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Miért ítélte magát tétlenségre a képviselő-testület?

A komáromi választóknak
lassan elfogy a türelmük
A hagyományokhoz hűen, a szentségimádást követően a
28. Komáromi Imanap résztvevői a belvárosban megtartották a keresztúti ájtatosságot, amely egyben a mártírságot vállaló gróf Eszterházy János idei évre meghirdetett
emlékkilencedének része volt. Az egyes stációk között a
környék papjai vitték Krisztus jelképes keresztjét. A keresztúti ájtatosság után a Szent András-plébániatemplomban került sor az ünnepi szentmisére. Képriportunkat lapunk 2. oldalán közöljük.

Lassan már nem lesz olyan bűnüldözési szerv, ügyészség, korrupcióellenes vizsgálati osztály, kormányhivatal,
illetve brüsszeli ellenőrző osztály, ahol ne akadna négy-öt olyan bejelentés, feljelentés, vagy felülvizsgálati
kérelem, amely Komárom beruházásait, gazdálkodását érinti. A legsúlyosabb ügy ezek közül az örsújfalusi
Kertek alja utcáé, amelyet az ISPA-program keretében „elfuseráltak” el.

Külön beadvány foglalkozik
a képviselők egyéni felelősségével a KOMVaK által
kezdeményezett beruházások
kapcsán. Ezek egy része tetemes megterhelést, azaz soha
meg nem térülő veszteséget

okozott a cégnek, amelynek
törlesztése bő két évtizeden
át veszélyeztetheti a város
költségvetését. Megemlítjük,
hogy a város ügyvédje sem
javasolta a HASS Kft.-vel
kötött szerződés feltételeinek

Fél évszázados haldoklás után újjászületés

Komáromban átadták a Timóteus-házat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Komáromi
Református Egyházközség május 6-án igeszolgálattal egybekötött ünnepi istentisztelet keretében megnyitotta a felújított
Timóteus-házat, amely ezután idősek otthonaként működik.
Magát az épületet 1938-ban árvaházi célokra alakították ki
közadamányozásból.
A Timóteus-ház sorsa hányatott 2004-ben a Komáromi Reforvolt, a háború alatt laktanya is mátus Gyülekezetnek lehetővolt benne, majd a szocialis- sége nyílt arra, hogy visszaváta államforma nem tűrhette az sárolja a várostól az időközben
egyház szellemiségében zajló teljesen tönkrement épületet
nevelést, s azt sem, hogy ma- jelképes 1 koronáért, azzal a
gyar árvákról gondoskodnak feltétellel, hogy két éven belül
ott. Az épületet a háború után elkezdődik az építkezés. Bár
kisajátították, az árvákat szlo- a megvalósításhoz nem volt
vák nyelvű otthonokba szórták elég anyagi forrásuk, a munszét és az épületből betegek kálatokat el kellett kezdeni.
menhelye lett. A hetvenes évek Az épület az adakozásnak és a
elejétől pionírházként szolgált, pályázat útján kapott pénznek
de az állami szervek nem tö- köszönhetően egyre szépült. A
rődtek állagának megőrzésével. Timóteus-ház Alzheimer-kór-

Hány balesetnek kell még történnie?

Amikor egy balesetveszélyes szakaszon immár a sokadik
baleset történik, gyakran feltesszük a kérdést, vajon hány
balesetnek kell még történnie ahhoz, hogy az illetékesek
tegyenek azok megakadályozásának érdekében.
A RegioJet legutóbbi balesete is bizonyította, hogy a
Pozsony–Komárom
vasútvonal átjáróinak zöme rendkívül kockázatos. A Szlovák
Vasúttársaság ugyan nem így
látja a dolgot, szerinte az átjárók megfelelnek a biztonsági
előírásoknak (bár év elejétől
összesen 21 baleset történt,
hárman vesztették életüket és
hatan szenvedtek súlyos sérüléseket), de úgy döntött, 75
átjárón növeli a biztonságot.
Pozitívum, hogy a nemesócsai
vasúti átjárót is besorolták a
biztonságosabbá teendők közé.
Mindezt a vasúttársaság uniós
alapokból szeretné finanszírozni, mivel egyetlen fénysorompó 250-300 ezer euróba
kerül. Hogy lesz-e rá pénz és
végül melyik vasúti átjárókra

jut belőle, az még kérdéses,
addig nem marad más hátra, a
gépjárművezetőknek kell körültekintőbbnek lenniük…

elfogadását, ám a Híd-párti,
illetve magukat függetlenként
feltüntető, ám a párthoz közeli
képviselők azt fenntartás nélkül
elfogadták.
Ennél sokkal nagyobb veszélyt
jelent a városra az, ha a brüs�szeli ellenőrző szervek megalapozottnak találják Deminger
János beadványát, aki az örsújfalusi lakosság nevében kérte
az ominózus Kertek alja utcai
beruházás
felülvizsgálatát.
Mint közismert, az újonnan lefektetett szennyvízcsövek ellenére az emberi ürülék az úttest
alatt folydogál, bejutva az ivóvízaknába. A tervekkel ellentétben nem építették ki a járdákat,
az úttestre nem került aszfalt,
ám ennek ellenére a városi hi-

vatal alkalmazottja szemrebbenés nélkül elvégzett munkaként
vette át az útszakaszt. Legros�szabb esetben az 1 millió euró
feletti összeget a büntetőkamatokkal együtt Brüsszel a várostól követelheti vissza.
A komáromiak szeretnék megtudni azt is, hogy mikor kerül
sor a KOMVaK gazdasági tevékenységének átvilágítására és a
korábbi vezetőség felelősségének megállapítására? Erre képviselői határozat van, tényleges
vizsgálatról azonban még nem
tudunk. Pedig sokakat érdekelne, hogy a cégnek miért kellett
havi rendszerességgel kibérelnie Olláry Viktor magánpincéjét, továbbá, hogy kik szórakoztak ott a város pénzén …

Motorkerékpárok szentelése

ban, szklerózisban, demenciában szenvedőket fogad június
elejétől. Az alsó szinten 23
személyt tudnak elhelyezni, a
maximális befogadóképesség
pedig 38 fő lesz. Már mintegy
20 kérvényt tartanak nyilván,
zajlik az alkalmazottak kiválasztása is, a teljes kapacitás
elérésekor 17 főt tudnak foglalkoztatni. Bár a református
gyülekezeté az intézmény, a
lakók felvételénél a felekezeti hovatartozás nem lesz
szempont. A gyűjtésekből,
pályázatokból, koncertek bevételéből befolyt összeget az
épület felújítására fordították.
A projektet holland és német

alapítványok is támogatták,
s ennek köszönhetően évente
30–50 ezer eurónyi támogatás
érkezett Komáromba. A legnagyobb segítséget, 521 ezer
eurót, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától kapták. Magyarországról
az elmúlt évek során különböző pályázati forrásokból ös�szesen 597 ezer euró érkezett.
Az eddigi beruházás értéke a
berendezés nélkül 940 ezer
euró.

Immár hatodik alkalommal rendeztek május elején nagytalálkozót az „országúti cirkálók”, vagyis a nagy kubatúrájú motorkerékpárok tulajdonosai Izsán, ahol újkori hagyományaikhoz illően ünnepi szentmisén vettek részt. A szentmise végén
Molnár Ernő atya megáldotta a motorosokat, gépjárműveiket
és békés, balesetmentes közlekedést kívánt nekik.

Jakab István felvételén a felújított épület látható. Képriportunk a 2. oldalon.

Szociális csomag, adócsökkentés – mi jön még?

Úgy látszik, kormánypártjaink háza
táján nagy az idegesség. Talán megkapták egy belső használatra készített
közvélemény-kutatás eredményeit a
pártpreferenciák állásáról, ami nagy
valószínűséggel nem nyerte el a tetszésüket, sőt mondhatni pánikot keltett. Úgy gondolom, ennek tudható be,
hogy az utóbbi napokban nem győzöm
kapkodni a fejem, ahogy a kormánykoalíció pártelnökei – Andrej Dankot
kivéve, aki a levéltitok megsértése
botrányának kirobbanása után jobbnak
látta, ha meg sem szólal, inkább elutazott üdülni, amíg a vihar elül – egymást
túlszárnyalva jelentik be azokat a tervezett intézkedéseket, amelyek a bérből és fizetésből élők életszínvonalát
lesznek hivatottak javítani.
A kormányfő szociális csomagja után
a Most-Híd adócsökkentési javaslattal rukkolt elő, ami egyértelműen
többet hozna az emberek konyhájára,
mint a minimálbér emelése, de ami
még fontosabb, hogy nagyon jól lehet kommunikálni és hálás téma a
választók irányába. Ha hozzáteszik
még a járulékcsökkentési javaslatot
is, valóban segíteni tudnak majd az
embereken, aminek az MKP szociális alelnökeként nagyon fogok örülni,
függetlenül attól, hogy ezt a megoldást

az MKP már több éve szorgalmazza.
Gyakran az az érzésem, hogy a kormánypárti politikusok abból főznek,
amit egy parlamenten kívüli párt letesz
az asztalra. Kisajátították az MKP bírósági anyanyelvhasználattal kapcsolatos témáját, az MKP által évek óta
javasolt adó- és járulékcsökkentést, az
MKP választási programjaiban több
éve megtalálható javaslatait az anyasági és a szülői hozzájárulás emeléséről,
az apák nagyobb szerepvállalásáról a
gyermekekről való gondoskodásban,
az MKP kisiskolák megmentésével
kapcsolatos erőfeszítéseit, illetve az
MKP és a függetlenek kétnyelvű táblaállítási próbálkozásait, hogy csak
néhányat említsek. Örülök, hogy inspirálni tudjuk a kormányt, hogy odafigyel a mi véleményünkre is, és több
javaslatunkat megvalósításra méltónak
tart. Nem is lenne ezzel semmi gond,
ha ezeket a javaslatokat nem egy május
1-jei összejövetelen, váratlanul húzta
volna elő a kormányfő, mint nyulat a
kalapból, hanem egyeztetett volna például a munkáltatókkal. A munkáltatók
szövetségének elnöke, aki hiányolta a szakmai párbeszédet a tervezett
változtatások terén, és rendszerszerű
megoldásokat sürgetett, teljesen jogosan nevezte a kormányfő bejelentéseit

célzott politikai marketingnek. A minimálbér meghatározásánál például
az EU szociális chartája által javasolt
előző évi átlagkereset 50%-ban történő megszabása (ez is az MKP
választási programjának része) kiszámíthatóvá tenné a
munkáltatók számára azokat
a többletkiadásokat, amelyekkel számolniuk kell majd. Ezzel szemben a mostani ad hoc
javaslat a minimálbér emelésére sem nem rendszerszerű,
sem nem kiszámítható.
A munkavállalás miatti mobilitás-átköltözés támogatását
egyenesen rossznak, elhibázott lépésnek tartom több oknál fogva. Már enélkül is minden hétvégén és a többnapos
ünnepek alkalmával szinte népvándorlás folyik nyugatról keleti irányba, a
szabadnapok elteltével pedig vissza,
nem kis gondot okozva a közlekedésben. A tartósan átköltözők számára
hiányoznak a szabad lakások, emiatt
évente sok tízezer m2 jó minőségű termőföld válik az építőipar áldozatává.
Elnéptelenednek Kelet- és Közép-Szlovákia falvai, és ezzel egyenes arányban
duzzadnak fel Nyugat-Szlovákia települései és városai, gyakran kilátástalan
helyzetbe hozva az önkormányzatokat

az óvodai, iskolai férőhelyek, az orvosi
ellátás vagy a szociális szolgáltatások
biztosítása terén. A munka utáni mobilitás, átköltözködés támogatása helyett
munkalehetőségeket kell
teremteni ott, ahova eddig
a befektetők nem nagyon
igyekeztek, helyben kell
megteremteni a megélhetést az embereknek, ezáltal
részadójukat a leszakadó
régiók települései kapnák
meg, az elszegényedett önkormányzatok is lélegzethez jutnának.
Az MKP szakpolitikusai
továbbra is szorgalmazni fogják azoknak a javaslatoknak a megvalósítását,
amelyek választóink és a déli régió
lakosainak szükségleteit hivatottak ellátni, életminőségüket javítani. Ezekre
lehetőségeinkhez mérten továbbra is
felhívjuk majd a közvélemény és a kormánykoalíció figyelmét. Továbbra is
tesszük a dolgunkat, annak ellenére is,
hogy javaslatainkat, elképzeléseinket
az eddigi tapasztalatok alapján ismét
kisajátítják, és saját javaslatként terjesztik majd be. Számunkra az a fontos,
hogy végső soron segíteni tudjunk.
Németh Gabriella,
az MKP szociális, családpolitikai
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Köszöntők

Először fényt kell gyújtani,
hogy világítani tudjunk!

Felnéztem az égre, láttam sok-sok csillagot,
a sok csillag egyet ragyogott: Boldog szülinapot!

Május 10-én ünnepli 8. születésnapját

Csinger Adrián
Gútán.

A hamarosan bazilika címet
viselő Szent András-templomban
Orosch János nagyszombati
érseket és püspököt Kiss
Róbert
kanonok,
vikárius,
esperesplébános
köszöntötte
a 28. Komáromi Imanap
ünnepi szentmiséjén. A püspök
prédikációjában felhívta a
figyelmet arra, hogy egyre több
a pap nélküli plébánia. Jó pap
pedig csak az lesz, aki előbb fényt tud gyújtani a lelkekben,
ahhoz, hogy világítani tudjon. Arra kérte a hívőket, hogy
neveljék fiaikat papi vagy szerzetesi hivatásra, hogy mind
több fény ragyogjon mindennapjaink során.

Ez alkalomból kívánnak felhőtlen,
vidám gyermekkort,
akik Téged nagyon szeretnek:
Az egész rokonság

Május 12-én ünnepli 90. születésnapját

id. Visnyei Géza
Gútán.

E szép, kerek évforduló alkalmából
szívből gratulál, további jó erőt,
egészséget kíván
szerető családja, a rokonok és az ismerősök.

A Katedra Irodalomverseny döntőjében a 100 éve született Szabó Magda és
a 170 éve született Mikszáth Kálmán művei kerültek terítékre

DIÁKOK AZ IRODALOMRÓL

Pillanatképek a Timóteus-ház átadásáról
Az MKP elnöke, Menyhárt József személyes közbenjárásának
köszönhető a magyar állam nagylelkű adománya, amellyel
köszönhetően sikerült befejezni a Timóteus-házat. Mellette
Stubendek László polgármester és dr. Mező István Mózes, a
magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma osztályvezetője * (jobbra) Az ünnepséget a komáromi gyülekezet lelkipásztora, Fazekas László püspök vezette le, az ünnepi istentiszteletet dr. Erdélyi Géza, tiszteletbeli püspök tartotta.

Az ősz folyamán meghirdetett Katedra Irodalomverseny két kategóriájába idén 249 tanuló,
vagyis 83 háromfős csapat kapcsolódott be. A pedagógusok munkáját dicséri, hogy többen
mindkét kategóriában vállalták a felkészítő szerepét. Az öt fordulóból álló levelezős verseny
legjobbjai május 2-án, kedden mérhették össze tudásukat Dunaszerdahelyen, az irodalomverseny országos döntőjén.
A Katedra folyóirat és Alapít- és Óvoda képviselte régiónkat. tanulók az egész délelőtt fovány szervezte verseny gesz- A II. kategóriában a Komáro- lyamán bizonyíthatták alapos
tora, szakmai felelőse Petres mi járást a Dunamocsi Alapis- szövegismeretüket. Kis piheCsizmadia Gabriella, a Katedra kola és a komáromi Marianum nőt követően, ebéd után került
szerkesztője, a nyitrai Magyar Egyházi Iskolaközpont tanulói sor az ünnepélyes díjkiosztóra.
Nyelv- és Irodalomtudományi képviselték.
Intézet adjunktusa volt.
A két kategória versenye párhuzamosan zajlott: az I. kategória megmérettetését Petres
Csizmadia Gabriella vezette,
a II. kategória feladatmegoldásait Radványi Adél koordinálta. A javítást – immár
hagyományosan – a felkészítő pedagógusok vállalták magukra, az adminisztratív szervezést Lelkes Renáta és Vida
Ágnes látta el. A kisebbek
Szabó Magda
versenyén öt, a nagyobbakén
hat feladatsor megoldására
került sor. Valamennyi felad- A rendkívül szoros mezőnyben
vány a házi olvasmányok fel- végül a következő végeredmédolgozásához kapcsolódott: a nyek születtek:
Mikszáth Kálmán
versenyzők titkosírásos, ke- Az I. kategóriában ezüstérmes
resztrejtvényes,
igaz-hamis lett a Dunamocsi Alapiskola
A verseny lebonyolítása két állításos, szerepfelismerős stb. Jómadarak csapata – Fülöp
kategóriában zajlott: az I. ka- feladatokat oldottak meg. A Diána, Szkubenics Eszter, Jetegóriába tartozók (5-6. osz- rendkívül koncentrált, alapos zso Zsófia – felkészítő tanár
tályosok) Szabó Magda Szi- felkészültségről
tanúskodó Bacskor Katalin.
get-kék című meseregényét
tanulmányozták át, a II. kategória résztvevői (7-9. osztályosok) Mikszáth Kálmán néhány
novellája és a Szent Péter esernyője című regénye alapján
Kedden este este tízkor a rendőrök arra figyeltek fel, hogy
készültek a versenyre. Mindkét
a gútai Béke és az Iskola utcák kereszteződésénél egy szekategóriát a levelezős fordulók
mélygépkocsi nem állt meg a stoptáblánál.
legeredményesebb 15 csapata
képviselte. Az I. kategóriában
Mivel felszólításukra sem A férfi ekkor sem vette figyea Dunamocsi Alapiskola és az
állt meg a gépjárművezető, a lembe a fény- és hangjelzéekeli Hetényi János Alapiskola
rendőrök a nyomába eredtek. seket, ezért a rendőrök négy
figyelmeztető lövést adtak
el. Erre a menekülő tovább
gyorsított és elhajtott Kamocsa felé. Valószínűleg ismerte
a terepet, mert a Vág-parta
igyekezett, itt azonban a kocsi megcsúszott és a folyóba
esett. Vezetője, miután kilábalt a vízből, a kocsit hátrahagyva gyalogosan próbált
elmenekülni, azonban a rendőrök karjaiba futott és bilincs
kattant a kezén.
A kihallgatás során kiderült,
hogy a 30 éves férfi nem ok
nélkül fogta menekülőre a
dolgot, ugyanis már két esetben is eltiltották a gépjárművezetéstől. Első kihágása után
2018 januárjáig vonták be a
jogosítványát, majd mikor
ezt a rendelkezést megszegte,
ket. Az egyes kategóriákat úgy vagy az egyes kategóriákra eltiltását meghosszabbították
állították össze, hogy szinte kattintva tekinthetjük meg a 2020 februárjáig.
az összes ma ismert szolgálta- feltöltött ajánlatok listáját. A férfit őrizetbe vették és Kotás könnyen kereshető legyen „Bízunk benne, hogy az elkö- máromban kihallgatták. Most
általuk. Az online katalógus vetkező hónapok, évek során már felelnie kell azért is, hogy
használata díjmentes, és a ké- egy élő, mindig aktuális online nem tett eleget egy hatósági
sőbbiekben sem válik fizetős- katalógussá fejlődik a Szolgál- döntésnek, és annak ellenére
sé.
tatás.sk, és a felvidéki magyar vezetett, hogy a jogosítványát
A szolgáltatások között az ol- vásárlók és vállalatok közös bevonták. Mindezért két évig
dal tetején található kereső fórumává válik” – tette hozzá terjedő szabadságvesztésre is
segítségével böngészhetünk, Németh Róbert.
X ítélhetik.

Filmbe illő
rendőrségi üldözés

Közös online tér a felvidéki magyar vállalkozásoknak
Március elején elindult a Szolgáltatás.sk portál, a felvidéki magyar vállalkozásokat összefogó első online katalógus. Célja, hogy olyan, eddig még nem létező ingyenes
adatbázist hozzon létre, ahol a szlovákiai magyar kis- és
középvállalkozók bemutathatják szolgáltatásaikat, jövőbeni vevőik pedig mindössze pár kattintással válogathatnak ezek között.
„A Szolgáltatás.sk portállal
egyrészt szeretnénk lehetőséget
adni a kis- és középvállalatoknak, hogy ingyen bemutathassák magukat,
reklámozva ezzel is tevékenységüket, másrészt pedig egy
olyan adatbázis
létrehozása a
célunk, ahol találkozhat a felvidéki magyar
kereslet-kínálat.
Nagyon sok magyar családi
vállalkozás működik DélSzlovákiában, kiváló szolgáltatásokkal és termékekkel,
ezért az elmúlt hónapokban
azon dolgoztunk, hogy megal-

kossunk egy könnyen működtethető és kezelhető rendszert,
amivel hozzájárulhatunk üzleti
sikereikhez. Első lépésként
most mindenkit
arra buzdítunk,
regisztrálja
vállalkozását
az
oldalon”
– mondta Németh Róbert, a
Libertate Polgári Társulás
elnöke.
Vállalkozóként
először regisztrálnunk kell a
szolgaltatas.sk
weboldalon,
majd ezt követően tudjuk feltölteni a vállalkozás adatait,
leírását és elérhetőségeit. A
mentés után vállalkozásunk

automatikusan
megjelenik
az adatbázisban. Az adatokat
bármikor frissíthetjük, bővíthetjük, egy regisztrált felhasználó pedig több szolgáltatást
is hirdethet egyidejűleg az oldalon. Jelenleg 14 főkategória
közül választhatjuk ki, milyen
területen elérhető szolgáltatásunk, de több kategóriával is
felcímkézhetjük hirdetésün-

Zűrzavar a fejben

Az ember joggal várhatná el, hogy egy önmagát a polgári-keresztény értékrend körébe soroló politikai mozgalom vezetője ezeknek
az elveknek a szellemében nyilvánul meg. Ráadásul egy közszereplőnek erkölcsi kötelessége, hogy jó példával járjon elöl, hogy
tisztában legyen a körülette levő világ (de legalábbis az ország)
törvényeivel, és természetesen ennek megfelelően nyilatkozzon.
Sajnos vannak esetek, amikor az alapvető társadalmi normarendszert sutba vágó politikai kommunikációnak lehetünk tanúi, amit
a köznyelvben egyszerűen szélsőségesnek szoktunk nevezni.
A fenti gondolatmenet tükrében nem igazán tudom hová tenni
Alojz Hlinának, a Kereszténydemokrata Mozgalom elnökének
minapi megnyilvánulását, amivel gyakorlatilag a szélsőjobboldali
eszméket vallók táborába sorakozott be. Hlina ugyanis az MKP
címére megjegyezte: „Nem vagyunk teljesen biztosak az ország
iránti lojalitásukban, úgyhogy ezt felelősségteljesen ki kell értékelnünk.”
Abban a pillanatban, amikor egy szlovákiai vezető politikus azon
kezd agyalni, hogy vajon az MKP és a felvidéki magyarok lojálisak-e az országhoz, felmerül a kérdés: tudatában van-e egyáltalán
annak, hogy az MKP a szlovákiai jogszabályok értelmében létrejött,
bejegyzett és működő legitim párt? Hogy tagjai, választói az ország
állampolgárai? Az itteni magyarok pedig minden, azaz minden állampolgári kötelességüket teljesítik. Fordított irányban – az államról
– viszont ugyanez nem mondható el, lásd a nemzetközi szerződések,
a szlovák-magyar alapszerződés stb. sorozatos be nem tartását. Ezek
tükrében lojalitást emlegetni (ami ráadásul nem is jogi fogalom) legalábbis nevetséges. Pláne a 21. században.
Ilyenkor merül fel a kérdés, hogy az Egyszerű Emberek performance politikai pojácájából pártelnökké vedlett ember hányszor veti le a
„láthatatlan kígyóbőrt”? Ki is Alojz Hlina valójában? Akkor mutatja-e igazi profilját, amikor irodájában nyilatkozva mögötte a falon
a szélsőségesen nacionalista politikus, Andrej Hlinka portréja virít,
mellette a sarokban Hlinka-szobor sugározza a hely szellemét, vagy
akkor, amikor úgymond polgári-keresztényi értékrendet emleget?
Kérdés persze az is, hogy a fenti, az MKP címére megfogalmazott
vélemény az egész Kereszténydemokrata Mozgalom, vagy csak a
friss pártelnök véleménye? Ha az előbbi igaz, akkor sajnos nem csak
egy fejben gomolyog óriási köd.
Politikai síkon viszont egy másik, nem kevésbé helytálló kérdést is
fel kell vetnünk: vajon egy esetleges parlamentbe jutást követően a
kereszténydemokraták a Fico-vonalat erősítenék? Akár fogadni is
mernék rá, hogy igen. Akkor viszont illene azt is tisztán látni, hogy az
ő esetükben megkérdőjelezhető az ellenzéki szerepkör és a kormányváltásban való gondolkodás. Összességében nagy még itt a gondolatok és az elvek zűrzavara, és a tisztelt szlovák kereszténydemokratáknak ideje lenne eldönteniük, merre is van az a bizonyos előre.
Őry Péter,
az MKP Országos Tanácsának elnöke

Összeütközött két hajó
a Duna muzslai szakaszán

A Duna megemelkedett vízszintje miatt rövidebb útszakaszok utáni pihenőjét töltötte Komáromban a Moldavia személyhajó, amely pénteken hajnalban kelt útra Budapest felé.
A Duna 1 730. kilométerénél a
folyó szlovákiai oldalán haladó
hajó eddig ismeretlen okból ös�szeütközött egy Pozsony felé
haladó teherhajóval. Az ukrán
zászló alatt hajózó Moldavia kirándulóhajó nem tudta folytatni
útját, ezért Párkány közelében,
megközelítőleg 100 méterre a

parttól lehorgonyzott. Az utasok
és a személyzet közül ketten kisebb sérüléseket szenvedtek, őket
a hajóorvos látta el. Az ütközés a
folyó Magyarországhoz tartozó
részén történt, ezért az esettel a
magyar rendőrség foglalkozik,
a teherhajó 58 éves kapitányát a
rendőrség letartóztatta.
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Komáromban is megemlékeznek
Mária Terézia születésének
300. évfordulójáról

Idén Közép-Európa több államában nagyszabású rendezvényekkel ünneplik Mária Terézia osztrák császárnő és magyar királynő születésének
300. évfordulóját. A számos készülő rendezvény közül kiemelném a Mária Terézia, a legerősebb Habsburg asszony című osztrák tárlatot, amely
az uralkodó mozgalmas életét (1717 – 1780), eredményeit, valamint 40
éven át tartó uralkodásának árnyoldalait is bemutatja. A 16 tematikus
részből álló kiállítás több mint 160 képet, nyomtatványt és kéziratot mutat be uralkodásának idejéről.
Itt lesz látható egy fából faragott miniatűr ban, amely a nemes kisasszonyok
portré, amelyet most mutatnak be első íz- intézeteként szolgálta a királyi udben a nyilvánosságnak. Mária Terézia ifjú vart, nagyszabású kiállítást rendezéveit bemutató kétrészes törnek Mária Terézia
ténelmi eposzt készül forgatkoráról, uralkodásáni a cseh, osztrák, magyar és
ról, bemutatva a koszlovák közszolgálati telerabeli prágai életet,
vízió. A minden bizonnyal
valamint a császárnő
nagy érdeklődést kiváltó filprágai tartózkodásámet 2017/2018 telén láthathoz kapcsolódó
juk majd a tévében. Mária
eseményeket.
Terézia 1717. május 13-án
Komárom
vászületett, így a kerek évforros támogatta az
duló kapcsán még számos
uralkodónő hadi
kiállítást és más megemlékeés egyéb kezdezést tartanak az év folyamán
ményezéseit. Így
november végéig, ahol mint
nem
véletlen,
stratégát, anyát és uralkodót
hogy az uralmutatják őt be a nyilvánoskodónő 1745. Fent a Mária Teréziáról készült festmény, jobbra
ságnak. Prágában is méltómárcius 16-án az Európa-udvarban felállított szobra, az általa kiképpen megemlékeznek az
Komáromot a bocsátott aranypénz, lent az adománylevél látható.
évfordulóról, hiszen Mária
szabad királyi
Terézia volt az egyetlen as�városok közé emelte. Az er- mi polgárok számára. Az évforduló tiszteszony, aki a cseh királyi tróről szóló díszes okiratot az letére a komáromi levéltár 2016-ban egy
nuson ült. Uralkodása idején
akkori városi tanácsnak gróf nagyon érdekes kiadványt jelentetett meg
sokat tett a Hradzsin fejlesztéséért, az ő Keller Károly ügyvivő hozta el, s Kalóci A tereziánus időszak aspektusa a történelérdeme a vár késő barokk stílusban történt Mihály titkár olvasta fel a jelenlévőknek, mi Magyarország területén címmel. Komáújjáépítése. A prágai Rosemberg-palotá- majd megtekintésre kiállították a komáro- rom szabad királyi város dokumentumai a
levéltárban napjainkban is megtekinthetők.
Nagy népszerűségnek örvend Mária Terézia császárnő és királynő szobra, a budapesti Győrfi Lajos szobrászművész alkotása,
amelynek felállítását a komáromi Palatinus
Polgári Társulás kezdeményezte és 2003
májusában leplezték le. A szobornál az évforduló kapcsán koszorúzási ünnepséget
rendeznek. A Duna Menti Múzeum látogatói a múzeum dísztermében megcsodálhatják a Mária Teréziáról készült 1750-ből
származó olajfestményt, amely ifj. Martin
van Meytens, a 18. század legnépszerűbb
bécsi udvari festőjének műhelyéből került
ki. Mária Terézia udvari festőjeként számtalan portrét készített az uralkodópárról.
Az évforduló alkalmából most Komárom
közönsége is gyönyörködhet a portrékban
és emlékezhet a császárnő és királynő uralkodására és arra, mit köszönhet a város és
Magyarország az uralkodónő modernizációs törekvéseinek.
Dr. Bende István
fotó: Szabó László

„Az együvé tartozást legerőteljesebben az anyanyelvünk határozza és pecsételi
meg. A magyar nyelv, mint érték azonban nemcsak oltalmat nyújt, hanem oltalmat is igényel!” Dr. Kövér László a magyar Országgyűlés elnöke

Anyanyelvünk védelme
önmegvalósítási esélyeinket növeli

A Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny Kárpát-medencei döntője a hagyományokhoz híven Győrött, április 21. és 23. között került megrendezésre. A Péchy Blanka
színésznő, nyelvművelő által alapított Kazinczy-díjat 1960-ban, a szépen beszélő hivatásos előadók jutalmazásaként indították el, 1973-tól a pedagógusképző intézmények hallgatói, 1986
óta újságírók, középiskolások és középiskolai tanárok is megkaphatják.
A verseny döntőjére 120 ma- súlyozta, hogy a kezdeménye- része volt egy írásbeli feladat
gyarországi és mintegy harminc zés mára a nemzet határokon megoldása is, Péchy Blanka
határon túli diák érkezett. A átívelő egyesítésének egy fon- nyelvművelő jelölési rendszere
verseny fővédnöke dr. Kövér tos megnyilatkozási formája, alapján. A Kazinczy-érmeket
László, a magyar Országgyűlés immár 52. alkalommal. „A ver- és -díjakat, valamint a Péchy
elnöke nyitó beszédében hang- senyelvű és középpontú 21. szá- Blanka-díjakat a díjkiosztó ünzadban legnagyobb értékünk nepségen adták át a bíráló biés esélyünk az észjárásunk, a zottság tagjai: Szakonyi Károly
gondolkodásmódunk és világ- Kossuth-díjas író, Balázs Géza,
látásunk, amely magyar nyel- az Anyanyelvápolók Szövetsévünkben fogan meg, és általa gének alelnöke, valamint Török
kristályosodik ki.”
Annamária, Kazinczy-díjas ráA szlovákiai magyar gimná- dióbemondó.
ziumokat négy tanuló képvi- Megható és örömteli pillanat
selhette, köztük a Selye János volt, amikor a Selye János GimGimnázium diákja, Szebellai názium sikeres diákja a győri
Dániel. Az érettségi előtt álló városháza dísztermében átvediák, az elmúlt tanévben a hette a Kazinczy-érmet, dr. FarSzép Magyar Beszéd verseny kas Adrianna, a felkészítő tanákassai, országos döntőjének ra pedig a legjobb határon túli
győztese lett. Az elmúlt hó- versenyző felkészítéséért járó
napban pedig felvételt nyert különdíjat. A Kazinczy-verseny
a pozsonyi Színművészeti immár egy mozgalommá nőtte
Egyetemre.
ki magát, nemcsak a versenyA résztvevők pénteken a sza- nek, hanem a verseny nyomán
Szebellai Dániel és felkészítő ta- badon választott szöveget ol- kialakult munkaközösségeknek,
nára, osztályfőnöke dr. Farkas vasták fel, szombaton pedig a nyelvi táboroknak, rádióműsoAdrianna a díjátadás után
kötelező szöveget. A verseny roknak köszönhetően.

Magyar – szlovák
nyugdíjtanácsadó nap

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Szlovák Társadalombiztosítási Intézet( Sociálna poisťovňa – ústredie) a nemzetközi nyugdíjszakmai együttműködés keretében magyar
– szlovák nyugdíjtanácsadó napot tart.
A szervezők a rendezvényt letve – kérésre – a folyamatban +(36) 1 270-8108 telefonszáazoknak ajánlják, akik Ma- lévő nyugdíjügyekről is.
mon, vagy a konzultacio@
gyarországon és Szlovákiában A rendezvényre időpont és onyf.hu e-mail címen kérhető.
is dolgoztak, vállalkozóként további információ az alábbi
www.onyf.hu
illetve egyéb jogcím alapján
szereztek/szereznek magyar és
szlovák nyugdíjjogosultságot.
A tanácsadó napon az érdeklő- Április 28-ig összesen 1766-an veszítették el a szlovák államdők személyre szóló tájékoz- polgárságukat, közülük 464-en a cseh, 422-en a német és 91tatást kaphatnak a nyugdíjjo- en a magyar állampolgárság miatt. Az állampolgárságról szóló
gosultságról. A tájékoztatásra törvény módosításának 2010. július 17-i hatályba lépésétől en�május 24-én Komáromban nyien veszítették el a szlovák állampolgárságot. A továbbiak:
kerül sor a dél-komáromi pol- amerikai (74), norvég (41), holland (36), svájci (33), ír (30),
gármesteri hivatalban (2900 ausztrál (29), belga (28), olasz (23), kanadai (22), finn (12),
Komárom, Szabadság tér 1.), a svéd (11), francia (10), luxemburgi (4), kínai és orosz (3-3),
nyugdíjba vonulás feltételeiről, dán, izlandi, lengyel és ukrán (2-2), spanyol, új-zélandi, izraeli,
az ügyintézési teendőkről, il- szerb és szingapúri (1-1).

Ők már nem szlovák állampolgárok

Komárom legveszélyesebb kereszteződése

Évek óta a járási székhely legveszélyesebb kereszteződése a kórház előtti. Évente itt több
koccanásos karambol is történik, a legutóbbi szerdán volt, amikor taxinak ütközött egy
Škoda pickup. Személyi sérülés nem történt, de a város fő erének számító útszakaszon a
helyszínelés miatt hosszabb időre leállították a forgalmat. A megyei útforgalmi vállalatnak
át kellene értékelnie a helyzetet és egy körforgalommal megoldani a folyamatos haladást,
csökkentve ezzel a balesetveszélyt.
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Növényvédelem

Rohanó törzsvendég

Mi vár ránk a kiskertekben?

Az esőzések alábbhagyásával
meg kell kezdeni a gyümölcsfák vegyszeres védelmét. Ez az
egyik előfeltétele annak, hogy
a fán termő gyümölcs egészséges, károsítóktól mentes legyen. Fokozottan érvényes ez
a megállapítás a kiskertekben
termesztett meggyre és cseresznyére, amelyről a gazdák
rendszerint megfeledkeznek.
A meggymonília súlyos károkat okoz a virágok, hajtások,
ágrészek elhalásával, később a
gyümölcs rothadásával. Ilyenkor a fa úgy néz ki, mintha leforrázták volna. Később pedig
a hajtások, ágak tömeges elhalása miatt a fa elpusztulásának
veszélye fenyeget. A gyümölcséréskor is veszélyeztet a monília és a szklerotinia. Ilyenkor már a cseresznyelégy és
más állati kártevők, valamint
viharkárok, jégverés okozta
sebzések nyomán indul meg a
termés rothadása.
A levéllikasztó betegség tünetei kerek, sárga közepű, lilás szegélyű foltok alakjában
jelentkeznek. Később ezek kiesnek a levélből, de a levélen
a folt vörösesbarnás szegélye
megmarad. A betegség terjedése már kora tavasszal elkezdődik, ezért az első levelek megjelenésekor már a betegség is
kialakul.
A blumerielás levélfoltosság az erősen csapadékos tavaszt követően alakulhat ki
akár járványos méretekben
is. A levélfoltosság korai júniusi lombhullást idézhet elő.
Ilyenkor a levelek fonákján
sárgásfehér spóratelepek találhatók. A betegség kialakulását

a monília elleni védekezés egy
ideig megakadályozza. Ám ha
a fertőzésveszély tovább tart, a
gyümölcsérés időszakában és
a szüret után is meg kell ismételni a vegyszeres védekezést
a virágzáskor használt permetszerekkel.
A beteg fák gyógyítása nem
egyszerű. Alapkövetelmény a
metszéskor a moníliás, elszáradt ágak eltávolítása. Ezzel
az eljárással segíthetünk a fán,
ám lehet, hogy gyógyítani már
nem tudjuk. A virágzás után
ajánlatos felszívódó készítményeket (pl. Horizon 25 EW
0,1%) alkalmazni.
Az állati kártevők ellen is védekezni kell. A tetvek táplálkozása során kiválasztódott
váladékon hamar megtelepszik a korompenész, amely
miatt a gyümölcs fogyasztása
gusztustalanná, értékesítése lehetetlenné válik. Meleg, párás
tavasszal a levéltetvek gyors
felszaporodására
számíthatunk.
A sodrómolyok – tömeges
megjelenésük esetén – a cse-

resznyén és a meggyen is óriási károkat okozhatnak. Kora
tavasszal a fakadó rügyeket
kiodvasítják, később a fiatal
leveleket, bimbókat, virágokat
sodorják össze, és a már kötő-

Új meglepetések tárháza
* Televíziók * audiovíziós eszközök üzleteházunk!
* háztartási robotgépek
* gáz- és elektromos tűzhelyek
* üzemtakarékos hűtők és
mélyfagyasztók

Fagyasztó box
LED TV 81 CM * DVB-T/C
Tuner * MPEG2/MPEG4
* USB + PVR funkció most

145 l
199.– euró!

199.– euró!

Most kamatmentes
kölcsönre is!

Régi (háború előtti)
rádiókat
gyűjtök.
Tel.: 0915 094 045.

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

dött gyümölcsöket is megrágják. Súlyos kártételnél érzékeny a levélfelület vesztesége.
Az araszoló lepkék előszeretettel táplálkoznak a meggyen
és a cseresznyén. A kora tavasszal kikelő, jellegzetesen
araszoló mozgású hernyók
először a rügyeket odvasítják,
később a virágok, levelek és
gyümölcsök rágásával okoznak nagy veszteségeket. Jellegzetes tünetnek számítanak
a szövedékszálon lelógó hernyók.
A cseresznyelégy nyűve a mag
körüli részen táplálkozik. Ennek hatására a gyümölcs húsa
megbarnul, megpuhul, rothadni kezd. A legyek melegkedvelő rovarok, rajzásuk 12 C fok
felett kezdődik. A károsítást
is a fa déli, melegebb oldalán
kezdik, azon az oldalon a károk nagyobbak. Védekezni e
kártevők ellen április közepétől rendszeres időközönként
kell (pl. Calypso 480 SC 0,02
%-os töménységű permetlé alkalmazásával).
A kéregmoly a csonthéjasok
közül főleg a mandulát, cseresznyét és a kajszit támadja. A
termőkorban megtámadott fák
törzsén, vázágain túlszaporodva részleges faelhalást okoz. A
kártétel jól szembetűnő jele a
fatörzs körül a talajon megtalálható rozsdabarna ürülék, valamint a lepkék kirajzása után
a törzsből félig kilógó bábingek. Csökkenthetjük a kártevő
kártételét a tavaszi lemosó permetezéssel. Erre használjunk
pl. Aliekol vagy Oleoekol 1%os oldatot.
–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.: 0905 918 628
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

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

is felvisszük!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Önnek általában lételeme
a társaság, ám ezen a héten még inkább szüksége lesz a barátaira
vagy új ismeretségekre. Olyan, mintha ön ilyenkor tudna közel
kerülni önmagához is, mintha a másokkal való kommunikáció
egyben lehetőség lenne arra, hogy önmaga egy rejtett részéhez
hozzáférjen.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha javítani szeretne személyes kapcsolatain, jobban figyeljen oda arra, hogy mire vágynak
mások – tudatosan vagy tudat alatt – és ne azt próbálja rájuk erőltetni, amire ön szerint szükségük lenne. Szabad idejében feltétlenül keresse az ellenkező nem társaságát, mert fontos találkozás
vár önre!
KOS (március 21 – április 20.) Ha új ruhát vesz magának, ne
törődjön vele, hogy mennyire márkás. Ha a megfelelő fazont
választja, ami izgalmassá és különlegessé teszi, senki sem fog
odafigyelni, hogy honnan való, kedvesét is csak az foglalkoztatja majd, hogyan tudná mihamarabb levenni önről.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha mindenki érzi, hogy tiszták
a szándékai, elfogadják azokat az újításait vagy változtatásait is, amelyek első hallásra ijesztőnek hangzanak. Ehhez
azonban elengedhetetlen, hogy nyílt lapokkal játsszon, és ne
hallgasson el semmit a többi érintett elől, még ha taktikailag
előnyösebbnek is tűnne.

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 rendőr lemeszel egy kétszázzal száguldó autóst: – Hová ilyen sietősen?
– Ne is kérdezze biztos úr! Most lőttem le az
anyósomat, itt a hullája a csomagtartóban, a
csőre töltött pisztoly meg itt van még a kesztyűtartóban.
A rendőr megdöbben, előrántja a pisztolyát,
a sofőrre fogja, közben pedig a rádión sürgős
segítséget kér. Megjön az erősítés, átvizsgálják
a kocsit, se hulla, se pisztoly, semmi különöset
nem találnak. Megszólal a sofőr:
– Fogadjunk, most meg azt fogja majd rám,
hogy kétszázzal száguldoztam...
Az agresszív kismalac beül egy taxiba.
– Nem zavarja, ha magamban beszélek? – kérdezi.
– Ó, dehogy – válaszolja a sofőr.
– Hozzád meg ki szólt, vazze?
Bemegy a szőke nő a lottózóba. Kérdi:
– Mi ez a játék?
– Öt számot kell eltalálni – mondja az eladó.
– És milyen messziről?
– Jean, hozzon egy zöld ágat!
– Miért uram?
– Mert zöldágra akarok vergődni.

– Ezt előlegbe, a többit, ha eltűnik a kutya...
Székely bácsi meséli:
–Az öt politikus hajtott, mint az állat, nekimentek
a fának, oszt szanaszét repültek.
– És most hol vannak a sérültek?
– Eltemettem az összeset.
– Úristen, és ha még éltek?
– Hát, egyik-másik szólt, hogy ő még él, de én
már nem tudok hinni ezeknek.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha bármilyen problémája
van – akár magánéleti, akár munkahelyi – engedje szabadon
szárnyalni fantáziáját. Tartson ötletbörzét és írjon fel minden
lehetséges megoldást, még azokat is, amelyeknek nem sok
közük van a realitáshoz. Egyszer csak tudni fogja, mit kell
tennie.
RÁK (június 22. – július 22.) Mindenki tudja, hogy ön is gyarló emberi lény, aki követ el hibákat. A leglényegesebb kérdés
ezzel kapcsolatban, hogy képes-e ezeket beismerni és tanulni
belőlük. Ha képes felismerni és jóvá tenni az elkövetett hibákat,
a figyelem sokkal inkább erre a tulajdonságára fog irányulni és
nem a tévedésére.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ön hajlamos rá,
hogy letagadja negatív érzéseit és nemcsak a külvilág előtt, hanem sokszor önmaga előtt is. Az ilyen elfojtott indulatok azonban csak zűrzavart okoznak érzéseiben és akár fizikai szinten is
problémákhoz vezethetnek betegségek formájában. Figyeljen
oda erre!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten minden kívánsága teljesülhet! Könnyen elképzelhető azonban,
hogy a hét végére már újrafogalmazná kívánságlistáját, mert
rá kell jönnie, hogy nem azokra a dolgokra figyelt, amelyek
valóban fontosak. Tegye meg ezt inkább előre és nem éri
csalódás.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Vannak időszakok,
amikor előtérbe kerülnek az érzéki élvezetek, például az evés.
Ha nem akarja, hogy ennek látható nyomai is legyenek, keresse meg a lelki okokat. Mi az, amiből nem kap eleget élete
valamely területén? Mi az, amiből, ha több lenne, nagyobb biztonságban érezné magát?
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Egy meghívásnak köszönhetően különleges élmények várnak önre. Olyan helyeket
látogathat meg és olyan emberekkel találkozhat, mint még soha.
Ha tetszik önnek ez a közeg, tegyen meg mindent, hogy részévé
váljon és egészen áthassa! Talán új fordulatot vesz az élete és
megértő emberekre talál!
NYILAS (november 23. – december 21.) Nem tudja mire vélni
egyik ismerőse viselkedését. Néha biztos benne, hogy szerelmi
kapcsolatot szeretne önnel, máskor viszont egészen elbizonytalanodik és azt sem tudja, vajon érdekli-e nőként/férfiként.
Hagyjon neki egy kis időt, hiszen még nem túl régóta ismerik
egymást.
BAK (december 22. – január 20.) Ha mindig úgy viszonyul párjához, mintha valamelyik szülője lenne, előbb-utóbb átalakul a
párkapcsolatuk ilyen viszonnyá, az pedig talán nem lesz neki
megfelelő. Minden szerelemnek vannak időnként ilyen aspektusai is, de nem szabad, hogy ez váljon döntően meghatározóvá,
különben a párja nem tud megnyílni.
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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

Megrendelhető paprika- (fűszer és csemege),
valamint krizantémpalánta Cserháton.

Tel.: 0902 302742, 0914224677.
Autóbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

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

A jó tanulmányi
eredményért ajándékozzon
könyvet
: -)
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MŰSORAJÁNLAT
május 13-tól 19-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

7.00 TV2 matiné, 12.50
Monk (amer.), 13.50 Doktor House (amer.), 14.50
Stepfordi feleségek (amer.),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 18.55
Shrek 2 (amer.), 20.50 A
múmia (amer.), 23.25 Rocky 2 (amer.), 1.55 Psych
(amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 12.05
Fit t Má n ia , 13.10 Ra ndi Taxi, 14.20 Ér i ntés
(amer.), 15.25 Keresd a
nőt! (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
19.20 A boszorká ny-heg y
(amer.), 21.250 Támad ás a
Fehér Há z ellen 2 (amer.),
23.30 Egyszemélyes kommandó (amer.)

RTL II

11.00 Glades (amer.), 13.00
Aranyajtó (amer.), 15.00 A
gyanú árnyékában, 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 21.00 Saul fia (magyar), 22.45 CSI: A helyszínelők (amer.), 23.45 Saul fia
(magyar)

M2

11.45 A k is herceg, 13.05
I rány Ok ido!, 13.25 Paula és a vadállatok, 13.55
A nag y ho -ho -ho -horgász, 14.35 Nils Holgersson csodálatos ut azása a
vadludak kal, 17.00 Jake
és Sohaország kalózai,
19.30 Peppa malac, 20.15
Eg yszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vag yok
it t!, 22.40 M R 2 A k usz ti k,
1.00 A nag y mester (hongkongi-k ínai)

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 . 50 A v i l á g t e t e jé n ,
14. 2 0 M a g y a r k r ó n i k a ,
14. 50 G á b o r d i á k (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 Eg y ny á r i
k a l a n d (m a g y a r), 2 0. 30
El őv í z ió, 21.0 0 E u r ov í z ió s D a l fe s z t iv á l , 0. 2 5
Vé g ve s z él y b e n (a m e r.)

Duna World

11.25 A Nosz t y f iú eset e
Tót h Ma r ival (mag ya r),
14.15 Tőkécz k i és Ta k aró, 14.45 Ha ng v illa , 15.15
Hog y volt?, 17.15 Csalá dba r át , 18.50 Térké p, 19.25
Í zőr zők , 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

12.25 Egy lépés a mennyország, 13.25 A test titkai,
14.20 Mit tudom én, 16.00
Jégkorong, 19.00 Híradó,
20.25 A test titkai (szlovák), 21.15 Talkshow,
22.10
Fatima
(olasz),
23.55 Egy lépés a mennyország

Pozsony 2

11.30 Tudományos magazin, 12.00 Jégkorong,
16.30 Farmereknek, 16.55
Vadász magazin, 17.25
Tesztmagazin, 18.30 Esti
mese, 18.45 Labdarúgás,
21.00 Jégkorong vb

Markíza tv

7.20 Tapsi Hapsi (amer.),
8.15 Dzsungelből dzsungelbe
(francia),
11.10
Rumlis vakáció (amer.),
13.10 Valahol már láttalak, 16.15 Oltári vőlegény
(amer.), 18.20 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Elár ulva (amer.), 22.35 Da
Vinci kód (amer.), 1.40 Miami Vice (amer.)

JOJ TV

8.15 Timon és Pumba
(amer.), 9.10 A Simpson
család, 10.40 Evelyn világa, 11.15 A zűr bajjal jár
(amer.), 14.00 James Bond
(amer.), 16.35 Építkezünk,
javítgatunk, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Éjszaka a levéltárban 2 (amer.),
22.45 Véletlen találkozás
(amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.25 A z
év pasija , 11.35 Super Ca r,
13.10 Mon k (a mer.), 14.10
Dok tor House (a mer.),
15.15 Szemtelen szemt anú k (a mer.), 17.25 R ipost,
18.0 0 Tények , 18.50 A
nag y duet t, 21.35 Szere lem, a ngolosa n (a mer.),
23.40 Kényszerleszállás
(a mer.), 2.25 Ha z udj, ha
t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.30
Édes otthon, 14.10 XXI.
század, 15.15 Nevelésből
elégséges (amer.), 15.45
Extralarge
(amer.-olasz),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.55 Vasember
2 (amer.), 22.35 Terminátor
3 (amer.), 1.25 Logan bos�szúja (amer.)

RTL II

9.45 Reneszánsz szerelem (amer.), 11.50 Segítség, bajban vagyok!, 16.50
A Thomas Crown ügy
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Az idege nember (amer.),
22.15 Don Jon (amer.), 0.00
Az idegen ember (amer.)

M2

12.15 Robin Hood kalandjai, 13.56 A nagy ho-hoho-horgász, 14.35 Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.55
A békakirályf i (német),
17.00 Jack és Sohaország
kalózai, 17.50 Aladdin,
18.10 Szóf ia hercegnő,
19.30 Peppa malac, 20.15
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.05 Magánbeszélgetés (amer.), 23.40
Bosszú (amer.)

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
14.05 Újra nyomoz a páros (a mer.), 15.40 A z okos
ma ma (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 K á r t yavá r
(a mer.), 22.05 Közönséges bű nözők (a mer.),
23.55 Újra nyomoz a pá ros
(a mer.)

Duna World

11.10 Vi r t uózok , 14.25 A z
én 56 - om , 14.50 A rejt é lyes X X. szá za d , 15.20
Rú zs és selyem , 15.50
Ö rök zöld d al la mok , 16.20
D u ná na k , Mekong na k eg y
a ha ng ja , 16.50 A hon na n
el i ndu lt a m , 17.25 Csalá dba r át , 18.55 Ö t kont i nen s,
19.25 Sze rel mes f öld r ajz ,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35 El hal lgatot t g yalá zat , 22.35 Eg y gá d zsó
ut a zá sa Roma n isz t á nba n

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
14.10 Poi rot (angol), 16.00
Jég korong vb, 19.00 Hírek, 20.25 Út a men nyországba (német), 23.25 Poirot (angol)

Pozsony 2

14.05
Sz í nészlegend á k ,
15.50 Nag yapa (szlová k),
18.50 Jég korong vb, 20.0 0
H í r a dó, 20.10 Jég korong
vb

Markíza tv

6.55 Mesék, 9.25 Az elveszett zsaru (hongkongi),
11.40 Chart Show, 13.50
Az
elveszett
gyermek
(amer.), 15.50 Da Vinci
kód (amer.), 19.00 Híradó, 20.30 A tanítónő (német), 1.40 Szex a városban
(amer.)

JOJ TV

9.15 Éjszaka a levéltárban
(amer.), 11.15 Kéjjel-nappal (amer.), 13.40 Újbor
(cseh), 15.50 Új kertek,
16.50 Szuper nyaralók,
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 1890 (szlovák),
22.10
A
kiindulópont
(amer.)

M1

HÉTFŐ

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

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 Walker,
a texasi kopó (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 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.10 A
nagyon nagy ő (amer.-német), 0.40 Bűnös Chicago
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (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 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Született szobalányok (amer.), 0.20 Az
indíték (kanadai), 2.30 Pánik
(magyar)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Story extra, 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, 18.50 1
perc és nyersz!, 19.55 Éjjelnappal Budapest, 21.15 Barátok közt, 21.55 Dr. Csont
(amer.), 23.25 Magyar ul
Balóval

RTL II

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, 16.25 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge,
17.25 Hagyjál főzni!, 18.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 23.00
Barátok közt

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
Gógyi felügyelő, 13.10 Pupákok, 13.35 Animália, 15.20
Állatkert a hátizsákban,
16.15 Mesélj nekem!, 18.00
Dr. Plüssi, 19.45 Pocoyo,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.25
Én vagyok itt, 22.35 Odaát
(amer.)

Duna tv

12.50 Jamie vidék i konyhája, 13.25 Zor ro (kolu mbiai), 14.15 Erdészház Fal kenauban (német),
15.05 A múlt ár nyékában
(szlovák), 16.10 Don Matteo (olasz), 17.10 R idi k ül,
18.35 A heg yi dok tor (német- osz t rák), 19.25 Maradj t alpon!, 20.25 Kékfény, 21.25 Hawaii 5.0
(amer.), 22.15 Alpesi nyo mozók (osz t rák), 23.00 A
hajsza (f rancia)

Duna World

11.20 Ez történt Budapesten (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt kontinens,
14.45 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
Maradj talpon!, 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.40
Ágota
(lengyel),
16.25 Környezetkímélő lakóházak, 16.55 Talkshow,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25 A
zongorista (francia-angol),
23.15 Dr. Martin (szlovák),
0.10 Diagnózis: Gyilkosság
(amer.)

Pozsony 2

14.35 Autószalon, 15.00
A II. világhábor ú, 15.30
Nemzetiségi
magazin,
16.00 Jégkorong vb, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.10 Jégkorong vb

Markíza tv

10.05 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 13.00
A farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 A farm,
22.50 Kredenc, 0.00 Mama

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek,
13.45
Testőrök,
14.45 Rendőrök akcióban,
15.45 Kényszeres vásárlók,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.30 Heti
hetes, 0.30 Zsaruvér (amer.)

M1

SZERDA

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (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 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.10 A
szultána (török), 2.10 Spartacus (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (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,
20.45 Tények top sztori,
21.00 Jack Reacher (amer.),
0.30 Üdv a mocsokban
(amer.-angol)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 1 perc és nyersz!,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1
perc és nyersz!, 20.10 Éjjelnappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.05 Szulejmán
(török), 23.40 Házon kívül

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A
kis menyasszony (indiai),
14.35
Éjjel-nappal
Budapest, 15.50 1 perc és
nyersz!, 16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 1 perc és
nyersz!, 20.10 Éjjel-nappal
Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.05 Halálos fegyver
(amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal Budapest, 15.50
1 perc és nyersz!, 16.55
Story Extra, .17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 1 perc
és nyersz!, 20.10 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.05 Showder Klub

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.25 Hagyjál főzni!, 18.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Pimaszúr átcuccol

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, 22.00 Pimaszúr
átcuccol

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Hagyjál főzni, 19.25 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder
Klub, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 23.00 Barátok közt

13.20 Pin kód, 14.45 Félix
levelei, 15.20 Állatkert a
hátizsákban, 16.00 Peppa
malac, 17.25 Béci és Réci,
18.00 Dr. Plüsi, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 22.40 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

13.35 Animália, 14.20 Béku
és barátai, 14.45 Félix levelei,
15.20 Állatkert a hátizsákban,
16.00 Peppa malac, 17.25 Béci
és Réci, 18.50 Bori, 19.45 Pocoyo, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 0.20 Gran
Hotel (spanyol)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 1 perc és nyersz!,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1
perc és nyersz!, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.20
Barátok közt, 21.55 Castle
(amer.), 23.20 XXI. század

RTL II

M2

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.20 Zorro (kolumbiai),
14.10 Erdészház Falkenauban (német), 15.00 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.05
Don Matteo (olasz), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A
hegyi doktor (osztrák), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 Önök
kérték, 21.25 Velvet Divatház (spanyol), 22.20 Cédrusliget (amer.-kanadai), 0.40
Hawaii Five.0 (amer.), 1.30
Alpesi nyomozók (osztrák)

Duna World

11.25 Fent a Spitzbergáknál
(magyar), 13.45 Szerelmes
földrajz, 15.10 Nemzetiségi
magazinok, 16.15 Útravaló,
16.30 Kézjegy, 17.15 Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Cirkuszfesztivál, 21.35 Maradj talpon!,
22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.00 Jégkorong vb, 14.55
Építs házat, ültess fát!, 16.25
Környezetkímélő
lakóházak, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia, szeretlek!,
21.50 Szlovák ízek, 22.20 A
pofon (szlovák), 23.05 Mindenáron, 0.00 Diagnózis:
Gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 11.55 Élő panoráma, 12.25 Kerékpártúra,
14.35 Jégkorong vb, 20.00 Hírek, 20.10 Jégkorong vb, 23.10
Jégkorong vb

Markíza tv

9.55 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 10 évvel fiatalabb, 21.40 A farm, 22.50
Rendőrségi esetek, 23.50
Két és fél férfi

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek, 13.45 Tesőrök, 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, 23.15 Zsaruvér (amer.),
01.15 Eltűntek (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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (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 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.10
Szerelem a Fehér Házban
(amer.), 0.40 Hűtlen vágyak
(amer.)

RTL Klub

RTL II

M2

Duna tv

12.50 Jamie vidéki konyhája,
13.25 Zorro, 14.15 Erdészház Falkenauban (német),
15.05 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.05 Don Matteo
(olasz), 18.35 A hegyi doktor
(osztrák), 19.25 Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér (amer.),
21.25 A fátyolos hölgy
(olasz), 22.25 A kéz, amely a
bölcsőt ringatja (amer.)

Duna World

11.50 A Hanákné-ügy (magyar), 13.40 Noé és barátai,
14.40 Kárpát expressz, 15.00
Nemzetiségi műsorok, 16.00
Az én Afrikám, 16.20 Szenes
Iván írta, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 21.35 Maradj talpon!, 22.35 Ridikül

Pozsony 1

10.00 Diagnózis: Gyilkosság
(amer.), 12.20 Nők klubja,
13.55 Építs házat, ültess fát!,
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
A keresztapa (amer.), 23.10
A diagnózis: Gyilkosság
(amer.), 0.40 Manara felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 11.55 Élő
panoráma, 12.25 Kerékpározás, 14.30 A diagnózis,
15.00 A II. világháború
archívuma, 15.30 Magyar
magazin, 16.20 Vadászoknak, 18.30 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.55 Az abszolút
svéd, 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 Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 A far m, 23.15 K re denc, 23.55 Két és fél férf i, 0.50 Mon k (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.45 Testőrök, 14.45
Rendőrök akcióban, 15.45
Mániákus vásárlók, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 A panelház
(szlovák), 22.00 Viszlát, nagyi!, 22.45 A szökés: Visszatérés (amer.), 23.45 Zsaruvér
(amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

M2

12.20 Táncakadémia, 13.35
Animália, 15.20 Állatkert a
hátizsákban, 17.25 Béci és
Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.20 Gran
Hotel (spanyol)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.15 Zor ro (kolumbiai), 14.05 Erdészház Falkenauban (német), 14.55 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.55 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.25
Maradj talpon!, 20.30 Tóth
János (magyar), 21.05 A
Bagi Nacsa Show, 22.05
Hár man a slamasztikában
(amer.), 23.50 Magyar rapszódia (magyar)

Duna World

11.20 Az idegen gyermek
(magyar), 13.20 Kék bolygó, 14.05 Magyar krónika,
15.00 Nemzetiségi műsorok, 16.00 Az én Afrikám,
16.20 Szenes Iván írta,
17.15 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván írta, 21.35 Maradj
talpon!, 22.40 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s h á z at , ü lt e ss fát!,
14.30 Ágot a ( le ng yel),
16.0 0 Jég korong vb, 19.0 0
H í r a dó, 20.25 Fi l m mú z e u m , 21.30 A m af f ióz ók ,
22.25 Tör vé ny é s re nd ,
23.50 D iag nóz is: G y i lkosság (a me r.)

Pozsony 2

11.45 Mesék, 12.00 Élő panoráma, 15.00 A II. világhábor ú, 15.30 Roma magazin, 16.25 Tesztmagazin,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.45 Esti
mese, 18.55 Jégkorong,
23.10 Jégkorong vb összefoglaló, 23.40 Jégkorongmérkőzések

Markíza tv

10.05 Családi történetek,
12.10 Monk (amer.), 14.10
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 férfi

JOJ TV

12.25 Topsz t á r, 12.50
Elveszett lelkek, 13.45
Testőrök, 15.45 Kényszervásárlók, 17.55 Főzd
le a nyámat!, 19.0 0 K r i m i,
19.30 Hí radó, 20.35 I nkog n itó, 22.00 Heti hetes,
23.00 Elfuserált plasztikai műtétek, 0.05 Zsaruvér (amer.), 1.00 Eltűntek
(amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00
Isten
áldjon,
E s p e r a n z a !(a r g e n t i n) ,
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, 22.00 Pimasz úr
átcuccol, 23.00 Barátok
közt

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
Gógyi felügyelő, 13.35 A
kis időutazók, 14.20 Béku
és barátai, 14.55 Franklin,
17.25 Béci és Réci, 18.00
Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar),
23.10
Odaát
(amer.), 0.55 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.30 Zorro (kolumbiai), 14.20 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.05 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.30
Virtuózok, 21.15 Agatha
Raisin (angol), 22.10 Éjféli
leszámolás (amer.)

Duna World

11.25 Amerikai komédia
(magyar), 13.45 Rúzs és selyem, 14.40 Esély, 15.35 Öt
kontinens, 16.05 Az én Afrikám, 16.25 Szenes Iván
írta, 17.15 Család-barát,
18.30 Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.35 Van képünk
hozzá, 22.30 Ridikül, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.34 Ágota (lengyel),
16.25 Kör nyezetkímélő lakások, 16.55 A hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Mit t udom
én, 21.55 Úttalan utakon,
22.40 Egy gazember halála
(amer.), 0.40 Talkshow

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 14.00 Múzeum,
15.05 A II. világhábor ú,
15.45 Szemtől szemben,
16.15 ( Nem)celebek, 17.00
Hírek, 17.45 Városból városba, 18.45 Labdar úgás,
21.05 A 11. parancsolat
(szlovák), 22.15 A kilencedik nap (cseh-német)

Markíza tv

12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A farm,
21.40 A farm – párbaj,
23.30 Tisztítótűz (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek, 13.45 Testőrök,
14.45 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Műkincsvadászok (amer.),
23.20 Tökös csávó (amer.),
1.20 Sziklák szeme (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

május
május
május
május
május
május
május

13-án
14-én
15-én
16-án
17-én
18-án
19-én

Szervác
Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a pozsonyzávodi Prelec Peter és a gútai
Borosová Silvia, a gútai Kele Balázs és az ifjúságfalvai Kasznár Ildikó.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az izsai Csalányos Jázmin, a marcelházai Opálka Kristóf, a perbetei Komár Karol, a csallóközaranyosi Nagyvendégi Fanni, a keszegfalvai
Machlica Peter, az ógyallai Redecká Zoe Gabriella és Kováč Kristína, a muzslai Török Roland és
Farkas Tímea, az érsekújvári Bartek Peter, a párkányi Borovič Adam Jozef, a komáromi Hromada
Slavomír, Šallai Liana és Spevák Dárius.

A Dunatáj receptkönyvéből

Szabolcsi csirkés
egytálétel

Hozzávalók:
2 db filézett csirkefelsőcomb
1 db nagyobb filézett csirkemell
4 evőkanál étolaj
40 dkg burgonya
1 db közepes fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
ízlés szerint só
ízlés szerint bors
ízlés szerint ételízesítő

Elkészítése:
A hagymát és fokhagymát apróra vágjuk, az olajon 1 percig dinszteljük. Hozzáadjuk a hússzeleteket és mindkét oldalát fehéredésig
pirítjuk. Kevés vizet adunk hozzá, 10-12 perc alatt fedő alatt puhára pároljuk. Közben meghámozzuk, tisztítjuk és egészen vékony
karikára vágjuk a krumplit. Leöblítjük, szűrőn felfogjuk. A kész
hússzeleteket hőálló üvegedénybe szedjük és fedelével letakarjuk.
A zsiradékot kb. 1 dl vízzel felöntjük és hozzátesszük a burgonyát.
Fedő alatt körülbelül 12 percig pároljuk, félidőben átforgatjuk.
A burgonyánk akkor jó, ha megpuhult és az összes levet elfőtte. Ekkor még néhány percig tartsuk közepes hőmérsékleten és
hagyjuk az alját kissé megpirulni. Érezzük a sült krumpli kellemes
illatát. A húsokat a kész burgonya tetejére tesszük, fedő alatt, de
már a tűzről levéve néhány perc alatt átmelegítjük.

H A L Á L O Z Á S

keresek
munkatársat,
munkatársnõt.

Tel.: 035/770 1125.

Komáromi
élelmiszerüzletbe
eladónőt
keresünk

(Happy Day, Klapka utca)
Érdeklődni lehet
10 és 14 óra között
a 035/7710 302-es
telefoszámon.

* Eladók héthetes tojójércék (3,50 euró/darab). Tel.: 0905 270
597, 0908 475 837.

WALDEK

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.
Dr. Czirák Szabó
Henrietta
fogorvos

tisztettel értesíti betegeit,
hogy gútai fogászati
magánrendelője
átköltözött
a Főút 23. szám alá.
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Hozzávalók:
A kakaós tésztához:
6 db tojássárgája
3 dl tejföl
15 dkg cukor
25 dkg finomliszt
1 csomag sütőpor
2 evőkanál cukrozatlan kakaópor
A kókuszos tésztához:
15 dkg cukor
6 db tojásfehérje
20 dkg kókuszreszelék
10 g vaníliás cukor
A krémhez:
25 dkg vaj
6 db tojássárgája
A tetejére:
6 evőkanál porcukor
10 dkg étcsoki
3 evőkanál finomliszt
kevés tej /kb 1 dl/
5 dl tej
1 evőkanál vaj
Elkészítése
A tojásokat szétválasztjuk. A kókuszos tésztához a tojásfehérjét
keményre felverjük a cukorral, majd belekeverjük a kókuszreszeléket.
A kakaós tésztához a sárgáját felhabosítjuk a tejföllel, a cukorral,
majd belekeverjük a sütőporral elkevert lisztet és a kakaóport.
Kettévesszük a kakaós masszát. Az egyik felét tepsibe simítjuk,
majd arányos távolságra egy kanállal kókuszos tésztapöttyöket
teszünk rá.
A tetejét befedjük a maradék kakaós masszával úgy, hogy a hézagokat is kitöltse, majd előmelegített sütőbe toljuk és 180 oCon tűpróbáig sütjük.
Ezalatt elkészítjük a krémet.
A tojássárgáját a porcukorral, a liszttel, a tejjel, a
vaníliás cukorral csomómentesre keverjük, sűrűre
főzzük, majd kihűtjük. Ezután belekeverjük a margarint.
Amikor a tészta megsült, keresztben kettévágjuk, majd
megkenjük a krém kétharmadával. Ráillesztjük a
tészta másik felét, rákenjük
a megmaradt krémet.
A csokit a tejjel gőz fölött
simára felolvasztjuk és a
végén hozzákeverjük a vajat, kicsit hagyjuk hűlni,
majd a kész sütire simítjuk.
A tetejére reszelhetünk
fehér csokoládét, de ez elhagyható.

S Z U D O K U

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Magyari Anna (78 éves), Verešpejová
Erika (76 éves), Rigla Ilona (81 éves), az őrsújfalusi
Selmecziová Helena (65 éves), a gútai Nagy Mária
(80 éves) és Vass Gábor (72 éves), az ekeli Németh
Gyula (70 éves), a kolozsnémai Lakatos József (45
éves), a virti Pavlíková Alžbeta (71 éves), a keszegfalvai Lencseová Helena (75 éves), a szilosi Zajac
Ján (85 éves), a bátorkeszi Dominová Helena (79
éves) és Mácsodi József (66 éves), a vágfüzesi Forró
Béla (93 éves).		 Emléküket megőrizzük!

Komáromi
horgászboltba

A tálaláshoz:
ízlés szerint tejföl

Panda maci szelet

227 699

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

e-shop: www.privlačuj.sk
HÁZBIZTOSÍTÁS A LEGJOBB ÁRON!
TEL.: 0905 928 195.

A Delta úszóklub versenyzői komoly sikereket értek
el az ausztriai Grazban. A
Stroeck ATUS Graz Trophy
nemzetközi úszóversenyén
15 ország 114 klubjának
811 versenyzője vett részt,
akik közül sokan az olimpiai játékokra, Európa-, vagy
Világkupára készülnek. A
komáromi Delta úszóklubot Dragúň Marián, Ema
Szászová a Miriama Szászová képviselte.
Az első napon MARIÁN
DRAGÚŇ bejutotta 100 m
mellúszásban az „A” fináléba,
ahol az előfutamokban csak
néhány századmásodperccel
maradt le személyes csúcsával.
Az első helyezést MIRIAMA
SZÁSZOVÁ érte el a 10-11
évesek kategóriájában, ahol
aranyérmet nyert 200 méteres
gyorsúszásban, ezután pedig
50 méteres hátúszásban ezüstérmes lett. Testvére, EMA
SZÁSZOVÁ 200 méteres hátúszásban ezüst-, 200 méteres
hátúszásban pedig bronzérmes

lett. Mindemellett Miriama
200 m hátúszásban, 2:33,56
idejével országos csúcsot
úszott korosztályában.
Szombaton
MARIÁN
DRAGÚŇ 200 méteres mellúszásban az 5. helyezést érte el,
ám ez azt is jelentette, hogy ezzel korosztályában minden idők
második legjobb szlovákiai
idejét úszta! A lányoknak sem
kellett szégyenkezniük, hiszen
400 méteres gyorsúszásban
5:23,58 idejével MIRIAMA
SZÁSZOVÁ aranyérmet nyert,
ami szintén szlovákiai rekordot
jelentett. Emellett szerzett még

Dikácz Bence újra dobogós lett
A múlt hét végén került megrendezésre
a Nyugat-dunántúli Régió Bajnokság,
amelyen indult a 13 éves komáromi Dikácz Bence is. A tehetséges fiú jelenleg a
somorjai Three Pools Klub tagja és DélKomáromba jár edzeni. Bence a Marianum Egyházi Iskolaközpont hetedikes
tanulója, edzője Szeidl Balázs.
A bajnokságot Szombathelyen rendezték
meg, ahonnan Bence az alábbi érmekkel
tért haza: Aranyérem: 200 m pillangóúszás + 200 m mellúszás
* Ezüstérem: 400 m gyorsúszás * Bronzérem: 200 m gyorsúszás

egy aranyérmet (100 méteres
hátúszás), és egy ezüstérmet
(50 méter gyorsúszás). EMA
SZÁSZOVÁ pedig 400 méteres gyorsúszásban második lett
nővére mögött!
Knihár Mihály edző a Szlovák Úszószövetség (Slovenská plavecká federácia) égisze
alatt összeállított egy stafétacsapatot is. A 4×100 méteres stafétaúszásban Marián
Dragúň (mell-), Adam Černek
(hát-), Tomáš Peciar (pillangó-) a Alex Kušík (gyorsúszás)
rajtoltak és a dobogó harmadik
fokára állhattak.
A vasárnap szintén hozott
néhány érmet a komáromi
fiatal úszóknak: MARIÁN
DRAGÚŇ egyéni csúcsot
úszott 50 m-es mellúszásban,
amely a B fináléhoz volt elég.
MIRIAMA még egy ezüstérmet (100 méter gyorsúszás) és
egy bronzot (50 m pillangó) is
kiharcolt, ugyanakkor EMA
harmadik helyen végzett (100
m gyorsúszás).
A Delta úszóklub összesen 4
arany-, 6 ezüst-, és 4 bronzérmet szerzett Grazban.

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS
KFC Komárom – Negyed 2:2 (2:2) Hatalmas
irammal kezdtek a hazaiak, a komáromiak viszont remekül védekeztek. Az első gól Haša révén a 19. percben született, hat perccel később
viszont a negyediek egyenlítettek. Rendkívül
izgalmas percek következtek, ugyanis nem
csak a hazaiak, de a komáromi csapat is folyamatos támadójátékot mutatott be. A negyediek

Jakab István felvételei a múlt héten megtartott középdöntő komáromi találkozóján készültek, amikor az
alapszakasz listavezetőjével való találkozón dőlt el a
döntőbejutás.
MKB Rieker COM-therm – BK Kassa 95:54
(48:21)
Az első pillanattól kezdve őrjöngött a komáromi szurkolótábor és ez a buzdítás további két játékossal felért.
A komáromi kosarasok olyan tempót diktáltak, hogy
vendégeik szinte feladták a harcot, így a találkozó végére a komáromi sportcsarnokban örömünnep volt,
nem szólva arról, hogy pár nappal korábban Európakupát sikerült Szlovéniából hazahozni.

BK Inter Pozsony – MBK Rieker COM-therm Komárom
75:70 (44:47 * 18:28, 26:19, 14:9, 17:14)

A szlovák kosárlabda-bajnokság döntőjében a pozsonyi Intert kapták a komáromiak
ellenfelüknek, ami mindkét csapat számára megnyugtató érzés volt, hiszen ettől a pillanattól
kezdve legrosszabb esetben is a vesztesnek legalább ezüstérem jut. Az azonban biztos, hogy a
két csapat között egyetlen összecsapás sem lesz gyaloggalopp...
Szombaton pozsonyi pályán faragtak le a komáromiak elő- tak rabolni. Ismét a védelemé
kezdődött a párharc. A hazai nyéből. A második félidő első volt a főszerep, Komárom
csapatot alaposan meglepte a játékrészében a pozsonyiak dobói viszont többször – legkomáromiak hevessége, akik támadó játék mellett védelmü- alábbis úgy tűnt – megtorpanszinte odaszegezték az Intert ket is megszilárdították és a tak, féltek átlépni a pozsonyi
a saját térfelére, miközben komáromiak minden igyeke- térfélre. Ebben a negyedben
szebnél-szebb akciókkal lep- zetük ellenére csak néha-néha három ponttal maradtak alul,
ték meg a házigazdákat. Az jutottak az Inter kosara alá. ez viszont arra enged követelső negyed végére tízpontos Mindkét csapat idegesen ját- keztetni, hogy Komáromban
előnyt sikerült kiharcolniuk. szott és végül ötpontos vere- hatalmas visszavágó várható.
Az Internek a második ne- séggel végződött ez a negyed.
gyedben már sikerült ren- Feszült hangulatban kezdődött Komárom pontszerzői: Tomič
deznie sorait, fokozatosan a negyedik játékrész, hiszen a 18, V. Djordjevič 16, Langston
felzárkóznia, illetve átven- hazaiak szurkolóiknak akar- 13, Halada 9 (3 hárompontos),
ni a negyed irányítását is. A tak kedveskedni, a komáromi Vido 8 (B. Bojanovský 6, Kufküzdelem végére hét pontot vendégek pedig pontot akar- fa, Cobb és P. Petrovský 0-0).

K E M P O
Meglepetést okoztak a szlovákiai kempósok a Portugáliában megrendezett világbajnokságon,
ahonnan 2 arany-, 6 ezüst- és 4 bronzéremmel tértek haza. A felmerült nehézségek és buktatók ellenére a Szayka Róbert vezetett Szlovák Kemposzövetség továbbra is a világ élvonalába tartozik.
– Már a felkészülés sem volt
zökkenőmentes – mondta
Szayka Róbert. – A tornatermet, ahol az edzéseket tartjuk,
felújították, ezért átmenetileg
más helyet kellett keresnünk.
Mindig adódik valami gond
az anyagiakkal is. Ezúttal is
szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzájárult
ahhoz, hogy eljussunk a világbajnokságra. A komáromi és a
dunaszerdahelyi kempóklubok
sportolóinak a nehézségek ellenére sikerült felhívni a figyelmet városaikra, klubjaikra.
Szayka Róbert a K1 szenior kategóriában már az első percben
kiütéssel győzött és szerezte
meg az aranyérmet. – Valójában egy belső hang azt súgta,
induljak, aztán a többi már

taktika és tapasztalat kérdése
volt – mondta mosolyogva. A
nemzetközi KEMPO
Szövetség Szlovákiát
bízta meg a 2017 októberében rendezendő
KEMPO Európa-bajnokság megszervezésével. A portugáliai
eredmények:
VASS Mátyás: 1.
hely Full Contact, 2.
hely K-1, 3. hely Submission grappling, 3.
hely Semi-Contact *
SCHILLER Bence:
2. hely Full Contact,
2. hely Submission
Grappling, 2. hely Semi Contact, 3. hely K-1 * CZIBOR
Tivadar: 2. hely Semi Contact, 3. hely K-1 * SZAYKA

Róbert: 1. hely K-1, 2. hely
Kata.

igazolták a vendégek fölényét.
* Nagysalló – Ekel 4:0 (2:0)
Rossz napot fogtak ki az ekeliek, a hazaiak védelme tökéletes
volt, csatáraik pedig formában
voltak* Hetény – Garamkovácsi 5:3 (4:1) Már az első félidőben brillíroztak a hetényiek
(Csintalan 3., 21. perc, Jenes 7.
perc, Novota 45. perc), akik a
második félidőben is növelték
előnyüket (Smolka 63. perc).
VI. liga, 25. forduló
Csallóközaranyos – Búcs 0:0
* Vágfüzes/Kava – Szilos 1:2
(1:1) góllövő Jancsó, illetve Babiš 2 * Marcelháza B – Madar 0:3 (0:1) góllövő Gáspár

2, Varga * Izsa – Keszegfalva
0:0 * Nemesócsa – Perbete 1:2
(0:2) góllövő Csizmadia, illetve
Rigó és Matuš * Újgalla – FK
Actív 3:2 (2:1) góĺlövő* Caletka, Laktiš, Kiss, illetve Budai
és Turza * Örsújfalu – Dunamocs 2:3 (0:1) góĺlövő Štrtba,
Barton, illetve Varró, Kálazi és
Janík * Bátorkeszi – Dunaradvány 1:0 (0:0) góllövő Barton.
VII. liga, 19. forduló
Szentpéter B – Tany 6:2 (1:2) *
Bogyarét – Nagysziget 2:2 (0:0)
* Ifjúságfalva – Bajcs () * Szabadnapja volt Pat, Bogya/Gellér,
Csicsó és Megyercs csapatának.
- cseri -

Elhunyt Luka Béla, a komáromi foci egyénisége
Tizennégy éves korában jelentkezett
edzésre a ráckerti pályán, ahol bekerült
a KFC kölyökcsapatába, majd sportkarrierjét az ifjúsági csapatban folytatta. 1961-ben felvételt nyert a Testnevelési Főiskolára és visszatérte után,
1967-ben az Gépipari Szakközépiskolában kapott tanári állást. Itt alapozta
meg az iskola sokoldalú sportéletét.
Közismerten egy minden körülmények
közt nyugalmát megőrző ember volt,
a legkritikusabb helyzetekben is igazi arisztokrataként viselkedett. Volt vezetőségi tag, edző, csapatvezető, és minden
beosztásában a legnagyobb alázattal viseltetett a klub iránt.
Lapunk sokéves tudósítójakét is tevékenykedett. A halál 74
éves korában érte.
Emlékét megőrizzük!

TEREMKERÉKPÁROZÁS
Szombaton a gútai sportcsarnokban zajlott a Gúta Kupa,
amelyen eldőlt, hogy a szlovák
teremkerékpározás színeiben kik
képviselik majd ezt a sportágat
a három hét múlva sorra kerülő
junior Európa-bajnokságon. A
győzteseknek Kárpáty Ernő, a
városi sportbizottság elnöke adta
át a díjakat.
Felvételünkön balról Hajdú Andrea, a gútai teremkerékpárosok
edzője és Kárpáty Ernő látható.

CÉLLÖVÉSZET
Fekete lőporfüst szállt a levegőben

A felvételen Vass Mátyás,
Schiller Bence, Szayka Róbert és Czibor Tivadar látható

BIRKÓZÁS
Április 29-én 5 ország 281 birkózója 28 birkózóklub képviseletében rendezték meg Győrben a IX. Nemzetközi Gyermek és Diák Szabadfogású Sillai László Emlékgálát, amelyen
járásunk több klubja is megmérette magát.
A komáromi Spartacus Birkózóklub
egyéni eredményei:
Gyermekek (2008-2009): 26 kg … 5. hely
CSIZMADIA Levente, 6. hely MÉHES Szabolcs * 32 kg … 7. hely CINGEL Anthony
Diákok I. (2004 – 2005): 46 kg …3. hely LAKATOŠ Imrich * 75 kg … 6. hely NAGY Dávid
Serdülők (2002-2003): 50 kg … 6. hely
NAGY Tamás * 54 kg … 3. hely PREZMECZKÝ Gyula

IV. liga, 24. forduló
Újlót – Gúta 2:0 (1:0) Nem
játszott alárendelt szerepet a
gútai csapat, viszont az újlótiak
szerencsésebbnek bizonyultak *
Szentpéter – Felsőbodok 2:2
(1:0) A második percben már
a vendégek jutottak előnyhöz,
amit a félidő végéig meg is
őriztek. Kianek a találkozó 48.
percében egyenlített, ám a 60.
percben ismét a felsőbodokiak
örülhettek. A találkozó 83. percében a kispadról beálló Lőrincz
egyenlített * Ímely – Nyitra B
1:2 (1:1) A nyitraiak a találkozó
12. percében jutottak vezetéshez, ezt a 35. percben Gajdoš
egyenlítette. A találkozó 76.
percében ismét a nyitraiak voltak eredményesebbek * A bajnoki táblázatban 1. Ímely (45
pont), 9. Gúta (30 pont), 11.
Szentpéter (25 pont).
V. liga, 24. forduló
Ógyalla – Zselíz 2:1 (0:0) Az
első félidő erőpróbálgatása után
az 59. percben Kling, majd a
65. percben Porubszky gólja
okozott örömet a gyallai szurkolóknak * Gyarak – Naszvad
1:0 (0:0) Bár az első félidőben
érezhető volt a naszvadiak fölénye, a második félidőben fordult
a kocka * Komját – Marcelháza 1:3 (1:1) Török (7. perc),
Hegedűs (48. perc), Leszko
(62. perc) góljai egyértelműen

gólja után három perccel Roman Haša duplázott, viszont az örömmámor nem sokáig tartott,
ugyanis két perccel később már a komáromi
kapuban volt a labda. A második félidőt már a
komáromi csapat irányította, gólt lőni azonban
a negyediek védőinek köszönhetően nem sikerült * Komárom 65 ponttal vezeti a bajnoki
táblázatot.

Kadétok (2000-2001): 63 kg 1. hely NAGY
Balázs.
Dr. Kúr Károly
***
A gútai birkózók sem tértek haza üres kézzel, ők is méltóképpen képviselték régiónkat.
Eredményeik: Gyermekek: 46 kg Nagy Ákos 3.
hely * +43 kg Tóth René 5. hely
Diákok: 35 kg Kabé Mosul 2. hely.
-gmisi-

Április 29-én, szombaton az idei 26. Komáromi Napok rendezvénysorozatán belül, három ország, közel 140 versenyzőjének nevezésével került megrendezésre a már hagyományos Klapka
Kupa elöltöltős fegyverek nemzetközi versenyének 22. évfolyama. Ez a versenysorozat a Komáromi Napok programjai között a legrégebbiek közé tartozik.
A résztvevők ismét körükben 25, illetve 50 m-re kihelyezett A komáromi Royal Sportlövő
üdvözölhették Klapka György lőlapokra leadott 13 lövéssel, Klub színeit több versenyző is
tábornok leszármazottait, még- melyekből a legjobb tíz került képviselte, közülük Vetterli kapedig Klapka Petrt és lányát, kiértékelésre. A nap folyamán tegóriában (puska 50 m) Szalai
akik Prágából érkeztek erre a leadott csaknem 1800 lövés, Lajos az ötödik, Tárnok János
versenyre, s mindketten lővo- több kg lőpor, valamint ólom a hatodik helyet szerezte meg,
nalra is álltak, hogy bizonyít- „elfogyasztása” után kerültek míg Dubány Imre mérnök Kusák pontosságukat.
ki az egyes versenyszámok – chenreuter-csappantyús pisztoly
Napsütéses, ám szeles időben melyekből idén összesen tíz kategóriában 93 köregységgel az
álltak a versenyzők a Royal volt kiértékelve – győztesei.
ötödik lett.
Fuisz Attila
Sportlövő Klub lőterén a lővonalhoz, hogy bizonyítsák felkészültségüket, pontosságukat.
Magát a versenyt megtisztelte
jelenlétével Stubendek László,
Komárom polgármestere, aki
nyitóbeszédében üdvözölte a
jelenlévőket, majd kellemesen
eltöltött napot és jó versenyzést
kívánt.
A szlovák, magyar, illetve
cseh versenyzők rövid és hos�szú fegyverek kategóriájában
mérhették össze tudásukat a

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával •
Főszerkesztő: Morovič Lajos • Rovatvezető: N. Kulacs Zsuzsa • 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
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