történet egyszerű és
szenvedélyes. Semmi sem idegen számomra, ami emberi.”
(G. Verdi)
Giuseppe Verdi (1813, Roncole – 1901, Miláno). „Io somo un paesano”, azaz egyszerű paraszt
vagyok, mondta önmagáról. Sohasem titkolta, hogy szegény falusi családból származott. Tehetségének köszönhetően dúsgazdag lett, de nagyon szerényen élt, jövedelmének jelentős részét a szegények megsegítésére adta. Már gyermekkorában megmutatkozott zenei tehetsége.
Ennek ellenére mégsem nyert felvételt Milánóban abba a konzervatóriumba, amely mindmáig az ő nevét viseli: Conservatori Giuseppe Verdi. Magántanárától, Vincenzo Lavigna
zeneszerzőtől viszont mindent megtanult, és a XIX. század legkiválóbb olasz operaszerzőjévé
vált. Párizstól Szentpétervárig rendeltek nála operát.
Az első igazi nagy sikert számára az 1842-ben április 29-én sem, a Traviata fergeteges sikert
bemutatott harmadik operája, a Nabucco hozta aratott komáromi bemutatóján.
meg. Majd jönnek a világsiker évei: 1851. már- Most már bevallhatjuk, aggódtunk: vajon kocius 11. (Teatro La Fenice, Velence) Rigoletto; runk emberét megérintik-e a „mély emberi
1853. január 19. (Teatro Apollo, Róma) Truba- érzések”? Kell-e „Komáromnak” opera, mi
dúr; 1853. március 6. (Teatra La Fenie, Velen- több, ha az ráadásul nem is buffa, azaz víg, mi
ce) Traviata. Verdit a Traviata megírására az több: még csak nem is kosztümös, hanem csak
ifjabb Alexander Dumas Kaméliás hölgy című koncertszerű? A szervezők s a szereplők nagy
lírai regénye ihlette meg: az utat tévesztett nő örömére, az erre az estére szép számban össze– Tra via ta –, az igaz szerelemben megtisztult jött – a vmk 620 főt befogadó színháztermében
kurtizán története, aki nem kap megbocsátást jó háromnegyed ház volt – lelkes közönségnek
a társadalmi előítélettől. 1853. március 7-én úgy kellett minden, ahogyan azt a Komáromi
Verdi ezt írta barátjának: „Kedves Emmanue- Kamarazenekar művészeti vezetője, egyben
le, a Traviata tegnap este megbukott. Vajon én az est karmestere, Medveczky Szabolcs megvagyok az oka, vagy énekeseim? Ezt bizony álmodta. Álma – mint már annyiszor, most is

A Gaudium és a Concordia énekkarok közösen biztosították a kórus feladatait
csak a jövő dönti el.” A korszak szakértői, gondolván, talán a korabeli kosztümök a bukás
okozói, a történet időpontját visszahelyezték
a XVII-XVIII. század fordulójára. Ám ez sem
használt. Viszont 1854. május 6., amikor Violetta szerepében Spezia kisasszony állt a színpadra, fordulópont lett a mű életében, hiszen
a Traviata szinte hetek alatt bejárta az egész
világot. Gál György Sándor Új operakalauzában írja: „A huszadik század embere éppen úgy
torkában érezte a szívét, mint a száz év előtti
publikum, mert a Traviata nem érzelmességgel,
hanem mély emberi érzésekkel fordul felénk.”
Hadd fűzöm hozzá: nem volt az másképp 2016.

– csodálatraméltó valósággá vált: A kitűnően összeállított műsor – Az opera nyitánya; a
közismert ú.n. Brindisi, azaz bordal; Violetta
nagyáriája; Alfredo lírai áriája; Violetta és Germont duettje; Germont áriája – a dal, amely
az idők folyamán szinte az operazene „slágerévé” vált; az I. felvonás rövid zárójelenete; a
II. felvonás teljes báli képe; a III. felvonásból
(Violetta bocsánatáért esedező) Alfred, s csakúgy Violetta (élettől búcsúzó fájdalmas) áriája;
Violetta és Alfred kettőse; az opera Fináléja –
mindvégig gradált. A szólisták Violetta – Sinka
Krisztina (énekművész, a Nyíregyházi Főiskola
Zenei Intézetének adjunktusa), Flóra – Pintér

Medveczky Szabolcs karmester, a Komáromi Kamarazenekar vezetője álmodta színpadra
Verdi örökbecsű művét. Felvételünkön ő vezényli a zenekart
Éva (érsekújvári énekművész, Bécsben foly- (IV. 29.) pénteki volt – egy napra összezsúfoltatja tanulmányait); Alfred – Daróczy Tamás ni mindent – enyhén szólva is: dilettantizmus!
(a Magyar Állami Operaház magánénekese), Az ilyen „szakemberek” milyen jogon fosztják
Germont – Molnár Erik (operaénekes, a Győ- meg a többirányú érdeklődőt attól, hogy az több
ri Nemzeti Színház tagja), Márki – Gaál Jenő műsoron is részt vehessen, hogy minél több él(komáromi születésű énekművész, a Szlovák ményben részesülhessen?
Filharmónia Kórusának szólistája); Gaston – Visszatérve a Traviatához: annak színre vivői és
Pfeiferlik Tamás; Douphol báró – Pfeiferlik La- a rendezvény szervezői – a Komáromi Városi
jos (mindketten a helyi Concordia vegyes kar Művelődési Központ és Komáromi Kamarazeoszlopos tagjai, s egyben szólistái) – jó napot nekar Polgári Társulás – nagy örömére szolgált,
fogtak ki: felkészülten, őszinte átéléssel éne- hogy az említett „nehezített körülmények” elkeltek. Kórusként a helyi GAUDIUM és CON- lenére is a közönség részéről nagy volt az érCORDIA vegyes kar tagjai működtek közre, deklődés, s csakúgy az is, hogy mind Stubendek
akik dicséretre méltó teljesítményt nyújtottak.
László, Komárom város polgármestere, mind
A zenekar – Medveczky Horváth Györgyi kon- pedig a városvezetés és a képviselő-testület récertmesterrel az élen – egyszerűen remekelt! S széről jelenlétükkel többen is megtisztelték az
csakúgy a karmester, Medveczky Szabolcs is. előadást. A hálás közönség állótapssal jutalmazNem csoda hát, hogy már a hangverseny szü- ta a nagyszerű produkciót.
netében többektől ez volt hallható: „Nem bán- Reménykedjünk, hogy a nagy siker hírére – úgy
tam meg, hogy ide jöttem, nem más programra határon belül, mint kívül – máshol is kíváncsiak
mentem.” Mi több, ha az (ilyenkor nonstop szol- lesznek a „komáromi Traviatára”.
gáló) „technika” a hangverseny után, mosollyal
Stirber Lajos
az arcán kijelenti: „Ez nagyon
szép volt, a Komáromi Napok
műsorába ilyen is kell.” Kell-e
ennél nagyobb elismerés?
És ha már itt tartunk, néhány
gondolatom a Komáromi Napok műsoráról. Az azt szervezőknek a műsort mindenekelőtt
a komáromiak (a komáromi
adófizetők) részére kell összeállítaniuk. Szereplőként a helyi
és a régióban működő együtteseket kell előnyben részesíteniük. Figyelembe kell venni
az egyes korcsoportok igényét
is. Önkényesen kihagyni közkedveltségnek örvendő helyi
együtteseket ünneprontás. Továbbá úgy „megszervezni”
egy nap műsorát, mint ahogy a Ezúttal a szólistáké a pódium
Krűger Viktor felvételei
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Növényvédelem

Gyógyul a beteg

Májusi teendők a kertben

A fagyosszentek elmúltával
ideje kiültetni a hidegre érzékeny növényeket, így itt az
ideje a paprika-, az uborka-, a
cukkini-, a nyári tök- és a sütőtökpalánták kiültetésének.
Vethetjük a kukoricát és a babot is. Ahogy melegszenek a
napok, figyeljünk oda a növények tövének takarására, ezzel
vizet spórolhatunk.
A borsó virágzik, a korai fajtákat lassan szedhetjük is. A borsószalmát ne dobjuk el, felaprítva elterítjük a paradicsomtövek
alatt. A felmagzó spenóttal
ugyanígy járunk el.
Az utóbbi napok csapadékos
időjárása és a magas légköri
páratartalom miatt fokozódik a
gyümölcsfák és a szőlő gombás
és baktériumos betegségeinek
fertőzésveszélye. A kórokozók
szaporodásához kedvezőek az
időjárási feltételek, ilyenkor a
növényvédelmi kezelések elmulasztása súlyos következményekkel járhat, ugyanis az enyhe
tél után kezdenek tömegesen
megjeleni a kártevők. A liszteske
ellen sárga színcsapdával (gazdaboltokban kapható, vízálló,
ragacsos anyaggal bekent lapok,
amelyeket a növények mellé kell
tűzni vagy akasztani), a levéltetvek ellen csalánteás lemosással
vagy permetezéssel védekezhetünk. Az utóbbi napok kiadós
esőzései után ideje hátunkra venni a permetezőgépeket.
A szőlőperonoszpóra-fertőzéshez a csapadékos idő és
legalább 10-13 °C átlaghőmérséklet szükséges. A májusi
zivatarok eredményeképpen
ezek a feltételek teljesültek.
A szőlőperonoszpóra további gyors terjedéséhez a 20-25
°C és csapadékos idő a leginkább kedvező. A betegséggel szemben a szőlő virágzás
és terméskötődés idején a
legfogékonyabb. A szőlőperonoszpóra korai tünetei az
alsóbb leveleken megjelenő
sárgászöld „olajfolt” és a levél
fonákján látható fehér gombafonalak tömege. A fürt fer-

tőződése esetén a fürtkocsány (5-7,5 g/10l). Ha bokros a
és a fiatal bogyók sárgászöldre burgonya, ideje védekezni a
színeződnek és a felületükön burgonyavész ellen. Permetezmegjelenik a gombafonalak zünk Acrobat MZ WG-vel (20
alkotta fehér sporangiumtar- g/10 l), Dithan M 45-tel (20
tó-gyep. Védekezés hiányában g/10 l), vagy akár Kuprikol
fürtpusztulás következhet be. 50-nel (40-50 g/10 l).
Kétféle hatásos permetszer is A sok csapadék a növények
alkalmazható, a Bumper 25 fejlődését is élénkíti, a gyüEC felszívódó (2 ml/10 l), a mölcsfák intenzíven fejlődő
Cabrio Top kontakt szer (20 hajtásokat növesztenek. Ezeg/10 l). Összetett hatású a Fal- ken a friss hajtásokon viszont
con 460 EC, amely felszívódó, tömegesen jelenhetnek meg
28 napon át védelmet biztosító a levéltetvek. Az idei évben
szer ((3 ml/10 l), viszont aján- országszerte számottevő a lelatos előtte rezes permetezést véltetvek kártétele. Amellett,
alkalmazni (Po-Sulphur 80 hogy szívogatásuk következWP /10-40 g/10 l/, Sirkol 80 tében gyengül a hajtásnöveWG /10-40 g/10 l) hogy azon- kedés, deformálódnak a levelek és ragacsos mézharmattal
nali hatást érjünk el.
A szőlőlisztharmat első tünetei szennyezik a gyümölcsöket,
a fás részekhez legközelebb bizonyos fajok veszélyes víelhelyezkedő levelek fonáki ré- rusos betegségeket is terjeszszén az ország több részén már tenek a növények között. A
megjelentek. A jellegzetes fe- gyümölcsfákon károsító lehér lisztes bevonat később a le- véltetvek ellen acetamiprid,
velek színén, majd a bogyókon lambda-cihalotrin és flonikais megfigyelhető, a fertőzött mid hatóanyagú rovarölő szefürt növekedése leáll, idővel rekkel lehet védekezni.
elhal. A fertőzés kialakulásá- A virágágyásokat is felfrissítnak és a kórokozó fejlődésének jük: kikerülhetnek az egynyári
a páradús légkör és a szórt fény virágok. Az évelő növényeket
kedvez. A betegség fellépésére kissé visszavágjuk, ezekből a
valamennyi borvidéken számítani lehet.
A gyümölcsfákat (alma, körte,
kajszi- és őszibarack, szilva
stb.) a különböző molyfajok is
károsíthatják –
ezekről lapunk
múlt heti számában írtunk –,
ellenük szintén
Peronoszpóra a szőlőn
indokolt lehet a
növényvédőszeres kezelések hajtásokból dugványozással
elvégzése. Alkalmas hatóanya- készíthetünk újakat. A dugvágok pl.: tiametoxam, cipermet- nyokat árnyékos, hűvös helyre
rin, diflubenzuron, lambda-ci- állítjuk, hogy nyáron se kapjahalotrin stb.
nak hőgutát, és folyamatosan
A rovarinvázió már megjelent nedvesen tartjuk.
a krizantémpalántákon is, el- A szobanövényeket és a citlenük ajánljuk a Karate Zeon rusokat mostantól gyakrabban
5 CS alkalmazását (3 ml/10 l öntözzük, hetente-kéthetente
víz), vagy a Pirimor 50 WG tápoldatozzuk.
-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.) Több apró bosszúság éri ezen
a héten. Szinte úgy tűnhet, mintha valaki szándékosan ingerelné, hiszen
belső feszültsége egyre nő ezeknek hatására. Most szerzett tapasztalatai
rávezetik az ellenállás egy finom formájára, melynek során megtanul
apró lázadásokkal védekezni az önnek nem tetsző dolgok ellen.
HALAK (február 21. – március 20.) Igyekezzen objektív lenni a
környezetében élőkkel és dolgozókkal, ezen a héten ugyanis fokozottan hajlamos a kivetítésre. Időnként tudatosan képzelje el, hogy csupán ön látja bele a másikba egy-egy tulajdonságát és az fokozza fel az
adott problémát, hogy ön eleve ezt a viselkedést várja el a másiktól.
KOS (március 21. – április 20.) Végtelen nyugalom szállja meg
ezen a héten. A nagy felismerések és problémamegoldások időszaka ez most. Akár még betegségeinek okát is képes megérteni
és ezáltal a tüneteket enyhíteni. Különösen saját érzelmi, lelki
túlreagálásai és az allergia összefüggése gondolkodtatja el.
BIKA (április 21. – május 20.) Megváltozhat az anyagi javakhoz
való viszonya, sőt egész értékrendje alapos változáson mehet keresztül ebben a pár napban. Érdemes most inkább adnia és nem
arra várnia, hogy másoktól kapjon. Akkor lesz igazán elégedett,
ha a minőségre figyel és nem a mennyiségre!

Az áprilisi szerencsés megfejtőnk a madari Remes Erika. Nyereményét postán kapja meg.
A májusi megfejtéseket június 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

Orvosnál
– Mikor vegyem be a gyógyszert, doktor úr?
– Mindig két órával a fájdalom jelentkezése előtt!
A városi bankba bankrablók törnek be.
– Vetkőzzön mindenki meztelenre, és feküdjön arccal a földre! – üvölti az egyik, miközben egy sorozatot ereszt a falba.
A pénztárosnő behunyt szemmel teljesíti a parancsot, mire odaszól neki a kolléganője:
– Nem muszáj lehunyni a szemed, mert ez igazi
bankrablás, és nem hivatali buli!
A sündisznóbébi eltéved a sötétben, és bekeveredik
az üvegházba. Hosszas bolyongás után, amikor
nekimegy egy kifejlett kaktusznak, boldogan tárja
szét mancsocskáit: – Mama!
Utolsó mondat

– Ugyan, drágám! Miért ketyegne egy levél?

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Értékelje mindazokat a dolgokat, amelyeket megkap, illetve megszerez, és ne arra figyeljen,
amit nem. Jobb, ha megbékél (pillanatnyi) lehetőségeivel, ahelyett, hogy olyan dolgok után vágyakozna, amelyek a későbbiekben nem hozzák meg a várt elégedettséget.
RÁK (június 22. – július 22.) Megmaradt munkáját végezze el minél előbb, mert nem jó félbehagyni a dolgokat. Azután foglalkozhat a
személyes ügyei intézésével. Romantikus órákra bőven számíthat ezen
a héten, de ezért persze ön is sokat tesz. Érzékenyebb most kedvese
hangulataira, mint máskor és ez nagyon közel hozza önöket egymáshoz.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Munkahelyén olyan kérdésben kérik ki a véleményét, amelyben még nem mozog otthonosan. Nem szégyen ilyenkor bevallani hiányosságait, hiszen ismerik
már és tudják, hogy az átlagosnál hamarabb beletanul bármilyen
új feladatba. Az őszinteségét nagyobbra értékelik, mint átmeneti
alkalmatlanságát.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Egyre gyakrabban érzi, hogy
tartalmas és szép dolgokból marad ki az életben zárkózottsága miatt.
Ez persze még kevés ahhoz, hogy meg tudjon nyílni, hiszen egyszerűen
nem tudja, hogyan is kell ezt csinálni, idegennek érzi önmagától, de első
lépésként kiváló, hiszen elkezdi bevonzani ezzel a nyílt embereket.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Egy elvarratlan szál
kerül elő újra, amelyről soha nem feledkezett meg az elmúlt hónapok vagy akár évek során, de valahogy még nem volt időszerű,
hogy valóban foglalkozzon vele. Most viszont teljes gőzzel beleveti magát és minden másról megfeledkezik maga körül.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Játszi könnyedséggel oldja meg feladatait ezen a héten. Ereje teljében érzi magát, tele van ötletekkel és tetterővel. Mozogjon, sportoljon többet, hogy a későbbiekben se kelljen komolyabb egészségügyi problémákkal szembesülnie.
Ezzel mintha konzerválná jelenlegi életerejét.
NYILAS (november 23 – december 21.) Nem szokott hozzá,
hogy megfontoltan haladjon az útján, most mégis érdemes kivárnia, hogy a kezdeti sikerek megszilárduljanak. Biztos alap
nélkül kockázatos most továbbhaladnia. Rendezze az apróbb
otthoni és munkahelyi problémáit, hogy a közeljövőben ezek
ne tereljék el figyelmét.
BAK (december 22. – január 20.) Úgy érezheti, hogy elakadt
életének valamelyik területén, hiába próbálja megoldani a helyzetet ésszel vagy intuícióval, mindig elégedetlen a végeredmén�nyel. Sajnos most kénytelen lesz várni, de tudnia kell, hogy olyan
megoldást fog találni, amellyel teljes szívével egyetért.
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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!
Paradicsompalánta eladó.
Tel.: 0905 905 122.

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.

Jelzáloghitelek díjmentesen
a legalacsonyabb kamattal.
Telefon: 0905 928 195

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

Egynapos sebészet Gútán

A közkedvelt cipőjavító,
R ichard

újból megnyitotta műhelyét

Komáromban, a Jókai utca 30. szám alatt.

Tel.: 0905 117 233

A Keszegfalvai
Agrárszövetkezet

május 23-tól
húscsirkét
1,50 euro/kg áfával, valamint
bontott csirkét
2,20 euro/kg áfával
árusít
a Megyercsi telepen.

Előjegyzés a

0910 911 634
telefonszámon.

Agrodružstvo
Kameničná

oznamuje,
že od 23. mája bude predávať
jatočnú hydinu (brojlery)
za cenu 1,50 euro/kg vrátane DPH,
ako aj
čistené kurence s drobkami
za cenu 2,20 euro/kg vrátane
DPH na farme v Čalovci, ktoré
je možnosť objednať si na tel.
čísle: 0910 911 634.

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

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

* Eladó jó állapotban levő cirkula (körfűrész) és felül nyitható
120 l-es Calex fagyasztó. Tel.:

0904 059 772.
* Eladó 2-szobás családi ház Ke* Eladó megkímélt állapotban szegfalván. Tel.: 0905 383 432.
levő 80 l-es mélyhűtő 35 euró- * Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
ért. Tel.: 035/7776 440.

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 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
május 21-től 27-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,
12.40 Duval és Moretti
(francia), 14.55 Gyilkos sorok (amer.), 16.00 Dögölj
meg, John Tucker! (amer.),
18.00 Tények, 18.50 Kismenők, 21.25 Elrabolva 3
(amer.), 23.50 Az ötödik
elem (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.00
Brandmánia, 13.05 Döglött akták (amer.), 14.10
Farm, 15.15 A legyőzhetetlen (amer.), 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz plusz,
20.00 Farm, 21.30 Förtelmes főnökök (amer.),
23.30 Különlegesen veszélyes (amer.), 1.30 Egy
baleset anatómiája (kanadai)

RTL II

10.00 Érintés (amer.), 11.00
Hazug csajok társasága
(amer.), 12.55 Kegyes hazugság (amer.), 16.00 A narancsvidék (amer.), 17.00 A
narancsvidék (amer.), 18.00
Nyomtalanul (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 A Macskanő
(amer.), 22.00 A belső ellenség (amer.)

M2

12.30 Idesüss!, 13.15 Nálatok
laknak
állatok?,
15.50 Willy Fog újabb kalandjai (spanyol), 16.20
Inami, 17.10 Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat,
20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 MR2 Akusztik,
1.05 Csúf szerelem (amer.)

Duna tv

11.30 Térkép, 12.55 Ízőrzők, 13.25 Hazajáró, 14.00
Magyar krónika, 14.30
Peru, Chile, 15.40 A kard
(magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó,
18.30 Szerencseszombat,
19.35 Zsaruvér és csigavér
(magyar), 20.40 Krokodil
Dundee (ausztrál-amer.),
0.20
Sanctum
(amer.ausztrál)

Duna World

10.40 Öt kontinens, 11.40
Azurexpress
(magyar),
13.20 Család-barát, 15.50
Novum, 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 Fábry, 22.50 Munkaügyek, 23.20 Család-barát

Pozsony 1

11.40 Julie Lescaut, 13.25
Mit tudom én, 15.00 Jégkorong-vb, 17.55 Építs házat, ültess fát!, 18.30 Úttalan utakon, 19.00 Hírek,
20.25 Váratlan találkozások, 21.15 Igaz történetek,
21.50 Talkshow, 22.40 Ne
menj el (szlovák)

Pozsony 2

11.20 A diagnózis, 11.45
Tudományos
magazin,
14.40 Bajnokok Ligája
magazin, 16.00 Farmereknek, 17.10 Színészlegendák, 18.45 Esti mese,
19.00 Jégkorong-vb, 22.05
Fargo (amer.), 22.55 A kilencedik nap (cseh), 1.25
Jégkorong-mérkőzések

Markíza tv

6.55 Mesék, 11.10 Masterchef, 13.40 Dick és
Jane turpisságai (amer.),
15.30 Nászéjszaka Las
Vegas-ban (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Eltérés (amer.),
23.35 Csontváros (amer.),
02.05 Ismétlések

JOJ TV

10.25 Geissenék, 11.20
Viszlát, nagyi!, 12.05 Kiskutyák akcióban (amer.),
13.50
Szahara
(amer.),
16.40 Csillag születik, 18.20
A pubertáskor, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Marley
és én (amer.), 23.10 Hurrá,
Franciaország!
(francia),
1.15 Speciális hadművelet
(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

7.00 TV2 matiné, 10.25
Stahl konyhája, 12.05 Falforgatók, 13.05 Gyilkos
sorok (amer.), 15.15 Kapitány és katona (amer.),
18.00 Tények, 18.50 A
Nagy Duett, 21.30 Showtime Hajdú Péterrel, 23.05
Ragadozók (amer.), 1.30
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.00 Egy
rém modern család (amer.),
13.00 Agymenők (amer.),
13.25 Vinny, az 1 ügyű
(amer.), 15.50 Mindent bele,
fiúk! (olasz), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.50 Gyakornokok (amer.),
22.10 Tiszta játszma (amer.),
0.35 Gyakornokok (amer.)

RTL II

10.15 Én és a hercegem 3
(amer.), 12.00 Segítség, bajban vagyok!, 17.00 A Macskanő (amer.), 19.00 Miről
álmodik a lány? (amer.),
21.00 Agymenők (amer.),
22.00 Heti hetes, 23.00
Showder Klub, 0.00 Miről
álmodik a lány? (amer.)

M2

12.45 Tintin kalandjai,
13.15 Nálatok laknak állatok?, 15.50 Nagyi nyomoz,
16.20 Inami, 17.25 Alvin
és a mókusok, 19.05 Dínóvonat, 19.35 Állatkert a
hátizsákban, 20.35 Melissa
és Joey (amer.), 21.05 Út
a szabadságba (amer.-lengyel), 23.40 Borgiák (kanadai-ír)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 12.55
Nemzetiségi
kultúrák
napja, 13.50 Autonómiát
Európának, 14.50 Casino Royale (amer.-angol),
17.00 Hogy volt?, 18.00
Híradó, 18.35 Don Martin
(angol), 19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.00
Casino Royale (angolamer.), 23.55 A fehér sejk
(olasz), 1.20 Casino Roya
le
(amer.-angol),
3.40
Szellem a palackból

Duna World

10.45 Térkép, 11.20 Virtuózok, 13.20 Szabadság
tér 56, 14.10 Kolozsvári
református istentisztelet,
16.55 Öt kontinens, 19.00
Gasztroangyal, 19.55 István, a király, 20.25 A zene
az kell, 21.30 Kulák volt
az apám, 22.30 Öt kontinens, 23.05 Család-barát,

Pozsony 1

10.55 Szlovákia képekben, 11.20 A világ képekben, 13.30 Agatha Christie: Poirot (angol), 15.05
Ducháček elintézi pohárba
(cseh), 16.40 Senki sem
tökéletes, 17.40 Menjünk
a kertbe!, 18.20 Konyhám
titka, 19.00 Híradó, 22.30
Mixzóna, 23.00 Bizalmas
ellenségek (francia)

Pozsony 2

11.40 A család, 13.30 Irak
könnyei, 14.00 Bajnokok
Ligája
magazin,
15.00
Jégkorong-vb, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.15
Ellenállás, 21.05 Fedőneve:
Ogyessza
(német-angol),
23.10 Jégkorong-mérkőzések

HÉTFŐ
M1

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

TV2

6.20 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 Pánikszoba
(amer.), 23.50 Sztárok testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
11.55 Street Kitchen, 12.25
Story Extra, 12.45 Éjjelnappal Budapest, 14.00
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 Dr.
Csont (amer.), 23.25 Magyarul Balóval

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 A bosszú
asszonya, 11.55 A sors üldözöttje, 12.50 Segítség,
bajban
vagyok!,
14.40
Showder Klub, 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

M2

12.00 Leonardo kalandjai,
13.30 Kacagóra a játszóházban, 14.35 Egyszer volt,
15.55 Pupákok, 16.15 Tehénke mesék, 17.40 Peppa
malac, 17.50 Kalandozások
Andyvel, 19.00 Eperke legújabb kalandjai, 20.35 Melissa és Joey (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Zűrös szív
ügyek (német), 0.25 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

11.30 Mediterraneo, 12.55
Főzni úton-útfélen, 13.25
Mindörökké
Gordon,
14.20 Erdészház Falkenauban (német), 15.15 Halálbiztos diagnózis (amer.),
16.10 Charly, majom a
családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.30 Maradj talpon!, 20.30 Kékfény, 21.30 Hawaii Five.0
(amer.), 23.50 Casanova
visszatér (francia)

Duna World

11.15 Az aranyfej (amer.magyar), 13.20 Média
klikk, 14.10 Rúzs és
selyem, 16.00 Roma magazin, 16.30 Domovina,
17.35 Társbérletben a tárgyakkal, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Már egyszer tetszett!, 21.00 Híradó, 21.30
Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.45 Lynley felügyelő,
16.25 A vadon gyilkosai,
16.55 Késő este, 17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Meztelenül a farkasok között (német), 22.10 Riporterek, 23.40 Cain kapitán
(francia), 23.35 Lynley felügyelő

Pozsony 2

Markíza tv

12.00 Élő panoráma, 15.00
A II. világháború, 17.00
Nők nőkről, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 21.50
Történelem, 22.40 Rocco
és fivérei (francia-olasz),
1.30 Tenisz

JOJ TV

11.00 Családi történetek, 12.00 Cobra 11 (német), 14.05 Monk (amer.),
15.00 Farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Felvég-alvég, 21.45 Kredenc, 23.15
Családi történetek

7.10 Scooby-Doo (amer.),
9.15 Eltérés (amer.), 12.15
Jó tudni, 14.30 Chart Show,
16.50 Kredenc, 17.40 Felvég-alvég, 19.00 Híradó,
20.30 Ellenállás (amer.),
23.05 Meghatározott idő
(amer.)
9.50 Pat és Mat, 9.55 Új kertek, 11.05 Építünk, javítunk,
szépítünk, 11.40 Marley és
én (amer.), 14.15 Deja vu
(amer.-angol), 16.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 A gondozoo (amer.), 23.00 Rambo
IV. (amer.), 1.00 Twilight
(amer.)

Markíza tv

JOJ TV

10.50 Igen, főnök!, 12.50
Tárgyalóterem, 13.30 Csillag születik, 15.50 Kényszeres
vásárlók,
17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.35 Zoo (szlovák), 22.00
Csillag születik

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 Knight
rider (amer.), 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 Lepattintva
(amer.), 23.50 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.), 23.20
XXI. század

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Hagyjál főzni!, 17.05 Kung Fu
Panda (amer.), 18.00 Derült égből fasírt (amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Hagyjál főzni!,
22.00 Graceland (amer.), 23.00
Barátok közt

M2

12.40 Azok a csodálatos állatok, 13.30 Kacagóra a játszóházban, 14.35 Egyszer volt
az élet..., 15.55 Pupákok,
16.20 Tehénke mesék, 18.05
Milo, 19.00 Eperke legújabb
kalandjai, 20.35 Melissa és
Joey (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Párizsi helyszínelők (francia), 0.30 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 12.55
Főzni úton-útfélen, 14.20
Erdészház Falkenauban (német), 15.15 Halálbiztos diagnózis (amer.), 16.10 Charly,
majom a caládban (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.), 22.20 Nagyok,
0.45 Séfek csatája (olasz)

Duna World

11.25 Pipacsok, 14.15 Család-barát, 16.15 Nemzetiségi magazinok, 17.05 Útravaló, 17.25 Társbérletben a
tárgyakkal, 17.55 A norvég
prímásnő, 18.50 Hogy volt?,
19.50 Dallamról dallamra,
20.20 Száguldás, 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
Lynley felügyelő, 15.30 Lehetőség, 16.25 A vadon gyilkosai, 16.55 Ágota, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 21.35 Szlovák
receptek, 22.10 Gyermekrablás (amer.), 23.00 Törvény és
rend

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Tudományos magazin, 15.00
A II. világháború, 17.00 Nők
nőkről, 18.45 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Pattogó
bombák (angol), 22.40 Talkshow

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
12.05 Cobra 11 (német),
13.05 Monk (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 17.50 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Masterchef, 21.45 Jó tudni!,
23.50 Családi történetek,
1.00 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.50 Igen, főnök!, 13.30
Csillag születik, 15.50 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Zoo (szlovák), 21.45
Reality show, 23.20 Geissenék, 23.20 Taxi (francia), 1.20
Profik

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 Knight
Rider (amer.), 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 Halálos
iram (amer.), 23.45 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,
22.00 Szulejmán (török),
23.35 Házon kívül, 0.45 A
rejtély (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Hagyjál főzni!, 17.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 18.00
Az őrzők legendája (amer.),
20.00 Új csaj (amer.), 22.00
King (amer.)

M2

13.30 Kacagóra a játszóházban, 14.35 Egyszer volt, 15.05
Marci, 16.15 Tehénke mesék,
17.50 Kalandozások Andyvel,
19.00 Eperke legújabb kalandjai, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Monty Python Repülő
Cirkusza (angol), 0.45 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.10 Család-barát, 11.30
Mediterraneo, 12.55 Főzni
úton-útfélen, 13.25 Mindörökké Gordon, 14.20 Erdészház
Falkenauban (német), 15.15
Halálbiztos diagnózis (angol),
16.05 Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német),
19.25 Maradj talpon!, 20.40
Szabadság tér 56, 21.30 Szerelem (magyar), 23.05 A vörös
sivatag (olasz-francia)

Duna World

11.20 Jó estét nyár, jó estét szerelem (magyar), 13.00 Híradó,
13.40 Rejtélyes XX. század,
14.10 Nagyok, 14.40 Családbarát, 15.55 Nemzetiségi műsorok, 16.55 Kárpát expressz,
17.50 Az élet fagyos szigete,
18.50 Hogy volt?, 19.50 VII.
Nemzetközi Cirkuszfesztivál,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 23.25 Család-barát,
2.15 Jó estét nyár, jó estét szerelem (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.45 Lynley felügyelő,
16.25 A vadon gyilkosai,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Halál a Níluson (angol),
22.40 Gyilkosság Rocamadourban (francia), 0.10
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

9.30 Ukrán magazin, 12.00
Élő panoráma, 13.25 Napjaink hősei, 15.00 A II. világháború, 15.30 Magyar
magazin,
17.30
Hírek,
18.45 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Mikroszörnyek,
22.40 Művészetek, 23.35
Tenisz

Markíza tv

11.05 Családi történetek,
12.05 Cobra 11 (német),
13.10 Monk (amer.), 15.00
A farm, 16.00 Családi történetek, 16.56 Niké, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Chart Show,
22.30 A farm, 23.30 Családi történetek, 0.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 1.25
A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

8.35 Tárgyalóterem, 10.50
Igen, főnök!, 12.00 Híradó,
12.50 Tárgyalóterem, 13.30
Csillag születik, 15.50 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
Viszlát, nagyi!, 22.45 Geissenék

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 Knight
Rider (amer.), 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 (amer.), 23.40 A felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 12.50 Knight Rider (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 Utódomra
ütök (amer.), 23.25 Sztárok
testközelben

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.55 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 bosszú asszonya, 11.55
A sors üldözöttje, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 15.35 Barátok
közt, 18.00 Karácsony Artúr
(angol-amer.), 20.00 Új csaj
(amer.), 20.30 Hagyjál főzni!,
22.00 King (kanadai), 23.00
Barátok közt, 23.30 Karácsony
Artúr (angol-amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.25 Story Extra, 12.55 Új
csaj (amer.), 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 Showder Klub,
0.10 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 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

11.30 Egyszer volt az élet,
13.30 Kacagóra a játszóházban, 15.15 Marci, 16.05 Mesélj nekem!, 18.35 Traktor
Tom, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Bosszú (amer.), 23.25
Kulisszák mögött, 0.20 Római helyszínelők (olasz)

12.00 Leonardo kalandjai,
13.05 Buci királyfi, 14.35
Egyszer volt az élet, 15.55
Pupákok, 16.05 Mesélj nekem!, 16.20 Tehénke mesék, 17.10 Póló, 18.10 Bob,
a mester, 20.35 Melissa és
Joey (amer.), 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Rani, a lázadó
hercegnő (francia), 0.35 Római helyszínelők (olasz)

10.10 Család-barát, 12.55
A világörökség kincsei,
14.05 Erdészház Falkenauban (német), 15.00 Halálbiztos diagnózis (amer.),
15.50 Charly, majom a családban (német), 17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Alpesi
őrjárat
(olasz),
19.30
Maradj
talpon!,
20.30 A Bagi Nacsa show,
21.30 Szerepcsere (amer.),
23.30 Keleti szél (magyar),
0.55 Mélyvörös (olasz)

10.15 Család-barát, 12.55
Főzni úton-útfélen, 14.20
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.15 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 16.05
Charly, majom a családban (német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.25
Maradj talpon!, 20.30 Virtuózok, 22.45 A múlt titkai
(amer.), 0.15 A hét pszichopata és a si-cu (amer.-angol),
2.05 Száműzetés (angol)

M2

Duna tv

Duna World

11.20 Jó estét nyár, jó estét
szerelem (magyar), 13.45
Hazajáró, 14.15 Magyar
krónika, 16.10 Nemzetiségi
magazinok, 17.10 Család és
otthon, 18.05 Az élet fagyos
szigete, 19.05 Hogy volt?,
20.05 Szenes Iván írta,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 23.25 Család-barát, 1.30 Ég, föld, férfi, nő

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.05
Építs házat, ültess fát!, 14.45
Lynley felügyelő (angol),
15.30 Lehetőség, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Marius
(francia), 21.50 Fanny (francia), 23.30 Meggondolatlanok (amer.)

Duna tv

Duna World

11.40 Családi dráma (magyar), 13.20 Tessék!, 14.45
Család-barát, 16.05 Világörökség Portugáliában,
17.00 Kosár, 17.30 MMA –
portré sorozat, 18.30 Hogy
volt?, 19.30 Slágertévé,
20.30 Virtuózok, 22.30 Ridikül, 23.30 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
15.30 Lehetőség, 16.30
A vadon gyilkosai, 17.00
Ágota, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Mit tudom
én, 21.55 A maffia, 23.05
A hipnotizőr (amer.), 1.00
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 15.00 A
II. világháború, 15.30 Roma
magazin, 17.00 Élet írta történetek, 18.45 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.30 Nyári koncert Schönbrunnból,
22.40 Tudományos magazin

9.30 Roma magazin, 12.00
Élő panoráma, 15.00 A II.
világháború, 17.30 Hírek,
20.10 A család, 20.40 A
tizenegyedik parancsolat
(szlovák), 21.45 A fehér
tigris (orosz), 23.30 Hangverseny

11.00 Családi történetek,
12.05 Cobra 11 (német),
13.05 Monk (amer.), 15.00
A farm, 16.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 17.50 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Masterchef, 21.45 Jó tudni!, 22.50
A farm, 23.50 Családi történetek, 1.00 NCIS (amer.),
1.55 A hatodik érzék (amer.)

10.00 Forr a bor, 11.05
Családi történetek, 12.05
Cobra 11 (német), 13.10
Monk (amer.), 15.00 Farm,
16.00 Családi történetek,
16.56 Niké, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Az anyós, 22.35 Családi
történetek, 0.50 NCIS: Los
Angeles (amer.)

Pozsony 2

Markíza tv

JOJ TV
10.50 Igen, főnok!, 12.00
Híradó, 12.50 Csillag születik, 15.50 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,
23.40 Brooklyn taxi (amer.),
0.45 Tanúvédelem (amer.),
1.45 Testőrök (amer.)

Markíza tv

JOJ TV

8.45 Tárgyalóterem, 10.55
Főzd le anyámat!, 12.00 Híradó, 12.55 Tárgyalóterem,
13.40 Inkognitó, 15.00 Kinek van igaza? 15.50 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó, 17.30 Topsztár, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
80 nap alatt a Föld körül
(amer.), 23.10 A lovag bos�szúja (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május
május
május
május
május
május
május

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

Konstantín
Júlia, Rita
Dezső
Eszter
Orbán
Fülöp
Hella, Iveta

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a naszvadi Molnár Marek és az őrsújfalusi Sándor Andrea, a komáromi Bartalos Gábor és
Gőcze Csilla, a komáromi Csontos József és Szeles
Veronika, a komáromi Lukács Jenő és Beke Erika, a
kőhídgyarmati Kiss Csaba és a komáromi Szalai Szilvia
Gútán: a gútai Poják András és Molnár Éva, Rajos
Attila és Gerhát Szimona, a gútai Fülöp Tamás és a
komáromi Gerendás Helga.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a komáromi Sáteková Anna Rose, Hajdók Anna Zsóka, Kóša
Štefan, Roschig Mia, Finta Luca Zsóka, Szabó
Lilla és Mészáros Emily, a naszvadi Pálovics Daniel,
a vágfarkasdi Ordódy Márk, az érsekújvári Chovanes
Jakub, az ógyallai Plevová Miriam és Kováč Márió, a
marcelházai Horváth Peter, a köbölkúti Balogh Štefan,
a negyedi Farár Dániel, a szilasi Kozma Vincent, a csornoki Marenčák David, a gútai Árgyusi Róbert Áron,
Stojka Ricardo és Kürti Noel, a nagykeszi Szűcs Noémi,
a keszegfalvai Tuška Arnold és Habardik Csenge, az udvardi Goda Dávid, a bátorkeszi Rozzonová Natália és a
gyulamajori Bobek Roland.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Kapusňáková Katarína (74 éves), a gútai Szulcsányi Zoltán (82 éves), Jancsó Sándor (35
éves), Telekes Mária (88 éves), a hetényi Miklaová
Helena (85 éves), a szentpéteri Erdélyi Zsófia (80éves), a pathi Kinczer József (87 éves) és a megyercsi Kékesi Kálmán (53 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

CROQUE MONSIEUR

Hozzávalók:
8 szelet kenyér
1 tojás sárgája
8 szelet sonka
8 dkg vaj
2 evőkanál finomliszt
1-1,5 dl tej
szerecsendió
feketebors
1 kávéskanál dijoni mustár
sajt
Elkészítése:

A sütőt grillfunkcióra kapcsoljuk. Négy szelet kenyeret teszünk a tepsibe, sonkát helyezünk rá. A vajat megolvasztjuk,
hozzáadjuk a lisztet, kicsit állni hagyjuk, majd habverővel kikeverjük a tejjel. Ezután fűszerezzük, elkeverjük benne a tojássárgáját és a mustárt, majd kicsit hagyjuk még sűrűsödni.
A mártásból 1-1 evőkanálnyit ráhalmozunk a sonkára, erre
némi sajt – jelen esetben parenyica – jön, befedjük egy másik szelet kenyérrel, erre megint mártást öntünk, végezetül
sajtot. Ezután betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg nem
pirul a teteje.

Gyermeknapi túrós kocka

Hozzávalók:

Az első réteghez:
25 dkg darált keksz
10 dkg porcukor
15 dkg margarin
1 csomag vaníliás cukor
A második réteghez:
50 dkg túró
15 dkg porcukor
2 dl habtejszín
0,5 csomag zselatin
A harmadik réteghez:
1 csomag házi krémes krémpor
8 dl tej

A negyedik réteghez:
3 dl habtejszín
0,5 csomag zselatin

Elkészítése:
Az első réteghez összekeverjük a darált kekszet, a porcukrot, a
margarint és a vaníliás cukrot. A tésztát egy magas falú tepsibe,
vagy jénaiba nyomkodjuk. A második réteghez burgonyanyomón
átpasszírozzuk a túrót, összekeverjük a cukorral, a keményre vert
habtejszínnel és fél tasak zselatinnal, amit előtte kb. fél dl vízben
feloldottunk. Végül a túrós réteget rákenjük a kekszes alapra. A harmadik réteghez a tejjel 3 perc alatt
keményre verjük a krémport, majd rákenjük a túrós
Számítógépek, notebookok, regisztráiós kasszagépek eladása és
rétegre. A negyedik réteghez kemény habbá verjük a
karbantartása, akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is!
habtejszínt, majd belekeverjük a fél dl vízben feloldott zselatint. Végül ezt a réteget is a vaníliás krémre
Munka utca 25.
simítjuk. A süteményt néhány órára (vagy egy éjszaTel.: 7704 310
kára) a hűtőbe tesszük. A tetejére csokireszeléket, olwww. aplicoplus. sk
Komárom
vasztott csokit vagy tortadarát szórjunk díszítésként.

Aplico+Plus
Registračné
pokladne

S Z U D O K U

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

info:
0907 227 699

MEGEMLÉKEZÉS
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresni, aki nincs közöttünk már.
Életed a munka volt és a szeretet, amit feledni nem lehet.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
Fájó szívvel emlékezünk
május 19-én,
halálának 11. évfordulóján

Id. Gőgh Lajosra
Gútán.

Akik ismerték, emlékezzenek velünk
ezen a szomorú évfordulón
Emlékét őrző családja

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

B I R K Ó Z Á S

A gútai birkózók a közelmúltban két nemzetközi versenyen
vettek részt, Magyarországon Sárváron a Nádasdy kupa nevű
tornán és Csehországban Krnovban, ahol a városi nagydíjon
léptek szőnyegre.
Sárváron két érmet sikerült kimagaslott Tóth Krisztina, aki
szereznünk, a gyermek korcso- súlycsoportjának győztese lett,
portban, a 29 kg-os súlycso- a többiek viszont a vert mezőnyportban Lakatos Patrik 2., Lé- ben végeztek.
-MiSivai Krisztián pedig 3. lett, ám
nem vallott szégyent Juhász
Dani (4.) és Lakatos Tibor (6.)
sem.
Krnovban az erős nemzetközi
mezőnyben a Ďuráč Dávid, Ďuráč Tibor, Juhász Dániel, Lakatos Patrik, Dinko Branislav, Tóth
Krisztina összeállítású csapatból

JÉGKORONG
Igaz, Szlovákia is hokilázban ég a napokban kezdődött
oroszországi Vb miatt, így kevesen tudták, hogy a Komáromi járás amatőr jégkorongozói is részt vettek a
HENTINEN CUP 2016 nevű tornán, melyet május 6-a
és 8-a között rendeztek Nyitrán.
A torna színvonalát jelezte
az is, hogy olyan aktív jégkorongosok és volt válogatott
játékosok léptek a jégre, mint
Ľubomír Kolnik, Marek Uram,
Marek Slovák, Andrej Kudrna,
Richard Mráz, Jozef Viszkocsil és az NHL volt játékosa,
Ivan Droppa. Bár a komáromi
amatőr liga, az AMHL első
évaddöntője óta több mint két
hónap telt el, ennek ellenére
a komáromi srácok edzésben
tartották magukat és a vártnál
jobb eredményt értek el.
A pénteki mérkőzésen még a
papírforma szerint 10:1-re csúnyán alulmaradtak a döntőig
győztesen menetelő Papagay´s
ellen, ám szombaton reggel a
Buongiorno Pőstyén csapatnak
2:2-es eredménnyel kívántak
„jó reggelt”, majd 4:3-ra sikerült legyőzniük a torna későb-

bi győztesét, a Tučňáci Nyitra
csapatát is. Ezzel az alapszakasz A csoportjában második
helyet értek el a piros mezben
játszó komáromiak, vasárnap
viszont kellemetlen meglepetésként a Puck United sztárcsapat fogadta őket a negyeddöntőben.
– Egy óriási csapatszellemben
küzdő egységgé váltak a fiatal
és gyors vendégjátékosokkal,
míg Nagy Balázs kapus magabiztos teljesítményével segítette a komáromi hátvédeket
– mondta Marcel Tuška, a Duna-parti csapat szervezője.
Mintegy nyolcvan néző látta,
amint óriási harcban maradt
alul a nyitrai közönség számára eddig ismeretlen komáromi
csapat. Puck United Bratislava 9:7 Červena 11tka.
Patrik Kozma

A két döntőbe jutott csapat

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Nagymegyer 7:1 (4:1) Králik Csaba, a korábbi KFC-játékos
hatalmas lendülettel indult a
komáromiak kapuja ellen és az
összezavarodó védelem hibájából megszerezte a nagymegyeriek első gólját, és egyben

1:7-re jöttünk! – mondta az
egyik nagymegyeri szurkoló.
Igaza lett, ennyi lett a találkozó eredménye, csak fordított sorrendben!
az utolsót is, mert a találkozó
22. percétől a pályán szinte csak
a hazai csapat játszott. Várható
volt az is, hogy a félidő után egy
új technikával lép majd pályára
a vendégcsapat, ám a komáromiak ezúttal nem kegyelmeztek, további három góllal „gazdagították” a nagymegyeriek
hálóját. Góllövők: Szabó Marek
mesterhármas, Faragó Tamás 2,
Obert Igor és Dmitro Bilik *
Tótmegyer – Komárom 1:1
(1:0) A sereghajtó tótmegyeriek
mindenképpen szerették volna
legyőzni a komáromiakat, s a
találkozó számukra ígéretesen
is kezdődött, hiszen már az első
percben gólhelyzethez jutottak,
ezt azonban nem értékesítették.
A 9. percben Kutiš ismét kezdeményezett, ezúttal sikerrel.
A hazai csapat foggal-körömmel küzdött, amit az is igazol,
hogy a játékvezető három sárga
lapot osztott ki közöttük, a komáromiak közül csak Szórád
részesült ebben. Az egyenlítést
jelentő gólt a 49. percben Faragó lőtte, ám ezután a hazai
kapu megközelíthetetlenné vált
a komáromiak számára * Komárom csapata a bajnokság
11. helyén áll 34 ponttal.
IV. liga – délkeleti csoport
ČFK Nyitra – Gúta 0:1 (0:0)
A kiegyensúlyozott első félidő
után a következő játékrészben
már érezhető volt a listavezető pályafölénye. A 64. percben
Cingel volt szemfüles, aki az
eléívelt labdát kapásból juttatta az ellenfél hálójába * Ímely
– Vágfarkasd 6:2 (5:2) A találkozó 4. percében vezetéshez
jutottak a vendégek, ezek után
viszont a hazai csapat tündöklése kezdődött el. A 9., 32. és
33. percben Gál mesterhármast
rúgott, bár közben a 11. percben
Boros és a 27. percben Hübsch
M. igazolta a hazaiak fölényét.
A 44. percben ugyan a vágfarkasdiak is rúgtak gólt, ez azonban nem sokat segített, mert a

74. percben Lovász J. gólja
végképp eldöntötte a találkozó kimenetelét * A listavezető továbbra is Gúta maradt
55 ponttal, 2. Nagysurány
52 ponttal. Ímely csapata 28
ponttal a tabella 12. helyén
várja a folytatást.
V. liga
Ógyalla – Ohaj 8:1 (3:1) Fújt
a szél, kissé hideg is volt, így a
gyallaiak felmelegítették a közönséget. A 12. percben Budai,
a 17. percben Porubszky, majd
a 28. percben Gelle gólja adta
meg az alaphangot, miközben
az ohaji csatárok csak egyszer
törték át magukat a hazai védelmen. A második félidőben is
hullottak a gólok: az 56. percben
Budai, a 66. percben Karvai, a
71. percben Porubszky, a 75. és
88. percben Gelle * Marcelháza – Zsitvabesenyő 5:1 (2:0)
A sereghajtó és az élmezőnyhöz tartozó csapat összecsapása
alapos meglepetést okozott. Az
első félidőben Leszko a 24. és
Németh a 29. percben lőtt góljára nem kaptak választ a marcelházaiak. A második félidő 79.
percében Varga ugyan enyhített
a mérlegen, ám a 83. percben
Németh, egy perccel később
Obložinsky, majd a 86. percben
Hegedűs igazolta a marcelházaiak fölényét * FK Activ Nagykeszi – Óbars 2:2 (1:0) A 6.
percben Mačansky juttatta vezetéshez a hazai csapatot, s csak a
második félidő 20. percében növelték előnyüket Kršťeňanský
révén. A vendégek erejüket az
utolsó percekre összpontosították, s a 80. és 86. percben lőtt
góljukkal egyenlíteni tudtak *
Naszvad – Szentpéter 2:1 (0:1)
Hatalmas irammal kezdek a
vendégek és a hatodik percben
már Nagy gólhoz juttatta őket.
A naszvadiak minden igyekezete ellenére a félidő végéig nem
tudtak egyenlíteni. A második
játékrészben, a 17. percében
Molnár egyenlített, majd a hazai
csapat a találkozó utolsó perceiben büntetőhöz jutott, amelyet
ismét Molnár lőtt a szentpéteriek
kapujába * Komját – Ekel 1:0
(0:0) A tabella élén álló vendégeket egy jól záródó védőfal fogadta a pályán. Mindkét csapat
a két tizenhatosnál játszott, gólt
rúgniuk azonban nem sikerült. A
második félidő utolsó percében
rúgták be góljukat a komjátiak *
VI. liga
Keszegfalva – Gúta B 2:1
(1:1) Mindkét csapat közös ellenfele volt az időjárás, amel�lyel bizony meg kellett küzdeniük. Haris a 16. percben Gútát
juttatta vezetéshez, amelyet Polák döntetlenre javított. Az 51.
percben ismét Polák volt sikeres * Dunamocs – Nemesócsa
5:0 (2:0) Az első félidőben már
érezhető volt a hazai csapat előnye, a 21. és 38. percben Rontó
góljaival ezt igazolta is. A második félidőben folytatódott a

dunamocsiak diadalmenete, a
64. percben Mácsadi, a 75. és
81. percben pedig Lajos talált a
vendégek kapujába * Vágfüzes/
Kava – Lakszakállas 6:2 (2:1)
Az első félidőben még nem
érződött a hazai csapat totális
fölénye, hiszen a 11. percben a
lakszakállasi Inczédi T. talált a
hazaiak kapujába. Igaz, a félidő végéig Bucsai a 7., Czukár
a 36. percben góljával jelezte,
hogy a füzesiek jobb formában
vannak, Czukár már a találkozó
66. percében növelte előnyüket.
a 74. percben Tokár büntetőt
érvényesített, amire 4 perccel
később Bakai még válaszolni
tudott, ám ezután Forró (85.
perc) és Jancsó (87. perc) gólja
döntötte el a mérkőzés végeredményét * Bátorkeszi – Marcelháza B 3:0 (0:0) Az első félidőben mindkét csapatnak volt
gólhelyzete, ezeket azonban
nem tudta kihasználni. A második félidő 13. percében Szigeti
kezdte meg a gólgyártást és az
utolsó sípszóig mesterhármast
lőtt (a 78. és 84. percben) *
Perbete – Path 4:1 (1:1) A találkozó legünnepeltebb játékosa
Lakatos volt, aki a 10., 54., 65.
és 87. percben lelépte a pathi
védelmet. Path becsületgólját a
34. percben Markovics lőtte *
Szilosháza – Hetény 1:3 (0:2)
A listavezető Hetény igazolta felkészültségét és Szuh a 2.
percben megszerezte vezetésüket, amelyet a 20. percben Pásztor gólja tovább növelt. Az 52.
percben Krásny ugyan szépíteni
tudott, ám a 62. percben Lévai
ismét a hazai kapuba talált *
Búcs – Csallóközaranyos 2:1
(1:1) Az első félidő meglepetése volt, hogy a 11. percben Álló
a vendégeket juttatta előnyhöz
és csak a 25. percben sikerült
Kétyinek egyenlítenie. A második félidőben jól zárt a hazaiak
védelme, az aranyosiak hibáját
pedig a 63. percben Kétyi használta ki * Izsa – Újgyalla 1:2
(1:1) A 13. percben Procházka juttatta előnyhöz a hazai
csapatot és csak a 42. percben
tudott Németh góljával a vendégcsapat egyenlíteni. A másik
félidőben a vendégek voltak
kezdeményezőbbek, amit a 75.
percben Habara gólja igazolt.*
VII. liga
SJE Komárom – Nagysziget
0:5 (2:0) góllövő Leckési 2,
Ollé, Lengyel és Szulcsányi *
Ifjúságfalva – Bogya/Gellér
1:1 (1:0) góllövő Pál, illetve
Végh * Tany – Dunaradvány
1:1 (1:0) góllövő Marton, illetve Škuliba * Őrsújfalu – Megyercs 4:1 (1:1) góllövő Rásky,
Beke, Svitač, Klimčík, illetve
Molnár * Madar – Bajcs 7:0
(4:0) góllövő Sebők mesterhármas, Bajza 2, Ropog és Varga*
Csicsó – Bogyarét 5:0 (3:0)
Lapzártáig nem kapuk meg a
góllövők nevét!*
-boldi-

AT L É T I K A

KOSÁRLABDA

Az MBK Rieker COM-therm ezüstérmes kosarasait
fogadta Komárom polgármestere

A Tiszti pavilon kistermében fogadta Stubendek László, Komárom polgármestere és
a város vezetése a komáromi kosarasokat,
akik a tavalyi aranyérem után idén ezüstérmesként végeztek az Eurovia bajnokságban.
A jó hangulatú, spontán beszélgetés során a
kosarasok elmondták, hogy továbbra is fájó
pont számukra, hogy a sportcsarnok jelenleg csupán edzésekre és hazai mérkőzésekre

A S Z TA L I T E N I S Z

ATLÉTIKA

Az elmúlt napokban ért véget az asztaliteniszezők járási baj- A XI. Bátorkeszi Borfesztivál
noksága, amelybe 15 csapat nevezett be. A bajnoki idény leg- rendezvényeinek sorában jenagyobb meglepetése, hogy a komáromi fakócsapat legyőzte lentős helyet foglal el a szőlőhegyi futóverseny, amelyet
az A és C válogatottat.
Komárom B (83 p.), 2. JBK idén kilencedik alkalommal
A befejező, 30. forduló
Bátorkeszi A (80 p.), 3. STK rendeztek meg.
SJE Komárom – Pokrok Gúta A (76 p.), 4. PK Hetény Tizenkét kategóriában mérték
Komárom B 1:17 pontszer- A (68 p.), 5. Komáromi Ipar- össze felkészültségüket a futók,
zők: Boncsek 1, illetve Urban iskola A (65 p.), 6. STK Gúta a rendezők pedig gondoskodtak
4,5, Tóth 4,5, Kučerovský 4,5 B (62 p.), 7. STK Dunamocs A arról, hogy a hely szelleméhez
és Való 3,5 * Pokrok Komá- (60 p.), 8. SJE Komárom A (57 illő terepet biztosítsanak. A furom C – PK Nemesócsa 12:6 p.), 9. STK Szentpéter A (47 tók a bátorkeszi dombok tereppontszerzők: Rajko Z. és Rajko p.), 10. Komáromi Ipariskola B viszonyaival küzdöttek, ám volt
A 4,5, Flender 3, illetve Válek (46 p.), 11. Pokrok Komárom olyan versenyszám is, amely
2, Görözdi, Krastenics és Saj- C (44 p.), 12. BAK Búcs A (43 100 m-en át boroshordók között
kovics 1-1 * PK Hetény B – p.), 13. PK Hetény B (41 p.), zajlott. A kategóriák első három
Komáromi Ipariskola A 6:12 14. STK Dunamocs B (39 p.), helyezettjei pénzjutalomban répontszerzők: Fónad 2,5, Pém 15. PK Nemesócsa A (29 p.)
szesültek.
és Szabó 1,5, Zsidek 1, illetve
Berkes 4,5, Borovica 4, Ibolya
3, Nagy 0,5 * PK Hetény A –
Komáromi Ipari B 16:2 pontszerzők: Szikonya és Vojáček
3,5, Macho és Ember 2, W.O
5, illetve Mészáros és Vajda 1 *
JBK Bátorkeszi – STK Gúta
A 11:7 pontszerzők: Jozefík
4,5, Cséplő 3,5, Száraz, Ledeczky és Jóba 1, illetve Varga
3, Szabó 2, Fehér A. 1,5, Szabó
Cs. 0,5 * STK Dunamocs B
– STK Gúta B 3:15 pontszerzők: Tóth 2, Tallósi 1, illetve
Szalay 4,5, Izsák 3,5, Balogh
és Fűri 2,5, Rajtár 2 * STK
Dunamocs A – STK Szentpé- A víz nedvességtartalma nem változott, de a hőmérséklete
ter 12:6 pontszerzők: Banai T. olyannyira felmelegedett, hogy a gútai Rozmárok téli úszócsaI. 4,5, Bábi és Lajos 3,5, Balai pata az elmúlt napokban decemberig befejezte a sportidényét.
T. P. 0,5, illetve Markovics 3, Idén a klub tagjai 14 úszáson vettek részt szlovákiai városokGyarmati R., Bánsky és Kelko ban és Komáromnál közösen úszták át a Dunát. Új helyként
1. Csapatversenyben 1. Pokrok legészakibb Námestovo, legdélibb helyszín pedig Karva volt.
A leghidegebb víz Gútán volt (1,4 oC). Egy új taggal bővült
a csapat, a 20-éves Horváth Tamás csatlakozott klubjukhoz.
Köszönet a szurkolótáborunknak és a támogatóinknak.

Május 28-án ismét jótékonysági futóverseny!
Már hagyománnyá vált, hogy a gútai fiatalok évente megrendezik az
ún. Dögös-futást, amelynek a nevezési díjakból származó bevételét beteg gyermekek életkörülményeinek javítására ajánlják fel. Idén május 28-án rajtol majd (rajt a vízimalom térségében: 11 órakor 6 km,
11:15 órakor 3 km, 12 órakor 12 km) a verseny, – három kategóriában:
Gyermekfutás (kizárólag óvodások és az alapiskolák alsó tagozatosai
vehetnek részt 3-14 év) * 18 év alatti kategória a 3/6/12 km távokon
(felelősségvállalási nyilatkozattal) * felnőttek (18 év feletti kategória). A
pálya kör alakú, tehát a célbaérés ugyanott lesz, ahol a rajt is. Az összes
kategória egy időpontban kerül kiértékelésre, vagyis 14 órakor.
Az adományokból vásárolt ajándékot a 10-éves Vivien veheti majd át.

alkalmas, s ha ismét szeretnének nemzetközi
versenyen is szerepelni, kénytelenek lesznek
azokat a Székesfehérváron levő Arénában
megrendezni.
Lapunk jövő heti számában közöljük azt a
beszélgetést, amelyet Csonka Lajos mérnökkel, az MBK Rieker COM-therm klubelnökével készítettünk a kosarasaink előtt álló
feladatokról.

TÉLI

ÚSZÁS

K A R AT E
Ebben az évben immár tizedik versenyére, a szlovák karatebajnokságra, Poprádra utazott el a gútai Corvin HE. A bajnokságon
60 klub 462 versenyzője vett részt. A gútai klub két versenyzőjét
állította tatamira. Kurucz Erika Réka és Lakatos Erika minden
számban képviselte klubunkat. Réka teljesítménye a küzdelemben
csúcsosodott ki, ahol megszerezte a szlovák bajnoki címet! Erika
ügyességi versenyen 3. lett, katában-formagyakorlatban nagyon
jól szerepelt, küzdelemben viszont kissé lemaradt, de így is sikerült bronzérmet szereznie.
Samu István

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával • Főszerkesztő: Morovič Lajos • Rovatvezető: N. Kulacs Zsuzsa • Gazdasági ügyintéző: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi.
Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P.f. 38, 94501 Komárno • Tel. /Fax: 035/7731
267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs ajándékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo • A kiadó címe:
94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész évre 20, 80 euró, félévre 10, 40 euró negyedévre 5, 20 euró • Előfizetéseket elfogad
minden lapkézbesítő és postahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai
Czvedler D. A. Kft és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam. sk • weblap: www. dunataj. sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101.

