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Befejeződtek az alapiskolai beiratkozásások  
a Komáromi járásban

Még mindig érezhető a régióban
a demográfiai hullámvölgy hatása

Ezekben a napokban vált ismertté a Komáromi járás három városa, Komárom, Gúta 
és Ógyalla alapiskolai beíratási eredménye. A községi iskolákban a hónap végéig tart 
majd a beiratkozás. Örvendetes tény, hogy idén is sok iskolaérett gyermek szülei vá-
lasztották a magyar nyelvű alapiskolát. Egyelőre még nem véglegesek azonban ezek 
a számok, hiszen a pszichológiai és orvosi véleményezések alapján előfordulhat, hogy 
nem első osztályt, hanem előkészítőt ajánlanak az iskolaköteles gyermek számára. 

Komáromban a 342 isko-
laköteles gyerekből 251-
et írattak a szülők magyar 
alapiskolába. A legnagyobb 
elsős létszámmal továbbra 
is a Munka Utcai Alapiskola 
rendelkezik, bár a tavalyihoz 
képest hat gyermekkel ke-
vesebbet, 80 iskolakötelest 
írattak be. A Jókai Mór Alap-
iskolában 78 elsős kezdheti 
meg a tanulmányait, ebbe az 
oktatási intézménybe tavaly-
hoz képest hússzal több diák 
járhat. Visszaesés tapasztal-
ható a Marianum Egyházi 
Iskolaközpont diáklétszá-
mában, ahová a tavalyi 50 
kisiskolással szemben idén 
csak 37-et írattak be.
Gútán lényegében nem vál-
tozott a tavalyihoz képest 
a helyzet. Továbbra is di-
ákokért küzd a II. Rákóczi 
Ferenc Alapiskola, ahova 
egyelőre 16 diákot írattak 
be, míg a Corvin Mátyás 
Alapiskolába 41-et. A város 
egyetlen szlovák tannyelvű 
tanintézményében, a J. A. 

Komenský Alapiskolájában 
33 nebuló kezdheti meg a ta-
nulást, itt két osztályt nyithat 
az iskola. Ez azért is érdekes, 
mert a szlovák nyelvű óvodá-
ból kikerülő 41 iskolaköteles 
gyermek közül nyolcan ma-
gyar iskolába járnak majd. A 
város által fenntartott három 
alapiskolán kívül a Nagybol-
dogasszony Egyházi Iskola-
központ várja még a tanulókat, 

Szobrot kap Komáromban 
Görgei Artúr tábornok

A komáromi PALATINUS Pol-
gári Társulás kezdeményezése 
alapján Komáromban az Euró-
pa-udvarban április 27-én, 13 
órakor kerül sor Görgei Artúr 
honvédtábornok bronzszobrá-
nak leleplezésére. A mű alkotója 
Mihály Gábor Munkácsy-dí-
jas szobrászművész. A szobrot 
Észak- és Dél-Komárom pol-
gármesterei közösen leplezik le. 
Az ünnepi beszédet Budapest 
főpolgármester-helyettese, Sza-
lay-Bobrovniczky Alexandra és Prokai Gábor művészettör-
ténészek tartják. A műsorban közreműködik Korpás Éva és 
Madarász András.

Mihály Gábor,
szobrászművész

Előadás
a család éve
alkalmából

Április 29-én, vasárnap 17  
órakor a Komáromi Pro-
testáns Nőegylet szervezés-
ében, a család éve kapcsán 
családi délutánt rendeznek 
a református templom-
ban (Jókai u. 31). Előadást 
tart dr. Békefy Lajos PhD. 
szociáletikus, közíró Törté-
nelmi családmodellek ma-
radandó és változó sajátos-
ságai címmel.
Minden érdeklődőt sze-
retettel vár a Komáromi 
Protestáns Nőegylet.

Napirenden a véralvadás kutatásának eredményei

A klinikai gyógyszerészet VII. tavaszi konferenciájának – amelyet május 25-én 
rendeznek, a komáromi Selye János Egyetemen – fő témáját a véralvadást befo-
lyásoló gyógyszerekkel összefüggő problémák képezik.
A véralvadás fiziológiai me-
chanizmusait a 17. században 
kezdték vizsgálni. Alexander 
Schmidt (1831–1894) 1876-
ban állt elő a véralvadásról 
szóló elméletével, ami egy-
mással kölcsönható fehérjék-
ről szólt. Schmidt a kalcium 
szerepét is ismerte. Sokáig 
nem volt tisztázott, hogy pon-
tosan milyen anyagok kelle-
nek hozzá, és hogy melyik 
szakasza fontosabb. A gyógy-
szerészek és orvosok szakmai 
találkozójának előadásaiban 

ezt a témát többféleképpen 
is megközelítik: a klinikai 
gyógyszerész, a neurológus, 
a hematológus, a kórházi 
gyógyszerész, a farmakológus 
és a farmakogenetikus szem-
szögéből. 
A konferencián két gyakor-
lati jellegű workshopot is 
rendeznek, és poszterszekci-

óval is számolnak. – Célunk, 
hogy hatékony, biztonságos 
és eredményes gyógyszeres 
kezelést tudjunk biztosítani 
minden ellátásra szoruló páci-
ensnek – összegezte a konfe-
rencia jelentőségét Komjáthy 
Hajnalka, a komáromi kórház 
gyógyszerészetének vezetője 
a TA3-nak.

XXIX.
Komáromi
Imanap

Új fejezet kezdődött vasár-
nap délután a Komáromi 
Imanapok történetében, hi-
szen jövőre már a harmadik 
évtizedébe lép ez az egyházi 
és közösségi esemény, ame-
lyet idén is a keresztúti áj-
tatosság nyitott meg. A részt 
vevő lelkiatyák felváltva vit-
ték a jelképes keresztet és az 
egyes stációkban Procházka 
Ottokár gondolataival bőví-
tették ki a könyörgéseket. A 
Szent András-templom bazi-
likai rangra való emeléséről 
lapunk 3. oldalán írunk.

melynek épülete  jelenleg bő-
vítés, illetve átépítés alatt áll, 
ezért átmeneti tantermekben 
folyik az oktatás. Ők ismét 22 
elsőst fogadhatnak hasonló-
an, mint tavaly.
Ógyallán nem változott a 
helyzet, a Feszty Árpád Alap-
iskolába 33 iskolaköteles 
gyermeket írattak be a szülők, 
s ez a szám azonos a tavalyi-
val.

Őexcellenciája Mons. Orosch János nagy-
szombati érsek kérése alapján, aki 2016. 
augusztus 29-én keltezett levelében az Is-
tentiszteleti és Szentségi Kongregációnak 
előterjesztette a klérus és a hívek seregé-
nek kérését és kérvényét, a Ferenc pápa 
által nekünk adományozott rendkívüli jo-
gok alapján Komárom városának, a Szent 
Andrásnak szentelt plébániatemplomnak, 
a bazilika minor titulust és rangot adomá-
nyozzuk, felruházva mindennemű joggal 
és kötelességgel, valamint az ezzel a titu-

lussal járó liturgikus kiváltságokkal, be-
tartva az 1989. november 9-én keltezett, 
„De titulo Basilicae Minoris” című dek-
rétum összes előírását. Bármi, ami ennek 
ellentmond, érvénytelennek tekintendő.
Kelt az Istentiszteleti és Szentségi Kongre-
gáció székhelyén, 2017. év december 6-án, 
Szent Miklós püspök emléknapján.

Robert Sarah bíboros,
prefektus

Artur Roche, érsek,
titkár

A Szent András basilica minori cím
Szentségi Kongregáció általi adományozólevele

Ógyallai siker a nemzetközi
 Estöri Junior

Alkotói Pályázatán 

Több mint ötszáz pályázat érkezett az idén először meghir-
detett, az egész Kárpát-medencét felölelő ESTÖRI-JUNIOR 
Kreatív Alkotói Versenyre a 8-15 éves korosztályból. A kiseb-
bek megadott anekdoták alapján rajzokat készítettek, a na-
gyobbak választhattak, hogy szintén egy megadott anekdota 
alapján képregényt rajzolnak, vagy pedig makettet építenek 
egy, az Esterházy családhoz köthető történelmi épületről. Az 
ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda VIII. osztályos ta-
nulói, Németh Klaudia, Garlík Laura és Rajtár Laura Eliza-
beth az utóbbit választották. Felkészítő pedagógusuk, Cson-
tos Ildikó segítségével elkészítették a kismartoni (Eisenstadt) 
Esterházy-kastély makettjét. Munkájuk a képzeletbeli dobo-
gó legfelső fokára juttatta a lányokat. Az ünnepélyes díját-
adóra 2018. április 18-án került sor a kismartoni Esterházy-
kastély impozáns dísztermében, ahol az értékes ajándékok 
mellett egy tárlatvezetés keretén belül betekintést nyerhettek 
az Esterházyak életbe. A lányok életre szóló élményekkel tér-
tek haza a fantasztikus utazásról.

Legyünk
előrelátóak

A szlovák belügyminisztérium 
felhívja az utazni kívánók fi-
gyelmét, hogy a nyári és az azt 
megelőző hónapokban meg-
nő az útlevélkérelmek száma, 
azért a várakozási idő is jelen-
tősen növekszik. A személyi 
igazolvánnyal nem rendelkező 
gyerekeknek – a 15 év alattiak-
nak – még akkor is kell útlevél, 
ha az Európai Unión belül utaz-
nak. A hat év alatti gyerekeknek 
két évre szóló, míg a 6-16 éve-
seknek öt évre szóló útlevelet 
állítanak ki. A 18 éven aluliak 
számára kiállított útlevél elké-
szítéséhez elég az egyik szülő 
beleegyezése is. Az állampol-
gároknak nem szükséges az 
állandó lakhelyükhöz legköze-
lebb lévő hivatalban intézniük 
az oklevelet, megtehetik ezt az 
ország bármely területén. 

Gyógyszerészek és hematológusok 
konferenciája lesz Komáromban

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  w w w. d u n a t a j . s k  n  a  facebook-on is  n 
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Komárom városa
Klapka tér 1. * 945 01 Komárom

hirdetménye
a város tulajdonát képező ingatlanok

kereskedelmi versenytárgyalás útján történő 
bérbeadási szándékáról

A komáromi városi képviselő-testület 2018. március 22-én 
kelt 1786/2018-as számú rendelete alapján jóváhagyásra ke-
rült a város tulajdonát képező, nem lakás célokat szolgáló, 98 
négyzetméter alapterületű, a Jókai utcai 
volt Vintage Home épületében levő 32-
es helyrajzi számú helyiség bérbeadási 
szándéka kereskedelmi versenytárgyalás 
útján a Tt. 138/1991-es számú, a közsé-
gi tulajdonról szóló törvény 9. paragra-
fusának 9. bekezdése alapján, mely a C 
regiszterben 937/1-es parcellaszámmal 
szerepel a komáromi kataszterben veze-
tett 6434-es számú tulajdonlapon. Kikiáltási bérleti díja 40 
euró/m2/év, éves bérleti díj 3920 euró, mely egyúttal a lega-
lacsonyabb összeg, a bérlet meghatározott időre, 5 évre szól. 
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése és feltételei, 

beleértve a javaslattétel határidejét, olvashatók lesznek:
• a város hirdetőtábláin
• a város internetes oldalán: www.komarno.sk.
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésével és annak 
feltételeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás, valamint a 
szerződésjavaslat mintapéldánya írásban vagy elektronikus 
formában kérhető az alábbi címen: Komáromi Városi Hivatal, 
vagyonkezelési osztály, 945 01 Komárom, Vár sor 3., 1. eme-
let, 13C ajtószám, tel.: 035/2851 319.
A bérbeadásra kínált vagyonnal kapcsolatos általános és mű-
szaki információk kérhetők, illetve a versenytárgyalás tárgyát 
képező vagyon megtekintése egyeztethető a Komáromi Városi 
Hivatal vagyonkezelési osztályán, a 035/2851 319-es telefon-
számon.

Stubendek László mérnök,
polgármester

A komáromi gimisek részt vettek az Élet Menetén
Tanulmányi kirándulás a lengyelországi haláltáborokban

A Komáromi Selye János Gimnázium 
a 2017/18-as tanévben is csatlakozott 
ahhoz a nemzetközi programhoz, mely 
idén ünnepli harmincadik jubileumát. 

A tanulmányi kirándulás a Selye Já-
nos Gimnázium harmadik évfolyamos 
tanulóinak nyújtott lehetőséget, hogy 
felfedezzék Lengyelország gyönyörű 

egykori fővárosát, illetve megtekintsék 
a világ egyik legnagyobb temetőjét, az 
Auschwitz-Birkenau koncentrációs tá-
bort.

A hosszú útra egy áprilisi nap kora 
reggelén a komáromi vasútállo-
másról indultunk három kísérő 
tanárunkkal, ők vigyázták lépése-
inket a kirándulás alatt. A hosszú 
úton odafelé még nem is sejtettük, 
hogy milyen megrázó, viszont élet-
re szóló élményekben lesz részünk.
Első úticélunk a budapesti Dohány 
utcai Zsinagóga volt, amelyet kí-

Felvételeinken: fent Vö-
rös Mária, a SZMPSZ 
elnökhelyettese, közé-
pen dr. Szilágyi Péter 
helyettes államtitkár, 
lent a konferencia 
résztvevői láthatók

Csallóközaranyoson a szakképzés volt a középpontban
Múlt héten csütörtökön és pénteken 
tartották meg a „Középpontban a 
szakképzés” című kétnapos szakmai 
konferenciát, amelynek főszervezője a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-

vetsége volt. Vörös Mária alelnök meg-
nyitó beszédében kiemelte, hogy 2016-
ban Komáromban társszervezőként 
vettek részt egy, a szakképzés jövőjé-
ről szóló konferencia előkészületeiben, 

viszont az idő elteltével szükségesnek 
látták egy új esemény, új konferencia 
megrendezését az országban működő, 
magyar nyelven is oktató iskolák veze-
tői számára.

A megnyitó beszéd után dr. Szi-
lágyi Péter helyettes államtitkár 
tartotta meg előadását. Elmond-
ta, a Nemzetpolitikáért Felelős 
Államtitkárság 2012 óta hir-
det tematikus éveket, kiemelve 
egy-egy célcsoportot, területet. 
Hozzátette, hogy Potápi Árpád 
János államtitkár fontosnak tart-
ja, ne csak az oktatásra összpon-
tosítsanak, hanem arra is, hogy 
sikerüljön elősegíteni a diákok 
szülőföldön való boldogulását.
Előadásában kiemelte a „Szakma 
sztár” elnevezésű rendezvényt, 
amelynek 2017-től külhoni 
résztvevői is vannak és a Felvi-
dék nyolc szakképző intézmény-
ből hatvanan kapcsolódtak be a 
programba.
Vetter János, a komáromi Ipari 
Szakközépiskola igazgatója sze-
rint a szakképzés jelentősen alul-
finanszírozott terület. Elmondta, 
hogy a komáromi ipari az elmúlt 
időszakban két alkalommal pá-
lyázott sikeresen, melynek kö-
szönhetően jelentős eszközfej-
lesztést tudtak megvalósítani a 
Magyarországról kapott anyagi 
támogatásoknak köszönhetően.
Varga Péter, a Karvai Szakkö-
zépiskola igazgatója, az MKP 
mezőgazdasági alelnöke el-

mondta, hogy az intézmény 
sajátos helyzetben lévő vidéki 
szakközépiskola, amely vidék-
fejlesztéssel foglalkozik és egye-
düli intézményként 3 hektáros 
tangazdasággal rendelkezik. 
2016 tavaszán az elavult gyü-
mölcsösüket sikerült fejleszteni 
és több fát telepíteni. Az elnyert 
támogatásból korszerű kistrak-
tort is vásároltak, mely nagy 
segítséget jelent a művelésben. 
Pál Elemér, a komáromi Műsza-
ki Szakközépiskola igazgatója, 
a többi előadóhoz hasonlóan az 
iskolát és a sikeres pályázataikat 
mutatta be. Az anyagi forrásokat 
az asztalos szakma (horonyvágó, 
szalagcsiszoló gép, asztali körfű-
rész, asztali marógép vásárlása), 
a hegesztő szakma (hegesztőgé-
pek vásárlása), a gépész szakma 
(CNC esztergagép vásárlása tar-
tozékokkal együtt) oktatására, 
illetve a számítógépes grafikus 
és a villamosműszerész szak ok-
tatására fordították.
Berényi József Nagyszombat 
megye alelnöke elmondta, hogy 
a szakképzéssel külön tanács 
foglalkozik – az első osztályok-
kal, párosításokkal, szakpáro-
sításokkal, illetve az iskolák 
létjogosultságával kapcsolatban 

tanácskoznak. Megyéjében 16 
gimnázium, 17 költségvetési 
intézmény és 17 hozzájárulási 
szakközépiskola működik. A ma-
gániskolák száma magas – 21, 
melyből 16 szakközépiskola.
Csenger Tibor, Nyitra megye 
alelnöke a szakképzés aktuális 
kérdéseivel foglalkozott, hiszen 
a régióban csökkenő tendenci-
át mutat a szakközépiskolákban 
tanuló diákok létszáma. A szak-
középiskolákkal kapcsolatban el-
mondta, hogy a megyében össze-
sen 60 szakközépiskola működik 
(ebből 48 megyei fenntartású). 
A tanulók létszámát illetően 15 
462-en tanulnak megyei fenn-
tartású iskolákban, 18 ezer diák 
pedig nem megyei fenntartású 
iskolákban.
Szokol Dezső, a gúta Schola 
Privata Gutaiensis Magyar Tany-
nyelvű Magán Szakközépiskola 
alapítója és Priskin Zoltán is-
kolaigazgató közös prezentáció-
ban mutatták be a közel 30 éve 
működő gútai szakközépiskolát, 
amelyet jelenleg 366 diák lá-
togat. Idén, az első körben már 
106-an jelentkeztek, tehát ebből 
is látni, hogy van igény az isko-
lára, hiszen egyediek, a náluk 
oktatott szakokat máshol nem 
oktatják.
A konferencia pénteken Fodor 
Attilának, a Comenius Peda-
gógiai Intézet igazgatójának 
felszólalásával fejeződött be. A 
rendezvényen rendkívül hasznos 
tapasztalatcserére is sor került. A 
résztvevők és az előadók új ötle-
tekkel és tapasztalatokkal gazda-
godva folytathatják munkájukat 
a szakképzés területén.

vül és belül is megtekinthettünk. 
Ezután indultunk a lengyel város-
ba, Krakkóba, ahol a zsidónegyed 
(Kazimiez) fontosabb helyszíneit, 
a régi zsinagógát, Jan Karski szob-
rát és a Holokauszt emlékművet te-
kintettük meg. Estére mind nagyon 
elfáradtunk, ennek ellenére jóízűen 
elfogyasztottuk a vacsoránkat, és 
részt vettünk az első esti tevékeny-

ségen, vagyis a „peulán”, ahol kis 
csoportokat alkotva különböző 
feladatokat oldottunk meg, és ki-
fejthettük véleményünket az adott 
témák kapcsán. Másnap reggel 
nyolckor indultunk a II. világhábo-
rú kegyetlen színterére, Auschwi-
tzba. Már a bejáratnál lehetett érez-
ni azt a hátborzongató atmoszférát, 
mely talán örökre megőrződik. 
Nem is csoda, hiszen a drótkerítés-
sel övezett, téglából épült barakkok 
között, ahol mi sétáltunk, egykor 
ártatlan életek millióit oltották ki. 
Először a bejárat fölött olvasható 
Arbeit macht frei – A munka sza-
baddá tesz felirat ötlött a szemünk-
be. Tragikus ellentmondás, mivel 

az emberek oda valóban dolgozni 
mentek, azonban sohasem lettek 
újra szabadok.
Megrendítő élmény volt végigjárni 
a barakkokat, betekinteni a fog-
lyok mindennapi életébe. Láttuk 
a fából készült, összezsúfolt eme-
letes ágyakat, a deportált rabokról 
készült fényképeket, szemükben 
a félelmet. Az egyik barakkban a 
foglyok tonnányi levágott haja van 
kiállítva, kislány fonatoktól az ősz 
hajtincsekig. Egy másik kupacban 
a fésűk, szemüvegek és konyhai 
eszközök ezrei hevernek. Hasonló 
a helyzet a cipőkkel, amelyek kö-
zött nagyon sok apró gyermekcipőt 

is láttunk. Megrázó perceket éltünk 
át, amikor belegondoltunk, hogy 
ezekben a cipőkben dolgoztatták 
halálra a rabokat. Láttuk a börtö-
nöket, ahol a foglyokat kegyetlenül 
megbüntették, és a gázkamrákat, 
ahová „zuhanyozni” vitték őket, de 
a zuhanyrózsákból soha nem folyt 
víz.
Birkenaut is megtekintettük, ami 
sokkal nagyobb volt az előző tábor-
nál. Itt már csak fabarakkok állnak, 
ahová sokszor foglyok százait zsú-
folták össze, embertelen körülmé-
nyek közé. Este ugyan szabad prog-
ramunk volt Krakkóban, ám a sok 
szörnyűség, amit láttunk, rányomta 
bélyegét a hangulatunkra.

A harmadik napon egészen más 
hangulatban érkeztünk vissza a 
táborba, hiszen ekkor már az éle-
tet ünnepeltük. A magyar barakk 
előtti megemlékezés után meg-
kezdődött a 30. Nemzetközi Élet 
Menete, ahol több mint ötven nem-
zet képviselete együtt teszi meg a 
3 kilométeres távot Auschwitztól 
Birkenauig. Másnap városnézésre 
indultunk Krakkóba, a programot 
pedig a budapesti Cipők emlék-
műnél tett rövid megemlékezéssel 
zártuk, ahol felléptek diákjaink is: 
Bruszi Tamara, Csóka Dávid és 
Nagy Csomor István.

Szalay Krisztina III. D

Szombaton 5. alkalommal szervezték meg Gútán a 
helloÖkonapot! A mintegy száz önkéntes, több mint 2 
tonna szeméttől szabadította meg a Dögös Békavárát, a 
sportcsarnok kis ligetét és a Vág-parti strandszakaszt.

Kép és szöveg: Kárpáty Ernő

Szemtanúkat keres a rendőrség
Március 8-án halálos kimenetelű közlekedési baleset 
történ Komáromban, amelynek során egy 60 és egy 44 
éves nő életét vesztette. Egy BMW X3-as 80 éves so-
főrje gázolt el a gyalogosok számára fenntartott átke-
lőhelyen két nőt. A balesetnek többen is szemtanúi le-
hettek, akik segíthetik a nyomozást. A rendőrség várja 
mindazok jelentkezését, akik a közelben tartózkodtak 
az eset pillanatában. A vizsgálatot segítő információkat 
a 158-as telefonszámon lehet bejelenteni.
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Tájházak Napja Bátorkeszin

A Bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás 2014 nyarán került bejegyzésre a Szlo-
vák Köztársaság Belügyminisztériumában. Megalakulásának célja volt, hogy a Bátorkeszi 
történetéhez, néphagyományaihoz kapcsolódó tárgyi, fotó- és dokumentumanyagot gyűjtse, 
feldolgozza és bemutassa kiállítások, kiadványok formájában. Az eltelt közel négy esztendő 
alatt időszaki kiállítás valósult meg és nagy számú bútor, használati eszközök, dokumentumok, 
fényképanyag került a társulás birtokába. 

A társulás úgy döntött, hogy 
tájházat, falumúzeumot hoz 
létre Bátorkeszin. A cél el-
érése érdekében 2016-ban hi-
vatalos gyűjtés indult a kivá-
lasztott épület megvételének 
érdekében. A gyűjtés mellett 
a társaság pályázott az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
felé is. 
A magyarországi Tájházak 
Napja rendezvénybe már azzal 
a tudattal kapcsolódhat be a 
polgári társulás, hogy a gyűj-
tésből és a minisztérium által 
jóváhagyott támogatásból a 
közeljövőben megvásárolható 

a tájháznak kinézett épület. 
Maga az épület egy klasszi-
kus múlt századi falusi porta 
– vályogtéglából készült, két 
szobával, középen konyhával, 
tornáccal, alápincézett nyári 
konyhával, füstölővel, a gaz-
dasági udvarban ólakkal és 
műhelyekkel, egy szép kerttel. 
Az ingatlan még felújításra 
vár, de használható.
A tájházat bemutató rendez-
vényre április 28-án – szom-
baton – 14 és 18 óra között ke-
rül sor a Felsőrohamtéri utca 
550-es házszám alatt. Fellép-
nek a Kováts József Alapisko-

la diáklányai, vendégünk lesz 
a szőnyi Kemence Egyesület 
bábcsoportja, ekkor nyitva 
tart az alapiskola épületében 
található Matula Természet-
tudományi Múzeum, lesz fa-
lubarangolás rövid történel-
mi magyarázattal, valamint 
mindkét dűlőnkön néhány 
borosgazda várja szeretettel a 
kedves látogatókat. 
Részletesebb információk a 
Tájház Bátorkeszi – Bátorové 
Kosihy Facebook-oldalon ta-
lálhatók.
https://www.facebook.com/
tajhazbatorkeszi/

Lángba borult

Komáromban

egy személyautó
Pénteken délelőtt a komáromi Me-
gyercsi utcában egy arra haladó 
személygépkocsi vezetője arra lett 
figyelmes, hogy autója motorhá-
zából füst szivárog. Az autót leál-
lította, kollégái segítségével meg-
próbálta a tüzet eloltani, de végül a 
tűzoltók szakszerű beavatkozására 
volt szükség. A tüzet nagy valószí-
nűség szerint a kocsi kábelezésé-
nek rövidzárlata okozta.

Nemzetközi megmérettetés őseink írásáról
Rovásírásból vizsgáztak a gyerekek

Április 19-én – annak ellenére, hogy nem volt szalkai résztvevője – rendezték meg Ipolyszalkán 
Az ŐSI TUDÁS rovásírás-vetélkedő és műveltségi találkozó körzeti elődöntőjét. Fülek után 
került sor a szalkai megmérettetésre, de májusban a nyugati területen is folytatódik a verseny.

Az idei olvasási és írásbeli fel-
adatok szövegei kapcsolódnak 
a Mátyás király-emlékévhez 
és a felvidéki magyarságot 
ért sorsdöntő évfordulókhoz 
1938-48. A körzeti döntők 
feladatait Salgó Gabriella és 
Patassy Sándor állította össze.
Ezen a regionális vetélkedőn 
82 diák ült asztalhoz, s közöt-

tük voltak a dunamocsi gye-
rekek is. Mivel Dunamocson 
ilyen tanfolyam soha nem 
volt, ezért az egyik lelkes szü-
lő, Husvéth Renáta Magyar-
országról kért fel egy neves 
oktatót, aki kéthetente tanítja 
nem csak a dunamocsi gyere-
keket, de szinte az egész tanári 
testületet. 

TOVÁBBJUTÓK: (A korosz-
tály): 1. Matuska Margaréta – 
Érsekújvár, Czuczor Gergely 
Alapiskola 2. Nagy Csaba – 
Dunamocsi Alapiskola 3. Virág 
Rebeka – Nagyölvedi Alapis-
kola 4. Ördögh Zsófia – Érsek-
újvár, Czuczor G. Alaspiskola 
5. Tóth Rubina – Dunamocsi 
Alapiskola.

A Szent András-plébániatemplom bazilikai rangra emelése
Jó Pásztor vasárnapján, a XXIX. Komáromi Imanap alkalmával került sor a törté-
nelmi eseményre: a komáromi Szent András-plébániatemplom basilica minor (kisebb 
bazilika) rangra emelésének ünnepélyes kihirdetésére.

A „basilica minor” a pápához 
tartozó templomot jelent, az 
egyházi rang birtokosa kiemelt 
jelentőségű katolikus templom. 
A pápától kitüntetett címet kap 
és a teljes búcsú elnyerésének 
lehetőségét évi négy alkalom-
mal. A címmel járó jogok és 
kötelezettségek mellett a temp-
lomot megilleti a pápai címe-
rek, szimbólumok használata is, 
például a Szentszéket jelképező 
két kulcs ábrázolásának joga a 
bazilika zászlaján, pecsétjén és 
felszerelési tárgyain. Szlovákiá-
ban a komáromi Szent András-
bazilika a 14. bazilikai rangra 
emelt templom az országban.
Orosch János nagyszombati 
érsek (balra fent) a jeles alka-
lomból tartott ünnepi szentmi-
sén elmondta, az egyházmegye 
mától két bazilikával is büszkél-
kedhet: a nagyszombati Szent 
Miklós-bazilikával és a komá-
romi Szent András-bazilikával. 
Hangsúlyozta, ez nem csak a 
plébániának, a városnak és az 
egyházmegyének nagy meg-

tiszteltetés, de az egész ország-
nak „Szentatyánk, Ferenc pápa 
részéről”.
A bazilika rangra történő eme-
lésről szóló pápai dekrétumot 
elsőként latin nyelven olvasta 
fel Mons. Giuseppe Quirighetti  
vatikáni küldött, a pápai nunci-

us megbízásából. Magyar for-
dítását pedig főtisztelendő Tóth 
László nagyszombati kanonok 
(balra középen) ismertette a 
hívőkkel. Ugyanezen a napon 
a szlovák nyelvű főpapi szent-
mise keretében is kihirdetésre 
került a nagy esemény.

Komárom szobrot emeltet Egressy Béni emlékére
Szerdán a Komáromi Városi Művelődési Központ adott otthont 
annak az Egressy Béni-estnek, melynek során a magyar történe-
lem egyik legkiemelkedőbb zeneszerzőjéről emlékeztek meg. A 
komáromi „krónikás”, dr. Szénássy Zoltán A komáromi induló 
hőse – ahogy könyvének címében Egressy Bénit nevezte – emlé-

kének szobor formában való megőrzése is a tanár úr ötlete volt. 
A Jókai Egyesület elnöksége, tiszteletben tartva felejthetetlen 
emlékű vezetőjének ez irányú (utolsó) kívánságát – az Egresssy-
szobor elkészítésével a kiváló felvidéki szobrászművészt, Nagy 
Jánost bízta meg.

Mivel a lelkes kezdeményezés 
sok akadályba ütközött, a Ko-
máromi Magyar Gimnázium 
Öregdiákjainak és Tanárainak 
Baráti Köre is felkarolta a ne-
mes kezdeményezést, majd át-
vállalta a szobor állításának a 
szervezését.
Egressy Béni, a kápolnai csa-
tában súlyosan megsebesült, 

s az alighogy felgyógyult ön-
kéntes 1848 júniusában újfent 
szolgálatra jelentkezett, ko-
máromi várvédőnek. Komá-
romba jövetelekor már neves 
zenész, a magyar művelődés 
lánglelkű propagátora, aki 
addigra már megalkotta fő 
művét: megzenésítette Vörös-
marty Mihály Szózatát. Pe-

tőfi Sándor költeményeinek 
megzenésítésével új műfajt 
teremtett és megalkotta a szö-
vegkönyvét Erkel Ferenc két 
nagysikerű nemzeti operájá-
nak (Bátori Mária, Hunyadi 
László), s a Bánk bán című 
opera librettóján dolgozott. 
Komáromban a helyőrség ze-
nekarának lett az igazgatója, 

itt írta meg a Klapka indulót – 
a Föl, föl vitézek szövegkez-
detű dalt –, amelynek dallama 
naponta többször is felcsendül 
a komáromi városháza tornyá-
ban megjelenő huszár trombi-
tájából.
A szerdai emlékestre lapunk 
jövő heti számában visszaté-
rünk.

Mackóvilág
Komáromban
Április 27-én a Duna Menti 
Múzeum Zichy-palotabeli ki-
állítótermében délután 4 óra-
kor nyitják meg a Mackóvi-
lág című kiállítást. A tárlatot 
Szóda Anna gyűjteményéből 
állították össze és július 2-ig 
lesz látogatható. A kiállítást 
méltatja dr. Sipos Anna, a 
tárlat kurátora, köszöntőt 
mond dr. Csütörtöki József, a 
múzeum igazgatója. A prog-
ramot színesítik a komáromi 
Eötvös utcai Bóbita Óvoda 
apróságai.

A komáromi bazilika új egyházi jelvényei
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno

 E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Reménytelen küzdelem

humor-csokor
– Apa, az ott egy halászhajó?
– Nem kisfiam, az egy yacht.
– Hogy kell írni, j-vel vagy ipszilonnal? És h-val 
vagy ch-val?
– Tudod kisfiam, így jobban megnézve mégiscsak 
egy halászhajó.
Egy szemüveges nénike érdeklődik az antik bú-

torokat forgalmazó kereskedésben:
– Látom, ki van írva, hogy vétel-eladás. Mit 
vesznek?

– Csupa ócska, értéktelen vacakot.
– És mit adnak el?
– Csupa régi, értékes bútort.
Egy szőke nő sétál egy városban. Egyszercsak 
elér a folyóparthoz, de sehol nem talál hidat. 
Megy a folyó mentén, mire a túlsó parton meg-
lát egy másik szőke nőt. Átkiabál:
– Hahóóó! Hogyan lehet átjutni a másik part-
ra?
Mire a válasz.
– De hiszen már ott vagy!

Növényvédelem
Áprilisi teendők a kertekben

Április, a maga szeszélyessé-

ge mellett felgyorsítja a kerti 
munkák menetét. Fontos ta-

vaszi feladat a talajfertőtlení-
tés, mert a talajban többféle 
kártevő (drótféreg, cserebo-

gárpajor, lótücsök, stb.) él és 
szaporodik. Ezek roppant fa-

lánkak és különösen tavasszal 
minden, zsenge növényi részt 
megrágnak tönkretesznek. A 
drótférgek és a pajorok ellen 
Force 1,5 G van csak forga-

lomban házikerti felhaszná-

lásra, ezért ezt használjuk. 
A lótücskök ellen az Arvalin 
L-R hatékony. A kiszórt sze-

reket sekélyen be kell művel-
ni a talajba és – ha az száraz 
– meg kell öntözni, mert szá-

raz talajban a vegyszerek nem 
oldódnak fel.
A magvetésre, palántázásra 
használt földben rendszerint 
vannak palántadőlést okozó 
gombák is. Ezek ellen a talajt 
egy-két órára tegyük forró sü-

tőbe (előtte öntözzük be, mert 
a forró gőznek kell hatnia), 
ezzel fertőtlenítjük. Ugyan-

ezt a célt vegyszerekkel is 
elérhetjük oly módon, hogy a 
talajba kell dolgozni a szere-

ket, ahol a mag van, illetve a 
gyökere lesz. Használhatunk 
Dithane-t, vagy Mycostop 
gombaölő szert. A talajfertőt-
lenítés helyett érdemes csává-

zott vetőmagot használni. Az 
üzemben csávázott vetőmag 
ellenáll a kártevőknek és a 
betegségeknek.
Ha mindezzel végeztünk, 
akár el is vethetjük a meleg-

igényesebb növényeket (bab, 
csemegekukorica, uborka, 
paprika, paradicsom, tök-

félék). Végül ne felejtsük el, 
hogy a tavaszi növényvéde-

lemhez tartozik a gyomirtás is, 
hiszen a gyomok tudvalevően 
gazdanövényei a kártevőknek 
és betegségeknek. A vetemé-

nyezés után használhatunk 
Stomp 330 E gyomirtót, mi-
előtt a bab, borsó, sárgarépa, 
petrezselyem, hagyma, póré-

hagyma kikelne. A Stompot 
használhatjuk a burgonya-, 
dughagyma- és fokhagyma-

ágyásokban is, mielőtt a ter-
mény csírázna. Ügyeljünk rá, 
hogy a vegyszert egyenletesen 
juttassuk ki a talajra, ne per-
metezzünk kétszer egy-egy 
részt. Az idejében végzett talaj-
porhanyítás, a kapálás, szükség 
esetén a gyomirtó vegyszerek 
használata megakadályozza a 
gyomok mértéktelen elszapo-

rodását.
Az időjárástól függően április-

ban nyírjuk le először a füvet. 
Válasszuk ki az igényeinknek 
legmegfelelőbb fűnyírógépet!
Permetezzünk virágzásban a 
monília ellen! Rovarölő szert 
ne használjunk, most zajlik a 
beporzás! Ültessük át szoba-

növényeinket! Tápoldatozzunk 
rendszeresen!
Ideje folytatni a téli permettel 
kezdett vegyszeres növény-

védelmet is. Őszibarackra el-
virágzás után levélfodrosodás 
és levéllikasztó betegség ellen 
Score 250 EC-t ajánlanak a 
magyarországi kollégák. Ná-

lunk virágzás után nincs iga-

zán hatásos szer a levélfodro-

sodás ellen.
Almafavirágzás után véde-

kezzünk a lisztharmat ellen is, 
erre hatásos a Topas 100 EC, a 

Kumulus WG, Thiovit Jet és 
Zato.
Almafánál és a körtefánál vi-
rágzás után hatásosan véd a 
varasodás ellen a Chorus 50 
WG, Syllit 65 WP, Topas 100 
EC és a Zato is. A kezelést két 
hét múlva más szerrel megis-

mételjük.
A körtefák veszélyes kártevő-

je a körtelevélbolha (Psylla 
pyri), egy 2,5-3 mm nagyságú 
rovar, amely szívogatja a kör-
tefa nedveit és a fiatal hajtá-

sok csúcsait. A megtámadott 
fa hajtásai deformálódnak. 
Szlovákiában nincs ellene be-

vizsgált vegyszer, külföldön 
Karate vagy Vertimec szert 
használnak ellene, váltakoz-

va.
Az almákat és a körtéket 
gyümölcsdarázs ellen is ke-

zelnünk kell, közvetlenül el-
virágzás után. Ha még nem 
tettük meg, permetezzük le 
Bulldock 25 Ec vagy Reldan 
22 szerekkel. Ha kímélni sze-

retnénk környezetünket és 
családunkat akkor a biológiai 
szerek közül használhatjuk a 
Neemazal TS-t is, ezzel a ke-

zelést egy hét után ajánlatos 
megismételni. 
Szilvadarázs ellen Decis Pro-

tech vegyszerrel védekezünk, 
közvetlenül a szilva elvirág-

zását követően.
Diófáinkat Kuprikollal véd-

hetjük a bakteriózis és az 
antraknózis (barnafoltosság) 
ellen.  – la –

Gazdag könyvkínálattal 
várjuk kedves  
vásárlóinkat!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Aggódik, mert egy bizo-

nyos kérdésben igen kedvezőtlen helyzetbe került. Úgy érzi, egy 
fontos esélyt eljátszott. Valójában a vártnál jobban sikerül érvé-

nyesítenie érdekeit, de a többi érintett számára fontos ez a kis 
közjáték és akkor tudják majd elfogadni a végeredményt, ha ezt 
megtapasztalták.
HALAK (február 21. – március 20.) Nagy a kísértés, hogy 
elkényelmesedjen, az ilyen hangulatoknak azonban pillanat-
nyilag kellemetlen következményei lennének. Ez a hét most 
sokkal inkább a koncentrált, állhatatos munkáról szól. Ha 
nem is tud mindig tenni érte, de gondolatban akkor is dol-
gozzon a tervein!
KOS (március 21 – április 20.) Partnerével beszélgetve ne 
tartson ki makacsul amellett, hogy az ön véleménye az egye-

düli helyes, mert nagyon gyorsan elillanhat a családi béke. 
Próbálja megérteni őt! Ne feledje, az igazi megértés azt je-

lenti, annyira átérzi a helyzetét, hogy ön is azt gondolná, azt 
tenné, amit ő!
BIKA (április 21. – május 20.) Egyfajta belső nyugtalansá-

got érez magában, érzékenyebben reagál az élet mindennapi 
stresszhelyzeteire. Gondolja végig az élet tulajdonképpeni ér-
tékeit, mi fontos önnek, merre tart, mi szerint alakítja életét és 
ezzel újra helyreáll belső békéje és belső ereje!

IKREK (május 21. – június 21.) Szinte nem ismer önmagá-

ra. Szenvedélyes érzések, heves indulatok ébrednek önben, 
amelyeket nem tud elnyomni vagy elrejteni. Nincs sehol az 
Ikrek közismert kiegyensúlyozottsága és finomsága, helyet-
te szélsőséges érzések töltik ki egész lényét és saját maga is 
meglepődik, hogy mi mindenre képes.
RÁK (június 22. – július 22.) Általában kiválóan ért hozzá, 
hogy kordában tartsa érzelmeit, és ne engedje el magát tel-
jesen, de a héten többször is olyan jó híreket kap, hogy nem 
lesz rá képes. Régóta dédelgetett vágyai valósulnak meg és 
olyan emberek társaságát élvezheti, akik érezhetően tágít-
ják, fejlesztik látásmódját.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Közvetlen és ken-

dőzetlen stílusának köszönhetően ez a hét szerelmi téren 
sok sikert hoz önnek. A szingli Oroszlánok előrébb jutnak 
egy új kapcsolat kiépítésében, a párkapcsolatban élők pedig 
feloldhatnak egy „csomót”, ami az utóbbi időben elég sok 
feszültség forrása volt.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Érdemes a héten 
azokkal a terveivel foglalkozni különös gonddal, amelyeket 
a szívén visel. Ma ugyanis megvalósíthatja ötleteit. Mintha 
egy kitaposott ösvényt követne, egymás után nyílnak a le-

hetőségek, bukkannak fel a megfelelő emberek a megfelelő 
időben, hogy elérhesse célját.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha lehetősége 
nyílik utazásra, mindenképp ragadja meg! Ezzel vezetheti 
le legoptimálisabban az önben mocorgó csillapíthatatlan 
szabadságvágyat. Akár egyedül utazik, akár párjával vagy 
ismerősökkel, mindenképp megkapja azt az élményt, ami 
most annyira hiányzik önnek.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ez a hét különösen 
a családi ügyek intézésére alkalmas. Jobban teszi, ha ezekre 
koncentrál és nem forgácsolja szét erejét apró-cseprő dolgok-

ra. Különösen a régóta húzódó és eddig kibogozhatatlannak 
tűnő ügyeket lehet most könnyű szerrel tisztázni és lezárni. 
Ön azonban hajlamos újabb bonyodalmakat előidézni!
NYILAS (november 23. – december 21.) Ne legyen bűntudata 
és ne keressen mélylélektani okokat, ha valakit, aki mindenki-
nek szimpatikus, ön ki nem állhat, akármennyire igyekszik is. 
Sokszor olyan mély összeférhetetlenség van két ember között, 
hogy hiába minden észérv, képtelenek vagyunk szemet hunyni 
fölötte.
BAK (december 22. – január 20.) Nagy hasznára lehet, ha fel-
eleveníti a kapcsolatát valakivel, akit egy korábbi utazása so-

rán ismert meg. Jó híreket hallhat tőle! Ez leginkább azoknak a 
Bakoknak lehet most fontos, akik még nem találták meg életük 
párját, de szívük mélyén teljes bizonyossággal tudják, hogy vár 
rájuk valaki.
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

* Eladó Suzuki Swift 1,25 die-
sel, gy. év: 2006, ára 3300 euró. 
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Nagyharcsáson ta-
nya. Tel.: 0908 780 591.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

REKOM
Rekonštrukcia 

bytov
Lakásfelújítás

Tel.: 

0948 622 051
905 450 570

Eladók 7-hetes Domi-
nant tojójércék több 

színben, 
3,70 euró/db áron. 

Tel.: 0902 170 287, illetve 
0905 270 597.

A Polgár
temetkezési vállalat

Nemesócsáról
és környékéről

keres munkatársakat
(sírásókat).

Jelentkezni a 0905262715-ös 
telefonszámon,

vagy személyesen lehet.

Eladó 2017 augusztusában 
lízingelt

megkímélt állapotban levő 
kávébarna Hyundai i30  
(négy év törlesztés 3 618 eur/
év) kombi, benzines, teljes 

felszereltséggel,  
12 000 km-rel.

Tel. 0910 135 623

A komáromi MOBIL MARKETKínálata:
 autófesték keverése
 tisztítószerek nagy választékban 
 diszkont árakon
 munkaruhák, -cipők és  
 -kesztyűk nagy választékban
 hordók, barrelek különböző méretben
Viszonteladóknak nagykereskedelmi áron.!

PREDAJ-ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!
Munkatársakat keresünk üzleteinkbe Ekelről, Nemesó-

csáról, Tanyról, Aranyosról, Nagykesziről.
Jelentkezni a köv. telefonszámon lehet: 0908 790 345.

Mindenkit szeretettel várunk!

HITELEK, KÖLCSÖNÖK 
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.

Azonnali belépéssel
segédszakácsnőt felveszünk

komáromi éttermünkbe!
Tel.: 0908 480 038

Újonnan nyílt műtőnkbe
egészségügyi nővéreket keresünk.

Tel.: 0907 163 386
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MŰSORA JÁNLAT
ápri l is  28-tól  május 4- ig

SZOMBAT
M1
5.55 Magyar gazda, 9.15 
Hírvilág, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.35 Ma este, 
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjsza-
kai program

TV2
7.00 Mesék, 13.10 Éjjel-
nappal szülők (amer.), 
13.40 Egy drága társ 
(amer.), 15.50 Ő a megol-
dás (amer.), 18.00 Tények, 
18.55 Mindenen túl (amer.), 
21.30 Cowboyok és űrlé-
nyek (amer.), 0.00 Becs-
telen Brigantyk (amer.), 
3.00 A férjem védelmében 
(amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.40 
Taxi (f rancia), 14.45 Ha-
lálos fegyver (amer.), 
15.50 Ne csókold meg a 
menyasszonyt (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz plusz , 20.00 A tanár 
(magyar), 21.05 För telmes 
főnökök 2 (amer.), 23.20 
Átkozot tak harca (amer.), 
1.15 Sz tár születet t? 
(amer.)

RTL II
9.30 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.00 Taxi (francia), 
11.00 Robin Hood legújabb 
kalandjai (amer.), 12.55 Túl 
nagy család (amer.), 15.00 
Anyák gyöngye (amer.), 
16.00 A gyanú árnyéká-
ban. 20.00 A Da Vinci-kód 
(amer.), 23.00 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 0.00 
Sötét helyek (angol-francia)

M2
11.45 A meseerdő la-
kói, 12.40 Gyerekversek, 
12.50 Rozsdalovag, 13.05 
Caillou, 14.50 A békaki-
rályf i, 16.40 Micimackó, 
18.15 A hegyek szelíd ura 
(amer.), 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 Müpar t-koncer-
tek, 1.00 Ace Ventura 2 
(amer.)

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka (né -
met),  13.40 Ju l ie ,  a  le -
va ka rha t a t la n (f r a nc ia) , 
15.15 Á l modozások kora 
(mag ya r) ,  17.0 0 Gasz t-
roa ng ya l ,  18.0 0 H í r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.35 Eg y nyá r i  ka la nd 
(mag ya r) ,  20.35 Csa lád i 
va káció (a mer.) ,  22 .20 A 
sze relem t enge re (a mer.) , 
0.15 Ö nök ké r t ék 

Duna World
11.40 Havi 200 f ix (ma-
gyar), 13.15 Dokumen-
t umf i lm, 14.40 Csa-
lád-barát , 16.15 Hit és 
erkölcs, 16.45 Hétvégi be -
lépő, 18.45 Térkép, 19.20 
Ízőrzők, 21.00 Híradó, 
21.35 Fábr y, 22.55 Tóth 
János (magyar), 23.30 
Opera Café

Pozsony 1
12.05 A magas sziklán, 
14.15 Mit tudom én, 15.50 
Shane (amer.), 18.30 Építs 
házat, ültess fát!, 19.00 
Híradó, 20.30 A test titkai, 
21.30 Talkshow, 22.25 
Sosem késő (olasz), 0.00 
Shane (amer.)
Pozsony 2
11.40 Tudományos maga-
zin,  12.15 Kapura,  14.30 
Labdarúgás,  16.45 Jég-
korong, 19.30 Esti  mese, 
20.10 Dokumentumfilm, 
21.00 Ülök az ágon és jól 
vagyok (szlovák-német), 
23.00 Taboo (angol)

Markíza tv 
7.05 Tom és Jer ry, 9.15 
Hajrá, csajok, újra!, 11.20 
Szupersztár, 14.15 Lus-
ták lustája (amer.), 16.15 
Menny béli szerelem 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Ez az én bosszúm (amer.), 
22.35 Élesítve (amer.), 
0.40 Terminator Salvation 
(amer.)

JOJ TV
9.20 Gumimacik, 9.50 Ná-
lunk, otthon, 11.15 Visz-
lát, nagyi!, 12.30 Ikrek, 
14.15 Szuper karaoki, 
14.55 James Bond (er.), 
17.55 Hotel, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Miss 
Szlovákia, 22.50 A sivatag 
szélén (amer.), 0.55 Tuti 
lúzerek (amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 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
8.35 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.40 Több, mint 
testőr (amer.), 12.50 Gyil-
kos sorok (amer.), 13.20 
Gyilkos sorok (amer.), 
14.25 Doktor House 
(amer.), 15.25 Talpig zűr-
ben (amer.), 17.25 Ripost , 
18.00 Tények, 18.55 A 
nagy duet t , 21.25 Agyő, 
nagy Ő! (amer.), 23.55 Ő a 
megoldás (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 10.40 A 
Muzsika TV bemutatja, 13.20 
Profik a konyhámban, 15.00 
Nevelésből elégséges (amer.), 
15.30 A tanár (magyar), 16.40 
Keresem a családom, 18.00 
Híradó, 18.55 Cobra 11 (né-
met), 20.00 Utazás a rejtélyes 
szigetre (amer.), 21.50 Az 
Amazonas kincse (amer.)

RTL II
11.15 Larry Crowne 
(amer.), 13.05 Segítség, 
bajban vagyok!, 18.05 A 
Da Vinci-kód (amer.), 21.00 
Vérmesék (amer.-francia), 
23.15 Don Jon (amer.), 1.00 
Larry Crowne (amer.)

M2
12.43 Pom-Pom meséi, 
13.15 Cail lou , 14.10 Hol-
lócska , a k is rosszcsont , 
14.50 A császár új r uhája 
(német), 16.15 Szóf ia her-
cegnő, 16.40 Micimackó, 
17.50 Roger, az ű r járőr, 
18.15 Szel íd Ben, 20.15 
Tut i g imi (amer.), 21.10 
Asszonyok a teljes ideg-
összeomlás szélén (spa-
nyol), 23.45 Mit gondolsz , 
ki vagy? 

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 A nagy fa-
f i lm, 14.20 Múzeumtúra , 
14.50 Rex Rómában (né -
met-olasz), 15.45 Duna-
par t i randevú (magyar), 
17.00 Hogy volt?, 18.35 
Brown atya (angol), 19.40 
Magyarország, szeretlek!, 
21.15 A nagy alakítás (an-
gol-német), 22.50 Éjfél-
kor indul út jára a gyönyör 
(olasz)

Duna World
12.20 Vir tuózok, 13.20 
Nagyok, 13.50 Dokumen-
t umf i lm, 14.50 Ismerd 
meg!, 16.50 Hétvégi be-
lépő, 18.55 Öt kont inens, 
19.20 Szerelmes föld rajz , 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Három tánc, 22.35 
Hogy volt?, 2.25 Duna-
par t i randevú (magyar)

 Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
14.15 Agat ha Ch r i s -
t ie:  Poi rot ,  16.05 Ha rc 
Mosz k váé r t ,  17.45 Men-
jü n k a  ke r tbe!,  18.15 
Konyhá m t i t ka i ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 Got t ha rd 
(német) ,  0.25 Agat ha 
Ch r i  s t ie:  Poi rot

Pozsony 2
12.20 Mesef i lm, 15.15 
Bor is Fi lan gálája , 18.30 
Est i mese, 19.55 Híradó, 
20.10 A 11. parancsolat 
(szlovák), 22.30 A 2017-
es év kassai polgára , 
23.35 Canto Hondo (szlo -
vák)

Markíza tv
8.30 A sárkányvadászok 
(amer.), 10.15 Tiltott ki-
rályság (amer.), 12.20 Chart 
Show, 14.30 Csúcsformá-
ban (amer.), 17.00 Felvég, 
alvég, 18.15 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.25 Szupersztár, 23.00 
Mennybéli szerelem (amer.), 
1.00 Lusták lustája (amer.) 

JOJ TV
9.10 Geissenék, 11.15 
Smaragdzöld (német), 
13.40 Kémes hármas 
(amer.) ,  15.45 Új kertek, 
16.50 A nyaraló,  17.55 
Új lakások, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Hit-
man (amer.) ,  22.45 Ha-
lálos í télet  (amer.) ,  1.05 
Miss Szlovákia

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 11.30 ÖcsiKém 
(amer.), 13.40 Az utolsó pisz-
kos tánc, 15.55 Addams fa-
mily (amer.), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár!, 20.50 
Vigyázat, szülővel vagyok!, 
22.40 Drágám, add az éle-
ted!, 23.55 Most már elég! 
(amer.), 2.15 Mindenen túl 
(amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 10.05 A 
klónok háborúja (amer.), 
11.55 A konyhafőnök, 13.50 
Utazás a rejtélyes sziget-
re (amer.), 15.45 Timothy 
Green különös élete (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 A kony-
hafőnök, 20.55 A holnap ha-
tára (amer.), 23.10 A király 
nevében (amer.-német)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.50 A gyanú ár-
nyékában, 14.50 Showder 
Klub, 16.30 Oltári csajok 
(magyar), 17.30 Hagy-
jál főzni!, 20.30 Showder 
Klub, 20.30 Oltári csajok 
(magyar), 22.00 Showder 
Klub, 23.00 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
11.40 Dörmögőék kalandjai, 
11.50 Mesék Mátyás király-
ról, 12.30 Mézga család kü-
lönös kalandjai, 13.25 Tashi, 
15.25 Zou, 16.45 A dzsungel 
könyve, 17.10 Mickey egér 
játszótere, 19.40 Éliás, a kis 
mentőhajó, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 7-kor nálam!, 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Akusztik, 0.55 Zorro (ko-
lumbiai)

Duna tv
13.05 Jamie 15 perces ka-
jái, 13.35 Mámoros sze-
relem (mexikói), 15.05 
Erdészház Falkenauban 
(német), 16.05 A hegyi 
doktor (német), 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Virágbolt i 
rejtélyek (kanadai-amer.), 
21.55 Kár tyavár (amer.), 
23.00 NCIS (amer.), 23.50 
Jesse Stone – Vékony jé-
gen (amer.)

Duna World
11.05 Tilos a szerelem (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.45 
Ízőrzők, 14.20 Öt konti-
nens, 14.50 Család-barát, 
16.30 Roma magazin, 17.00 
Domovina, 17.30 Ízőrzők, 
18.05 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Hogy volt?, 21.35 
Ridikül, 23.35 Kulturális 
híradó

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
holnapi újság, 16.25 A vi-
lág kincsei, 16.55 Talkshow, 
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Bell és Sebastian (francia), 
22.10 Az ajtó mögött, 22.45 
Csendőrtörténetek

Pozsony 2
12.55 Orientációk, 14.25 
Park, 15.30 Nemzetiségi 
magazin, 16.00 Hagyomá-
nyos gyógymódok, 18.30 
Esti mese, 19.55 Híradó, 
20.10 A diagnózis, 22.25 
Zabriskie point (amer.) 

Markíza 
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 14.50 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.10 A konyha, 
21.45 Kredenc, 22.50 Rea-
lity show, 23.25 Csúcsfor-
mában (amer.)

JOJ TV
11.45 Major Movie Star 
(amer.), 13.50 Doktor House 
(amer.), 14.50 Rendőrök ak-
cióban, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
21.40 Rendes fickók (amer.), 
0.25 Leselkedő, 1.20 Zsaru-
vér (amer.)

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
7.55 Marley meg én (amer.), 
11.50 ÖcsiKém 2 (amer.), 
13.55 Addams Family 
(amer.), 15.55 Addams Fa-
mily 2 (amer.), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár, 20.50 
Vigyázat, szülővel vagyok!, 
22.40 Drágám, add az éle-
ted!, 23.55 A Pap – Háború a 
vámpírok ellen (amer.), 1.50 
Biztos zsákmány (amer.), 
3.20 Kivonulás a paradi-
csomba (amer.)

RTL Klub
6.45 Kölyökklub, 9.05 Ti-
mothy Green különös élete 
(amer.), 11.10 A konyhafő-
nök, 13.05 A holnap hatá-
ra (amer.), 15.20 A paripa 
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 
A konyhafőnök, 20.50 Ka-
varás (amer.), 23.20 A nagy 
nap (amer.), 2.20 Totál szí-
vás (amer.)

RTL II
12.55 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.55 A gyanú árnyé-
kában, 14.55 Showder Klub, 
16.30 Oltári csajok (magyar), 
17.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.30 A gyanú árnyé-
kában, 20.30 Showder Klub, 
21.30 Híradó, 22.00 Showder 
Klub Best of, 23.00 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.30 Mézga család különös 
kalandjai, 15.00 Franklin, 
16.45 A dzsungel könyve, 
17.35 Dr. Plüssi, 18.00 Mic-
key egér játszótere, 19.10 
Alvin és a mókusok (amer.), 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.00 Holnap tali (magyar), 
23.30 Hawaii Five-0 (amer.), 
0.20 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.40 Honfoglaló, 14.30 Má-
moros szerelem (mexikói), 
15.20 Erdészház Falkena-
uban (német), 16.20 Rex, a 
kölyökfelügyelő (német), 
18.35 Sorsok útvesztője (tö-
rök), 19.30 Honfoglaló, 20.25 
Önök kérték, 21.25 Született 
feleség (francia), 23.15 Négy 
szülő és egy gyerek (német)

Duna World
11.25 Három boltoskisasz-
szony (magyar), 13.40 Sze-
relmes földrajz, 14.45 Édes 
ellenfél (magyar), 16.15 
Nemzetiségi magazinok, 
17.35 Ízőrzők, 18.10 Gaszt-
roangyal, 20.00 Van képünk 
hozzá, 21.35 Ridikül, 22.30 
Honfoglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.15 Pata (francia), 13.45 
Fiaim (cseh), 15.15 Grimm 
mesék, 16.15 Bonyodalmak 
a vagyon körül (szlovák), 
17.50 Zuzanka Hraškovie 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Hűtlenség szlovák 
módra, 21.40 Mielőtt meg-
halunk (svéd), 23.40 Tör-
vény és rend, 0.20 Pata 
(francia), 1.55 Mielőtt meg-
halunk (svéd)

Pozsony 2
12.10 A lovak is játszanak, 
14.25 Könyörtelen szerelem 
(szlovák), 15.35 Veled szép 
az élet, 17.55 Horgászoknak, 
18.30 Esti mese, 19.55 Hír-
adó, 20.10 Dokumentumfilm, 
22.05 Éjszaka a levéltárban 

Markíza tv
10.15 Apukák, 11.25 Az iga-
zi lovag (cseh), 13.10 Égből 
pottyant fasírt (amer.), 14.50 
Karate Kid (amer.), 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 A legnagyobb győztes, 
22.00 10 évvel ezelőtt, 23.15 
Családi történetek, 0.20 Ka-
rate Kid (amer.), 3.05 Mama 
(amer.)

JOJ TV
10.30 A szépség és a ször-
nyeteg (amer.), 14.25 Őran-
gyalok (amer.), 16.30 Ne-
veletlen hercegnő (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Az üveg mögött, 
22.00 Jelszó, 0.00 Zsaruvér 
(amer.), 

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csap-
dába csalva (német), 13.00 
Vigyázat, szülővel vagyok!, 
14.40 A betolakodó (mexi-
kói), 15.45 Álmodj velem! 
(mexikói), 16.50 Feriha (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.00 
Bezár a bazár, 20.55 Vigyá-
zat, szülővel vagyok!, 22.45 
Drágám, add az életed!, 
0.30 Piszkos lappal (amer.), 
2.25 Hazudj, ha tudsz! 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.15 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.05 A konyhafőnök, 
21.05 Barátok közt, 21.45 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.55 Szulejmán (török), 
1.50 Odaát (amer.)

 RTL II
11.55 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.55 Showder Klub, 
16.00 Anyák gyöngye 
(amer.), 17.30 Hagyjál főzni!, 
20.30 Showder Klub, 20.30 
Oltári csajok (magyar), 22.00 
Showder Klub Best of, 23.30 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.30 Mézga Aladár különös 
kalandjai, 14.20 Aprónép, 15.00 
Franklin, 16.10 Mesélj nekem!, 
17.10 Mickey egér játszótere, 
17.35 Dr. Plüssi, 18.25 Miles a 
jövőből, 19.50 Éliás, a kis men-
tőhajó, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
22.50 Akvárium Stage Pass, 
23.50 Hawaii Five-0 (amer.), 
0.40 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 12.50 Jamie 
15 perces kajái, 13.20 Hon-
foglaló, 14.10 Mámoros 
szerelem (mexikói), 15.00 
Erdészház Falkenauban (né-
met), 16.00 A hegyi doktor 
újra rendel (német), 17.00 
Ridikül, 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.35 A Durell család (an-
gol), 21.30 A fátyolos hölgy 
(olasz), 22.40 Cseh Hattyúk

Duna World
11.35 Egy gazdag hölgy 
szeszélye (magyar), 13.20 
Magyar gazda, 13.45 Noé 
barátai, 14.50 Család-ba-
rát, 16.25 Nemzetiségi 
magazinok, 17.30 Ízőr-
zők, 18.05 Gasztroangyal, 
19.00 Itthon vagy!, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 A 
világ kincsei, 16.55 A má-
sodik lehetőség (lengyel), 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Bajnokok Ligája, 23.30 Nash 
Bridges (amer.), 1.00 Mon-
talbano felügyelő (olasz)

Pozsony 2
12.30 Kerékpározás, 13.10 
A3UM, 14.35 A diagnózis, 
15.30 Magyar magazin, 
17.15 Szlovák falvak encik-
lopédiája, 18.30 Esti mese, 
20.10 A tavak titkos élete, 
22.25 Művészetek, 22.50 
Filmmagazin

Markíza tv
11.45 Családi tör ténetek, 
12.50 Monk (amer.), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi tör ténetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Char t Show, 
22.35 Talkshow, 23.45 
Monk (amer.), 1.40 Csúcs-
fomában (amer.)

JOJ TV
9.25 Tárgyalóterem, 10.30 
Az ördög nem alszik, 12.20 
Topsztár, 14.50 Rendőrök 
akcióban, 17.00 Híradó, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Az üveg mögött (szlo-
vák), 22.00 Korrupt rend-
őrök (amer.), 23.35 Zsaruvér 
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva, 13.00 Vigyázat, 
szülővel vagyok! 14.40 A 
betolakodó (mexikói), 15.45 
Álmodj velem! (mexikói), 
16.50 Feriha (török), 18.00 
Tények, 19.00 Bezár a ba-
zár!, 20.55 Vigyázat, szülő-
vel vagyok!, 22.45 Drágám, 
add az életed!, 2.20 Koro-
nák harca (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story extra, 16.15 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 
19.05 A konyhafőnök, 21.05 
Barátok közt, 21.45 Éjjel-
nappal Budapest, 22.55 Ha-
lálos fegyver (amer.), 2.50 
Odaát (amer.)

RTL II
10.00 A narancsvidék 
(amer.), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.50 A gyanú árnyékában, 
14.50 Showder Klub, 16.55 
Segítség, bajban vagyok!, 
18.50 Showder Klub, 20.50 
UEFA EL mérkőzések, 0.00 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.20 Kérem a következőt, 
12.30 Mézga család, 13.25 
Tashi, 15.25 Zou, 16.35 
Dzsungel könyve, 17.35 Dr. 
Plüssi, 18.00 Mickey egér 
játszótere, 19.10 Alvin és a 
mókusok, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 22.50 Akvárium 
Stage Pass, 23.50 Hawaii 
Five-0 (amer.), 0.40 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 12.45 Jamie 
15 perces kajái, 13.15 Hon-
foglaló, 14.05 Mámoros 
szerelem (mexikói), 14.50 
Erdészház Falkenauban 
(német), 15.50 A hegyi 
doktor (német-osztrák), 
17.00 Ridikül, 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Tóth János 
(magyar), 21.00 A Bagi 
Nacsa Show, 22.00 Ameri-
ka kedvencei (amer.) 

Duna World
11.15 Nyári játék (magyar), 
13.20 Kék bolygó, 13.45 
Opera Café, 14.15 Magyar 
krónika, 14.50 Család-
barát, 16.25 Nemzetiségi 
magazinok, 17.30 Ízőrzők, 
18.00 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Szenes Iván em-
lékkoncert, 21.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a ker tbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 A 
világ kincsei, 16.55 A má-
sodik lehetőség (lengyel), 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.35 Titkos 
remény (német), 23.10 Tör-
vény és rend, 23.50 Nash 
Bridges (amer.)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.25 Kerék-
pározás, 14.35 Művészetek, 
15.30 Roma magazin, 16.50 
Nemzetiségi hírek, 17.15 
Szlovák falvak enciklo-
pédiája, 18.30 Esti mese, 
20.10 Európai Kávéház, 
20.45 Labdarúgás, 23.10 
Rendőrség

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszonyok, 
12.00 Családi történetek, 
13.00 Monk (amer.), 15.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.00 
Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Felvég, alvég, 21.40 Jó tud-
ni!, 23.45 Monk (amer.), 1.40 
Mama (amer.)

JOJ TV
12.20 Topsztár,  13.50 
Doktor House (amer.) , 
14.50 Rendőrök akció-
ban, 17.55 Főzd le anyá-
mat!,  19.00 K r imi ,  19.30 
Hí radó, 20.35  Inkognitó, 
21.40 Heti  hetes,  23.25 
Zsaruvér (amer.)

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva, 13.00 Vigyázat, 
szülővel vagyok!, 14.40 A 
betolakodó (mexikói), 15.45 
Álmodj velem! (mexikói), 
16.50 Feriha (török), 18.00 
Tények, 19.00 Bezár a ba-
zár!, 20.55 Vigyázat, szülő-
vel vagyok!, 22.45 Drágám, 
add az életed!, 0.05 Té-
nyek extra, 0.30 Cool Túra 
(amer.), 2.15 Sherlock és 
Watson (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story extra, 16.15 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A konyhafőnök, 20.55 Bará-
tok közt, 21.35 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.45 Showder 
Klub, 1.40 Lila füge

 RTL II
11.00 Hazug csajok társasága 
(amer.), 12.50 Segítség, bajban 
vagyok!, 13.50 A gyanú árnyé-
kában, 14.50 Showder Klub, 
16.30 Oltári csajok (magyar), 
17.30 Hagyjál főzni!, 19.30 
A gyanú árnyékában, 20.30 
Showder Klub, 22.00 Showder 
Klub, 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.55 Nálatok laknak ál-
latok?, 13.25 Tashi, 14.20 
Aprónép, 15.25 Zou, 16.10 
Mesélj nekem!, 16.30 A 
dzsungel könyve, 17.10 Mic-
key egér játszótere, 20.05 
Holnap tali (magyar), 22.50 
Akvárium Stage Pass, 23.50 
Hawaii Five-0 (amer.), 0.40 
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie 15 perces ka-
jái, 13.20 Honfoglaló, 14.10 
Mámoros szerelem (mexi-
kói), 15.00 Erdészház Fal-
kenauban (német), 16.00 
A hegyi doktor (német), 
17.00 Ridikül, 18.35 Sorsok 
útvesztője (török), 19.30 
Virtuózok, 21.20 Az utolsó 
éjszaka Párizsban (német-
francia), 23.50 Tóth János 
(magyar)

Duna World
11.40 Szabad, mint a ma-
dár (magyar), 13.20 Kosár, 
13.45 Rúzs és selyem, 14.50 
Család-barát, 16.55 Öt kon-
tinens, 17.30 Ízőrzők, 18.05 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Önök kérték, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
A holnapi újságok, 14.45 
Tesztmagazin, 16.25 A vi-
lág kincsei, 16.55 Második 
lehetőség (szlovák), 17.45 
Párbaj, 18.15 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 Mit tu-
dom én, 22.00 Úttalan uta-
kon, 22.40 Maraton életre-
halálra (amer.), 2.05 Nash 
Bridges (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.35 
Átr ium, 14.35 Európai 
Liga, 15.00 Szemtől szem-
ben, 16.00 Jégkorong, 
18.45 Est i mese, 19.00 
Jégkorong vb, 19.45 Hí-
rek, 20.00 Jégkorong vb: 
Svédország Fehéroroszor-
szág

Markíza tv
11.50 Családi tör ténetek, 
12.55 Monk (amer.), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi tör téne-
tek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Szeretők (szlovák), 
21.40 Menekülő meny-
asszony (amer.), 23.45 
Monk (amer.), 1.40 Mama 
(amer.)
JOJ TV
10.30 Az ördög nem al-
szik, 12.20 Topsztár, 
12.45 Inkognitó, 13.50 
Doktor House (amer.), 
14.45 Adéla még nem va-
csorázott (cseh), 17.55 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Add tovább, 21.45 
Áll az alku, 22.30 3 nap a 
halálig (amer.) 
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A Dunatáj receptkönyvéből

S ZUDOKU

Elkészítése:

A dagadót óvatosan felszúrjuk, majd kívül-belül bedörzsöljük 
kevés sóval és borssal.
A töltelékhez a tojásokat keményre főzzük és megpucoljuk. A 
hagymát félbevágva felszeleteljük, és a szalonna kisütött zsírján 
megdinszteljük, beletesszük a megtisztított, nagyobb kockára 
vágott csirkemájat. Megsózzuk, borsozzuk és megpirítjuk.
A zsemléket egy kevés tejbe vagy vízbe áztatjuk, majd kinyom-
kodva beletesszük egy nagyobb tálba, és hozzáadunk egy felvert 
tojást, sót, borsot, őrölt köményt, az apróra vágott zsálya- és pet-
rezselyemleveleket, alaposan összedolgozzuk. A tojásokat 6-8 
darabra vágva hozzáadjuk a kihűlt csirkemájjal együtt, óvatosan 
összedolgozzuk. Az így kapott tölteléket beletöltjük a dagadóba, 
és hústűvel vagy fogpiszkálóval összetűzzük. A megtöltött daga-
dót kizsírozott tepsibe tesszük, a tetejét beborítjuk szalonnasze-
letekkel, hogy ne száradjon ki sülés közben. Egy dl vizet öntünk 
alá, alufóliával letakarva 190 fokon, körülbelül 1 óra alatt készre 
sütjük. Ha megsült, az alufóliát eltávolítjuk, és még 5-10 per-
cig szép pirosra sütjük. Miután elkészült, pár percig pihentetjük, 
majd szeletelve tálaljuk. 

Hozzávalók:

80 dkg sertésdagadó
5 dkg + néhány szelet 
füstölt szalonna
25 dkg csirkemáj
4 db keményre főtt tojás
1 db közepes fej hagyma
1 db nyers tojás
2 db szikkadt zsemle
6-8 db zsályalevél
1 kis csokor petrezselyem
1 mokkáskanálnyi őrölt kömény
só

bors
diónyi zsír

KráterszeletCSIRKEMÁJAS-TOJÁSOS
TÖLTÖTT DAGADÓ Hozzávalók:

A tésztához:
25 dkg cukor
25 dkg finomliszt
5 db tojás
1 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cu-
kor
1 dl napraforgó olaj
1 dl tej
A pudinghoz:
8 dl tej
2 tasak epres puding-
por 2 dkg cukor

Elkészítése:

Először a pudingot készítjük el hagyományos módon, és jól ki-
hűtjük. 
A tojásokat szétválasztjuk, és a fehérjét kemény habbá verjük, 
félretesszük. A sárgáját habosra keverjük a cukrokkal és az olaj-
jal, majd hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet és a tejet is. 
Végül óvatosan beleforgatjuk a tojáshabot.
Egy sütőpapírral bélelt tepsibe töltjük, és a már kihűlt pudingot 
evőkanalanként rászaggatjuk.
Előmelegített 180 fokos sütőben tűpróbáig sütjük.
Ha megsült, kihűtjük, felvágjuk, és porcukorral meghintve tálal-
juk. Sütési hőfok: 180°C * tepsi mérete: 24x34 cm.

Registračné pokladne
PREDAJ * SERVIS

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

info: 907 227 699

Vállalkozik?
AKKOR

NE FELEDJE!
A pénztárgépekről szóló 

törvény utolsó módosítása 
alapján az adóalanyok 
új csoportja számára 

kö te l ező
az elektronikus kasszagép 

használata. 

Mi segítünk 
megoldani az ön

problémáját!

Apliko+
Komárom, Munka 

utca 25.
Tel.: 7704 310 

www.aplicoplus.sk

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
április 28-án Valéria
április 29-én Péter
április 30-án Katalin, Kitti
május 1-én Fülöp, Jakab
május  2-án Zsigmond
május  3-án Tímea, Irma
május  4-én  Mónika, Flórián
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Eladó fűszerpaprika
Gútán

Tel.: 0908 853 224

HITELEK, 
KÖLCSÖNÖK 

a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.

OUTLET CENY,
ZĽAVY AŽ DO -70%

Komárno * Jókaiho 28

• Eladó félig kész családi ház 12 áras telekkel Keszegfalván, a főút 
mellett. Közművesítés, ipari áram, öntözésre szolgáló gyűrűskút. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 035/7740 478.
* Eladó Gútán gyári kétkerekű kistraktor PA-80-as motorral (Tar-
tozékok: rotovátor, eke, sorhúzó, burgonyakiszántó és mások).Tel.: 
0908 450 386.
* Heremag eladó. Tel.: 0907 578 200.

ÚJSZÜLÖTTEK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: a gútai Őszi Alex, 
a marcelházai Opálka Fernando, a keszegfalvai 
Jančo Dominik, a csúzi Hanus Alexander Miroslav, 
a komáromfüssi Vargová Leila és Adriana, a komáromi  
Lakatoš Brandon és Lukács Noémi. 

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: 
a komáromi Kraus Juraj (68 éves) és Kosztyu Ján (64 
éves), a gútai Forró Jolán (77 éves), Takács Margit (64 
éves) és Pálovics Lajos (90 éves), az ógyallai Dr. Vargo-
vá Kostantina (57 éves), a gelléri Csepi Zsuzsanna (69 
éves), a dunaszerdahelyi Kasztil Ferdinánd (43 éves), 
valamint a nemesócsai Lévai Anna (90 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban: a komáromi Marko Kristián és Venth-
ová Alena.

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  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész
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B I R K Ó Z Á S

K O S Á R L A B D A
Férfi kosárlabda Eurovia Extraliga, playoff, elődöntő, * Sorozatarány: 3:1

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Lévai Patrióták
57:86 (22:44 * 14:17, 8:27, 11:21, 24:21)

C S E L G Á N C S

Múlt héten szerdán, a férfi kosárlabda bajnok-
ság elődöntőjének negyedik mérkőzésén hazai 
pályán sima, mondhatni katasztrofális vereséget 
szenvedett a komáromi csapat. Pedig a szurkoló-
tábor ezúttal is lelkesen teljesített a lelátókon, a 
kosarasok viszont nem...

A szerdai, szinte megmagyarázhatatlan hazai vereség után ismét a döntőbe jutásért folytató-
dott a harc. Vérmes reményeket nem lehetett táplálni, hiszen a hazai pálya előnyeit a lévaiak 
ismerték jobban, viszont senki sem hitte, hogy a komáromiak ezúttal jelesre vizsgáznak já-
téktechnikából és kitartásból. Csoda azonban ezúttal sem történt...

Lényegében az első negyedben 
eldőlt minden. Az első kosarat 
a lévaiak dobták, a komáromi-
ak egyenlítettek, a pályán pe-

dig folytatódott a macska-egér 
harc. Rövid ideig visszavették 
a Duna-partiak a találkozó 
irányítását, viszont a lévaiak 
támadásai gyorsabbak voltak, 
s ezúttal hiába dolgozott jól a 
védelem, kosarak nem szület-
tek. Bár tombolt a közönség, a 
hazai csapat nem talált magára. 
Az első negyedet hárompontos 
előnnyel zárták a lévaiak.
Ekkor még senki sem hitte vol-
na el, hogy a második negyed 
teljes összeomlást hoz. A léva-

iak letámadásai pontosak és jól 
kidolgozottak voltak, miközben 
a pályán a hazai csapat volt az, 
amely folyamatosan bakizott, 
ráadásul eretlenül játszott. A 
mesteredző, Miloš Šporar több-

ször is összpontosításra buzdí-
totta a játékosokt, ám ők szinte 
tehetetlenek voltak a lévaiak 
támadásaival szemben, s egyre 
jobban látszott rajtuk a tanács-

talanság. Ez utóbbi hibájukat a 
lévaiak, a vendégek ki is hasz-

nálták és folyama-

tosan szerezték a 
pontokat. A negyed 
végére további 19 
pontos előnnyel 
vonultak öltözőbe 
a vendégek.
Csak a komáromi 
szurkolók nem ad-

ták fel, a második 
játékrész kezdetén 
bizakodva várták 
vissza régi csapa-

tukat. Csalódni-
uk kellett, hiszen 
Adams és Hofe-

rica megpróbálta 
lendületbe hozni 
a csapatot, amely 
egyre enerváltab-

ban küzdött. A 
harmadik negyed 
végére 33:65 arányban a lévaiak 
örülhettek, Komárom számára 
elveszett a remény.
Az utolsó negyed a lévaiak szá-

mára örömünnep volt, a komá-

romiak számára ugyan elmaradt 
a vesszőfutás, hárompontos 
előnnyel zárták a végjátékot, 
ezzel azonban csak azt tudták 

LABDARÚGÁS

IV. liga – 22. forduló
Nagymegyer – Szentpéter 3:0 
(3:0) Az első félidőben eldőlt a 
találkozó végkimenetele. A pé-

teriek későn összpontosítottak a 
védelemre, a második 45 percben 
viszont csatáraik gyengélkedtek * 
Gúta – Újlót 2:1 (1:1) Védelmi 
hibából, a találkozó 34. percében 
az ellenfél lőtt gólt, amely ellen a 
gútai válasz a 43. percben Kókai 
révén érkezett. A második félidő 
68. percében Kókai duplázott, 
amikor Leczkési beadását befejel-
te a vendégek kapujába * Ímely – 
Alsószeli 3:1 (2:1) A találkozó 3. 
percében Gál gólja lepte meg az 
ellenfelet, majd egy perccel ké-

sőbb ismét ő volt a gólszerző. A 
27. percben a szeliek még lőttek 
egy gólt, de a 60. percben Kender 
gólja igazolta a hazaiak fölényét * 
A bajnoki táblázatban 4. Ímely 
(37 pont), 8. Szentpéter (29), 16. 
Gúta (19).

V. liga – 22. forduló
Ógyalla – Léva 2:1 (1:1) A ha-

zai csapat irányította a játékot, 
ám a 11. percben ők kaptak gólt. 
A 14. percben Budai egyenlített, 
ám csak a 90. percben Gelle ré-

vén született meg a győzelmüket 
jelentő gól * Nagykeszi – Óbars 
5:1 (4:1) Hatalmas fölényt muta-

tott a keszi csapat. Mačanský 5. 
percben rúgott gólt, majd Turza 
(26, perc), Marikovec (32. perc), 
azután ismét Turza (44. perc) 

okozott örömöt a hazaiaknak. 
A 71. percben Csonka zárta a 
gólzáport * Hetény – Marcel-
háza A 1:5 (1:3) Érezni lehetett 
a marcelháziak folyamatos erő-

fölényét. Góllövők: Lesko (16. 
perc), illetve Vörös (17.), Ku-

rucz (25. és 31.), Wilson (58.) és 
Košťukevič (85.) * Szalka – Ekel 
1:1 (1:1) A hazaiak a 9. percben 
jutottak vezetéshez, majd a 36. 
percben Csinger kiegyenlített * 
Ipolyság – Naszvad 3:1 (1:0) 
Egyértelműen a játék menetét 
a hazaiak diktálták, a naszvadi 
becsületgól a 84. percben Cingel 
révén született.

VI. liga – 21. forduló
Vágfüzes/Kava – Perbete 1:3 
(0:1) Az első félidőben még jól 
védekezett a hazai csapat, ám a 
második félidőben már össze-

omlott. Góllövők: Arpáš (39.), 
Horňáček (55.), Holub (75). A ha-

zaiak gólját a 62. percben Jancsó 
lőtte * Örsújfalu – Nemesócsa 
1:1 (1:0) Az első félidőt jól kezd-

te a hazai csapat, a 12. percben 
Magyari már gólt lőtt. A második 
félidőben, a találkozó 71. perc-

ében Horváth egyenlített * Bátor-
keszi – Dunaradvány 3:0 (1:0) 
Egyértelműen a hazai csapat volt 

folyamatosan fölényben. Góllö-

vők: Németh (18), Barton (50) és 
Hudák (84) * Csallóközaranyos 
– Újgyalla 0:1 (0:0) Kiegyenlített 
félidő után, az 58. percben Rigó 
lőtte a vendégek gólját * Szilos 
– Keszegfalva/Megyercs 5:0 
(4:0) Elsöprő győzelmet aratott 
a hazai csapat továbbra is gyen-

gélkedő ellenfelével szemben. 
Góllövők: Untermayer (25. és 30. 
perc, Gere (15), Gažo (43) és Če-

pela (60) * Búcs – Pat 5:0 (2:0) 
Az első félidő óvatos játéka után 
a hazai csapat nem kegyelmezett 
vendégeinek. Góllövők: Varga 
(3. perc), Simon (38), Kétyi (48), 
Csicsó (60) és Sánta (80) * Izsa 
– Dunamocs 0:0 A végeredmény 
ellenére nem volt egy unalmas ta-

lálkozó ez az összecsapás, inkább 
a hazai csapat volt balszerencsés, 
mert érezni lehetett enyhe pálya-

fölényét.
VII. liga – 21. forduló

Ifjúságfalva – Nagysziget 4:1 
(2:1) góllövők: Negyedi 3, Balo-

gh, illetve Sladký * Bogya/Gel-
lér – Tany 7:1 (2:0) góllövők: 
Dorozlai 2, Győri, Nagy, Kacz, 
Inczédi, illetve Zobák * Bogya-
rét – Csicsó 0:5 góllövők: Pálfi 
2, Szép, Nagy, Polgár.

BK Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
89:91 (43:37 * 19:28, 24:9, 24:21, 22:23 ) * Sorozatarány 4:1

Miloš Šporar mesteredző 
szombaton sem bízott semmit 
a véletlenre, a legerősebb ösz-

szeállítást küldte az első ne-

gyedben a pályára. Ez megza-

varta a lévaiakat, akik ezúttal is 
fölényes győzelemmel akarták 
búcsúztatni a komáromiakat. 
Ezzel szemben ezt a játékrészt 
folyamatosan a komáromiak 
irányították és végül 9 pontos 
előnyt harcoltak ki.
A második játékrész is bőven 
hozott izgalmat, ha nem is a pá-

lyán, hanem a kispadon. Ennek 
az lett a vége, hogy a játékve-

zetők mindkét mesteredzőt be-

küldték az öltözőbe. A komá-

romiaknál Paulik József vette 
át a teendőket, viszont egyre 
jobban érezni lehetett, hogy a 
Duna-partiak elveszítik a játék 
fonalát, miközben a lévaiak so-

rozatban gyártják a pontokat. 
Ennek eredményeképpen nem 
csupán egyenlíteni tudtak, de 
végül a második negyedben 15 
pontos előnyt is kiharcoltak.
A nagyszünet után ismét 
egyenrangú ellenfélként léptek 
pályára a komáromiak, sokszor 
átvették a játékrész irányítását, 
de a lévaiak végül hárompon-

tos előnyt szereztek a negyed 
végéig. Sajnos a csapat egyik 
erőssége, Tomič súlyos váll-

sérülése miatt nem tudta foly-

tatni a játékot, s végül további 
három ponttal növelte előnyét 
Léva csapata.
Mindez inkább inspirálta, mint 
elkedvetlenítette a komáromi-
akat, akik a zárórészben ismét 
formába lendültek és négy 
percel a találkozó vége előtt 
kiegyenlítettek. A lévaiak újra 
támadásba lendültek, átvették 
az irányítást és a találkozó vé-

gére kétpontos előnnyel zártak.
Komárom legjobbjai: Jackson 
18, Miloševič 13, Adams 10, 
Jankovič, Tomič 14, Hoferica 
7, Djordjevič 15, Bowman Jr. 
2, Vojtek 2, Stojanov.

A múlt hét végén Pozsonyban rendezték meg az Archa Telecom Kupát. A kétnapos ver-
senyen tatamira álltak a gútai versenyzőik és kiválóan szerepeltek, hiszen 297 versenyző 
közül 5 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzéremmel tértek haza. Ezzel az eredménnyel a csapat-
versenyben az előkelő 3. helyen végeztek. Eredmények:
Az aranyérmesek: Decsi 
Dóra (junior 63 kg-os kategó-

ria * Kulich Tibor (ifik 73 kg) 

* Czina Gergő (diákok 60 kg) 
* Varga Dániel (mini 34 kg) 
* Tánczos Márton (fi. diák 46 

kg) * Ezüstérmesek: Bakos 
Virág Orsolya (id. diák, 57 
kg) * Richter Biborka (mini 
+46 kg) * Bronzérmesek: 
Angyal Márk (ifik 60kg) * 
Hrotkó Hugo (id. diák 60 kg) 
* Gubien Márk (id. diák 46 
kg). A verseny során pont-
szerző negyedik helyet szer-
zett Stojka Sanel (mini +46 
kg). A gútai Tayió Karateklub 
csapatát Vin cze Ferenc, Sza-

bó Róbert és Benyó Viktor 
készítette fel a versenyre. Ha-

marosan újabb megmérette-

tésre indulnak a versenyzők, 
ahonnan újabb érmekkel sze-

retnének hazatérni.

kiharcolni, hogy az eredmény-

jelző táblán ne harminc, hanem 
„csak” 29 pontos legyen a vere-

ségük.
Komárom legjobbjai: Jackson 
5, Tomič 5, Hoferica 4, Djord-
jevič 10, Bowman Jr. 9, Jan-
kovič 6, Miloševič 1, Adams 7, 
Stojanov 6, Vojtek 4, Marchyn.

A Szlovák Birkózószövetség megbízásából április 21-én, Ri-
maszombatban rendezték meg az idősebb diákok szabadfo-
gású országos birkózóbajnokságát, amelyen 102 versenyző 
lépett szőnyegre.
A komáromi Spartacus birkó-

zócsapat utánpótlása sem hi-
ányozhatott a versenyről, s a 
fiatalok remek eredményeket 
értek el.
A 44 kg-os súlycsoportban 
Lakatos Imre hozta a tőle 
megszokott formát és arany-

érmesként léphetett a dobogó 
legfelsőbb fokára. A 41 kg-os 
súlycsoportban rendkívül 
nehéz ellenfelekkel nézett 
szembe Ďumbier Ármin, aki 
végül a pontszerző 4. he-

lyen végzett. Hasonlóan járt 
az 52 kg-os súlycsoportban 
induló Velsitz Richárd, aki 
lemaradt ugyan a dobogóról, 
de 4. helyezettként gazdagí-
tani tudta csapata pontjait.

Dr. Kúr Károly
Felvételünkön Lakatos Imre 
aranyérmes és edzője Csóka 
Krisztián láthatók.

Ritka pillanat: pontot szereznek a komáro-
miak...  Karol Scholtz felvétele

2. liga – 25. forduló
Zólyom – Komárom 1:2 (1:0)

Szenzációs bravúrt hajtott végre a KFC csapata Zólyomban. A korábbi 7:0-ás komáromi 
győzelem után olyan ellenfél pályájára kellett lépniük, amely a tabellán ugyan előttük állt, 
ám ez nem azt jelentette, hogy tudásban és lelkesedésben is.
Rosszul kezdődött a mérkő-

zés, hiszen a 23. percben a zó-

lyomiak jutottak vezetéshez. 
Fortuna istenasszony ezúttal 
azonban kegyes volt a KFC-
hez, mert a találkozó második 
félidejében egy öngóllal sike-

rült kiegyenlíteniük a komáro-

miaknak. Hatalmas harc dúlt a 
pályán, a zólyomiak az otthoni 
pálya becsületéért is harcoltak, 
a komáromiak azonban a bent-

maradás biztosítását jelentő 
pontokért. Az 56. percben 
Matič parádés beadása után-

Nurkovič végül védhetetlen 
gólt lőtt a zólyomiak hálójába. 
A harc folytatódott, amelynek 
eredményeképpen a hazaiak 
egyik erősségét, Mádelt piros 
lappal küldte le a játékvezető a 
pályáról, amikor az Nurkovič 
gólhelyzetét szabálytalanul 
akadályozta meg, A komáro-

miak tovább folytatták ostro-

mukat, Hovpesjan hatalmas 
kapufát rúgott. Komárom 
csapata ezzel a győzelmével 
a bajnoki táblázat 11. helyére 
(29 pont), tehát a középme-

zőny végére került fel, ellen-

fele viszont lecsúszott a 14. 
helyre.
Lapzárta után, kedden a ko-
máromi csapat a bajnokesé-
lyes poprádiakhoz utazott.


