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A romlott brazil hús és a földről felszedett túró filozófiája

Mi mindent etethetnek meg még velünk?

A legtöbb ember velem együtt bizonyára meg sem lepődik azon, hogy bennünket sem került el a brazil húsbotrány,
hiszen az ilyesmi lassan szinte napihírnek számít széles e hazában. Holott igenis meg kellene lepődnünk. No nem
azon, hogy vannak multicégek, melyek a haszonért bármire képesek, még arra is, hogy a romlott, büdös húst némi
vegyszerrel kezelve minden további nélkül piacra dobják. Ők attól azok amik, hogy a haszonért szinte bármire
képesek. Ennek is megvan a maga természetrajza a feldolgozóüzemekben, üzletekben egyaránt. Először jönnek a
„kis” stiklik, mint például a lejárt termékek átcímkézése, ami ugyebár még nem feltétlenül romlott, de azért már
nincs mit keresnie a polcokon.
Aztán következik második lé- valaki, bár ezek a határok idő- szerezett romlott húst is szem- hollandok is úgy vélték, hogy
pés, amikor már romlott is, bü- vel általában fokozatosan ki- rebbenés nélkül megetetve ve- jó lesz ez nekik, lényeg, hogy
dös is, hát segítenek rajta. Ha tolódnak. De mint említettem, lünk? S az sem elhanyagolható ne mi együk meg? Ha valaha a
kell akár vegyszerrel... Ha lenne ebben az egészben nem is ez a tény, hogy ez a zamatos cse- kommunizmus bűneit felsoroló
kedve az embernek viccelődni, lelkiismeretlen, becstelen hoz- mege nem máshogyan érkezett fekete könyv mintájára valaki
felidézhetnénk az örökzöldnek záállás a meglepő, hanem az, hozzánk, mint az oly finnyás ennek a kornak is összefoglalszámító Indul a bakterház kép- hogy mit keres nálunk a brazil uniós Hollandián át, ahol ugye- ná a vétkeit, az ilyen és ehhez
sorait, konkrétan azt a jelenetet, hús? Kinek a bűne az, hogy mi- bár alaposabban meg kellett hasonló jelenségek is érdemelamikor a túró kiborul a földre, a után tönkretették, leépítették a volna nézni, mit is engednek nének egy ugyancsak terjedelbanya pedig felszedegeti „meg- hazai sertés-, szarvasmarha- és be, illetve mit is passzolnak mes és tanulságos fejezetet...
eszik ezt még a pesti úri népek” baromfinevelést, a háztájival tovább nekünk. Vagy netán a
-nkzsmegjegyzés kíséretében. Így kezdődően és a nagyüzemivel
vannak ezzel sokan sok he- záródóan, és éhségövezetté
lyen, legfeljebb manapság már változtatták a valaha az ország
nem titulálnak senkit úri népek éléskamrájának számító régiókifejezéssel. A különbség csu- kat, most kiszolgáltatják az orpán abban van, hogy becstelen szág lakosságát a brazil húsipar A Tudományos Diákkörök XVII.
kapzsiságában meddig megy el kénye-kedvének, akár vegy- Kárpát-medencei Konferenciáját
Székesfehérváron rendezték meg,
melyen részt vett a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont elLapunk múlt heti számában közöltük „Közömbös számuksős gimnazistája, Henzel Dániel.
ra a város érdeke” című írásunkban, téves adatot közöltünk.
Ő a környezettan, környezetvédeAz ominózus mondat helyesen így hangzik: „Olláry Viktor, a
lem szakon kidolgozott A légkör
KOMVaK korábbi elnöke és Glič Konstantín, a felügyelőbizottkirályának látogatása Bulcsú vesági tagja funkcióban való megerősítése mellett szavazott…”
zér falujában című anyag megvéAz érintettektől elnézést kérünk.
désével 1. helyen végzett. NyereUgyancsak elnézést kérünk Less Károlytól, aki a szavazások
ménye egy nyári táborozás, s ezen
többségében az ellenzékkel együtt nemmel szavazott, illetve
felül kapott 20 pontot az egyetemi Henzel Dániel és felkészítőtartózkodott a szavazásnál.
je, Breuer Hajnalka
felvételihez.

A Marianum EIK diákjának
rendkívüli sikere

Elnézést kérünk …

Emlékfutás a deportálások 70. évfordulója alkalmából
Merész elhatározásra jutott a medgyesegyházai Zipperer Viktor, akinek a nagymamáját Gútáról telepítették ki. Arra vállalkozott, hogy a kitelepítés 70. évfordulója
tiszteletére tíz nap alatt lefutja a Gúta és
Medgyesegyháza közötti több mint 400 kilométeres távolságot. Vasárnap délelőtt 10
órakor a városi hivatal elől indult útjára és
tervei szerint április 12-én, délelőtt 10 órakor érkezik meg Medgyesegyházára a gútai kitelepítettek emlékművéhez. A rajthoz
elkísérete Nagy Béla, Medgyesegyháza polgármestere is (felvételünkön Horváth Árpád polgármesterrel), aki a gútai atlétákkal
együtt futott a Szent Rozália-emlékpark
kapujához, a kitelepítettek emlékművéhez
egy rövid főhajtásra. Gútáról Komáromba,
majd Oroszlányba folytatódott az útja.

MEGHÍVÓ A XVI. VOX HUMANA
KÓRUSFESZTIVÁLRA

Április 7-én 18 órakor a Komáromi Városi Művelődési Központban kerül sor a komáromi
énekkarok tavaszi hangversenyére, valamint a fennállásának 15. évfordulóját ünneplő GAUDIUM vegyes kar ünnepi koncertjére.
A hangversenyen fellép:
pai Erkel Ferenc Ének – Zenei Városi Művelődési Központ,
Az Eötvös Utcai Alapisko- Általános Iskola Gyermekkara a GAUDIUM Polgári Társulás
la Gyermekkara – vezényel: – vezényel: Dr. Szatmáry F. – és a szereplők minden kórus
Siposs Jenő * a Komáromi Péterné Rédei Margitta.
barátot szeretettel várnak.
Városi Művelődési Központ A szervezők – a Komáromi A belépés díjtalan.
és a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara és
Kicsinyek Kórusa, vezényel Juhász Mónika és
Pfeiferlik Annamária * a
Mariánum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana nagyok kórusa – vezényel: Orsovics Yvette * a
Selye János Gimnázium
énekkara – vezényel: Stirber Lajos * a Komáromi
Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes
kara – vezényel: Stirber
Lajos * Vendégként: a pá-

Gazdag program várja
a Komáromi Egyetemi Napok résztvevőit

A bőség kosarából...

Április 3-a és 7-e között immár tizenharmadik alkalommal
rendezi meg a Komáromi Egyetemi Napok elnevezésű rendezvénysorozatot a Selye János Egyetem és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata. A program hétfőn reggel kilenc
órakor vette kezdetét és péntek délig tart. Az idei tematika elsősorban Selye János születésének 110. évfordulója, illetve az
egészségügy és a stressz köré összpontosult.
A megnyitó keretén belül a Se- adást, majd Bedő Imre közgazlye János Egyetem rektora, dr. dász, világutazó előadását hallJuhász György, és a Selye Já- gathatták meg a résztvevők. Az
nos Egyetem Hallgatói Önkor- egyetem konferencia-központmányzatának elnöke, Konkoly jában a TEVAgy a hős! elneveAttila köszöntötte az egybe- zésű mentősbemutatóra került
gyűlteket, majd negyed tíztől sor, ahol a résztvevők könydr. Filakovszky János előadása nyeden és szórakozva ismerkövetkezett Ipari gyógyszerfej- kedhettek meg az újraélesztés
lesztés a XXI. században cím- egyszerű módszereivel, miáltal
mel. Tíz órától a K1 teremben bárki életmentővé válhat. Az
a Camp Leader, a hallgatók előadást követően dr. Fila
nyári amerikai munkavállalá- kovszky János tárlatvezetést
sával foglalkozó cég szlovákiai tartott a Selye Jánosról készült
igazgatója, Benkovics Sándor kiállításon. A hétfő estét – már
tartott előadást az egyetem sok éve – hagyományosan a
konferencia-központjában. Ezt Tanár-Diák estek zárták. A
követően Lukoviczki Réka Sirály Kollégium étkezőjében
előadására került sor Újraépít- H. Nagy Péterrel beszélgettek
kezni a nulláról címmel, majd a hallgatók, míg a Viking pubmegkezdődtek a karspecifikus ban Csiba Péterrel, a Gazdaelőadások, az aula K1 termé- ságtudományi Kar dékánjával
ben dr. Ritter Mariann, az iLex találkoztak egy beszélgetés
vezérigazgatója, Pongrácz Fe- erejéig.
renc, az IBM délkelet-európai A keddi napot dr. Szilágyi Péfejlesztési igazgatója, illetve ter nemzetpolitikáért felelős
Lambertné Katona Mónika, a helyettes államtitkár előadása
Budapesti Gazdasági Egyetem nyitotta meg az egyetem kondékánja adott tájékoztatást a ferencia-központjának díszteriLexről. Ezzel egyidőben a Ta- mében, ugyanakkor az egyetenárképző Karon Kriston Andrea mistáknak már reggel nyolctól
a Kriston-módszer néven ismert lehetőségük volt vért adni. Fél
gyógymódszeréről tartott elő- tizenegykor kezdetét vette az
In Vivo című, Selye Jánosról
szóló film vetítése, majd Wolf
Gábor, a Marketingbiblia írója, illetve a Marketingkommandó tagja a kis- és középvállalkozások marketingjéről
beszélt. Délután a Start Your
Bussiness – Roadshow című
előadás vette kezdetét, amely
a startupcégekről szólt, majd
pókerbajnokság zárta a napot.
A további programokról jövő
heti számunkban adunk hírt.

Nem is választhatott volna alkalmasabb időpontot Ógyalla
és Lovran város vezetése a baráti kapcsolat hivatalos megpecsételésére, mint az idei pedagógusnapot. Mindkét városban
épületek őrzik a nagy magyar festő, Feszty Árpád emlékét. A
művész Ógyalla szülötte, aki 1914. május 31-én Lovranban
hunyt el. Az ógyallai pedagógusnapi rendezvényt megtisztelte jelenlétével Alana Sankovič mérnök, Lovran polgármestere és küldöttsége is. Basternák Ildikó, Ógyalla polgármestere már 2015-ben találkozót kezdeményezett Lovran város
vezetésével és indítványozta a két város közötti baráti kapcsolat kialakítását. Március 31-én a két város polgármestere
aláírásával ratifikálta a városok közötti együttműködést és a
Feszty-hagyaték ápolását.
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Mesto Komárno

Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno
OZNÁMENIE
o predaji nehnuteľnosti
vo vlastníctve Mesta Komárno
formou obchodnej verejnej súťaže

Komárom
városa
Klapka tér 1., 945 01 Komárom
hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlan
kereskedelmi versenytárgyalás
útján történő eladási szándékáról.

Uznesením mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1165/2017 zo dňa 9. marca 2017 bol schválený
zámer Mesta Komárno na predaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1) písm. a) zákona
SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
– pozemkov, pozemku, parcely registra „C” č.
3 435 o výmere 2 481 m2 , záhrada, vedeného na LV 6434 v k. Ú. Komárno, c vyvolávacou cenou podľa BDÚ 45,20 €/m2, celkom
112 141,20 €, zaokrúhlene je 112 141 €, ktorá
je zároveň najnižším podaním.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej
súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov budú
zverejnené:
• na úradných tabuliach mesta
• internetovej stránke mesta: www.komarno.sk
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v písomnej
resp. elektronickej forme poskytne Mestský úrad v
Komárne, Oddelenie správy majetku, na adrese: 945
01 Komárno, Pevnostný rad 3, I. poschodie, č. dverí
12, tel. číslo: 035/2851 371.
Všeobecné a technické informácie, ako aj obhliadku
majetku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže, je možné dohodnúť na Oddelení evidencie majetku mesta Mestského úradu v Komárne, na tel. čísle: 035/2851 371, 035/2851 323.

A komáromi városi képviselő-testület 2017. március
9-én kelt 1165/2017-es számú határozata és a Törvénytár községi vagyonról szóló 138/1991. számú törvénye
9-es paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja és a későbbi vonatkozó törvények értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát képező alábbi ingatlan nyilvános
versenytárgyalás útján történő eladási szándéka:
– a C regiszterben 3435-ös szám alatt vezetett 2481
négyzetméternyi alapterületű telek, kert, mely a
komáromi kataszterben a 6434-es számú tulajdonlapon szerepel, hivatalos becslői ár szerinti
négyzetméterenkénti 45,20 eurós áron, összesen 112 141,20 euróért, felkerekítve 112 141
euróért, ami egyúttal a legalacsonyabb ár.
A versenytárgyalás meghirdetése és a versenytárgyalás feltételei, beleértve a javaslattétel határidejét, olvashatók:
* a város hirdetőtábláin
* a város honlapján: www.komarno.sk.
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésére vonatkozó feltételek, valamint a szerződésjavaslat mintája írásban és elektronikus formában is beszerezhető
a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán, az alábbi címen: 94501 Komárom, Vár sor 3.,
I. emelet, 12-es ajtószám, illetve a 035/2851 371-es
telefonszámon.
A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlanra vonatkozó
általános és műszaki információk igényelhetők, valamint
annak megtekintése egyeztethető a Komáromi Városi
Hivatal vagyonkezelési osztályán, a 035/2851 371-es,
illetve a 035/2851 323-as telefonszámon.

Ing. László Stubendek,
primátor mesta

Stubendek László mérnök,
polgármester

A nemzet napszámosait köszöntötték

Pedagógusnap Gútán
Pénteken délután Gútán is megemlékeztek a pedagógusnapról. A városi kultúrközpont nagytermében Horváth Árpád polgármester szólt arról, hogy napjaink
pedagógusainak két rendkívül értékes anyaggal, a tanítás nyelvével és a jövő
generációjával kell foglalkozniuk körültekintően, érzékenyen, hogy iskoláinkból
tudásban gazdag, erényekkel felvértezett fiatal generáció kerüljön ki.
A polgármester ünnepi köszöntője után a város
nyolc pedagógusa vehette át az elismerő okleveleket. Idén a II. Rákóczi Ferenc AI nevelője,
Simigh Júlia, aki különféle szakkörökkel gazdagítja az iskola munkáját * a Corvin Mátyás AI
magyar nyelv és irodalom szakos tanára Mgr.
Varga Laura, akinek tanítványai különféle versenyeken remekelnek * a Ján Ámos Komenský
AI matematika-zene szakos tanára, Helena Bodnárová, aki a tanításon kívül aktívan bekapcsolódik a város kulturális életének gazdagításába *
a Művészeti AI zongora és zeneelmélet-tanára,
Pataky Lívia, akinek neveltjei mesterük hírnevét
öregbítik * a Brünni lakótelepi magyar tannyelvű óvoda igazgatóhelyettese, Magyarics Szépe
Ildikó, aki 30 éve folytatja pedagógiai munkáját
* az Erdei utcai szlovák tannyelvű óvoda gyermekpedagógusa, Mária Pilišiová, aki 36 éve
végzi nevelői munkáját * a Nagyboldogasszony
Egyházi Iskola tanára, dr. Priskin Andrea, angol szakos tanár, akinek diákjai nemzetközi versenyek győztesei * a szlovák tannyelvű speciális
iskola tanára, Mgr. Vörös Marián a diákok új
nevelési módszereinek alkalmazásáért részesült
elismerésben.

Sürgősen kell 150 millió!

A kórházszövetség állítása szerint amennyiben nem kapnak
legalább 150 millió eurós támogatást, hamarosan nehéz
helyzetbe kerülnek a kórházak
és az orvosi rendelők is. Az
egészségügyi minisztérium még
ennél is borúlátóbb, szerintük ez
a támogatás sem lesz elég. És itt
mint a bűvész a nyuszit a kalapból, rögtön előhúzzák a legfőbb
érvet, ami egyúttal zsarolás is:
hogy ennek természetesen a betegek isszák majd meg a levét.
Mert ugyan ki más is lehetne
mindennek a vesztese, és egyben
ügyeletes túsza, mint a beteg…
Ő nem kapja meg majd a szük-

séges ellátást, neki kell majd
még többet fizetnie, hosszabban
várakoznia a műtétre, mert ő a
leggyengébb láncszem, s egyben a legsebezhetőbb is. Közben
pedig kevésbé visszafogott becslések szerint a 150 millió szinte
semmi, még az 500 millió is kevés lenne, ha az állam ki akarná
fizetni a kórházak tartozását és
az Általános Egészségbiztosító
(VšZP) hiányát. Az előbbi közelít a 600 millió euróhoz, az utóbbi pedig a 200 millió euróhoz. S
miközben bennünket, betegeket
túszként használnak az állam
megfejéséhez, jótékonyan elsikkadnak az olyan ügyek, mint a

Hogyan kell
„lenyúlni” egy várost?

túlárazott CT, az Anka-nénivel
kötött szerződések, vagy a Kostka doktor klinikáinak juttatott
bőkezű támogatások és egyebek.
Felelős nincs, a pénzek elúsztak,
a beteg pedig megszívja… mert
ez egy ilyen ország!
-zsu-

A kitelepítésekre
emlékezik Gúta
A hetven évvel ezelőtt történt gyalázatos eseményekre
emlékezik vissza Gúta városa a pénteken és szombaton
megrendezésre kerülő emléknapon. Pénteken a Szent
Rozália-park bejáratánál
levő emléktábláknál Harsányi Imre, a rendszerváltást
követő első polgármester
és Horváth Árpád jelenlegi polgármester mond beszédet, 18 órakor pedig a
felvidéki kitelepítettekről
készült Fehérlaposok című
rockoperát mutatja be a
Magyarock Dalszínház. A
megemlékezésen képviseltetik magukat a testvérvárosok, Kisbér, Galgagúta,
Mezőberény, Pitvaros és
Medgyesegyháza is. Szombaton 10 órától nyilvános
konferenciát tartanak a
vmk nagytermében Múlt-jelen-jövő címmel.

Egy szerkesztőség számára mindig jó érzés, ha beigazolódnak a feltevései. Most azonban nem tudunk ennek örülni,
inkább szomorúan kell megállapítanunk, hogy ismét igazunk
volt, azon állításunk tekintetében, hogy a HASS céggel kötött
előnytelen szerződés nem oldja meg a vízmű gondjait.
Sőt, 22 évre „lekonzerválja” cégnek a működését, miközazokat, mégpedig egy olyan el- ben fordítva kellene, hogy lenökség által, amely még a leg- gyen, úgy, hogy a vízmű fizeti
alapvetőbb törvényi előírásokra ki a városnak a félmilló eurós
is fittyet hány. Példának okáért bérletet, amit aztán fel lehetne
kinevezésük óta megszegik az használni a városban bármire.
552/2003 sz. törvényt, mely Ebből is látszik, hogy a vízműegyebek mellett kimondja, hogy vek továbbra is a város fejlődéaki városi cégnél tölt be vezetői sének a kerékkötője lesz és mi
állást, az nem vállalkozhat. Je- nem fogunk örülni, ha megint
lenleg két elnökségi tag, Korpás igazunk lesz.
Péter és Kóňa Miroslav is megszegi ezt a paragrafust és egy
harmadik tag, Ruman Patrik is
csak márciusban teljesítette ezt
a követelményt. Ez persze nem Múlt héten pénteken tartotta pedagógusnapi ünnepségét
csak az ő hibájuk, hanem azé Ógyalla városa, ahol Basternák Ildikó polgármester köszönis aki ennek ellenére kinevez- tötte a résztvevőket. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy rendte őket, törvényt sértve ezzel. kívüli feladattal kell megküzdeniük, hiszen az ismeretek, a
Konkrétan a polgármesterről tudás alapjait úgy kell lefektetniük, hogy azt a kisdiákokból
felnőttekké válók életük végéig kamatoztathassák.
beszélünk.
Visszatérve a cikk elején meg- A város díszoklevelét vehette Árpád Alapiskola pedagógukezdett gondolatmenethez, saj- át a szlovák tannyelvű Kon- sai közül Mgr. Lacza Eleonos újra igazunk lett, mivel a koly-Thege téri Alapiskolából nóra kapott elismerést, aki
múltkori számunkban megírtuk, Mgr. Mária Hamranová, aki 1998 óta a helyi magyar alaphogy a vízmű képtelen lesz fe- innovatív és sikeres nevelői iskola szlovák-polgári nevelésdezni a működését, és a várost munkát végez, új metódusokat etika szakos pedagógusa * Mgr.
fogja szipolyozni további pénz- és munkaformát alkalmaz a teügyi injekciókat kérve, sőt kö- hetséges diákokkal a biológia
vetelve. Még meg sem száradt a és geográfia területén * Magbélyegző a HASS féle szerződé- daléna Vargová, aki 1998 óta
sen és már újabb 400 ezer eurós sikeres nevelői munkát végez
tételt kell a városnak a vízmű mint napközis pedagógus és az
helyett kifizetnie, ezúttal az út- alapiskolában működő „Rosfelújításokkal kapcsolatban. Te- nička” folklóregyüttesben tevéhát igaz, hogy a vízmű továbbra kenykedik, mely számos hazai
is a saját adósságai mocsarában és külföldi fesztiválon képviseli
dagonyázik, és az új vezetésnek az iskolát. Kultúrtevékenységémég csak elképzelése sincs ar- vel hozzájárult az alapiskola és
ról, hogy hogyan változtassanak Ógyalla városa jó hírnevének
ezen. A város fogja továbbra öregbítéséhez.
is fedezni ennek a csődre érett A magyar tannyelvű Feszty

Színháztörténeti vetélkedő középiskolásoknak

Shakespeare nyomában
A Komáromi Jókai Színház Shakespeare nyomában címmel színháztörténeti vetélkedőt szervezett középiskolás diákok részére. A versenybe háromtagú csapatok nevezhettek be, hogy öszszemérjék tudásukat és kreativitásukat. Pénteken a Jókai Színházban került sor a megmérettetésre. A program részeként a Vasmacska Stúdióban Nádasdy Ádám Shakespeare-fordítóval,
költővel beszélgethettek a diákok.
A verseny ötlete a Marianum hírként feldolgozniuk, illetve pata nyerte, megelőzve a MariEgyházi Iskolaközpont fizi- Zuboly és társai, vagyis a mes- ánum Júlia kapu nevű csapatát.
katanárától – amatőr színházi teremberek számára plakátot A verseny harmadik helyezettrendezőtől – származik, aki a tervezni. A csapatok teljesítmé- je a pozsonyi Duna Utcai Gimvetélkedő házigazdája is volt.
nyét Tóth Tibor,
Kilenc csapat jutott a döntőbe, a Jókai Színház
ahol a kérdések zömét a Ró- igazgatója, Czajmeó és Júlia, illetve a Szent- lik József, a kasivánéji álom kerettörténetéből sai Thália Színdolgozták ki. Ez a középisko- ház igazgatója és
lások számára különösen jelen- Hizsnyan Géza
tős döntés volt, hiszen Shake- kritikus zsűrizte.
speare egyben érettségi tétel is. A vetélkedőt a
A csapatok előzőleg „házi fel- komáromi Selye
adatot” is kaptak, stílusgyakor- János Gimnázilatkén ugyanis Rómeó és Júlia um Szentivánéji
történetét kellett rendőrségi álmodozók csaA Mariánum ezüstérmes csapata
názium Buborékok elnevezésű
csapata lett. A verseny háziDeme Judit alsó tagozatos pe- Horváth Anita is. Diákjai gazdája az értékelés során eldagógus, aki 20 éve értékes eredményesen folytatják tanul- mondta, hogy évente szeretnék
tagja a tantestületnek. Pontos, mányaikat a művészeti szak- megrendezni a színházi vetélkövetkezetes munkájával sok- iskolákban, Pozsonyban, Kör- kedőt, amely kapcsolódni fog
sok diákjának vált példaképévé. möcbányán, vagy Léván.
a két felvidéki színház aktuális
Az óvónők közül Aneta Bu- Pedagógustársai tapssal kö- repertoárjához.
gáňová részesült elismerésben, szöntötték Ladislav Valachot,
amit aktív iskolaelőkészítő peda- a Konkoly-Thege téri szlovák
gógiai munkájával érdemelt ki.
alapiskola pedagógusát, aki
A díjazottak között volt a Mű- Nyitrán a megyei hivatal ok- Az
vészeti Alapiskola képzőmű- tatásügyi osztályán kerületi
vészeti szakának vezetője, Bc. kitüntetést vehetett át. PedagóKft.
giai pályafutása befejezése és
nyugdíjba vonulása alkalmából üvegházi kertészet
az Építőipari Szakközépiskola
férfi és női munkaigazgatója, Kimle László mértársakat keres
nök is kitüntetésben részesült.
Gútáról és környékéről!
Az iskolát 26 éven keresztül
Érdeklődni lehet munkavezette, miközben az intéznapokon 8-tól 14 óráig
mény szorosan együttműködött
a következő telefonszámon:
Ógyalla városával, a hulladék
0918 710 143, vagy
szeparálása területén az isko0908 789 935,
lákban, továbbá engedményes
illetve személyesen
elszállásolást, illetve étkeztetést
az üvegházaknál:
biztosítottak a város számara.
Gúta-Császta 297.
Őt az oktatási miniszter Szent
(szemben a városi temetővel)
Gorazd-díjjal tüntette ki

Ógyalla is megjutalmazta pedagógusait

Agrotrend
Kolárovo
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A megyei döntés eredményeképp aszfaltszőnyeget kap több útszakasz

Ki lesz a komáromi közkórház új üzemeltetője?

A választási időszak utolsó csomagját hagyták jóvá a képviselők Nyitra megye önkormányzati ülésén. A múlt héten hétfőn
megtartott 30. tervezett képviselő-testületi ülésen a megyei
közutak burkolatfelújítására 4,5 millió eurót fordítanak. A
Komáromi járásban 5 megyei közút egy-egy kritikus szakaszán valósul meg a burkolatfelújítás, a Bajcs és Perbete közötti úton, Szilas belterültén, valamint a Nemesócsa és Tany
közötti úton. Megújul a Dunamocs és Búcs közötti útszakasz
burkolata is. Az Érsekújvári járásban a Kisújfaluról Bátorkeszire vezető út, valamint a Perbetéről Jászfalura vezető út
járásbeli szakasza, illetve a Vágsellyei és Lévai járás néhány
útszakasza. E döntésükkel bezárólag az elmúlt másfél évben
összesen 14,5 millió eurót áldoztak a megyei közutak burkolatfelújítására saját, megyei forrásokból. Jelentős előrelépés
történt tehát e választási időszak második felében a meghibásodott megyei utak felújítása terén. Az útfelújítások fele a megye déli járásaiban valósult meg és valósul meg 2017 végéig.
Nyitra megye gazdálkodása
a tavalyi évben is példamutató volt. Több, mint 15 millió
euró költségvetési többlettel
zárták a 2016-os évet. Emiatt
úgy döntöttek, hogy a korábbi
évekhez képest 2017-ben néhány százezer euróval többet
szánnak a kultúra, a sport és
más támogatási területeikre.
Hétfői határozatuk értelmében
minden pályázó, aki a kultúra,
a sport, a műemlékek felújítása, az idegenforgalom területén, valamint megyei Leader
támogatásra pályázott, a teljes
megpályázott összeget megkapja. Ezzel párhuzamosan
azonban minden pályázót előre
figyelmeztetni kell, a helyenként jelentősen megnövekedett
támogatások végső elszámolásánál körültekintően kell eljárniuk, mert a megyei hivatalnokok szigorúbban ellenőriznek
majd.
A megyei önkormányzat pályázati felhívást hirdetett, kínálati
eljárást kezdeményezett a komáromi közkórház jövőbeni
üzemeltetésére 2020-tól kezdődően. Baranyay Zsolt megyei
képviselő beszámolt a kórházban megvalósításra váró, elkerülhetetlen beruházásokról,

elsősorban a belgyógyászati
pavilon felújításának sürgősségéről. E beruházás
előkészítését 2017-ben be
kellene fejezni, az év végéig meg kellene hirdetni
az új közbeszerzést.
A megyei közgyűlésben a képviselők elfogadták az 1/2017
sz. általános érvényű rendeletet, az egészségügyi ellátás
terén az elfekvők és hospicek
tevékenységének támogatására
a megye egész területén.
Megyei önrészt hagytak jóvá
és ezzel támogatták számos
megyei középiskola és gimnázium célkitűzését, épületük
energetikai hatékonysága megnövelésére benyújtott pályázatukat. Közöttük az Ipolysági
Szakközépiskola számára az
Interreg program keretében benyújtott pályázatát, valamint az
Érsekújvári Közlekedési Szakközépiskola számára a Környezetvédelem minősége operatív
program keretében benyújtott
pályázatát.
Nyitra megye képviselőtestülete ismét meghirdette a feleslegessé vált ingatlanvagyona
értékesítését, kínálati eljárását.
Eladásra kínálja fel egyik épültét Zselízen, az egykori gazda-

sági udvar épületeit, valamint
lakásokat Gadócon, egy épületet Ógyallán, raktárhelyiséget
Léván, valamint bérletre kínál fel 296 ha szántóföldet
Gadócon.
Az MKP megyei képviselőcsoportja nevében
interpellált Farkas Iván, az
MKP frakciójának elnöke, aki
a megye elnökét a Helemba és
Ipolydamásd között megépítésre váró Ipoly-híd előkészületei
ügyéről kérdezte, valamint a
megyei hivatal igazgatóját a
Kiskeszi és Párkány között húzódó II/564 sz. megyei közút
teherforgalmi terhelése ügy-

ében. Szigeti László megyei
képviselő arról kérdezte a megyei hivatal igazgatóját, adotte ki a megyei hivatal támogató nyilatkozatot a Párkányba
tervezett hulladék-feldolgozók
ügyében. Egyúttal arra kérte az
igazgatót, ez ügyben a jövőben
ne adjon ki a megyei hivatal támogató nyilatkozatokat. Gyarmati Tihamér megyei képviselő a komáromi közkórház
elmaradt beruházása, a belgyógyászati pavilon felújítása kapcsán vonta kérdőre a megyei
hivatal igazgatóját, majd arra
kérte, a megyei hivatal sürgesse a beruházás előkészítését.

Tűz pusztított Tanyon

Nagymegyer, Gúta és Komárom tűzoltói harcoltak a lángokkal, amikor március 27én az esti órákban egy 53 éves
férfi kért segítséget, mert tűz
ütött ki a kazánházában, ahol
lángra kaptak az ott tárolt
anyagok. Először a háztulajdonos saját maga kezdte
meg az oltást, ám a tűz olyan
heves volt, hogy végül az arcán és nyaktájékon másodés harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. A tűzoltók
szakértelmének köszönhető-

FELVÉTELI TEHETSÉGVIZSGA
AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKOKRA
Értesítjük a tisztelt szülőket és a 9. osztályos tanulókat, hogy a Gútai Magyar Tannyelvű
Magán Szakközépiskola lehetőséget biztosít 2. felvételi tehetségvizsgára, melynek időpontja
2017. április 10-én 13 órai kezdettel lesz azon diákok számára, akik a 2017/2018-as tanévben
iskolánkban szeretnénk folytatni középiskolai tanulmányaikat képzőművészeti szakon (reklámgrafika, beltéri dizájn, vitrázsüveg-készítés és díszzománcozó).
Bővebb információt a 035/7775080 vagy a 0907743332-es telefonszámokon illetve személyesen a következő címen: Slovenská 52, 946 03 Kolárovo nyújtunk.

en sikerült megfékezni a lángokat és annak ellenére, hogy
további tűzfészkek feltárása
miatt a tetőzetet is meg kellett
bontani, a házon csak 2 ezer
eurós kár keletkezett.

Műjégcsarnokkal
gazdagodhat Komárom?

A Szlovák Jégkorong-szövetség legújabb tervezetében a fedett jégpályák számának kibővítése szerepel. A szövetség
több várost szólított meg egy közös beruházású fedett csarnok
megépítésével kapcsolatosan. A kivitelezés költségeit csaknem
teljesen a szövetség vállalná, az önkormányzatoknak – így
Komáromnak is – kisebb részben kellene hozzájárulnia. Az
iskolásokat ingyen szolgálná a csarnok, de mindenki számára
hozzáférhető lenne. A szövetség januári jelzésére a Komáromi Városi Hivatal azonnal igent mondott.
A feltételek között szerepel, lődtek, mennyivel terhelné
hogy a jégcsarnok iskolák a fenntartás a költségvetést.
közelében legyen, továbbá Ugyanakkor az is felmerült,
biztosított legyen a parkolá- hogy az új csarnok a korsi lehetőség. Ennek alapján szerűtlen hűtési rendszerrel
az Eötvös utcai alapiskola működő Erzsébet-szigeti régi
sportpályájára esett a válasz- korcsolyapályát helyettesítheHa megvalósul, ilyen lesz!

tás, amely a Rozmaring utcai
iskola szomszédságában található, ám a Mariánum Egyházi
Iskolaközponttal együtt három intézmény diákjai részére
is könnyen elérhető.
A szövetség Szlovákia-szerte
előreláthatólag 40 csarnokot
épít fel, az érdeklődés jelentős. Komárom számára előnyt
jelent, hogy még nincs fedett
jégcsarnoka. A beadványt az
önkormányzati ülésen is tárgyalták a képviselők, a későbbi havi kiadások iránt érdek-

ti, hiszen az új csarnok az év
nagy részében elérhető lenne.
A szükséges dokumentáció
benyújtása után a városi hivatal múlt héten pénteken további egyeztetésre kapott meghívást a szövetséghez, mert a
komáromi kérvény bekerült
az első harminc elbírálandó
közé. Ennek alapján nyolc
hónapig jégpályaként, négy
hónapig nyári csarnokként
működhetne, napközben az
iskolásokat, utána a nagyközönséget szolgálva.

Az a mű, amelyet elolvasnak: él, az a mű, amelyet másodszor is elolvasnak:
megmarad!” (ifj. Alexandre Dumas)

Díjazott alkotás a novellaíró verseny
Kárpát-medencei döntőjén

A győri Móra Ferenc Szakgimnázium az ELTE Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Intézetének támogatásával a 2016/2017-es tanévben 25. alkalommal hirdette meg a
Móra Ferenc Novellaelemző és Fogalmazási Versenyt magyarországi, erdélyi és szlovákiai
magyar gimnáziumok tanulói számára.
Hagyománnyá vált, hogy a
Selye János Gimnázium tehetséges diákjai versek, novellák
írásával próbálkoznak, írásaikat pedig rangos versenyeken
mérettetik meg.
Ebben a tanévben intézményünk két tanulója kapcsolódott be a kétfordulós ver-

senybe: Molnár Mátyás, a 2.
évfolyam tanulója, valamint
Bánki Bence harmadik évfolyamos tanuló. Az első fordulóban egy megadott novella
elemzését kellett elkészíteniük
a versenyzőknek. Erre decemberben, Győrött került sor a
Gimnáziumban, ahol zárthelyi

Dobi Gézára emlékezünk, meg nem élt 80. születésnapja alkalmából

A komáromiak által nagyra becsült és tisztelt felvidéki zeneszerző, hegedűművész, zenepedagógus, a Pro Urbe
díjas Dobi Géza 2017. március 26-án lett volna 80 éves. Gazdag életműve, munkássága példaértékű. Az általa oly
nagyra becsült zenei tudást, a magyar kultúra ápolásának kötelességét, a múlt értékeinek tiszteletét, továbbadásuk
fontosságát hagyta az őt követő nemzedékre. Tartalmat és értelmet adott Kodály Zoltán azon gondolatának, miszerint „Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára
lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud.”
Dobi Géza 1937. március 26-án szüle- vány, „A szlovákiai zenei élet magyar parasztcsaládban. Szülői háza a
tett. Alapiskolai tanulmányait Csehor- és magyar származású képviselői” cím- Győri utca jobb oldalán állt, az árszágban végezte, majd a pilzeni kon- mel 2004-ben a KT Kiadó gondozásá- víz után lebontották és a helyén lazervatórium pedagógiai karán tanult. ban kiadott könyv, a 2003-ban kiadott kótömb épült. Nem voltak nagygazHegedűművészi diplomáját a pozsonyi Magyar zeneszerzők lexikona tanulók dák, mégis rákerültek a deportáltak
Zeneművészeti Egyetemen 1967-ben számára és a Felvidéki zeneszerzők listájára, így került a család Csehorszerezte meg. A Komáromi Városi Ze- életrajzi lexikona. A Komáromi Kama- szágba, idegen földre. Hontalanok
neiskolában 1959-ben kezdett tanítani. ratrió előadásában tizenhat feldolgo- lettek ők is. Érdekes, hogy az egyik
Ennek az intézménynek volt 50 éven át zása CD-n is megjelent, Fekete Éva és kényszermunkára küldött kántortasikereres hegedűtanára. 1977-ben kine- Andrássy Katalin közreműködésével.
nító volt az, aki felfigyelt a kis Géza
vezték az akkor Művészeti Népiskola Szeretettel és tisztelettel őrizzük emlé- rendkívüli hallására. Ő tanácsolta,
néven működő iskola igazgatói tiszt- két.
hogy járjon a népművelési oktatásra
ségébe. Nyugdíjba 2009-ben vonult, Dobi Géza meg nem élt 80. születés- (akkoriban még nem volt szervezett
majd két évvel később, 2011. április napja tiszteletére a Jókai Közművelő- zeneoktatás) és a kántortanító volt
9-én érte a halál.
dési és Múzeum Egyesület a Gaudium az is, aki sercegő gramofonján megPedagógiai munkája mellett az ő veze- Polgári Társulással „MINIATŰRÖK” ismertette őt a komolyzenével.
tésével zenekar alakult a városi Csema- címmel emlékestet rendez a komáromi Az alapiskola befejezése után már
dok alapszervezete mellett. Ez a zene- Kultúrpalota dísztermében 2017. má- nem volt kétséges, hogy tanulmányait
kar a ma sikeresen működő Komáromi jus 14-én. A műsorban egykori komá- zenei vonalon folytatja. A pilzeni konKamarazenekar elődje volt. A Magyar romi tanítványai, ma neves művészek zervatórium pedagógiai karára vették
Területi Színház részére 31 színházi lépnek fel, ezzel is tisztelegve Dobi fel a magyar fiút, aki akkoriban még
zeneművet komponált és az Ifjú Szí- Géza emléke előtt.
furcsán ejtette a cseh szavakat. Jeles
vek Dal- és Táncegyüttesnek is írt zeJUDr. Keszegh Margit eredménnyel fejezte be tanulmányait
nedarabokat. Ismertek saját gyűjtésű
A Jókai Egyesület elnöke és visszatért Komáromba. Ki-kijárt
népdalfeldolgozásai, valamint a csehGútára, lényegében ő készítette elő a
szlovákiai és szlovákiai magyar költők Néhány szó erejéig engedtessék meg, mai Művészeti Alapiskola megalapítááltala megzenésített versei.
hogy Géza barátomról, tanáromról és sát. Akkoriban a Csemadok öltözőjéAz ő nevéhez fűződik a „Martosi nép- falubelimről én is megemlékezzek. ben folyt az oktatás. Azután véglegedalok” című 2002-ben megjelent kiad- Dobi Géza Gútán született, szerény sen Komáromban folytatta zenetanári

munkáját, mellesleg a pozsonyi Zeneművészeti Egyetemen hegedűművész
diplomát szerzett.
Sokszor megállt a szerkesztőségünkben, amolyan örökmozgó volt, a nagytudású, szerény emberek jellegzetességeivel. És keze alól évente kerültek
ki olyan tanítványok, akik azóta már
a világ zenei színpadjain szerepelnek.
Szégyen, hogy mindezidáig sem
Gútán, sem Komáromban nem jutott
számára egy emléktábla...
-m-

dolgozat formájában a közelmúltban elhunyt Esterházy
Péter egyik novelláját kellett a
versenyzőknek elemezniük. A
döntőre az anyaországbeli és a
határon túli versenyzők közül
az a 20 diák kapott meghívást,
akik az 1. fordulóban a legmagasabb pontszámot érték el,
köztük intézményünk mindkét
tanulója. A megmérettetésre
március 24-én került sor, ahol a
megadott témák közül választhattak, a megadott útmutatók
szerint alkothattak.
Lehetőségként egy Esterházy
Péter-paródia, illetve egy jövőben játszódó, humoros, vallási,
kulturális motívumokkal gazdagított novella írását kapták
a versenyzők, erre mindössze
másfél óra állt rendelkezésükre. A délelőtt született műveket
maguk az alkotó diákok olvasták fel a zsűri tagjainak és a
jelenlévő közönségnek. A fantázia és a szűkre szabott idő végül „Alvó Kató” alakjának és
történetének megformálására
volt elég, Bánki Bence tollából.
Másodízben vett részt diákunk
ezen a versenyen, pontosan egy
hónappal azután, hogy az Implom József Helyesírási Verseny
szlovákiai győzteseként a Kárpát-medencei döntő 6. helyezettje lett.
Bánki Bence a 25. Móra Ferenc
Novellaelemző és Novellaíró
Verseny 3. helyezettje lett Alvás-vallás című novellájával.
Ahogy a verseny kezdetekor
elhangzott, reméljük, a díjazott mű, Bence „megszületett dolgozata a fantázia és az
íráskészség nagyszerű próbája
lesz”.
Dr. Farkas Adrianna,
felkészítő tanár
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Tökéletes diagnózis

Növényvédelem
Teendők a veteményesben

Az áprilisnak megvannak a
maga szeszélyei: hirtelen hózáporok, esetleg éjszakai fagyok érik a korai virágokat.
Ennek ellenére a kertész már
nem tétlenkedik ezekben a
hetekben. Elkezdődik a vetés,
az ültetés. Ebben a hónapban
tesszük meg az egész évre
szóló legfontosabb előkészületeket.
A konyhakertben
Az ágyások előkészítése
Ha a föld már száraz és meleg,
megművelhetők a parlagon
heverő ágyások. Elegendő, ha
a szigetelésre szolgáló takarót
kitoljuk az ágyások szélére és
a szabad felületet kapával fellazítjuk. Végül gereblyézzük
el a talaj felső rétegét. Az így
elkészített ágyásokat takarjuk
le ismét szigetelőanyaggal,
hogy a nedvességet és a talaj
szerkezetét megőrizze. Csak a
csigákkal teli kertben maradjon a föld pár hétig szabadon,
amíg a veszélyeztetett növények nagyobbak, ellenállóbbak lesznek.
Vetés és ültetés
Majdnem minden zöldségfélét
most kell el-, illetve ágyásba
ültetni. Az előhajtatott salátát,
karalábét, a korai káposztaféléket (karfiol, brokkoli, kelkáposzta) most kiültethetjük.
Ügyeljünk arra, hogy a káposztákat nagy távolságra ültessük egymástól: 40-50 cm
közt kell hagyni. El kell még
vetni a nyári salátaféléket, retket, borsót, téli spárgát, céklát,
vöröshagymát, mangoldot, korai sárgarépát és még egyszer a
spenótot. Gondolni kell a késői
káposztafélékre is (fehér és vöröskáposzta, kelbimbó, kelkáposzta). Ezekből ne vessünk
többet a szükségesnél, mert sok
helyet foglalnak. A hagymát és
a gyöngyhagymát sorokba vessük, a legjobb helyen a sárgarépa és a karotta mellett vannak.
Melegágy
A melegben előhajtatott zöldségfélék, – mint például a paprika, paradicsom – április vége

felé már átültethetők a melegágyba vagy a fóliasátorba. Itt
védettek, de vigyázni kell,
hogy egész nap elegendő levegőhöz és fényhez jussanak, ez
megerősödésükhöz szükséges.
Hasonló módon hajtathatunk
egészséges, erős palántákat:
uborkát, cukkinit, dinnyét,
metélőzellert.
A burgonya ültetése
Az április „burgonyahónap”
is. Első felében ültethetők a
korai fajták. Az időpont függ
a vidéktől, talajtól és az időjárástól. A földnek legalább 7
°C-osnak kell lennie. Ültessük
olyan távol egymástól, hogy a
sorok közt elég hely legyen a
betöltésre. 50-70 cm-es sortávolságnál még vegyes kultúrát
is betervezhetünk.
Vegyes kultúra ágyásban
Minden zöldségfélét változatos vegyes kultúrákban vessünk és ültessünk. A harmonikus szomszédságok elősegítik
a növények fejlődését és jó
ízét. Számos közösség jótékonyan hat a kártevők és betegségek ellen.
A fűszerkertben
Az összes évelő fűszernövény legkedvezőbb ültetési
ideje ezekben a hetekben van.
Ilyenek a metélőhagyma, citromfű, borsmenta, oregano,
kakukkfű, levendula, izsóp,
tárkony, borsfű, lestyán, zsálya. A fűszernövényeket sosem szabad erősen trágyázni,
különben felburjánzanak és
kevesebb illóanyagot termelnek. Több fűszernövénynek
(pl.: zsálya, levendula, izsóp)
olyan szép, olyan csodálatos
virágai vannak, hogy akár
dísznövényként is ültethető.
Ha elég időnk és türelmünk
van, magról is vethetünk évelő
fűszernövényeket. Erre megfelelők a levendula, kakukkfű,
zsálya, citromfű és az izsóp.
Bazsalikomot és majoránnát
is lehet az ablakpárkányon nevelni. Némely egynyári fűszernövényt (kapor, borág, mustár,
zsázsa, turbolya) a konyha-

kertben is vethetünk, ezek
nem érzékenyek az áprilisi
időjárásra. Már kora tavasszal
is lehet vetni szabad földbe a
kétnyáriakat: petrezselymet,
köményt, kanálfüvet.
Próbáljuk ki egyszer a széleslevelű parasztpetrezselymet,
mely sokkal ízesebb, mint
fodroslevelű testvére. Egészséges vegyes fűszerkultúrák:
petrezselyem és paradicsom,
kapor és uborka, borsfű és bab,
levendula és rózsa.
A gyümölcsösben
Lassan lejár a gyümölcsfák ültetési ideje. Minél előbb kerülnek a csemeték a földbe, annál
jobb. Ültetés után jól vissza
kell őket vágni és megöntözni.
A barackfákon már jól megkülönböztethetők a termő és nem
termő ágak. Ez megkönnyíti a
metszést. Az epret (folytonérőt
is) áprilisban ültessük el. Már
az ültetés évében meghozza
első gyümölcsét. Ügyeljünk
arra, hogy a gyümölcsfákon
és bokrokon ne jelenjenek
meg kártevők. A legjobb módszer arra, hogy a gyümölcsfák
egészségesek és termékenyek
legyenek, a törzskorong ápolása.
Tartsuk a földet lazán, nedvesen. A fa körülásása csak káros
lenne, mert a szívógyökerek
többnyire a talaj felső rétegében futnak. Ezért takarjuk be
mindig a törzskorongot komposzttal vagy szigetelőtakaróval. Ehhez már használhatjuk
az első lenyírt füvet. A célra
megfelel az apróra vágott kerti
hulladék és lomb is. Ezt a szigetelőréteget nyáron mindig
fel kell újítani.
Mi tennivaló van még?
A meleg áprilisi napokon a fű
is kinő, elő lehet venni a fűnyírót. Az enyhén megszáradt
fű jó szigetelés a fiatal vetések között. Borús napon szórjunk szerves trágyát a gyepre.
Ha nem esik az eső, öntözzük meg, hogy a tápanyagok
egyenletesen szívódjanak fel.
-la-

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!
E-mail: bv-tv@stonline.sk

B-CENTER

Komárom
Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939,
0908-090 919
*
Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880,
0902-961 352

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A konfliktusok önmagukban nem jelentik azt, hogy ki kellene lépnie egy kapcsolatból,
hiszen ez sokkal inkább annak a jele, hogy képesek felismerni, ha valamilyen problémájuk van és beszélnek róla. Az már
elgondolkodtatóbb, ha nem találják a közös nevezőt és nem
tudnak megegyezni.
HALAK (február 21. – március 20.) Megvannak a módszerei
arra, hogyan hívja fel magára azok figyelmét, akiket meg szeretne
hódítani. Ezek most is működnek, kiválasztottja máris észrevette
önt és azon töri a fejét, hogyan tudna közelebb kerülni önhöz.
Erotikus kisugárzásának nehéz ellenállni, de nem érdemes a sok
próbálkozást folytatnia.
KOS (március 21 – április 20.) Szívesen rendelkezik mások idejével, különösen azokét szereti beosztani, akikkel, vagy akivel
együtt él. Ne akarja megmondani, ki mikor mit csináljon, mert
ezzel csak ellenkezést vált ki. Tisztelje meg annyival a másikat,
hogy megadja neki a szabad választás lehetőségét és máris könynyebben alkalmazkodnak majd egymáshoz.
BIKA (április 21. – május 20.) Jól érzi magát a bőrében, minden feladatot könnyedén megold. Ennek alapja a gondolkodásában bekövetkezett változás. Sokkal pozitívabban, reménytelibben látja a világot. Igyekezzen megtartani ezt a látásmódot,
mert rengeteg helyzetben hasznát tudja majd venni.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
Bemegy egy szakadt, borostás, alkoholtól
bűzlő fickó a bankba, odamegy az egyik ügyintézőhöz és rámordul:
– Figyelj, te ribanc! Egy rohadék számlát
akarok nyitni!
– Tessék? – kérdez vissza felháborodottan az
ügyintéző.
– Süket is vagy? Azt mondtam, hogy egy rohadt bankszámlát akarok nyitni, de gyorsan!
A nő zokogva szalad az igazgatóhoz, hogy
egy durva ügyfél inzultálta. Az igazgató odamegy és ráförmed a fickóra:
– Uram, van valami problémája?
– Igen! Most nyertem 50 millió dollárt a lottón és már egy félórája itt álldogálok, mert
szeretnék bankszámlát nyitni!
– Értem. És ez a mocskos ribanc nem segített
Önnek?
A halál kopogtat a székely ajtaján. Kijön a
székely.
– Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
– Életem, téged keresnek!
Addig röhögtünk a főnök viccén, amíg
megértettük, hogy az a mai feladat.

A rendőr elhatározza, hogy lékből akar horgászni. Neki is kezd csákánnyal. Egyszer csak valahonnan fentről egy hang:
– Nincs a jég alatt hal...
A rendőr nem figyel. Kis idő múlva ismét hang fölülről:
– Már mondtam, hogy nincs a jég alatt hal!
De a rendőr rendületlenül csákányoz tovább,
már vagy fél órája.
– Hidd el, hogy nincs a jég alatt hal!
– Ki vagy te, hogy beleszólsz, hiszen én rendőr vagyok!
– Én vagyok a műjégpálya gondnoka!!!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Amikor valamilyen lelki bánat
gyötri és felborul a belső békéje, óriási elszántsággal próbálja
legalább a külvilágban megteremteni a harmóniát. Ilyenkor nem
tud ellenállni a lakberendezési boltok ajánlatainak és vagy mindent kicserél, vagy legalább átrendez otthonában. Inkább utazzon
el párjával pár napra, mert ez olcsóbb megoldás lehet.
RÁK (június 22. – július 22.) Harmóniában van önmagával és
a környezetével, így legmerészebb elképzeléseinek megvalósítására is fog társat találni. Ne engedje, hogy a hitetlenkedők elbizonytalanítsák! Az ötletei jók és kivitelezhetőek. Legalább az
első lépéseket tegye meg, hogy legyen min dolgoznia! Keresse
azt, aki a háta mögött áskálódik.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kedvese már megint
erején felül vállalt és ön az egyetlen, aki csökkenthet terhein.
Igyekezzen meggyőzni őt arról, hogy senkinek sem segít azzal,
hogy mindent megcsinál mások helyett is. Legyen türelmes és
megértő vele! Hamarosan képes lesz elengedni régi viselkedésmintáit.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne próbálja meg elkerülni a partnerével esedékes beszélgetést, mert a folyamatosan
elfojtott frusztráció felgyülemlik és a bolhából végül elefánt
lesz. Igyekezzen világosan megfogalmazni, hogy mi is bántja
és mire lenne szüksége, csak így találhatnak mindenki számára
jó megoldást.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha képes nyitni a
világ felé, különleges új élményekkel gazdagodhat. Ne várja
azonban, hogy ezek látványosan lépnek be az életébe! Ezek az
ajándékok felfedezésre várnak, egyfajta finom ráhangolódást
igényelnek és képességet arra, hogy befelé tudjunk figyelni saját érzéseinkre.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne érezze magát tökéletlennek partner híján. Vannak olyan időszakok az ember
életében, amikor inkább befelé fordul, önmagával foglalkozik,
és ez nem éppen kedvező egy párkapcsolat elindításához. Ezt az
időt arra használja, amire való és ne meneküljön el előle! Idővel
minden megoldódik.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha nem ragad le nagyszerű ötleteinek elméleti kidolgozásánál, hanem hozzákezd gyakorlati megvalósításukhoz, most támogatókat és segítőket is talál
hozzá. Különösen a gyerekekkel kapcsolatos tevékenységek fognak most szinte maguktól elintéződni és megoldódni. Ön nagyon
jó diplomata!
BAK (december 22. – január 20.) Ne akarjon állandóan bűnbak vagy mártír lenni, ne vállalja olyan dolgokért a felelősséget,
melyekről nem tehet. Vigyázzon jobban az egészségére! Hasznos lenne a héten mellőzni vagy legalább visszafogni a túlzott
alkoholfogyasztást és ha teheti, inkább hús nélküli ételeket válasszon.
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Egynapos sEbészEt gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:
hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Vennék Škoda Felíciát. Tel.:
0915 316 259.

Príjmem
do zamestnania
účtovníčku s praxom.

* Eladó komposzt és istállótrágya. Tel.: 0908 089 360.
Autóbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

WALDEK

3,50 euró/db.

Výborné platové podmineky!

Házhoz szállítás
lehetséges.

Volajte:
0905 263 873

Tel.: 0948 948 947,
0905 270 597.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

* Búza és árpa eladó, vagy
malacra cserélhető. Tel.:
0915 343 546.

43, 00 eurótól

Eladó
félig alápincézett
családi ház Keszegfalván
11 áras telken (3-szoba,
fürdőszoba, konyha,
mellékhelyiségek, garázs).
Tel.: 0904 537 310.

35, 00 eurótól

Tökmag eladó!
2.5 euró/l.
Tel.: 0915 108 274.

Megrendelhetők
7 hetes
dominant tojórécék:

Beltéri ajtók
már

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Börze Komáromban minden vasárnap!
Információ: Facebook Burza Komárno, illetve 0903762511

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731
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MŰSORAJÁNLAT
április 8-tól 14-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 Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 12.55
Monk (amer.), 13.55 Madagaszkarácsony (amer.),
14.25
Álom
Afrikáról
(amer.),
16.55
Megtört
szívek (török), 18.00 Tények, 18.55 Transformers
2 (amer.), 22.05 Orvlövész
(amer.), 0.45 Solo, a tökéletes fegyver (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 14.20
Ha z udj, ha t ud sz! (amer.),
15.25 Vagá ny nők k lub ja (amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.20
Delf i nes kala nd 2 (amer.),
21.30 Ta ngo és Cash
(amer.), 23.40 Mallory szerint a világ (amer.)

RTL II

11.00 Glades (amer.), 12.55
A lehetetlen (amer.), 15.00
Az élet csajos oldalán,
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 21.00 Kéjlak
(amer.), 23.00 CSI: A helyszínelők (amer.), 0.00 Kéjlak (amer.)

M2

11.55 A k is herceg, 13.20
I rány Ok ido!, 13.45 Paula és a vadállatok, 14.15
Pom-Pom meséi, 14.55
Nils Holgersson csodálatos ut azása a vadludakkal, 17.00 Mickey egér
játszótere, 19.15 Gondos
bocsok, 20.05 Papás-Babás, 21.00 Én vag yok it t,
22.35 M R 2 A k usz ti k: Marót Vi k i és a Nova Kult ú rzenekar

Duna tv

12 . 50 K el e t- E u r ó p a v a d o nja i , 14.15 M a g y a r
k rónika,
14. 50
Mind e n k i m á s t s z e r e t (m a g y a r), 16 . 2 5 Tó t h Já n o s
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z t roangyal,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 35 A
m i n i s z t e r f él r el é p (m a g y a r), 21. 2 0 C s a n d r a
s z e ke r e (a m e r.), 2 3.0 0
Sz ö ke vé ny vo n a t (a m e r.)

Duna World

10.0 0 Rú zs és selyem ,
11.40 Est ély i r u ha köt e lező (mag ya r), 14.15 Tő kécz k i és Ta k a ró, 14.45
Ha ng v il la , 15.25 Hog y
volt?,
16.20
M issz ió,
17.15 Csalá d-ba r át , 18.50
Térké p, 19.25 Í zőr zők ,
20.0 0 M i ndenből eg y va n ,
21.30 A Bag i Na csa Show,
22.25 Mu n k aüg yek , 23.0 0
O per a Café, 23.30 Eva ngél iu m

Pozsony 1

12.05 Énekel a föld, 14.15
Egy lépés a mennyország,
16.15 Az újoncok harcba
mennek (francia), 17.50
Úttalan
utakon,
18.30
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Híradó, 20.25 Énekel a föld, 22.25 Talkshow, 23.20 Az újoncok
harcba mennek (francia)

Pozsony 2

10.00 Csehszlovák filmhét, 10.35 Nagyothallók
műsora, 11.45 Romák,
12.10 Gypsy Fesztivál,
13.00 Kapura, 14.20 EL
Magazin, 15.15 Labdarúgás, 18.35 Esti mese,
19.15 Jégkorong, 22.00 A
híd (svéd-dán), 22.55 Szerencseharangok

Markíza tv

10.50 Szabadság, szerelem
(amer.-angol), 13.00 Ünneprontók ünnepe (amer.),
15.20 Valahol már láttalak,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 London lángokban (amer.), 22.35 Száguldó bomba (amer.), 1.00
A bérgyilkos (amer.), 2.45
Halálos fegy ver 4 (amer.)

JOJ TV
9.50 A Simpson család,
12.00 Evelyn világa, 12.35
Én, a robot (amer.), 15.00
Már megint te?! (amer.),
17.20 Senki sem tökéletes,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Csillagainkban
a hiba (amer.), 23.40 Törvénytől sújtva (amer.)

HÉTFŐ

KEDD

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

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

M1

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

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

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

VASÁRNAP
M1

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

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 10.30
St a h l konyhája , 13.15 A
Miller család (amer.),
13.45 Mon k (amer.), 14.45
Dok tor House (amer.),
15.50 Lehetek a z eseted?
(amer.), 18.0 0 Tények ,
18.50 A nag y duet t, 21.45
Der ült égből szerelem
(amer.), 0.0 0 A na kond a 2
(amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.30
Egészségkalauz, 14.15 Házon kívül, 14.45 Érintés
(amer.), 15.50 Seriff és
az idegenek (olasz), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11
(német), 19.55 A nemzet
aranya (amer.), 22.40 Boszorkányvadász (amer.-német), 1.05 A nemzet aranya
(amer.)

RTL II

9.50 Nagy hal (amer.), 12.10
Segítség, bajban vagyok!,
17.10 A szuper exnőm
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Álmomban már láttalak
(amer.), 22.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.00
Álmomban már láttalak
(amer.)

M2

12.50 Rozsdalovag, 14.15
Pom-Pom meséi, 14.55
Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal,
15.55 Hófehérke (német),
17.00 Mickey egér játszótere, 17.50 A gumimacik,
19.15
Gondos
bocsok,
20.05 Papás-Babás, 21.05
A legszebb dolog (francia),
23.10 El passant (magyar)

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
13.55 Egérke a fér f ia k
közöt t (f ra ncia), 15.30
Köszönöm, hog y elgá zolt
(mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.30
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.30 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.05 Ká r t yavá r (amer.),
22.05 Brook ly n leg mérge sebb embere (amer.)

Duna World

12.15 Í zőr zők , 13.20 Nag yok , 14.25 A z én 56 - om ,
14.35 A rejt élyes X X.
szá za d , 15.05 Rú zs és
selyem , 15.35 Ö nök kért ék , 16.30 Félúton a jobb
v ilág felé, 17.30 Csalá dba r át , 18.55 Csaba t est vér
gondolat ai a nag yhét en ,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30
O per at ív
ér t ék ,
22.30 Bábel – Hesnával a
v ilág

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.30 Poi rot (angol), 15.05
Lány kékben (szlovák),
16.30 Fil m mú zeu m, 17.40
Menjü n k a ker tbe, 18.15 A
konyhám titka, 19.00 Hírek, 20.25 Titkos életek,
21.20 Vi k tór ia k i rály nő
(angol), 23.15 Aga tha Chr istie: Poi rot (angol)

Pozsony 2

14.00 Kerékpározás, 17.20
Ik rek, 17.45 Hagyományok, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.05 Öröm
az élet, 20.30 Ünnepi gondolatok, 20.35 A Biblia
folytatódik, 21.20 Omár
( palesztin-izraeli), 22.55
Szlovák f ilmhét

Markíza tv
8.40
Transformers
3
(amer.), 11.50 Bérgyilkos
a szomszédom 2 (amer.),
13.50 Chart Show, 17.50
Felvég, alvég (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Valahol már láttalak, 23.10 Az
ördög sosem alszik (amer.)

JOJ TV
13.20 Hogyan várják a
költők a csodát (cseh),
15.50 Új kertek, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 1890
(szlovák), 22.15 Mordparta (cseh), 23.45 A terápia
(francia)

M1

6.20 Mokka, 12.30 NCIS:
Los Angeles (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Annyit ésszel,
mint erővel!, 20.45 Mindent
bele, fiúk! (olasz), 22.50 Bűnös Chicago (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Story extra, 13.20 A
kis menyasszony (indiai),
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 A konyhafőnök
VIP, 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök
VIP, 20.35 Éjjel-nappal Budapest, 21.55 Barátok közt,
22.35 Dr. Csont (amer.),
0.00 Magyar ul Balóval

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Graceland (amer.), 11.55 Jo, a profi (francia), 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25
Hagyjál főzni!, 20.30 Hagyjál főzni!, 22.00 Showder
Klub

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock
és Watson (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó (amer.),
14.40 Gyilkos sorok (amer.),
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25
Annyit ésszel, mint erővel!,
20.45 Született szobalányok
(amer.), 21.45 Az indíték
(kanadai), 22.45 Sherlock és
Watson (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Story extra, 13.20 A
kis menyasszony (indiai),
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 A konyhafőnök
VIP, 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök VIP,
20.35 Éjjel-nappal Budapest, 21.55 Barátok közt,
22.35 Castle (amer.), 0.05
XXI. század

RTL II

SZERDA
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.55 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok
(amer.), 15.45 Ana három
arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Annyit ésszel, mint
erővel!, 20.45 Vigyázat, gyerekkel vagyok!, 22.15 Kegyetlen játékok (amer.), 0.10
A törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Story extra, 13.20 A
kis menyasszony (indiai),
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 A konyhafőnök
VIP, 16.55 Story extra, 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök VIP, 20.35
Éjjel-nappal Budapest, 21.55
Barátok közt, 22.35 Szulejmán (török), 0.10 Házon
kívül

RTL II

RTL II

11.55 Jo, a profi (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 16.25
Gordon Ramsay, a konyha
ördöge, 17.25 Hagyjál főzni!,
18.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Hagyjál főzni!,
22.00 Showder Klub, 23.30
Az élet csajos oldala (amer.)

12.25 Kicsi a bors, de erős,
12.55 Sherlock, a jak, 13.35
Animália, 15.40 Állatkert
a hátizsákban, 16.25 Peppa malac, 18.25 Szófia hercegnő, 20.00 Pocoyo, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát
(amer.)

M2

13.35 Animália, 14.30 Raju, a
riksa, 14.55 Max és Ruby, 15.40
Állatkert a hátizsákban, 16.25
Peppa malac, 17.45 Mily, a kíváncsi, 20.10 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.), 0.20 Borgiák (kanadai-ír)

Duna tv

Duna tv

12.50 Jamie 15 perces
kajái, 13.20 Zor ro (kolu mbiai), 14.15 Erdészház Fal kenauban (német),
15.10 A múlt ár nyékában
(szlovák), 16.15 Don Matteo (olasz), 18.35 Vég telen
szerelem (török), 19.25
Maradj t alpon!, 20.25
Kék fény, 21.25 Ha waii
Five.0 (amer.), 22.15 Alpesi nyomozók (osz t rák),
23.05 Nápolyban kezdő döt t (amer.)

Duna World

11.35 Hazafelé (magyar),
13.45 Ízőrzők, 14.15 Öt
kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.10 Roma magazin, 16.10 Duna anzix,
16.25 Szenes Iván írta,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos világ,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Istenek (lengyel), 22.15 Riporterek,
22.50 A cigány (szlovák)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 14.10 Park,
15.35 Nemzetiségi magazin, 16.00 Hagyományos
gyógymódok, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája,
17.45 Városból városba,
18.30 Esti mese, 20.00 Híradó, 20.10 Öröm az élet,
20.40 Szurikáták királysága, 22.30 Fények a sötétben
(francia)

Markíza tv

13.20 Pin kód, 14.55 Max és
Ruby, 15.40 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Traktor Tom,
16.25 Peppa malac, 17.45
Mily, a kíváncsi, 20.10 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát
(amer.), 0.20 Borgiák (kanadai-ír)
12.50 Jamie 30 perces kajái,
13.20 Zorro (kolumbiai),
14.10 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.10
Don Matteo (olasz), 17.10
Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.25
Önök kérték, 21.25 Velvet
Divatház (spanyol), 22.15
Cédrusliget (amer.-kanadai)

Duna World
11.30 Sárga rózsa (magyar),
13.40 Hazajáró, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.25
Szenes Iván írta, 17.15 Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 19.55 Cirkuszfesztivál, 21.35 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.40 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Szlovákia, szeretlek!,
21.45 Szlovák ízek, 22.20 Az
éjjeliőr (angol), 23.20 Furcsa
ház (angol)

Pozsony 2
12.45 Szurikáták királysága,
14.35 Tudományos magazin,
15.30 Ukrán magazin, 16.00
Hagyományos gyógymódok,
16.30 Horgászoknak, 17.45
Városból városba, 20.10
Öröm az élet, 22.30 Talkshow

Markíza tv

10.10 Családi történetek,
12.10 Monk (amer.), 13.00
A farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 A farm,
23.20 Mama, 0.15 Gyilkos
hajsza (amer.), 1.15 Monk
(amer.)

12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Tíz évvel fiatalabb, 21.40 A farm, 22.50
Rendőrségi esetek, 2.00
Monk (amer.)

JOJ TV

12.25 Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.45 A
testőrök, 14.45 Az ördög
nem alszik, 15.50 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Senki
sem tökéletes, 22.15 Elfuserált plasztikai műtétek, 0.15
Doktor Rush 3 (amer.), 1.15
Dr. Csont (amer.)

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett
lelkek, 13.45 Testőrök,
14.45 Rendőrök akcióban,
15.50 Mániákus vásárlók,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.30 Heti
hetes, 0.30 Doktor Rush 2
(amer.)

JOJ TV

RTL Klub

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Story extra, 13.20 A
kis menyasszony (indiai),
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 A konyhafőnök
VIP, 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök
VIP, 20.35 Éjjel-nappal
Budapest, 21.55 Barátok
közt, 22.35 Halálos fegyver
(amer.), 1.25 Gyilkos folyó
(amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.55 Barátok közt, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.25 Hagyjál főzni!, 18.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Hagyjál főzni!, 22.00
Showder Klub, 23.00 Barátok
közt

M2

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Annyit ésszel,
mint erővel!, 20.45 A szultána (török), 21.50 NCIS
(amer.)

M2

Duna tv

12.50 Jamie 30 perces kajái,
13.15 Zorro, 14.05 Erdészház Falkenauban (német),
15.05 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.05 Don Matteo (olasz), 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér
(amer.), 21.25 A fátyolos
hölgy (olasz), 22.55 Köszönöm, jól! (szlovák-magyar)

Duna World

11.50 A miniszter (magyar),
13.15 Noé és barátai, 14.15
Emberek az embertelenségben, 15.10 Nemzetiségi műsorok, 16.05 Zebra, 16.20
Szenes Iván írta, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.35 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 Bajnokok Ligája,
23.30 A diagnózis: Gyilkosság (amer.), 0.15 Ágota
(lengyel), 1.00 Montalbano
felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 14.30 A diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45 Városból
városba, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 Öröm
az élet, 23.50 Csehszlovák
f ilmhíradó

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Mon k (amer.), 13.50
A far m, 15.00 Rendőrsé gi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí rek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Hí radó, 20.30 Char t Show,
22.35 A far m, 23.10 K redenc, 23.50 Két és fél férf i, 1.30 Mon k (amer.)

JOJ TV

10.50 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.50 Elveszett lelkek, 13.50 Testőrök, 14.45
Rendőrök akcióban, 15.50
Mániákus vásárlók, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó,
20.35
Panelház
(szlovák), 22.00 Visszatérés (amer.), 23.10 Elfuserált
plasztikai műtétek, 0.10
Doktor Rush (amer.), 1.10 Dr.
Csont (amer.)

11.55 Jo, a profi (francia),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
15.55 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 16.55 Hagyjál főzni, 17.55 Segítség, bajban vagyok!, 20.00 Hagyjál
főzni!, 20.50 UEFA EL élő
mérkőzés, 23.30 UEFA Magazin

M2

12.25 Táncakadémia, 13.35
Animália, 15.40 Állatkert
a hátizsákban, 17.45 Mi ly,
a kíváncsi, 18.25 Dr. Plüssi, 20.10 Tuti gimi (amer.),
21.00 Én vagyok itt!, 21.05
Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.20 Borgiák
(kanadai-ír)

Duna tv

12.50 Jamie 30 perces kajái, 13.15 Zor ro (kolumbiai), 14.05 Erdészház Falkenauban (német), 15.00 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.55 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.30 Tóth János
(magyar), 21.00 Fábr y,
22.25 Az a bizonyos első
év (angol), 0.05 Dér yné,
hol van? (magyar)

Duna World

11.30 A párduc és a gödölye (magyar), 13.20 Kék
bolygó, 14.10 Magyar krónika, 15.05 Nemzetiségi
magazinok, 16.05 Duna anzix, 16.30 Szenes Iván írta,
18.45 Csaba testvér gondolatai a nagyhéten, 19.00
Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván írta, 21.35 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12. 20 Nők k lubja , 13.55
Ágot a ( le ng yel), 14.4 0
Te sz t m aga z i n , 16. 25 Cso d álat os v i lág, 16.55 A he g y i dok t or (né met), 17.45
Pá r baj, 18. 20 Ö t e n öt elle n , 19.0 0 H í r a dó, 20. 25
Fi l m mú zeu m , 22. 25 Törvé ny é s re nd , 23.50 D iagnóz is: G y i l koss ág (a me r.)

Pozsony 2

11.30 Mesék, 11.50 Élő
panoráma, 12.10 Alpok
felülnézetből, 13.00 Vad
Franciaország, 16.45 Jégkorong, 20.45 Labdar úgás,
23.00 Rendőrség, 23.20
Szlovákia 2.0

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 14.50 Rendőrségi
esetek, 15.50 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 A farm,
22.50 Rendőrségi esetek,
0.00 Két és fél férf i

JOJ TV

12.25 Topsz t á r, 12.40 Drágán add a rétedet (amer.),
14.35 Mániákus vásárlók,
17.55 Főzd le a nyámat!,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó,
20.35
I n kog n itó,
22.00 Heti hetes, 23.00 A
csajok háborúja (amer.),
1.00 Az élet prada nélkül
(amer.)

PÉNTEK
M1

6.15 Egérmese (amer.), 11.05
Anasztázia (amer.), 13.05
Lovagregény (amer.), 15.55
Tucatjával olcsóbb (amer.),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Annyit
ésszel, mint erővel!, 20.45
Exférj újratöltve (amer.),
23.45 Gorillák a ködben
(amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.00 Tom
és Jerry, 11.30 Segíts, mumus! (amer.), 13.50 A vadon
hívó szava (amer.), 15.55
A pláza ásza (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Hupikék törpikék (amer.), 21.10 Apácashow (amer.), 23.20 Számos
pasas (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza!
(argentin),
11.00 Graceland (amer.),
13.45 A gyanú ár nyékában, 14.45 Showder
Klub, 16.50 Hagyjál főzni!, 17.50 Egy cipőben
(amer.), 20.30 Hagyjál
főzni!, 22.00 Showder
Klub, 23.00 Megőrjít a
csaj (amer.)

M2

12.25 Táncakadémia, 12.55
Sherlock, a jak, 13.35 Animália, 14.30 Raju, a riksa,
14.55 Max és Ruby, 17.45
Mily, a kíváncsi, 18.10
Digby, a tinisárkány, 18.25
Dr. Plüssi, 20.10 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Holnap tali!
(magyar), 22.35 A suttogó
(amer.), 2.20 Borgiák (kanadai-ír)

Duna tv

12.45 Jamie 30 perces
kajái, 13.10 Zorro (kolumbiai), 14.00 Erdészház Falkenauban (német),
14.55 A múlt árnyékában
(szlovák), 15.50 Abigél
(magyar), 17.10 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (amer.), 19.30
Virtuózok, 21.10 Teréz
– A szeretet kis útja (angol), 22.50 Kicsoda Ferenc
pápa?

Duna World

11.35 Forduljon Psmithhez
(magyar), 13.45 Rúzs és
selyem, 14.40 Esély, 15.40
Öt kontinens, 16.10 Duna
anzix, 16.35 Nagyböjti hagyományok, 17.30 Emberek a kereszt kör ül, 19.00
Csaba testvér gondolatai a
nagyhéten, 19.10 Semmelweis (magyar), 21.00 Via
Cr ucis, 22.55 Ridikül, 0.25
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

8.35 Sammy kalandjai
(amer.), 12.15 Názáreti
Jézus (olasz-angol), 13.50
Quo Vadis (amer.), 16.35
Grimm mesék, 17.40 Bajaja herceg (csehszlovák),
19.00 Híradó, 20.25 Mózes
(olasz-német-angol), 23.25
Quo Vadis (amer.)

Pozsony 2

11.20 Az állatok titkos királysága, 13.00 A jégkorszak óriásai, 15.00 Három
pejló (csehszlovák), 16.10
Univerzum, 17.00 Dies
iraes, 18.15 Húsvét, 18.30
Esti mese, 20.30 Katakomba-pakt um (német), 21.15
Kereszt út, 22.35 Komolyzenei hangverseny

Markíza tv

11.45 Mr. Bean nyaral
(amer.), 13.30 Ali baba és
a 40 rabló (francia), 17.40
Aranycsillagos hercegnő
(csehszlovák), 19.00 Híradó, 20.30 A far m, 21.40 A
far m – párbaj, 23.30 Merkúr (amer.), 1.45 Visszavágó (amer.)

JOJ TV

7.00 Garfield (amer.), 8.35
Űrkutyák (amer.), 10.15 Z, a
hangya (amer.), 12.00 Végtelen történet (amer.), 14.00
A
villámtolvaj
(amer.),
16.35 Jégkorszak 3 (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Csillagainkban a hiba
(amer.), 23.40 Robocop
(amer.), 2.10 Géppisztolyos
prédikátor (amer.)
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EsEménytár
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

április
április
április
április
április
április1
április

8-án
9-én
10-én
11-én
12-én
13-án
14-én

Dénes
Erhard
Zsolt
Leó
Gyula
Ida
Tibor (Nagypéntek)

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az érsekújvári Dáfi Róbert és Mihók Lívia.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a komáromi Lakatošová Escad, Valent Emese, Kashalmi Noel,
Babarczi Zsófia, Toma Ladislav és a pozsonyi Sklenár Adam, a szímői Gogolová Amina, a gútai Asztalos Alíz és Lakatos Kevin, a marcelházai Farkaš
Bálint, a zsitvabesenyői Pinke Nikolas, a nagykeszi
Jenei Damjan és a dunamocsi Csicsóová Alexa.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Vavrečán Erzsébet (84
éves) Mgr. Finta Irénke (70 éves), Maršalíková
Ružena (45 éves), Telekesová Mária (87 éves) és
Kékesi Antal (77 éves), az ekecsi Tóthová Helena (93 éves), a hetényi Lucza Ernest (73 éves),
a bajcsi Márton László (76 éves), a keszegfalvai
Szabó Erzsébet (86 éves), a gútai Anda Imre (86
éves), Hájas Paulína (83 éves) és Nagy Gizella
(84 éves), a kolozsnémai Szabó Mária (92 éves),
valamint az eklipusztai Nagyová Mária (76 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Sonkás tekercsek

Hozzávalók:
Annyi szelet pulykasonka,
ahány tekercset készítenénk.
Az alábbi mennyiségek körülbelül 6-6 tekercsre elegendőek.
A tormás tekercshez:
10 dkg vaj
10 dkg ecetes torma
2,5 dkg liszt
1,5 dl főzőtejszín
1 dl tej
só, bors ízlés szerint
A tojásos tekercshez:
10 dkg tejszínes krémsajt
2 főtt tojás
borsónyi mustár
csipetnyi porcukor
pár csepp citromlé
só, bors ízlés szerint

A körözöttes tekercshez:
15 dkg tehéntúró
2 dkg vaj
2 szál petrezselyem
1 evőkanál tejföl
1 apró fej vöröshagyma
kevés pirospaprika
csipetnyi köménymag

Elkészítése:
Csomagoljuk ki a pulykasonkát, és helyezzük a szeleteket egy
tányérra, hogy kéznél legyenek.
A tormás tekercshez a vajat felezzük meg, egyik részét egy lábasban olvasszuk fel. Keverjük bele a lisztet, adjuk hozzá a tejet
és a tejszínt, de mindezt apránként, hogy ne váljon csomóssá.
Sóval, borssal ízesítjük, majd tegyük félre, hogy kihűljön. A vaj
másik felét a tormával keverjük össze, majd az egészet dolgozzuk bele a vajas masszába.
A tojásos töltelékhez a megfőtt tojásokat törjük össze egy villa
segítségével. Keverjük hozzá a krémsajtot, a mustárt, a porcukrot, illetve a citromlevet, ezután pedig a szájíznek megfelelően
sóval, borssal is szórjuk meg. Elektromos habverővel keverjük
össze a masszát – ha száraznak ítéljük, akkor még egy kicsi
krémsajttal vagy akár egy kis tejföllel is ízesíthetjük.
A körözöttes töltelék elkészítéséhez a túrót alaposan törjük
össze egy villával. Adjuk hozzá a szobahőmérsékletű vajat, a
tejfölt, a felaprított hagymát és petrezselymet, majd összekeverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és szórjuk bele a pirospaprikát, valamint a köményt.
A tekercsek elkészítése nagyon könnyű. Fogjunk egy szelet sonkát, fektessük le egy tányérra, majd kanállal adagoldjuk szélére
az adott masszát. Szorosan feltekerjük, és úgy rakjuk le, hogy ne
tudjon szétnyílni. Célszerű fogyasztás előtt egy-két órára hűtőbe
tenni, hogy a megszilárdult töltelék összetartsa a finomságot.

Mascarponés linzertorta
Hozzávalók:
400 g vajas linzertészta
250 g mascarpone
250 g ricotta (vagy 250 g
túró annyi tejfellel elkeverve, hogy krémes álagot kapjunk)
200 g cukor
2 tojássárgája
100 g csokoládé (ízlésünknek megfelelően tej- vagy
étcsokoládé)
10 g burgonyakeményítő

Elkészítése:
Az alapreceptnek megfelelően elkészítjük a vajas linzertésztát,
azzal a kiegészítéssel, hogy a tésztába belegyúrunk egy csomag vanilint vagy egy evőkanál vaníliaaromát.
Egy 24-26 cm-es tortaformát kivajazunk, kibéleljük sütőpapírral (a kivajazott formába könnyebb belehelyezni a papírt). Az
elkészített linzertésztát kétfelé osztjuk 80-20 % arányban. A
nagyobbik részt kinyújtjuk és a tortaformába tesszük, finoman
belenyomkodjuk, a kilógó széleket levágjuk.
Egy tálban habosra keverjük a tojások sárgáját a cukorral, majd
hozzáadjuk a ricottát, mascarponét, a vanilint (vagy egy vanília kikapart belsejét), a burgonyakeményítőt a fahéjat és addig
kavarjuk amíg homogén masszát nem kapunk.
Apróra vágunk egy tábla finom csokoládét, majd a csokoládédarabokat is a krémbe forgatjuk.
A ricottás mascarponekrémet a tésztára öntjük, tetejét gyengéden elsimítjuk, a tészta széleit hajtsuk rá a krémre.
A maradék tésztát kinyújtjuk, és 2 cm széles csíkokat vágva
rácsokat készítünk, melyeket a tésztára helyezünk (rács nélkül
is készíthetjük).
180 fokra előmelegített sütőben 40-50 perc alatt készre sütjük.
Langyosan tálalva a legfinomabb.

Régi

(háború előtti)
rádiókat
gyűjtök.

Tel.: 0915 094 045.

S Z U D O K U

MEGEMLÉKEZÉS
Olyan szomorú mindig csak egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, aki nem jön többé,
valakit szeretni örökkön-örökké.
Fájó szívvel emlékezünk április 5-én,
halálának első évfordulóján

1 csomag vanília vagy
1 fiola vaníliaaroma
1 kávéskanál sütőpor
1 kávéskanál fahéj

Stavebná
firma hľadá
do zamestnania
murára,
tesára a maliara.

Inf. na t. č.:

0910 441 313.
Építőipari kft.
munkatársakat
keres

kőműves, ács, festő
szakmákban.
Tel.:0910 441 313

Leczkési Adriannára
Gútán.

Emlékét örökké őrizzük!
Édesanyja és bátyja családjával

REKOM

Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás.
Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.

Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Seriozný prístup, výplata
na čas, mladý vozový park
(do 3,5 rokov, 10 vozidiel).

Priebežný nástup.
Požiadavky: čestnosť, technická gramotnosť, skúsenosti v medzinárodnej doprave
výhodou. Plat cca.: 250-300
euro/týždeň. Servis a parkovanie je v Komárne, resp. v
mieste bydliska vodiča.
Prosíme len vážnych záujemcov o poslanie životopuisu na:
europetransportcv@gmail.
com, tel.: 0908 555 600.

Tel.: 0908 463 830

Nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Tel.: 0915 388 662

Príjmeme vodičov
klasickej dodávky
do 3,5 t v rámci EU!

Hosszú távra (min. 5 év) bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.

e-mail: naturazupna@gmail.com

B I R K Ó Z Á S

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!

Az múlt hét végén Bánban (Bánovce nad Bebrovou) rendezték
a fiatalabb diákok szabadfogású országos birkózóbajnokságát. A Komáromi járás 7 birkózóklubjából hárman képviselték eredményesen régiónkat.

Eladó Keszegfalván

egy összkomfortos, 3-szobás családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal és 50 m2-es pincével.

Tel.: 0907 789 807.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112

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

Komárom

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

e-shop: www.privlačuj.sk

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

is felvisszük!

A legeredményesebbek a
gútaiak lettek, akik egy aranyés egy ezüstéremmel tértek
haza. A 24 csapatból álló csapatversenyben a gútaiak a 9.
helyet szerezték meg. A madari csapat egy ezüsttel és egy
bronzzal a 15. lett, a Spartacus Komárom versenyzői 1
ezüsttel és pár pontszerző
hellyel a 15. helyen végeztek.
Járásunk egyéni éremszerzői:
29 kg-os súlycsoportban 2.
Lakatos Patrik (Gúta), 3.
Az aranyérmes
Édes János (Madar) * 35 kgDinko Branislav
os súlycsoportban 1. Dinko
Branislav (Gúta) * 40 kg-os súlycsoportban … 2. Lakatos
súlycsoportban … 2. Remes Imre (Komárom)
-gmisiKrisztián (Madar) * 48 kg-os

LABDARÚGÁS
III. liga, 23. forduló
Nagymegyer – Komáromi
KFC 1:2 (1:1) Folytatódik a
komáromi labdarúgók diadalmenete, hiszen értékes pontot
raboltak a fürdővárosból. Továbbra is a bajnoki táblázat
élén áll a komáromi csapat, 11
ponttal lemaradva követi őt a
lévai Crystal. A szombati találkozón a focibarikád túloldalán harcoló egykori klubtársak
küzdöttek a sikerért. A nagymegyerieket a „violák” korábbi
meghatározó egyénisége, Szórád Csaba küldte edzőként csatába. A találkozó 30. percében
Obert volt az, aki véget vetett
a kölcsönös erőpróbának és
berúgta a vendégek vezetését
jelentő gólt. Az első játékrész
utolsó percében nagy nehezen
egyenlítetttek ugyan a nagymegyeriek, viszont a második
félidőben egyre idegesebben
játszottak és így a kapu előtti szabálytalanságért megítélt
büntetőt az 51. percben Čtvrtníček biztosan értékesíthette *
IV. liga, 19. forduló
Garamkálna – Ímely 0:0 Elsősorban a hazai csapat alapozta
taktikáját a védekezésre, így az
ímelyiek hiába bombázták kapujukat, a legtöbb esetben már
a félpálya közepén leszerelték
őket. Sovány vigasz, hogy a
garamkálnaiak csatársorának
sem volt sok dolga * Nyitra B
– Gúta 2:1 (1:0) A bajnokság
ezüstérmesének pályáján Gúta

számára sem termett sok babér
és a nyitraiak a 12. percben már
vezetéshez jutottak. A második
félidő kezdése után Magyar
védhetetlen gólt lőtt, ám a 61.
percben ismét a nyitraiak jutottak vezetéshez. * Udvard
– Szentpéter 1:2 (0:1) Az udvardiak alaposan meglepődtek,
amikor vendégeik a 29. percben
Pšenák révén vezetéshez jutottak. Úgy tűnt, a második félidőben sem változik a helyzet, mert
csak a 86. percben született gól,
Mukalenga révén tovább nőtt a
szentpéteriek előnye. A találkozó 89. percében büntetőből szépítettek az udvardiak * A bajnoki táblázat 3. helyén Ímely
csapata áll 35 ponttal, 8. Gúta
25 ponttal, 12. Szentpéter 15
ponttal *
V. liga, 20. forduló
Marcelháza – Hetény 5:0
(4:0) A hazai csapat lehengerlő
játéka ellen nem volt ellenszerük a vendégeknek. Góllövők:
Németh 3, Hegedűs és Speck
* Ekel – Zsitvabesenyő 1:1
(1:0) Az ekelieknek nem sikerült megőrizniük pályafölényüket. Góllövő: Hrabovský *
Nagysalló – Ógyalla 3:0 (2:0)
A hazai csapat ezúttal jobb
taktikát vetett be. * Naszvad –
Nagygyöröd 2:0 (1:0) Egyértelműen jobbak voltak a naszvadiak, viszont a vendégek
védelme sorra meghiúsította
a gólhelyzeteket. Góllövők:
Czibort és Molnár * A bajnoki

KOSÁRLABDA

táblázat 4. helyén Marcelháza áll 32 ponttal, 5. Ekel 30
ponttal, 8. Naszvad 27 ponttal, 10. Ógyalla 26 ponttal,
15. Hetény 16 ponttal.
VI. liga, 20. forduló
FK Activ – Vágfüzes/Kava
4:0 (2:0) góllövő Tóth (büntetőből), Horváth, Illés és
Olajos * Nemesócsa – Csallóközaranyos 1:0 (1:0) góllövő Ledeczki * Marcelháza
B – Örsújfalu 6:1 (6:0) góllövők: Németh 3, Varga 2,
Obložinský, , illetve Barton
* Újgyalla – Bátorkeszi 2:0
(1:0) góllövő Rigó 2 * Perbete – Búcs 3:1 (2:0) góllövők: Rigó 2 * Madar -Izsa
4:1 (0:0) góllövők: Gáspár 2,
Ropog, Varga, illetve Kovács
* Dunaradvány – Szilos 2:2
(2:1) Kecskés, Sebők, illetve Babiš és Kovács * Dunamocs – Keszegfalva 2:0 (1:0)
góllövők: Varró és Oláh * A
bajnoki táblázatban 1. FK
Actív (50 pont), 2. Perbete
(47 pont), 3. Marcelháza B
(43 pont), 4. Bátorkeszi (39
pont), 5. Újgyalla (37 pont),

A S Z TA L I T E N I S Z
Idén sem marad el a
gútai húsvéti asztalitenisz-torna, amely
nyolcadik
évfolyamához érkezett. Két
kategóriában
lehet
jelentkezni, az ama-

CSELGÁNCS

A gútaiak Bártfán is remekeltek

A múlt hét végén Bártfa Nemzetközi Nagydíján vettek részt a gútai diák és ifi cselgáncsozók.
Az erős nemzetközi mezőnyben tizenegy ország 615 versenyzője között a szőnyegen három
Vág-Duna-parti versenyző egészen a döntőbe küzdötte magát. Az eredmények:

KEMPO
A múlt hét végén hétvégén rendezték meg a Felcsút Kupa
Nemzetközi Kempo Bajnokságot, amelyen a Szayka Róbert
shihan és Nikker Roland sensei által felkészített komáromi és
tanyi sportolók is részt vettek. Az egyéni eredmények:
Földes Noémi 2 ezüst (kempo Kupára készülnek, azt kövekumite és grappling) és 1 bronz tően pedig már a portugáliai
kata) * Balogh Bence 1 bronz világbajnokságra. – Ezeken a
(kempo kumite) * Schiller kupaversenyeken óvatosnak
Bence 1 arany (kempo kumite) kell lennünk, olyan taktikát kell
és 1 bronz (grappling) * Bu- választanunk, hogy elkerüljük
gár Botond 1 ezüst és 1 bronz a sérüléseket, hiszen fő célunk,
(grappling) * Balogh Adrián –1 hogy a világbajnokságról minél
ezüst * Pusztai Zoltan 1 bronz több érmet hozzunk haza” –
(grappling).
mondta Szayka Róbert, a SzloA sportolók jelenleg a Bicske vák Kempo Szövetség elnöke.

6. Dunamocs (35 pont), 7.
Izsa (33 pont), 8. Csallóközaranyos (31 pont), 9. Madar
(28 pont), 10. Nemesócsa (24
pont), 11. Szilos (23 pont),
12. Keszegfalva (20 pont),
13. Búcs (15 pont), 14. Vágfüzes/Kava (14 pont), 15.
Dunaradvány (9 pont), 16.
Örsújfalu (9 pont)
VII. liga, 14. forduló
Tany – Pat 0:4 (0:2) góllövő Langschadl és Czuth *
Csicsó – Bajcs 1:1 (1:1) góllövő Kiss, illetve Bachorez
* Szentpéter B – Bogyarét
1:0 (0:0) góllövő Czukár *
Bogya/Gellér – Ifjúságfalva
4:1 (2:0) góllövő Inczédi 2,
Nagy, Végh, illetve Károlyi *
Szabadnapja volt Nagysziget
és Megyercs csapatának. A
bajnoki táblázatban: 1. Pat
(24 pont), 2. Bogya/Gellér
(16 pont), 3. Szentpéter B
(15 pont), 4. Nagysziget (15
pont), 5. Ifjúságfalva (14
pont), 6. Bogyarét (13 pont),
7. Bajcs (11 pont), 8. Csicsó
(8 pont), 9. Tany (7 pont), 10.
Megyercs (0 pont). –cseri–

1. Szabó Margaréta ifi. diák 44
kg-os súlycsoport * 2. Keszeli
Róbert ifikorosztály 60 kg-os
súlycsoport * 2. Takácsová
Brona id. diákkorosztály, 63
kg-os súlycsoport * 5. Kulich
Tibor ifikorosztály 66 kg-os
súlycsoport * 7. Czina Gergő, id. diákok korosztálya, 55
kg-os súlycsoport * 7. Angyal
Márk, id. diákkorosztály, 60
kg-os súlycsoport. A csapatot
Szabó Róbert és Vincze Ferenc
mesteredzők készítették fel a
nemzetközi versenyre.

tőr és a regisztrált
játékosok kategóriájában, akik külön-külön állnak
majd asztalhoz. Az
érdeklődők jelentkezhetnek a 0905
661 206, vagy 0905 446 683as telefonszámokon, illetve
személyesen 8 és 9 óra között a verseny napján a gútai
sportcsarnokban. A versenyre április 15-én kerül sor.

Kosárlabda Eurovia SBL alapszakasz 44. forduló:

MB SPU Nyitra – MBK Rieker COM-therm Komárom
64:107 (34:57 * 20:29, 14:28, 11:32, 19:18)

A megyeszékhely szurkolói rémálmukban sem hitték volna,
hogy a vendégcsapat játékszerévé válnak. Az első negyedben
még itt-ott a nyitraiak is képesek voltak ellentámadásra, de
egyértelmű volt, hogy a komáromiak támadásai sokkal sikeresebbek. A második negyedben sem sikerült összekaparniuk
magukat a nyitraiaknak, sőt a komáromiak egyfajta diadalmenetet ünnepeltek a pályán. Támadásaik védhetetlenek voltak, a nyitraiak védelme pedig összeomlott.
A 23 pontos félidei vezetés elő- a komárore sejtette, hogy a komáromi mi csapat,
kosarasok nagyon megalázzák dobáshoz is
a házigazdákat, s a lelkes Du- engedték a
na-parti szurkolók csak attól nyitraiakat,
féltek, nehogy fellazuljon a ko- nehogy bemáromiak játéka. Ezúttal nem rozsdásodjanak. Veszteni valóígy történt, mert a harmadik juk nem volt, ismét túllépte Konegyedben valójában az történt márom a 100-as pontszámot.
a pályán, amit a komáromiak Komárom legjobbjai: Langakartak. Az utolsó negyedben ston 21, Halada 18, Bojakegyelemjátékot mutatott be novský 15

Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
79:98 (17:23, 22:22, 19:28, 21:25)

Tétre menő találkozó volt, hiszen három mérkőzésen méri össze
majd erejét a két csapat és a győztes feljut a legjobb négy csapat
közé. Léván a komáromiak nem méltányolták a vendégszeretetet és tíz perc után már hatpontos előnyt harcoltak ki.
Bilič, a csapatkapitány ezúttal gébb csapatok közé, bizonyíték
nem csak dobástechnikából volt az utolsó negyed, amikor
bizonyított, de a védelemből már bizonyos volt, hogy ez a
is kivette részét. A második találkozó a komáromiak győnegyedben mindvégig fej-fej zelmével ér véget, mindent
mellett küzdöttek a csapatok, elkövettek, hogy legalább egy
ám a félidő végére megmaradt negyednyi győzelmet harcola komáromiak hatpontos ve- janak ki maguknak. Ez nem sizetése. A harmadik negyedben került, a komáromi „csatárok”
sem a hazaiak remekeltek, ha- ezúttal is jobban vizsgáztak.
nem a komáromiak vezettek Komárom legjobbjai: Tomič
szebbnél-szebb támadásokat, 19, Bilič 17, Langston és Cobb
a lévai védelem pedig csak- 12-12, Vido, Djordjevič és
nem összeomlott. Arra, hogy a Kuffa 11-11, Bojanovský 5. A
lévaiak nem tartoznak a gyen- visszavágóra szerdán kerül sor.

R Ö P L A B D A

COP Trencsén – VK Spartak SJE Komárom
3:1 (15:25, 25:21 , 25:17, 25:22)
A hazai pálya előnyeit kihasználva, az első
találkozón fölényes győzelmet arattak a Vágpartiak. Egyértelműen, az első szettet kivéve

mindvégig a trencséniek irányították a találkozót. sok eseteben a komáromiak lépést sem
tudtak velük tartani.

VK Spartak SJE Komárom – COP Trencsén
2:3 (25:23, 25:12, 25:27, 18:25, 12:15)

Az örök ellenfél, vagyis a trencséni csapat ellen a találkozó
első két szettjében reménykeltően játszott a komáromi csapat, ám a vendégek fokozato-

san feljöttek és kiegyenlítettek.
Sajnos az ötödik menetben már
fáradtak volt a komáromiak, így
értékes pontot rabolva, a vendégek gondoskodtak arról, hogy

röplabdázóink számára csak
a 6.-7. helyért folytatódhassanak a küzdelmek. Ehhez azonban legalább kétszer le kellene
győzni Svidník csapatát.

Élővé teszik a magyar hagyományokat
a III. Felvidéki Vágtán

Idén is Csallóköz fővárosa, Dunaszerdahely lesz a házigazdája a Felvidéki
Vágta lovas rendezvénynek, amelyet
a már megszokott helyszínen, a sikabonyi reptéren tartanak. Az izgalmas
futamokat, lovas produkciókat és színvonalas kulturális programot felvonultató esemény immár kétnaposra bővül.
Június 23-án és 24-én a család minden
tagja megtalálhatja a kedvére való
programot, és jól szórakozhat.
Dunaszerdahely három évvel ezelőtt nagy
fába vágta a fejszéjét, a Felvidéki Vágta
megrendezésével beírta magát a lovas
rendezvények krónikájába. A vágta a lovas hagyományok, a felvidéki magyar
települések ünnepe, hagyományőrző fesztiválja. – A közösségi összefogással létrejövő esemény mindamellett, hogy nagy-

szerű reklám és bemutatkozási lehetőség a
résztvevő településeknek, valamint a régiónak, segít a felvidéki magyarság önbecsülésének növelésében is. Szimbóluma továbbá a békés magyar-szlovák együttélésnek,
mert a Felvidéki Vágtán szlovák futamot is
rendezünk – emelte ki Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere.
A lovasok 2017-ben is azért ülhetnek nyeregbe, hogy megküzdjenek, ki képviselje
Felvidéket a budapesti Nemzeti Vágtán
szeptember 15. és 17. között. 2016-ban Dunaszerdahely, Érsekújvár, Naszvad és Felsőszeli lovasai versenyeztek a magyar fővárosban a Hősök terén, akik egybehangzóan
elmondták, leírhatatlan és felemelő élmény
volt számukra a Nemzeti Vágtán való részvétel. Az ambíciózus lovasok jelentkezését
idén is várják a szervezők, a jelentkezési
lap már letölthető a www.felvidekivagta.sk
honlapról.
A ló hidat épít a nemzetek között. Ezt bizonyítja, hogy a Felvidéki Vágtán ebben az
évben is megrendezik a szlovák futamot,
amelybe szlovák lovasok nevezhetnek be.
Ennek a futamnak a győztese a budapesti

Nemzeti Vágta Nemzetközi Futamában
képviselheti Szlovákiát. Tavaly Rýdžy
Dušan versenyzett Szlovákia színeiben, aki
minden bizonnyal idén is rajthoz áll.
Az elmúlt években több mint 5000 érdeklődő jött ki a dunaszerdahelyi rendezvényre,
hogy adózzon a lovassport iránti szerelmének, és szurkoljon a versenyzőknek. Az izgalmas lóversenyen kívül lovas produkciók
és egyéb attrakciók, kézműves vásár, vidám
gyermekprogramok is várják a látogatókat.
A Felvidéki Vágta szervezői idén is igényes és széles tömegeket vonzó kulturális
programokkal, nagyszabású koncertekkel
készülnek. Június 23-án este 19 óra 30
perctől igazi kuriózum várja a közönséget: a világ számos országában bemutatott
Csárdáskirálynő című nagyoperettet láthatja szimfonikus zenei kísérettel a publikum.
Június 24-én rendezik meg a futamokat, ünnepélyes keretek között győztest hirdetnek,
majd többek között este 21 órától az Edda
zenekar ad élő koncertet. A további programokról a szervezők folyamatosan tájékoztatnak a médiában és a Felvidéki Vágta
Facebook-oldalán is.
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