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A Legfelsőbb Számvevőszék megállapítása szerint Bastrnák idejében
a képviselők szeme előtt csalták el a támogatási pénzeket 

Óriási túlszámlázásokra derült fény
A KOMVaK Rt. beruházásainál

A Legfelsőbb Számvevőszék (Národný kontrolný úrad) jelentése valóban sokkoló adatokat tartalmaz. Az 
EU illetékes szervének felkérése ugyanis azt vizsgálták, hogy miért nem teljesíti Szlovákia a szennyvízháló-
zat kibővítésére és kihasználtságára vonatkozó javaslatokat, illetve azt, hogy az egyes üzemek a kivitelezés 
során hogyan gazdálkodtak ennek a célnak a megvalósítására adott támogatással. Komáromra nézve nem 
éppen kedvező a jelentés tartalma.

A hivatal szakértői hatalmas 
eltéréseket és sok esetben je-
lentős árkülönbségeket fedez-
tek fel a 2007 és 2013 közötti 
időszakban elvégzett munká-
latok elemzésekor. Egyrészt 
azt vizsgálták, hogy a befek-
tetések milyen és mekkora 
kiadással történtek, illetve 
azt, hogy az átadott szenny-
vízvezetékekre a lakosság 
hány százaléka kapcsolódott 
rá. A vizsgált időszak alatt 
101 felhasználó (települések, 

víz- és csatornaművek) több 
mint 1 milliárd eurót for-
dított szennyvízszivattyúk 
kiépítésére, miközben 63 
felhasználó 289 148 millió 
eurót költött szennyvezeték 
kiépítésére, vagy bővítésére. 
Legnagyobb megdöbbené-
sükre az egyes kivitelezők 
jelentős árkülönbségekkel, 
túlárazásokkal végezték el 
a munkálatokat. Húsz szá-
zalékos árkülönbséget 134 
kivitelezőnél találtak. Négy 

vállalatnál az árdrágítás ösz-
szege 327, illetve 1 056%-kal 
volt magasabb, mint az elő-
irányzott. Ezek az ólublói és 
kočovcei városi beruházások, 
az Észak-szlovákiai Víz- és 
Csatornázási Művek, vala-
mint a KOMVaK RT. voltak. 
Több, mint 100%-os árdrágí-
tást állapítottak meg a hivatal 
dolgozói Kassa Krásna lakó-
negyedénél és Csejte (Čach-
tice) esetében is. A legtöbb 
esetben a PVC-U vezetékek-

nél, lecsatlakozó és könyöke-
lemeknél, a beton és az asz-
falt áránál volt tapasztalható. 
Ha csupán ezeket az elemeket 
megfelelő áron vették vol-
na meg, az államkasszában 
húsz százalékkal több, azaz 
3,5 milliós megtakarítás ma-
radt volna. A vizsgálat szerint 
a legnagyobb árdrágítással 
Komárom „büszkélkedhet”. 
Az alábbi grafikon érdekes 
összehasonlításra ad lehető-
séget…

Dikácz Nikoletta felvétele

Grafikonunk az 1 km-nyi víz- és csatornahálózat kiépítési költségét ábrázolja

Forrás: A Legfelsőbb Számvevőszék (NKÚ SR – 2018) adatai alapján

Az RTL Klub magyar kereskedelmi tévécsatorna az X-faktor 2018-as évi egyik 
meghallgatását Komáromban szervezi meg. Az énekes-tehetségkutató műsor fel-
vidéki meghallgatását a Selye János Gimnázium aulájában rendezik május 12-én 
(szombaton) 13 órától. Sok szeretettel várnak minden szerepelni vágyó és énekelni 
is tudó érdeklődőt, így a Komáromban és környékén élő tehetségeknek is biztosít-
ják azt a lehetőséget, amellyel az anyaországiak élhetnek. A fellépést az RTL Klub 
televízió rögzíti és a legjobb szereplők továbbjuthatnak a műsor elődöntőjébe. A 
meghallgatás nyilvános.

Észak- és Dél-Komárom képviselőinek  
együttes ülésén adták át  

a Pro Urbe (A városért)
és Polgármesteri díjakat

Észak-Komárom város képviselő-testülete Pro Urbe és 
Polgármesteri díjjal tüntette ki azokat, akik kimagasló 
művészeti tevékenységükkel és közszolgálati munkájuk-
kal gyarapították Komárom város mindennapi életét.
Pro Urbe díjat kapott a Selye János Gimnázium és a Városi 
Művelődési Központ GIMISZ Diákszínpada
A Komáromi Magyar Tany-
nyelvű Gimnázium 1950-es 
újraindítása egybeesik az 
irodalmi színpad, a diákszín-
játszás meghonosodásával. 
Számtalan hazai és külföldi 
fesztiválon arattak a diákok 
komoly sikereket Dobai Já-
nos tanár úr és Gáspár Tibor 
tanár úr vezetésével. A 90-es 
években Kiss Péntek József 
vette át tőlük a stafétát, 1993-
ban megalakult a GIMISZ 
Diákszínpad – a gimnázium 
és a Városi Művelődési Köz-
pont égisze alatt. 2001-ben 
megalakult a Kisgimisz, a 
nyolcosztályos kisgimnazis-
ták csoportja Szabó Csilla 
drámapedagógus kezdemé-
nyezésére. 2003-ban pedig 
Kiss Péntek József és Csen-
gel Mónika létrehozták a 
Középgimiszt, mely a gim-
názium alsóbb évfolyamaival 
készített előadásokkal szám-
talan sikert aratott. 2012-ben 
Kiss Péntek József és Spá tay 
Adriana távoztak a nagy GI-
MISZ éléről; a 2012/13-as 
tanévtől Csengel Mónika ve-
zeti mindhárom korosztályos 
csoportot.
Pro Urbe-díjjal tüntették ki ki-
emelkedő társadalmi tevékeny-
sége elismeréseként doktor 
Bende Istvánt.
Pozsonyban született, 1938-
ban. Pedagógiai tanulmá-
nyait követően Marcelházán 
tanárként helyezkedett el a 

helyi alapiskolában, s az ok-
tatói tevékenysége mellett 
bekapcsolódott az énekkar 
és a község kulturális életé-
be is. 1970-ben került a helyi 
nemzeti bizottság élére. Ko-
máromban szintén az oktatás 
és a kultúra terén dolgozott, 
1976-tól 1990-ig képviselő-
ként a Komáromi Helyi Nem-
zeti Bizottság alelnöke volt. 
Bende István nevéhez cikkek 
százai fűződnek, szerzője és 
társszerzője több, Komárom-
ról szóló publikációnak is. 
1990-ben ő javasolta a város 
szülöttéről, Lehár Ferencről 
szóló könyv kiadását. 1976 
és 1987 között a Jókai Napok 
szervezőbizottságának tagja. 
2014-ig Komárom város ön-
kormányzati képviselője, a 
szociális, egészség- és lakás-
ügyi bizottság elnöke. Aktív 
nyugdíjasként, az újságírás 
mellett az idegenvezetésnek 
hódol. 

Lapunk 2. oldalán
a Polgármesteri díjjal
jutalmazott személyek  

névsorát közöljük.

A Komáromi Jókai Színház jubileumi, 65. évadának utolsó bemutatóján, Katona József 
Bánk bán című tragédiájának premierjén Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 
is köszöntötte a jubiláló színházat és Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is gratulált az 
évfordulóhoz. A fenntartó nevében további támogatásáról biztosította a felvidéki magyar-
ság bástyájának számító színházat.

Nyitra megye díszoklevéllel jutalmazta a Komáromi Jókai Színházat

Nagy siker volt a Bánk bán premierjén

Potápi Árpád János a színház 
szerepéről szólva elmondta, 
az a kezdetektől fogva több, 

mint a színészek és szerepek 
összekötése. – Ez a közösség 
a felvidéki magyarság me-

nedékévé, otthonává, találko-
zóhelyévé vált – fogalmazott, 
hozzátéve, a jogfosztottság, a 
meghurcoltatás okozta sebek be-
gyógyításának menedékhelyévé 
vált az intézmény. Az idei évad 
csúcspontjának számító Bánk 
bán előadásról elmondta, hogy 
minden előadással új értelmet 
nyer Katona darabja, mégis van 
egy állandó mondanivalója szá-
munkra: az, hogy egy nemzet 
vagyunk.
Csenger Tibor (MKP), a Nyitra 
megyei önkormányzat alelnöke 
a fenntartó nevében szólva ki-
fejtette, hogy 65 évvel ezelőtt, 
embert próbáló időkben alakult 
meg a színház elődje, a Magyar 
Területi Színház (MATESZ). 
Szerepe és jelentősége törté-
nelmi mértékű és a mindenkori 
politikumnak, illetve a társada-
lomnak minden lehetséges mó-
don támogatnia kell” – mutatott 
rá az alelnök. Nyitra megye 
alelnökeként biztosította a je-
lenlévőket arról, hogy a megyei 

önkormányzat magyar érzelmű 
képviselőtársaival azért dol-
goznak a jövőben is, hogy a 
Komáromi Jókai Színház mű-
ködése mindig zavartalan és 
biztosított legyen.
Ezt követően sor került Katona 
József Bánk bán című tragédiá-
jának bemutatójára a Komáro-
mi Jókai Színházban. 

Foto: Szalay Erika
A Felvidék.ma alapján
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Nincs érdemi
változás!

A Magyar Közösség Pártja nyugtalan-
ságát fejezi ki Denisa Saková belügymi-
niszterré való kinevezése miatt. „Kaliňák 
jobbkeze”, ahogy a sajtó és a közvéle-
mény minősíti a jövendő miniszter asz-
szonyt, nem jelent változást a kialakult 
krízishelyzetben. A belügyi tárca állam-
titkáraként ugyanis Sakovának tudnia 
kellett a szervezett bűnözés politikai 
kapcsolatrendszeréről. Mi változik, ha 
miniszter lesz?
Újra ugyanazon a ponton vagyunk, ahon-
nan elindultak a „változások”, más szó-
val: nem változott semmi. A cinkostársak 
nem fognak egymás ellen harcolni. Egy 
hónappal Kaliňák távozása után éppen 
az ő jobbkezének a kinevezése a belügyi 
tárca élére egyenesen a demokrácia meg-
csúfolását jelenti. A koalíció minden bi-
zonnyal abban bízik, hogy az ellenzék és 
a tiltakozó tömegek kifulladnak, a fruszt-
ráltság és a beletörődés lesz rajtuk úrrá. 
Ám a valóság az, hogy az emberek dühe 
egyre fokozódik, s nem bírják tovább 
elviselni a hatalom arroganciáját. Az 
emberek nincsenek bizalommal Saková 
iránt, hiszen azon felül, hogy Kaliňák ha-
talmi társa volt, az újságírók már kineve-
zése előtt megszellőztették a botrányos 
tendereket, amelyeket levezetett, s azt, 
hogy asszisztált az oligarchia- és maffi-
arendszer felvirágzásához, semmiképpen 
nem lehet neki megbocsátani. 

Menyhárt József,
az MKP elnöke

A természet, az állatok és a nö-
vények szeretetére gyermekkor-
ban kell megtanítani mindenkit. 
A környezettudatos nevelésben 
cseperedő gyermek felnőve nem 
csak jól érzi majd magát a ter-
mészetben, de meg is becsüli, 
védelmezi majd annak értékeit. 
Ezért fektet nagy hangsúlyt a 
gútai Tündérkert Óvoda okta-
tó-nevelő munkája során erre a 
területre. 
A Föld napja alkalmából idén 
is megszerveztük tavaszi envi-
romentális kirándulásunkat, 
melynek során Csicsóra láto-
gattunk el, ahol betekinthet-
tünk egy farm életébe. A kicsik 
itt megismerkedhettek a kü-
lönböző állatfajtákkal, melyek 
egykoron a házak körül mind 
megtalálhatóak voltak (kacsák, 
libák, pávák, tyúkok, kecskék, 
juhok, lovak, szamarak). Meg-
érkezésünk után, a buszról le-
szállva megbeszéltük, hogyan 
illik a farmon viselkedni. Han-
gos beszéddel, kiabálással nem 
riogatjuk az állatokat. Figyelünk 
a biztonságra is, ezért nem nyú-
lunk be a kerítésen, az veszélyes 
lehet, hiszen bármilyen aranyos 
is az állat, nem ismerjük. A lá-

togatás során az óvodás 
gyermekek környezetvé-
delmi érzékenyítését játé-
kos formában végeztük: 
sok volt a mozgásos fel-
adat, mese és mondóka, 
de helyt kaptak a szerep-
játékok és a különböző 
érzékszervekkel történő 
tapasztalatszerzés is. 
A középső- és nagycso-
portos gyerekek nyitottak, 
fogékonyak és érdeklő-
dőek. Minél korábban 
vonjuk be őket termé-

szetismereti játékokba és bő-
vítjük a természet-, valamint 
környezetvédelmi ismereteiket, 
annál könnyebb lesz az iskolá-
ban folytatni a megkezdett kör-
nyezeti nevelési folyamatot. A 
gútai Tündérkert Óvoda ezért 
tartja kiemelten fontosnak az 
óvodai környezeti nevelést. Él-
ményekkel telve, rengeteg tud-
nivalóval gazdagabban tértünk 
vissza az óvodába. A gyerekek 

délután lelkesen mesélték a szü-
lőknek, nagyszülőknek, hogy mi 
mindent láttak és tapasztaltak a 
Csicsói Mini ZOO-ban. 

Bc. Tallósi Bagita Borbála

Megfigyelésen a Tündérkert ovisai 
Élet a farmon

Polgármesteri díjjal tüntették 
ki Mgr. Roberta Krmáško-
vát, Mgr. Júlia Černekovát 
és Mgr. Jana Pipíškovát a 
Slovenskí rebeli folklórcsoport 
magalapításában, és a Matica 
slovenská soraiban végzett ön-
kéntes tevékenységéért. 
Kimagasló művészeti tevé-
kenysége és közszolgálata elis-
meréseként Polgármesteri díj-
ban részesül a Lovas Színház 
és a Magyarock Társulat.
Kimagasló zeneművészeti te-
vékenységéért és városunk 
jó hírnevének öregbítéséért 
Polgármesteri díjban részesül 
Hodek Dávid és Hodek Áron, 
a világot járt dobművész és gi-
tárzseni.
Kiváló szervező és közösség-
építő munkájáért Polgármeste-
ri díjban részesült a Regioná-
lis Közművelődési Központ, 
amely korszerű módszertani 
tanácsadást nyújt, kulturális és 
oktatási foglalatosságoknak ad 
teret.
Kimagasló színművészeti te-
vékenységéért és városunk 
jó hírnevének öregbítéséért 

számára. A város kulturális éle-
tében végzett kimagasló mun-
kájáért Polgármesteri díjban 
részesült a Rév Magyar Ház, 
amely 1999 óta szervez gyer-
mekfoglalkozásokat, játszó-
házakat, táncházakat, koncer-
teket, színházi produkciókat, 
elektronikus zenei műhelyt.
Kimagasló zeneművészeti tevé-
kenységéért és városunk jó hír-
nevének öregbítéséért Polgár-
mesteri díjban részesült Kristóf 
Réka. Szlovákiai magyarként 
zenei környezetben nevelke-
dett, ahol a kultúra és a nép-
zene kulcsfontosságú szerepet 
játszott. Rendszeres résztvevője 
volt Laki Krisztina mesterkurzu-
sainak, de részt vett Gerd Uec-
kerrel mesterkurzusain is. 2011-
ben a szegedi VII. Nemzetközi 
Simándy József Énekversenyen 
elnyerte Simándy József özve-
gyének különdíját. 2017-ben ő 
lett a Virtuózok Tehetségkutató 
Műsor abszolút győztese. Fellé-
pett már olyan híres helyszíne-
ken, mint a Brémai Die Glocke 
és a müncheni Prinzregenten-
theatr Gartensaal.

Polgármesteri díjban részesültek
Polgármesteri díjban része-
sült Borbély Alexandra, aki 
a Selye János Gimnázium di-
ákjaként tett érettségi vizsgát. 
2017-ben Berlinben elnyerte az 
Európai Filmakadé-
mia legjobb európai 
színésznőnek járó 
díját a Testről és lé-
lekről című filmben 
nyújtott alakítá sá-
ért, mely alko tás 
az Oscar-díjért is 
végig versenyben 
volt.
Kimagasló pe da-
gógiai tevékenysé-
ge és köz szolgálata 
e l  i s  m e r é s e k é n t 
Polgármesteri díj-
ban részesült Eva 
Gajdáčová, aki 
1989-től gazdasági 
tantárgyak tanára, 
később igazgatóhe-
lyettes, majd 1995-
től 2017-ig igazgató volt.
Kimagasló zeneművészeti te-
vékenységéért és városunk jó 
hírnevének öregbítéséért Pol-
gármesteri díjban részesült La-

katos Róbert felvidéki brácsa-
művész, aki a klasszikus zene 
mellett magyar népzenével is 
foglalkozik, s Komárom két 
meghatározó fesztiváljának, 

a Kútfesztnek 
és a Fonográf 
Fesz t ivá lnak 
meg álmodója 
és főszervező-
je. Kimagasló 
pedagógiai te-
vékenysége és 
közszolgálata 
elismeréseként 
Polgármesteri 
díjban része-
sült Szénássy 
Edit, aki 1994 
óta tanít német 
nyelvet a ko-
máromi Selye 
János Gimnázi-
umban. Diákjai 
rendre kima-
gasló eredmé-

nyeket érnek el a németolimpia 
kerületi és országos fordulói-
ban. Pedagógiai munkája és a 
diákokhoz való viszonya, oda-
adása példaértékű mindenki 

Júliustól nő a gondozói díj

A Rovás alkotóközösség kiállítása a Limes Galériában
Április 20-án nagy számú közönség előtt nyitották meg a Rovás alkotóközösség kiállítását. A kiállí-
tást az eNRA alkotóközösség és a Limes Galéria szervezte, fővédnöke Stubendek László, Komárom 
polgármestere volt. A művészek és a közönség előtt zenei produkciójukkal szép sikert arattak a 
Komáromi Művészeti Iskola diákjai, Fekete Éva zenetanár zongorakíséretével.
Farkas Veronika művészettör-
ténész házigazdaként üdvö-
zölte a jeles művészeket, majd 
elmondta, a kortárs művészek 
prezentálják itt a rajzaikat, 
grafi káikat, szobraikat és más 
alkotásaikat, amelyek joggal 
számíthatnak a komáromi mű-
vészetpártoló közönség érdek-
lődésére. Stubendek László 
polgármester köszöntőjéban 
mosolyogva megjegyezte, 
hogy sok szép van a „rovásán” 

a Rovás alkotóközönségnek, 
majd sok sikert kívánt az itt 
megjelent művészeknek.
A kiállítást Kovács Ágnes, 
a tárlat kurátora mutatta be a 
közönségnek. Elmondta, hogy 
az eNRA 2012-ben alakult. A 
mostani kiállításon a tavalyi 
alkotótáborokon született al-
kotásokkal jelentkeznek. Ezt 
követően bemutatta Orosz Ist-
ván Kossuth-díjas grafikust, 
Dienes Attila Munkácsi-díjas 

szobrászművészt, Koreň And-
rás fotóművészt, Szabó Ottó 
festőművészt, Dienes Kinga 
bőrdíszművest, Nemes László 
festőművészt és a többieket. 
Mint hangsúlyozta, az eNRA 
a szabad művészetet és a füg-
getlen kreativitást preferálja, 
amelyet nem befolyásolhatnak 
az éppen divatos trendek. 
A kiállítás május 15-ig lesz 
megtekinthető.

PaeDr. Bende István

Ezt a díjat egyébként évente ren-
deletben tervezi változtatni a kor-
mány, azaz nem köti sem a létmi-
nimum, sem pedig a minimálbér 
összegéhez. Júliustól tehát az 
aktív korú gondozók az eddigi 
249,35 euró helyett 369,36 eurót 
kapnak, míg a nyugdíjas korú 
gondozók 92,52 euró helyett 184 
eurót. Ez az összeg egy gondo-
zott egész napos gondozására 
vonatkozik. Két vagy több gon-

dozott esetében a díj 492 euróra 
emelkedik, de ez csak az aktív 
korban lévő gondozóknak jár, a 
nyugdíjasok itt is az összeg felére 
számíthatnak. A súlyos egészség-
károsodás ellensúlyozására szol-
gáló pénzügyi hozzájárulásról 
szóló törvény 10 centtel emeli a 
személyi asszisztenseknek fize-
tett óradíjat is, így 2,82 eurót kap-
nak óránként, ami megegyezik a 
minimális órabér összegével.

A kormány döntése alapján júliustól megnő az egészségkároso-
dott személyek gondozóinak járó havi díj. A gondozói díj összege 
csaknem ötven százalékkal nő, az aktív korban lévő gondozók 
120 euróval, a nyugdíjas korúak 92 euróval kapnak majd többet.



Soha ilyen népes csapat nem 
jutott még az országos döntőbe 
a Selye János Gimnáziumból, 
mint idén. 11 versmondónk, 
2 verséneklő csoportunk és 2 
lírai színpadunk indul neki az 
országos döntőnek. 
Pár szavalónk azonban az 
elmúlt hetekben sem tétlen-
kedett. Nemrégiben Bécsből 
kaptunk meghívást, az ottani 
Bécsi Magyar Iskolából. A 
költészet napja alkalmából már 
évek óta versmondó délelőttöt 

s z e r v e z n e k 
„ Ve r ő f é n y ” 
címmel a Bé-
csi Magyar 
Iskolát láto-
gató, Bécsben 
élő magyar 
a n y a n y e l v ű 
diákoknak. Az 
idei rendez-
vényt április 
14-én tartották 
a Balassi Inté-
zet/Collegium 
H u n g a r i c u m 
épületében, s 

a szervezők idén először ter-
jesztették ki rendezvényüket 
a Kárpát-medence magyarok 
lakta vidékeire. 
Több mint 150 diák gyűlt ösz-
sze Bécsből, Kárpátaljáról, 
Délvidékről, Erdélyből, a Fel-
vidékről és Magyarországról, 
hogy különböző kategóriák-
ban megmérkőzzenek egy-
mással.
Gimnáziumunkat háromfős 
csapat képviselte, mindany-
nyian tapasztalt és sikeres 
előadók. Az elért eredmények 

is felkészültségü-
ket, rátermettsé-
güket igazolják. 
Mivel a verseny 
idei témája az 
anya, az anyaság 
témáját ölelte fel, 
diákjaink is ilyen 
tartalmú művek-
kel készültek.
Arany János ver-
se Gál Réka Ágo-
tának ismét sikert 
hozott – az 1. he-
lyen végzett (fel-
készítője: Kiss 
Szilvia színész-
nő, Réka édes-
anyja). Bukovsz-
ky Orsolya Szabó 
T. Anna Elhagy 
című versével a 
2. helyezett lett, míg Bagócsi 
Lillát a zsűri különdíjjal jutal-
mazta Tóth Krisztina versének 
tolmácsolásáért (felkészítőjük 
Spátay Adriana tanárnő).
Ugyanezen a napon Buda-
pesten, a Szent Margit Gim-
názium dísztermében zajlott 
a Sanctus Stephanus Kár-
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A komáromi iparosok társadalmában mindig előkelő, megbecsült helyet 
töltöttek be az ácsok, ami nem véletlen egy olyan városban, amelyet törté-
nelme során számos természeti csapás (árvíz, tűzvész, földrengés) sújtott, 
így épületeit gyakran fel kellett újítani, illetve a területét szegélyező folyó-
kon is sokáig az általuk ácsolt hidakon, úszóműveken lehetett átkelni. Már 
három évszázada, 1718-ban megalakították céhüket, amely 1872-ben – a 
korabeli törvények értelmében – átalakult ácstársulattá. A társulat vörös, 
Szent József képével ellátott nagyzászlóját – több más egylet zászlójával 
együtt, melyek a Szent András-templom egyik emeleti oldaltermében poro-
sodtak, az akkori plébános úr (Magyar Károly) 1987-ben kérésemre átadta 
a Duna Menti Múzeumnak, s így megmenekültek a pusztulástól.
Az ácstársulat megújított nagyzászlaját 
1932 májusában, pünkösd ünnepén szen-
telte fel a közönséggel zsúfolásig megtelt 
Szent András-templomban dr. Majer Imre 
prelátus-apátplébános. A zászlót a mise alatt 
a szentély előtti téren baloldalt állították 
fel, mellette két sorban fáklyákat tartó ácsi-
nasok álltak. A mise után az apátplébános 
megszentelte a zászlót, körmenet kíséret-
ében a templom előtt állította fel, képvise-
lői a zászlóanyának díszes csokrot adtak át, 
majd az emlékszögeket verték a zászló rúd-
jába. Elsőként az apátplébános, utána Csala-
va Jánosné zászlóanya, majd Csalava János, 
a társulat elnöke, dr. Alapy Gyula egyház-
községi elnök, Gidró Bonifác, a bencés rend 
házfőnöke, dr. Mihola Ferenc, Dosztál Ja-
kab, az Iparoskör elnöke, dr. Hajdu Lukács 

gimnáziumi tanár, özv. Guoth Lajosné, a 
Szt. Erzsébet Egylet elnöke, majd a Mária 
Kongregáció vezetősége és az ipartársulat 
tagjai. Ezután a zászlót a templomba vitték. 
A zászlóanya a zászlószentelésnél részt 
vett tagokat este vendégül látta. 
Az ácsok az úrnapi körmenetben is az iparo-
sok csoportjai közül elöl haladtak, középen 
a kiszászlójukat vivő ácslegény, mellette 
két zöldbőrkötényes ácssegéd selyemsza-
lagokkal feldíszített ácsfejszével. A fej-
szék felfelé fordított élére egy-egy narancs 
volt húzva. A fejszevivők mellett egy-egy 
felszalagozott fáklyát vivő inas haladt. E 
csoport mögött vonult a cigányzenekar, 
amely az ácsindulót játszotta. Ezután kö-
vetkezett az ácsok nagyzászlója, amelyet 
középen a céhlegény tartott, két oldalról 

pedig hosszú vékonyabb rudakkal hat ács-
segéd támogatott. A rudakat virágkoszorúk 
és szalagok díszítették. A nagyzászló mel-
lett is fáklyavivő inasok haladtak. E zászló 
mögött jöttek az ácsmesterek, segédek és 
hozzátartozóik. Az ácsok után következtek 
nagy fehér zászlójukkal a kőművesek, utá-
nuk nagy zöld zászlójukkal a kertészek. A 

három egymást követő ipartársulat zászlói 
így nemzeti zászlónk színeit is jelképezték. 
A három ipartársulat megmentett zászlói 
az említett sorrendben láthatóak az állandó 
várostörténeti kiállításon a Zichy-palotá-
ban. Tisztelettel ajánlom a nagyközönség 
figyelmébe.

Mácza Mihály

A komáromi ácsok múltjából

A Selye János Gimnázium
szavalóinak Kárpát-medencei sikerei

Bagócsi Lilla

A magyar nyelv és irodalom tantárgyi versenyeinek jelentős részét a különböző szavalóversenyek teszik ki. Számos 
megmérettetés már mögöttünk van, de a legrangosabb felvidéki szavalóverseny, a Tompa Mihály Vers- és Prózamon-
dó Verseny sikeres elődöntőseit a hétvégén várja Tompa Mihály szülővárosa, Rimaszombat. 

A gimnázium sikeres szavalói

Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom és Stubendek László mér-
nök, Észak-Komárom polgármestere leplezte le Görgei Artúr 
honvédtábornok, hadügyminiszter, az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc alatt a honvédsereg fővezérének születé-
se 200. évfordulója évében emelt szobrát az Európa-udvar 
szoborparkjában. A honvédtábornok szobrának leleplezését 
megelőzően Tarlós István főpolgármester és Budapest Fő-
város Önkormányzata képviseletében Szalay-Bobrovniczky 
Alexandra, Budapest Főváros humán főpolgármester-helyet-
tese mondott ünnepi beszédet. Mihály Gábor Munkácsy-díjas 
szobrászművész alkotását Prokai Gábor művészettörténész 
méltatta a szoboravatáson. Kép: Jakab István

p á t - m e d e n c e i 
versmondó ver-
seny döntője, 
melynek egyik 
résztvevője gim-
náziumunk 1. B 
osztályos diákja, 
Andruska Emese 
volt. A kétfordu-
lós versenyben 
először Szent 
István királyunk-
ról szóló köl-
teményt kellett 
előadni, Emese 
egy 14. századi 
sequentiát sza-
valt, majd Utassy 
József Magyaror-
szág című versét 
mondta el. A né-
pes mezőnyben a 

2. helyen végzett (felkészítője 
Spátay Adriana). Ezzel a telje-
sítményével kivívta, hogy az 
augusztus 20-i nemzeti ünne-
pünkön a Szent István-bazili-
kánál szavaljon – ez nemcsak 
Emesének, hanem iskolánk-
nak is nagy megtiszteltetés.

Spátay Adriana
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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

Cseles fogás

humor-csokor
– Doktor úr, a férjem azt képzeli magáról, hogy ő 
egy helikopter! 
– Küldje el hozzám. 
– Jó, de le tud itt szállni?

A kórházban a főorvos faggatja a főnővért: 
– Mondja, a négyesikrek üvöltenek ennyire? 
– Nem, az apjuk...
A székelyek háborúra készülnek a kínaiak ellen. 
– Hányan vagytok?– kérdezi a kínaiak vezére. 
– Nyolcvanezren – válaszol a székelyek kapitánya.
– És ti? 
– Százmillióan! – mondja mosolyogva a kínai vezér.
Erre hátrafordul a székely kapitány, és így szól:
– Ijnye, Józsi bá, baj van. 
– Mi az, no? 
– Hova temetünk ennyi kínait?

– Nézze bácsika! A maga korában már illő lenne 
lemondani legalább a nemi élet feléről – inti orvosa 
az öreg páciensét. 
– Rendben van doktor úr! De mondja, melyik felé-

ről? Ne gondoljak rá, vagy ne beszéljek róla?

Növényvédelem
Májusi teendők a kertekben

Tekintettel arra, hogy nagyon 
száraz volt a tél, nem árt, ha 
az ősszel előkészített ágyáso-

kat még a kiültetés előtt jól 
beöntözzük (100-200 mm), 
hiszen a májusi fagyosszen-

tek elmúlta után indul teljes 
gőzerővel a palánták kiülte-

tése.
Május közepéig ültessük ki a 
3-4 lombleveles zellerpaláná-

kat 50×20-40 cm távolságra. 
A palántát a gyökérnyaknál 
kicsit magasabbra ültessük, 
látszódjon ki a gyökérnyak, 
hogy a gyökér fejesedjen. A 
zellerlevelet a külső levélkör-
ből kell kitörni. Később is így 
kell szüretelni.
Ideje kiültetni (70 cm-es tő-

távolságra) a paradicsompa-

lántákat is. A palánták alsó 
leveleit csípjük le, a palántát 
dugjuk jó mélyre, mert a szá-

rából is gyökereket is fog nö-

veszteni, és minél mélyebbre 
kerül, annál erősebb lesz. Az 
ültetőgödörbe szórjunk egy 
csipetnyi keserűsót. A para-

dicsomtövek közé ültessünk 
bazsalikomot, a bazsalikom 
és a paradicsomtövek közé 
pedig zellert. 
Az édesburgonya gyökeres 
palántáit május közepén, laza 
talajba, lehetőleg bakhátra, 
napos, félárnyékos helyre ül-
tessük el. Ültethetjük dézsá-

ba, vagy steril földbe is.
Szabadföldbe kerülhetnek a 
paprikapalánták, a tökfélék 
(pl. patisszon, de a dinnye is) 
és a spenótfa.
Szabad földbe a 7–8 hetes, 
jól fejlett padlizsánpalántákat 
legkorábban május 20. után 
ültessük ki, amikor a talaj-

hőmérséklet eléri a 15 0C-ot.
Május végén kell majd kipalán-

tázni az előnevelt a sütőtököt, 
valamint az uborkapalántákat. 
Ez utóbbit leginkább támrend-

szeres termesztésre ajánljuk.
A gyümölcsfacsemeték öntö-

zéséről ne feledkezzünk meg, 
akár 40-50 liter vizet is kijut-
tatva a törzs körül kialakított 
tányérokba, gazdagon kiegé-

szítve azt komposzttal és érett 
istállótrágyával.
Májusban, a tisztító hullás 
után jön el a gyümölcsritkítás 
ideje, föntről lefelé, és kintről 
befelé. Például az őszibarack 
esetében termésritkításra meg-

közelítőleg a teljes virágzástól 
számított 35–50 napok között 
kerülhet sor, amikor a gyü-

mölcskezdemény mérete 22–27 
mm. Módja az egymás melletti 
gyümölcsök ritkítása 3-4 ujjnyi 
távolságra. A kajszin nyársan-

ként 1-2 gyümölcskezdeményt 
hagyjunk, a vesszőkön pedig 
3-4 ujjnyi távolságra a gyü-

mölcskezdeményeket. A kaj-
szinál a hosszú vesszőkön lévő 
termések ritkítására kell jobban 
koncentrálni, ha már megbi-
zonyosodtunk a rövid termő-

nyársak megfelelő terméskö-

tődéséről. Ugyancsak nagyobb 
figyelmet kapjon a felső szint 
ritkítása, mert az alsó szinten a 
hideghatás jobban szelektálja a 
termést. Ha egy csomóban több 
termés is van, akkor óvatosan 
kell leszedni a kisebbeket. Az 
egyszer termő málna májusban 
hozott sarjait már tartsuk meg.
Májusban a leggyorsabb, leg-

intenzívebb a növények növe-

kedése. Ez természetesen azt 
jelenti, hogy a kórokozók és a 

kártevők is ebben az időszak-

ban fejlődnek, terjednek, sza-

porodnak a leggyorsabban. A 
növények védelmének egyik 
fontos tényezője a betegség-

terjedést elősegítő tényezők 
kiküszöbölése. A gombabeteg-

ségek terjedéséhez magas pá-

ratartalom, nedves levélfelület 
szükséges.
A lisztharmat terjedésének a 
száraz, meleg időjárás ked-

vez, de a fertőzéshez itt is víz-

re, magas páratartalomra van 
szükség. Lisztharmat ellen a 
legtöbb növényre használható 
vegyszer a Thiovit Jet, almára, 
szőlőre, eperre, petrezselyem-

re, sárgarépára, uborkára, tök-

félékre és a dísznövényekre is 
alkalmazható. A lisztharmat el-
len használható még a Bumper 
25 EC, IQ-Crystal, Kumulus 
WG, Topas 100 EC, Vivando.
Kertjeinkben rendszeresen 
előforduló, évente kétnemze-

dékes kártevő az almamoly. 
Tápnövényei az alma, körte, 
birs, dió és a mandula. Az első 
nemzedék rajzása az évjárattól 
függően május elején kezdődik 
és május közepén, június ele-

jén tetőzik. A második nemze-

dék repülése július első felétől 
várható, a lepkék rajzása július 
végén, augusztus elején töme-

ges, és elhúzódhat szeptember 
végéig. A kertészeti szakbol-
tokban hatékony permetszerek 
állnak rendelkezésünkre.
.  – la –

A jó tanulmányi  
eredményért  
ajándékozzon  
könyvet!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Bármit is tervez munka 
terén, könnyen megvalósíthatja, sok segítséget kap hozzá. Fe-

lettesei ön mellett lesznek, akár ölébe is hullhat egy magasabb 
pozíció, nem kell most érte túl sokat tennie. Saját vállalkozás ala-

pításához is rendkívül kedvező ez a hét, főleg, ha főállása mellett 
vannak tervei.
HALAK (február 21. – március 20.) Küzdelmes, kihívásokkal 
teli hét vár önre. Sok erőfeszítést kell tennie, a szokásosnál jóval 
több munka vár önre. Talán nem is baj, hogy így alakul, mert 
hajlamos szétforgácsolódni és így legalább megfelelő mederbe 
terelődnek az energiái. Ha jól végzi a munkáját, komoly elisme-

résre számíthat.
KOS (március 21 – április 20.) Spirituális érdeklődése in-

tenzíven kibontakozhat ezen a héten. Egy hosszabb fejlődési 
folyamatot készül lezárni, mely által jobban rátalálhat önma-

gára, lelkileg érettebbé válhat. A sors számtalan lehetőséget 
kínál most önnek azokon a területeken, ahol változtatni sze-

retne.
BIKA (április 21. – május 20.) Vágyat érezhet arra, hogy be-

felé forduljon és lelkileg fejlődjön. Nagy belső átalakulásokat 
szeretne megélni, szeretne megszabadulni negatív tulajdonsá-

gaitól. Akár még idealisztikus gondolatai is támadhatnak ar-
ról, hogyan lehetne megjavítani a világot.

IKREK (május 21. – június 21.) Vigyázzon magára ezen a 
héten, mert nincs annyi energiája, mint általában, így apró 
problémák is megviselhetik lelkileg, felszínre kerülhet dep-

resszióra, lelki betegségekre való hajlama. Ha gondokba üt-
közik, ne keseredjen el, hanem fogja fel őket úgy, hogy az 
ön fejlődését szolgálják.
RÁK (június 22. – július 22.) Ezen a héten nem olyan öntör-
vényű, mint általában. Kompromisszumkészebb, megértőbb 
másokkal, arra törekszik, hogy beilleszkedjen az önt körül-
vevő közösségekbe, keresi a hasonló gondolkodású embe-

rek társaságát. Erős inspirációt érez arra, hogy spirituális 
irányba haladjon.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Gondolkodás-

módja változhat a hét eseményeinek hatására! Gyakorlati 
érzéke fejlődhet, érettebbé, megfontoltabbá válhat. Kevésbé 
hagyja magát befolyásolni romantikus illúziók által, inkább 
arra törekszik most, hogy megvalósítható tervei legyenek, 
ugyanakkor érzékenysége is megmarad.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A Szüzek életében 
vannak olyan időszakok, amikor kifejezetten ódzkodnak a 
hivatalos papíroktól és a hosszú távú elkötelezettségektől, 
de ez most mintha oldódna önben. Előfordulhat, hogy vá-

gyat érez arra, hogy hivatalossá tegye párkapcsolatát, vagy 
legalább jelezze, mennyire komolyak a szándékai.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Olyan dolgokba 
érdemes belevágnia ezen a héten, amelyeket hosszú távra 
tervez, így többek között ingatlaneladásra, költözésre is na-

gyon alkalmas az időszak. Ahová most költözik, ott való-

színűleg hosszabb időn keresztül fog élni. Vágyik most az 
állandóságra, így pozitívan éli meg a történéseket.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Házassága vagy 
párkapcsolata fontosabbá válik ezen a héten, mint általában. 
Harmonikus, kifejezetten boldog időszakra számíthat. Mivel 
párja egyben jó barátja is, bármit meg tudnak beszélni és a 
lényegi kérdésekben egyetértenek, ugyanakkor inspirálólag 
hatnak egymásra.
NYILAS (november 23. – december 21.) Anyagi szempontból 
kifejezetten kedvező lesz ez a hét. Nem kell sok erőfeszítést ten-

nie az anyagi boldogulásért, a szokásosnál lényegesen könnyeb-

ben fog jönni a pénz. Szerencsejátékokkal is próbálkozhat most, 
bár ön nehezen tud elfogadni olyan pénzt, amiért nem dolgozott 
meg legalább egy kicsit.
BAK (december 22. – január 20.) Ezen a héten jobban szem-

besülnie kell a mindennapi élet problémáival, kicsit le kell 
szállnia a földre. Nehezére eshet a racionális gondolkodás, nem 
szívesen foglalkozik pénzügyekkel, mert úgy látja, ez a terület 
folyamatosan termeli a megoldandó feladatokat, amibe belefá-

radt más kissé.
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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 komáromi MOBIL MARKETKínálata:
 autófesték keverés
 tisztítószerek nagy választékban 
 diszkont árakon
 munkaruhák, -cipők és  
 -kesztyűk nagy választékban
 hordók, borelok 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!

Azonnali belépéssel
segédszakácsnőt felveszünk

komáromi éttermünkbe!
Tel.: 0908 480 038

Újonnan nyílt műtőnkbe
nővérkéket keresünk.

Tel.: 0907 163 386

Nagy soron

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

Vállalkozik?
AKKOR

NE FELEDJE!
A pénztárgépekről szóló 

törvény utolsó módosítása 
alapján az adóalanyok új 

csoportja számára  
köte lező

az elektronikus kasszagép 
használata. 

Mi segítünk
megoldani az ön

problémáját!

A p l i k o +
Komárom,

Munka utca 25.
Tel.: 7704 310 

www.aplicoplus.sk



6

MŰSORA JÁNLAT
május 5-től  11-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, 12.40 Éjjel-
nappal szülők (amer.), 
13.40 Gyilkos sorok 
(amer.), 14.15 Csipkeró-
zsika (amer.), 15.55 Char-
lie angyala (amer.), 18.00 
Tények, 18.55 Godzilla 
(amer.), 21.55 Börtönre-
gény (amer.), 23.55 Charlie 
angyalai (amer.), 2.00 A 
férjem védelmében (amer.)

RTL Klub
6.45 Kölyökklub, 13.50 
Taxi (f rancia), 15.05 Halá-
los fegyver (amer.), 16.10 
101 k iskutya (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz plusz , 20.00 A tanár 
(magyar), 21.05 Hogyan 
legyünk szinglik? (amer.), 
23.20 Bosszútól fűtve 
(amer.), 1.50 Moby Dick – 
Gyilkos hajsza (amer.)

RTL II
9.30 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.00 Taxi (fran-
cia), 11.00 Robin Hood 
legújabb kalandjai (amer.), 
12.55 Ígéret földje (amer.), 
15.00 A gyanú árnyékában. 
20.00 Mélytengeri pokol 
(amer.), 22.00 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 23.00 
Amnézia (angol)

M2
11.45 Gógyi felügye-
lő, 12.35 Gyerekversek, 
12.40 Rozsdalovag, 13.20 
Caillou, 14.15 A fehér 
kígyó, 16.40 Micimackó, 
18.15 Vuk (magyar), 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.50 Akvár i-
um Stage Pass, 0.50 Cop -
land (amer.)

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka (né -
met),  13.45 Tá r la t veze -
t é s  Por t ugá l iába n ,  14.15 
Tappa ncs ,  a  mes te rde -
t ek t ív  (német) ,  15.05 
Fű re lépn i  szabad (ma -
g ya r) ,  17.0 0 Gasz t ro -
a ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.35 Eg y nyá r i  ka la nd 
(mag ya r) ,  20.35 Mona 
Lisa  mosolya (a mer.) , 
22 .40 Fedőneve:  Don n ie 
Brasco (a mer.) 

Duna World
11.30 Az ember néha té -
ved (magyar), 13.20 Do -
kumentumf ilm, 14.45 
Család-barát , 16.20 Új 
idők, új dalai , 16.55 Hét-
végi belépő, 18.55 Tér-
kép, 19.25 Ízőrzők, 21.00 
Híradó, 21.35 A Bagi Na-
csa Show, 22.35 Tóth Já-
nos (magyar), 23.40 Ope -
ra Café, 1.30 Fűre lépni 
szabad (magyar)

Pozsony 1
13.15 Titkos remény (né-
met), 14.50 Mit tudom 
én, 16.25 Hondo (amer.), 
18.25 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.00 
Jégkorong vb, 22.45 Gyil-
kosság a tengerparton 
(francia)
Pozsony 2
11.20 Tudományos maga-
zin,  12.00 Jégkorong vb, 
15.55 Labdarúgás,  19.05 
Jégkorong vb, 20.10 Do-
kumentumfilm, 20.40 
Üzenem szerelmeiknek 
(cseh),  22.15 Taboo (an-
gol),  23.15 Jégkorong vb

Markíza tv 
7.25 Olsen Twins, 9.05 
Bazi nagy görög lagzi 
(amer.), 11.10 Szupersztár, 
13.50 Twilight (amer.), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 A halálsoron 
(amer.), 0.15 A démonok 
fogságában (amer.)

JOJ TV
9.00 Gumimacik, 9.35 Ná-
luk, otthon, 10.10 Viszlát, 
nagyi!, 11.45 Játszótér, 
13.55 Maffia! (amer.), 
15.40 Misszió: Az el-
nök (amer.), 17.40 Add 
tovább!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Miss 
Szlovákia, 22.50 Titanic 
(amer.), 0.50 A bébisintér 
(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
8.30 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.35 Több, mint 
testőr (amer.), 12.45 Gyil-
kos sorok (amer.), 13.15 
Gyilkos sorok (amer.), 
14.20 Doktor House 
(amer.), 15.25 Családi 
hálaadásünnep (amer.), 
17.25 Ripost , 18.00 Té-
nyek, 18.55 A nagy duet t , 
21.20 Deadpool (amer.), 
23.30 For t ress 2: Pokoli űr 
(amer.)

RTL Klub
6.45 Kölyökklub, 10.35 A 
Muzsika TV bemutatja, 13.15 
Profik a konyhámban, 14.20 
Taxi (francia), 15.25 A tanár 
(magyar), 16.40 Keresem 
a családom, 18.00 Híradó, 
18.55 Cobra 11 (német), 20.00 
A hangya (amer.), 22.25 Fák 
jú, Tanár úr! (német)

RTL II
10.25 Szökevény szerelem 
(amer.), 12.55 Segítség, baj-
ban vagyok!, 17.55 Hannah 
Montana: A f ilm (amer.), 
20.00 Oviapu (amer.), 21.50 
Bazi rossz Valentin-nap 
(amer.), 23.35 Hanna Mon-
tana: A f ilm (amer.)

M2
12.45 Rozsdalovag, 13.20 
Cail lou , 13.55 Hollócska , 
a k is rosszcsont , 14.15 A 
szépség és a ször nyeteg 
(német), 16.15 Szóf ia her-
cegnő, 16.40 Micimackó, 
17.50 Vampir ina , 18.15 
Rózácska és Rózsácska , 
20.15 Tut i g imi (amer.), 
21.10 Határ talan szeretet 
(angol), 23.15 El passant 
(magyar), 23.45 Mit gon-
dolsz , k i vagy? 

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Vagy Magyar-
ország, 14.25 Rex Rómá-
ban (német-olasz), 15.20 
Budai cukrászda (ma-
gyar), 17.00 Hogy volt?, 
18.40 Brown atya (angol), 
19.35 Magyarország, sze-
retlek!, 21.10 Üzenet a pa-
lackban (amer.), 23.25 A 
vasprefektus (olasz)

Duna World
12.15 Vir tuózok, 13.20 
Nagyok, 13.50 Európa 
k is utcája , 14.50 Ismerd 
meg!, 16.50 Hétvégi be-
lépő, 18.55 Öt kont inens, 
19.25 Hazajáró, 20.00 
Gasz t roangyal , 21.30 
Apáink földje, 22.40 
Hogy volt?, 2.30 Budai 
cuk rászda (magyar)

 Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 A v i lágörök ség, 
14.05 Agat ha Ch r i s t ie: 
Poi rot ,  15.05 Nava ro -
ne ág y ú i  (a mer.) ,  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  18.15 
Konyhá m t i t ka i ,  19.0 0 
Hí radó,  20.0 0 Jég korong 
vb,  22 .45 Gyer mekeid 
(német)

Pozsony 2
11.25 Tévéküldöt t , 12.00 
Jégkorong vb, 18.45 Est i 
mese, 19.55 Híradó, 20.10 
A 11. parancsolat (szlo -
vák), 21.20 Mennybél i 
lovasok (csehszlovák), 
23.00 Jégkorong vb

Markíza tv
7.50 Tom és Jerry, 8.10 Ku-
tyák és macskák (amer.), 
9.55 Állj, vagy lő a mamám! 
(amer.), 11.40 Chart Show, 
13.45 Jobb későn, mint 
soha (amer.), 17.00 Felvég, 
alvég, 18.15 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.25 Szupersztár, 23.00 
Twilight (amer.) 

JOJ TV
9.40 Geissenék, 10.40 A 
függetlenség napja (né-
met),  13.50 Ments meg! 
(amer.) ,  15.50 Új kertek, 
16.50 A nyaraló,  17.55 
Új lakások, 19.00 Kri-
mi,  19.30 Híradó, 20.35 
Pokoli  torony (francia-
belga),  22.40 Tök alsó 
(amer.) ,  0.35 Django 
(olasz-spanyol)

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, 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 Gyengéd kezelés (ma-
gyar-német)

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 CSI: A helyszínelők 
(amer.) 

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 Hagyjál 
főzni!, 20.30 Showder Klub, 
20.30 Showder Klub, 23.30 
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, 19.10 Alvin és a 
mókusok, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 7-kor nálam!, 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Akusztik, 0.45 Zorro (ko-
lumbiai)

Duna tv
13.05 Jamie 15 perces ka-
jái, 13.30 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 Kékfény, 
21.25 Kár tyavár (amer.), 
22.25 NCIS (amer.), 23.15 
Jesse Stone – A maff iafő -
nök nyomában (amer.)

Duna World
11.25 Kártyavár (magyar), 
13.00 Híradó, 13.45 Ízőr-
zők, 14.20 Öt kontinens, 
14.50 Család-barát, 16.25 
Roma magazin, 16.55 Do-
movina, 17.30 Ízőrzők, 
18.05 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Hogy volt?, 21.35 
Ridikül, 23.30 Kulturális 
híradó

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 A 
holnapi újság, 16.25 Csodá-
latos kertek, 16.55 Talkshow, 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Fuss, fiam, fuss! (francia), 
22.15 Az ajtó mögött, 22.50 
Csendőrtörténetek

Pozsony 2
12.25 Kerékpározás, 14.25 
Park, 15.30 Nemzetiségi 
magazin, 16.00 Jégkorong 
vb, 18.45 Esti mese, 19.45 
Híradó, 20.00 Jégkorong vb 

Markíza 
10.55 Jószomszédi vi-
szonyok, 11.55 Családi 
történetek, 13.00 Monk 
(amer.), 15.00 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.10 A konyha, 
21.45 Kredenc, 23.00 Rea-
lity show, 23.35 Csúcsfor-
mában (amer.), 0.30 Életre-
halálra (amer.)
JOJ TV
11.50 Misszió: Az elnök 
(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 Bolondos vakáció 
(amer.), 23.50 Szórakoz-
tató műsor, 0.30 Zsaruvér 
(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
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!, 1.35 
Lángoló Chicago (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 Házon kívül, 23.25 
XXI. század

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.50 A gyanú árnyé-
kában, 14.50 Showder Klub, 
16.30 Oltári csajok (magyar), 
17.30 Hagyjál főzni!, 18.30 Se-
gítség, bajban vagyok!, 19.30 
A gyanú árnyékában, 20.30 
Showder Klub, 22.00 Show-
der Klub Best of, 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.15 Vuk (magyar), 15.00 
Franklin, 16.45 A dzsungel 
könyve, 17.35 Dr. Plüssi, 
18.00 Mickey egér játszóte-
re, 19.10 Alvin és a móku-
sok (amer.), 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Melissa és 
Joey (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt, 22.40 Hawaii Five-
0 (amer.), 0.25 Zorro (kolum-
biai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.15 Má-
moros szerelem (mexikói), 
15.05 Erdészház Falkenau-
ban (német), 16.00 A hegyi 
doktor (német), 18.35 Sor-
sok útvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 21.00 Eurovíziós 
Dalfesztivál, 23.10 A leg-
szebb dolog (francia)

Duna World
11.10 Pesti erkölcsök (ma-
gyar), 13.45 Hazajáró, 14.15 
Térkép, 14.40 Család-ba-
rát, 16.15 Nemzetiségi ma-
gazinok, 17.35 Ízőrzők, 
18.10 Gasztroangyal, 18.10 
Gasztroangyal, 19.25 Ha-
zajáró, 20.00 Van képünk 
hozzá, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.45 A legszebb mesék, 
13.45 Üzlet a korzón (cseh-
szlovák), 15.15 Grimm me-
sék, 16.15 Jégkorong vb, 
19.00 Híradó, 20.30 Az 
angol beteg (angol-amer.), 
23.05 Átjáró a Dunán (szlo-
vák), 0.35 Üzlet a korzón 
(csehszlovák)

Pozsony 2
12.25 Végre béke lesz, 13.45 
Tánc a cserepek között (szlo-
vák), 15.05 A fiú, aki elnök 
akart lenni, 16.05 A múlthoz 
való jog, 18.30 Esti mese, 
18.45 Jégkorong vb, 19.55 
Híradó, 20.00 Jégkorong vb

Markíza tv
9.15 Égből pottyant fasírt 
(amer.), 11.15 Rigócsőr ki-
rályfi, 13.20 Betonlegelő 
(szlovák), 15.10 Elrabolt 
gyermekek (amer.), 19.00 
Híradó, 20.30 A legnagyobb 
győztes, 22.00 Családi tör-
ténetek, 0.10 Elrabolt gyer-
mekek (amer.), 3.25 Mama 
(amer.)

JOJ TV
8.15 Gumimacik (amer.), 
8.45 Repülőgépek (amer.), 
10.30 Titanic (amer.), 
14.45 Shrek (amer.), 16.30 
Neveletlen hercegnő 2 
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30 
Hírek, 20.35 Az üveg mö-
gött, 22.00 Jelszó, 22.50 
Afférok, 23.45 Zsaruvér 
(amer.), 0.45 Gyilkos el-
mék (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 Anakonda 2 (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), 
2.20 Odaát (amer.)

 RTL II
11.55 Gyilkos ügyek, 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.50 Showder Klub, 16.30 
Oltári csajok (magyar), 17.30 
Hagyjál főzni!, 20.30 Show-
der Klub, 20.30 Oltári csajok 
(magyar), 22.00 Showder 
Klub Best of, 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.15 Vuk (magyar), 14.20 Ap-
rónép, 15.00 Franklin, 16.10 
Mesélj nekem!, 17.10 Mickey 
egér játszótere, 17.35 Dr. Plüssi, 
18.25 Miles a jövőből, 19.50 Éli-
ás, a kis mentőhajó, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Melissa és 
Joey, 21.25 Én vagyok itt, 22.40 
Hawaii Five-0 (amer.), 0.25 Zor-
ro (kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie 30 perces kajái, 
13.25 Honfoglaló, 14.15 Má-
moros szerelem (mexikói), 
15.05 Erdészház Falkenau-
ban (német), 16.05 A hegyi 
doktor újra rendel (német), 
17.00 Ridikül, 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.30 Honfoglaló, 
20.35 Tóth János (magyar), 
21.10 Fábry, 22.40 Pacsirták 
cérnaszálon (csehszlovák)

Duna World
11.40 Aki mer, az nyer (ma-
gyar), 13.20 Magyar gazda, 
13.45 Noé barátai, 14.50 
Család-barát, 16.25 Nem-
zetiségi magazinok, 17.30 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Itthon vagy!, 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló, 23.55 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 
Csodálatos kertek, 16.55 
A második lehetőség (len-
gyel), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Keresztapa (amer.), 
23.20 Nash Bridges (amer.), 
0.50 Montalbano felügyelő 
(olasz)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő pa-
noráma, 12.30 Kerékpáro-
zás, 13.05 Az élet csábító, 
14.35 Tudományos maga-
zin, 15.30 Magyar magazin, 
16.00 Jégkorong vb, 18.45 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.00 Jégkorong vb

Markíza tv
11.50 Családi tör ténetek, 
12.50 Monk (amer.), 14.50 
Jószomszédi viszonyok, 
15.50 Családi tör ténetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Char t Show, 
22.35 Talkshow, 23.35 
Monk (amer.), 1.35 Mama 
(amer.)

JOJ TV
9.20 Tárgyalóterem, 10.35 
Igaz történetek, 12.20 Top-
sztár, 13.50 Doktor House 
(amer.), 14.50 Rendőrök ak-
cióban, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Az üveg mö-
gött (szlovák), 22.00 Kor-
rumpt rendőrök (amer.), 0.00 
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.), 2.45 
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, 16.30 
Oltári csajok (magyar), 17.30 
Hagyjál főzni!, 20.30 Show-
der Klub, 23.30 Anyák gyön-
gye (amer.)

M2
12.15 Vuk (magyar), 12.55 
Nálatok laknak állatok?, 
13.25 Tashi, 15.25 Zou, 
16.10 Mesélj nekem!, 17.30 
Dr. Plüssi, 17.55 Mickey 
egér játszótere, 19.10 Al-
vin és a mókusok, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Hawaii 
Five-0 (amer.), 0.25 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 12.50 Jamie 
15 perces kajái, 13.15 Hon-
foglaló, 14.05 Mámoros 
szerelem (mexikói), 14.55 
Erdészház Falkenauban 
(német), 15.55 A hegyi 
doktor (német-osztrák), 
17.00 Ridikül, 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 21.00 Eurovíziós 
Dalfesztivál, 23.10 Csand-
ra szekere (magyar) 

Duna World
11.20 Villanyvonat (ma-
gyar), 13.20 Kék bolygó, 
13.45 Opera Café, 14.15 
Magyar krónika, 14.50 
Család-barát, 16.25 Nem-
zetiségi magazinok, 17.25 
Ízőrzők, 18.00 Gasztroan-
gyal, 19.00 Itthon vagy!, 
19.25 Hazajáró, 20.00 Sze-
nes Iván emlékkoncert, 
21.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a ker tbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.15 
Jégkorong, 19.00 Híradó, 
20.30 Aranyidők, 21.35 
Miér t raboltam el a főnö-
köt (német), 23.05 Törvény 
és rend, 23.50 Nash Brid-
ges (amer.), 0.35 A holnapi 
újságok

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.05 Élő 
panoráma, 12.35 Kerékpá-
rozás, 14.35 Ambulancia, 
15.30 Roma magazin, 16.50 
Nemzetiségi hírek, 17.15 
Szlovák falvak enciklopé-
diája, 18.45 Jégkorong vb, 
19.45 Hírek, 20.00 Jégko-
rong vb, 22.45 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
9.20 Tárgyalóterem, 
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 Tények 
extra, 0.30 Cool Túra 2 
(amer.), 2.25 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, 21.05 Bará-
tok közt, 21.45 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.55 Showder 
Klub, 1.50 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 álla-
tok?, 13.35 Digby, a tinisár-
kány, 14.20 Aprónép, 15.25 
Zou, 16.10 Mesélj nekem!, 
16.20 Gyerekversek, 18.00 
Mickey egér játszótere, 
20.05 Holnap tali (magyar), 
21.00 Nagy-Szín-Pad, 23.30 
Akvárium Stage Pass, 0.30 
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie 30 perces ka-
jái, 13.25 Honfoglaló, 14.15 
Mámoros szerelem (mexi-
kói), 15.05 Erdészház Fal-
kenauban (német), 16.05 
A hegyi doktor (német), 
17.00 Ridikül, 18.35 Sorsok 
útvesztője (török), 19.30 
Virtuózok, 21.20 Érettségi 
(román), 0.35 Tóth János 
(magyar)

Duna World
11.20 Öt nap háború nél-
kül (magyar), 13.20 Kosár, 
13.45 Rúzs és selyem, 14.50 
Család-barát, 16.55 Öt kon-
tinens, 17.25 Ízőrzők, 18.05 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Üdítő, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
A holnapi újságok, 14.40 
Tesztmagazin, 16.25 Cso-
dálatos kertek, 16.55 Má-
sodik lehetőség (szlovák), 
17.45 Párbaj, 18.15 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Mit tudom én, 22.00 Útta-
lan utakon, 22.45 Mélység 
(amer.), 0.45 Talkshow, 
2.05 A holnapi újságok 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.55 
Átrium, 14.30 A rendelő, 
15.00 Szemtől szemben, 
16.00 Jégkorong, 18.45 Esti 
mese, 19.00 Jégkorong vb, 
19.45 Hírek, 20.00 Jégko-
rong vb

Markíza tv
10.55 Jószomszédi vi-
szonyok, 11.55 Családi 
tör ténetek, 13.00 Monk 
(amer.), 15.00 Jószomszé-
di viszonyok, 16.00 Csa-
ládi tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szeretők 
(szlovák), 21.40 Ki ölte 
meg a nővéremet? (amer.), 
23.40 Monk (amer.), 1.30 
Mama (amer.)
JOJ TV
9.25 Tárgyalóterem, 12.20 
Topsztár, 12.45 Inkogni-
tó, 13.50 Doktor House 
(amer.), 14.50 A játszó-
tér 2 (amer.), 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35  Add 
tovább, 21.30 Áll az alku, 
22.30 A katona (amer.), 
0.25 28 héttel később (an-
gol-spanyol)



Eladó 2017 augusztusában 
lízingelt, megkímélt álla-
potban levő, kávébarna

Hyundai i30  

(négy év törlesztés 3 618 eur/
év) kombi, benzines, teljes 

felszereltséggel,  
12 000 km-rel.

Tel. 0910 135 623
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

Elkészítése:
A húsokat előző nap bepácoljuk só, bors, szója és csípős szósz 
keverékébe.

A sütés napján egy kőedény aljára tesszük a felkarikázott burgo-

nyát, céklát, hagymát, és erre helyezzük rá a pácolt tarját.
A legtetejére tesszük a szalonnát beirdalva. Körülbelül 40 percig 
lefedve sütjük, majd az utolsó 10 perc alatt megpirítjuk.
Akinek kell hozzá köret, párolt búzát és salátát tálalhat hozzá.

Hozzávalók:

4 szelet tarja
4 szelet füstölt szalonna
1 fej vöröshagyma
2 közepes cékla
3 közepes burgonya
só
bors

szójaszósz
csípős szósz

Réteges tarja Epres-mandulás torta
Hozzávalók:

18 cm átmérőjű
tortaformához:

15 dkg puha vaj
1 db tojás
8-10 dkg cukor
15 dkg búzaliszt
12 dkg darált mandula/ 
kókuszreszelék
1 teáskanál őrölt fahéj
1 evőkanál sütőpor
35 dkg eper

Elkészítése:
Előmelegítjük a sütőt 180 fokra és előkészítünk egy 18 
centi átmérőjű tortaformát. Ha fém sütőformát használunk, 
akkor sütőpapírral béleljük ki, vagy kivajazzuk, kilisztez-

zük.
Az epret kicsumázzuk, megmossuk, és feldaraboljuk.
A tojást kikeverjük a cukorral, majd hozzáadjuk a puha 
vajat is és összekeverjük. Ezután jöhetnek a száraz alap-

anyagok: a liszt, a darált mandula/kókuszreszelék, sütőpor 
és a fahéj. Alaposan összekeverjük, vagy ha már nehezen 
keverhető, akkor gyúrjuk.
A tészta felét a tortaformába helyezzük, elegyengetjük és 
sűrűn kirakjuk az eper felével. Erre jön a tészta másik fele, 
a tetejére pedig a maradék eper. 30-40 percig sütjük, tűpró-

bával teszteljük.
Registračné pokladne

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

info: 907 227 699

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

ÚJSZÜLÖTTEK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május 5-én Györgyi
május 6-án Ivett, Friderika
május 7-én Gizella
május 8-án Mihály
május  9-én Gergely
május  10-én Ármin
május  11-én  Ferenc
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Komáromban született: a csicsói Bakk 
Orsolya, a komjáti Petíková Tamia, a gú-

tai Madarász Štefan, a keszegfalvai Sztojka 
Melinda, a kavai Csóka Noel, az ímelyi Lovász 
Patrik, a marcelházai Šenkárová Hanna, a szent-
péteri Trenčíková Liza, az izsai Sámson Máté, a 
naszvadi Molnárová Lenka, a nagyharcsási Laka-

tos Mária, az udvardi Goda Noel, a szilasi Lengyel 
Júlia és Tímea, a komáromi Jakab Rebeka, Kim 
Ngan Hoang Van, Hozák Andrej és Obonya Luca.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: 
a komáromi Bedecs Éva (71 éves), Lavo Julianna (79 
éves), a gútai Tánczos Vera (65 éves), Balázs István (79 
éves) és Vajlik Béla (75 évet), az ifjúságfalvai Kajňák 
Imre (67 éves) a nemesócsai Čiernik Juraj (67 éves), a 
szentpéteri Strapek Mária (80 éves), valamint a madari 
Remes András (61 éves).

Emléküket megőrizzük!

Eladó fűszerpaprika
Gútán

Tel.: 0908 853 224

Komáromban: a
Gútán: az alistáli Bartalos Krisztián és a gútai Be-

recz Anikó, a nemesócsai Motajcsík István és a 
gútai Fördős Éva.

Középiskolások erő-ötpróbája

• Eladó félig kész családi ház 12 
áras telekkel Keszegfalván, a 
főút mellett. Közművesítés, ipari 
áram, öntözésre szolgáló gyűrűs-

kút. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
035/7740 478.

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

A Komáromi Napok sporteseményei között szerepelt a Gyermek és Ifjúsági Olimpia Fesztivál-
jának nyolcadik évfolyama, amelyet a II. lakótelepi Építők Utcáján levő Szakközépiskola bo-
nyolított le. A középiskolások nyújtón történő húzódzkodásban, tolódzkodásban, guggolásban 
(testsúlyuk 80 százalékos terhelésével), fekvenyomásban (testsúlyuk 60 százalékos terhelésével), 
karizmos emelésben (testsúlyuk 40 százalékos terhelésével) mérték össze erejüket.
A verseny abszolút győztese Né-

meth Dávid 252 ponttal, második 
Őszi Richard 210 ponttal (mind-

ketten a Ľ. J. Šulek Gimnázium 
tanulói), harmadik pedig Farkaš 
Erik, az Ipari Szakközépiskola 
tanulója. A verseny nagy megle-

petését a Ľ. J. Šulek Gimnázium-

ból Anita Konečná szerezte, aki 
egyenrangú félként szállt harcba, 
s nagyon sok fiútársát is legyőzte. 
A verseny sikerességét ajándé-

kokkal segítette Vincze Viktor, az 
iskola volt diákja, aki jelenleg a 
fittness és kulturisztika világában 
jeleskedik.

Szabó Viktor

* Eladó Gútán gyári kétkerekű 
kistraktor PA-80-as motorral 
(Tartozékok: rotovátor, eke, sor-
húzó, burgonyakiszántó és má-

sok).Tel.: 0908 450 386.
* Heremag eladó. Tel.: 0907 
578 200.
* Eladó egy OPEL AGILA 
1,2-es, jó állapotban levő sze-

mélygépkocsi. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0915 063 190.

Autószerelői végzettségű
munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe
(Komáromi járás. B-típusú jogosítvány). 

Tel.: 0908 944 944.
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A T L É T I K A

K O S Á R L A B D A

Igaz, nem sikerült a rájátszás döntőjéig eljutniuk a komáromi kosarasoknak, ám a sportév 
alatti teljesítményük eredményeképpen az országos élvonal bronzérmesei lettek. Múlt héten 
azonban így is forró volt a hangulat a komáromi sportcsarnokban, ahol a mindvégig kitartó 
hazai szurkolók vastapsa kíséretében került sor a bronzérmek átadására.

BIRKÓZÁS

LABDARÚGÁS

IV. liga – 23. forduló
Alsószeli – Gúta 1:2 (1:0) A ta-
lálkozó 31. percében a hazai csa-
pat jutott vezetéshez és előnyüket 
az első félidő végéig megőrizték. 
A kiesők zónájában a harc azon-
ban nem ért véget, a találkozó 53. 
percében Vanek egyenlített, majd 
a 63. percben Kókai biztosította 
a gútaiak győzelmét * Szentpéter 
– Ímely 0:2 (0:0) Mindkét csapat 
alulmúlta (40 pont) önmagát, az 
első félidő tétovázó játéka után a 
vendégek Gál révén jutottak ve-
zetéshez a 70. percben, majd hét 
perccel később Kender biztosította 
a vendégek győzelmét * A baj-
noki táblázatban 4. Ímely (40 

pont), 9. Szentpéter (29 pont), 
14. Gúta (22 pont).

V. liga – 22. forduló
Zselíz – Hetény 2:2 (0:2) Vert 
helyzetből sikerült döntetlenre 
javítaniuk a zselízieknek. A ta-
lálkozó 36. percében Csintalan, 
majd a 39. percben Nagy juttatta 
vezetéshez a vendégeket. A máso-
dik félidőben büntetőből szépítet-
tek a hazaiak, majd a 90. percben 
egyenlíteni tudtak * Ekel – Ógyal-
la 4:3 (1:1) Az első gól a találkozó 
8. percében a vendégektől érkezett 
Mokráš révén, majd a 21. percben 
Filko egyenlített. A második játék-
részben felgyorsultak az esemé-
nyek, és nem sokon múlott, hogy 

a vendégek egyenlíteni tudjanak. A 
további gólok: 57. percben Gacsal, 
az 50. percben Porubszky, a 78. 
percben Mokráš, a 82. perben Mé-
száros, majd a 86. percben Gacsal 
* Naszvad – FK Nagykeszi 4:2 
(3:2) A 10. percben Molnár, majd 
a 22. percben Magyar nyitotta a 
gólokat (aki a 80. percben büntető-
ből növelte csapata előnyét), négy 
perccel később pedig Halanda mu-
tatta meg a naszvadiak fölényét. 
A 38. percben egy szerencsétlen 
öngól után a 41. percben Turza 
szépítette a kesziek eredményessé-
gét * Udvard – Marcelháza 1:1 
(1:0) A kiegyensúlyozott játék el-
lenére csak a 49. percben sikerült 
Kurucnak döntetlenre javítania a 
mérleget.

VI. liga – 21. forduló
Marcelháza B – Izsa 5:2 (1:2) 
Egyértelmű volt a hazai fakócsa-
pat fölénye. Góllövők: Obložinský 
(9.), Szmrecsek (54), Varga (64.), 
Kelko (82.), illetve Procházka 
(14.), Konc (18.) * Dunamocs – 
Búcs 1:2 (1:1) A vendégek részé-
ről a 21. percben Kétyi, majd a 35. 
percben a hazaiaktól Vida talált a 
hálóba. A 75. percben öngól szüle-
tett * Pat – Szilos 0:3 (0:0) Babiš 
mesterhármast lőtt * Keszegfalva/
Megyercs – Csallóközaranyos 
1:8 (0:4) Góllövők: Susik (16.), 
Koczkás (23., Lelkes (29., 41., 64. 
és 76.), , Jóba (öngól 77.), Berecz 
(83.) * Újgyalla – Bátorkeszi 1:0 
(1:0) Šmida a 8. percben eldön-
tötte a mérkőzés végeredményét 
* Dunaradvány – Örsújfalu 
2:0 (1:0) Góllövő Fodor (20.) és 
Kecskés (64.) *Nemesócsa – Vág-
füzes/Kava 1:0 (0:0) Hipp 90. 
percben született gólja biztosította 
a hazaiak győzelmét.

VII. liga – 22. forduló
Nagysziget – Bajcs 1:3 (1:0) 
góllövők: Tóth, illetve Kolompár 
2 és Nagy * Bogyarét – Ifjúság-
falva 4:6 (1:5) Góllövők: Hrotko 
2, Fűri, Leczkési, illetve Vágó 2, 
Kocsis, Tóth, Dobi és Károlyi * 
Bogya/Gellér – Csicsó 1:1 (1: 0) 
góllövő Inczédi, illetve Misák.

2. liga – 26. forduló
Poprád – Komárom 1:1 (0:0)

Nem várt, ámde annál örömtelibb, szenzációs bravúrt hajtott végre a napokban 118. „szü-
letésnapját” ünneplő KFC csapata Poprád pályáján. Nem titok, hogy a Tátra-alji legénység 
a bajnokság alatt mindent elkövetett annak érdekében, hogy az idény végére a tabella első 
helyére kerüljön.
A találkozó első felében 
mindkét csapat igyekezett ki-
ismerni a másik fél felkészült-
ségét, vagyis „kóstolgatták „ 
egymást. A komáromi megfi-
atalított gárda enyhe mezőny-
fölényt kiharcolt ugyan, ám a 
poprádi, tapasztalt játékosok-
ból álló védelem meghiúsí-
totta, hogy gólt is lőhessenek. 
A komáromi csapat a poprádi 
két Kopouneket és Šestákot 
kellően védte, s ennek ered-
ményeképpen a második fél-
időben edzőjük már nem is 
léptette őket pályára. A máso-
dik játékrészben sem lassult a 

komáromiak of-
fenzív játéka és 
a találkozó 63. 
percében ennek 
eredményekép-
pen Nagy meg-
szerezte a ven-
dégek vezetését 
jelentő gólját. 
Ezután a poprá-
di edző további 
játékoscseréket 
eszközölt, bíz-
va abban, hogy a hazai pálya 
előnyeit kihasználva megve-
rik a vendégeket. A komáromi 
védelem csak a találkozó 83. 

percében ingott meg, s ezt ki-
használva a „lecsurgó” labdát 
a poprádiak belőtték a komá-
romi kapuba.

Bronzérmesek lettek a komáromi kosarasok!

Az idősebb diákok szabadfogású, Rimaszombat-
ban megrendezett országos bajnokságán szőnyegre 
léptek a gútai klub reménységei is. Közülük a 41 
kg-os súlycsoportban Dinko Branislav bronzér-
mes, a 62 kg-os súlycsoportban pedig Prezmeczky 
Gyula ezüstérmes lett. –gmisi–

Április 24-én Érsekújvárban rendezték meg a középiskolások atlétikai bajnokságának járási for-
dulóját. A megmérettetésen részt vett a komáromi Selye János Gimnázium is 43 diákjával. A gi-
misek 17 arany-, 13 ezüst- és 8 bronzérmet szereztek. A diákokat Diósi Viktor és Paraska Istvánt 
készítette fel.  
Az egyéni eredmények:
Lányok: futás (100 m) ...2. Balog Bernadett (II. 
B), 3. Fehér Fruzsina (II. C) * futás (200 m) 1. 
Édes Lili (IV. ) * futás (400 m) ... 2. Talian Domi-
nika (III. B) * futás (800 m) 1. Klučka Vivien (III. 
A) * futás (1500 m) 1. Klučka Vivien (III. A), ...3. 
Finta Viktória (III. A) * gátfutás (100 m) 1. Édes 
Lili (IV. A), ...3. Fehér Fruzsina (II. C) * stafétafu-
tás (4 x 100 m) 1. Balog Bernadett (II. B), Horján 
Alexandra (IV. B), Fehér Fruzsina (II. C), Édes Lili 
(IV. A); ...3. Tóth Tímea (IV. A), Talian Dominika 
(III. B), Nagy Emese (II. C), Klučka Vivien (III. A) 
* magasugrás 1. Papp Cyntia (IV. D), 2. Sereghy 
Réka (II. C), 3. Szabó Nikolett (III. D) * súlylökés 

1. Czibor Kinga (III. C), 2. Vince Veronika (IV. B) 
* diszkoszvetés 1. Garai Emese (I. B), 2. Farkas 
Noémi (III. A), 3. Vince Veronika (IV. B) * Ge-

relyhajítás 1. Talian Dominika (III. B), 2. Garai 
Emese (I. B)
Fiúk: futás (100 m) 1. Szabó Richárd (IV. C), 2. 
Halász Viktor (VI. N) * futás (200 m) 1. hely: Sza-
bó Richárd (IV. C), 2. hely: Halász Viktor (VI. N) * 
futás (400 m) 1. hely: Nagy Dávid (II. A), 2. hely: 
Vajkai Miklós (II. D) * futás (800 m) ...3. hely: 
Benyó Donát (IV. B) * stafétafutás (4 x 100 m) 
1. Nagy Dávid (II. A), Halász Viktor (VI. N), Gál 
Márk (I. B), Szabó Richárd (IV. C) * gátfutás (110 
m) 1. Bútora Bálint (IV. A); 2. Pinke Jakab Zoltán 
(III. A) * távolugrás 1. hely: Bútora Bálint (IV. A), 
2. hely: Pinke Jakab Zoltán (III. A) * magasug-
rás ...2. Vida Gergely (III. C) * súlylökés ..2. hely: 
Csóka Dávid (III. D) * diszkoszvetés 1. Csóka Dá-
vid (III. D), 3. hely: Jókai Tibor Máté (III. C) * 
gerelyhajítás 1. hely: Jókai Tibor Máté (III. C).

Ez a lövés a poprádiak kapufáján csattant

Komáromi gimisek az élvonalban
A komáromi Selye János Gim-
názium sportéletének eddigi 
legnagyobb sikerét érte a lá-
nyok kosárlabdacsapata, amely 
a kerületi forduló után eljutott 

az országos bajnokságra. A 
Rózsahegyen megrendezett 
versenyen a komáromi lányok-
nak „profi”, azaz sportiskolás 
csapatokkal is meg kellett küz-

deniük. A nagyszombati gimi-
seknek sok kellemetlen pilla-
natot okoztak, a sportiskolások 
viszont a komáromi lányoknak 
okoztak gondot. Igaz, a komá-
romi csapatnak nem sikerült 
dobogóra kerülnie, ám azzal a 
büszke tudattal térhetett haza, 
hogy a Selye János Gimnázi-
umból lánycsapat soha nem 
jutott el az országos bajnok-
ságra.

Fél Szilvia

Inter Pozsony – KFC Komárom 0:0
Szombaton folytatódott a KFC diadalmenete. Az őszi gyengélkedések után a bajnokság két 
legtámadókedvűbb csapata csapott össze. Ennek ellenére a vendégcsapat mesteredzője egy 
hatásos, letámadó taktikával lepte meg a pozsonyi ellenfelet, ami már a 6. percben meghoz-
hatta volna gyümölcsét.
Ekkor Mészáros egy sikeres labdaszerzés után 
Dudát kiugratta, aki végül hatalmas kapufát 
lőtt, s ezzel jelezte, hogy a komáromiak pont-
szerzést akarnak a stupavai pályán. A hazai 
csapat több alkalommal is támadta a vendégek 
kapuját, de a komáromi védelem végezte mun-
káját. Tizenkettedik játékosként a játékvezetők 
is segítették az Intert.
Három esetben is lesgyanúként leállították a 
komáromiak támadását, Nurkovič lövését pe-

dig az Inter kapusának kellett hárítania. A végső 
összefoglalásban meg kell említeni, hogy ezek-
nek a „véletleneknek” köszönhetően két pontot 
hagyott a csapat Pozsonyban, de az egy pont is 
azt jelzi, hogy a komáromiak egyre sikereseb-
bek, egyre biztosabb a bennmaradás, s örömte-
li, hogy a komáromi szurkolótábor is egyre gya-
rapszik. Pozsonyba mintegy 70 szurkoló kísérte 
el a komáromiakat, s buzdításukkal ennek kellő 
hangot is adtak.

Azt, hogy a komáromi kosarasok a szlovákiai 
élvonalhoz tartoznak, alátámasztotta az a tény 
is, hogy a múlt hét elején megtartott évadzárón 
megjelent a Szlovák Kosárlabda-szövetség ve-
zérkara, hogy személyesen adja át a harmadik 
helyezettnek járó érmeket. A játékosokat a be-
mutató során folyamatos taps kísérte, jelezve 

azt, hogy Komáromban továbbra is ez a sportág 
rendelkezik a legnagyobb szurkolótáborral. A 
díjak átadása után ezúttal sem maradhatott el az 
autogramok „besöprése” melynek során a lelkes 
szurkolói utánpótlás gondoskodott arról, hogy 
ezúttal a pár száz aláírástól fáradjon el a kosa-
rasok keze...

KARATE
XXI. GALÁNTA KARATE CUP

A hét végén rendezték meg Galántán a régió egyik legna-
gyobb harcművészeti versenyét, ahol a gútai karatékák három 
arany-, hét ezüst- és három bronzérmet szereztek, csapatver-
senyben pedig a 7. helyen végeztek. Eredmények:
1. Horváth Christopher kumite 
(fiúk 14-15 év) 70 kg-ig, 1. fiúk 
(16-17 év) 65 kg -ig * 1. Laka-
toš Erika kumite lányok (10-11 
é v) +40 kg * 2. Mančík Bruno 
kumite fiúk (10-11 év) 40 kg-ig, 
2. fiúk kata (12-13 év), 2. kata 
fiúk (10-11 év) * 2. Rigó Rebec-
ca kumite (10-11 év) +40 kg * 
2. Szántó Gergely kumite fiúk 
(8-9 év) +32 kg * 2. Szulcsányi 

Viktor kumite fiúk (14-15 év) 70 
kg-ig * 2. Vargová Tünde Emese 
kumite lányok (12-13 év +45 kg 
* 3. Kalmár László kumite fiúk 
(10-11 év) +40 kg * 3. Szántó 

Gergely kata fiúk (8-9 év) 32 kg 
* 3. Varga Tünde Emese kumi-
te lányok (14-15 év) +54 kg * 

5. Szigeti Flóra kumite lányok 
(10-11 év) +40kg.
 Samu István


