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az érintett képviselők inkább elhúzták a csíkot?

a testületi ülésnél fontosabb
elintéznivalójuk akadt egyes
komáromi városatyáknak…
Németh István felvétele

Jelöltállító járási pártkonferencia

Szombaton Nemesócsán tartja értékelő és a
megyei választásokra vonatkozó jelöltállító
konferenciáját a Magyar Közösség pártja
járási szervezete. Itt a pártalapszervezetek által delegált küldöttek döntenek arról, hogy kik mérettethessék
meg magukat a közelgő megyei választásokon. Remélhetően a küldöttek elég bátrak lesznek ahhoz, hogy a
korábbi, hasonló jelölések szokásától eltérően merjenek olyanokat jelölni, akik nem
csupán szűkebb környezetükben ismertek, de
eddig végzett tevékenységükkel, közéleti sze-

replésükkel már kivívták maguknak a tiszteletet és elismeretséget. a tét ugyanis nem
kicsi: a megyei közgyűlés az, amely régiónk
mindennapi életének menetét, középfokú iskoláink zavartalan oktatását biztosítja. Jó döntésnek bizonyult, hogy
az MKp Nyitra megyében nem társult
más pártokkal, s remélhetően olyan
jelölteket sem indít, akik korábban a
Most-Híd párttal való összeborulással
akarták az MKp-t meggyengíteni. Itt az ideje, hogy a Felvidék egyetlen magyar pártja
bizonyítsa erejét és elhivatottságát.

Ismét arattak a komáromi iskolások

Szép Magyar Beszéd

Szombaton fejeződött be a Szép Magyar Beszéd országos döntője, amelynek 18. alkalommal adott otthont a
kassai Márai Sándor Gimnázium és
A verseny négy kategóriában
zajlott. Az 1. kategória az alapiskola 4. osztályát érintette, a 2.
kategória az 5-9. osztályos tanulókat, a 3. kategóriában a gimnáziumok és szakközépiskolák
diákjai versenyeztek, a 4. kategóriába pedig a nem érettségivel végződő szakiskolák diákjai
tartoztak, általában ez a legkisebb számú csoport. A 2. és 3.
kategóriába idén 39 iskolából
összesen 54 diák jutott a döntőbe, de az országos megmérettetésen csak 52-en vettek részt. A
verseny ezúttal is háromfordulós volt, amit az április 22-i ünnepélyes eredményhirdetés és
díjkiosztó zárt a Márai Sándor
Gimnázium és Alapiskola épületében. A Szép Magyar Beszéd

alapiskola. a szövegértelmezés és alkotás örömét és kihívásait tapasztalhatták meg az édes anyanyelvünket
ápoló versenyzők.

országos döntőjén jelen volt
prof. dr. Jávor András általános
rektorhelyettes és prof. dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes
a Debreceni Egyetemről. Ez az
intézmény – a Rákóczi Szövetség, a Bethlen Gábor Alap és a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett – sokadik éve a rendezvény egyik fő
támogatója.
A szakmai zsűri döntése alapján
a következő eredmény született:
1. kategóriában járásunkból
nem kapott díjazást tanuló.
2. kategória: ... Fekete Lujza
Komárom, 3. helyezés, felkészítő tanár Spátay Adriana
3. kategória: Bagócsi Lilla,
Komárom, 1. helyezés, f. t.
Spátay Adriana.

„Csak a múltat megismerve
épülhet a jövő”

az Egy Jobb Komáromért polgári társulás és a dél-komáromi ENDRESZ Csoport Egyesület szervezésében május 1-jén
emlékeznek meg az 1919. május 1-jén történt „komáromi áttörésről”.
Délelőtt 10 órakor a történelmi Ferenc költő, a Horthy Miklós
egyházak képviselőivel koszo- Társaság elnöke.
rúzzák meg a magyar áldozatok Délután kettőkor a vasúti híd
tömegsírját, ahol megemlékező koppánymonostori hífőjénél
beszédet mond Zétényi-Csukás elhelyetett Áttörés-emlékműnél kerül sor ünnepi megemlékezésre. Itt Waszlavik (Gazember) László katonadalokat
énekel és harmonikázik.

4. kategória: ... Sádocky Noémi Bátorkeszi, 2. helyezés, f. t.
Csákvári Ágnes * Varga Nikoletta, Komárom, 3. helyezés, f.
t. Tóth Ivett.
A Szép Magyar Beszéd győztesei bekerültek a Sátoraljaújhelyen megtartandó Édes
Anyanyelvünk Kárpát-medencei döntőjébe.

Nem először fordul elő, hogy a komáromi önkormányzat Most-Híd-as és annak holdudvarához tartozó képviselői nem lelkiismeretük szerint, hanem a „vezérürük” szavára hallgatva hoznak olyan döntéseket, amely egyesek számára nagyon jó, a városnak
azonban nem. Múlt héten csütörtökön ugyanilyen obstrukciót hajtottak végre, ám ezúttal már úgy szervezték meg, hogy dönteniük se kelljen.

Talán számukra ez volt a legmegfelelőbb döntés, hiszen
akár az is előfordulhatott volna, hogy kényes kérdésekre
kell válaszolniuk.
Az történt ugyanis, hogy
a legutóbbi önkormányzati ülésen a költségvetés egy
jelentős tételét alkotó részének jóváhagyásánál kiderült,

Irány

Besztercebánya!

A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma az idei
tanévben is meghirdette a Középiskolás Diákköri Szaktevékenység versenyét. A kerületi
fordulón a komáromi Ipari
Szakközépiskolát a gépészet,
kohászat és közlekedés kategóriában Macsánszky Dávid
(4. C) tanuló képviselte a Stirling motor című munkájával,
amelyet Téglás Dominikkal
(4. C) közösen dolgoztak ki.
A versenyen a kerület legjobb
munkáit értékelték alkotóik
prezentálásában. Munkájuk
az összértékelésben az első
helyet szerezte meg, így ők
képviselik a Nyitrai kerületet a
hét végén rendezendő besztercebányai országos versenyen.

Így leszünk turisztikai központ?
Comorum
Komorn

Camarum
Kamarn

Múlt héten pénteken a Most-Híd párt elnöke, Bugár Béla
részvételével minden idők legjobb közlekedésügyi minisztere, Érsek árpád leleplezte a komáromi vasútállomás kétnyelvű feliratát. Nézve az épületet, bizony hiányérzetünk
támadt, ezért kiegészítettük néhány további javasolt felirattal, hiszen egy turisztikai központ ennyit megérdemel. Mindenesetre gratulálunk a Most-Híd időzített kampányfogásához, amelynek fényéből mit sem vesz el, hogy a Kétnyelvű
Szlovákiáért Mozgalom már évekkel megelőzte őket. Bízunk
abban, hogy Érsek úrék folytatják áldásos munkájukat és
hamarosan arról is beszámolhatunk, hogy Komárom és pozsony között elindult az első villanyvonat, hogy a komáromi
állomáson ezentúl legalább kétóránként megáll egy gyorsvonat, hogy Gúta és Negyed vasúti összeköttetésével mentesül
az érsekújvári állomás túlterheltsége, egyre több vasúti átjáró kap automatikus sorompót.

XXVIII. alkalommal rendezik meg

a KoMáRoMI

a pázmaneum polgári társulás, a Jópásztor
alapítvány és a Komáromi Római Katolikus
plébánia szervezésében, Jópásztor vasárnapján, május 7-én kerül sor a 28. Komáromi
Imanapra.
Az imanapon az Esterházy-emlékév keretében
magyar főpásztorért, valamint magyar papi és
szerzetesi hivatásokért imádkoznak a hívők.

IMaNapot

program:
14.30 Engesztelő szentségimádás a Szent
András-templomban
15.00 keresztúti ájtatosság
(Esterházy János halálának 60. évfordulójára
emlékezve)
16:00 Ünnepi szentmise a Szent András-plébániatemplomban

hogy olyan módosító javasla- volna most már végre dönteni,
tot akartak jóváhagyatni, ame- illetve olyan vagyonjogi kérdélyet sem a szakbizottságok, sekről, amelyekről a határozat
de még a tanács sem vitatott hosszabb ideje húzódik. Mindmeg, vagy hagyott jóvá. Azt ez elősegítette volna, hogy a
az anyagot, amelyet a testületi májusra tervezett önkormányszervek megvitattak, Komárom zati ülésnek ne kelljen a végsőalpolgármestere, Keszegh Béla kig elhúzódnia.
„átkozmetikázta”, egyes téte- Ezzel szemben az történt,
leit megváltoztatta. Minderre hogy a képviselők egy része
Rajkó Ferenc képviselő figyelt nem jelent meg az ülésen, és a
fel, aki bizonyította, hogy olyan Most-Híd frakciónak nem leépületbe akartak jelentős ösz- hetett biztos abban, hogy a haszeget beruházni, amelynek tu- tározatok számukra megfelelő
lajdonviszonyai rendezetlenek formáját sikerül elfogadtatni.
(konfiskált vagyon) és állag- Ezért azután obstrukcióhoz
megőrzése, felújítása a Szlovák folyamodtak, hirtelenjében, s
Földalap hatáskörébe tartozik. a még ottlevőknek is sürgősen
A testület az anyagot levette távozniuk kellett. Így azután a
akkori programpontjáról és úgy prezentációt követően Stubenhatározott, hogy majd a legkö- dek László polgármester berekesztette az ülést.
zelebbi ülésen vitatja meg.
Tekintettel arra, hogy május Egyes vélemények szerint a táfolyamán számtalan fontos tár- vozott képviselők közül több is
gyalása lesz a városi hivatalnak, érintett a városi vagyon elherannak rendje, s módja szerint, dálásának ügyében, a Bósza
az előírásoknak megfelelő ha- János által 14 képviselő ellen
táridőkkel, április 20-ra hívták kezdeményezett vizsgálatban.
össze a képviselőket. Lényegé- Bósza beadványát a járási
ben a beruházási tervről kellett ügyészség elfogadta.
A közgyűléstől távol maradtak, illetve annak megnyitása előtt
távoztak: andruskó Imre, Bastrnák tibor, ifj. Batta György,
Bujna Zoltán, Feszty Zsolt, Gajdáč ondrej, Glič Konštantín,
Hortai Éva, Ipóth Szilárd, Korpás péter, Marek anton, Szabó
Béla, Varga tamás és Vetter János.

Memória a színpadon

a múlt század 60-as 70-es
éveinek egyik legismertebb
együttese a the Shadows volt,
amelynek zenei világát átmentette a 21. századba a komáromi Memória társulat, amely
természetesen
filmzenéket,
magyar slágereket is megidéz
repertoárjában. a Zsákovics
László (szólógitár, az együt-

tes vezetője), Novák Béla tamás (ritmusgitár), Sipos Jenő
(basszusgitár), Zács Richárd
(billentyűs) és alföldi Károly
(dobos) összeállítású együttes
április 28-án, a tiszti pavilon
udvarán lévő amfiteátrumban
19.30 órától szórakoztatja közönségét a Komáromi Napok
keretében.

Koszorúzás
az operettek királyánál

Április 29-én 17 órakor kerül sor Komárom nagy szülöttje, Lehár Ferenc szobránál a koszorúzásra, ahol
Borsó Ákos mond verset,
hegedül Kulin Eduárd. Az
operettek királya 1870. április 30-én éjfél előtt két
órával született a komáromi Nádor utcában. Apja, az
idősebb Franz észak-morva
származású volt, ősei, ameddig követhetők, üvegesek
voltak, és földműveléssel
is foglalkoztak. Id. Franz
Lehár a muzsikus pályát választotta és a komáromi vár
katonazenekarának karnagya lett. Itt ismerkedett meg jövendőbeli feleségével Neubrandt Krisztinával, aki Komárom Cigányrét nevű külvárosában látta meg a napvilágot. Nagyigmándból
származó, elmagyarosodott német kereskedőcsalád leánya volt,
apja gyertyaöntéssel foglalkozott. Frigyükből született minden
idők legnagyobb operettszerzője, Lehár Ferenc, aki 12 éves koráig élt a városban és csak anyanyelvén, magyarul beszélt. Emlékét ápolja a Lehár Ferenc Polgári Társulás, amely hamarosan
megújítja a Lehár-park környékét.
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Költészet napja 2017
a Selye János Gimnáziumban

A sokéves hagyományt folytatva április 11. idén is a költészetről szólt – az év ezen napján kicsit másként, mint a hagyományos magyarirodalom-órákon. Két osztályban egy-egy neves
felvidéki költő, irodalmár tartott rendhagyó irodalomórát.
Egyik vendégünk Hizsnyai Zoltán költő, esszéíró, szerkesztő
volt. A gazdag irodalmi-szerkesztői múlttal rendelkező költő
– 1990–1992-ben az Irodalmi Szemle, a Kalligram folyóirat
szerkesztője, majd főszerkesztője, a Szlovákiai Magyar Írók
Társaságának titkára, az Iródia hangadó tagja – vallott életútjáról, a költői mesterség szépségeiről és buktatóiról.

Jelenet a SZER+ELEM+EZ? című műsorból: Bandor Éva és
Olasz István
Ugyancsak a költészet, a mű- Anna és Laboda Róbert kortárs
fordítás, az irodalom rejtélyei- költők szerelmi költészete – a
be avatta be a diákokat másik különböző nemzedéki poétávendégünk, Balázs F. Attila kon keresztül a két színész naMadách Imre-nívódíjas, Luci- gyon jól át tudta adni a szerean Blaga-díjas, Arghezi-díjas lem szépségeit, gyötrelmeit. Mi
költő, műfordító, szerkesztő, tagadás, nehéz lehet megfejteni
az AB-ART kiadó igazgatója, a nőt, aki „csomizza a ruciban
a Szőrös Kő főszerkesztője, a habtestét”, szoláriumba jár
a Magyar Írószövetségnek, a megállás nélkül, nagyon tolja a
Romániai Írók Szövetségének, tequilát és „vidikazi zacsiban a
a Magyar PEN Club, a Szlová- víkendje”. De a férfit sem enkiai Magyar Írók Társaságának gedheti magához közel könyés az Erdélyi Magyar Írók Li- nyen a nő, ha az a Halott pénzt
gájának tagja.
énekelve udvarol Sárikának, s
Április 11-én, kedden Bandor elmondása szerint „kiszőkült
Éva és Olasz István, a komá- a haja, neki ugyan a barna is
romi Jókai Színház művészei tetszett, de így még rajabb”.
is ellátogattak a Selye János Nehezen versenyezhet a nő
Gimnáziumba, ahol előad- Júliával, ha a pasi focirajongó
ták a Szerelem ez?, vagyis a és Shakespeare költészetét is
SZER+ELEM+EZ? című két- imádja, hiszen amennyiben Júszemélyes műsorukat.
liát „elhagyta a Rómeó”, akkor
120 diáktársammal együtt vol- a férfi „lesz a labda”, ha a lány
tam olyan szerencsés, hogy a Ronaldo. Megtudhattuk azt
láthattam ezt az előadást. Az is, hogyan látják a negyvenes
aulába belépve két, földön férfit vagy a negyvenes nőcit,
fetrengő, rajzolgató, felnőtt akit „soha semmilyen körülemberek bőrébe bújt óvodást mények között el nem bolondít
láttunk. Nem sejtettük, hogy a egy facér csintalan mosolya”.
darab végére ilyen gyorsan fel- Azt hiszem, minden diáktárnőnek! Az ovis szerelemtől a sam nevében kijelenthetem,
tinédzserkori „belezúgásokon” hogy a költészet napján minkeresztül egészen a felnőttkori denkinek nagy élmény volt ezt
együttélésig mindenbe belepil- az előadást látni. Magyar köllanthattunk az egyórás darab tőink verseikkel, színészek az
jóvoltából.
alakításukkal bebizonyították,
Az ember mint házastárs, hogy a szerelem az évszázadok
mint „csaj” a „pasija” számára során mit sem változott. Tiszta
(vagy akár fordítva) mindenfé- szívből ajánlom mindenkinek
leképpen találkozik a kapcsola- – a versek, az irodalom, a műti viszontagságokkal. Pilinszky vészet kedvelőinek, de azokJános, József Attila, Tóth Ár- nak is, akik eddig nem igazán
pád, Ady Endre, Szabó Lőrinc, rajongtak a költészetért –, nézFaludy György és Kosztolányi zék meg Bandor Éva és Olasz
Dezső szerelmi költészetével István műsorát, az élmény ganagyszerűen megfért Lackfi rantált!
János, Varró Dániel, Szabó T.
Tóth Erika (II. C)

Fico szerint jó, ha a fiatalok érdeklődnek

Elfogyott a polgárok türelme,
s kedden délután a rossz idő
ellenére több tízezer ember,
diákok, egyetemisták, és gyakorlatilag minden korosztály
képviselői az utcára vonultak
Pozsonyban, hogy tiltakozzanak a korrupció ellen. A menet
először a kormányhivatalban
benyújtotta a memorandumot, melyben a kormányfőtől
a Bašternák-ügy és a Gorilla-botrány felgöngyölítését,
Robert Kaliňák belügyminiszter, Tibor Gašpar rendőrfőkapitány és Dušan Kováčik
speciális ügyész menesztését
követelték, aki állítólag több
korrupciós ügy eltussolásában játszott fontos szerepet. A
követelések között szerepelt
továbbá a mečiari amnesztiák
eltörlése is.
Az Sznf téren felállított pódiumon középiskolások, egyetemisták szólaltak fel, akik
arról beszéltek, hogy Szlovákiában óriási méreteket öltött
a korrupció, mely behálózza egyrészt a legmagasabb
szinteket, másrészt viszont
a mindennapjainkat is, mely
nélkül gyakorlatilag semmit

sem lehet elérni ebben az országban, melyet egyre több fiatal kényszerül elhagyni. Mint
elmondták, a tiltakozó megmozdulás kizárólag a diákok
kezdeményezése, nem egyeztettek egyetlen politikai párttal
sem, s amennyiben követeléseik nem találnak meghallgatásra, a tiltakozást kiterjesztik
a többi megyeszékhelyre is. A
tiltakozás mellett kiállt Andrej
Kiska államfő is, hangsúlyozva, hogy amennyiben tisztességes országban szeretnénk
élni, tennünk kell érte, nem
szabad csendben tűrnünk a
visszaéléseket. A megmozdulás nem maradt visszhang nélkül a kormány oldaláról sem,
Robert Fico nagyon jó belügyminiszternek tartja Kaliňákot
és kiállt Gašpar és a speciális
ügyész mellett is. A tüntetés
tényével kapcsolatban nemes
egyszerűséggel
kijelentette, hogy az a demokráciában
alapjog és helyesnek tartja,
hogy a fiatalok érdeklődnek
a közügyek iránt. Hogy itt
messze többről van szó, mint
a közügyek iránti puszta érdeklődésről, azzal nem óhaj-

tott foglalkozni, viszont nem
kerül semmibe alapon megígérte a korrupcióellenes harc
fokozását és felszólította az
ország polgárait, ha ilyesmit
tapasztalnak, jelentsék. Bugár Béla tihanyi visszhangként a „főnök” után szabadon
ugyancsak megállapította, jó
ha a fiatalok érdeklődnek a
társadalmi ügyek iránt, ám a
korrupciót, mint mondta, a
rendszerszintű intézkedések
oldhatják meg. Hogy a tiltakozók épp ezeket hiányolják
és követelik, azzal ő sem foglalkozott.
Drucker egészségügyi miniszter szerint a fiatalok tüntetése

a frusztráltság jele, melyet jövőjük alakulása miatt éreznek,
de jogukban áll véleményt
nyilvánítani. Marek Maďarič
boldog, hogy olyan országban
élhet, ahol az emberek szabadon tüntethetnek, s a politikusok lemondását követelhetik,
de annak is örül, hogy a politikusok távozásáról demokratikus, szabad választásokon
lehet dönteni.
A gyengébbek kedvéért közérthetőre lefordítva ez annyit
jelent, hogy ti csak tüntessetek nyugodtan, ha nem fáztok
ebben a hidegben, a döntés
úgyis a mi kezünkben van...
-zsu-

Molnár Rozália kilépett az ismeretlenség homályából

Autodidaktaként lett művész

Sokáig tartotta titkokban tehetségét. Lánya üvegvitrázs-szakon végzett és talán ő volt az
ösztönző erő, hogy megvalósítsa elképzeléseit. A kezdeti próbálkozások mára tudatos művészetté értek, amit az is igazol, hogy a felvidéki képzőművészek szövetsége is tagjává
választotta. A múlt hét végén negyven nagyméretű üvegmozaikképét állították ki a komáromi Limes Galériában.
Maga az üvegmozaik a gótika
idején élte fénykorát, a templomok karzati ablakait díszítve. A
későbbiek folyamán is elsősorban a szakrális épületek ablakait
díszítették üvegmozaikok, ezeken viszont megjelentek már a
szentek ábrázolásai. Molnár Rozália képei is erősen kötődnek a

hithez, ám átsejlik rajtuk a melegség és a szeretet, a művészet
iránti alázat.
Molnár Rozália annak ellenére,
hogy termékeny éveket tudhat
maga mögött, mindeddig csak
ritkán mert a nagyközönség
elé lépni. Léva szülötteként
tavaly a Reviczky Házban mu-

tatkozott be első alkalommal,
azután az Igmándi erődben, a
Hon-Nap keretén belül, majd
a MAMSzE tagjaival állított ki
közösen a Limes Galériában. A
most megnyitott komáromi tárlattal véleményem szerint szinte véglegesen berobbant a köztudatba és igazolta, hogy ars
poeticájában, miszerint
„hangszer vagyok Isten
kezében”,
hangszere
magasra ívelő mesterévé vált.
Nincs egyetemi végzettsége, képzőművészeti főiskolája, útját
nem egyengették mesterkezek. Neki lelke
van. Derűs, kiegyensúlyozott lelke, amelynek
rezdüléseit beleszőtte
mozaikjaiba. Üvegbe
álmodott képei egyfajta
üzenetek a szeretetről,
tiszteletről, a segítőkészségről és az ebben

való elhivatottságról. – Nagyon
sok mindent megéltem. Voltam
már nagyon lent, de mindig
optimista maradtam és tudtam,
hogy a legnehezebb élethelyzetekből is ki fogok jönni. A saját
erőmből – fogalmazta. Lévai
életét otthagyva költözött Komáromba és kezdett új életet.
A kiállítást Dolán György festőművész nyitotta meg, védnöke pedig Stubendek László,
Komárom polgármestere volt.
A mostani komáromi kiállítást
újabbak követik Vácott, Esztergomban, majd Miskolcon.
Képek: Szalai Erika,
Nagy Miskó Ildikó

Fent Molnár Rozália hódolóitól kapott virágözönében –
lent kiállítása megnyitójának
résztvevői, illetve két alkotása látható

A középiskolások üzleti tervkidolgozásának
versenyét ipari szakközépiskolás nyerte

Hét középiskolából nyolc csapat nevezett be a Selye János Egyetem által középiskolásoknak
szervezett IV. Üzleti Terv Versenybe. Ennek nem titkolt célja a vállalkozói kedv és szemlélet
fejlesztése, a játékosok felkészítése az életre, a gazdasági jellegű kihívásokra.
A versenyfelhívást az egyetem a Facebookon A nyertes üzleti tervben egy környezetkímélő
is meghirdette. Fekésházy Gergely, a komáro- gépjármű ápolására szakosodott cég létrehozámi Ipari Szakközépiskola harmadikos diákja sához és működtetéséhez szükséges lépéseket
nem csoportos, hanem egyéni tervjavaslatot dolgozta ki, mely a GREENTECH fantázianedolgozott ki, amely környezetbavet kapta. Állítja magáról, hogy szírát témával foglalkozott. – Mivel
vügyének tartja a környezetvédelmet,
a középiskola kiválasztásánál is
így fontos volt számára, hogy olyan
szerepet játszott az, hogy olyan
ötlettel álljon elő, amely egyrészt
helyen tanuljak, ahol a vállalkozás
profitot is termel, ám a környezetet
alapjairól sajátíthatok el ismerenem szennyezi feleslegesen. Nagyon
teket, nagyon örültem, hogy egy
örült, amikor a zsűri kiemelte, hogy
olyan megmérettetésen vehetek
valamennyi döntőbe jutott versenyző
részt, ahol kiderülhet, hogy a hátervét az újdonság és a megvalósítharom év alatt szerzett ismereteim,
tóság jellemezte.
illetve a saját elképzeléseim egy
A döntőben tízperces prezentációkkal
vállalkozás elindításával kapmutatták be az üzleti terveket. A becsolatban mennyire életszerűek,
mutatók után a zsűri értékelte a vermegállják-e a helyüket tapasztalt
senyt és kiosztotta a díjakat. – A verüzletemberek szemében is. Ez a
seny önbizalmat adott, megerősített
verseny azért is volt fontos számomra, mert az abban, hogy érdemes és még többet kell tanulérettségi után én is vállalkozni szeretnék – nyi- nom az üzleti világról, mert ebben van a jövőm
latkozta a díjkiosztás után Fekésházy Gergely.
– nyilatkozta a verseny nyertese.

Obec Iža

Ďatelinová 315, 946 389 Iža

OZNÁMENIE
zámeru predaja a podmienok predaja pozemkov
obce Iža formou obchodnej verejnej súťaže.

Obec Iža uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Iža číslo 31/2017 zo dňa 27.3.2017, podľa § 9a ods.1 pís.a) zákona NR SR č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer predaja podmienky predaja nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže.
Predmetom predaja je parcela CKN č. 6337,
vodné plochy o výmere 24 949 m2, a parcela
CKN č. 6 338 vodné plochy o výmere 4 227 m2,
nachádzajúce sa v obci Iža, katastrálne územie
Iža zapísané na LV. č. 2 905, ktoré sú určené
na predaj formou obchodnej verejnej súťaže za
najvyššiu ponuku nasledovne: Minimálna pre-

dajná cena parcely CKN č. 6338 je 0,65 €/m2,
minimálna predajná cena parcely CKN č.6337
je 0,30 €/m2.
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je uverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce www.iza.sk.
Súťažné podmienky predkladania návrhov do
súťaže si záujemcovia mőžu vyžiadať a prevziať osobne, poštou, alebo elektronicky na
adrese vyhlasovateľa, na telefónnom čísle
035/7783153 alebo na mailovej adrese
obeciza@iza.sk.
Ing. István Domin
starosta obce

Újabb lehetőség
Nyitra Megye Önkormányzata 2015-ben módosította területrendezési tervét. A folyamat elején az MKP képviselőcsoportjának
nevében benyújtottuk két sarkalatos módosító indítványunkat a
gyorsforgalmi utak megyénket érintő szakaszai majdani nyomvonalának módosítására.
Az egyik módosítás célja az volt, hogy a megye stratégiai tervé
ben az R7es déli gyorsforgalmi út Érsekújvárt ne északról, hanem délről kerülje el, elősegítve ezzel a csángó régióban – Gúta,
Ógyalla, Komárom, Párkány és Zselíz térségében – élők számára a gyorsforgalmi út rövidebb, gyorsabb és kényelmesebb
elérését. Érsekújvár alapvető érdeke is, hogy a gyorsforgalmi út
a várost délről kerülje el. Emellett, a másik sarkalatos módosító
javaslatunk arról szólt, hogy a majdani R3as északdéli gyorsforgalmi út Nyitra megyét sokkal erőteljesebben szelje át, mint
az addigi változatban. Zólyomból déli irányban ne Korpona és
Ipolyság irányába haladjon – mert így csupán néhány kilométernyi szakaszon érintené Nyitra megyét – hanem az AlsóGaram mentén haladva, Garamszentbenedek (R1), Léva, Zselíz
és Párkány érintésével, déli irányban. E javaslatokat a megyei
képviselők mellett hatvan érintett település polgármestere és
néhány civil vagy szakmai szervezet is támogatta. Módosító
javaslataink tíz hónapig éltek, hiszen első nekifutásra a megyei önkormányzat megcáfolhatatlan szakmai érvelésünknek
köszönhetően azokat elfogadta. Majd az állami hatóság megvétózta – szerinte az elfogadott javaslatunk nincs összhangban
az országos területrendezési tervvel (KURS) – végül a megyei
önkormányzat sokadik nekifutásra elfogadott módosításainkat
érvénytelenítette.
Megoldás mutatkozik.
Hamarosan megnyílik az országos területrendezési terv (KURS)
módosításának lehetősége. Megállapodásunk alapján a Nyitra
Megyei Hivatal az állami hatóságnak elküldte a 2015ben benyújtott, fenti módosító javaslatainkat, anélkül, hogy a benyújtási procedúrát meg kellett volna ismételnünk. Innen kezdve az
állami hatóság felelőssége, hogy országos szinten elfogadjáke
helytálló érveinket, módosító javaslatainkat, amelyeket régiónk
fejlődése, felzárkóztatása érdekében nyújtottunk be. Amikor Érsek Árpádot közlekedési miniszterré nevezték ki, nyílt levélben
fogalmaztam meg számára a DélSzlovákiában élők elvárásait,
azt miben kellene alapvető szemléletváltást alkalmaznia az általa vezetett tárcának. Az elvárások természetesen tartalmazták az
R7-es és az R3-as gyorsforgalmi utak majdani nyomvonalának
leírt módosításait is. Most megnyílik számára a lehetőség, hogy
legalább részben megvalósíthassa választói, a szülőföldünkön
élők alapvető elvárásait.
Számunkra, Nyitra megyei képviselők számára pedig mindez
egy újabb igazolása annak, hogy a 2015ben elvégzett munka
talán nem volt hiábavaló. Innen kezdve már másokon a sor. A
kormányban helyet foglalók döntik majd el, hogy régióink, a
Duna mente és a Garam mente középtávon, hosszabb távon fejlődési pályára állhate, avagy lemarad. Ne feledjük, amerre a
korszerű utak és vasutak haladnak, ott zajlik gazdaságfejlesztés
és munkahelyteremtés. Más régiók pedig menthetetlenül lemaradnak és leszakadnak.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Meghívó helyett
A dél-komáromi Klapka György Múzeum
főépületében (Kelemen László utca 22.)

Hontalanul e hazában
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A Dunatáj március 17-én megjelent számában olvastam
Gogola József visszaemlékezését a deportálásról. Idős
nyugdíjas asszony vagyok, régi olvasója a Dunatájnak,
magam is volt deportált. Sokáig gondolkodtam, írjak-e
róla, de mivel máig tüske a szívemben, tollat ragadtam.
Minden évben nagyon sokat hallok a kitelepítettekről, de
a Csehországba deportált magyarokról alig esik szó, pedig
vagyunk még páran, akik mindezt kisgyermekként átélve
sok mindenre emlékezünk.
Igazat kell adnom Gogola úrnak, hogy azok, akiket az ország másik végébe hurcoltak
cselédnek, ahol még a nyelvet
sem ismerték és ingyen dolgoztatták őket, talán többet
szenvedtek, mint azok, akiket
a magyar hazába vittek. Jómagam okulásul megírtam a családom kálváriáját, azért hogy a
mai generációk is tudjanak róla
és emlékezzenek rá.
Mindössze hatéves voltam
akkor, s később, ha visszaemlékeztem a történtekre, megaláztatást éreztem. Emlékszem
arra a napra, amikor a szüleim
megkapták a kitelepítési végzést. Az anyukám és a nagymamám sírt, apám káromkodott,
szidta az Istent és saját magát.
Amikor ugyanis katona volt,
a németek a visszavonuláskor
vitték magukkal őket Németországba. Pozsonyban azonban
megszökött tőlük és gyalogosan, bujdosva 1945 húsvéthétfőjén érkezett haza. Akkor
nagyon boldog és büszke volt,
de amikor azt olvasta, hogy háborús bűnös és hogy mennünk
kell, átkozta magát, amiért hazajött, s ez egy nagy csalódás
volt az életében.
Azon a napon, amikor indulnunk kellett, egy katonai teherautó állt meg a házunk előtt,
fiatal katonák és csendőrök
ugráltak le róla, felpakolták
szegényes holminkat és kivittek bennünket az állomásra.
A szüleim berendezkedtek a
marhavagonban, felállították
a dupla ágyat, ahol én utunk
végéig tartózkodtam. Apámék
felváltva aludtak, velünk jött a
nagymamám is, mivel nem volt
hol maradnia, az anyukám volt
az egyetlen gyermeke.
Utunk hosszú ideig tartott, sok
helyen megállt a vonat. Az ál-

április 28-án 16 órakor kerül sor

a 26. Komáromi Napok keretében szervezett

SOLI·DEO GLORIA
című kiállítás megnyitójára, amelyet
Köntös László, a Pápai Református Gyűjtemények igazgatója,
a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője
nyit meg.
Közreműködik a Komáromi Protestáns Énekkar,
karvezető: Miklós Józsefné.

Selyés diákok rendkívüli
sikerei a diákolimpiákon

lomásokon a felnőttek elmehettek vízért. Az apám valahonnan
hozott néha tejet és híreket is
szerzett. Ilyenkor végigmentek
a szerelvény mellett és beszélgettek a sorstársaikkal. Voltak,
akiket már valamelyik állomáson lekapcsoltak a vonatról és
más vágányokra, más városok
felé irányítottak. Egyszer aztán
mi is sorra kerültünk, délután
volt, amikor megállt a vonat,
hallottuk, hogy Šumperkben
vagyunk, kiszállítottak bennünket a vagonokból és fel kellett sorakoznunk.
Bundás, kalapos férfiak és hölgyek jöttek, mindenkit alaposan megnéztek, volt, aki gyorsan elkelt, olyan volt ez, mint
a rabszolgapiacon. A fiatalabbakat, erősebbeket gyorsan
kiválasztották. Mi pedig még
szürkületkor is a hóban, fagyban toporogtunk a vagon előtt.
Nálunk csak egy férfi és két nő
volt, akik közül az egyik idős,
anyám pedig várandós, valamint én, ezért mi senkinek sem
kellettünk.
Az apám fogta a kezemet, hallottam a foga csikorgását és
anyám csitító szavát, aki félt,
hogy apa valami meggondolatlanságot követ el. Aztán egy
idősebb férfi és egy nő jött oda
hozzánk, valamit beszéltek a
fejem felett. Én akkor éreztem, hogy ez nem csak egy
kaland és nagyon szégyelltem
magam, mintha valami roszszat tettem volna. Már besötétedett, mire az állomásról
a faluba, Polonínba értünk,
ami a lakhelyünk lett. Később
pajtásokra találtam a falubeli gyerekek között, anyámék
is kapcsolatba léptek magyar
családokkal és egy kissé megnyugodtak, de beletörődni
nem tudtak a sorsukba.

Marhavagonokban utaztak az ismeretlenbe...
1947 áprilisában megszületett
a húgom, a nagymamámat pedig baleset érte, az állatok etetése közben elcsúszott a jégen
és felhasadt a tenyere, így sem
ő, sem az anyám nem tudott
dolgozni, mivel a kicsi sírós
és beteges volt.
A gazdának nem nagyon tetszett, hogy az apám egyedül
dolgozik. Engem se nagyon
szerettek, mert cukrot kértem
a keserű feketekávéba, ami a
mindennapi reggelink volt és
nem akartam megenni a déli
levest sem, ami szinte naponta
ugyanaz volt: abált lében főtt
burgonya kenyérrel (az abált
lé a hurka leve, amiben kifőzik
a disznóvágáskor a tölteléket).
Az apukám néha hozott tojást
és amikor lefeküdtek a gazdáék, megsütötték, az volt a vacsorám. Már nyár volt, amikor
egyszer éjjel arra ébredtem,
hogy az édesapám megcsókolta és megölelte anyámat,
majd az ablakon át kilépett az
utcára.
Az anyám sírva ment a gazdához, hogy elhagyta a férje, mi
lesz most velünk. Egy darabig
még ott voltunk, vizsgálatot
tartottak, csendőrök jártak
hozzánk, de anyukám kitartott
a vallomása mellett, hogy egy
nő miatt szökött el az apám.
Aztán megérkezett az apukám fiútestvére, az anyukámmal bementek a városba, ahol
megkapták az iratokat, miszerint a gazdánk nem tart igényt
a két nő munkájára, így elen-

ged bennünket. 1947 augusztusában ismét vagonba raktak
bennünket és hazatérhettünk
Komáromba, ahol az apám az
állomáson várt ránk.
Lehet, hogy a mi történetünk
nem is annyira tragikus, ennél
szörnyűbb dolgok is történtek, de az én családomnak ez
is elég megrázó és megalázó
volt. A gazdára nem haragudtak a szüleim, tudták, hogy
valamilyen módon ők is áldozatai voltak az akkori helyzetnek, s nekik is megvolt a
saját keresztjük, az egyetlen
fiuk odaveszett a háborúban és
mivel már elég idősek voltak,
nem volt reményük arra, hogy
ismét családjuk legyen.
Én a nevüket sem tudom, mert
nem nagyon beszéltek róluk
a szüleim. Csak arra emlékszem, hogy egy téren állt a
ház, melyben laktunk. Amikor Csehszlovákia kettévált,
a húgomnak szüksége volt a
születési irataira, elmentek a
faluba, ahol a házat meg is találták, de semmit nem tudtak
kideríteni arról, hogy abban az
időben kik laktak ott.
Az én szüleim is rég meghaltak, így ez az egész már csak
egy szomorú emlék marad.
Nincs bennem harag senki
iránt, annál is inkább, mert
mint már írtam, nagyon kicsi voltam ahhoz, hogy megértsem az akkori helyzetet.
Mindez az akkori politikusok
bűne volt, és marad örökre.
P. M.

Nagytakarítás Martoson

Az elmúlt hetekben a komáromi Selye János Gimnázium diákjai nemcsak a sportversenyeken, hanem a diákolimpiákon is jeleskedtek.
A fizikaolimpia A kategóriájának országos döntőjére Zsolnán
került sor, melyen 16 iskola 31
diákja vett részt. Nyitra megyét
négy középiskolás képviselte,
valamennyien a Selye János
Gimnázium diákjai. A verseny
két részből, egy elméleti és
egy gyakorlati fordulóból állt.
Iskolánk
legeredményesebb
tanulója Édes Lili (III. A) lett,
aki a 12. helyen végzett, további eredményes megoldók voltak Csenger Géza (IV. A), Elek
Máté (IV. A) és Pszota Máté
(III. A).
Az informatikaolimpia országos fordulóján Csenger Géza
(IV. A) vett részt, aki a 4. helyezést érte el, amivel lehetőséget
kapott egy egyhetes összpontosításon való részvételre. Az

összpontosításon nyújtott eredmények alapján választják ki a
legjobbakat, akik a Nemzetközi Informatikaolimpián képviselhetik Szlovákiát.
Az alapiskolák számára rendezett
matematikaolimpia
járási fordulóján, melyen
nyolcosztályos gimnáziumunk
alsó évfolyamos diákjai vettek
részt (I. N – IV. N), szintén
szép eredmények születtek.
Az alábbi tanulók mind eredményes megoldók voltak: 6.
osztály (I. N) – Vitálos Eszter
Tünde (17. hely), Vida Krisztián (27-29. megosztott hely),
Csontos Attila (30-33. hely).
Felkészítő tanáruk: Horváth
Katalin * 7. osztály (II. N) –
Klepáček László (1.), Gyulás
Gábor Zsombor (4-7.), Geren-

cséri Barbara (4-7.), Vanya
Zsuzsanna (10-14.), Kukucs
Éva (10-14.), Korinek Bettina
(21-24.). Felkészítő tanáruk:
Lami Zsuzsanna * 8. osztály
(III. N) – Csaplár Viktor (1.),
Vörös Áron (6-11.), Keresztes
Levente (12-13.), Simonics
Bence (18-24.). Felkészítő tanáruk: Horváth Fél Szilvia * A
9. osztályosok számára rendezett matematikaolimpia kerületi fordulóján Csaplár Viktor
(III. N), felkészítő tanára Horváth Fél Szilvia és Horváth
Katalin) és Vitálos Ágnes (IV.
N) felkészítő tanára Lami Zsuzsanna) a megosztott 1. helyen
végeztek. További eredményes megoldó volt Borvák
Annamária (IV. N).
Vajányi Orsolya

A föld napja alkalmából a martosi Sziget Polgári Társulás szervezésében ifj. Erdélyi
Zoltán elnök nagyszabású tavaszi „nagytakarításra” hívta múlt héten szombaton a
község szép környezetet szerető polgárait. A résztvevők eldobált autógumikat, fóliahulladékot, mintegy 50 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze. A rendezvényhez csatlakozott Zvoncsár Norbert és családja is, akik finom ebédet biztosítottak a társadalmi
munkában résztvevőknek. Martos önkormányzata gondoskodott az összegyűjtött
szemét elszállításáról.
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Nem egyedi eset!

Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertekben?
A múlt hetek hideg időjárása és a hirtelen felmelegedés
hatására egyes, fejlődésükhöz
nedvességet igénylő gombásbetegségek és kártevők
szaporodásnak indultak. A levéltetvek száma is növekvő,
a megfigyeléseink szerint almástermésűekben rajzanak a
levélaknázó-molyok, a csonthéjasokban a szilvamoly, keleti gyümölcsmoly, a szőlőben
a tarka szőlőmoly, a lárvakelés
megindult. Szőlőben a lisztharmat elleni védekezés alapja
a megelőzés, ennek időpontja
a 20 – 25 cm-es hajtáshossz
állapota, ami rendszerint megegyezik a peronoszpóra elleni
első védekezés időpontjával.
A tetvek és atkák elszaporodása kezdetén a kontaktkészítmények hatása is kielégítő,

de erős fertőzés esetén, ha a
levelek már besodródtak, a
felszívódó hatású rovarölő
szerek adnak csak megfelelő
eredményt. Használatuk abban az esetben javasolt, ha
többféle kártevő is előfordul
a növényeken A készítmények
megvásárlása előtt tájékozódni kell, hogy milyen kultúrában van az adott szer engedélyezve.
A megfigyeléseink szerint alTökmag eladó!
2,50 euró/l.
Tel.: 0915 108 274.

Ponúkam na predaj
obchodný priestor aj so
zariadením a pozemkom
v Kameničnej pri kostole.
Cena dohodou.

Tel.: 0903 643 104.

mástermésűekben rajzanak a
levélaknázó-molyok, a csonthéjasokban a szilvamoly, keleti gyümölcsmoly, a szőlőben a
tarka szőlőmoly. A lárvakelés
megindult. Mivel a hatékony
védekezés alapja, hogy a tojásból kikelő kis lárvák rovarölő szerrel kezelt
felületet találjanak,
el kell végezni a
permetezéseket.
Felhasználhatók
a szabadforgalmú
készítmények közül pl. a kitinszintézisgátlók (pl. Dimilin 25 WP, Match
050 EC, stb.) – melyek kijuttatásának
időzítése különösen nagy odafigyelést igényel,
– továbbá a neonikotinoid és
a piretroid (pl. Decis 2,5
EC, Sherpa, stb,.) hatóanyagú rovarölő szerek.
A piretroidokat a hasznos parazita rovarok
kímélése céljából évenként legfeljebb kétszer
használjuk. Fokozottan
felhívjuk a figyelmet az
almáskertekben folyamatosan fennálló varasodás
és lisztharmat veszélyre. Az
almafavarasodás tünetei a levélen megjelentek, kedvező
körülmények (csapadék, vagy
erős hajnali harmatképződés)
mellett a fertőzés veszélyezteti a gyümölcsöt is. A varasodás ellen a zöld dió nagyságú
termésállapotig úgynevezett
szisztemikus blokk (kontakt és
szisztemikus gombaölő szerek
(pl. Score 250 EC, vagy To-

WALDEK

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok
Eladó félig
alápincézett családi
ház Keszegfalván
11 áras telken (3-szoba,
fürdőszoba, konyha,
mellékhelyiségek, garázs).
Tel.: 0904 537 310.

akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

pas 100 EC + Dithane M 45,
Thiovit Jet stb.) tankkeverékben történő, vagy más gyári
kombinációk kijuttatását javasoljuk. Lisztharmat fellépésekor speciális lisztharmat elleni fungicidekkel és
gombaölő szer kombinációi

(kén, pl. Kumulus S, Thiovit
Jet, Tiosol, stb.) + felszívódó
(pl. Topas 100 EC, stb.) felhasználásával lehet a betegséget leküzdeni. Vigyázat, a
kéntartalmú készítmények 25
°C felett megperzselhetik a
növényt! Szőlőben a gombás
betegségek leküzdésére alábbiak javasolhatók. A fertőző
kordonkar-elhalás előfordulásakor, a fertőzött vesszők
elégetésével mérsékelni lehet
a fertőzőanyag mennyiségét
és Curzate R (F) kipermetezésével a betegség terjedését.
A hagyományosan orbáncos
területeken célszerű 5-6 leveles korban kezelni mankoceb
hatóanyagú gombaölő szerrel
(pl. Dithane M 45, stb.), a hatás fokozható, ha elemi kénhatóanyagtartalmú fungicidet
adunk hozzá.
-la-

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

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

Fényképeiket
ajándéktárgyakra

0948 252 606.

(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)

Lakásfelújításhoz keresünk fiatal segédmunkaerőt. Tapasztalat
előny! Akár nyári idénymunkára is. Tel.: 0905450570.

is felvisszük!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Egész héten gyötörni fogja a változtatás utáni vágy. Legszívesebben útra kelne és csak
gyűjtené az új információkat, tapasztalatokat. Használja tudatosan ezt a hangulatot, abban a témában merüljön el, amellyel
egyébként is többet kénytelen foglalkozni mostanában. Egy-egy
nagyobb séta, kirándulás is javíthatja hangulatát.
HALAK (február 21. – március 20.) Ez a hét különösen zsúfoltnak ígérkezik. Ahelyett, hogy tovább hajtaná magát, igyekezzen
sorrendet felállítani a tennivalók között, és ha szükséges, halaszszon el néhány dolgot későbbre, amikor több ideje jut rá. Cserébe
örömteli percekre számíthat, leginkább családi körben.
KOS (március 21 – április 20.) A Kosok egyik hibája, hogy nem
hajlandóak elismerni gyengeségeiket. Pedig a sebezhetőség
nem a gyengeség jele, hanem egyfajta érzékenység. Azt mutatja,
hogy ön is ugyanolyan érző ember, akinek szüksége van kapcsolatokra és annak tapasztalataira. Néha nem ártana, ha megosztaná problémáit a családtagjaival is.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha már mindenáron flörtölni
szeretne, miért nem teszi azt saját partnerével. Igazán ráfér
egy kis romantika a kapcsolatukra, tegyen hát érte! Idézze fel a kezdeti szenvedélyt, vegye észre, mennyit változott
párja és ne vegye természetesnek, hogy ő önhöz tartozik,
küzdjön érte!

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):

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

humor-csokor
A szabálytalanul közlekedő szőke nőt megállítja a rendőr, majd azt mondja neki:
– Hölgyem, ezért a szabálytalanságért 300 euró
helyszíni bírságot kell fizetnie!
Mire a nő:
– Huhh, úgy látszik szerencsés napom van,
tegnap ugyanezért még a jogosítványomat is
elvették!
Az öreg székely kaszál a mezőn. Látja ám, hogy
a fia futva érkezik a falu felől.
A gyerek messziről kiabálja:
– Idesapám, jőjjék rögvest haza, mert nagy baj
van!
– Osztán mi a baj, fiam?
– A szomszédból átjött a Mihály bá', osztán
addig-addig, hogy befeküdtek idesanyámmal a
dunyha alá.
A székely kezében megáll a kasza, megvakarja a
fejét és elgondolkodva ezt mormogja:
– De nagy marha ez a Mihály szomszéd! Pedig – Apa, apa! Az ufók a barátaink vagy az ellenségeink?
neki nem is lenne muszáj...
– Miért kérdezed, kisfiam?
– Mert az előbb az udvaron leszállt egy repülő
– Miért nincs a skót temető előtt kerítés?
– Mert aki bent van, az nem tud kijönni, aki csészealj és elvitték a nagymamát...
– A barátaink kisfiam, a barátaink!
meg kint van, az nem akar bemenni!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ne feledkezzen meg róla,
hogy a párkapcsolat is csak akkor működik zökkenőmentesen,
ha időnként karbantartják és rendbe teszik azokat a kérdéseket,
amelyek problémássá válhatnak. Az ilyen „generálszervízhez”
kiváló alkalom lehet például egy közös hétvégi kirándulás, netán wellnessezés.
RÁK (június 22. – július 22.) Személyiségének fejlesztésére
kiváló a hétvége. Ha bármilyen témáról többet szeretne megtudni, most valószínűleg találkozik valakivel, aki tanáccsal vagy
útmutatással segíthet önnek. Meglepődik majd, mennyi öröm
éri ezen az újonnan felfedezett területen, új ismerettségeket, tanácsadókat szerez.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A munka okozta feszültség miatt rendkívül kimerültnek és elgyötörtnek érezheti
magát. Ahelyett, hogy magányosan küszködik, avasson be másokat is az érzéseibe és kérjen segítséget! Nagyon fontos, hogy
önmagáról se feledkezzen meg, teremtse meg a kikapcsolódás
feltételeit!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Hiába keresgél olyan
társat, aki tökéletesen illik önhöz. Még ha találna is ilyet, valószínű, hogy halálra unná magát mellette egy idő után. Sokkal fontosabb egy párkapcsolatban, hogy a másik fél a gyenge
pontjaiban erősítse önt, és így képes legyen helytállni azokon a
területeken, amelyek eddig nehézséget okoztak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Emberek közé kívánkozik ezen a héten, hogy megvitathassa velük azokat a témákat, amelyek mostanában foglalkoztatják. Főleg olyanokkal
keresi a kapcsolatot, akikhez mély érzelmek kötik, ugyanis
most könnyen ki tudja fejezni érzéseit és ez derűsebbé, könynyedebbé teszi.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Az, hogy tudomásul
vesszük partnerünk gyenge pontjait, még nem jelenti azt, hogy
meg is értjük őket. Amíg csak eltűrjük ezeket a dolgait, addig
csak az eszünkkel fogadtuk el és a szívünkkel nem. Ilyenkor
mindig abban reménykedünk, hogy a másik egyszer csak megváltozik és megszűnik ez a tulajdonsága vagy szokása.
NYILAS (november 23. – december 21.) Legyen tekintettel
másokra! Bizonyára megvannak a maga elképzelései és tervei,
de hallgassa meg ismerősei, rokonai tanácsát és véleményét
is! Most nem szabad makacsnak lennie és magányosan törnie
előre! Különösen családi körben legyen nyitottabb mások nézeteire!
BAK (december 22. – január 20.) Saját kedvtelései mellett
ezen a héten örömét leli a másokkal közösen végezhető tevékenységekben is. Meglepően kellemes beszélgetésekre
számíthat családi körben és az is előfordulhat, hogy rég elfeledett titkokra derül fény. Ezek segíthetnek megérteni saját
belső működését is.
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Egynapos sEbészEt gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
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

Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

Prijmem
do zamestnania
účtovníčku
s praxou.
Výborné platové podmineky!

Volajte:
0905 263 873

Megrendelhetők
7 hetes
dominant tojórécék:
3,50 euró/db.

Házhoz szállítás
lehetséges.

Tel.: 0948 948 947,
0905 270 597.

Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Tel.: 0915 388 662
e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!

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

Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!
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MŰSORAJÁNLAT
április 29-től május 5-ig

SZOMBAT
M1

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

7.00 TV2 matiné, 12.45
Monk (amer.), 13.45 Doktor House (amer.), 14.45 My
Girl 2 (amer.), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 18.55 Mindent
bele, f iúk (olasz), 21.00 A
Föld után (amer.), 23.15
Torta (angol-amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.25
Fit t Má n ia , 13.30 Ra ndi Taxi, 15.0 0 Ér i ntés
(amer.), 16.05 Újra a pályá n (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
19.20 Wi n netou – A z utolsó csat a (német), 21.50
Beépítet t t ud at (amer.),
0.05 Az elnök zsoldosa
(amer.)

RTL II

11.00 Glades (amer.), 12.50
Dolgozó lány (amer.), 15.00
UEFA Magazin, 15.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 A burok (amer.), 22.25 Út a szabadságba (amer.), 1.00 CSI:
A helyszínelők (amer.)

M2

11.30 A k is herceg, 13.10
I rány Ok ido!, 13.30 Paula
és a vadállatok, 14.00 A
nag y
ho -ho -ho -horgász,
14.35 Nils Holgersson
csodálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Mickey
egér játszótere, 19.25 Pep pa malac, 20.05 Papás-Babás, 21.00 Én vag yok it t,
22.35 M R Szimfoni k, 1.15
Emész tő megszállot tság
(angol)

Duna tv

10. 35 A v i l á gö r ö k s é g
k i n c s e i , 11.0 0 No é b a r á t a i , 12 .45 A v i l á g t e t e j é n ,
14.10 M a g y a r k r ó n i k a ,
14.4 0 Fel a fe j j el (m a g y a r), 16 . 2 5 Tó t h Já n o s
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n g y a l , 18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 Ná s z o k
á s z a (a m e r.), 21.10 Fé r f i a s já t é ko k (a m e r.), 2 3.10
Öl n i k í m él e t e s e n (a m e r.)

Duna World

11.20 M i nden k i má st sze ret (mag ya r), 14.15 Tő kécz k i és Ta k a ró, 14.40
Ha ng v il la , 15.15 Hog y
volt?, 17.15 Csalá d-ba r át ,
18.50 Térké p, 19.20 Í zőrzők , 20.0 0 M i ndenből eg y
va n , 21.35 Fábr y, 22.55
Tót h
Já nos
(mag ya r),
23.25 O per a Café

Pozsony 1

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

7.0 0 T V2 mat i né, 9.05 A z
év pasija , 11.50 Super Ca r,
12.55 Mon k (amer.), 13.55
Dok tor House (amer.),
15.0 0 Há zibuli 2 (f ra ncia), 18.0 0 Tények , 18.50
A nag y duet t, 21.20 Ő a
megold ás (amer.), 23.25
A ret tent hetetlen (amer.),
2.55 Ha z udj, ha t ud sz!
(amer.)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 12.30
Édes otthon, 13.30 XXI.
század,
14.35
Érintés
(amer.), 15.40 Extralarge
(amer.-olasz), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.55 Kavarás (amer.), 22.15
A nagy nap (amer.), 0.45
Végső állomás 5 (amer.)

10.15 Evelyn világa, 11.40
A maffiózó lánya (amer.),
13.45 James Bond (amer.),
16.40 Építkezünk, javítgatunk, 17.20 Senki sem tökéletes, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Miss Szlovákia, 22.30 Négyesben
Mexikóban (amer.), 0.35
Mavericks (amer.)

M1

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

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

TV2

TV2

TV2

TV2

6.55 Mokka, 10.30 A csodabogár
(amer.),
13.15
Mindent bele, fiúk! (olasz),
15.20 80 nap alatt a Föld
körül (amer.), 18.00 Tények,
18.55 Nagyfiúk (amer.), 21.05
A kém (amer.), 23.40 Hancock (amer.), 1.40 Magic
Mike (amer.)

RTL Klub

7.55
Kölyökklub,
9.35
Scooby-Doo (amer.), 11.00
Tengeri farkasok (angolamer.), 13.30 Rabbi a vadnyugaton (amer.), 16.00
Bújj, bújj, szőke! (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 A vasember (amer.), 21.30 A feláldozhatók 3 (amer.), 0.05
Logan bosszúja (amer.)

RTL II

M2

12.30 Robin Hood kalandjai, 14.00 A nagy ho-hoho-horgász, 14.35 Nils
Holgersson
csodálatos
utazása a vadludak kal,
15.55 A kékfény ű lámpás
(német), 17.00 Jack és Sohaország kalózai, 17.50
Aladdin, 18.10 Szóf ia hercegnő, 19.25 Peppa malac,
20.05 Papás-Babás, 21.05
Kétaracú január (amer.-angol), 23.10 Fonál (magyar),
23.35 Bosszú (amer.)

Duna tv

12.45 Rú zs és selyem,
13.35 Fü rkész felüg yelő
(f ra ncia), 15.20 És a k kor
a pasas (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 Ká r t yavá r
(amer.), 22.0 0 A ham isító
(amer.), 23.35 Fü rkész felüg yelő (f ra ncia)

Duna World

11.15 Vi r t uózok , 14.15 A z
én 56 - om , 14.40 A rejt é lyes X X. szá za d , 15.10
Rú zs és selyem , 15.40
Ö nök kér t ék , 16.35 El ix í r, 17.35 Csalá d-ba r át ,
19.0 0 Ö t kont i nen s, 19.30
Szerel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30
Müpa r t , 23.15 O n t he Spot

Pozsony 1

Pozsony 2

JOJ TV

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

M1

M2

Pozsony 2

7.50 Sárkányszív (amer.),
9.55 K redenc, 11.05 Ne
csókold meg a menyaszszonyt (amer.), 13.10 Morganék (amer.), 15.20 Valahol már láttalak, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Hogyan szabaduljun k meg a menyaszszonytól (cseh), 22.20 Sex
Tape (amer.), 0.30 Könny ű
nőcske (amer.)

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

CSÜTÖRTÖK
M1

10.05
Anyám!
(amer.),
11.45
Segítség,
bajban
vagyok!, 16.45 A burok
(amer.), 19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.),
20.00 Az arany iránytű
(amer.-angol), 22.10 Gothika (amer.), 0.10 Anyám!
(amer.)

RTL II

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.30 Poi rot (angol), 15.05
Mese, 16.40 Fil m mú zeu m,
17.40 Menjü n k a ker tbe!,
18.15
Konyhám
titka,
19.00 Hí rek, 20.25 Titkos életek, 21.20 Vi k tór ia
k i rály nő (angol), 22.55
Agatha Ch r istie: Poi rot
(angol)

Markíza tv

KEDD

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Graceland (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Barátok közt, 16.20 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge,
17.20 Hagyjál főzni!, 18.20
Hölgy aranyban (amer.-angol), 20.30 Showder Klub,
23.00 Kaméleon (amer.)

12.20 Az elátkozott testvérek (szlovák), 13.20
Egy lépés a mennyország,
15.20 A test titkai, 16.15
Mit tudom én, 17.55 Úttalan utakon, 18.30 Építs
házat, ültess fát!, 19.00
Híradó, 20.25 A test titkai (szlovák), 21.15 Talkshow, 22.10 Scample aranya (olasz)
11.45 Tudományos magazin, 12.10 Spektrum,
14.20 Vadászoknak, 15.30
Színészlegendák,
17.45
Jégkorong, 22.00 A híd
(dán-svéd), 22.55 Dokumentumfilm

HÉTFŐ

VASÁRNAP

13.35 O r ient á ciók , 14.15
Sz í nészlegend á k ,
14.25
A malf i herceg nője (szlo vá k), 15.50 A z ajtó mö göt t , 16.10 Íg y r á m r aga dt (szlová k), 18.30 Est i
mese, 20.0 0 H í rek , 20.10
A z a r a ny tojá s (orosz),
22.0 0 A ga zd a vére (szlo vá k)

Markíza tv
6.55 Mesék, 10.10 A randiguru (amer.), 12.45 Hogyan szabaduljunk meg a
menyasszonytól
(cseh),
14.30 Chart Show, 16.40
Jó tudni!, 17.50 Felvég,
alvég (szlovák), 19.00
Hí radó, 20.30 Valahol már
láttalak, 23.15 Törvénytisztelő polgár (amer.)

JOJ TV
10.40
XL
szerelem
(amer.), 12.50 Forr a bor,
15.50 Új kertek, 16.50
Szuper nyaralók, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 1890
(szlovák), 22.15 Búcsú a
szabadságtól (amer.)

12.20 Táncakadémia, 13.00
Sherlock, a jak, 13.30 Animália, 15.20 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Mesélj nekem!, 18.25 Dr. Plüssi, 20.00
Pocoyo, 20.10 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
21.05 Szerelem a felhők felett (francia), 22.40 Odaát
(amer.)

Duna tv

10.00 Váratlan ut azás (kanadai), 12.45 Jamie 30
perces kajái, 13.15 Zor ro
(kolu mbiai), 14.05 Erdészház Fal kenauban (német),
14.55 A múlt ár nyékában
(szlovák), 15.55 Don Matteo (olasz), 17.00 Hog y
volt?, 18.30 A szépség
és a ször nyeteg (f rancianémet), 20.25 Kék fény,
21.25 Hawaii 5.0 (amer.),
22.20 Alpesi nyomozók
(osz t rák), 23.10 Óvakodj a
törépétől! (amer.)

Duna World

11.40 Szegény gazdagok
(magyar), 13.40 Ízőrzők,
14.10 Öt kontinens, 14.40
Itthon vagy!, 15.05 Roma
magazin, 16.05 Az én Afrikám, 16.25 Szenes Iván
írta, 17.15 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Meztelen
diplomata (magyar), 23.00
Hogy volt?

Pozsony 1

10.10 A kék tigris (cseh),
13.00 Családi album (amer.),
15.55 Grimm mesék, 17.05
Énekel a föld, 19.00 Híradó,
20.25 A púpos (francia),
22.25 A komornyik (amer.),
0.35 Családi album (amer.)

Pozsony 2

10.55 Charley nénje (szlovák), 12.10 Mesék, 15.30
Kerékpározás, 17.30 A drótos (szlovák), 18.35 Esti
mese, 18.55 Garf ield, 20.00
Hírek, 20.10 A titokzatos
Kár pátok, 20.55 Hó-r ukk!
(cseh), 22.35 Védd magad!
(amer.)

Markíza tv

10.15 Pokoli hercegnő
(cseh), 12.30 Betonlegelő
(szlovák), 14.15 Hűtlenség
szlovák módra (szlovák),
17.30 A büszke hercegnő
(cseh), 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 A
farm, 22.50 Kredenc, 23.55
Mama (amer.), 0.50 Tango
és Cash (amer.)

JOJ TV
8.55 Popper úr és a pingvinjei (amer.), 10.55 A maffiózó
lánya (amer.), 13.00 Visszatérés Salamon király bányáiba (amer.), 15.05 A szornyek tengere (amer.), 17.20
A szépség és a szörnyeteg
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Csábítunk és
védünk (amer.), 22.40 XL
szerelem (amer.), 0.50 Eltűntek (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock
és Watson (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó (amer.),
14.40 Gyilkos sorok (amer.),
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Extrém
activity, 20.50 Annyit ésszel,
mint erővel!, 22.10 Született
szobalányok (amer.), 0.15 Az
indíték (kanadai), 2.25 Szélcsend (magyar)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.40 Fókusz, 13.20 A kis
menyasszony (indiai), 13.55
Éjjel-nappal
Budapest,
15.10 A konyhafőnök VIP,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Házasság első látásra, 19.55
Éjjel-nappal
Budapest,
21.15 Barátok közt, 21.45
Castle (amer.), 23.15 XXI.
század

RTL II

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
6.20 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Extrém activity,
20.50 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Szívtiprók
(amer.), 0.50 Hűtlen vágyak
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 Házasság első látásra
(amer.), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 Házasság első látásra, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.15 Barátok közt,
21.55 Szulejmán (török),
23.30 Házon kívül

RTL II

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock
és Watson (amer.), 13.35 Veled is megtörténhet, 14.40
Családi titkok, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Extrém activity,
20.50 Tények top sztori,
21.00 Csábítunk és védünk
(amer.), 23.30 Farkas (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 13.50 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal Budapest, 15.50
Házasság első látásra, 16.55
Story Extra, .17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 Házasság első látásra, 20.05 Éjjel-nappal Budapest, 21.25
Barátok közt, 22.05 Showder
Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A
kis menyasszony (indiai),
14.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Házasság első
látásra, 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 Házasság első
látásra, 20.05 Éjjel-nappal
Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.05 Halálos fegyver
(amer.)

M2

M2

M2

13.30 Animália, 14.20 Raju, a
riksa, 14.45 Félix levelei, 15.20
Állatkert a hátizsákban, 16.00
Peppa malac, 17.20 Béci és
Réci, 20.10 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran
Hotel (spanyol)

Duna tv

Duna tv

Duna tv
12.50 Jamie vidéki konyhája, 13.20 Zorro (kolumbiai),
14.10 Erdészház Falkenauban (német), 15.05 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.05
Don Matteo (olasz), 17.10
Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.25
Önök kérték, 21.25 Velvet
Divatház (spanyol), 22.20
Cédrusliget (amer.-kanadai)

Duna World
11.40 Trisztán (magyar),
13.40 Szerelmes földrajz,
15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.05 Útravaló, 16.25
Szenes Iván írta, 17.15 Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Cirkuszfesztivál, 21.35 Maradj talpon!,
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Konténerházak, 17.00 A hegyi doktor
(német), 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia, szeretlek!,
21.50 Szlovák ízek, 22.20 A
pofon (amer.), 23.05 Furcsa
ház (angol), 23.55 Diagnózis: Gyilkosság (amer.)

Pozsony 2
12.20 Májusi gombák, 14.55
Tudományos magazin, 15.30
Ruszin magazin, 16.25 Vadászoknak, 17.45 Városból városba, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 A fiú, aki elnök
akart lenni (szlovák), 21.10
Talkshow, 22.20 Történelem

Markíza tv

12.00 A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Tíz évvel fiatalabb, 21.40 A farm,
22.50 Rendőrségi esetek,
23.50 Két és fél férfi (amer.)

JOJ TV
12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 14.05 A szépség és a szörnyeteg (amer.),
15.45 Mániákus vásárlók,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Senki sem tökéletes,
22.15 Elfuserált plasztikai műtétek, 0.15 Zsaruvér
(amer.)

Duna World

11.50 Veszedelmes labdacsok (magyar), 13.40 Noé és
barátai, 14.40 Kárpát expressz, 15.05 Nemzetiségi
műsorok, 16.05 Az én Afrikám, 16.25 Szenes Iván írta,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.35 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Környezetkímélő házak, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Bajnokok
Ligája, 23.30 A diagnózis:
Gyilkosság (amer.), 1.05
Manara felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.30 Kerékpározás, 14.30 A diagnózis, 15.30 Magyar magazin, 16.00 A tenger nél,
17.00 Hírek, 18.30 Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.10
Új Zéland, 20.55 Mitől betegek a gyerekein k?, 22.30
Művészetek

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Rendőrsé gi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí rek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Hí radó, 20.30 Char t Show,
22.35 A far m, 23.10 K redenc, 23.45 Két és fél férf i, 1.35 Mon k (amer.)

JOJ TV
9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.45 Testőrök, 14.45
Rendőrök akcióban, 15.50
Mániákus vásárlók, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Panelház (szlovák), 22.00 Viszlát, nagyi!,
22.45 A szökés: Visszatérés
(amer.), 23.45 Elfuserált
plasztikai műtétek, 0.50 Zsaruvér (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 16.50 Hagyjál főzni, 18.25 Segítség,
bajban vagyok!, 20.50 UEFA
EL élő mérkőzés
12.20 Táncakadémia, 13.30
Animália, 15.20 Állatkert a
hátizsákban, 17.35 Béci és
Réci, 18.25 Dr. Plüssi, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.00 Én
vagyok itt!, 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

12.50 Jamie vidéki konyhája,
13.20 Zorro, 14.10 Erdészház Falkenauban (német),
15.05 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.05 Don Matteo (olasz), 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.30 Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér
(amer.), 21.25 A fátyolos
hölgy (olasz), 22.30 Az imádott nő (francia)

RTL Klub

10.00 Isten áldjon, Esperanza!
(argentin),
11.00 Graceland (amer.),
13.45 A gyanú ár nyékában, 14.45 Showder Klub,
17.25
Hagyjál
főzni!,
18.25 Segítség, bajban
vagyok!, 19.25 A gyanú
ár nyékában, 20.30 Showder Klub, 23.00 Barátok
közt

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Hagyjál főzni!, 18.25 Segítség,
bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub, 23.30 Az élet csajos oldala (amer.)

13.20 Pin kód, 14.45 Félix
levelei, 15.20 Állatkert a
hátizsákban, 16.00 Peppa
malac, 17.20 Béci és Réci,
18.25 Dr. Plüsi, 20.10 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

M1

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock
és Watson (amer.), 13.35 Veled is megtörténhet, 14.40
Családi titkok, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00
Tények, 19.25 Extrém activity, 20.50 Annyit ésszel,
mint erővel!, 22.10 A szultána (török), 2.05 Nashville
(amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Az élet csajos oldala
(amer.), 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25
Hagyjál főzni!, 18.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 23.00 Barátok
közt

M2

PÉNTEK

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.15 Zor ro (kolumbiai), 14.05 Erdészház Falkenauban (német), 14.50 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.45 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.30 Tóth János
(magyar), 21.05 A Bagi
Nacsa Show, 22.10 Csak
a szerelem számít (dánsvéd), 0.05 BUÉK! (magyar)

Duna World

11.30 12 egy tucat (magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.05 Magyar krónika,
15.25 Alpok-Duna-Adria,
15.55 Az én Afrikám, 16.20
Szenes Iván írta, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.35 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12. 20 Nők k lubja , 13.55
Konyh á m t it k a , 14.35
Ágot a ( le ng yel), 16. 25
Kör nyez et k í mélő
la k ások , 16.55 A heg y i dokt or (né met), 17.45 Pá r baj,
18. 20 Ö t e n öt el le n , 19.0 0
H í r a dó, 20. 20 Fi l m múzeu m , 22. 25 Tör vé ny é s
re nd , 23.50 D iag nóz is:
G y i l koss ág (a me r.)

Pozsony 2

11.45 Mesék, 13.25 Mitől
betegek a gyerekein k?,
15.30
Roma
magazin,
16.25 Tesztmagazin, 16.50
Nemzetiségi
híradók,
17.10 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
A diagnózis, 20.45 Labdar úgás, 23.00 Tudományos
magazin

Markíza tv

12.15 Monk (amer.), 14.15
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 A farm,
22.50 Rendőrségi esetek,
0.05 Két és fél férf i

JOJ TV
12.25 Topsz t á r, 12.50
Elveszett lelkek, 15.45
Mániákus vásárlók, 17.55
Főzd le a nyámat!, 19.0 0
K r i m i,
19.30
Hí radó,
20.35 I n kog n itó, 22.00
Heti hetes, 23.00 Elfuserált plasztikai műtétek,
1.00 Elűntek (amer.)

12.20
Táncakadémia,
12.45 Sherlock, a jak,
13.30 Animália, 14.25
Raju, a riksa, 14.45 Félix
levelei, 17.20 Béci és Réci,
18.00 Dr. Plüssi, 20.10 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel (spanyol), 2.45 Odaát
(amer.)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.25 Zorro (kolumbiai), 14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.10 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (amer.), 19.30 Virtuózok, 21.10 Agatha Raisin
(angol), 22.05 Garni-zóna
(amer.)

Duna World

11.20 Öt nap hábor ú nélkül
(magyar), 13.20 Rúzs és
selyem, 14.20 Esély, 15.15
Öt kontinens, 16.10 Kerekesszékkel a létra tetejéig, 16.25 Szenes Iván írta,
17.15 Család-barát, 18.30
Ízőrzők, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték,
21.35 Van képünk hozzá,
22.30 Ridikül, 0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titkai, 14.40
Tesztmagazin, 16.25 Környezetkímélő
lakások,
16.55 A hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.00
Jégkorong,
23.15 Két férf i a városban
(francia-olasz), 1.40 Montalbano felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 12.20
Picasso öröksége, 15.25
Szemtől szemben, 16.00
Jégkorong, 20.00 Híradó,
20.10 ...vagy megölnek
(cseh), 21.30 A becsület
keresztje
(nor vég-svéd),
23.45 Jégkorong

Markíza tv

12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30
A far m, 21.40 A far m –
párbaj, 23.30 Sebhelyek
(amer.)

JOJ TV
9.45 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.40 Elveszett
lelkek, 13.40 Testőrök,
14.40 Mániákus vásárlók,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Mr.
Peabody és Sherman kalandjai (amer.), 22.40 Döntő
játszma (amer.)
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EsEménytár
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

április
április
május
május
május
május
május

29-én
30-án
1-én
2-án
3-án
4-én
5-én

Péter
Katalin, Kitti
Fülöp, Jakab
Zsigmond
Timea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Szűcs Zoltán és Klimová
Melinda, a dunaradványi Jezso Ondrej és az ógyallai
Tóthová Tímea, a kürti Farkas Eugen és a komáromi Korenová Klaudia, a komáromi Lovas František
és Šulciová Margita, a komáromi Rehák István és a
martosi Urbanek Noémi, a nagykeszi Svitek Szilárd
és a komáromi Kartai Klaudia, a komáromi Štefanec
Milan és Papová Erika.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a perbetei Basternák
Dávid, a naszvadi Šimová Veronika, a komáromi Horváth Emma, Lengyel Olívia, Pálová Dominika, Chudoba Blanka és Kiss Csenge Zsófia, az
érsekújvári Krišková Stella, a komáromfüssi Nagy Natália, az ímelyi Janíčková Diana, a szentpéteri Turček
Nikolas, a keszegfalvai Berkmanová Mia, az újgyallai
Rigó Sebastian és a marcelházai Szabó Tamia.

A Dunatáj receptkönyvéből

Zsebes karaj
Hozzávalók:
1,5 kg csont nélküli karaj
(egyben)
10 dkg szeletelt bacon
szalonna
1 húsleveskocka
20 dkg trappista sajt
1 szál kolbász
1 vöröshagyma
fűszerkeverék
1 piros kaliforniai paprika
vegeta
Pác:
só
olaj
őrölt bors
magyaros sültekhez való
Elkészítése:
A karajt 1-1,5 centiméterenként bevagdossuk úgy, hogy az alja
egyben maradjon. Az olajból és a fűszerekből pácot készítünk,
mindenütt jól bekenegetjük vele a húst, főleg a zsebecskéket, becsavarjuk alufóliába, légmentesen lezárjuk és éjszakára a hűtőbe
tesszük érlelődni.
Másnap a zsebecskékbe vastagabbra szelt sajtot, bacon szalonnát,
kolbászkarikákat és vöröshagyma szeleteket rakosgatunk, majd
az egészet beletesszük az előzőleg 1/2 óráig hideg vízben áztatott
cserépedénybe.
A tetejét még csíkokra vágott kaliforniai paprikával kirakosgatjuk,
aláöntünk 2 dl vizet, melyben feloldunk 1 húsleveskockát. Hideg
sütőbe tesszük, folyamatosan emeljük a hőfokot és kb 2 óra hoszszat sütjük. Mikor a hús puha, levesszük a römertopf tetejét és
pirosra sütjük. A húst ferdén szeletelve, a saját szaftjával meglocsolva, krumplipürével tálaljuk.

Tesóm habos sütije
Hozzávalók:
20 dkg liszt
0.5 csomag sütőpor
5 dkg Ráma
1 evőkanál kakaó
10 dkg cukor
1 db tojás
1 dl tej
KRÉM
4 dl tej
5 evőkanál liszt
1 csomag vaníliás cukor
20 dkg Ráma
20 dkg porcukor

TÖLTELÉK
1 csomag babpiskóta
1 dl tej
2 evőkanál rum
Elkészítése:
A tésztához a hozzávalókat egy tálban összedolgozzuk, majd 2
közepes lapot sütünk belőle. A tejből és a lisztből krémet főzünk.
A Ramát a cukorral és a vaníliás cukorral kikeverjük, majd a
hideg krémmel összedolgozzuk.
Az egyik lapot megkenjünk krémmel, rumos tejbe áztatott piskótával megrakjuk, a krém másik felét rákenjünk, erre a tésztalapot rányomjuk. Tetejét csokimázzal díszítjük. Tálalás előtt
néhány órát hideg helyen pihentetjük. Tejszínhabbal díszítjük.
* Eladó megkímélt állapotban levő, gyermekággyá átállítható járóka 30 euróért.
Érdeklődni lehet a 0907 036
807-es, illetve 0907 511 074-es
telefonszámokon.

S Z U D O K U

* Autóbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Eladó Keszegfalván
egy összkomfortos, 3-szobás
családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal
és 50 m2-es pincével.

Tel.: 0907 789 807
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Bartalosová Alžbeta (84
éves), Kopócs Mónika (51 éves), Tuba János (90
éves), Németh Anton (57 éves), Szabó Éva (90
éves), Madi Imre (81 éves), Juhász László (73
éves), a gútai Gőgh Ilona (89 éves) az ifjúságfalvai Jerigová Alžbeta (57 éves), a gyulamajori Kriváneková Alžbeta (61 éves), az újgyallai
Stanko Jaroslav (53 éves), az izsai Prónik František (73 éves) és a marcelházai Andrušeková
Ružena (71 éves).
Emléküket megőrizzük!

* Házbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Régi
(háború előtti)
rádiókat
gyűjtök.

Tel.: 0915 094 045.
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárom – KB Kassa
98:87 (57:47 * 30:22, 24:25, 17:16, 27:24)
Jól sikerült a visszavágó és a
négy győzelemig tartó playoff
elődöntőben 1:1-re, döntetlenre javított a komáromi kosár-

– Menj arrébb, most én jövök...
labdacsapat. A kassai vereség
után hazai pályán három negyedet sikerült megnyerniük a
Duna-partiaknak.
Az első negyedben mindkét
csapat látványos játékkal örvendeztette meg a hazai szurkoló-

kat, ám a játékot egyértelműen
a komáromiak irányították. A
második negyedben furcsa rövidzárlatot kaptak a komáromi
dobók, akik többször is hibáztak a büntetőknél, ám ennek
ellenére 14 ponttal elhúztak.
Sajnos az előny fokozatosan
elapadt, ráadásul egypontos
fölényt vívtak ki a kassaiak.
A második félidőben mindkét
csapat „rákapcsolt”, ám a komáromiaknak több volt a szerencsés megmozdulása, mint a
kassaiaknak. Tomic, aki az első
két negyedben langyosabban
játszott, a második félidőben
minden addigi hibáját feledtetni
tudta rendkívüli játékával. Igaz,
az utolsó negyedben elsősorban
a kassaiak védelme éledt fel,
sok esetben szabálytalanul, de
a komáromiak ezúttal az utolsó
pillanatokig küzdeni tudtak és
megérdemelten győztek.
Komárom legjobbjai: Tomič
24, Langston 20, Vido 14,
Bilič 14, Kuffa 11, Bojanovský 7, Djordjevič 4, Halada 2,
Cobb 2.

KB Kassa-MBK Rieker COM-therm Komárom
82:74 (36:39 * 14:15, 22:24, 24:10, 22:25)

Tovább folytatódik a macska-egér harc a szlovák kosárlabdasport
legfelsőbb osztályában, hiszen a kassaiak hatalmas küzdelem során, hárompontos különbséggel, de legyőzték a komáromiakat.
Szombaton a kassai arénában a négy negyedből hármat a komáromiak nyertek meg, ám volt egy olyan harmadjuk, amellyel mindent elveszítettek. Az első negyedben fej-fej mellett küzdött a két
csapat, mindkét térfélen remek volt a védelem és az egypontos
előnyt csak nagy nehezen sikerült a komáromiaknak kiharcolniuk.
A második negyedben sem tudtak a kassaiak átütő sikert elérni,
ráadásul vendégeik további két ponttal növelték előnyüket. Az
első félidő összesített eredményeképpen hárompontos előnnyel
kezdődött a harmadik negyed, az viszont kellemetlen változást
hozott, ugyanis néha úgy tűnt, hogy csak a komáromi védelem
van a pályán. Dobóinkat a kassaiak folyamatosan szerelték és 14
pontos előnnyel zárták a szettet. Az utolsó negyedben régi formájukat hozták a Duna-partiák, meg is nyerték az utolsó összecsapást, ám nyolcpontos hiánnyal zárult számukra a kassai csata.
Komárom legjobbjai: Tomič és Kuffa 12-12, Langston 11.

Helios Suns Domžale-MBK Rieker COM-therm Komárom

67:63 (27:23 * 14:10, 13:13, 19:17, 21:23 - összesítésben 139:160
Hatalmas sikert ért el a komáromi kosárlabdasport, amikor a
közép-európai kupasorozatban – itt Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Csehország és Szlovákia legjobb csapatai rajtoltak
– hétfőn este az MBK Rieker COM-therm elnyerte az AlpokAdria Kupát.
A domažlei döntőre a komá- mint fölénye, ám az utolsó neromiak jó eredményekkel in- gyedben a komáromiak tudtak
dultak, hiszen hazai pályán győzni. Az összesített pontmár győzni tudtak a szlové- arány alapján a kupa megérnok felett. Az első negyedben demelten a komáromiaké lett.
mindkét csapat a védekezésre Richard Ďuriš edző csapata
összpontosított, s a szlovénok történelmet írt, hiszen ilyen
4 pontos előnyt harcoltak ki. magas színvonalú kupaverseA második negyedben fej-fej nyen komáromi csapat még
melletti küzdelem folyt, amit a nem végzett a dobogó legfelső
döntetlen is igazolt. A második fokán. Komárom legjobbjai:
játékrészben inkább szerencsé- Cobb, Djordjevič és Tomič 10je volt a domažlei csapatnak, 10 pont.

LABDARÚGÁS
III. liga, 25. forduló
KFC Komárom – Nagytapolcsány 1:0 (1:0) a tapolcsányi hálóba. A második félidőben a
Erről a találkozóról nyugodtan kijelenthet- vendégek elsősorban a védelemre összponjük, hogy nemzetközi volt, hiszen a vendé- tosítottak, csak néha kerültek át a komáromi
gek idegenlégiósokkal teletűzdelt csapattal térfélre a csatáraik. Ráadásul a 62. percben
érkeztek. A középmezőnyben tengődő nagy- Mylitosjan beívelése Bylik elé került, ám a
tapolcsányiak már a mérkőzést megelőzően szurkolók nagy sajnálatára ezúttal nem szünem titkolták, hogy szeretnék megtörni a ko- letett fejes gól. Összességében a találkozómáromiak diadalmenetét. A játék lényegében ról elmondhatjuk, hogy nem volt éppen láta két 16-os között folyt, majd a 26. percben ványos, ám felettébb eredményes * A KFC
Ondřej Čtvrtníček megelégelte a gólnélküli- Komárom csapata továbbra is a bajnoki
séget és parádés lövése védhetetlenül került táblázat élén áll.

Kecskés Ferenc felvételei a nagytapolcsányi kapu előtti tumultust, majd a kapujukba induló
labdát örökítette meg
IV. liga, 21. forduló
Család – Gúta 1:1 (0:1) A
családiak védelme későn ébredt, így a találkozó 30. percében Magyar megszerezte a
gútaiak vezetését. A bajnokság
harmadik helyén álló hazaiak
mindent elkövettek, hogy megfordítsák a mérkőzés menetét,
de csak a 80. percben futotta
erejükből egyenlítésre * Szentpéter – Tardoskedd 3:0 (3:0)
A 4. percben Krajčír szerezte
meg a szentpéteriek első gólját,
majd 17. percben egy szabadrúgásból Kianek tovább növelte a hazaiak vezetését. A hazai
szurkolók hangulatát növelte
Mukalenga, aki a 38. percben
megadta a vendégeknek a kegyelemdöfést. A tardoskeddieknek a második félidőben
még egy szépítő gólra sem futotta * Ímely – Léva 2:1 (1:0)
A hazai csapat egyértelműen
jól teljesített, a lévaiak csak védelmüknek köszönhetik, hogy
elkerülték a súlyosabb vereséget. Az első gól a találkozó
6. percében született Hübsch
révén, a második az 53. percben Oršolíknak köszönhetően,
a lévaiak becsületgólja pedig
a 87. percben* A bajnoki táblázatban 1. Ímely, ...8. Gúta,
...10. Szentpéter
V. liga, 21. forduló
Ógyalla – Hontfüzesgyarmat 0:0 Annak ellenére, hogy
mindvégig irányítani tudták
az ógyallaiak a mérkőzés menetét, a vendégek minden
támadásukat megfékezték *
Nagysalló – Marcelháza 1:3
(0:0) A gólnélküli első félidő
után az 57. percben Hegedűs
megszerezte a vendégek első
gólját, amire még válaszolni
tudtak a nagysallóiak, ám a
71. percben Hegedűs ismételt,

a 90. percben pedig Németh
tromfolt * Gyarak – Ekel 1:0
(1:0) Szoros mérkőzés volt, a
vendégek csatárai azonban ezúttal nem remekeltek * Hetény
– Zselíz 2:1 (0:0) Az erőpróbának minősülő első félidő után
a zselíziek jutottak vezetéshez,
majd Lucza büntetőből egyenlített, és a 88. percben öngólt
rúgott a vendégcsapat * Szalka – Naszvad 1:0 (0:0) * A
bajnoki táblázatban 3. Mar-

celháza, ...8. Ekel. 9. Naszvad,...12. Ógyalla13. Hetény
VI. liga, 23. forduló
Marcelháza B – Perbete 2:0
(1:0) góllövő Gumbér (36.
perc), Obložinský (90. perc)*
Csallóközaranyos – Dunaradvány 1:2 (0:2) góllövő Berecz
(63. perc), illetve Bilkó (36.
perc), Szmrecsek (43. perc) *
Vágfüzes/Kava – Búcs 1:5
(0:2) góllövő Jancsó (85. perc),
Simon (6., 66. perc), Kiss (18.

perc)* Bátorkeszi – Madar 5:0
(1:0) góllövő Szabó (20. perc
öngól), Barton (51., 72. perc),
Konc (48. perc), Száraz (84.
perc) * Újgyalla – Nemesócsa
0:0 Egyik csapat sem tudta helyzeteit kihasználni * Őrsújfalu
– FK Actív 0:3 (kontumáció)*
Dunamocs – Izsa 1:2 (0:0)
góllövő Mácsadi (58. perc), illetve Procházka (74., 83. perc) *
Szilos – Keszegfalva 3:1 (3:1)
góllövő Gažo (2. perc), Pšenák
(18. perc), Géč (27. perc), illetve Molnár (35. perc).
VII. liga, 16. forduló
Tany – Bajcs 3:0 (Kontumációs győzelem) * Csicsó – Bogyarét 5:2 (3:1) góllövő Nagy,
Kiss (2), Pálfi (2), illetve Czina
és Molnár * Pat – Nagysziget
1:0 (0:0) góllövő Tóth * Szabadnapja volt Ifjúságfalva,
Szentpéter B, Bogya/Gellér
és Megyercs csapatának.
17. forduló
Ifjúságfalva – Csicsó 1:2 (0:0)
góllövő Tóth, illetve Gál és
Kiss * Nagysziget – Bajcs 1:0
(0:0) góllövő Kádek * Bogya/
Gellér – Tany 0:0 * Bogyarét
– Pat 5:1 (1:1) góllövő Czina
(2), Lakatoš (2), Leczkési, illetve Ferenczi * Szentpéter B
szabadnapos volt, Megyercs
és a Selye János Egyetem csapata kilépett a bajnokságból.
- cseri -

Találkozás egy focilegendával, könyv egy focilegendáról...
Közönségtalálkozón vehettek részt a Duna
Menti Múzeumban az érdeklődők Dunai Antal
ezüstcipős labdarúgóval és Szöllősi György
sportújságíróval, a „Puskás Ferenc, a legismertebb magyar” c. könyv szerzőjével. Dunai
Antal pályafutása során három alkalommal volt
gólkirály (1967, 1968, 1970). 1967-ben Ezüstcipőt, 1968-ban Bronzcipőt nyert. Az 1968-as

mexikóvárosi olimpián tagja volt az aranyérmet,
ill. az 1972-es müncheni olimpián ezüstérmet
szerző magyar válogatottnak. Szöllősi György
élete részévé vált az Aranycsapat. Könyvet írt
Cziborról, Puskásról. Legutóbb Spanyolországból telepítette haza a teljes Puskás-hagyatékot.
A kedélyes hangulatú találkozón az előadók szívesen válaszoltak a résztvevők kérdéseire.

43. KOMÁROMI UTCAI FUTÓVERSENy

GyORSASÁGI MOTOROZÁS

Szabó Coco István
és motorja „fogyózik”

Nehéz úgy a nemzetközi élvonalban maradni, hogy a versenymotor
jó néhány kilóval nehezebb legyen,
mint kategóriájának társai. Szabó
István fogyókúrára fogta kedvenc
„mociját” és leszerelt róla több
olyan elemet, amely csak súlyfelesleg volt és a motorbajnok is változtatott étrendjén. Vasárnap Kiskunlacházán a Super D 1000 kategóriában
István ezüstérmes lett, megdöntve
saját eddigi csúcsát, 8.82 mp alatt
tette meg a 402 m-es távot 1441 cm3es motorján.

Több mint nyolcszázan rajtoltak az idei, két Komárom közötti futóversenyen, amelynek útvonala első
ízben haladt át a vár területén. A 10 kilométeres távot a békéscsabai Gregor László nyerte meg, a nők
kategóriájában a debreceni Kácser Zita győzött. Az
5,5 km-es távon a pozsonyi Dömény János lett az első,
a nőknél pedig Grolmus Bibiána, a Spartak sikeres
kajakozója ért elsőként a célba.
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