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A városi vagyon gátlástalan eltékozlása felelősségrevonás nélkül,
avagy amikor a közpénz elveszti közpénz jellegét

Németh István felvétele

Feszty az MKP-ról, Korpás az ügynökmúltjáról,
Szabó a KOMVaK-ról beszélt a közösen tartott sajtótájékoztatón

Hogyan árulták el az MKP-t és
a komáromi szavazókat az összefogással?
Igaz, szerkesztőségünk nem kapott meghívót Feszty Zsolt, Korpás Péter és Szabó Béla kép-

viselők közös, múlt héten pénteken megtartott sajtótájékoztatójára, ám azt a technika jóvoltából többször is végighallgathattuk és megnézhettük. Az ott elhangzottakat a következőképpen
összegezhetjük: Aki még nem tudta, most már megtudhatta, hogy Korpás Péter neve szerepel az
állambiztonsági ügynökök listáján, ám állítása szerint ő ártatlan (tulajdonképpen egy „hős”). A
három képviselő a Híddal működik együtt, de továbbra is az MKP nevében tetszelegnek.

Korpás Péter magyarázkodása érzelmi alapokra épült, mint
mondta, ugyan az ő neve szerepel a listán, mivel az állambiztonság látókörébe került, amikor
egy szamizdatot csempészett át
Magyarországról, viszont nem

jelentett senkire. Bár közismert,
hogy aki piros betűs „A” kategóriát érdemelt ki, az a jelentésekért pénzt is kapott.
Feszty Zsolt képviselő azt igyekezett megmagyarázni, hogy
miért indultak a 2014-es önkor-

mányzati választásokon a HídMKP közös listáján.
Szabó most is MKP-tagnak tartja
magát, holott egyetlen alapszervezet sem jegyzi. Sajnálta, hogy
az új komáromi alapszervezet
nem vette fel velük a kapcsolatot.

Hány milliójába kerül Komáromnak
a KOMVaK megmentése?
Mint ismeretes, a KOMVaK még Bastrnák Tibor polgármester támogatásával kinevezett korábbi vezetése az önkormányzat felhatalmazása nélkül Komárom számára
rendkívül előnytelen szerződést kötött. A HASS Kft. által nyújtott kölcsön fejében
ugyanis elzálogosították a közvagyont. A szerződés pénzügyi feltételei még egy uzsorásnak is becsületére válnának. Mivel a KOMVaK a kötelezettségeit nem képes időben
teljesíteni, a HASS Kft. követeli az elzálogosított közvagyont.

Lapzárta után tartotta meg
rendkívüli ülését a komáromi
képviselő-testület
pénzügyi
szakosztálya, amely elé titkosított (!) anyagként terjesztette
elő a KOMVaK új vezetősége
a javaslatot, miszerint a cég
vagyonának megmentése érdekében azonnal ki kell fizetni
a teljes tartozást és a kamatos
kamatok egy részét, s akkor a
Haas Kft.-nek már nem lesz
további követelése.
A tárgyalásról már nem kaphattunk információkat, viszont
fennáll a lehetősége annak,

Tűz pusztított Örsújfalun

hogy a bizottság elfogadja a
beadványt, s azt jóváhagyja az
önkormányzat tanácsa is. Bizonyára olvasóinkban is felmerül a
kérdés: MIBŐL LESZ ERRE
PÉNZ?
Adva van egy városi cég, amely
évek óta úgy gazdálkodik, hogy
abba nincs beleszólása a polgármesternek, s adott a képviselők
baráti és lekötelezett csoportja, amely lelkesen asszisztál az
Olláry-féle borospince rendezvényeihez. Még azt is el tudták
intézni, hogy a város 100 ezer
euróért megvásároljon egy már
régen nem létező gáztalanítót.
A 2010-ben végzett ellenőrzés
alapján a városnak eladott vagyon túlárazásával 156 ezer eurós haszonra tettek szert. Álljon
itt néhány adat későbbi időpontból is.
Szabó Béla mérnök, aki korábban a város gazdasági ügyeivel
foglalkozó alpolgármester volt,
valamint a KOMVaK ellenőrző bizottságának tagja, az egyik
nemrégiben megtartott sajtótá-

jékoztatón azt állította, hogy a
KOMVaK nem kapott anyagi
támogatást a város kasszájából.
Szeretnénk megemlíteni, hogy
2014-ben, a városi szennyvíztisztító átépítésekor az 5 %-os
önrészt a város átvállalta, ami
275 291 ezer eurónak felel meg.
Egy évvel később a város, mint
tulajdonos újabb 900 ezer eurót
biztosított tőkeemelésre, amit
nyugodtan nevezhetünk támogatásnak is. Idén a bérleti díjak
tőkésítésével félmillió euróhoz
jut a cég, illetve további 250 ezer
eurót kap a bérletükben levő városi vagyontárgyak javítására!
Ennek fényében Szabó Béla nyilatkozata minimum részrehajló
és félrevezető volt.
A jelenlegi erőviszonyokat figyelembe véve elképzelhetetlennek
tűnik, hogy az ügyben felelősségrevonás történjen, csak abban
lehet bízni, hogy a következő
választásokon a szavazók nem
adnak újabb esélyt az ügyben
érintett és leszerepelt képviselőknek.

Köszönjük…
Vasárnap délután hatalmas tűz ütött ki
Örsújfalu Vadas részében, ahol egy alumínium ablakok gyártásával foglalkozó
üzemben pusztítottak a lángok. A tűzoltók és a rendőrség nagy erőkkel vonult ki
a tűzesethez. Komáromból két, Gútáról,

Nagymegyerről és Érsekújvárból egyegy tűzoltóautó érkezett a helyszínre,
amelynek a környéket ideiglenesen le
kellett zárni. A tűzoltók még este 8-kor
is a helyszínen voltak és az esetleges tűzgócokat keresték. Ennek érdekében több

Idén is lesz
Kattancs-fesztivál Gútán

Hagyományt teremtettek Gútán, amikor tavaly első ízben
rendezték meg a különleges paprikás kalács, azaz a kattancs
fesztiválját. A nagy sikerre való tekintettel idén június 24-én
már a második ilyen rendezvényre kerül sor.
A szervezési munkák már el- lom melletti szabadidőparkba,
kezdődtek, ugyanis idén to- ahol már pénteken megkezvábbi nívós programokkal dődnek a programok. Egyelőre
várják majd a fesztivál részt- annyit árulunk el, hogy a feszvevőit, akik a finom kemencés tivál egyik vendége a Mokka
kalácsok mellett természetesen Tribute Band bulizenekar lesz.
a csapatok által készített bográcsételeket is megkóstolhatják majd.
Egész napon át tartó rendezvényről van szó, így a program
összeállításánál a családok apraját, nagyját várják a vízimaA Munka-, Szociális és
Családügyi Hivatal komáromi igazgatósága értesíti
ügyeleit, hogy február 23án a pénzügyi hozzájárulás
és egészségkárosodás mértékének megítélését végző
osztálya (odelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností) a Király
püspök utca 30. szám alóĺ
átköltözött a Megyeház
utca 15. szám alá (Župná
č. 15 – a volt jnb épülete)
a földszint 23, 24/1, 24/2,
27/1 és 27/2 irodákba.

Az érintettek
figyelmébe!

helyen meg kellett bontani a tetőzetet is.
Tekintettel arra, hogy az üzemben vasárnap nem folyt munka, a szakértők
feladata lesz eldönteni, hogy elektromos
zárlat, vagy pedig szándékos gyújtogatás
történt.
Fotó: Obonya Sándor

Együtt az Úrral

Közös imádságra hívja a keresztényeket a komáromi római
katolikus plébánia új kezdeményezése, a 24 óra együtt az
Úrral, amelyre minden csütörtökön 15 órától pénteken 15
óráig kerül sor a Szent Anna-kápolnában.

A komáromi nyugdíjasok nevében ezúton szeretném megköszönni és hálámat kifejezni Komárom polgármesterének,
alpolgármestereinek, valamint az Eötvös Utcai Alapiskola
étkezdéje vezetőjének és munkatársainak a lehetőségért,
hogy az iskolai étkezdéből kedvezményezett áron, napi szinten meleg, egészséges ételhez jutunk.
Ezzel megkönnyítik mindennapjainkat, hiszen sokan közülünk kis nyugdíjukból már egyedül tengetik életüket. Örömmel tölt el, hogy az iskolai étterem dolgozói finom ebéddel és
nem utolsósorban kedves szóval, szeretettel várnak bennünket.
A nyugdíjasok nevében Bugár György

V. László királyra és a Szent Korona
Komáromba érkezésére emlékeztek

V. László 1440. február 22-én Komáromban született. Habsburg-házi magyar
király, Ladislav néven cseh király volt. Mivel születésére négy hónappal az
apja halálát követően került sor, ezért gyakran Utószülött (Postumus), vagyis
Ulászlónak is nevezik. Apja Albert magyar, német és cseh király, anyja pedig
Luxemburgi Erzsébet volt.
Luxemburgi Erzsébet özvegy királyné idején érkezett a városba, hogy később
Kottanner Jánosné Wolfram Ilona nevű V. László fejére kerüljön.
első komornájával ellopatta a visegrádi Az Egy Jobb Komáromért Polgári Tárvár titkos kamrájából a magyar királyi sulás erre a történelmi eseményre emlékoronát és azt Komáromba hozatta. A kezett az elmúlt napokban. A történelmi
szent ereklye a Duna jegén, szánon, pap- eseményeket Bencze Dávid történész
lanba rejtve éppen a királynő vajúdása idézte fel. A Viking Pub pincehelyiség-

ében megtartott előadás után a résztvevők átvonultak az Anglia-parkba, V. László ez alkalomból
égő fáklyákkal megvilágított mellszobrához. Arlett Tamás, az Endresz Csoport Egyesület elnöke
dr. Knirs Imrével együtt örömmel nyugtázta, hogy
megemlékezéseiknek köszönhetően is egyre többen fedezik fel maguknak V. Lászlót, és a kettészelt Komáromban élőket arra buzdították, hogy
a Duna mindkét partján évről évre sorra kerülő
további rendezvényeken is egyre többen vegyenek részt. Végül a szobor talapzatánál Komárom
város nevében Stubendek László polgármester és
dr. Knirs Imre helyezte el a megemlékezés koszorúját, majd az Endresz Csoport Egyesület, az EJK
PT, a Magyar Közösség Pártja (MKP) városi szervezete több képviselője is.
Nagy Miskó Ildikó és Ertl Péter felvételei
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Az óceán túlpartján is őrzik őseik nyelvét

Argentínából jöttek
Február 12-15-ig volt a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola
vendége az a nyolc magyar
származású gyermek, akik az
óceán túlpartjáról, Argentínából érkeztek. A gyerekek a
Zrínyi Ifjúsági Körben tanulnak szombatonként magyarul. A hetényi diákok azonnal befogadták őket maguk
közé, így a nyolcadikosok és
kilencedikesek között ismerkedhettek meg a kisebbségi
iskolaügyi programmal.
Az igazgató asszony, Czibor
Angelika aprólékosan beavatta őket az iskola életébe, és
látszott a gyerekeken, ha tehetnék, azonnal átiratkozná-

15 éves a komáromi

Kétnyelvűség és képességfejlesztés
a nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetben

Az elméleti és a gyakorlati képzés összefonódása

A közel 60 éves tradícióval rendelkező nyitrai pedagógusképzés egyik alappillérét a magyar
szakos tanárok képzése jelenti. Napjainkban azonban a tanárképzésen túlmutat a nyitrai
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet kínálata, mert a továbbra is fontosnak tartott
pedagógusképzésen túl tolmács- és fordítóképzést, magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelképzést, valamint finnugor tanulmányok látogatását is biztosítják az érdeklődők számára. Ez a
profilbővítés annak a közszférából fakadó igénynek az eredménye, hogy a jövendőbeli szlovákiai magyar értelmiségieket az egyetem tudatos, aktív anyanyelvi és államnyelvi nyelvhasználatra készítse fel.
Az intézet számára fontos, hogy ban. A finnugor tanulmányok rás közti kontaktusjelenségek
a munkaerőpiaci igényeknek szakot végzett hallgatók olyan vizsgálata, valamint a magyar
megfelelő képesítést nyújtson munkaköröket tölthetnek be, nyelv társadalmi változatainak
a hallgatóknak. A tanárképzés amelyekben finn, észt, an- és a kisebbségi nyelvi környevégzősei az alap- és középis- gol nyelvtudás szükséges. Az zet jogi vonatkozásainak isnak. A tanuláson kívül részt református gyülekezet termékolákban, egyéb oktatási-ne- intézet sajátossága, hogy az merete. Az irodalomtudomány
vehettek néptánc és karate ben zajlottak az ismerkedési
velési intézményekben helyez- alapképzésen és mesterkép- területén pedig az irodalom és
órán is, megnézhették a Tábita estek és a közös vacsorák. A
kedhetnek el. A tolmács- és zésen túl a doktori programja más művészetek kapcsolata, a
bábcsoport József és testvé- gyülekezet számára vetítéssel
fordítóképzés résztvevői, ma- is gyakorlatorientált, hiszen kisebbségi magyar irodalmak
rei című előadását. A hetényi egybekötött bemutatkozót is
gyar nyelv és kultúra szakpá- az Magyar nyelv és irodalom státusza, a gyermekirodalom
készítettek a vendégek.
rosításban (angol-német, vagy oktatáselmélete doktori iskola és a felnőtt irodalom, illetve a
Istennek legyen hála, hogy
felké- magas és populáris irodalom
szlovák nyelvvel és kultúrával didaktikai-szaktárgyi
megengedte ezt a csodálatos
párosítva), tolmácsként és for- szítést is nyújt a hallgatóknak. közti transzferek kérdése áll a
együttlétet! Cili, Nasa, Diádítóként, valamint nemzetközi Az intézet arculatának egyedi figyelem középpontjában.
na, Jara, Miklós, Theo, Fede,
intézmények,
közigazgatási vonásairól kérdeztük dr. habil. * Milyen saját tehetséggonHerman, szeretettel várunk
szervezetek munkatársaiként Benyovszky Krisztián, PhD. dozási programja van az
vissza benneteket!
intézetnek? – Néhány éve inérvényesülhetnek. A magyar- intézetvezetőt.
„Összegyűjtelek benneteket
szlovák kétnyelvű ügyvitel- * Mi kapcsolja össze az in- dítottuk el az ún. évfolyamfela népek közül, és összeszedszervezés tanulmányi program tézetben szereplő programo- adatokon alapuló tehetséggonlek azokból az országokból,
végzősei a két- és többnyelvű kat? Van-e valami vezérelve, dozó és kompetenciafejlesztő
amelyekbe szétszóródtatok…
ügyvitelszervezés szaknyelvét sajátos arculata az intézet- programunkat. Ez azt jelenti,
egy szívet adok majd nekik,
sajátítják el, valamint jártas- nek? – Ahogy a megnevezés hogy a hallgatókat a stúdiés új lelket adok beléjük…”
ságra tesznek szert a modern is mutatja, intézetünk olyan um folyamán, már az elejétől
(Ez11,17)
és hatékony ügyvitelszerve- tanulmányi programokat kínál, fogva bekapcsoljuk különféle
Écsi Gyöngyi
zés részét képező informatikai amelyekben a magyar nyelv és rendezvények – tudományos
eszközök helyes használatá- a magyar irodalom áll az okta- konferenciák, tanulmányi és
tói és kutatói figyelem közép- művészeti versenyek – szervepontjában; a megközelítésmód, zésébe, aminek köszönhetően
GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes (VI.)
az irányadó szempontrendszer olyan tapasztalatokra tehetnek
és a tananyag felépítése, az szert, melyek nélkülözhetetleegyes témakörök súlyozása nek lesznek a későbbi pályáazonban az adott program jel- jukon. Ez különösen fontos a
Pápai
magyar szakos hallgatóinknak,
vendégszereplés
hiszen egy magyar szakos ta3. sor balról: Krajcsi Juliannárnak sokoldalúbbnak kell
na, Pfeiferlik Kobza Erzsébet,
lennie kollégáinál, mivel a
Krizsán Szabados Irén, Rigó
tárgy oktatásán túl az ünnepi
Paluska Katalin, Nagy Jáműsorok, szavalóversenyek,
nos László, Szombat Károly,
nyelvi és irodalmi vetélkedők
Grassl Ferdinánd;
lebonyolítása is az ő „hatás2. sor balról: Fekete Varga Éva,
körébe” tartozik. Diákjaink
Kolozsi Ildikó, Szabó Boglártermészetesen nemcsak szerka, Chovan Szabados Erzsébet,
vezői, hanem résztvevői is
Magyar Szkukálek Tímea, Piplehetnek mind hazai, mind
per László, Barthalos István;
külföldi
rendezvényeknek,
1. sor balról: Csontos Amblálegyen szó tudományos diákczky Katalin, Szi Bohunyi Juköri konferenciáról, művészi
dit, Kis Krastenics Anita, Sza- legétől, szükségleteitől füg- előadásmódról, a szép magyar
badszállási Horváth Hajnalka, gően változik. Magyar szakos beszéd versenyéről, szónokBathó János, Nagy Péter.
tanárokat, tolmácsokat és for- versenyről,
mesemondásról
dítókat, a magyar és szlovák vagy színjátszásról. Ezen felül
nyelvű hivatalos ügyvitelben a választható órák keretében
és kommunikációban, illetve kreatív írást és drámajátékokat
a finnugor kultúrákban jártas is abszolválhatnak a hallgatószakembereket képzünk, nyil- ink.
vánvaló, hogy a nyelvészetből * Ön személyesen mit tart
és irodalomtudomány gazdag a legfontosabbnak az intétantárgyi kínálatából minden- zet diákjaival való foglalkokinek alapvetően egy kicsit zásban? – Az elméleti és a
másra van szüksége. Ami még- gyakorlati képzés szoros ös�is összeköti ezeket, s intéze- szefonódását, valamint a késztünk sajátos arculatát adja, az ségfejlesztő lehetőségek és ala nyelvi és irodalmi kontraszti- kalmak sokszínűségét.
vitás, változatosság és a közve- Az intézet iránt érdeklődő
títés mozzanata. A nyelvésze- hallgatójelöltek a www.felvi.
ten belül ez abban nyilvánul fss.ukf.sk oldalon találnak bőmeg, hogy kiemelt helyet kap vebb információt. A KeTK-re
nálunk a magyar és a szlovák március 31-ig lehet beadni a
nyelv, a standard és a nyelvjá- jelentkezési lapokat.
-csg-

Komárom kóruséletének története mozaikokban

A 15 éves GADIUM
vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes kapuja – mindenki
előtt, akinek öröm a
közös éneklés és muzsikálás – továbbra is
nyitva áll. Gyere, ne
tétovázz! Éljük meg
együtt az énekkarozás
izgalmainak és szépségeinek
élményét.
Próbalehetőség hetente kétszer kedden és
csütörtökön 17:30-tól
19:30 óráig a számodra megfelelő napok
valamelyikén, a II.
lakótelepi, Béke utcai,
Jókai Mór Alapiskola
épületében.

Biciklivel dobálózott

A 60. születésnapját ünneplő komáromi Jókai Mór Alapiskola „KONTRASZTOK” című műsorában
együtt énekelnek a „Jókaisok”.

Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.

Kodály Zoltán

A GAUDIUM „csapatának”
rendezvényei a 2017-es esztendőben:

A „Kóruskabarén” együtt énekel a kórus és a nagyérdemű
kísér a kamarazenekar, vezényel Stirber Lajos.

* április 7-én 18 órakor XVI. VOX HUMANA, a komáromi énekkarok tavaszi hangversenye a Komáromi Városi Művelődési Központ ( VMK ) színháztermében;
* május 13-án 18 órakor, MINATŰRÖK – Dobi Géza emlékest,
a hegedűművész, zeneszerző, tanár születésének 80. évfordulója
tiszteletére a Kultúrpalota ( Duna Menti Múzeum ) dísztermében;
* június 17-én 18 órakor, III. Nemzetközi Baráti kórustalálkozó
– „Hogy megszólaljon a nagy Harmónia”, Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója tiszteletére; a GAUDIUM fennállásának
15. évfordulója alkalmából a kultúrpalota dísztermében;
* december 8-án 17:30-kor a komáromi Jókai Mór Alapiskola
énekkarainak hagyományos adventi hangversenye, a Tiszti pavilon dísztermében.
A szereplők és a szervezők továbbra is tisztelettel és szeretettel
várnak minden érdeklődőt!
Stirber Lajos

Vádalkuval, 24 hónapra felfüggesztett, kétéves börtönbüntetésre ítélte a komáromi járásbíróság büntetőjogi testülete
egy 24 éves ógyallai férfit. A fiatalember annyira berúgott,
hogy 23 éves élettársa félt vele hazamenni. Összeszólalkoztak, majd a részeg férfi életveszélyesen megfenyegette a nőt,
és két méterről hozzávágott egy biciklit. A nő szerencsére
csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A férfi időközben egy
másik bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásba került.

Támogassa adója 2 százalékával
az Angyali kezek munkáját,
amely az otthoni közegben gyógyuló betegek
és rászorulók ellátását biztosítja

Az ember nem csupán abból a szeretetből él, amelyet kap,
hanem főképp abból, amelyet ajándékoz!
(Teréz anya)

Segítsen, hogy segíthessünk!

Anjelské ruky, n.o.
Rákocziho 3125/11
94501 Komárno
IČO : 45 733 112
Č. ú.: 40 11 24 91 09 / 7500 (ČSOB)
IBAN : SK64 7500 0000 0040 1124 9109
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Apáink nyomdokain

Köszöntő

XI. Kárpát-medencei magyar találkozó

A gasztronómiai és kulturális hagyományok ápolása a célja annak a találkozónak, melyre
Maglód Város Önkormányzata, a Maglód Testvértelepüléseiért Alapítvány, a Maglódi Polgári
Kör és a Civil Szervezetek Maglódi Szövetsége közös szervezésében került sor idén már tizenegyedik alkalommal február 17-e és 19-e között.
A rendezvény színhelye a tekinthették meg, mely látlelet ökumenikus
istentiszteleten
maglódi MagHáz volt. Az az egyén, a család, a nemzet vettek részt az evangélikus
évtizedes múltra visszatekin- életén átgázoló történelemről. templomban, majd a Maglód
tő hagyományőrző találkozó A történet az elszakadásról, és a kárpátaljai Bene közötti
országosan ismert előadók majd az azt követő egymásra testvértelepülési szerződés ünfellépésével,
gasztronómiai találásról, a szeretetről, assziprogramokkal, böllérfesztivál- milációról, identitásvesztésről,

Te már értünk sokat tettél,
de mi érted keveset.
A jó Isten tovább áldjon Téged,
hogy még sokáig köztünk lehess.

Március 4-én ünnepli
75. születésnapját
a szeretett feleség és édesanya,

Angyal Irén
Gútán.

E szép ünnep alkalmából
sok szeretettel gratulál
szerető férje György, fia Gyuri és Peti

Stílusosan, a városi sportcsarnokban köszöntötték
2016 legeredményesebb sportolóit

Akik Komárom hírnevét öregbítik

Fent: Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár

lal, egyházi rendezvényekkel
egybekötve zajlik. Határon túli
magyar közösségek találkozási
lehetősége is egyben, ennélfogva pedig testvértelepülési és
egyéb kapcsolatok építésére is
alkalmat ad. Jellemző vonása,
hogy a Maglódra érkező vendégeket házaknál, családoknál
szállásolják el, így a rendezvény szinte családias jelleget
kap, és ezáltal baráti viszonyok
alakulhatnak ki a különböző
közösségek képviselői között.
Mindez pedig igazi összetartó,
egymás hagyományait erősítő közösségeket kovácsol. Az
eseménysorozat Potápi Árpád
nemzetpolitikai
államtitkár
ünnepi köszöntőjével vette
kezdetét, majd a résztvevők a
magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház előadásában Daday
Lóránd – Andrási Attila Kié
ez az ország? című előadását

balra: A böllérek is forgatták
a Dunatájt

erőszakról szól,
színhelye pedig
Budapest és az
elcsatolt Erdély.
A váratlan fordulatokkal teli vérfagyasztó történelmi krimiben a
nemzet elveszett
hazáját, egy anya
pedig elveszett
fiát keresi.
A
rendezvény
második napja a A pince hűvösében is előkerült a Dunatáj,
gasztronómia és amelynek testvérlapja ugyancsak a Dunaa hagyományőr- táj nevet viselte, ám nemrégiben megjelezés jegyében telt, nését beszüntették
melynek prog
ramján disznóvágás, és -feldol- nepélyes aláírásával zárult a
gozás, ételkóstoló, kézműves rendezvény, melynek fővédnövásár, valamint a Kacamajka ke Potápi Árpád nemzetpolitinéptáncegyüttes és a Borfolk kai államtitkár volt és a Bethzenekar előadása szerepelt, len Gábor Alap támogatásával
majd a napot ünnepi vacsora valósult meg.
zárta. Vasárnap a résztvevők
Pint Tibor mérnök

Lapzárta után, kedden a kora esti órákban került sor a 2016-os év legeredményesebb
komáromi sportolóinak kiértékelésére és megjutalmazására. Szakítva a hagyományokkal,
idén nem a városházán, hanem a járási székhely legnagyobb sportlétesítményében került
sor az ünnepségre, s a díjakat nemcsak a város vezetői, hanem a korábbi élsportolók adták át az ünnepelteknek. Gazdag kultúrprogram is társult az eseményhez, amely egyben
jótékonysági est is volt, hiszen a sportolók az adományokat Gelle Szofika gyógykezelésére
ajánlották fel.
Az olimpiai sportágakban
tevékenykedő ifjúsági korcsoporthoz tartozó sportolók
közül csapatként a KVP Komáromi U13-mas korcsoportú vízilabdacsapat érdemelte
ki, illetve az idősebb diákok
korcsoportjában a Spartacus
Komárom birkózócsapata vehette át az elismerést. A nem
olimpiai sportágban Jakubek

Robert Fico „csúcsra tör”
A szlovákiai fogyasztóknak jó a rosszabb is...

A közelmúltban a Szlovák Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyelőség ismételten
felhívta a figyelmet arra, hogy
az általa vizsgált ugyanazon
termékek több mint a felének
rosszabb a minősége Szlovákiában, mint a szomszédos Ausztriában. Előfordul, hogy gyengébb
minőségű, olcsóbb alapanyagokat használnak a termékek előállításánál, s az sem ritka, hogy
ugyanaz a termék az ízét tekintve is érezhetően eltér az osztrákoknál vásárolttól. Magyarán:
például egy adott csokoládé az
osztrák üzletekben jobb minőségű, és az ízét tekintve is jobb
a szlovákiai piacra szántnál,
mintha csak azt mondanák a
gyártók: „Ezeknek oda jó lesz
ez is.” Ebből egyenesen adódik,
hogy a kelet-európai piacot a
nyugatival szemben másodrendűnek tartják és ez bizony a minőség terén is megmutatkozik. S

mint ahogy az már ilyenkor lenni szokott, a hírt rögtön követték
a cáfolatok, hogy ez nem igaz,
aztán pedig a magyarázkodás,
hogy a különböző országokban
eltérőek az előírások, no meg a
vásárlók ízlése, s ha a termék
összetétele megfelel a csomagoláson feltüntetett adatoknak,
akkor minden a legnagyobb
rendben van, az unió nem léphet
az ügyben.
Robert Fico kormányfő viszont
– lehet, hogy részben az egyébproblémákról való figyelemelterelés céljából – bekeményített,
a visegrádi országok rendkívüli
csúcsértekezletének összehívását sürgeti az ügyben, sőt közös
polgári kezdeményezést is mérlegel. Szeretné elérni egy minden tagállamra érvényes uniós
rendelet elfogadását, mely kimondaná, hogy az adott konszern minden országban csak
ugyanolyan minőségű terméket

Március a könyv hónapja!
Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves vásárlóinkat!

forgalmazhat. Amennyiben ezt
nem sikerül elérni, kilátásba
helyezte, bevezetik, hogy a szlovákiai közbeszerzéseken csak
szlovákiai termékek szerepelhessenek.
-zsu-

Ádám erőemelőt jutalmazták, akit a Szlovák Erőemelő
Egyesület (SAST) is az Év
Sportolója címmel tüntetett
ki. Tavaly a szerbiai világbajnokságon úgy léphetett a

dobogó legfelső fokára, hogy
minden fogásnemben (160 kg
guggolás, 107,5 kg fekvenyomás, húzás 195 kg) európai
rekordot ért el.
Az egyéni ifjúsági versenyzők
közül a kajak-kenu szakosztály két reménységét, Koczkás
Dávidot és Petrušová Mariannát is kitüntették. Ugyanilyen elismerésben részesült
Bielik Kevin úszó, Nagy Nikolasz birkózó és Sedláková
Mónika vízilabdázó is.
A felnőttek korcsoportjában
a csapatverseny kategóriában
a legmagasabb elismerést az
MBK Rieker COM-therm
kosárlabdacsapata érdemelte
ki, míg az egyéni sportolók
közül Botek Adam kajakozó
az év sportolója lett.
A felnőttek nem olimpiai
sportágában Kudlik Maroš
vehette át az elismerést, aki
tavaly a Spartan Race Slovakia embert próbáló versenyén
lett aranyérmes. A veteránok
kategóriájában Bangha Dezső
vehette át az elismerést, aki a
hosszútávúszók korcsoportjában nemzetközi elismerést
vívott ki. A legjobb edző címet
Likér Peter érdemelte ki, aki

Bangha Dezső
a hazai evezős sport kiváló
edzője, sőt a magyarországi
olimpiai válogatott, Szabó
Marianna egyéni edője is.
A sportéletben végzett munkássága elismeréseképp életműdíjat kapott Polhammer
László kajakedző és Jobbágy
Lajos röplabdaedző. Az év
felfedezettjének címét Szászová Miriam úszó érdemelte ki.
Az eseményt lapunk jövő heti
számában képriportban idézzük fel.
-ml-

Az ízeltlábúak csodálatos világa
Aranyosi Szénássy Attila kiállítása a Csemadok Galériában

Február 22-én szép számú érdeklődő jelenlétében ünnepélyes keretek
között megnyitották Aranyosi Szénássy Attila képzőművész nem mindennapi tárlatát Az ízeltlábúak csodálatos világa címmel. A kiállítást
Stubendek László polgármester, a Csemadok városi elnöke nyitotta meg.
A művész már több alkalom- él, az ottani művészeti iskola
mal állított ki Komáromban, rajzoktatója, de mindig fontos
de minden alkalommal meg maradt számára a szülővárosa,
tudja lepni a közönségét, ahová gyakran ellátogat. Ezt
mondta megnyitó beszédében követően maga Aranyosi SzéStubendek László. Majd Attila nássy Attila mutatta be a tárlat
valamikori osztálytársa, Knirs anyagát, amely több mint ötven
Imre alpolgármester mondott színes és fekete-fehér illusztünnepi köszöntőt, aki felidézte rációból áll. Elmondta, mindig
iskoláséveiket, melyek során csodálta a természet harmóniámár megmutatkozott Attila ját és benne a rovarok és ízeltképzőművészeti
tehetsége, lábúak csodálatos világát. Mint
de mint sikeres sportolóról is hangsúlyozta, a biológia szereszólt, hiszen országos bajnok tetét legkedvesebb tanárának,
volt ökölvívásban és maraton- dr. Holczhei Viktornak köszönfutásban is jeleskedett. Majd heti, s ezért az egész kiállítást
arról beszélt, hogy Attila élete az ő tiszteletére állította össze.
lett a képzőművészet, könyve- Majd szólt a további terveiről,
ket illusztrál, és kiállít nem- többek között a 18-19. század
csak Komáromban, hanem legismertebb magyar költői
külföldön is számos elismerés portrésorozatának elkészítéséfémjelzi munkáját. Jelenleg a ről. Végezetül pedig elmondta,
magyarországi Neszmélyen nagyon örül, hogy ismét Komáromban állíthat ki. A tárlat
március 17-ig tekinthető
meg.
Dr. Bende István
A szerző felvételén (fent
jobbra) a kiállítás megnyitása, alatta a művész
Csigák című falikárpitja, balra a megnyitó
résztvevői láthatók
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Növényvédelem

Időszerű kérdés

Mi a teendő a diófákkal? (2.)

Ni, Co, Zn, Cu, Zn, Mn, leve- kérnyakon és oldalgyökereken
gőtlen talaj (tömörödött, magas található. Ilyen oltványokat
talajvíz).
forgalmazni és telepíteni nem
A dió 800–1000 mm-es évi víz- szabad.
szükségletéből 300–500 mm a A dió gnomóniás betegsége
legtöbb termőhelyen csak öntö- (kórok.: Gnomonia leptostyzéssel biztosítható. Fokozottan la) gyakran előforduló, súlyos
vízigényes a csonthéjkeménye- lombpusztulást okozó betegdés és a rügydifferenciálódás ség. A levélen kerek vagy ová(május–június), a nyári hajtás- lis, barna szegélyű foltok, a hajnövekedés (július), valamint a táson és a vesszőn kiszürkülő
magbélfejlődés (július–augusz- foltok láthatók. A gyümölcsön a
tus) idején, azaz egész nyáron. kerek foltok csak a zöld epikarBetegségek
piumon találhatók. A foltokban
A dió gyűrűsfoltossága (kór- apró, pontszerű acervuluszok
ok.: cherry leaf roll nepovirus) vannak. Fertőzési források a leegyre jelentősebb vírusos beteg- hullott levelek és gyümölcsök,
ség. A dió levelén sárgászöld, valamint az ágrészek. Tavas�gyűrűs foltok látha- szal a kórokozó a peritéciumtók. A gyümölcs epi- ból kiszabaduló aszkospóráival
karpiumán és a hé- folyamatosan fertőz. Később az
jon dudorok vannak. acervuluszból kikerülő konídiAz oltott diók oltás- umok fertőznek.
helyén kéregrepedés A dió mikrosztrómás levélfolés szövetfeketedés tossága (kórok.: Microstroma
látszik. A kórokozó juglandis) szórványosan fordul
szaporítóanyaggal, elő. A levél színén sárgászöld
pollennel és maggal, foltok láthatók. A fonákon a
valamint fonálféreg- szürkésfehér bevonat (konígel vihető át.
diumtartó gyep) szembetűnő.
A dió xantomoná- Fertőzési források a lehullott
szos betegsége (kór- levelek, ahonnan a kórokozó
ok.: Xanthomonas konídiumai fertőznek.
arboricola pv. jugKártevők
A dió agrobaktériumos gyökérgolyvája landis) rendszeresen A dió kártevőegyüttese mind
előforduló
beteg- össze néhány fajból áll.
trágyázást végzünk (K és P) ség. A levélen szögletes, fekete A fás részek kártevői közül
talajvizsgálat alapján. Kerü- foltok, a hajtáson és a vesszőn az eper-pajzstetű (Pseudaulendő a nitrogén-túladagolás, fekete csíkok láthatók. A gyü- lacaspispentagona) az utóbbi
mert a baktériumos és gombás mölcs epikarkórokozókra
fogékonyabbá piumán egyre
válnak a fák. A mikroelem- n a g y o b b o d ó
fekete foltok
jelentkeznek.
A héj és a
magbél szintén
elfeketedik.
A
kórokozó
a lehullott levelekről
és
gyümölcsökről,
továbbá
A dió gnomóniás betegsége
az ágakról és
problémák közül a vashiány vesszőkről eső- A dió mikrosztrómás levélfoltossága
a leggyakoribb. Okai a talaj cseppekkel terjed.
esztendőkben egyre gyakrabvashiánya (ritkán), magas ta- A dió agrobaktériumos gyö- ban jelenik meg a fák törzsén és
laj-pH, mészfölösleg, magas P- kérgolyvája (kórok.: Agro- vázágain. (Folytatása követkeszint, savanyú talajokon magas bacterium tumefaciens) a gyö- zik)
-la(Folytatás)
A fák és a záródott korona alatt
az árnyékolás és az alelopatikus hatás miatt már csökken a
gyomirtási feladat. A mechanikai talajművelés megoldható
kombinátorral, kultivátorokkal vagy forgóboronával, a
könnyűtárcsa csak szükségből
használható. Egy-kétévenként
altalajlazítást is célszerű közbeiktatni. A betakarítás miatt
azonban ősszel lényeges feladat az egyenletesen elmunkált sima talajfelszín kialakítása.
A dióültetvényekben telepítés előtt feltöltő (tartalékoló)

Webáruházunk

(www.loxdarceky.sk)
órák és ékszerek forgalmazásával foglalkozik.

Lepje meg szeretteit vagy saját
magát különböző ékszerekkel,
órákkal, mert ön megérdemli!
Látogasson el weboldalunkra
www.loxdarceky.sk.
Folyamatosan bővülő árukészlettel,
elérhető áron állunk
kedves vásárlóink rendelkezésére!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Annyi dolga van ezen a
héten, hogy azt sem tudja, mivel kellene kezdenie. Állítson fel
fontossági sorrendet és kezdje a legfontosabbakkal. Kis lépésekkel biztosan eléri a kívánt célt és akkor végre fellélegezhet. A hét
közepén szakítson időt arra, hogy kényeztesse magát egy kicsit.
Egyen finomakat, vásárolgasson egy keveset és tegyen hosszabb
sétákat a természetben.
HALAK (február 21. – március 20.) Ön nagyon eredeti gondolkodó, ezért sokan keresik is a társaságát, de mivel előnyben részesíti
a csendes beszélgetéseket a zajos és élénk társasággal szemben,
viszonylag ritkán fogad el meghívásokat. Persze barátai és családjának tagjai így is megtalálják, és ez kölcsönösen erősíti önöket.
KOS (március 21 – április 20.) Egészen ellentétesek az érzelmei a párkapcsolatot illetően. Egyrészt vágyik tartós kapcsolatra az igazival, másrészt nem tudja elképzelni, hogy egy egész
életet egyetlen ember mellett éljen le. Ne felejtse el, csupán azt
kell nyújtania, amit a másiktól is elvár!
BIKA (április 21. – május 20.) Érdemes időnként leltárt készítenie, megfigyelni, mely dolgok, vagy kik tűntek el az életéből teljesen, mivel foglalkozik egyre kevesebbet és mi az,
ami egyre inkább élete részévé válik. Az ilyen helyzetfelmérés
az önismeret egyik leghatékonyabb eszköze és nagy segítség
lehet a főbb irányok meghatározásában.

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
Kiszáll az adóhatóság a tanyára, hogy ellenőrizzék az illegális szeszfőzést. Az öreg
gazda mondja nekik, hogy bárhova bemehetnek, csak a gépszín háta mögötti mezőn
lévő fészerhez ne menjenek. Na, erre nagy
arrogánsan előhúzza a pénzügyőr a szolgálati igazolványát.
– Látja ezt az igazolványt, bátyám! Én ezzel
minden mezőgazdasági létesítmény akármelyik részlegébe bemehetek úgy, hogy nem
maga fogja megmondani nekem, hogy mit
csináljak.
– Rendben van, maga tudja.
A pénzügyőr átlép a kerítésen, és eltűnik,
majd kisvártatva üvöltözve rohan visszafelé, mögötte a svájci díjnyertes tenyészbika.
Láthatóan az életéért fut, és a bika minden
egyes méteren teret nyer. Az öreg azonnal eldobja a kezéből a vödröt, rohan a kerítéshez
és teli torokból kiáltja neki:
– Az igazolványt, mutassa neki az igazolványt!
– Jean, mi ez a hangzavar?
– Uram, a pénz beszél, kutya ugat!

A fiatalember először vacsorázik a menyas�szonya szüleinél. Étkezés után így szól leendő
anyósához:
– Köszönöm ezt a fantasztikus vacsorát, rég ettem ilyen jót!
Megszólal erre a menyasszony kisöccse:
– Mi is...

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Előfordulhat, hogy ezen a héten
hamarabb elfárad, mint egyébként. Ennek az az oka, hogy szinte
teljesen kimerítette energiakészletét, a pótlásról pedig nem gondoskodik, így aztán nem csoda, hogy lelkileg sincs formában.
Egy kiadós zöldségkúra segítene leküzdeni a depressziót. Nem
lelkesedik a dolgokért és jóval kevesebbet mosolyog.
RÁK (június 22. – július 22.) Mindenképpen dicséretre méltó,
hogy kitart döntései mellett és nem adja fel az első akadály láttán, de a céltudatosságot és a makacsságot néha csak egy vékony
hajszál választja el egymástól. Gondolja végig, nem erőlteti-e rá
másokra a saját véleményét és akaratát! Néha meg kell hallgatni
a másik fél véleményét is.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha olyan helyzetbe
kerül, ahol alkalmazkodnia kell, ne akarja mindenáron érvényesíteni saját elképzeléseit, hanem szerényen keresse meg a helyét
az új közegben és engedje az eredményeit és valós képességeit
bizonyítani, így sokkal nagyobb elismerésre számíthat. Egyébként szereti a közösséget, a zsongást.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Már megint beleesett a
Szüzek régi csapdájába. Annyira fontos önnek, hogy mások pozitívan gondoljanak önre és szeressék, hogy a végletekig képes
alkalmazkodni a környezetében élőkhöz. Egy párkapcsolatban
azonban nem szabad ennyire elrejtenie valódi énjét, viszont az
sem jó, ha mindenben ön akar dönteni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ön változatos és
időnként extravagáns életet él. Ez a külsőségekben talán nem
is mindig látszik, de a gondolatai, ahogyan a dolgokat megéli,
amilyen következtetéseket azokból levon, és ahogyan reagál
rájuk, az semmiképp nem nevezhető hétköznapinak vagy átlagosnak.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Kapcsolatai nagy
mértékben javulnának, ha megtanulna igazán együttérezni
másokkal anélkül, hogy azonnal át akarná venni és megoldani
helyettük a problémáikat. Sokak számára nehéz elfogadni ezt
a fajta megoldást és – lássuk be – nem is hozhat valóban tartós
eredményt.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szabaduljon meg a
régi dolgoktól, ha valami újat szeretne elkezdeni. Ez egyaránt
jelent külső és belső nagytakarítást is. Majd meglátja, milyen felszabadítóan hat, ha lezár bizonyos dolgokat. Helyet kell adni az
újnak ahhoz, hogy teljes egészében élete részévé váljon, és ez a
hét kiválóan alkalmas erre az újrakezdésre.
BAK (december 22. – január 20.) Ha megfelelően céltudatos
és felelősségteljesen tud viselkedni válsághelyzetekben is, végre elérheti, amire olyan régóta vágyik. Sikerül kivívnia azt az
anyagi és erkölcsi elismerést, ami önt is meggyőzi szakértelméről és hozzáértéséről. Hétvégén kicsit jobban figyeljen oda az
egészségére!
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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

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
Nagymegyeren eladó
4,5 áras építkezési telek.
Tel.: 0907 093 843.
Predám 4,5 árový stavebný
pozemok vo Veľkom Mederi.
Tel.: 0907 093 843.
Hosszú távra keresünk
segédmunkatársat
szemetesautóra.

WALDEK

s. r. o.

KLIMATIZÁCIÓS
BERENDEZÉSEK

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Munkavégzés helye: Gúta
Elérhetőség:
Tel.: 0905 607 014
e-mail: gutaservice@guta
net.sk
Cím: GÚTA SERVICE
Priemyseľná oblasť 2970
946 03 Kolárovo
Ház, lakás, berendezés
biztosítása a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Beltéri ajtók
már

Jó lenne a fűtésen spórolni?

PVC ajtók és ablakok

Van megoldás!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Festő, ügyes kezek, szép falak!
Tel.: 0905 365 661

0905 163 575

REKONŠTRUKCIA
BYTOV!
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
TEL:
0905 450 570,
0948 622 051.

ENERGIA
RENDSZEREK

Felújítja otthonát?

35, 00 eurótól

akciós áron!

SZIGETELŐ

ANYAGOK

Fűszerpaprika
eladó Gútán

Palatínova 39, 945 01 Komárno

• Tel / Fax:

+421 035 770 3009 •

E-mail:

heloro@heloro.sk

www.heloro.sk

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
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MŰSORAJÁNLAT
március 4-től 10-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, 12.35
A
titkok
könyvtára
(amer.), 13.40 Gyilkos sorok (amer.), 14.45 Lassie
(amer.), 16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények,
18.55 Asterix az olimpián
(francia-német), 21.35 Az
elveszett frigyláda fosztogatói (amer.), 0.10 Betolakodók (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 13.0 0
Ha z udj, ha t udsz (amer.),
14.05
Futóá ram lás
(amer.), 15.55 Végzetes
jóslat (amer.), 18.0 0 Hí radó, 18.50 Fók usz plusz ,
19.20 A z oroszlá n k i rály
(amer.), 21.15 Tet t hely
(német), 23.25 Keménykötésűek (amer.)

RTL II

10.30 A legjobb receptek,
11.00 Nyomtalanul (amer.),
12.50 Bárhol, bármit, bármikor
(amer.-francia),
15.00 Az élet csajos oldala (amer.), 18.00 A szállító
(amer.), 19.00 Miami helyszínelők (amer.), 20.00 A
három testőr (amer.-angol),
22.10 CSI: A helyszínelők
(amer.)

M2

11.50 A z én k is ször nyeim, 13.20 A k is időut azók,
14.20 Pom-Pom meséi,
15.00 Nils Holgersson
csodálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Mickey
egér játszótere, 19.15 Gondos bocsok, 20.05 PapásBabás, 21.00 Én vag yok
it t, 22.35 M R 2 A k usz ti k,
1.00 Különc kalandorok
(amer.)

Duna tv

12 . 50
Ízőrzők,
13. 2 5
K el e t- E u r ó p a v a d o nja i ,
14. 2 5 H a z ajá r ó, 14. 55
M a g y a r K r ó n i k a , 15. 30
H i n t ó njá r ó
s z e r el e m
(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 Tit ko k
kö ny v t á r a
(a m e r.- n é m e t),
21.10
Tit o k z a t o s fol yó (a m e r.), 2 3. 30
A m e r i k a i é n e k (a m e r.)

Duna World

11.20 Don Ju a n leg utolsó
k ala ndja (mag ya r), 14.15
Tőkécz k i és Ta k a ró, 14.45
Ha ng v illa , 15.20 Hog y
volt?, 16.20 A sá rga csi kó
nyomába n , 17.15 Csalá dba r át , 18.50 Térké p, 20.0 0
Csa k sz í n há z és má s semm i (mag ya r), 21.30 Fábr y,
22.55 Mu n k aüg yek

Pozsony 1

13.45 Ilyenek voltunk,
14.45 Egy lépés a men�nyország, 15.50 A nők
nyugatra mennek (amer.),
17.55
Úttalan
utakon,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
Énekel a Föld, 22.05 Talkshow, 23.00 A nők nyugatra mennek (amer.)

Pozsony 2

13.55 Farmereknek, 14.50
Tesztmagazin, 15.00 FIFA
magazin, 15.50 EL magazin, 19.10 Atlétika, 21.10
Ünnepség a botanikus
kertben (szlovák), 22.35
A híd (dán-svéd), 23.35
Északi sílesiklás

Markíza tv

11.20 Men in Black 2
(amer.), 13.10 Danny csapata (amer.), 15.45 Har r y
Potter és a halál ajándéka
2 (amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A
leszámolás (amer.), 22.45
Everly (amer.), 0.50 Danny
csapata (amer.)

JOJ TV

8.05 Donald kacsa (amer.),
8.55 A Simpson család,
11.10
Viszlát,
nagyi!,
11.40 Inkognitó, 13.05 XMen (amer.), 15.20 Nagy
tehetségek, 16.20 Senki
sem tökéletes, 18.00 Szünidő (szlovák), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Női
szervek (amer.), 23.10 Vad
éjszaka (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, 9.05
Mesék , 10.25 St a h l konyhája , 13.10 A Miller család (a mer.), 13.40 A t itkok köny v t á ra (a mer.),
14.45
Gy il kos
sorok
(a mer.), 15.50 Tom és
Jer r y (a mer.), 17.0 0 Maci
Laci, 18.0 0 Tények , 18.55
Jég korsza k (a mer.), 20.35
P.S. I Love You (a mer.),
23.20 A Versace -há z ( kanad ai)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 11.20
Egészségkalauz, 13.30 Házon kívül, 14.05 A mi kis falunk (magyar), 15.10 Eggyel
nő a tét (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Lecsó (amer.),
21.20
Az
életművész
(amer.), 0.00 Míg a gyanú el
nem választ (amer.)

RTL II

10.30 Én és a hercegem
(amer.), 12.15 Segítség,
bajban
vagyok!,
17.15
Nászfrász (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Aludj csak,
én álmodom! (amer.), 22.05
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 23.05 Aludj csak,
én álmodom! (amer.)

M2

12.55 Rozsd alovag, 14.20
Pom-Pom meséi, 15.0 0
Nils Holgersson csod álatos ut a zása a , 15.55 A k is
hableá ny (német), 17.0 0
Mickey egér játszótere,
17.50 A g u m i maci k , 19.15
Gondos bocsok , 20.05 Papás-Babás, 21.05 Srác a
bici k livel (f ra ncia-belga),
23.35 Bossz ú (a mer.)

Duna tv

10.0 0 Eg yhá zi mű sorok ,
12.50 Rú zs és selyem,
13.20 Mú zeu mt ú ra , 13.50
K i közösít ve (a mer.), 15.25
Tüske a köröm alat t (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, szeretlek!, 21.05
Mi nden k i (mag ya r), 21.35
K á r t yavá r (a mer.), 22.05
A keresz t apa (a mer.)

Duna World

10.30 Té rké p, 11.35 Nem
él het ek mu zsi k a szó nélk ü l (mag ya r), 13.20 Nag yok , 14.20 A z én 56 - om ,
14.40 A rejt élyes X X.
szá za d , 15.10 Rú zs és se lyem , 15.40 Ö nök ké r t ék ,
16.35 Dok u ment u m f il m ,
17.30 Csalá d-ba r át , 19.30
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.30 A z
elfelejt et t k atona , 22.35
Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.45 Poi rot (angol), 15.30
A nton Šlepec, a mesterlövész (cseh), 17.00 Senk i sem tökéletes, 18.15 A
konyhám titka, 19.00 Hírek, 20.25 Titkos életek
(szlovák), 21.25 Mediciek
(olasz-angol), 23.15 Agatha Ch r istie: Poi rot (angol)

Pozsony 2

12.45 Orientációk, 13.25
Északi sílesiklás, 16.00
Atlétika, 16.45 Jégkorong,
19.45 Atlétika, 21.00 A
Biblia foly tatódik, 22.25
A titok zatos vonat (amer.)

Markíza tv

9.10 Harry Potter és a halál
ajándéka 2 (amer.), 11.45
Zorro legendája (amer.),
14.30 Chart Show, 16.35
Jó tudni!, 17.50 Vad vidék
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 Valahol már láttalak,
23.00 Veszélyes menekülés
(amer.)

JOJ TV

12.15 Újrakezdők (amer.),
14.20 Holnapután (amer.),
16.45 A nyaralóban, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 1890
(szlovák), 22.00 Mordparta (cseh), 23.00 Killing
Season (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, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.20
Magánnyomozók,
15.25
Ana három arca (mexikói),
16.30 Fatmagül (török),
17.30 Ripost, 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Egymás szemében,
22.20 40 és annyi (amer.),
1.10 Bűnös Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a texasi kopó (amer.), 14.20
Gyilkos sorok (amer.), 15.25
Ana három arca (mexikói),
16.30
Fatmagül
(török),
17.30 Ripost, 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Született szobalányok
(amer.), 21.55 A szultána (török), 23.10 Sherlock és Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyasszony (indiai), 14.50
Szulejmán (török), 16.10
A konyhafőnök, 18.00 Híradó, 19.00 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal
Budapest,
20.55 Barátok közt, 21.30
Dr. Csont (amer.), 22.35
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Taxi
(francia), 11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 16.35 Amerika legrosszabb szakácsai,
17.35 Hagyjál főzni!, 20.30
Showder Klub, 23.00 Barátok közt

M2

11.25 Süsü, a sárkány (magyar), 12.55 Geronimo Stilton, 13.35 Kaja-kalandok,
15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.25 Peppa malac,
18.25 Szófia hercegnő, 20.00
Pocoyo, 20.10 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.20
Gran Hotel (spanyol)

Duna tv

10.00 Család-barát, 11.35
Jamie 15 perces kajái,
12.50 Colu mbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem (német), 15.30 Elfeledet t szerelem (mexi kói),
16.15 Charlie, majom a
családban (német), 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.15
Alpesi nyomozók (osz trák), 23.05 Szakadt f üggöny (amer.)

Duna World

11.30 Bolond április (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15
Öt kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.05 Roma magazin, 16.05 Duna anzix,
16.25 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Hogy
volt?, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Egy nyár Provence-ban
(francia), 22.00 Riporterek, 22.35 Riporterek,
23.30 A gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 14.10 Park,
15.00 Az én hét csodám,
15.30 Nemzetiségi magazin, 17.15 A világ kincsei,
18.30 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 A homok színei,
21.30 Irak könyei (szlovák)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Vad vidék
(szlovák), 21.40 Kredenc,
22.50 Mama, 23.45 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

9.35 A tárgyalóterem, 10.30
Vadlovak (szlovák), 12.35
Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 14.00 A tárgyalóterem,
15.00 Rendőrök akcióban,
16.00 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Inkognitó, 23.25 Fejünk felett
a világ (cseh) 0.35 A kettősügynök (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Keresem a családom, 22.45 XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
16.05 Barátok közt, 16.35
Amerika legrosszabb szakácsai, 17.35 Hagyjál főzni!,
18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder Klub,
22.00 A gyanú árnyékában
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.20 Pin kód, 14.55 Max
és Ruby, 15.40 Állatkert a
hátizsákban, 16.10 Traktor
Tom, 16.25 Peppa malac,
17.45 Mily, a kíváncsi, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt?
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.20 Gran
Hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.), 14.40
Ötcsillagos szerelem (német), 15.30 Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly,
majom a családban (német),
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

11.35 Római karnevál (magyar), 13.40 Szerelmes
földrajz, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.25 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 19.55
Cirkuszfesztivál, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Senki sem tökéletes,
21.35 Szlovák ízek, 22.10 Az
éjjeliőr (angol), 0.05 Murdoch felügyelő titkai (angol)

Pozsony 2

14.30 A rendelő, 15.00 Az én
hét csodám, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 16.20 Vadászoknak, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 20.50 Riválisok,
22.30 Talkshow, 23.40 Nemzetközi büntetőbíróság

Markíza tv

12.05 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista
(amer.), 15.05 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Baby boom,
21.40 Tíz évvel fiatalabb,
0.00 Két és fél férfi

JOJ TV

10.35 Vadlovak (szlovák),
12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 15.00 Rendőrök akcióban, 16.00 Találd
ki a koromat!, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Senki
sem tökéletes, 22.15 Elfuserált műtétek

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.20
Gyilkos sorok (amer.), 15.25
Ana három arca (mexikói),
16.30 Fatmagül (török),
17.30 Ripost, 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.20 A sötétség
krónikája (amer.), 0.50 A
törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 Szulejmán (török), 22.45 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Az élet csajos oldala
(amer.), 16.35 Amerika legrosszabb szakácsai, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 A gyanú árnyékában

M2

13.35 Kutya jó kalandok, 14.30
Raju, a riksa, 14.55 Max és
Ruby, 15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.25 Peppa malac,
17.45 Mily, a kíváncsi, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.00 Én vagyok itt!, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.25
Gran Hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.40 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 17.10 Ridikül, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.35
Zsaruvér
(amer.),
21.25
A fehér királyné (angol),
22.35 Az ötös számú vágóhíd (amer.), 0.35 Az éjjeliőr
(amer.)

Duna World

11.50 Rendszáma ismeretlen (magyar), 13.20 Magyar
gazda, 13.40 Noé és barátai,
15.05 Nemzetiségi műsorok,
16.05 Duna anzix, 16.25
Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Bajnokok Ligája,
23.30 Diagnózis: Gyilkosság, 0.20 Ágota

Pozsony 2

13.30 Riválisok, 14.35 A
diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Nők,
akik megmozgatják a világot, 22.00 Hírek, 22.30
Művészetek, 23.25 Éjszaka
a levéltárban

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Jószomszédi viszo nyok, 13.00 A ment alist a
(amer.), 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 K redenc, 23.35 Két
és fél fér f i, 0.30 A hatodi k
érzék (amer.)

JOJ TV

10.35 Vadlovak (szlovák),
12.35 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 14.00 A tárgyalóterem, 15.00 Rendőrök
akcióban, 16.00 Találd ki
a koromat!, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Vakáció, 21.45 Viszlát, nagyi! (szlovák), 22.25
Elfuserált műtétek, 23.25 A
titkosügynök (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.20
Gyilkos
sorok
(amer.),
15.25 Ana három arca (mexikói), 16.30 Fatmagül (török), 17.30 Ripost, 18.00
Tények, 19.25 Az 50 milliós
játszma, 21.00 Detektív Bt.,
22.20 NCIS (amer.)

6.20 Mokka, 12.20 NCIS
(amer.), 13.20 Walker, a
texasi kopó (amer.), 14.20
Gyilkos sorok (amer.), 15.25
Ana három arca (mexikói),
16.30 Fatmagül (török),
17.30 Ripost, 18.00 Tények,
19.25 Az 50 milliós játszma,
21.00 Coodék (amer.), 23.40
Rémségek cirkusza (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.15 A kis menyas�szony (indiai), 14.50 Szulejmán (török), 16.10 A
konyhafőnök, 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 19.00
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.55 Barátok
közt, 21.30 A mi kis falunk
(magyar), 22.30 Cobra 11
(német)

RTL II

11.00 Jo, a profi (francia),
11.55 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 Amerika legros�szabb szakácsai, 17.05 Hagyjál főzni, 18.05 Segítség, bajban vagyok!, 20.00 Showder
Klub, 20.50 UEFA EL mérkőzés, 0.30 A gyanú árnyékában

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
13.35 Kutya jó kalandok,
15.40 Állatkert a hátizsákban, 17.45 Mil y, a kíváncsi,
18.25 Szófia hercegnő, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.00
Én vagyok itt!, 22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran hotel
(spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.30 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.10 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.05
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25
Maradj talpon!, 20.30 Tóth
János (magyar), 21.00 A
Bagi Nacsa Show, 22.00
Gyerekek vagy egyebek
(francia), 23.35 Ha meg jön
József (magyar)

Duna World

11.40 Tizenötezer pengő
jutalom (magyar), 13.20
Kék bolygó, 14.05 Magyar
krónika, 16.05 Duna anzix,
16.25 Magyar klasszikusok
új köntösben, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Szenes Iván írta, 21.30
Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Csillagok és legendák, 20.55
Labdarúgás, 23.00 Törvény
és rend, 23.45 Diagnózis:
Gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

12.25 Szlovák várak, 15.00
Az én hét csodám, 15.35
Roma
magazin,
16.25
Tesztmagazin, 17.10 A
világ kincsei, 18.30 Esti
mese, 18.45 Arsilda, 22.00
Hírek, 22.30 Tudományos
magazin, 23.00 Rendőrség

Markíza tv

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest,
14.15 A kis menyasszony
(indiai), 14.50 Szulejmán
(török), 16.10 A konyhafőnök, 17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal Budapest, 20.55
Barátok közt, 21.30 Gyertek
át!, 0.40 Odaát (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Jo, a prof i (f rancia),
13.45 A gyanú ár nyékában, 14.40 Showder Klub,
16.05 Barátok közt, 17.35
Hagyjál főzni!, 18.35 Segítség, bajban vagyok!,
20.30
Showder
Klub,
22.00 A gyanú ár nyékában, 23.00 Barátok közt

M2

12.25 Kicsi a bors, de erős,
12.55 Geronimo Stilton,
13.35 Kutya jó kalandok,
14.35 Raju, a riksa, 14.55
Max és Ruby, 17.45 Mily,
a kíváncsi, 18.00 Digby, a
tinisárkány, 18.25 Szóf ia
hercegnő, 20.10 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt!, 22.35 Odaát (amer.),
0.25 Gran hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Columbo (amer.),
14.30 Ötcsillagos szerelem
(német), 15.20 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban (német), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (amer.),
19.25 Maradj talpon!, 20.30
Csak színház és más semmi, 21.30 Tetthely (német),
23.10 Az esőcsináló (amer.)

Duna World

11.30 Buborékok (magyar),
13.45 Rúzs és selyem, 14.45
Esély, 15.40 Öt kontinens,
16.05 Duna anzix, 16.25
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 0.00 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Csodálatos világ, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.50
Úttalan utakon, 22.35 Kill
Bill (amer.), 0.25 Senki
sem tökéletes

Pozsony 2

11.55 Élő pa noráma , 15.35
Szemtől szemben, 16.05
Vá rosból a vá rosba , 17.15
A világ k i ncsei, 18.30
Est i mese, 20.0 0 Hí rek ,
20.10 A család , 20.40 Ide genek (szlová k- osz t rá k),
21.35 Éljen a szabadság!
(olasz), 23.05 Ja zz

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.05 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista
(amer.), 15.00 Rendőrségi
esetek, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni!, 21.40 A farm, 22.25
Zsaruk (amer.), 0.35 Mobilmagazin (amer.)

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Jószomszédi viszonyok, 13.05 A mentalista
(amer.), 15.00 Rendőrségi esetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Az anyós, 21.40
Char t Show, 23.45 Két és
fél férf i (amer.), 0.40 A
mentalista (amer.)

10.35 Vadlovak (szlovák),
12.35
Topsz t á r,
13.00 Elveszet t lel kek ,
14.00 A tárgyalóterem,
15.0 0 Rendőrök a kcióba n,
16.0 0 Találd k i a koro mat!, 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,
23.25 I k rek , 0.05 Ket tősüg y nök (amer.)

10.35 Vadlovak, 12.30 Topsztár, 13.00 Elveszett lelkek, 13.50 A tárgyalóterem,
15.00 Az ördög nem alszik,
16.00 Találd ki a koromat!,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Smaragdzöld (német), 23.10 A
végső menet (amer.), 2.10
Halálos kitérő (amer.)

JOJ TV
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A Dunatáj receptkönyvéből

Eseménytár

Újvidéki
szaftos karaj

GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

március
március
március
március
március
március
március

4-én
5-én
6-án
7-én
8-án
9-én
10-én

Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra
Tamás
Zoltán
Franciska
Ildikó

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: a dunaszerdahelyi Haulitusz István és az

érsekújvári Jalecová Nina.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a mihályfai Kliská Tereza, a komáromi Rafael Milan, Farkašová Nikoleta, Tuloková Vivien és Chukwuka Erik, a dunaszerdahelyi Töltési Alex, a nagykéri Veres Alex Jozef,
a naszvadi Balážová Hanna, a gútai Bartalošová Lucia,
a marcelházai Rigó Georgína, a hetényi Andruškóová
Amira és Fekete Zora, az izsai Izsáky Anna, az andódi
Kočišová Mira, a párkányi Fábry Viktória és Szenczi
Ferdinánd, a nemesócsai Ibolya Olívia és Kecskés Benett, valamint a komjáti Vanko Adam.

Hozzávalók:

8 szelet karaj
só
bors
pici olaj
2,5-3 dl marhaalaplé
kevés fehérbor
1 púpos evőkanál
mustár
Elkészítése:
1. A hússzeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk.
2. Egy serpenyőben kevés olajon hirtelen megpirítjuk (erős
lángon) a hússzeletek mindkét oldalát (aranybarnára).
3. Felöntjük marhaalaplével (vagy fehérborral, esetleg a kettő
keverékével), majd a szaftba belekeverünk 1 evőkanál mustárt.
4. Lefedve, alacsony lángon puhára pároljuk a húst.

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Mlinárová Helena (72 éves), Vojtík Karol (72 éves), a gútai Szépe Júlia (90 éves), Szabó
Mónika (37 éves), Ollé László (65 éves), Bezúr Katalin (80 éves) és Forró Jenő (85 éves), a zsemlékesi
Chuchútová Mária (92 éves), a csicsói Fél Berta (88
éves), a marcelházai Balogová Jolana (76 éves) és Fazekasová Alžbeta (78 éves), a vágfüzesi Csuportová
Helena (84 éves).

Fahéjasa almatorta

Hozzávalók:
8 dkg Ráma
8 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
3 db tojás
10 dkg liszt
1 teáskanál sütőpor
4 evőkanál tej
10 dkg porcukor
0,5 literfolyadék a porhoz
KRÉM:
18 g zselatin
50 dkg alma
3 dl joghurt
1 db citrom leve
25 dkg mascarpone
1,75 dl almalé
1 csomag
13 dkg cukor
vaníliás cukor
1 csomag főzős vaníliaízű
2,5 dl tejszín
öntetpor
2 evőkanál őrölt fahéj
Elkészítése:
A Ramát a kétféle cukorral krémesre kikeverjük. Két tojássárgát
a megmaradt egész tojással a cukros masszába keverünk, rászitáljuk a sütőporral elvegyített lisztet, és apránként hozzáadjuk
a tejet. Ramával kikent 26 cm-es kapcsos formába simítjuk. A
tojásfehérjéket a porcukorral kemény habbá verjük és a tésztára
halmozzuk. Előmelegített sütőben, 175 fokon kb. 30 percig sütjük, majd kihűtjük. A krémhez az almákat meghámozzuk, felkockázzuk, a citromlével, az almalével és 5 dkg cukorral felforraljuk,
3-4 percig pároljuk, és a kevés hideg vízben feloldott öntetporral
besűrítjük. A zselatint 10 percre hideg vízbe áztatjuk. A joghurtot
a mascarponéval, vaníliás cukorral és a maradék cukorral ös�szekeverjük. A feloldott zselatint a krémbe vegyítjük, majd a keményre felvert tejszínt és az almakompótot is beleforgatjuk. A
tortalap köré karimát pattintunk, a krémet a tortalapra simítjuk, és
4-5 órára hűtőbe rakjuk. A karimát eltávolítjuk és rombusz alakú
papírsablon segítségével őrölt fahéjjal meghintjük.

Eladó Keszegfalván

egy összkomfortos, 3-szobás családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal és 50 m2-es pincével.
Tel.: 0907 789 807.

S Z U D O K U

Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Adatmentés *
* Vírusirtás *
* Szoftveres karbantartás
*

Aplico+

Szabó Mónikát,

aki életének 38. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és részvétnyilvánításokat, melyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

MEGEMLÉKEZÉS

Farönköket szállító darus kamionra
érvényes jogosítvánnyal
és darukezelői bizonylatokkal
rendelkező sofőrt
azonnali belépéssel felveszünk!

Várok valakit…
Akit én várok, már nem jöhet.
A testét nyomják a por és a kövek.
Hiába várom, ontom könnyemet,
ahová ő elment, vissza már nem jöhet…
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk március 6-án

halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét örökké őrizzük:
lánya Gizike, unokái és dédunokái.

Börze Komáromban

telefonszámon adunk

Autóbiztosítás
megvárásra,
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

* Eladó búza Gútán. Tel.:
0915 343 546.

Eladó
családi ház
Megyercsen.

PREDAJ
SERVIS

Tel. 003630 443 2597.

GALERIA
FOTOSZALON

Registračné
pokladne

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@
orangemail.sk

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

Komárom, Ferences barátok utcája 14.

Tel./fax: 035/7713 242 ● e-mail: galeriafoto.kn@gmail.com

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

is felvisszük!

ÚSZÁS

0908 790 345-ös

minden vasárnap!
Információ:

Facebook Burza Komárno,
illetve 0903762511

TÉLI

Komáromi vegyesáru-kereskedésbe
keresünk elárusítónőt.
Bővebb felvilágosítást a

Toma Rudolfné – Ilonka nénire
Megyercsen,

Ár megegyezés szerint

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók

eladása és
javítása.

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
a jó barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik február 28-án
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett lányt, édesanyát,
testvért és rokont

Vennék megkímélt állapotban levő Škoda Fabia 1,2
típusú, garázsolt személygépkocsit
a Komáromi járásból, max. 60 ezer km-el.
Tel.: 35/7702 045, illetve 0907 341 176

Notebookok,

info:
0907 227 699

Idén sem maradhatott el a téli
úszók gútai találkozója. A gútai
Rozmárok meghívására Pozsonyból, Nagyszombatból, Dunaszerdahelyről, Komáromból, Vágsel�lyéről és Nyitráról érkeztek, hogy
a jégzajlás után megmártózzanak a
Vág-Duna 3 oC-os vizében (a levegő hőmérséklete 1 oC volt). Fent a
téli úszók egy csoportja, balra a bátor hölgyek, lent Huszárik Károly
látható, aki utolsóként hagyta el a
vizet. Gary Gremen felvételei

Sheisin karate

Három bajnoki cím Horvátországból

A keszegfalvai Seishin Karate Klub csapata 18 versenyzőjével
indult útnak Horvátországba, Samobor városába. A versenyen összesen két ország (Horvátország, Szlovákia) több mint
100 versenyzője vett részt.
Mivel egyenes kiesés volt, na- gyerekkorosztály (Ekecs) *
gyon oda kellett figyelni, hogy Nagy Rebeka, gyerekkorosztály
dobogóra állhasson valaki. kategória (Dunaszerdahely) *
Általában 8-as tábláról kellett Domonkos István ifjúsági kaelőre menetelni, ami az jelen- tegória (Csallóközaranyos) *
ti, hogy 2-3 győzelem kellett Gányovics Ádám serdülők kaaz I. hely megszerzéséhez. Ez tegóriája (Vásárút).
most három versenyzőnknek Bronzérmesek: Fodor Gersikerült. Jakab Adrienn (Csal- gő ifjúsági kategória (Dunalóközaranyos) szépen hozta a szerdahely) * Bíró Bendegúz
formáját az első horvát ellen- gyerekkorosztály 1. kategória
felét le is rúgta gyomorra, így (Dunaszerdahely) * Szabó AndKO-val győzött. A második és rás ifjúsági kategória (Ekel) *
harmadik ellenfelét is simán Nagy János serdülő kategória
verte. Markovics Ádám mind- (Nemesócsa) * Markovics Áron
két ellenfelét KO-val búcsúz- gyerekkorosztály 2. kategória
tatta így ő is a dobogó legfelső (Keszegfalva) * Pulay Attila
fokára állhatott. Kósa Tamás serdülők kategóriája (Csallóelső meccsét hosszabbításban közaranyos).
nyerte, majd a döntőben waza- Részt vettek még a samobori
rival győzött így ő is első lett. A versenyen: Kovács Tamás Adtöbbiek is kiválóan küzdöttek, rián (Csallóközaranyos) Mészépen betartva az edzői utasí- száros Erik, Hájas Kornél (Dutásokat.
naszerdahely) Dorn Jacqueline
Az eredmények:
(Nemesócsa), Chribik Mária
Aranyérmesek:
Markovics (Ekel).
Ádám, ifjúsági kategória (Ke- A következő megmérettetés
szegfalva) * Jakab Adrienn, március 25-én, Ekelen lesz a
ifjúsági kategória (Csallóköz- szlovák bajnokságon, itt újra
aranyos) * Kósa Tamás, ifjúsági bizonyíthat a csapat.
kategória (Dunaszerdahely).
Sensei Markovics János
Ezüstérmesek: Nagy Róbert
3 dan

LABDARÚGÁS
Előkészületi
mérkőzések

Ógyalla – Nagymácséd 5:2 *
Gúta – KFC Komárom 1:7 *
Fiatalabb diákok: Gúta – komáromi KFC 3:3 (0:1) góllövők: Zsibrita Á.,
Keszeli K., Markovics V.
Ifik: Naszvad –
Gúta 3:5 (0:2) góllövők: Stojka A.(2), Mokuš
D., Podhorský T., Nagy V. *
* Vágfüzes/Kava – Csallóközaranyos 12:0 * TJ Imely
– Hetény 6:1 * Marcelháza –
Párkány 2:1 * Dunaradvány –
Szentpéter B 9:0 (3:0) Tóth 3,
Sebők 2, Skuliba, Vörös N.,
Kecskés,Bagin.

Komáromi városi
kispályás fociliga
DÖNTŐK

A 3-4. helyért folyó közdelemben Black Bull Litovel
– Blue Diamonds 9:6, így a
bronzérmes a Litovel csapata
lett. A döntőben Bauring City
– Barracuda 2:1. A rendkívül
kiegyensúlyozott találkozó
végén megérdemelt győzelmet aratott a Bauring csapata, amely így bajnok lett.

Jótékonysági jóga Gútán

A klasszikus Dögös Sprint
futóverseny
filozófiájának
szellemében – vagyis jót
tenni valakiért, úgy, hogy
közben magunknak is jót teszünk – valósult meg a múlt
hét végén Gútán a jótékonysági jóga. – Szeretnénk felhívni a figyelmet a mozgás
fontosságára úgy, hogy azzal
segíthessünk egy olyan kisfiún, akinek nincs nagyobb
álma az életben, minthogy
egyszer szabadon mozoghasson – nyilatkozta portálunknak a szervezők nevében Forgács Attila, aki azt is
elárulta, hogy továbbra is az
izomsorvadásban szenvedő
Tomika műtétjére gyűjtöttek, akinek a megsegítésére
2014-ben vette kezdetét a
DGS. A rendezvény legfőbb
támogatója a Cannes-ban
élő fitneszedző és jógaoktató,
Paksi Ildikó, aki már három
éve tartja a futók részére a
bemelegítő edzést. Folyama-

tosan szervezett franciaországi jótékonysági acrojóga
órákat és eddig már 1500 eurót sikerült összegyűjtenie.
Most a gútaiaknak szombaton tartott rendhagyó acrojóga órát, majd a résztvevők
ünnepélyes keretek között
átadták az összegyűjtött
nagylelkű adományt Tomi-

B I R K Ó Z Á S
Országos bajnokokat avathattak

A Komáromi járás érmesei:
Február közepén tizenhét honi egyesület hetvenkét kadét korosztályú versenyzője kötöttfogásban csatázott az országos bajnoki címért és az érmekért a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola
tornatermében.
A viadalon remekeltek a dél- A Komáromi járás érmesei:
szlovákiaiak. Ez a megállapítás 50 kg: ...2. Csicsó Adrián (Maelsősorban a somorjaiakra és a dar) * 54 kg: 1. Parádi Kevin
viadalt házigazdaként szerve- (Marcelháza) * 58 kg: ...3.
ző marcelháziakra vonatko- Nagy Balázs (Spartacus Kozik.
Ugyanis
márom) * 63 kg: 1.
mindkét klub
Sluka István (1959
két-két orszáMadar) * 69 kg: 1.
gos elsőséggel
Hulman
Nikolas
büszkélkedhet.
(Marcelháza) * 76
A somorjaiak
kg: ...2. Kovács Nimezében Ágh
colas (Marcelháza)
Attila és Ho* 100 kg: ...2. Szei
locsi Bence, a marcelházaiak fert Ramón (Marcelháza).
színeiben pedig Parádi Kevin Csapatverseny: 1. Dunajplavés Hulman Nikolas vitte a prí- ba 38 pont, 2. Dunaszerdahely
met.
33, 3. Marcelháza 32.

kának, akinek egy külföldön
elvégezhető speciális műtétre
lenne szüksége. Az úgynevezett Ulzibat-módszerrel enyhíteni tudják a kisfiúnál az
ízületi beszűkülést. Még legalább ezer euróra van szükségük a kiutazáshoz. A DGS
elkötelezett szervezői tovább
folytatják a gyűjtést.

KOSÁRLABDA

Alpok-Adria Kupaverseny – középdöntő – 1. találkozó:
MBK Rieker COM-therm Komárno – Zlatorog Laško
80:68 (50:35 *23:15, 27:20, 16:16, 14:17)

A komáromi MBK Rieker COM-therm kosárlabdacsapat folytatja győzelemsorozatát az Alpok-Adria Kupa versenysorozatában. Szerdán a Laško Zlatorog nevű csapata lépett pályára a
sportcsarnokban, amely Szlovénia legjobbjai közé tartozik.
küzdelem folyt a páAz első negyedlyán, sok esetben fej-fej
ben a hazai csapat
mellett küzdött a két
máris jelezte, hogy
csapat, s a szlovénok is
itt nem számíthategyre több, látványos
nak győzelemre
rohamot indítottak a koa vendégek, akik
máromiak kosara ellen.
inkább a védeÉrezhető volt azonban
lemre fordítottak
az is, hogy a hazai csanagyobb figyelpat nem csupán sokat
met, mint a támarontott, hanem egyre
dásokra. A negyed
inkább fáradt is. Szevégére nyolcponrencsére döntetlennel
tos előnyt értek
ért véget a negyed. A
el a komáromiak,
zárórészben
mindez
akik a második neigazolódott is, mert a
gyedben is folytatlaškoi csapat fokozatoták rohamaikat és
san átvette a találkozó
a vendégek védeirányítást és a komárokezése ellenére a
miak már nem tudtak
félidő végéig már
lépést tartani velük.
15 pontos vezetést
Komárom pontszerharcoltak ki.
zői: Cobb 19, Tomič
A harmadik ne13, Langston 11.
gyedben hatalmas

MBK Losonc – MBK Rieker COM-therm Komárom
69:85 (16:18, 22:15, 14:21, 17:31)

Az Eurovia szlovák kosárlabdabajnokság 35. fordulójára
szombaton este került sor a
losonci sportcsarnokban, ahol
a komáromi csapat gondoskodott arról, hogy az őket kísérő
lelkes szurkolók, illetve azok,
akik a technika jóvoltából a
számítógép képernyője előtt
izgultak, ne unatkozzanak.
Az első negyedben meglepetésszerű, harcias játékkedvvel
mutatkozott be a losonci csapat
és sokáig fej-fej mellett küzdött
a komáromiakkal, akik csak az
utolsó percekben jutottak kétpontos előnyhöz. A második
negyed még izgalmasabb volt,
a losonciak jól kidolgozott
technikája ellen nem tudtak
megfelelő védelmi taktikával
fellépni a Duna-partiak és a negyed végén a hazaiak hétpontos előnyt harcoltak ki.
Talán örökre titok marad, hogy
a félidő szünetében Richard
Ďuriš, a komáromi mesteredző
milyen utasításokkal látta el játékosait, ám tény marad, hogy
egy olyan csapat lépett a pályára, amely játékával feledtetni
tudta az első félidő gyötrelmeit. A komáromiak egyaránt
tudtak koncentrálni a táma-

SPORTLÖVÉSZET
Komáromi sikerek az országos döntőn

Február 24. és 26. között a vágsellyei városi sportcsarnok falai
között került megrendezésre az idei légfegyveres liga országos
döntője. A szervezők egy nagyszerűen előkészített versenypályával várták a versenyzőket. Légfegyveres versenyként a
lőlapok – melyeket a versenyzők maguk kezelnek – egy elektromos berendezéssel, 10 méterre voltak kihelyezve.
Minden korosztály képviselte a puskát a versenyszám végén.
magát ezen a megmérettetésen. A szervezők összevont döntőt
Komárom város, valamint a rendeztek kadét és junior kaRoyal Sportlövő Klub színeit tegóriában. Szabó Zsolt biztos
három kadét kategóriában ver- kézének, összpontosításának
senyző fiatal képviselte, még- köszönhetően kadét kategópedig Mészáros György, Mé- riában bajnoki címet szerzett.
száros Gábor, valamint Szabó Mészáros György ezüstérmes
Zsolt. Mindhárman a VzPu 60- lett, így a dobogóra két komáas számban indultak, ami azt je- romi versenyző is felállhatott.
lenti, hogy légpuskából kellett A három komáromi versenyző
leadniuk 60, minél pontosabb által elért eredmények alapján
lövést. Míg Szabó Zsolt 602,3 a komáromi Royal Sportlövő
körrel, addig a Mészáros fivé- Klub csapata junior kategóriárek közül Gyurka 599,5, Gá- ban megszerezte a 2. helyet.
bor pedig 588,0 körrel tette le
Fuisz Attila

dójátékra és a védelemre is, s
ennek köszönhetően hétpontos
vezetést szereztek az utolsó
előtti negyed végére.
Minden valószínűség szerint
az a tempó, amelyet ezután a
komáromiak diktáltak, már teljesen összetörte a vendéglátók
erejét, hibát hibára halmoztak
és a komáromiak ezúttal már
nem kegyelmeztek. A negyed
végére 14 pontos győzelmet
szereztek és összességében is
megérdemelt győzelmet vívtak ki. Külön dicséretet érdemelnek a losonci szurkolók,
akik ezúttal a győztes komá-

romi csapatot tapsolták meg.
Siniša Bilič, a komáromiak
legaktívabb játékosa a találkozó végén elismerően
nyilatkozott a játék menetéről, nem titkolva azt, hogy a
hazai közönség rendkívül jó
atmoszférát teremtett a sportcsarnokban. – Azt tudtuk,
hogy nem lesz egy könnyű
találkozó, a losonciak rendkívül jól játszottak, de végül
a tapasztalat és a felkészülés
meghozta eredményét – nyilatkozta.
Komárom pontszerzői: Tomič 20, Bilič 18, Cobb 11.

Nehéz hét vár a kosarasokra

Lapzárta után, kedden a szlovéniai Laško városába utazik
visszavágóra a komáromi csapat, s bízunk abban, hogy a
Komáromban kiharcolt 18 pontos vezetés nem csökken, hanem gyarapszik. Március 2-án, csütörtökön a lévai Patrióták
lépnek a komáromi sportcsarnok pályájára, szombaton az
örök rivális, Privigye csapatával mérkőznek meg a komáromi kosarasok.

CSELGÁNCS
Rendkívüli sikert ért el a gútai Judo Cselgáncsklub versenyzője a szombaton megrendezett GRAND PRIX OSTRAVA
nyílt versenyen. Az erős nemzetközi mezőnyben z U13-mas
korcsoport -44 kg-os súlycsoportjában valamennyi ellenfelét
legyőzve Szabó Margaréta aranyérmesként állhatott a dobogó
legfelső fokára. A versenyzőt edzője, Szabó Róbert készítette
fel.

E R Ő S P O RT

Szenzációs
kettős
győzelem

Az erős emberek számára meghirdetett Zempléni
Kupa ún. holtemelés kategóriájában indult a komáromi Marusinec Dávid is,
aki már évek óta dobogós
helyen végez a hasonló
versenyeken. Szombaton a
juniorok korosztályában a
100 kg-os súlycsoportban
új junior rekorddal országos bajnoki címet harcolt
ki. Az egyes versenyágak
összesítésénél derült ki,
hogy elnyerte az abszolút
győztes címét is.
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