Húsvétot ünneplünk. Mit gerjeszt elménkben húsvét fogalma? Mivel hozható

összefüggésbe? Takarítással? Bevásárlással? Vendégvárással? Kirándulással? Nyuszi
simogatássa? A felsorolt cselekmények még sok keresztény családban is fedik húsvét
ünneplésének tényét. Nem baj, ha megtörténnek, de azért nem árt, ha kiegészítődnek a
lényeggel, vagyis húsvét titkának megünneplésével. A húsvéti misztériumnak pedig két
összetevője van: Krisztus a halálával megszabadít bennünket a bűntől, föltámadásával
pedig megnyitja utunkat az új életre. (vö. KEK, 654.)
XVI. Benedek pápa a szeretet legradikálisabb formájának nevezi Krisztus megváltó
halálát. „Isten nem karddal váltotta meg a világot, hanem szeretettel. A haldokló Jézus
kiterjeszti karjait. Ez mindenekelőtt a passió mozdulata, így engedte magát értünk keresztre szögezni, hogy életét adja értünk. De a kitárt kar ugyanakkor imádkozó testtartás is. (…) Jézus a szenvedését és halálát imádsággá alakította, az Isten és ember iránti
szeretet cselekedetévé változtatta. Ezért a Megfeszített kitárt karjai végül is az ölelését
fejezik ki, amellyel magához vonz és szerető kezébe akar venni minket. Így képe ő az élő
Istennek, maga Isten, akire rábízhatjuk magunkat.” (XVI. Benedek, Isten velünk van
minden nap, 115. old.)
Az első összetevő elsősorban a megigazulás. Ez ugyanis visszahelyez bennünket Isten kegyelmébe, hogy miként
Krisztus, aki föltámadott a
halálból, úgy mi is az új életElek László,
ben élhessünk (vö. Róm 6,4).
A másik összetevő a fogadott
révkomáromi esperes-plébános
fiúság megvalósulása. Ez pedig
annyit jelent, hogy az emberek Krisztus testvéreivé válnak (vö. Mt 28,10). Testvérekké,
de nem a természet alapján, s ez a fogadott fiúság részesedést jelent az egyetlen Fiú
életében, ami teljességgel az ő föltámadásában nyilvánult meg. (vö. KEK 654.)
„Hatalmas erővel csendülnek föl ma a szavak, amelyek bámulatba ejtették az asszonyokat, akik a szombat utáni első napon a sírhoz mentek, ahová Jézusnak a keresztről
sietve levett holttestét helyezték. Mesterük elvesztése miatt bánkódva vigasztalhatatlanul szomorúan érkeztek oda. A nagy követ a sír bejárata előtt elhengerítve találták.
A sírba belépve látták, hogy a teste már nincs ott. Amint megzavarodva és ijedten álltak ott, egyszerre két férfi jelent meg mellettük ragyogó
ruhában, és így szólt: „Miért
keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt” (Lk
24,5-6). (…) Az óta a reggel
óta nem hallgatnak el ezek a
szavak, s a mindenségben fölcsendülve hirdetik az örömöt.
Ezt az örömhírt változatlanul
hirdetik évszázadról évszázadra, mely véget nem érően mindig újabb visszhangra talál.”
(XVI. Benedek, Isten velünk
van minden nap, 117. old.)
Húsvétot ünneplünk. Mit
gerjeszt elménkben húsvét
fogalma? Mivel hozható ös�szefüggésbe? A fentiekben kifejtett gondolatsor bizonyára
segítséget nyújt a helyes válasz
megadására a keresztény/keresztyén ember szemszögéből.
Viszont az sem elhanyagolandó, hogy a józan gondolkodású, kereső embernek is
elindíthatja gondolatmenetét
a transzcendens hittel való elfogadása irányába.

A húsvéti misztérium
két összetevője

Áldott és békés HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET kívánok
a DUNATÁJ minden
kedves olvasójának!

Komárom város leltárában
van a NINCS?!
Stubendek László mérnök, Komárom polgármestere egye-

lőre nem volt hajlandó aláírni a városi vagyonról készített
leltár átvételét. Az ok egyszerű: a leltárban olyan nagy értékű berendezések szerepelnek, amelyek a valóságban nem
léteznek!
Mint kiderült, a részletes leltárban többek között ott szerepel
a komáromi termálfürdő elhíresült metángáz-feldolgozó telepe, amely korábban a fürdő, a
sportcsarnok, kemping, illetve
a sportszálló fűtését és áramellátását biztosította, s amelyet
Dobai Katalin igazgatósága
alatt megsemmisítettek. A berendezést 2010. március 15-én
szétdarabolták és ismeretlen
helyre szállították (az akkor
készült felvételek alapján a
szállítást egy Dunaszerdahelyi
járásból származó cég végez-

te). Mint azóta köztudottá vált,
a már nem létező berendezést
korábban elvégzett munkákért
„papíron” eladták a komáromi
vízműveknek, amely a várossal szembeni bérleti adósság
fejében 2010 decemberében
továbbadta a városi hivatalnak.
Az akkor mintegy 70 ezer euróra értékelt berendezést azóta
is városi tulajdonként kezelik.
Stubendek László polgármester viszont úgy tartja, hogy ami
nem létezik, az nincs, tehát
nem szerepelhet a város tulajdonait tartalmazó leltárban.

A vízaknában lelte halálát

Március 24-én, a délelőtti órákban a komáromi Pozsonyi
utca egyik üzletközpontja mögötti vízelvezető aknában bukkantak a 48 éves Imre holttestére. A feltételezések szerint a
szerencsétlen férfi fejjel lefelé zuhant az 1,6 m mély aknába,
ahonnan nem tudott kiszabadulni. A helyszínre hívott orvos
elrendelte a törvényszéki boncolást.
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Stubendek László sem elégedett

(1.)

Letelt az első száz nap!

Száz nap telt el Stubendek László komáromi polgármester beiktatása óta, s ilyenkor szokás, hogy a sajtó munkatársai értékeljék azokat a változásokat, amelyek
pozitívan, de akár negatívan is érinthetik az adott település életét. Stubendek László hosszú idő óta először független polgármesterként vezetheti a várost. Mégsem
elégedett.

– Polgármesteri beiktatásom óta eltelt száz nap, mely
mindig maga után vonja a
visszatekintés és értékelés
feladatát: mit ígértem, mit
tudtam ennyi idő alatt teljesíteni, s mik azok a folyamatok, teljesítmények, melyek
ez idő alatt kerültek elindításra. Az eltelt időszak egyik
alapfeladata a hivatal és a lakosság közti kommunikáció
fejlesztése volt. Ez részben
az online lehetőségek jobb
kihasználásával (a Városi
Hivatal Facebook-oldalának
fejlesztése, jelenlét növelése,
a honlap rendszeresebb frissítése), részben a meghosszabbított fogadóórák által került
megvalósításra – nyilatkozta
lapunknak. – Emellett már
két alkalommal tartottam fogadódélutánt a lakosok számára, ahol személyesen nyílt

alkalmunk az érdeklődőkkel
problémákról,
ötletekről,
lehetőségekről és megoldásokról tárgyalni. A jövőben
havi szinten szándékozom
irodám ajtaját ily céllal kitárni, s ezúton is arra bíztatom valamennyiüket, hogy
tiszteljenek meg azzal, hogy
akár személyesen is meglátogatnak, s megosztják velem ötleteiket, javaslataikat,
problémáikat, nehézségeiket,
véleményüket, s kritikáikat
egyaránt. Hiszem, hogy nyíltsággal párosuló jóakarattal
enyhíteni tudunk az esetleges
problémákon, esetenként akár
azonnal meg is tudjuk oldani
azokat.
A korábbi polgármesterekhez képest több „kiszállása”
volt Stubendek Lászlónak,
így a helyszínen érdeklődőtt
Kava és Őrsújfalu, illetve a

hetes bástya környékén élők
problémáiról. – Köszönöm
mindazoknak, akik rászánták
idejüket, s megtiszteltek jelenlétükkel, véleményükkel,
javaslataikkal, s nem utolsósorban kritikáikkal – mondta
a polgármester. – Jártam a
„poliklinika” néven ismert
épületben is. A látvány, mely
az oda tévedőt fogadja, minden képzeletet alulmúl. Felfoghatatlan számomra, hogy
felelős döntéshozók hogyan
engedhették, hogy városunk
egyik ékköve az összeomlás
határára kerüljön. Biztosíthatom városunk lakosait, hogy
már e száz nap alatt is tettünk
lépéseket a poliklinika megmentése érdekében.
Célunk
megvalósításában
számíthatunk az anyaországból érkező segítségre is.
(Folytatjuk)

Állampolgári jogok
és teljes érdektelenség

Egyebek mellett a kisebbségi nyelvhasználat hivatalokban történő érvényesítésének hiányosságaival is foglalkozott az állampolgári jogok biztosa éves jelentésében, melyben hivatala tevékenységéről tájékoztatta a plénumot, illetve ajánlásokat fogalmazott meg a parlament munkájával
kapcsolatban.
Mint az a jelentésből kiderült, érkezett a szociális ügyi hiva- tül álljon itt a lényeg, amiért
tavaly összesen 3631 bead- talok zaklatással határos eljá- mindezt leírtuk. A parlamenti
ványt vizsgáltak meg és meg- rásával kapcsolatban is. Vizs- képviselők állampolgári jogok
állapításaik szerint 270 alka- gálták továbbá a gyermekek betartásához való viszonyulálommal sérültek az alapvető jogainak betartása mellett az sát hűen tükrözi, hogy összeemberi jogok. A leginkább idősek intézményes ellátását sen tízen hallgatták végig az
érintettek a fent említetteken is, mely a megállapítások sze- állampolgári jogok biztosának
kívül a közigazgatási hivata- rint romló tendenciát mutat, s jelentését, a többieknek pedig
lok, s a leggyakoribb panaszok ráadásul a magas árak miatt bizonyára fontosabb dolguk
az igazságügyi tárca és a bel- sokak számára elérhetetlen. A akadt annál, mintsem ilyen
ügyminisztérium lassú ügyin- jelentés végezetül kitért arra apróságokkal foglalkozzanak.
tézési gyakorlatára és a pol- is, hogy a kormány máig sem Így aztán feltételezhetjük,
gárokkal való nem megfelelő teremtette meg az ombudsma- hogy a feltárt hiányosságok
kommunikációjára vonatkoz- ni hivatal működésének kellő elhárítása érdekében sem tesztak. Ugyancsak több beadvány anyagi feltételeit. És végeze- nek semmit.
-zsu-

Átadták a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elismeréseit

Megjutalmazták a legjobbakat
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége országos találkozójának
március 28-i esti programja keretén belül a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának tanulói kultúrműsort adtak, majd kiosztásra
kerültek a szövetség díjai öt kategóriában, valamint átadták a Felvidéki
Magyar Pedagógus Díjat.
Felvidéki Magyar Pedagógus
Díjat 2015-ben Kalácska József, a Selye János Gimnázium
nyugalmazott tanára, a Selye
János Gimnázium és a Selye
János Egyetem óraadó tanára,
a Katedra felvidéki pedagógiai

szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja kapta.
Szlovákiai Magyar Pedagógus Díjat kapott a tehetségek
felkarolásáért és gondozásáért Fekete Irén, a nemesócsai
Móra Ferenc Alapiskola alsó

tagozatos pedagógusa, volt
igazgatóhelyettese, Pedagógus Életpálya Díjat vehetett át
Csintalan Zsuzsanna, a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola
igazgatóhelyettese.
A Szlovákiai Magyar Peda-

Minden kedves olvasónknak
kellemes, családjuk körében eltöltött,
áldásos ünnepeket kívánunk
a tavasz legszentebb ünnepén!

a dunatáj szerkesztősége

gógusok Szövetsége március 28-án és 29-én Rozsnyón
tartotta meg országos ös�szejövetelét is. A „Társadalmi kihívások – oktatásügyi
válaszok” címmel kétnapos
szakmai konferencia keretében rendezte meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XXI. Országos Találkozóját.
A találkozón elsősorban a
felvidéki iskolák helyzetéről,
az új nevelési programokról
tanácskoztak a résztvevők.
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SZLOVÁKIAI HALLGATÓKRA ÉS OKTATÓKRA IS ÉPÍT
KÉT MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Sajtórendezvényen mutatkozott be a szlovákiai magyar közösség előtt két nagy hagyományú
oktatási intézmény, a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola. Az eseményen ismertették azt a három felsőoktatási intézmény összefogásával megvalósuló, mintegy
864,18 millió forintnyi uniós támogatású projektet, amely a fenntartható mezőgazdálkodáshoz
(hulladékgazdálkodáshoz, szennyvízkezeléshez, megújuló energiaforrásokhoz) kötődő, sokrétű képzési rendszereket kínálna a határon túl élők számára is.
A nyitás jegyében zajló esemé- dául tanulmányutak keretében. között agrár- és vidékfejlesztényen nyilvánvalóvá vált, hogy Segítjük a párhuzamos képzési si, élelmiszeripari, környezetmindkét felsőoktatási intéz- lehetőségeket: a szakok között és vízgazdálkodási, valamint
mény egyaránt olyan képessé- átjárhatóságot biztosítunk, hall- minőségirányítási területeken.
gekkel és kapacitásokkal ren- gatóink pedig a kutatásba is be- Az Intézetben, a műszaki és
tudománydelkezik, amelyek nemzetközi kapcsolódhatnak. Tudományos agrár
színtéren is vonzóak lehetnek a kutatási tevékenységünk igen ágakban szerteágatovábbtanulni vágyók számára, szerteágazó: komoly eredmé- zó kutatás folyik:
ráadásul az intézmények szé- nyeket mutathatnak fel például ezek hosszú sorában
les körű kapcsolatrendszerrel növénytermesztési, fajtafenn- termesztéstechnoló
bírnak külföldi társintézetek tartási, állattenyésztési, biotech- giai, bioenergetikai,
körében is.
nikai, valamint az ökonómiai hulladékgazdálkodási és növényneProf. Dr. Schmidt Rezső, a kutatásaink” – fejtette ki.
Nyugat-magyarországi Egye- Prof. Dr. Simon László, a mesítési projektek
tem Mezőgazdaság- és Élel- Nyíregyházi Főiskola Mű- mellett mestersémiszertudományi Karának szaki és Agrártudományi ges intelligenciával
dékánja elmondta: „Intézmé- Intézetének egyetemi taná- kapcsolatos kutatányünk több szakos, az élelmi- ra, a projekt főiskolai szak- sok is zajlanak.”
szergazdaságot alaposan átfogó mai koordinátora elmondta: A gödöllői Szent István Egyeképzési rendszert működtet és „Képzési rendszerünk rend- tem vezetésével három felfontos szerepet szán a gya- kívül sokrétű, lefedi napjaink sőoktatási intézmény részvékorlati ismeretek átadásának a átalakuló technológiai és mun- telével létrejött konzorcium
laboratóriumokban és üzemi kaerőpiaci követelményeit. In- nemzetközi jelentőségű projekkörülmények között. Karunk tézetünk hat alapszak, két fel- tet kezdeményezett. Az „Ágaspeciális nyelvi képzéseket biz- sőoktatási szakképzési, illetve zati együttműködés a hulladéktosít, valamint lehetővé teszik két mesterképzési szak mellett gazdálkodás, szennyvízkezelés
külföldi részképzésben és gya- összesen tíz szakirányú tovább- és megújuló energia képzési
korlatokon való részvételt, pél- képzési szakot kínál: többek rendszerének fejlesztése érdekében” című program 2013.
április 14-én indult és 2015.
április 14-én zárul.
A projekt fenntartható mezőgazdálkodáshoz
kapcsolódó
képzési rendszereket kíván kiépíteni és közvetett célcsoportjához tartozik minden olyan
hallgató, aki környezetmérnöki, hulladékgazdálkodási, vagy
megújuló energia területen fel-

Író-olvasó találkozó
Gyüre Lajossal

sőoktatási képzésben vesz részt.
A projekt eredményeként többek között zöld tananyagok
készülnek és a hatékony, interaktív tudáscsere is lehetővé
válik – a gazdasági szereplőkkel együttműködésben. Ezen
felül kialakítás alatt áll egy, a
hulladékgazdálkodás, szen�nyvízkezelés és megújuló
energiarendszerek nemzetközi
szintű oktatásában
hathatós segítséget nyújtó, angol
nyelvű e-learning
felület is.
Prof. Dr. Simon
László (balra) hozzátette: „Kiemelt
célunk volt a nemzetközi kapcsolatok kialakítása: így
nemcsak külföldi
hallgatók, hanem
az oktatók számára is lehetővé
tennénk a részvételt ezekben
a képzésekben. Törekszünk a
külföldön már régóta alkalmazott ún. „jó gyakorlatok” („best
practice”) elsajátítására és adaptálására a magyar oktatási rendszerben. A tudáscserét tanulmányutakkal is elősegítettük az
oktatók, intézményi képviselők,
és döntéshozók részvételével. A
projekt során külön hangsúlyt
helyeztünk az oktatók továbbképzésére, emellett a felsőoktatási intézményi karrierirodák
szervezetfejlesztését, integrációját tűztük ki célul, amelynek
keretében a konzorciumi tagok
között összehangolt felsőoktatási munkaerőpiaci modellt
vezetnek be.”

Veszélyben
az iskolatanácsok
jogkörei!

Az oktatási minisztérium a Tt. 245/2008. számú közoktatási törvény módosítása keretében (amelynek révén többek között áprilisra tolódna ki az alapiskolák beiratkozási
időszaka, valamint Szlovákia figyelembe venné az Európai
Unió egyes jogi normáit) az oktatási államigazgatásról,
illetve az iskolai önkormányzatokról szóló jogszabályt is
módosítani kívánja.
A szóban forgó javaslat elsősorban arra irányul, hogy az iskolafenntartók az igazgatóválasztásnál a jövőben ne legyenek kötelesek figyelembe venni az iskolai önkormányzatok
döntését, és ha második nekifutásra sem azt a személyt
javasolja az iskolaszék, akit a fenntartó szeretne, saját hatáskörben nevezhessen ki egy bizottságot az igazgatói pályázat lefolytatására.
A Magyar Közösség Pártja úgy véli, hogy ez a javaslat az
iskolai önkormányzatok azon jogköreinek megnyirbálását
szolgálja, amely az 1989-es rendszerváltás egyik vívmánya
volt, s amelyet a Slavskovská-éra idején egyszer már megvontak a tanács tagságát alkotó szülőktől, pedagógusoktól
és nem pedagógus alkalmazottaktól. Bár egyesek számára
logikusnak tűnhet, hogy aki fenntartja és működteti az oktatási intézményt, dönthessen a vezető személyéről is, ám
az óvodák és iskolák olyan sajátos intézmények, melyek
irányítása közvetlenül érinti a tanácsok tagjait. Az ő véleményük megkérdőjelezése vagy figyelmen kívül hagyása
egyértelműen a bizalmatlanság jele. A módosítás eredményeképp számos településen nem az emberi és szakmai alkalmasság lenne a fő kritérium, hanem politikai döntések
alapján történhetne az igazgatói poszt betöltése. A javaslat
főképp olyan értelemben veszélyes, hogy a kormány hos�szú távon az iskolák államosítására törekszik. Az előterjesztés tárcaközi egyeztetése 2015. április 2-ig tart, a vele
kapcsolatos negatív véleményt a http://www.changenet.
sk/?section=kampane&x=798397 oldalon lehet kinyilvánítani. Az MKP egyben úgy gondolja, hogy amennyiben a
tárca saját kezdeményezésében megnyitotta a közoktatási
törvény módosítását, akkor mindenekelőtt az iskolák minimális osztálylétszámairól szóló rendelkezés hatályon kívül
helyezését kellene szem előtt tartania. Ez ugyanis sokkal
súlyosabb következményeket vonhat maga után.
A. Szabó László,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Ciprusi fantomcég, Costa Rica-i tulajdonos a Váhostav mögött

A mese Mihókról szól, akinek nem volt túl sok esze…
Március 25-én Gyüre Lajos költő volt a Csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskola vendége. Az író-olvasó találkozó,
amelyen az egész alsó tagozat részt vett, fél 11-kor kezdődött
a IV. B osztálytermében. A gyerekek az elmúlt hetek egy-egy
rendhagyó irodalomóráján, illetve napközis foglalkozásokon
megismerkedtek Lajos bácsi Hol kél fel a nap?, illetve Cirmos
a városba megy című mesésköteteinek számos történetével, így
most izgatottan várták az élő találkozást a szerzővel. Egy kis
műsor keretében a harmadikosok három, a negyedikesek pedig
két verssel készültek, ezeket a költő Szarkabál című gyermekverskötetéből választották. A IV. B osztály tanulói a mesékhez
és a versekhez készített illusztrációikat nyújtották át a vendégnek, ezeken a megrajzolt művek címe mellett születésnapi
jókívánságok is szerepeltek, hiszen a költő néhány nappal a
találkozó előtt, március 20-án töltötte be 84. életévét. Gyüre
Lajos ezután két meséjét mondta el fejből, teljesen lenyűgözve
ezzel a hallgatóságát, öröm volt látni kicsik és nagyok elkerekedett szemét, figyelő tekintetét. Amikor arra került sor, hogy
kérdezhetnek az írótól, máris számtalan kéz lendült a levegőbe.
A mesekönyvek dedikálása után egy-két közös fotó is készült,
sőt az autogramgyűjtők mappája is gazdagodott egy becses aláírással. „Köszönjük, hogy eljött, Lajos bácsi, kívánjuk, hogy
írjon nekünk még sok szép mesét!” – búcsúztak el a gyerekek a
költőtől a felejthetetlen író-olvasó találkozó végén.
Z. Németh István
A szerző felvételei

Gyüre Lajos legfiatalabb olvasói körében

Több vonzó egzotikus utazással felérne, ha valaki fel akarná keresni a Váhostav ciprusi és
új-zélandi offshore cégeinek székhelyét, vagy éppen Costa Rica-i tulajdonosát. A károsult alvállalkozók, beszállítók viszont bizonyára nem kapnak kedvet az ilyen kétes végeredménnyel
kecsegtető körutazásra, részben mert a Váhostav tartozásai tönkretették őket, részben pedig
azért, mert pénzükért ott is hiába kopogtatnának.
Miközben a Váhostav csődel- a Váhostav tulajdonosi hátte- nyos helyzetbe hozva a kisebb
járásával kapcsolatos problé- re enyhén szólva is gyanús, s beszállítókat, miközben a banmákért a jelenlegi kormány az ügyesen úgy állították össze, kokat teljes egészében kifizeti,
elődjét okolja, amiért nyomást hogy a csalások felderíthetetle- a kárvallottaknak továbbra is
gyakorolt a sztrádaépítő cégek- nek legyenek, és még a csőd- szomorúak a kilátásaik.
re, hogy a lehető legolcsóbban eljárásból is profitálhatnak. A A legfelháborítóbb az egészben
dolgozzanak, azért óvatosan pénzükre váró alvállalkozók, az, hogy miközben a melegebb
azt is elismeri, hogy a Smerhez beszállítók helyzete így aztán égtájakon markukba nevető
közeli Juraj Široký cége is jog- sajnos továbbra is reménytesértően járhatott el, magyarán len, a 136 millióra rúgó tartocsalhatott.
zásból a cég ugyanis várhatóan
Felhívjuk szíves figyelmét,
Mint ismeretes, a cég 2013-ra mindössze 43,9 milliót fizet
hogy az adóbevallást készí13,5 milliós veszteséget hal- vissza, s ennek az összegnek
tő jogi személyek, valamint
mozott fel, tavaly ősszel pedig a zömét is a bankok kapják. S
az alkalmazottak is felajánlkénytelen volt csődvédelmet bár három ellenzéki párt képvihatják
jövedelemadójuk
kérni. Eközben 599 cégnek selői bűncselekmény gyanúja
2 %-át (1,5 %-át) a bejegy100 millió és 90 magánvállal- miatt feljelentést tettek a Vázett civil szervezetek részékozónak pedig összesen 4,3 hostav ellen, egyebek mellett
re. A Podunajsko-Dunatáj
millió euróval tartozik. A vizs- amiatt, hogy szelektív módon
Polgári Társulás is szerepel
gálódások során kiderült, hogy elégíti ki a hitelezőit, hátráezen a jegyzékén és tiszteletteljes kérelemmel fordul
mindazokhoz, akik ezúton
is szeretnék támogatni a
Vasárnap délelőtt tíz óra. Berci fizetjük a kutyaadót. A rend
Dunatáj regionális hetilap
kutyámat szokásos egészség- éber őrei csak minket, kutyásomegjelenését. Ezt a 2014-es
ügyi sétájára kísérem. Kör- kat büntethetnek meg (szemtaévre szóló adóbevallás beutunk negyedénél kihúzom az núja voltam), a munkaadójukat
nyújtásakor tehetik meg oly
adagolóból az utolsó zacskót. nem. Milyen kár …
módon, hogy a Vyhlásenie
-maci-!
Ajjaj, ez nem lesz elég hazáig... Továbbmenve egy apuka
babakocsit tologat. A benne
ülő kislány örömmel állapítja
meg, hogy ott a kutyus. Megállnak mellettünk. Az én Bercikém
örömében egy újabb kis kupacot rak le a járda mellé. Én már
A gútai pedagógusok sokoldalú tevékenységének erednem örültem annyira. Na, most
ményeképpen diákjaik gyakran szerepelnek kerületi,
mi lesz? Itt nem hagyhatom.
vagy országos versenyeken, legyen szó akár reál, vagy
Néznek és amúgy sem szoktam.
humán tantárgyakról. Kulturális verseny szereplője
Gondoltam, átnézem a zsebeés nyertese volt a gútai Mayer Gellért Levente is, aki
imet, hátha találok egy alig
Győrben folytatja középiskolai tanulmányait.
használt papírzsebkendőt. Még
Győrt-Sopron megye egyik részt, s ezért Mayer Gellért
gondolatom végére sem értem,
legjelentősebb
kulturális Levente, aki a Jedlik Ányos
amikor egy lágy szellő egy nejversenyének számít az a pró- Gépipari és Informatikai Kölonzacskót tett le elém.... De jó,
za- és versmondó verseny, zépiskola diákja, ugyancsak
a célnak tökéletesen megfelel...
amelyet a Kossuth Zsuzsanna benevezett, majd a tőle megÍgy indultunk haza, két zacskóLeánykollégium hirdet meg. szokott szerénységgel átvette
val a kezemben, mert ugye seEzen a nyílt szavalóverse- a zsűritől az első helyezést
hol egy szemetes, ne adj Isten
nyen azonban nem csupán igazoló díszoklevelet.
egy láda, ahová a kutyapiszkot
a megye szülöttei vehetnek
Gratulálunk!
be lehetne dobni. Fontos, hogy

cégtulajdonosoknak a feljelentés ellenére a hajuk szála sem
görbül, addig a hoppon maradt
beszállítók és alvállalkozók
közül többekre megsemmisítő
erejű csapást mért a Váhostav tartozása. S míg a volt és
jelenlegi kormány egymásra
mutogat a felelősség tekintetében, addig a hasonló fantomcégek vígan űzhetik tovább az
ipart…
-zsu-

Támogatásukat kérjük!

Olvasóink írják

Meglepte a győrieket
a gútai fiú szereplése

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej (právnickej) osoby részben a megfelelő összegen
kívül a következő adatokat
tüntetik fel:
IČO: 42201527
Právna forma:
Občianske združenie
Obchodné meno:
Podunajsko-Dunatáj
Sídlo:
Slnečná ul. 565/36,
945 01 Komárno
Támogatásukat előre is
köszönjük!
A Podunajsko-Dunatáj
Polgári Társulás
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Megjutalmazták a „nemzet napszámosait”

Kitüntették az arra érdemes pedagógusokat

Európa egyik legjelentősebb pedagógusa, Johann Amos Comenius feltehetően a morvaországi Nivnicében
született. Egyik őse (apai részről) Magyarországról, a Felvidékről származott és Szegesnek hívták. A család
eredeti nevét egy kézzel írt dedikáció tervezetben fedezték fel az 1960-as években, amikor Comenius „Clamores Eliae” munkája a 2. világháború viszontagságai után újra előkerült. A dedikáció szövege: „Kedves
szülőhazámnak, Morvaországnak, hűséges fiai egyike: Jan Amos Szeges Nivnicky, apja neve után Komensky”
A korán árvaságra jutott Comenius neveltetéséről a Morva Testvérek szervezete gondoskodott. A latiniskola elvégzése után a hernborni és a heidelbergi egyetemen tanult. Comenius a sárospataki református
kollégiumban is tanított. A város máig őrzi emlékét, a tanítóképző főiskola ma az ő nevét viseli (Comenius
Tanítóképző Főiskola, 2000-től Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar). Itt írta meg két
igen fontos művét, a „Schola Ludus” (Az iskola mint játékszín) és az „Orbis sensualium Pictus” (A látható
világ képekben) című műveket. Emlékére március 28-a lett a pedagógusok napja.
ÓGYALLA A városi művelődési központ dísztermében Basternák Ildikó polgármester mondott ünnepi beszédet, amelyben
kiemelte a város valamennyi pedagógusának áldozatkész munkáját. Az, hogy az alapiskolák tanu-

lói nem csupán a középiskolákon,
de az egyetemeken is példásan
megállják a helyüket, egyben azt
jelzi, hogy az iskolákban a tudás
magvait jól előkészített földbe
vetették. A polgármesternőtől az
oktatás és nevelés terén elért kiváló eredményeiért köszönőoklevelet kapott Dr.
Valach Ladislav,
Vrábelová Zuzana, Mgr. Záležáková
Melinda.
Életjubileuma alkalmából üdvözlő
levelet
vehetett
át Mgr. Csanalas
Lajos,
Molnár
Mária,
Lásiková Irena, Mácsik
Mária, Serbáková
Magdaléna, Szabó Mária és Vrábel Sándor.
Foto: Fejes Olivér

GÚTA
Az elmúlt néhány évben
pedagógusnap alkalmából csak egyegy olyan pedagógust tüntettek ki
Gútán, aki munkájával, társadalmi
szerepvállalásával méltán példaképe
a többi pedagógusnak. A oktatási intézmények és pedagógusaik viszont
jelezték, hogy szívesebben vennének egy olyan rendezvényt, ahol
találkozhatnak a pedagógusok, és
megtiszteltetés lenne számukra, ha
a polgármester személyesen intézne
hozzájuk néhány kedves szót. Így az
idei pedagógusnapi rendezvényre
minden gútai tanítási intézményből
díjazásra jelölhettek egy pedagógust. A polgármesteri köszöntőn és
díjazáson kívül a szervezők, a kultúra és kulturális örökség bizottsága, valamint az iskolaügyi, nevelési
és művelődési bizottság nevében a
város az alábbi pedagógusokat jutalmazta: Szabó Ingridet, a II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola pedagógusát, aki
az iskola mellett működő Százszorszép tánccsoport vezetője, Takács

Auréliát, a Corvin Mátyás Alapiskola pedagógusát, a nagy sikerrel
bevezetett „iskolaotthonos” tanítási
forma egyik kezdeményezőjét és
megvalósítóját, Illésová Silviát, a
J. A. Komenský Alapiskola pedagógusát, az iskolai tánccsoport vezetőjét, Fűriová Editát, az Erdei
Utca 10. sz. Óvoda pedagógusát, az
iskolai reformok sikeres megvalósítóját, Kovács Erzsébetet, a Brünni
Téri Óvoda pedagógusát, aki évről
évre segíti az óvodai gyakorlatukat
töltő közép- és főiskolás hallgatókat, Tóth Árpádot, a Nagyboldogasszony Egyházi Iskola pedagógusát, aki felismerte, hogy mit jelent
a digitális oktatás, hogyan lehet a
modern világ eszközeivel megszerettetni a tantárgyat, Rebroš Tündét, a MTNy Speciális Alapiskola
pedagógusát, aki 23 éve odaadóan
oktatja és neveli a mentálisan sérült
gyermekeket, Šrámková Alenát
a Speciális Alapiskola pedagógusát, aki rendkívüli érzékkel végzi
a különleges bánásmódot igénylő
tanulók nevelését, valamint Nagy
Istvánt, 2000-től a Művészeti Alapiskola korrepetítorát, aki a tánc- és
zenei tagozat diákjait kíséri zongorán versenyeken és koncerteken
egyaránt. A kitüntetéseket Horváth
Árpád polgármester, Koczkás Beáta
alpolgármester, valamint a kultúra
és kulturális örökség bizottságának
elnöke, Samu István adta át.

Súlyos közlekedési
baleset történt
Hetény és Komárom között

Március 27-én súlyos közlekedési baleset történt Hetény és Komárom között.
Reggel fél nyolckor egy 18 éves fiatalember az egyik jobbívű kanyarban elvesztette uralmát gépkocsija felett, áthajtott
a szemközti sávba, ott az árokba futott
miközben az autó többször is átfordult.
A 18 éves sofőr és a mellette ülő 19 éves
utas beszorult az autóba, őket a tűzoltók
szabadították ki. Szerencsére egyikük
sem sérült meg, viszont a hátsó ülésen
helyet foglaló 16 éves fiú és 17 éves lány,
akik nem kapcsolták be a biztonsági
övet, kirepültek a gépkocsiból és mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A
fiú többszörös gerincsérüléssel és válltöréssel a sebészet intenzív osztályára
került, a leány agyrázkódást és fejsérüléseket szenvedett. Az Opel Zafira
sofőrének a jogosítványát – amelyet
három hónappal korábban szerzett meg
– a helyszínen bevonták. A sofőr nem
fogyasztott alkoholt, a baleset körülményeit a rendőrség tovább vizsgálja.

Életveszélyesek voltak a fák a gútai Nagyboldogasszony-plébániatemplom kertjében

Kármegelőzés az utolsó pillanatban!
Alig fejeződött be a gútai Nagyboldogasszony-plébániatemplom épületének külső tatarozása, egy tavalyi vihart követően jelentős károkat okozott a homlokzatban és a tetőzetben két
kidőlt nyárfa. Alig pár hónappal később a templomparkban dőlt ki egy hatalmas fa. Idén
egy újabb vihart követően szintén kidőlt egy nyárfa, ezúttal azonban nem veszélyeztetett
értéket, viszont a környezetében levő fákat roncsolta össze. A múlt század hatvanas éveiben
kialakított templompark fái mindenképpen megújítást igényeltek.
Még a második világégést is
túlélte a templomparkot övező
vastag kőkerítés, amely végül
az 1950-es években kezdődött
építkezési láz áldozatául esett.
Több száz éves kemény tégláit a gútaiak elhordták. Négy
kapuja fölött levő szobraiból
talán csak kettő maradt meg,
egyik az úgynevezett szegényházi oltáron áll, a másik amely
Szent Flóriánt ábrázolta, a plébánián kapott helyet.
A város akkori vezetői azután
amolyan szocialista stílusú
vaskerítést húztak fel helyére,
a területet befásították, virágyágyassal gazdagították. Elkészülte után tört Gútára a nagy
dunai árvíz, hónapokig vízben
álltak a fák gyökerei, s valószíFelvételeink: Fent a templomot is megrongáló, viharban kidőlt fa, lent a kivágás előtt megcsonkított fák, jobbra fönt az elkorhadt cukor-juharfa, középen az elkorhadt fatörzs, ill. a
park – fásítás előtti képe látható.

nűleg ez okozhatta a fák belső
gombásodását.
– Korábban már megtörtént a
fák törzsújítása, ám az azóta
eltelt két évtized alatt a törzsek
belső részei szinte teljesen elpudvásodtak. Kívülről nem
látszott károsodás, belülről
azonban alig volt a kérgek alatt
szállítóréteg – magyarázta Balogh Zoltán mérnök, a városi
környezetvédelmi osztály vezetője. A fakivágás során hét
fehér nyárfát és két cukorjuhart
vágtunk ki. – A sok fakidőlés
során szerencsére személyi sérülés nem történt és a biztosító
is kifizette az okozott kárt. A
további veszélyhelyzetek elkerülése végett a városi hivatal elkezdte a beteg fák kivágásának

intézését. Ehhez szükség volt
az egyházi beleegyezésre, és a
fakivágási engedélyre (Gútára
vonatkozóan ezt az Ifjúságfalvai Községi Hivatal adja ki).
Ezt követően közbeszerzést
hirdettünk a fakitermelésre,
amelyet végül a komáromi
Green Dream Kft. nyert meg. A
fakivágás a faanyag leszámolása után 3 378 euróba került, a
gyökerek eltávolítását a Dolná
Ždaňa-i Vegetatio cég végezte
720 euróért. Természetesen a
park nem marad fa nélkül, a
pótlás hozzávetőlegesen 700
euróba kerül majd. A parkba 27
fát ültetünk ki, többek között
kislevelű hársfát, piros levelű
díszszilvát és gömbjuhart.
kép: Balogh Zoltán mérnök
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Növényvédelem

Húsvéti sofőr

Virágzáskor is illik permetezni!

A gyümölcsfák virágzása
idején a permetezés leginkább akkor szokott indokolt lenni, ha hűvös, párás,
csapadékos az idő. Ez azt
jelenti, hogy a jövő héten
esedékes a gombás betegségek elleni védekezés,
amit az aktuális meteorológiai előrejelzések igazolnak. Ilyenkor a meggy és a
kajszi esetében a moníliás
betegség nagyobb veszélyt
jelent.
Kiegészítésként
annyit, hogy kajszinál a
hajtásnövekedés idején –
az említett időjárási viszonyok esetén – egy kiegészítő kezelésre is szükség
lehet. Ha a meggyfák elvirágzás után úgy néznek
ki, mintha fagy érte volna
őket, miközben tombolnak
a pluszok, akkor bizony
megbetegedtek.
Régebben ilyent nem tapasztaltunk,
nyugodtak
lehettünk, mert meggyfáink permetezés nélkül
is szépen teremtek. De az
utóbbi években már nem
kockáztathatunk,
mert
amennyiben virágzás idején esős az idő, vagy köd
ereszkedik le, máris megtörténik a baj. Ez a kór a
csonthéjasok moníliás virág- és hajtásszáradása.
A betegség a meggyen kívül fertőzheti a kajszit, a
szilvát, a cseresznyét és az
őszibarackot is, tehát azokat is célszerű permetezni,
megelőző jelleggel. Az
utóbbi években a hűvös,
csapadékos tavasz kedvező feltételeket teremtett a
monília gomba elszaporodásának, s ez elsősorban
a felkészületlen termelőknél okozott jelentős kárt.

Főként akkor nagyobb
a veszély, amikor hűvös
időben elhúzódik a virágzás. Ha végig száraz meleg van, akkor nincs gond,
de aki erre alapoz és nem
permetez, az tulajdonképpen kockáztat. A kórokozó
ugyanis a fákon maradt
fertőzött gyümölcsmúmiákon és gallyakon telel át,
majd megfelelő körülmények között megfertőzi a
virágokat. Innen behatol

Ha ezután csapadékossá
válik az időjárás, a kijuttatott gombaölő szer legalább egy hétig megfelelő
védelmet nyújt. Csapadékos, ködös időjáráskor a
permetezést fővirágzásban meg kell ismételni és
esetleg sziromhulláskor is
szükség lehet a harmadik
permetezésre. A következő készítmények jöhetnek
szóba: Rovral, Topas, Sys
thane Duplo, Chorus.

idejére esik, a Score 250
EC javasolható a tafrinás
betegség ellen. Ez a szer
más csonthéjasban nem,
de
almatermésűekben
használható.
A gyümölcsmolyok és a
cseresznyelégy („kukacos” termés) ellen virágzáskor a megfelelő csapdatípusok
kihelyezése
javasolható, ha tervezünk
ilyeneket használni a rajzásmegfigyelésre. Rovar-

a fás részekbe, így a gal�lyak is károsodhatnak,
elszáradnak. Ezeket az elhalt részeket minél előbb
le kell vágni és meg kell
semmisíteni, hogy a betegség tovább ne terjedjen. Ez
a megelőzés egyik mozzanata, amelyet jól kiegészít
a tél végi lemosó permetezés.
Virágzás idején a felszívódó gombaölő szerek
valamelyikével megvédhetjük gyümölcsfáinkat,
amennyiben jól időzítjük
a kijuttatást. A virágfertőzés megakadályozására a
felszívódó vagy mélyhatású készítményeket első
alkalommal fehérbimbós
állapotban kell kijuttatni.

Ha nem vigyázunk,
nem lesz termés a fákon!
Almatermésűekben a ve- ölő szeres védekezésre
getációs időszakra emlí- csak később lehet szükség
tett szerek használhatók ellenük. Természetesen
elsősorban a varasodás és a fent leírtaknál figyea lisztharmat kórokozója lembe kell venni a helyi
fertőzésének megelőzésé- adottságokat, az időjáre. Ha szárazabb az idő, rás alakulását, a korábbi
elegendő lehet a kontakt évek növényegészségügyi
hatású Dithane DG Neo- helyzetét, és azt, hogy a
Tec használata (főként va- kezelések mindezek függrasodás és a csonthéjasok vényében részben tovább
gombás foltbetegségei el- folytatandók a vegetációs
len), vagy egyes kezelések időszakban egyéb készítel is hagyhatók.
mények
használatával,
Őszibarackban
rügy- bevonásával a szerrotáció
duzzadáskor egy rézhid- érdekében.
roxidos permetezés (pl. A rózsán szívogató levélChampion 50 WP vagy tetvek ellen az Actara 25
Funguran-OH 50 WP), WG jó védelmet adhat,
majd 1-1,5 cm-es levél- de ez virágzás alatt nem
kék megjelenésénél, bim- használható.
bós állapotban – virágzás
–la–

Kisebb munkákat
vállalatok családi
házaknál, lakásokban!

0905 365 661
Drobné práce
v domoch i bytoch!

A márciusi megfejtéseket
április 10-ig kérjük eljuttatni

a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége,
Széna tér 3.
94501 Komárno,
E-mail cím:
dunataj@zoznam.sk

HASZNÁLT ÉS
ÖREG AUTÓK
LIKVIDÁLÁSA

* A kocsi kijelentéséhez
szükséges iratok ügyintézése
* ingyenes elszállítás
* készpénzfizetés
a helyszínen
*A KN-es rendszámú
gépkocsikat töröltetjük
a rendőrségi nyilvántartásból

Tel.: 0908 188 115

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Kapcsolatai szorosabbá és
jelentőségteljesebbé válnak az ön számára. Lehetősége nyílik arra,
hogy változtasson rajtuk és ezáltal alkalmasint életén is. Az is előfordulhat, hogy saját maga szolgál eszközként partnerei vagy közeli barátai életének fontos változásaihoz.
HALAK (február 21. – március 20.) Konfliktusok és problémák
adódhatnak embertársaival. Felismerve érzéseit, pozitív irányba
fordíthatja a dolgok menetét. Ha mások harciasan lépnek fel önnel
szemben, ne feledje, hogy talán saját kivetített érzelmeivel ön hívja ki őket maga ellen. Ideje lenne áttekintenie eddigi berögződéseit
és változtatni rajtuk.
KOS (március 21. – április 20.) Nem érdemes ezt a hetet választani az esetleges házassági vagy kapcsolati problémák megoldására. Most annyira saját magával van elfoglalva, hogy nem
tudja észrevenni a másik fél túlérzékeny pontjait, nem érti az
érveit, így csak tovább mélyülhet a konfliktus.
BIKA (április 21. – május 20.) Fáradhatatlan ezekben a napokban, szeretne valami nem mindennapi dolgot véghez vinni és ez nem hagyja
nyugodni. Egészen felpezsdült az életritmusa, kevesebb alvásra van
szüksége és élvezi, ha emberek között lehet, ha van mit csinálnia!
Mindezt azonban ne vigye túlzásba!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ez a hét – és kicsit még a következő
hét eleje is – elmélkedésre, önértékelésre szolgál. Fontos az egyéni fejlődését elősegítő időszak, ráébredhet a neveltetésében gyökerező rejtett
motivációkra. Érdemes most gyerekek társaságában tölteni valamennyi
időt, ez sokat segít a belső működések megértésében.
RÁK (június 22. – július 22.) Otthoni apróbb változtatásokhoz,
kerti munkálatokhoz, rendezgetéshez ideális ez a hét. Nem csak az
idő miatt, hanem mert most hatékonyan, szervezetten tudja egymás
után végezni a részfeladatokat és szinte látja maga előtt, ahogy minden a helyére kerül és létrejön a tökéletes mű.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Céltudatos és felelősségteljes ezen a héten. Összeszedetten tudja rendezni a rendelkezésére
álló forrásokat, a befektetni szükséges erőfeszítéseket és így tisztán
látja, mikorra, milyen módon érheti el, amit szeretne. Jól jegyezze
meg ezt az állapotot, később is sokszor fog belőle meríteni.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Új élményekkel gazdagodik ezen a héten. Olyasmiben lehet része, amire mindig is vágyott,
amit mindig ki akart próbálni. Nem biztos, hogy ez a továbbiakban
élete részévé válik, mindenesetre kihúzhat egy tételt a bakancslistájáról, ami elégedettséggel és büszkeséggel tölti el.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ügyeljen energiáira,
ugyanis az apróbb kellemetlen betegségek, mint például egy nátha, sok energiáját felemészthetik. Nincs türelme teste gyengeségeihez most, tökéletes készenlétet és teljesítőképességet vár el. Most
mindennek zökkenőmentesen kell teljesítenie a feladatait.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Egész héten egyfajta
tudásszomj jellemzi. Ez nemcsak egyszerűen információéhséget
jelent, hanem azt, hogy nem éri be felszínes magyarázatokkal, légből kapott elméletekkel. Mindennek a mélyére akar ásni, ismerni
akarja a tényleges mozgatórugókat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Komolyabban veszi ezen a
héten saját tetteit és valahogy jobban érzi az idő súlyát. Sokszor rácsodálkozik, mennyire rohan az idő és ez segít abban, hogy intenzívebben
jelen legyen. Kiéleződhet ezekben a napokban egy régóta a felszín
alatt húzódó hatalmi harc.
BAK (december 22. – január 20.) Ennek a hétnek a túléléséhez jól
teszi, ha tudatosan lazít kicsit az egyébként feszes időbeosztásán.
Amit csak lehet, bízzon másra vagy halasszon el, mert szüksége
lesz az így felszabaduló időre és energiára. Olyan lehetőségek
adódhatnak most, amelyeket kár lenne elszalasztania.
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Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

AZ ÖN ÚJ
DINAMIKUS
STÍLUSA

Rapid kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása:
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Illusztrációs fotó.
Ingyenes téli kerék akciónk a 2015. 3.31-ig raktárkészletünkbol eladott autóinkra vonatkozik

* Maliar – šikovné ruky – pekné
steny. Tel.: 0905 365 661
* Eladó megkímélt állapotban
levő ülőgarnitúra zöld bőrutánzattal (vas alapon) forgó fotelekkel. Tel.: 0915 621 531.
* Eladó tollpaplan és 120 literes
fagyasztó. Tel.: 0949 542 621.
* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék öt színben 3,50 euró/db.
Tel.: 0903 153 602, 0903 153 603.

A szlovák nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

* Eladó kétszobás, első emeleti,
felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. :
035/3810674 (7 órától), 035/777
8724.

ŠKODA Rapid Spaceback, letisztult vonalak, dinamikus dizájn, tágas belső és ezen felül még:
› 4-éves garancia › téli abroncsok ingyen › Finanszíroás egyesre 111€-tól havonta
Ajánlatunk minden ŠKODA modellre érvényes. További információ a legközelebbi kereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

GARANCIA

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
www.heloro-cars.sk
Hadovská cesta
Tel.: 035/ 774 08 60
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail:

ÉVES

profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET Komáromban
és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

WALDEK s. r. o.

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

Bejárati ajtók
már

77, 41 eurótól

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

(2 332 Sk)

Beltéri ajtók
már

39, 83 eurótól
PVC ajtók és ablakok

Máte dlhy? Nesplácate? Hrozí Vám egzekúcia, dražba?

www. waldek. sk

POMOŽEME!
Vo l a j t e : 0 9 0 8 7 9 3
296.

akciós áron!

Meštianska 3019
Komárno

035/7726 466
Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C + E jogosítvánnyal.
Tel.: 0905 400 251.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.

Prvá oddlžovacia s.r.o.
 Komárno 

Nemzetközi fuvarozásra sofőrt
keresek C+E jogosítvánnyal.
Tel.: 0905 606 252

Hétszemélyes
minibuszokkal

belföldi és külföldi utakra
való szállítást vállalok
(repterek, stb.).

A minibuszok bérelhetők is!
Tel.: 0917 519 104.

BV-TV
ELEKTRO

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!

B-CENTER – Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919
Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

Nemzetközi
fuvarozásra
sofőrt keresek
C+E jogosítvánnyal.

Tel.: 0905 606 252.

* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Bérbe adó garzonlakás Komáromban. Tel.: 0908 151 463.

* Eladók hízók és kismalacok.
Tel.: 0907 562 029.
* Árpa eladó. Tel.: 0905 158 925.
* Eladó Ógyalla központjában
öregebb ház, 4,6 áras telekkel.
Tel.: 0903 915 172.
* Eladó 6-áras építkezési telek,
közel Gúta központjához. Víz-,
földgáz-. és áramcsatlakozás biztosítva. Tel.: 0905 163 575.
* Eladó egy megkímélt állapotban levő Honda Shadow
VT750C motorkerékpár. Tel.:
0907 036 304.

Wir suchen für unser
Cafe/Restaurant in Österreich (Tirol),

ab anfaug Mai 2 junge Kellnerinen (auch ungelerent) 5 oder 6 Tagewoche a 8 Stunden, Kost und
Logi frei, 1200,00 bis 1400,00 NETTO im Monat,
Deutschkenntnise erforderlich.
Bewerbung mit Foto An Email:
brunner-w@gmx.at oder tel. 0043 664 532 3344.
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MŰSORAJÁNLAT
április 4-től 10-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma
délelőtt, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25 TV2
matiné, 10.40 Muppet-show
az űrből (amer.), 12.25 Tűsarok, 12.55 Knight Rider
(amer.), 14.00 Walker, a
texasi kopó (amer.), 16.05
Magas szőke férfi felemás
cipőben (francia), 18.00 Tények, 19.00 Jurassic Park
3 (amer.), 21.00 Utódomra
ütök (amer.), 22.50 Monty
Python: Az élet értelme (angol)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.00 Kalandor, 12.50 Street Kitchen,
13.20 Családom és egyéb
emberfajták (amer.), 14.10
A nagy svindli (amer.),
15.05 Glades (amer.), 16.05
Kutyák és macskák (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz
plusz, 19.10 A karate kölyök (amer.-kínai), 21.45
Barátság extrákkal (amer.),
23.55 A Vadmacska klub
(amer.), 1.55 Az utolsó csók
(amer.)

RTL II

10.00 A harc törvénye
(amer.), 11.00 Vinny, az 1
ügyű (amer.), 13.15 Lehetek az eseted? (amer.), 13.10
Lúzert vegyenek! (amer.),
15.20 Az első millióm története, 16.20 Nyomtalanul
(amer.), 17.20 Tökéletes
célpont (amer.), 18.20 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
19.20 Szenvedélyek viharában (amer.), 21.55 A belső ellenség (amer.), 23.00 Vinny,
az 1 ügyű (amer.)

M2

12.30 Az én kis szörnyeim, 14.00 Született kémek, 15.15 Szófia hercegnő, 15.45 A kis gyufaárus
lány, 16.45 Állati portrék,
18.25 Misi Mókus kalandjai, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 A diadal (amer.)

Duna tv

10.25 Belle és Sebastien
(francia), 10.30 Hazajáró,
13.45 Labdarúgás, 16.05 A
világörökség kincsei, 16.30
Szeretettel Hollywoodból,
17.00 Gasztroangyal, 18.00
Híradó, 19.25 A világ legszebb története (amer.),
22.40 Müpart

Duna World

10.05 Hogy volt?, 12.30
Nótacsokor, 13.15 Aranymetszés, 14.10 Rokonok
(magyar), 16.10 Csodabogár, 16.40 A keresztfához
megyek, 17.45 Kézilabdamérkőzés, 19.30 Szabadság tér, 20.15 Torino 2004,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.05 Itthon vagy!

Pozsony 1

13.15
Názáreti
Jézus
(olasz), 14.50 Grimm mesék, 15.55 Hogyan ébres�szük fel a hercegnőt, 17.20
A három testőr, 19.00 Híradó, 20.20 Szent Péter esernyője (magyar), 21.45
Vissza haza (német), 23.15
A három testőr

Pozsony 2

13.05 Mesék, 15.45 Farmereknek, 16.10 Tesztmagazin,
16.20 Bajnokok Ligája, 16.50
Jégkorong, 19.30 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.05 Apokalipszis, 21.00 Őrangyalok,
21.35 Pietro és Lucia, 23.00
Közönséges hősök (amer.)

Markíza tv

10.15 Arrow, 12.10 vadászidény (amer.), 13.45
Gagyi mami 2 (amer.),
15.50 A szőrmók (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Men in
Black 3 (amer.), 22.40 Pokolfajzat

JOJ TV

10.50 Cápacsapda (amer.),
12.35 Ügynökök (amer.),
14.30 A fekete lovag
(amer.), 16.40 Jégkorszak
(amer.), 18.20 Talkshow,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Vettünk egy állatkertet (amer.), 23.15 MacGruber (amer.)

M1

VASÁRNAP

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

TV2

6.00 Időnyomozó, 6.25
TV2-matiné, 10.10 Vuk,
11.40 Seholország (amer.német), 13.45 Az öt legenda (amer.), 15.45 Éjszaka a
múzeumban (amer.), 18.00
Tények, 18.55 Az ének iskolája, 20.50 Derült égből
Polly (amer.), 22.40 A tolmács (angol), 1.10 Papírsárkányok
(amer.-kínai)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 8.25 Mesék, 11.30 Irány a nagyi!
(amer.), 13.15 A karate kölyök (amer.), 15.50 Tulipános Fanfan (francia), 18.00
Híradó, 18.50 A hobbit
(amer.), 21.55 Nem kellesz
eléggé (amer.-német), 0.30
Győzzön az élet (amer.)

RTL II

8.30 Lehetek az eseted?
(amer.), 10.25 Szenvedélyek
viharában (amer.), 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
18.00 Heti hetes, 19.00 A
titkok könyvtára (amer.),
21.00 Minden lében négy
kanál (amer.), 22.00 Heti hetes, 23.00 A titkok könyvtára
(amer.), 0.50 A sors üldözöttje (amer.)

M2

12.35 Táncakadémia, 13.00
Kicsi a bors, de erős, 13.30
Ókori kalandok, 14.30 A
rút kiskacsa, 18.30 Misi
Mókus kalandjai, 19.05
Bogyó és Babóca, 19.10
Nyuszi Péter, 20.00 Böngésző, 21.00 Filmklub, 23.40
Magyarország, szeretlek!,
0.55 Loney, dear

Duna tv

9.35 Katolikus krónika,
13.40 Mesélő cégtáblák,
14.10
Kicsoda
Ferenc
pápa?, 15.00 Budai cukrászda (magyar), 16.30
Meztelen diplomata (magyar), 18.00 Híradó, 19.35
Magyarország, szeretlek!,
20.50 Koss uthk ifli (magyar), 21.50 A fekete tulipán (francia), 23.40 Srác a
biciklivel (belga-francia)

Duna World

10.05 Önök kérték, 10.55
Rúzs és selyem, 12.00
Kapcsoljuk Rómát, 12.30
Nótacsokor, 13.55 Szenes
Iván írta, 16.15 Labdarúgás, 19.00 Térkép, 19.30
Öt kontinens, 20.00 Évszakok Balázs Fecóval, 21.25
Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.05 Rúzs és selyem

Pozsony 1

12.45
Názáreti
Jézus
(olasz),
14.20
Grimm
mesék, 15.25 A kis sellő (cseh), 16.55 Menjünk
a kertbe!, 17.25 A három
testőr
(francia-olasz),
19.00 Híradó, 20.20 Kezét
csókolom (olasz), 23.00
A három testőr (franciaolasz), 0.35 A remény folyója (francia)

Pozsony 2

13.00 Ha nagy a szegénység, 14.40 A család, 15.05
Őrangyalok, 15.45 Színészlegendák, 15.55 Idegenek, 16.50 Jégkorong,
19.30 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.05 Dokumentumfilm,
21.00
Közel
egymáshoz (amer.), 22.55
Lefújva

Markíza tv

8.25 Hopp (amer.), 10.15
Hercegnő a malomból (cseh),
12.30 Chart Show, 14.45
Da Vinci kód (amer.), 17.45
Kulcsrakész ház, 18.25 Kredenc, 19.00 Híradó, 20.30 Herkules (amer.), 22.30 A farkasember (amer.), 0.40 Ismétlések

JOJ TV

8.55 A Simpson család
(amer.), 10.45 Jégkorszak
(amer.), 12.25 Éjszaka a
múzeumban (amer.), 14.55
Halálos csapda 4 (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Jégkorszak (amer.), 22.35
A bérgyilkos (amer.), 0.40
MacGruber (amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

5.05 Az idő örvényében, 7.55
Az öt legenda (amer.), 9.40
Szikraváros (amer.), 11.30
Macskafogó (magyar), 13.30
Jurassic Park 3 (amer.), 15.20
A leleményes Hugo (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Az utolsó léghajlító (amer.), 21.10
Éden Hotel, 22.30 A diktátor
(amer.), 0.10 Utódomra ütök
(amer.)

RTL Klub

6.30 Mesék, 7.20 Kölyökklub, 8.45 A fantasztikus
Róka úr (amer.), 10.20 Üzenet a palakcban (amer.),
12.45 A hobbit (amer.),
16.00 Richie Rich (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Ilyen
az élet (amer.), 21.05 Red
2 (amer.-francia), 23.20 Fekete Dália (francia-amer.),
1.45 A jeti bosszúja (amer.kanadai)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A nagy
ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Az élet
csajos oldala (amer.), 16.05
A nagy ízválasztó, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00
Derült égből fasírt (amer.),
21.00 Híradó, 21.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 22.00
Showder Klub, 23.00 Derült
égből fasírt (amer.)

M2

11.30 Arthur, 12.20 Telmo és
Tula, 12.30 Táncakadémia,
13.00 Az én kis szörnyeim,
13.25 Ókori kalandok, 15.05
Grimm mesék, 16.05 Caillou, 16.50 Lolka és Bolka,
17.45 Peppa malac, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Gyilkosság (amer.),
23.30 Életművész: Pál István
Szalonna

Duna tv

8.15 Az élet muzsikája
(magyar), 10.25 Család-barát, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 101 kiskutya (amer.),
17.00 Gasztroangyal, 18.00
Híradó, 18.30 Don Matteo (olasz), 19.30 Hölgyek
öröme (angol), 20.30 Álom
luxuskivitelben
(amer.),
22.25 II. János Pál

Duna World

9.15 Kicsoda Ferenc pápa?,
11.00
Kárpát
expres�sz, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Öt kontinens, 16.15
Puskás Suzuki Kupa, 18.45
Kosárlabda női bajnoki
döntő, 21.00 Híradó, 21.25
Gasztroangyal, 22.20 Ridikül

M1

KEDD

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

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 A macska, 17.25 Fiorella (amer.), 18.00 Tények,
19.30 Jóban Rosszban, 20.15
Zsaruk (magyar), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 Kasza!, 23.50
Hawaii Five (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.40
Fókusz, 14.10 Éjjel-nappal
Budapest, 15.25 A vihar (mexikói), 16.20 A szerelem foglyai (amer.), 16.45 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 19.20 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok
közt, 21.15 Castle (amer.),
22.45 XXI. század – A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 17.05 Agymenők, 18.05
Hupikék törpikék (amer.),
19.00 Egy kis mennyország
(amer.), 21.30 Magyarul
Baló Györggyel, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

13.00 Ókori kalandok, 14.50
Asterix 12 próbája (francia),
16.10 Caillou, 16.55 Lolka és
Bolka kalandjai, 17.10 Alex
és a tenger, 17.40 Vackor az
első bében, 18.45 Irány Dínóföld!, 19.20 Csűrcsavarosdi, 20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Twin Peaks
(amer.)

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.30
Don Matteo (olasz), 19.35
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.30 Önök kérték,
21.25 Van, aki forrón szereti
(amer.), 0.55 Ezer dollárt a
feketére (olasz)

Duna World

11.05 Minden tudás, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Kapcsoljuk
Rómát, 16.10 Elfelejtett parancsnok, 17.05 Magyarok
Latin-Amerikában,
17.55
Szerelmes földrajz, 19.30 A
rejtélyes XX. század, 20.00
Hogy volt?, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

13.05 Názáreti Jézus (olasz),
14.50 Grimm mesék, 15.50
Az őrülten szomorú hercegnő
(cseh), 17.15 Kapitány (francia-olasz), 19.00 Híradó,
20.20 Mit tudom én, 21.40
A szocializmus diszkrét bája,
22.10 A mentőautó (cseh),
23.05 A gyanúsított, 23.50
Kapitány (francia-olasz)

12.20 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35 Az
egészségügy, 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
16.55 Talkshow, 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 Senki sem tökéletes, 21.30 Szlovák receptek,
22.05 Harc az idővel, 22.50
Törvény és rend, 23.30 Rendőrségi ügyosztály

12.15 Az aranytorkú kislány
(amer.), 13.35 Az ajtó mögött, 15.25 Cirkusz, 16.50
Jégkorong, 19.35 A kis
medve, 19.45 Hupikék törpikék, 19.55 Hírek, 20.00
West Side Story (amer.),
22.30 Az ördög éve (cseh),
0.00 Keresztutak

12.00 Élő panoráma, 13.40
A család, 16.00 Nemzetiségi magazin, 16.25 Hírek,
16.45 Fókusz, 18.45 Esti
mese, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő, 22.00
Talkshow, 23.15 A boldogság harangjai

Pozsony 1

Pozsony 2

Markíza tv

9.55 Men in Black (amer.),
12.05 A három veterán
(amer.), 14.10 Hűtlenség
szlovák módra (szlovák),
17.25 Maci Laci (amer.),
19.00 Híradó, 20.30 Babovřesky (cseh), 23.35 A
hóhér (amer.-német), 1.55
Herkules (amer.)

JOJ TV

11.15 Alvin és a mókusok
(amer.), 13.10 Vettünk egy
állatkertet (amer.), 15.55 Jégkorszak (amer.), 18.00 Új kertek, 19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.30 Álomtánc,
23.40 A szfinksz titka (angolkanadai), 1.45 Élők és holtak
(angol), 3.05 A 93-as járat
(amer.)

Pozsony 2

Markíza tv

10.35 Maci Laci, 12.10
Babovřesky (cseh), 15.00
Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem
sírnak,
19.00
Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.45
Családi történetek, 22.50
Feleségcsere, 0.05 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

12.20 Dr. Csont (amer.),
13.20 A szfinksz titka
(amer.), 15.20 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.30 Vadlovak
(szlovák), 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.45 Gyilkosságok (amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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

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

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 17.25 Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Zsaruk (magyar), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 A konyha ördöge, 23.50 Lángoló Chicago
(amer.)

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Zsaruk (magyar),
21.15 Éden Hotel, 22.35
NCIS (amer.), 23.35 Belső
ellenfél (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A
vihar (amer.), 16.20 A szerelem foglyai, 16.45 Dr. Tóth,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.20 Éjjel-nappal Budapest,
20.40 Barátok közt, 21.15
Szulejmán (török), 23.05 Házon kívül, 0.30 Halálcsapda
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 17.05 Agymenők (amer.),
18.05
Hupikék
törpikék
(amer.), 19.00 Pokolba a szerelemmel (amer.), 21.30 Magyarul Baló Györggyel, 22.00
Az élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt

M2

12.20 Telmo és Tula, 13.20
Ókori kalandok, 13.50 Animália, 14.15 Arthur, 15.25
Kedvencek a világ körül,
16.30 Traktor Tom, 17.30 A
kis sárkány kalandjai, 18.05
Trombi és a tűzmanók, 18.40
Mentsük meg a Földet!, 19.05
Nyuszi Péter, 19.20 Csűrcsavarosdi, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 23.25 Ég, föld, férfi,
nő

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.05 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.30 Don
Matteo (olasz), 19.35 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.25
Szabadság tér, 21.15 Fapad
(magyar), 21.45 Gran Hotel
(spanyol), 23.35 A sorompók
lezárulnak (olasz)

Duna World

11.05 Magyar gazda, 12.30
Nemzetiségi műsorok, 13.15
Kívánságkosár, 16.10 Közösen a jövőért, 17.20 Határtalanul magyar, 17.45 Női
kézilabda-mérkőzés,
18.55
Hazajáró, 19.25 Csodabogár,
19.55 Önök kérték, 21.00 Híradó, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Az
egészségügy, 16.25 Csalók
akcióban, 17.00 Orvosok,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Rob Roy
(amer.), 22.30 A jó rendőr
(angol), 0.10 Rendőrségi
ügyosztály, 1.00 Riporterek

Pozsony 2

14.25 Roma magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 19.30 Esti mese, 19.45
100 nézet, 20.05 Dokumentumfilm, 21.25 Hírek, 22.00
Dosztojevs zkij, 23.55 Rendőrség, 0.05 Profik

Markíza tv

10.55 A férfiak nem sírnak,
12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.00
Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Chart Show,
22.35 Arrow (amer.), 0.30 A
múlt nélküli ügynök (amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 Gyilkosságok
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Fókusz, 14.10 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A
vihar (amer.), 16.20 A szerelem foglyai (amer.), 16.45
Dr. Tóth, 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz, 19.20 Éjjelnappal Budapest, 20.40 Barátok közt, 21.15 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 22.40
Gyilkos elmék (amer.), 23.45
Magyarul Baló Györggyel

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00
Szemenszedett
boldogság
(amer.), 21.30 Magyarul Baló
Györggyel, 22.00 Az élet csajos oldala (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.15 Telmo és Tula, 13.50
Animália, 14.45 A mesemondó, 16.30 Traktor Tom,
17.25 A kis sárkány kalandjai, 18.10 Magyar népmesék,
18.20 Pimpa, 19.05 Nyuszi
Péter, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Borgiák (kanadai), 23.40 Menjek/
Maradjak

Duna tv

10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Lola
(amer.), 15.55 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.30 Don
Matteo (olasz), 19.35 Szívek doktora (amer.), 20.25
Szálka, 21.20 Munkaügyek, 21.55 Római helyszínelők (olasz), 23.25
Férfihűség (magyar)

Duna World

10.55 Élő egyház, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.35 Evangélikus
magazin, 16.15 Közösen
a jövőért, 17.10 Határtalanul magyar, 17.45 Kosárlabda, 20.00 Szenes turné, 21.25 Gasztroangyal,
23.15 Tálentum

Pozsony 1

11.20 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.35 Az egészségügy, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 A boxer
(lengyel), 21.50 Riporterek,
22.15 Pokol, 23.45 Rendőrségi ügyosztály, 0.30 Az ajtó
mögött, 1.00 Ismétlések

Pozsony 2

10.35 Magyar magazin,
11.45
Évekkel
ezelőtt,
12.35 Élő panoráma, 13.05
Dosztojevszkij, 15.05 Fókusz, 15.55 Roma magazin,
16.30 Vadászoknak, 16.50
Jégkorong, 23.20 A rendelő,
23.45 Hírek

Markíza tv

10.50 A férfiak nem sírnak,
12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.00
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 Családi történetek, 22.50 Feleségcsere,
0.00 Gyilkos elmék (amer.),
1.00 A múlt nélküli ügynök
(amer.), 1.45 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.50 Tárgyalóterem, 13.20
Dr. Csont (amer.), 14.20 Panelház (szlovák), 15.20 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár, 17.00
Híradó, 17.55 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Vadlovak, 21.45 Ös�szeomlás (szlovák), 22.25
Dr. Csont (amer.), 23.25
Gyilkosságok (amer.), 0.25
Nyakkendősök (amer.)

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel
6.55 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.50 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
A macska (amer.), 17.25 Fio
rella (amer.-mexikói), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Zsaruk (magyar),
21.15 Éden Hotel, 22.35
Frizbi Hajdú Péterrel, 23.35
Grimm (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Agymenők (amer.),
13.40 Fókusz, 14.15 Éjjelnappal Budapest, 15.25 A vihar (amer.), 16.20 A szerelem
foglyai (amer.), 16.45 Dr.
Tóth, 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest, 20.40 Barátok
közt, 21.20 Rejtőzködő fenevadak (angol), 23.35 Magyarul Baló Györggyel

RTL II

10.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok közt, 16.05 A nagy
ízválasztó, 18.05 Hupikék
törpikék (amer.), 19.00 Dallas (amer.), 20.00 Érintés
(amer.), 21.30 Magyarul
Baló Györggyel, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt (magyar)

M2

11.20 Hunyormajor, 12.10
Telmo és Tula, 13.15 Ókori kalandok, 15.00 Szupersportosok, 16.15 Lolka
és Bolka kalandjai, 17.25 A
kis sárkány kalandjai, 19.10
Nyuszi Péter, 20.00 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Cam el ot (amer.-spanyol), 23.30 Munkaügyek,
0.00 Fapad (magyar)

Duna tv

10.30 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.00 Műkorcsolya és jégtánc vb,
16.35 Magyar elsők, 17.00
Ridikül, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.35 Rocca parancsnok (olasz), 20.30 Columbo
(amer.), 21.55 King (kanadai), 22.40 A rejtélyes XX.
század, 23.15 Forma-1, 1.00
Ne nyúlj a fehér nőhöz! (francia)

Duna World

9.15 Hacktion (magyar),
11.20 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Katolikus
krónika, 16.15 Szerelmem,
Kanada, 17.15 Határtalanul
magyar, 17.45 Szerelmes
földrajz, 18.20 Száműzött
magyar irodalom, 19.00 Szálka, 20.00 Kossuthkifli (magyar), 21.20 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.05 Az
egészségügy, 15.00 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
16.55 Orvosok, 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Mit tudom én,
21.40 A szocializmus bájai,
22.10 Ez a vidék nem öregeknek való (amer.)

Pozsony 2

14.15 Szasa (cseh), 15.35
Fókusz, 16.30 Szemtől
szemben, 17.20 Telehétvége, 17.50 Jégkorong, 20.30
Vad Pireneusok, 21.20 Művészetek, 21.45 Mozi, 22.15
Tzameti (francia), 23.45
Jazz

Markíza tv

12.00 Dr. House (amer.),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Cobra 11 (német), 15.00
Két és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor,
21.45 Családi történetek,
22.40 xXx (amer.), 1.15 Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

10.55 Tárgyalóterem, 13.30
Dr. Csont (amer.), 14.30 Ös�szeomlás, 15.20 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Kincsvadászok
(amer.), 23.30 A király nevében 2 (kanadai), 1.40 A hegynek is van szeme (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

április 4-én
április 5-én
április 6-án
április 7-én
április 8-án
április 9-én
április 10-én

Izidor (nagyszombat)
Vince (húsvétvasárnap)
Vilmos (húsvéthétfő)
Herman
Dénes, Albert
Erhard
Zsolt

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az ógyallai Bohony Anton és a komáromi Kurcsík Magdaléna, az őrsújfalusi Pikor Peter
mérnök és a komáromi Mgr. Horváthová Henrieta,
Valent Ferenc és Uhrin Renáta.

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Majonézes tormás sonkatekercs

Hozzávalók:
40 dkg gépsonka
(kb. 12-14 szelet
téglalap alakú, hosszúkás)
50 dkg tehéntúró
160 g majonézes torma
(1 nagy tubus + 1 kis tubus)
Díszítéshez
5 dkg csemegeuborka
3 teáskanál paprikakrém
Elkészítése:
A majonézes tormát a túróba dolgozzuk, ha szükséges, sózzuk. Ha
túl száraznak érezzük, akkor kell bele a kis tubus majonéz vagy pár
kanál tejföl. A túróból egy kis adagot félreteszünk a díszítéshez. A
gépsonka szeletek szélére kb. egy púpos evőkanálnyit teszünk, majd
feltekerjük, és tálra fektetjük. Nyomózsákba töltjük a maradék túrót,
és tetszés szerint kis halmokat nyomunk a tekercsekre. Felkarikázzuk
a csemegeuborkát, és a túróhalomra nyomjuk. Paprikakrémmel koronázzuk meg. Jól behűtve tálaljuk.

ÚJSZÜLÖTTEK

humorcsokor

Komáromban született: a komáromi Tömösközi Eszter és Bálint Bianka, az ímelyi Uhrin Michal, a muzslai Tómus Anna,
a szentpéteri Farkaš Denis, a marcelházai
Džačovský Lukáš és Kovács Olivér, az érsekújvári
Krkoška Matúš, a tanyi Marton Gergő és az ekeli
Kocsis Benedek.

– Móricka, te nem tanultad meg a múltkor feladott imát! Igaz?
– I-i-igaz, plébános bácsi, de honnan tetszik
tudni?
– Látom a szemedről!
Nos, mit fogsz délután
csinálni?
– Elmegyek a szemészetre...

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Szivanyó Imre (48 éves), Demin
Peter (46 éves), Rigóová Priska (73 éves), Božidarov Krum (82 éves), a gútai Nagy Ferenc (59 éves),
a keszegfalvai Lehocký Dušan (44 éves), valamint
a marcelházai Czibor Margit (83 éves).
Emléküket megőrizzük!

Újra indult a börze
Komáromban,
a Vár piacon!
Tel.: 0903 762 511.

* Eladó tisztított lucernamag.
Tel.: 0907 578 200.

* Hízók eladók. Tel.: 0908 306
554.
* Felveszünk szakácsot, vagy
szakácsnőt Komáromban. Tel.:
0902 297 175.
* Eladó fél évig használt 60 l-es
vízmelegítő bojler. Tel.: 0905 259
096.
* Komáromban, a Vág partján
nyaraló eladó. Tel.: 0905 468
674.

MEGEMLÉKEZÉsEK
Csak az hal meg,

akit elfeledünk.

Fájó szívvel emlékezünk
április 1-jén,
halálának első évfordulóján

Csizmazia Rudolfra.

Emlékét örökké őrző családja,
és a rokonság
Csak az hal meg,
akit elfelednek…
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk április 4-én

Habodász Istvánra
(Komárom),

halálának huszadik évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Emlékét őrző családja

– Hogy állítja meg az indián a kamiont?
– ???
– Rálép a fékre!
– Az én anyósom olyan,
mint a húsvéti tojás!
– Hogyhogy?
– Erősen festett, és előbbutóbb összetöröm.

*

Köszönetnyilvánítások
Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek és
mindazoknak,
akik március 25-én elkísérték
utolsó útjára, az ógyallai temetőbe
a drága, jó édesanyát, nagymamát
és dédnagymamát,

Babapiskótás szelet
Hozzávalók:
Piskóta:
5 db tojás
5 púpozott ek.
finomliszt
5 csapott ek. cukor
fél csomag sütőpor
Az összeállításhoz:
20 dkg babapiskóta
25 dkg margarin
20 dkg porcukor
2 db tojás
2 dl feketekávé
(édesített, tejjel hígított)

2 ek. csokoládéforgács
3 ek. sárgabaracklekvár

Elkészítése:
Az 5 tojásból piskótát sütünk. Ha kihűlt, baracklekvárral vékonyan
megkenjük. Erre fektetjük a feketekávéba mártott babapiskótát, a
tepsi hosszanti oldalával párhuzamosan hosszában.
A margarint habosra keverjük a porcukorral és a két tojás sárgájával,
majd hozzáadjuk a 2 tojás felvert fehérjét. Ezzel a krémmel kenjük
meg a babapiskóta réteget. Legalább egy órán át hűtjük, majd csokit
reszelünk rá.
(Sütési hőfok: 170°C * sütési mód: hőlégkeveréses * tepsi mérete: 25x35 cm)

MEDITÁCiÓ

„Változz meg és átalakul a világ!”
Sok szeretettel meghívunk az ingyenes hétfői együttléteinkre, amelyeket március 30-tól folyamatosan tartunk, ezért bármikor csatlakozhatsz hozzánk. Megismerkedünk egy újfajta
életstílussal, elsajátítjuk a meditáció technikáját, amely segít
az egészség megőrzésében, jobb koncentrációt biztosít, segít
a hatékonyabb munkavégzésben és a gyorsabb tanulásban.
Továbbá útmutatást kapunk, hogyan szabaduljunk meg a haragtól, negatív gondolatoktól és hogyan kezeljük helyesen a
stresszhelyzeteket. Választ kapunk olyan kérdésekre is, hogy:
Ki vagyok én? Mi az életem célja?
Helyszín: Komárno, Letná 22.
A kezdés időpontja: 2015. 03. 30., 18.00-tól

Információk: 0949 206 282, 0905 702 872.

Hypopôžička
na čokoľvek
•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
•Vedenie úverového účtu zadarmo
•Garantované splátky až do konca splácania
•Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku
Nie je úrok ako úrok!

Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)

( 0907 771 903

www.mojepozicky.sk

özv. Kecskés Ferencné,

született Krivanek Máriát,
akit az Úr életének 92. évében szólított magához.
Köszönjük, hogy koszorúikkal, virágaikkal
és a részvétükkel enyhíteni próbálták mély fájdalmunkat.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik március 20-án
elkísérték utolsó útjára,
a komáromi katolikus temetőbe

Polhammer Annát
(született Csanda),

aki 59 éves korában
távozott szerettei köréből.

A gyászoló család

K A R AT E
A múlt hét végén rendezték meg Gútán a Nyugat-szlovákiai Regionális Kupa soron következő fordulóját,
amelyen a Polgármesteri Vándorserlegért is folyt a küzdelem. Ezen a fordulón 15 regionális klub képviseltette
magát és közel 200 versenyző lépett tatamira.
A Tayió Karateklub ezúttal
is jól szerepelt, hiszen olimpiai pontozásban a lista legfelső fokára került. Tizenhárom aranyérmet, 6 ezüstöt és
6 bronzérmet szerzett a csapat. A polgármesteri kupáért
zajló versenyben 98 pontal a
dobogó második foka illette
meg a Tayiót a Kachi Nitra mögött, míg a harmadik
helyezett a Trend Bánovce
nad Bebravou csapata lett. A
klub egyéni eredményei:
Fitos Ádám, kata 1. kumite
3 * Varga Patrik, kata 2. kumite 1 * Dibusz Tomáš, kata
7. kumite 3 * Szulcsányi
Anasztázia, kata 5 * Bogárová Dominika, kata 1. kumite
3 * Nagy Viktor, kata 1. ku-

mite 1 * Vajlik Viktor, kata
5 * Nagy Dávid, kata 5 *
Varga Linda Bettina, kumite
1 * Erdélyiová Nina, kumite
1 * Rigó Rebecca, kumite 3
* Szulcsányi Anasztázia, kumite 2 * Forró Réka Dorina,
kumite 1 * Fűri Ádám, kumite 3 * Györe Ádám, kumite 2 * Kalmár László, kumite
5 * Marčiš Marián, kumite 5
* Szulcsányi Viktor, kumite
1 * Molnár Máté, kumite 5
* Bagita Dániel, kumite 1 *
Forró Áron Gyula, kumite 2
* Morvay Zsolt, kumite 2 *
Vermes Ákos, kumite 1. és
3 * Jóba Attila, kumite 1. és
1 * Veres Zsolt, kumite 2 *
Bogár Ján, kumite 1 * Balázs Zoltán, kumite 2.

A regionális fordulón tatamira léptek a Corvin HE
versenyzői is, akik – bár csak heten voltak – nyolc
érmet szereztek. Az eredményeik:

Lakatos Erika kata (formagyakorlat) 3. kumite (harc)
2. helyezés, Kurucz Mário
kata 3., kumite 1. helyezés,
Mezei Szabolcs kata 3. helyezés, Horváth Christopher
kumite 3. helyezés, Horváth
Adrián kumite 2. helyezés,

Horváth Zoltán kumite 3.
helyezés.
A versenyen tatamira lépett
még a klub színeiben Farkas
Fruzsina, akinek ez volt élete
első versenye. Érmet ugyan
nem sikerült szereznie, de
helytállása példaértékű volt.

L A B D A R Ú G Á S

III. liga nyugati csoport
Komárom – Verbó 0:1 (0:0)
Igaz, hogy fújt a szél, kevés
volt a komáromi szurkoló, de
az első félidőben illett volna a
hazai csapatnak nagyobb lelkesedéssel küzdenie, viszont
mindkét csapat izgalommentes
45 perccel „kedveskedett” a
nézőknek. Mindez megbos�szulta magát, mert a második
félidőben ugyan mezőnyfölényben volt a komáromi csapat, viszont a
vendégek védelme jól
zárt, s a találkozó vége
előtt 9 perccel a verbói
csapat megszerezte az
értékes győzelmet. Komárom a bajnoki táblázat 11. helyén áll 26 ponttal.
IV. liga
Gúta – Vágfarkasd 3:0 (1:0)
Az első félidőben a hazai csapat nem is annyira ellenfelével
küzdött, mint a szembe fújó
széllel. Hiába volt mezőnyfölényben, csak az első félidő
utolsó percében sikerült vezetéshez jutnia, amikor a 45.
percben Tóth A. védhetetlen
gólt lőtt. A második félidőben
már könnyebb volt a hazaiak
helyzete és az 55. percben Magyar növelte csapata előnyét.
Ezután a farkasdiak inkább a
védelemre, mint a támadásokra összpontosítottak, de a 73.
percben egy Kókai – Matúš –
Bátora összjáték eredményeképp újabb gútai gól született.
V. liga keleti csoport
Ekel – Dolný Ohaj 1:2 (1:1) A
találkozó 11. percében Inczédi a
vendégkapus tévedését kihasználva szerezte meg az ekeliek
gólját és a következő percekben is folyamatosan támadták
a vendégek kapuját, ám gól már
nem született. A 37, percben a
vendégeknek sikerült kiegyenlíteniük, sőt a találkozó 57. percében a győzelmet jelentő gólt is
ők lőtték * Ógyalla – Perbete
4:2 (1:0) A találkozó első perceiben vehemensen támadott a
vendégcsapat, ám az első gólt a
hazai Turza lőtte a 24. percben.
A szünet után, a második félidő
2. percében ismét Turza volt
eredményes, azután öt perccel
később beállította a mesterhár-

mast is. Annak érdekében, hogy
az ógyallaiak megnyugodjanak,
Turza is lőtt egy gólt. Ezek után
a találkozó 75. és 78. percében
Németh szépítette a perbeteiek
vereségét * Naszvad – Ímely
0:4 (0:1) Az első féidőben kiegyensúyozott játékot láthattak
a szurkolók annak ellenére,
hogy a 22. percben Gál megszerezte a vendégek vezetést
jelentő gólját. A második félidőben viszont a
vendégcsapat igazolta,
hogy jogosan áll a bajnoki táblázat élén. A
62. és 69. percben Bacigál, majd a 85. percben
Oršolík lőtt gólt * Marcelháza – Zsitvabesenyő 1:1 (1:1)
A találkozó hatodik percében a
vendégcsapat Varga Tamás góljával szerzett vezetést, de három
perccel később már Német P. ki
is egyenlített. Ezután a két 16-os
között folyt a játék, lényegében
izgalmas eseménynek csak az
számított, amikor sérülése miatt
Pálinkást elszállította a mentő *
Szentpéter – Komját 3:1 (1:1)
Az első meglepetést a vendégcsapat okozta, amikor a hazai
védelem hibáját kihasználva,
az 5. percben Soboňa belőtte a
találkozó első gólját. Csaknem
negyedórába telt, mire a szentpéteriek is észbe kaptak, majd
büntetőből Lakatoš egyenlített.
A második félidőben ugyan jól
zárt a komjáti védelem, de a
szentpéteriek a 48. percben ismét Lakatoš, majd az 55. percben Vida révén megérdemelt
győzelmet arattak * A bajnoki
táblázat élén Ímely csapata áll
41 ponttal, 2. Ógyalla (36), 6.
Ekel (29), 7. Marcelháza (29),
10. Szentpéter (23), 12. Naszvad (21), a 15. Perbete (15).
Járási bajnokság
19. forduló
Actív Komárom – Hetény 0:2
(0:2) A vendégcsapat semmit
sem bízott a véletlenre és már
az első félidőben bizonyította,
hogy jobb formában van, mint
a vendéglátók. Előbb Lévai,
majd Marikovec lőtt gólt a
komáromiaknak. A második
félidőben már hiába próbált
szépíteni a hazai csapat, a
vendégek jobban zárták sorai-

kat * Gúta B – Izsa 1:3 (1:1)
Mindkét csapat játékában a
pontatlanság dominált, hiányzott a lelkesedés, így a vendégszurkolók is csak a három
pontnak örülhettek. A mérkőzés 11. percében Rovács egy
kapu előtti kavarodásból megszerezte az izsaiak vezetését.
A 23. percben Haris védhetetlen góllal egyenlített. Ezután a
hazai csapat görcsösen, lassan
szőtt támadásai mind elakadtak
az izsai védelmi falban, a vendégek ellentámadásai viszont
egyre veszélyesebbek lettek. A
második félidőben öt perc alatt
Rovács újabb két gól lőtt, ami
egyben a végeredmény is lett.
Az, hogy a hazaiak elkerülték a
nagyobb vereséget, elsősorban
a mezőny legjobbjának, Kádek
Szabolcs hátvédnek köszönhető * Keszegfalva – Marcelháza B 3:2 (2:21) A találkozó
elején már tapsolhatott a hazai
szurkolótábor Budai góljának,
amit Zsemlye gólja tetézett. A
vendégek ennek ellenére folyamatosan támadták a keszegfalvai kaput és a félidő végéig
Obložinský szépíteni tudott.
A második félidő kezdete is a
keszegfalvaiaknak kedvezett,
Csepreghy gólja növelte a hazaiak előnyét. Még egy elhibázott 11-est is megengedtek
maguknak. Méhes gólja csak
szépített a marcelházai fakó
csapat vereségén * Dunamocs
– Csallóközaranyos 1:1 (0:0)
A hazai csapat ugyan átgondoltabban és technikásabban
játszott, mint ellenfele, ennek
ellenére egyik csapat sem tudott gólt lőni. A második félidőben is érezni lehetett a mocsi fölényt, amit Kečkéš gólja
is igazolt, viszont a 86. percben
Jakab egyenlíteni tudott * Lakszakállas – Újgyalla 2:0 (1:0)
A nagyobb lelkesedés nélkül
játszott első félidőben a játék
lényegében a két 16-os táján
folyt, majd Győri gólja hozott
változást. A második félidőben
Inczédi növelte a hazaiak előnyét * Búcs – Bátorkeszi 0:3
(0:1) A találkozó kezdetén a
vendégcsapat szerezte meg a
vezetést, igazolva, hogy megérdemelten áll a táblázat él-

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
Nagytapolcsány – PK Komárom 6:12 pontszerző Tóth 4,
Moravec és Varga 3,5, id.
Olláry 1. A PK Komárom
csapata a bajnoki táblázat
3. helyén áll 75 ponttal
IV. liga C csoport
Pok. Komárom B – Vághosszúfalu 5:13 Pontszerző Való és Bitter 2,
Turner 1 * PK Komárom
B – Pok. Komárom A 9:9
Pontszerző Lacko 3,5, Bánfalvy 3, Vankó 1,5, Gálik 1, ill.

Machalik és Kürthy 3,5, Rajkó
2. A Pok. Komárom A csapata
82 ponttal a táblázat 2. helyén
áll, a PK Komárom a 6. (74
p.), 14. a Pok.
Komárom
B
csapata (26 p.)
VI. liga
Interspead Érsekújvár – Perbete A 2:216
Pontszerző
Káplocky 4,5, Konč és Habara
3,5, Uzsák A. 1,5, Uzsák M. 1.

ÚSZÁS

Az örökifjú sportember, Bangha Dezső ezúttal sem
tagadta meg önmagát és felállt a rajtkőre a Békéscsabán megrendezett nemzetközi szenior úszóversenyen.
Az 50 m-es medencében, a 75-79
éves korcsoportban a 100 méteres
gyorsúszás kategóriájában, illetve
a 100 m-es hátúszásban állhatott
dobogóra, hiszen az elsőben 1:56
perces, a másodikban 2:13 p-es
idővel ért célba.
Eredményéhez gratulálunk!

VII. liga
Perbete B – Párkány 6:12
Pontszerző Uzsák M. és Farkas 2, Lengyel és Annus 1, A
perbetei B csapat a bajnokság
3. helyén áll 52 ponttal.

Húsvéti
asztalitenisztorna

Amatőrök és járási regisztrált
asztaliteniszezők
állhatnak
fel a gútai 6. húsvéti asztalitenisztornán, amelyre április
4-én a sportcsarnokban 9 órától kerül sor.

mezőnyében. Igaz, az első gól
Kétyi révén öngól volt, a másik
félidőben viszont De La Cruz
és Csicsó növelte a vendégek
gólarányát * Path – Nagykeszi
3:0 (1:0) Az álmos kezdés után
Bajza gólja jelezte azt, hogy a
hazaiak nem okoznak csalódást szurkolóiknak. A második
félidőben először 11-esből,
majd saját felfutásból lőtt gólt
Paulík. A bajnoki táblázatban 1. Izsa 38 ponttal, 2. FK
Actív (35), 3. Hetény (35), 4.
Bátorkeszi (32), 5. Marcelháza B (31), 6. Újgyalla (27), 7.
Csallóközaranyos (27), 8. Nemesócsa (24), 9. Path (22), 10.
Gúta B (21), 11. Keszegfalva
(18), 12. Dunamocs (17), 13.
Nagykeszi (17), 14. Búcs (17),
15. (Lakszakállas)
Járási bajnokság
II. osztály, 18. forduló
Vágfüzes/Kava – Dunaradvány 4:0 (3:0) góllövő Tokár
A. 2, Čerešník , Boráros * Selye Egyetem – Nagysziget 1:3
(0:1) góllövő Vontszemű, ill.
Lengyel M. 2, valamint Molnár * Őrsújfalu – Szilos 2:3
(1:1) góllövő Kovács, Döme,
ill. Zmeček, Hegedűs és Bilko
* Megyercs – Tany 1:1 (0:1)
góllövő Szoboszlai, ill. Tamási * Ifjúságfalva – Bogyarét
0:1 (0:0) góllövő Leczkési
* Martos – Csicsó 3:0 (0:0)
góllövő Rácz, Bilkó, Csicsó
* Bajcs – Bogya/Gellér 3:2
(1:1) góllövő Nagy L. 2, Nagy
Cs., ill. Baranyai és Czikor. A
bajnoki táblázat első helyén
Szilos áll 48 ponttal, 2. Vágfüzes/Kava (43), 3. Martos
(30), 4. Őrsújfalu (30), 5. Bogya/Gellér (27), 6. Nagysziget (26), 7. Bogyarét (24), 8.
Megyercs (22), 9. Bajcs (21),
10. Ifjúságfalva (20), 11. Dunaradvány (17), 12. Tany
(12), 13. Selye Egyetem 12),
14. Csicsó (12).
Ifjúsági V. liga,
keleti csoport, 19. forduló
Szőgyén – Madar 9:0 * Naszvad – Garamkálna 1:1 (1:0)
góllövő Paluska * Rybník –
Nemesócsa 0:2 (0:1) góllövő
Végh és Bedecs * Szentpéter
– Komját 0:0
-boldi-

MOTORSPORT

Kiskunlacházán rendezték
meg a gyorsulási motorkerékpárverseny első fordulóját, ahol Kawasaki ZZR 1400
cm3-es motorja nyergébe
pattant a komáromi Szabó
István is.
A kvalifikációban 0,08 sec hátránnyal sikerült a 2. helyen a
döntőbe kerülnie. A döntőben
megtartotta a 2. helyet, viszont
ezen a versenyen 246 km/órás
sebességével és 9,61 sec/402
méteres teljesítményével megdöntötte eddigi rekordjait.

KOSÁRLABDA
Az Eurovia szlovák kosárlabdabajnokság elődöntőjének első
mérkőzésén teltházas sportcsarnok várta a vendégeket, ám a
legnagyobb üdvrivalgás a csapatba visszatérő T. J. Bannister
pályára lépését fogadta.
MBK Rieker COM-therm
Komárno – BK Inter Incheba Bratislava 90:85 (25:16,
25:20, 16:22, 24:27) A komáromi csapat első pontjait Saša
Jankovič szerezte, azután folyamatosan támadott a csapat.
Az első negyed vége előtt 7
perccel, 11:1-es állásnál a vendégek mestere időt kért. Bár
utána javult az Inter játéka,
nem tudta megközelíteni a komáromi csapatot. A
negyed végén Kozlík
hárompontosa után
kilenc pont volt a két
csapat közötti különbség.
A második negyed
kezdetén a pozsonyi
szurkolók még remélték, hogy sikerül
feljebb
zárkóznia
csapatuknak, ám hat
perccel a félidő előtt
már 15 pontos volt
a komáromi előny,
s a játékrész végén
50:36-ra vezetett a
Rieker COM-therm
csapata.
Ha már technikailag nem
tudták a komáromi csapatot legyőzni, a pozsonyiak az
erőszakosabb játékra összpontosítottak, ám ennek köszönhetőek alig több mint 3 percnyi
játék után már az ötödik személyi hibájukat gyűjtötték be.
Annak ellenére, hogy a pozsonyiak foggal-körömmel harcoltak, Komárom tartotta előnyét, igaz, már csak 8-pontos
előnnyel várta az MBK a záró
játékrészt. Az utolsó negyed
sem volt izgalmaktól mentes,
hiszen nyolc perccel a meccs
vége előtt kiegyenlített az Inter,
a vezetést is átvették. Ekkor lé-

pett pályára Igrutinovič, akit a
pozsonyi védők csak szabálytalanul tudtak megállítani. A
büntető után, 70:69-nél ismét
az MBK-nál volt az előny, amit
ezután sokáig már nem is adott
ki a kezéből a komáromi gárda.
Az utolsó 25 másodperc tartogatta a legnagyobb izgalmakat,
87:85-nél a hazai közönség
felállva buzdította csapatát.
Ennek meg is lett az eredmé-

nye, Kratochvíl egy gyönyörű
hárompontossal koronázta meg
a csapat teljesítményét, s bár az
utolsó sípszóig nem sikerült a
hárompontos lemaradást ledolgozniuk, 90:85-re megnyerték
a mérkőzést!
Komárom pontszerzői: Bilič
10, Jankovič 6, Igrutinovič
16, TJ Bannister 23, Maslík,
Halada 8, Kratochvíl 10, PJ
Alawoya 11, Kozlík 6.
Szerdán Pozsonyban lép pályára a komáromi csapat, s
minden valószínűség szerint
hatalmas összecsapásra kerül majd sor.
Foto: Kecskés Ferenc

BIRKÓZÁS
A március 21-én, Privigyén megrendezett ifjabb diákok kötöttfogású szlovák bajnokságán a Komáromi járás utánpótlása remekül szerepelt, több korcsoportban és súlycsoportban is
dobogóra állhattak. Az eredmények:
Szlovák bajnoki címet szer- 35 kg-ban: 7. SZABÓ Dávid
zett: 29 kg-ban NAGY NIKO- (Gúta)
LASZ (Spartacus Komárno) * 40 kg-ban: 2. NAGY Tamás
52 kg-ban HEGEDÜS VIK- (Sp. KN)
TOR (ZK Marcelháza) * 62 44 kg-ban: 2. PREZMECZKÝ
kg-ban KOVÁCS NICOLAS Július (Sp. KN) * 4. LAKA(ZK Madar)
TOŠ Imrich (Sp. KN)
48 kg-ban: 2. DOMIN BarnaTovábbi helyezések:
bás (Marcelháza) * 5. BALOGH
27 kg-ban: 3. GALBAVÝ Al- Attila (Marcelháza)
bín (Marcelháza) * 4. DINKO 62 kg-ban: 3. GERGO Kristóf
Branislav (Gúta) * 5. REMES (Sp. KN) * 5. TÖRÖK Balázs
Norbert (Madar) * 7. BECK (Sp. KN)
Kristián (Marcelháza) *
Csapatbajnokság:
33 kg-ban: 2. HORVÁTH
2. Spartacus Komárno * 6.
Alex * 3. NAGY András ZK Marcelháza * 13. ZK Ma(mindketten Sp. KN)* 4. ĎU- dar * 14 ZK Gúta * 17. ZK
RÁČ Dávid (Gúta)
Naszvad

R Ö P L A B D A

A szlovák röplabda-bajnokság elődöntőjének első felvonásán magabiztos győzelmet aratott a miközben a vendégcsapat inkább
tétovázott, minthogy támadójátéSpartak Komárom a VK Privigye ellen. A folytatás már nem volt ilyen szívderítő...
Spartak VKP Komárom – VK
Privigye 3:0 (25:18, 25:19,
25:18) Horník irányításával a
Privigye elleni elődöntő első
szettjét különösebb gond nélkül, 25-18-ra hozta a Spartak. A
hazaiak szempontjából a második szett is jól indult, azonban a
vendégegyüttes is megtalálta a
ritmust, és támadásait jól fejezte

be. A Spartak játékosai a kritikus
pillanatokban azonban jól összpontosítottak, így a szett végén
ismét komáromi győzelem született. Ahogyan a harmadik szett
után is, ami pedig már a győzelmet jelentette. A harmadik szetben néha fáradtság is tükröződött
a komáromi csapaton, ám így is
győzni tudott. A 6-7 pontos szett

előny azonban a visszavágón kevésnek bizonyult.
VK Prievidza – Spartak VKP
Komárno 3:0 (17, 19, 21) Rendkívül izgalmas találkozóra került
sor a visszavágón. Privigye megtáltosodott, miközben a komáromi
csapat alig talált magára. Egyértelműen a vendéglátók leütéseinek örülhettek a hazai szurkolók,

kot mutatott volna. Mintha megismétlődött volna a játékfölény,
csakhogy ezúttal a privigyeiek
voltak kezdeményezőbbek, s így
mindhárom játékrészben fölényben voltak. Komárom csapatának
pontszerzői: Pělucha 3, Hollý 0,
A. Patúc 6, Hinduliak 0, Horník 9, Kišš 4, Libero Ľ. Nemec
(Demčák 6, Demeter 2, M. Patúc
0, Z. Németh 0).
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