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Az elnökválasztás második fordulójában Zuzana Čaputová (40,57 %) és
Maroš Šefčovič (18,66 %) mérkőzik az államfői posztért

Március 30-án véglegesen eldől,
ki lesz Szlovákia köztársasági elnöke
Először három
helyszínen

Első ízben történt, hogy a már
cius 15-i megemlékezések Komáromban három helyszínen kerültek megrendezésre. Az Egy Jobb
Komárom PT kezdeményezésére
ugyanis először Petőfi Sándor
mellszobránál a komáromi iskolák tanulói közösen szavalták el a
Talpra magyart. A szervezők sze-

retnék, ha ez hagyománnyá válna.
Jókai Mór szobránál Domin István,
Izsa polgármestere szólt a márciusi
ifjak hősiességéről, míg a Klapkaszobornál a két Komárom városvezetése is lerótta kegyeletét. A kiadós
eső ellenére a tömeg türelmesen hallgatta meg Fónagy Zoltán történész
előadását a szabadságharc jelentőségéről. Közreműködött a Concordia
Vegyes Kar, valamint Boráros Imre
színművész.

Adományozza
adója 2 százalékát
a PodunajskoDunatáj
Polgári Társulásnak!
Felhívjuk olvasóink szíves
figyelmét, hogy az adóbevallást készítő természetes
és jogi személyek, valamint
az alkalmazottak idén is felajánlhatják jövedelemadójuk
2 százalékát a bejegyzett civil szervezetek részére.
Ezt a 2018-as évre szóló adóbevallás benyújtásakor tehetik meg oly módon, hogy a
„Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z
príjmov fizickej (právnickej)
osoby” részében a felajánlott
összegen kívül a következő
adatokat tüntetik fel:
IČO: 422 01527
Právnicka forma: Občianke
druženie
Obchodné meno:
Podunajsko-Dunatáj
Sídlo: Slnečná ul. 565/36
94 501 Komárno

A szavazásra jogosult választópolgárok csaknem fele részt vett (2 millió 158 859 szavazó) a múlt héten szombaton megtartott köztársasági elnökválasztáson. Nagy meglepetés nem született, borítékolható volt, hogy a
jelöltek közül senki sem szerzi meg a szavazatok több, mint felét, így sor kerül majd a második fordulóra.
Ami a felvidéki magyarságot érinti, Bugár Béla, a Most-Híd elnöke korábban a 2. körben akart szerepelni,
megsemmisítő vereséget szenvedett, hiszen 66 667 szavazatot kapott. Ez 333 712 kevesebb, mint a második
helyezett Maroš Šefčovičé, és 30 368 szavazattal kevesebb, mint amennyit Bárdos Gyula a 2014-es elnökválasztáson szerzett.

A választások győztese Zuzana Čaputová, aki a szavazatok
40,6 százalékát szerezte meg,
míg az „ezüstérmes” 18,7 százalékkal Maroš Šef-čovič. Az
államfőválasztáson indult többi jelölt sorrendje a következő:
Štefan Harabin (14,34 %), Marian Kotleba (10,39 %), František Mikloško (5,72 %), Bugár
Béla (3,1 %), Milan Krajniak
(2,77 %), Eduard Chmelár
(2,74 %). A választók kevesebb mint egy százalékának
szavazatát kapta Martin Daňo
(0,51 %), Róbert Švec (0,3 %),
Juraj Zábojník (0,28 %), Ivan
Zuzula (0,17 %) és Bohumila
Tauchmannová s 0,16 %. Né-

hány polgár azokra is szavazott, akik még a választások
előtt visszaléptek a jelöltségtől, így Robert Mistrík 0,15 és
Menyhárt József 0,05 százaléknyi szavazatot kapott.
A Komáromi járás területén
108 választókörzetben lehetett szavazni. A szavazásra
jogosult 84 974 személy közül
csak 23 665 járult az urnákhoz, ami szlovákiai méretekben a legalacsonyabb részvételnek bizonyult.
Komáromban Čaputová a
szavazatok 39,4 %-át, Šefčovič 19,1 %-át szerezte meg.
Bugár Bélára a szavazók 7,2
százaléka voksolt.

Čaputová pártfüggetlen
elnök akar lenni

Zuzana Čaputová, aki szombaton bejutott az államfőválasztás második fordulójába, eddig alelnökként tevékenykedett a Progresívne Slovensko balliberális szlovák pártban.
Miután egyértelművé vált, hogy bekerült az elnökválasztás
második fordulójába, múlt vasárnapi televíziós nyilatkozatában azt közölte, hogy még a hét folyamán lemond alelnöki
tisztségéről. Ahogy arról beszámolt, párttagságát mindaddig
nem szeretné megszüntetni, amíg nem nyeri meg ténylegesen
a választásokat, akkor felfüggeszti párttagságát, hogy megőrizze pártfüggetlenségét.

Gútán a szavazatok 54,8 százalékát Čaputová szerezte
meg, míg ellenfele nem Šefčovič lett, aki csak 7,2 százalékot kapott, hanem Bugár Béla,
akire 22,46 százaléknyi voks
jutott!

Ógyallán Čaputová a voksok
50,2 százalékát szerezte meg. Itt
a második helyre Šefčovič került 12,1 százalékkal, míg Bugár
Béla 9,4 százalékot szerzett.
Ne feledjük: március 30-án bármi megtörténhet!

Zuzana Čaputová

Maroš Šefčovič

VADÁSZTRÓFEÁK
A MÚZEUMBAN

Április 4-ig tekinthető meg a 2018-as év legszebb vadásztrófeáiból összeállított kiállítás a Duna Menti Múzeum Nádor
utcai kiállítótermében. A tárlat anyagát a Komáromi Területi Vadászkamara bocsátotta rendelkezésre.

A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló
polgári kezdeményezéséről
Az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága
2019. március 7-én másodfokú ítéletében megsemmisítette az Európai Bizottság 2013 júliusi határozatát, melyben a brüsszeli testület elutasította a nemzeti
régiókról szóló polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A másodfokon lezárult perben tehát a Bizottság maradt alul a székelyekkel szemben. A felpereseket képviselő dr. Sobor Dávid ügyvéd munkáját
az elmúlt évek során Tárnok Balázs, az MKP európai
parlamenti képviselőjelöltje jogi tanácsadóként segítette.
A bírósági ítélet és annak előzményei:
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 2013-ban benyújtotta az Európai Bizottsághoz a „Kohéziós politika a
régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai polgári kezdeményezését. Az SZNT európai partnereivel közösen arra
kérte Brüsszelt, hogy az Európai Unió (EU) kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel a nemzeti régiókat, tehát azon közigazgatási hatáskörökkel
nem szükségszerűen rendelkező földrajzi körzeteket,
amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi
sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő
régióktól.
A Bizottság hat évvel ezelőtt hatásköri okokra hivatkozva elutasította a kezdeményezés bejegyzését,
így nem kezdődhetett meg az aláírás gyűjtése. A
kezdeményezők a döntés miatt beperelték a Bizottságot. A perben Románia, Szlovákia és Görögország
a Bizottság, míg Magyarország a felperesek oldalán
avatkozott be. Az elsőfokú Törvényszék 2016-ban
elutasította a felperesek keresetét, amely ítélet ellen

a szervezők fellebbezést nyújtottak be, így az ügy
másodfokon az Európai Unió Bírósága elé került. A
testület 2019. március 7-i ítéletében a székelyeknek
adott igazat. A Bizottságnak az ítélet közzétételét
követően két hónapon belül kell új határozatot hozni a kezdeményezés nyilvántartásba vételéről, így az
előzetes várakozások szerint májusban elindulhat az
aláírások gyűjtése.
A kezdeményezés elindításának okai:
A kezdeményezés benyújtásához az adta a kiindulási
alapot, hogy a Romániának juttatott uniós támogatások ellenére Székelyföld gazdasági lemaradása növekedett, az uniótól kapott támogatás nemhogy nem vált
Székelyföld hasznára, de Bukarest kisebbségellenes
politikát finanszírozott a brüsszeli büdzséből. 2013ban a román többségű Brassó megye 20 százalékos
GDP-növekedést produkált, ezzel szemben a magyar
többségű Kovászna csak két százalékkal fejlődött.
Ugyanez a helyzet Felvidéken is. Az elsőfokú eljárásba beavatkozó Debrőd község hasonló számadatokkal támasztotta alá a dél-szlovákiai magyarlakta
régió hátrányos helyzetét. Egészen egyszerűen arról
van szó, hogy az uniós forrásokat tudatosan úgy használják fel, hogy a magyar többségű régiók kevesebb
támogatáshoz jussanak.
A kezdeményezés célja:
A kezdeményezők arra kérik Brüsszelt, hogy a nemzeti
kisebbségek által lakott régiók lemaradásának megállítása, és így az unió kulturális sokszínűségének megőrzése érdekében biztosítsa a nemzeti régiók számára a
hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz,
minden más EU-alaphoz, forráshoz, programhoz, va-

lamint teremtse meg a
garanciákat a megfelelő gazdasági fejlődésükhöz. Ehhez először
is szükséges, hogy az
Európai Unió ismerje
el azt, hogy Európában léteznek nemzeti régiók, másrészt
biztosítson garanciákat arra, hogy az uniós fejlesztési
támogatásokat ne lehessen kisebbségellenes politikák
céljául felhasználni.
Az SZNT kezdeményezésével az uniós kohéziós politika szabályain kíván változtatni, meg kell szüntetni
azt a gyakorlatot, hogy a tagállamok nemzeti kisebbségi régióik elsorvasztására használják az uniós fejlesztési támogatásokat. A kezdeményezők szerint ezt
úgy lehet elérni, hogy a többségében nemzeti kisebbségek által lakott területek külön uniós forrásokhoz
jutnak hozzá. A cél tehát, hogy az unió biztosítson
megfelelő hozzáférést az uniós fejlesztési támogatásokhoz és vessen véget az őshonos nemzeti kisebbségek által lakott régiók gazdasági diszkriminációjának
és tudatos leépítésének, mivel a nemzeti régiók európai közös örökséghez tartozó kulturális sajátosságai
csak így őrizhetőek meg.
A Székely Nemzeti Tanács győzelme a Felvidéknek
is győzelem, hiszen Dél-Szlovákia magyarlakta régiója ugyanúgy nemzeti régiónak tekinthető, mint például Székelyföld. Siker esetén ez a régió is jogosult
lenne a fejlesztési többlettámogatásra.
Dr. Tárnok Balázs
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Selyések az Esterházyak nyomában

Hatalmas sikernek számít, hogy a harmadik éve folyó Estöri Kreatív Történelmi Verseny kismartoni döntőjébe a komáromi
Selye János Gimnázium diákjai is bejutottak. Fél éve kezdődött a történet, amikor Zalka Virág, Szoboszlai Bálint és Kovács
Kata Luca belevágtak a közös munkába. Beszámolót, esszét, tesztet és kisfilmet is készítettek, volt, hogy az egész elsős évfolyamot megmozgatták és statisztának alkalmazták. A többlépcsős kreatív verseny legkomolyabb próbatétele február végén várt a
selyésekre, akik a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában mutatták be munkájukat.
Két napon át léptek fel a nem szavazta meg a zsidótör- temetésének
körülményeit vázolniuk, hogyan készültek
csapatok. Virágék Esterházy vényeket. A kisfilm csattanója mutatták be a zsűrinek és a a döntőre, hogyan ismerkedJános gróf életéről tartottak az a tény, hogy Esterházyt az- többi csapatnak. Külön ki- tek meg az Esterházyak 20.
beszámolót. Kisfilmjük témá- zal a váddal ítélték el, amely- emelték, hogy Esterházy Já- századi történelmével. Külön
jául a második világháborús től nyíltan elhatárolódott.
nos rehabilitációja még nem komplex feladattal lépnek
történt meg, an- fel a kismartoni Haydn-tenak ellenére, hogy remben, amelynek díszletét,
egyes államok ve- koreográfiáját és központi
zetői posztumusz emléktárgyát is maguk aldíjjal tüntették ki kotják meg. A feladat azért is
a magyar grófot. különleges, mert a mai fiataSajnos,
szlovák loknak egyre nehezebb megpolitikai vezetők érteni a múlt század változó
részéről ez a gesz- korszakainak eltérő követeltus még nem tör- ményeit az állampolgárokkal
tént meg.
szemben, ami magával vonta
Virág, Luca és Bá- az arisztokraták megítélélint az április végi sének változását is. Virág,
döntőig sem ül- Luca és Bálint feladata lesz,
het a babérjain. A hogy a kor arisztokratáinak
hátralévő időben viselkedését felülvizsgálják
házi feladatokkal és bemutassák. Ehhez kívákészülnek a kis- nunk nekik és felkészítő tanászlovák parlamenti szavazást Beszámolójukban a kisfilm martoni bemutatkozásra. Az ruknak, Vajányi Orsolyának
választották, ahol az egyetlen témáját folytatták, amelyben „Identificatio” keretén belül kitartást, élményeket és sok
magyar képviselőként részt Esterházy János meghurco- rövid werkfilmen keresztül sikert!
Elek József
vevő arisztokrata politikus lását, elítélését, halálának és kell bemutatkozniuk és fel-

Elhozzuk neked a világot!
A második nagy találkozás

Március elején került sor a Döme Károly Alapiskola és Óvoda
épületében a diákok, tanárok és a nagy közönség találkozójára a londoni Metropolitan Egyetem diákjaival. Pár hónappal
ezelőtt volt alkalmunk megismerni az afrikai kontinens kultúráját az egyetem egyik diákja által.
Most Skopp Ildikó, az izsai is- aki sok érdekességet mondott
kola egyik volt növendéke, a el az angol fővárosról. Ő is
londoni egyetem tanulója társai hangsúlyozta a kitartást az élet
segítségével a török és az angol minden területén, a szeretet
kultúrát hozta el a diákoknak és jelentőségét, céljaink fel nem
az érdeklődőknek.
adását. Az angol vendégekAz első napon Omer Eraslan nek Chren tanárnő, a közkednevű török fiatalember pre- velt Sziszi néni diákjai angol
zentációjában a török világot nyelven mutatták be a szlovák
mutatta be nekünk. Elmondta, iskolarendszert. Ezt követte a
hogy aki tanulni akar és megis- diákok műsora (tánc, szavalat),
merni a világot, annak minden majd társas játék.
elérhető, csak ki kell tartania. Az összejövetelt Mgr. Dudás
A világon lehetetlen nincs. Be- Katalin, az iskola igazgatónője
számolóját kérdések és kvíz zárta. Megköszönte e nemes cél
követte, ahol az izsai diákok támogatóinak igyekezetét, és
Skopp Idikóval megígérte, hogy
jeleskedtek.
Másnap a vendégek az izsai a találkozók még ebben a tanévmúzeumban ismerkedtek meg ben folytatódnak, s az iskolai év
a falu múltjával és jelenével. végén a 2 legügyesebben fogalMajd Amber Holly londoni mazó tanuló ellátogat Londonegyetemista mutatkozott be, ba. Dr. Egriné dr. T. Szonja

Forgács Attila lépése
követésre méltó

Nem kis meglepetést okozott, hogy a városi televízió, a
Gúta-TV ügyvezető igazgatója visszaadta megbízatását
Horváth Árpád polgármesternek. Indoklásában kifejtette,
hogy a Gúta TV Kft. rengeteg fejlesztésen esett át, amit jól
felépített csapatával ért el, de úgy véli, a jelenlegi politikai
viharos időszakban képtelen biztosítani a városi televízió
nyugodt működését. Javasolta, hogy a Gúta-TV igazgatója
ne legyen városi képviselő.
Egyértelmű tény, hogy Forgács a városi tv élén olyan személy
irányítása alatt a városi tévé ha- álljon, aki nem kötődik a képtalmas változáson esett keresz- viselőtestülethez … és ezt nem
tül, amelynek eredményekép- csak Gútán kellene alkalmazni.
pen „nézhetővé” vált a műsor, Elrettentő példa a komáromi
bár még van mit javítani rajta. helyzet, ahol a városi sajtót és
A stáb ügyességét dicséri, hogy tv-t évekig egy a Híd holdudvaolyan nívós dokumentumfil- rába tartozó csoport irányított.
meket készítettek, amelyek a Így sem a Komáromi Lapokváros történelmét, személyi- ban, sem a komáromi városi
ségeit mutatja be. Ötletgazdag tévén nem, vagy alig kaphattak
programjukban változatlanul szólt az MKP-s, illetve függethagyták az önkormányzati len képviselők, azonban remek
ülésekről készített (módosítás teljesítményként értékelték a
nélküli) adásaikat. Céljaik kö- városi cégek munkáját, amezött szerepel az élő tudósítás, lyekről alig egy évvel ezelőtt
ülésközvetítés is.
derült ki, valamennyi a csőd
Forgács felmondásában sze- szélén áll.
repelt egy nagyon fontos gon- Kíváncsiak vagyunk arra, ezen
dolat, amely szerint a hiteles- a téren lesz-e változás Komáség és befolyásolhatatlanság romban.
érdekében azt javasolta, hogy
-sz-

Ógyalla is emlékezett

Vasárnap délután Jókai Mór szobránál emlékeztek meg az ógyallaiak az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének
171. évfordulójáról. A Csemadok városi alapszervezete, a Magyar
Közösség Pártja helyi szervezete, valamint a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda szervezésében megrendezett ünnepségre közel kétszázan
gyűltek össze. Az esemény ünnepi szónoka Bese László, a gútai Corvin Mátyás Alapiskola történelemtanára volt, közreműködtek a helyi diákok, illetve a koszorúzás alatt az Őszirózsa Népdalkör tagjai. A
Himnusz eléneklésével zárult eseményen részt vett Ógyalla testvérvárosa, Pápa polgármestere, Áldozó Tamás is.

A hazug ember és a lábfájós eb
esete a térfigyelő kamerával
A múlt hét egyik legnagyobb
szenzációhajhász híre az volt,
hogy a rendőrség gútai járőre
megbírságolt (5 euróra) egy nőt,
aki túl gyorsan közlekedett kerékpárjával. A közszolgálati tv is a
helyszínre vonult, ahol a fiatalas�szony a kamerába mondta el kálváriáját, hangsúlyozva azt, hogy
a büntetést megelőzően a rendőrségi kocsiba szerelt kamera nem
működött. A rendőrségi bírságon

Az anyanyelv játszani is engedi a diákokat

A Selye János Gimnázium idén is képviseltette magát az Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv című
versenyen, amelyet ebben a tanévben Wacha Imre emlékére rendeztek meg. Március 8-án csapatunkat (csapattagok: Dékány Barbara, Juhász Eszter, Terbák Enikő Krisztina, Vrábel Vanessa) érte a
megtiszteltetés, hogy képviselhette iskolánkat Széphalmon a Kárpát-medencei döntőn. A megmérettetés előtti nap egy hosszú út állt előttünk. Annak ellenére, hogy rengeteget utaztunk, tartalmasan
sikerült eltöltenünk az időt, ebbe persze beletartozott még egy utolsó gyakorlás is. Az esti órákban
sikeresen megérkeztünk, elfoglaltuk szálláshelyünket, majd kipihentük magunkat másnapra.
Nagyon sok felkészülést és gyakorlást igényelt a gusztusában, ahol neves előadók és ismert színészek
megmérettetés, valamint meg kellett tanulnunk csa- előadásait hallgatva, valamint egyéb érdekes progpatként is együttdolgozni. A verseny szórakoztató és ramok keretein belül merülhetünk el anyanyelvünk
kreatív feladatokon keresztül hívta fel a figyelmet szépségeiben. Ezen kívül a Győri Nemzeti Színház
nyelvünk ápolásának fontosságára. A felkészülés és a tatabányai Jászai Mari Színház felajánlásából
és a versenyzés során bővült a versenyzők szókin- színházjegyeket is nyert a csapat, így közösen utacse, új szólásokat, közmondásokat ismerhettek meg, zunk majd el megnézni a választott előadásokat. Mi
megtudták, hogy a híres szállóigék kiktől származ- több, egy széphalmi alkotó, Széphalmi Jurkó László
nak és azok keletkezésének hátterét is. A vetélkedő által festett, az Országházat ábrázoló festményt is
során a diákok bemutathatták jártasságukat az iro- magunkénak tudhatunk, amit bár körülményes volt
dalmi művek világában is, mivel a verseny feladatai hazahozni, mégis megérte, mivel az osztálytermünk
közt szerepelt idézetfelismerés, valamint egy jelenet ékes díszévé vált. A díjak kiosztása előtt és után még
előadása, amely szintén egy-egy irodalmi műhöz két rövid interjút is adtunk a helyi sajtó munkatárkapcsolódott. Ez utóbbi során egy regény által állí- sainak.
tott kerettörténetben kellett népszerűsíteni a magyar Tartalmas és élménydús napokat tölthettünk Szépnyelvet.
halmon, mely kedves emlék marad a csapat minden
Igaz, már a vetélkedő kezdeti szakaszában sikerült tagja számára. Az igényes szervezésnek köszönheelőkelő pozíciót szereznünk, egy percig sem nyu- tően nagyon jól éreztük magunkat a versenyen. A
godhattunk meg, mivel a többi csapat végig ott volt a helyszín is inspirálóan hatott ránk, a Magyar Nyelv
sarkunkban. Az utolsó forduló előtt azonban kétség- Múzeuma ugyanis mindannyiunk tetszését elnyerte
telenné vált, hogy miénk az első hely, de még a záró modern berendezése és érdekes kiállításai miatt. Idén
kérdéssorig sem hagyott el bennünket a versenyszel- is meglepődtünk, hogy milyen kreatív feladatokat
lem. Végül győztesként kerültünk ki a képzeletbeli dolgoztak ki számunkra a szervezők. Egy ilyen megringből, ami nem kis meglepetést okozott számunk- mérettetés alkalmával rendszerint rácsodálkozunk,
ra, és még annál is nagyobb örömet.
hogy milyen határtalan szókincse van nyelvünknek,
Egy versenyre nem (csak) a nyeremények miatt jár mennyi lehetőséget rejt magában. Felvidéki magyaraz ember, sokkal értékesebb az élmény, a tapasztalat ként ez balzsam a szívnek. Köszönjük a felkészítést
és a megszerzett tudás. Azonban nem tekinthetünk Danczi Annamária tanárnőnek, valamint a Magyar
el a ténytől, hogy értékes ajándékokkal gazdago- Nyelv Múzeumának és az Anyanyelvápolók Szövetdott mindenki, aki részt vett a vetélkedőn. Első he- ségének, hogy részt vehettünk ezen a versenyen.
lyezettként (a könyvjutalmak mellett) lehetőséget
Dékány Barbara, Juhász Eszter,
kaptunk, hogy részt vegyünk a XXVII. Országos
Terbák Enikő Krisztina, Vrábel Vanessa
Ifjúsági Anyanyelvi Táborban Széphalmon 2019 au(SJG, III. D)

viszont nem gyorshajtás, hanem
a településeken kívül kötelező fejvédő hiánya szerepelt, amit a nő
tagadott. Nem tudta azonban azt,
hogy a közelben egy cégtelep területvédelmét kamerahálózat felügyeli, s az megörökítette, hogy
az adott időben, és a hölgy által
megjelölt útvonalon éppen fedetlen fővel kerekezik.
Hát ennyit a nem igazat mondó
ember és a sánta kutya esetéről...

Osztálytársaikat
keresik

Június 2-án, az arany matúra átvétele után osztálytalálkozót szeretne tartani a komáromi magyar
tannyelvű középiskola 3. B osztálya (Goda Éva osztályfőnök).
Kérjük volt osztálytársainkat, jelentkezzenek a 0919 146 870-es
telefonszámon.

Motorral
a fák közé

Súlyos közlekedési baleset
történt a komáromi járásbeli Naszvadnál, ahol egy
fának hajtott Honda CBR
400 típusú motorkerékpárjával egy negyvenéves férfi.
A motorkerékpárt alig egy
héttel korábban vásárolta,
s valószínű ez volt a hos�szabb próbaútja. A baleset
szemtanúi szerint a motoros
egy személygépkocsit előzött, ám amikor vissza akart
térni a saját nyomvonalába,
kisodródott az útról, s fának
ütközött. A motorost a helyszínre érkező érsekújvári
tűzoltók elősegélyben részesítették, a Légi Mentőszolgálat helikoptere is a helyszínre érkezett, végül mégis
a gyorsmentőszolgálat szállította be az érsekújvári
traumatológiai
osztályra.
A műtét megkezdése előtt a
férfi súlyos sérüléseibe belehalt.

A Komáromi Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskola sikere a „Szakma Sztár”-on

Jól vizsgáztak a jövő szakemberei
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ)
a Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztályának támogatásával a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” és a „2019
a külhoni magyar gyerekek éve” programok keretén belül
szakközépiskolás diákjaink ismét részt vehettek a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara 2019-es a Szakma Kiváló Tanulója Versenyén (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV).
A szakmai verseny felvidéki
elődöntőjét az SZMPSZ szervezte három helyszínen (Kassa,
Dunaszerdahely, Komárom).
Az elődöntőben 11 szakközépiskola 92 diákja 15 különböző
szakmában képviseltette magát.
A Kárpát-medencei elődöntőkből a magyarországi középdöntőn 16 külhoni szakképzős diák

mérhette össze mesterségbeli
tudását. Iskolánkat, a Komáromi Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolát 4 diák képviselte
három szakmában nagyon jó
eredménnyel: Juhász Gergő és
Galla Sebastián (asztalosok),
Földes Bátor (festő) és Jakab
György (szállítmányozási ügyintéző). A legjobbak meghívást

Március idusán

Március 14-én a gútai iskolák diákjai tartottak megemlékezést, másnap az MKP városi
szervezetének szervezésében Gúta politikai
és társadalmi szervezetei vettek részt a Szent
Rozália emlékparkban megtartott koszorúzási ünnepségen. Itt Horváth Árpád polgármester és dr. Viola Miklós, az MKP városi
szervezetének elnöke beszélt 1848 hős fiataljairól, akik példát mutatnak napjainkban is
bátorságból, hűségből és nemzeti öntudatból.
Morovič Orsolya felvételei

MEGHÍVÓ
a 17. Bátorkeszi Borversenyre

Március 30-án, szombaton rendezik meg a hagyományos, immár 17. Bátorkeszi Borversenyt, melyre ezúton hívják a község, valamint a régió minden borászát! A borászok a bormintáikat március 29-én, pénteken 17 és 20 óra között adhatják le
a bátorkeszi kultúrházban.
Egy borminta (2 db 0,75 literes tékelésére. A vacsora, amely
tipizált palack bor) nevezési gulyást, pogácsát, vizet és terdíja 5 euró, SZEGAB-tagoknak mészetesen a borkóstolást tar3 euró. A zártkörű borbírálatra talmazza, ára 3 euró. A kiváló
szombaton délelőtt 9 órától ke- borok és a jó hangulat garanrül sor, majd 18 órai kezdettel tált. Minden kedves érdeklődőt
kerül sor a verseny vacsorával szeretettel vár a SZEGAB Polegybekötött ünnepélyes kiér- gári Társulás vezetősége.

Felvételünkön balról jobbra:
Földes Bátor, Jakab György,
Varga Ottó, Galla Sebestian
és Juhász Gergő, akik értékes
ajándékokat kaptak.

kaptak a XII. Szakma Sztár fesztiválra, ahol Hajnal Virágtól, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság
osztályvezetőjétől vehették át
díjaikat. Tanulóink számára ez
a megmérettetés erős motiváció
ahhoz, hogy minél magasabb
szinten sajátítsák el szakmájukat, hiszen közismert tény, hogy
egyre nagyobb a hiány jól képzett szakemberekben.
Potápi Árpád János, a Magyar Köztársaság Nemzetpolitikai Államtitkárságának
államtitkára, aki kiemelt
figyelemmel kíséri határon
túli szakoktatást, régi ismerősként köszöntötte a felvidéki tanulókat és pedagógusaikat.
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De mi lesz
Gibraltárral?

Nem akarok már a Brexittel foglalkozni, ez egy nagyon szomorú történet. Azzal sem nagyon, hogy több fórumon megnyilvánultam vele kapcsolatban, s néhányan odafigyeltek erre.
Szándékom ellenére bekerültem tehát néhány olyan tárgyalás
kellős közepébe, amely a kilépés körülményeit volt hivatott
tisztázni.
A világsajtóban már hónapok óta népszerű téma ezzel kapcsolatban Észak-Írország helyzete, illetve Skócia várható reakciója. Ám az elmúlt hónapban csendben az asztalra csúsztatta
magát egy újabb téma: Gibraltár problémája. Ez a kis szikla
fontos szerepet töltött be a 17. és 19. században, hiszen onnan
ellenőrizni lehetett az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger közti
hajóforgalmat. A britek számára most is fontos érzelmi kérdés.
Ám Spanyolország régóta vitatja a parányi terület státusát. Azt
állítja, hogy Gibraltár az utolsó gyarmat Európában, amelynek
a helyzetét mielőbb rendezni kellene. Most, a Brexit kapcsán
elérkezettnek látta az időt arra, hogy újból felvesse ezt a kérdést. Ami érdekes, hogy 26 tagállam beállt mögéjük, támogatják azt, hogy a kilépési dokumentumokban Gibraltár mint
brit gyarmat szerepeljen. Amiből az következik, hogy egyszer
majd felszabadulhat, önállósulhat, esetleg visszatérhet Spanyolország kebelére.
A britek ebben is egyedül maradtak – ám hadihajókat küldtek
az övezetbe. Két héttel ezelőtt egy spanyol és három brit hadihajó kerülgette egymást a gibraltári kikötő bejáratánál, tüzelésre kész ágyúkkal.
Magam három éve mondogatom, hogy rossz döntés volt a Brexit, mindenki csak veszít vele. A britek akkor tettek volna jó
szolgálatot maguknak és Európának, ha bent maradtak volna
az EU-ban és segítettek volna megreformálni azt. Mert tény,
hogy az EU több vonatkozásban átszervezésre szorul. De az
is tény, hogy az általa garantált együttműködésnek az európai
nemzetek között nincs értelmes alternatívája.
Csáky Pál

Magas kitüntetésben részesült a gútai származású
Doc. Dr. Viola Árpád, Ph.D.

A fiatal szakorvos
munkásságának elismerése

Soha nem tagadta meg szülőföldjét, s bármennyire is Magyarország egyik legismertebb idegsebészévé lett, mindig
gútainak vallotta magát. Itt végezte el az alapiskolát, majd a
komáromi Selye János Gimnáziumban érettségizett.
Mivel szülei anyagi lehetősé- orvos legyen. 1995-től a pogei nem tették lehetővé, hogy zsonyi Koméniusz Egyetem
két gyermeküket egy időben Általános
Orvostudományi
taníttassák (Miklós fiuk ek- karán tanult. Az első két évben
kor fejezte be orvostudomá- az egyetem mellett munkával
nyi egyetemi tanulmányait), biztosította a szükséges kiadáösztöndíjjal felvételt nyert az sok fedezését, majd 1997-től
akkori Soproni Erdészeti és felvételt nyert a Selye János
Faipari Főiskolára, ott két évig Elitképző Kollégiumba, ahol
tanult, de nem adta fel, hogy többek között Prof. Bauer
Győző akadémikus,
Prof. Julow Jenő idegsebész, Doc. Svetoslav
Stvrtina kórboncnok
volt a mentora. 2001ben megnyerte a szlovákiai orvosi egyetemek és karok TDK
versenyét. 2001-től a
budapesti Szent János
Kórház Idegsebészeti
Osztályán az SE nappali tagozatos Ph.D.
hallgatója volt magyar
köztársasági ösztöndíjjal, ezzel párhuzamosan osztályos orvosi
munkát is végzett.
2003-tól két éven át
japán kormányösztön-

díjasként a Hirosaki Egyetem
Idegsebészeti Osztályának volt
tudományos munkatársa és osztályos orvosa. 2007-ben az SE-n
megvédte Ph.D. disszertációját
az agydaganatok sugársebészeti
kezelése témakörben. Idegsebészeti szakvizsgát 2010-ben
tett. Főbb szakmai területe az
agydaganatok mikrosebészeti és sugársebészeti kezelése,
valamint gerincsebészet. Feleségével három gyermekük van
(Gellért, Ákos és Áron), akik a
magyar főváros mellett Gútát is
otthonuknak tartják.
Dr. Viola Árpádot az 56-os Szabadságharcos Lovagrend Magisztrátusa a küzdelmük során
megrokkant szabadságharcos
hősök rehabilitációjában végzett több évtizedes, kiemelkedő
munkája elismeréseképpen a
lovagrend Nagykeresztje polgári tagozatának kitüntetésben
részesítette.

Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža

OZNÁMENIE

zámeru prenájmu a podmienky prenájmu nehnuteľnosti obce Iža formou obchodnej verejnej súťaže.
Obec Iža uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Iža číslo 9/2019 zo dňa 28.1.2019, podľa § 9a ods.1
pís.a) zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, schválila zámer prenájmu a podmienky prenájmu nehnuteľného majetku
obce formou obchodnej verejnej súťaže.
Predmetom prenájmu je miestnosť pri bývalom štúdiu káblovej televízie na pozemku parc.CKN č. 179/1 v k.ú. Iža, na ulici Hlavnej č.203, vedenej na list vlastníctva č.1043, v celkovej
výmere 22 m2. ktorá je určená na prenájom formou obchodnej
verejnej súťaže za najvyššiu ponuku. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je uverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.iza.sk.
Súťažné podmienky predkladania návrhov do súťaže si záujemcovia môžu vyžiadať a prevziať osobne, poštou, alebo elektronicky na adrese vyhlasovateľa, na telefónnom čísle 035/7783153
alebo na mailovej adrese obeciza@iza.sk.

Vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Iži č. 23/2019 zo dňa 25.2.2019 v súlade s § 281
až § 288 zákona číslo 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania sociálno-hygienickej a informačnej
unimobunky umiestnených na inundačnom území Dunaja
v katastri obce Iža na parcele CKN č.6019, pri prístavnom
pontóne. (Mobilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov).
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je uverejnené na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce www.iza.sk.
Súťažné podmienky predkladania návrhov do súťaže si záujemcovia môžu vyžiadať a prevziať osobne, poštou, alebo elektronicky na adrese vyhlasovateľa, na telefónnom čísle 035/7783153
alebo na mailovej adrese obeciza@iza.sk.
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MŰSORAJÁNLAT
Március 23-tól 29-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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

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

7.0 5 T V- a n i m á c ió, 12 .0 0
Pog g y á s z , 13.4 0 Z á lo go c s k a (a m e r.), 15. 50
C h a r l y, m ajo m a c s a l á d b a n (n é m e t), 16 . 55 A l e x
fel ü g yel ő
( l e n g yel),
18 .0 0 Té nye k , 18 . 55 G r u
(a m e r.), 2 0. 55 C s a k s e m m i p á n i k (m a g y a r), 2 2 . 55
E u r ó p a E x p r e s s z (m a g y a r), 1.0 0 B ű n ö s C h ic a go (a m e r.)

7.05 Rajzf il mek, 10.20
Több, mint testőr, 12.30
R ipost, 13.05 A z utolsó
akcióhős (amer.), 15.50
Charly, majom a családban (német), 16.55 Alex
felüg yelő (leng yel), 18.00
Tények, 18.55 Vándorsólyom kisasszony különleges gyer mekei (belga-francia), 21.35 Mentőexpedíció
(amer.), 0.45 A fekete r uhás nő (angol-kanadai)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.50 A
si m lis és a szende (a mer.),
13.50 Dok tor Mu r phy
(a mer.),
14.55
Dok tor
Mu r phy (a mer.), 15.55
Keng u r u Jack (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz Plusz , 20.0 0 A m i
k is falu n k (mag ya r), 21.10
K ilenc élet (a mer.-f ra ncia),
22.50
A n nabelle
(a mer.), 1.0 0 Sá rká ny oszt ag (a mer.)

RTL II

8.00 Ausztrál ex
p ressz
(ausztrál), 11.50 Derült égből apu (amer.), 14.10 Éjjel-nappal Budapest, 20.00
Showder Klub Best of,
22.00 Rossz kisfiú (amer.)

M2

12.45 Miez miaz?, 13.00
Kemy, a felfedező, 14.10
A k is sárkány kalandjai,
16.40 Dr. Plüssi, 17.00 Elena, Avalor herceg nője,
18.15 Ver ne Gy ula csodálatos ut azásai, 20.15 Vio let t a (argentin), 21.05 Én
vag yok it t, 22.45 No Limit
(f rancia), 0.40 Mocsár vidék (spanyol)

Duna tv

10. 2 5
Család-barát,
12 . 55 D o c M a r t i n (a n gol), 13. 50 Eg y i n d i á n Pá r i z s b a n (f r a n c i a),
15. 2 5 M i l e s z vel e d E s z t e r ke? (m a g y a r), 17.0 0
Gaszt roangyal,
18 .0 0
H í r a d ó, 18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 C s a k
színház és más semmi,
2 0. 30 C s e p p b e n a z él e t
(m a g y a r), 21. 30 8 0 m i l l ió ( l e n g yel)

Duna World

11.20 Mez telen d iplomat a (mag ya r), 13.20 Bé res
I lona tör ténetei, 14.20
Csalá d-ba r át , 15.55 I ro d alom és köny v, 16.25
A me r i k ába n
já r t u n k ,
17.20 Sz í ne -java , 18.15
Erdély i tör ténetek , 18.50
Té rké p, 20.0 0 Dok u zóna ,
21.35 Bag i-Na csa O r feuma , 22.35 Tót h Já nos (mag ya r), 23.45 O pe r a Café

Pozsony 1

12.10 Választások, 14.50
Miss
Marple
(angol),
16.35 A legnagyobb szlovák, 17.45 Úttalan utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
A test titkai, 21.30 Talkshow, 0.20 Miss Marple
(angol)

Pozsony 2

10.25 Tudományos magazin, 11.30 Műkorcsolya, 14.00 Vadászoknak,
14.50 Biatlon, 16.30 Nagyothallók műsora, 18.30
Esti mese, 19.50 Híradó,
20.15 Őrangyalok, 21.00
Bílá nemoc!!!! (cseh),
22.45 Dokumentumfilm

Markíza tv

7.00 A kék lagúna (amer.),
11.10 Amerikába jöttem
(amer.), 13.40 The Voice,
15.50 Vejedre ütök (amer.),
18.20 Így mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Az 5.
hullám (amer.), 22.45 A
találkozó (cseh), 0.55 London lángokban (amer.)

JOJ TV

10.20 Házi kedvencek,
11.10 Gar f ield (amer.),
12.50
X-Men
(amer.),
15.40 K i rálylány a feleségem (f rancia), 17.45 Sz ü nidő, 19.00 K r imi, 19.30
Hí radó, 20.35 Dínó tesó
(amer.), 01.00 A z ördög
ivadéka (amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.50 Házon kívül, 13.25 A simlis és
a szende (amer.), 14.35 A mi
kis falunk (magyar), 15.45
Aranyeső Yukkában (olasz),
18.00 Híradó, 18.55 Zsivány
egyes (amer.), 21.45 Mélytengeri pokol (amer.), 0.30 Család újratöltve (amer.)

RTL II

7.25 Ígéret földje (amer.).
9.35 Végtelen boldogság
(francia), 11.45 Segítség,
bajban vagyok!, 16.45 Mindenütt nő (amer.), 18.55 Átkozott boszorkák (amer.),
21.00 Showder Klub, 22.00
Valentin nap (amer.)

M2

12.45 M iez m ia z?, 13.15
Nick y,
R ick y,
Dick y,
14.10 A k is sá rk á ny k ala ndjai, 15.50 Tig r is és
M ici ma ckó, 16.40 D r.
Plü ssi, 17.50 Va mpi r i na ,
18.15 Röplabd á zó csod ak ut ya (a me r.), 20.15 Violet t a (a rgent i n), 21.10
José ph i ne (f r a ncia), 23.05
Fa r sa ng (mag ya r), 23.45
Mel issa és Joey (a me r.)

Duna tv

M1

HÉTFŐ

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Cennet (török),
18.00 Tények, 19.15 Exatlon
Hungary, 21.30 Pénzt vagy
éveket!, 23.00 Én, a nő és
plusz egy fő (amer.)

6.20 Mokka, 12.00 Tények
délben, 12.30 Piszkos pénz,
tiszta szerelem (török),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Cennet (török),
18.00 Tények, 19.15 Exatlon
Hungary, 21.30 Pénzt vagy
éveket!, 23.00 Columbo
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Szerelmem, Ramón (mexikói), 16.45 Cennet (török),
18.00 Tények, 19.15 Exatlon
Hungary, 21.30 Pénzt vagy
éveket!, 23.00 Columbo
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.25 Fókusz
Plusz, 13.20 Drága örökösök (magyar), 14.25 A
simlis és a szende (amer.),
15.35 A specialista (amer.),
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 19.55 Drága örökösök (magyar), 21.00 Barátok közt, 21.40 Cápák
között, 22.55 Isten veled,
Magyarország!, 0.50 CSI:
A helyszínelők (amer.)

RTL II

12.00 Az első millióm története, 13.00 Segítség, bajban vagyok!, 13.55 A gyanú
árnyékában, 14.55 Showder
Klub, 16.00 Éjjel-nappal
Budapest, 17.20 A gyanú
árnyékában, 19.20 Showder Klub, 21.30 Éjjel-nappal Budapest, 23.45 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

11.45 Kérem a következőt!, 12.00 Mézga család,
12.55 Dóra, a felfedező,
13.20 Hollócska, a kis
rosszcsont, 17.25 Mickey egér játszótere, 18.40
Wissper, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 7-kor nálam,
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Akusztik, 0.50 Melissa és
Joey (amer.)

Duna World

Pozsony 2

12.45 O r ient á ciók , 13.30
Biatlon , 14.50 Sz í nészlegend á k , 16.20 Mű korcsolya V B, 17.45 A z élet
örömei, 18.30 Est i mese,
19.50 H í r a dó, 20.15 Do k u ment u m f il m , 23.05 Pe te r Nag y – 30 éve a sz í npa don

Markíza tv

8.50 Az 5-ös robot él
(amer.), 13.00 Testreszabott kérdések, 13.30 Az
5. hullám (amer.), 16.00
A konyha, 16.40 Felvég,
alvég, 18.05 Szomszédok
(szlovák), 19.00 Hí radó,
20.30 The Voice, 22.30
Vejedre ütök (amer.)
,

JOJ TV

12.45
Eragon
(a mer.),
14.55 Dí nó tesó (a mer.),
16.50 A nya raló, 17.50
Új la kások , 19.0 0 K r i m i,
19.30 Hí radó, 20.25 Spor t,
20.35 A heted i k men nyország, 22.45 Sk i n Traf f i k
(a mer.), 0.55 Ny ugd íjasok
kont ra zombi k (a mer.)

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

8.40 Ö nök ké r ték , 11.20 A
mú m ia közbeszól (a me r.),
13.20 A nag yok , 13.50
K i r ályok , sí rok , gének ,
14.50 Szent Ist vá n vá ndorlá s, 15.25 Bud apest
t e r mészet i é r t ékei, 16.55
Sz í ne -java , 19.25 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.35 K ilenc hónap hábo r ú , 22.35 Hog y volt?
11. 30 A v i l á g ké p e k b e n ,
13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13. 35
Poi r o t
(a n g ol),
14. 30 L a b d a r ú g á s , 17. 2 5
Na pf ü r d ő, 19.0 0 H í r a d ó,
2 0. 30 To p i n k a ő r m e s t e r
(s z l ov á k), 21. 2 5 M á r i a
f ő h a d n a g y (ol a s z), 2 2 . 55
B ű n t é nye k
időszaka
(a m e r.), 0. 35 Poi r o t (a n g ol)

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

Duna tv

Pozsony 1

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

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 Özönví z előt t,
15.05 A hölg y eg y k issé
boga ras (mag ya r), 16.30
Hog y volt?, 17.25 Borbás
Ma rcsi
sza kácsköny ve,
18.35 Ő ra ng yal (a mer.),
19.30 Mag ya rország, sze retlek!, 21.0 0 Csokoládé
(a mer.), 23.05 Milos Forma n: A m ibe nem halsz
bele…

Duna World

M1

12.50 Kulinár is kalando zások, 14.15 Vég telen szerelem (török), 15.05 Hat
nővér (spanyol), 16.05 Rex
felüg yelő (német), 17.05
R idi k ül, 18.35 Sorsok útvesz tője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Kékfény, 21.25 A legendák
hivat ala (f rancia), 22.25
1890 (szlovák), 23.40 Alpesi nyomozók (osz t rák)
11.30 Szeressük egymást
(magyar), 13.20 Roma magazin, 13.50 Domovina,
14.20 Család-barát, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.30 Hagyaték, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Ridikül,
22.30 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25 Orvosok (lengyel), 16.25 Marseille, 16.55 Hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 A csoda íze, 22.05
Riporterek, 22.45 Bűnügyi
történetek, 23.45 Orvosok
(lengyel)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.25
Nagyothallók
műsora,
14.30 Park, 15.30 Nemzetiségi magazin, 17.25 Esti
mese, 17.45 Jégkorong,
21.00
Dokumentumfilm,
22.25 A nagybácsi (francia-olasz)

Markíza tv

9.45 Apukák, 10.55 Jószomszédi
viszonyok,
12.00 Családi történetek,
12.55 NCIS (amer.), 14.50
Jószomszédi
viszonyok,
15.55 Családi történetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok,
21.20 A konyha, 22.00
Szórakoztató műsor, 22.45
Lakodalom (cseh), 0.40
NCIS (amer.)

JOJ TV

10.50 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 14.50 Rendőrök akcióban, 17.45 Lucky Room, 19.00 K rimi,
19.30 Híradó, 20.35 In kognitó, 23.20 Elő az igazsággal!, 0.45 Heti Hetes

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.00 Cápák
között, 13.20 Drága örökösök (magyar), 14.25 A
simlis és a szende (amer.),
15.35 A specialista (amer.),
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 19.55 Drága örökösök (magyar), 21.00 Barátok közt, 21.40 Alvilág
(magyar), 22.45 Házon kívül, 23.15 XXI. század

RTL II

12.00 Az első millióm története, 13.00 Segítség, bajban
vagyok!, 13.55 A gyanú árnyékában, 14.55 Showder Klub,
16.00 Éjjel-nappal Budapest,
17.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 21.30
Éjjel-nappal Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.30 Kék egér, 12.00 Mézga
család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont 17.25 Mickey
egér játszótere, 19.30 Alvin
és a mókusok, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Született szinglik (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.20 Melissa és Joey
(amer.)

Duna tv

13.30 Honfoglaló, 14.20 Végtelen szerelem (török), 15.15
Hat nővér (spanyol), 16.10
Rex felügyelő (olasz), 17.05
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Önök kérték,
21.25 Diagnózis (lengyel),
22.15 Velvet Divatház (spanyol), 23.05 Magyarország,
szeretlek!

Duna World

11.25 Szakács a köbön (magyar), 13.15 Nemzetiségi
magazinok, 14.15 Család-barát, 15.45 Család 2019, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 19.00 Szerelmes földrajz, 19.35 Hagyaték, 20.05
Szerepcsere, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló, 0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Orvosok (lengyel), 15.30
Szlovákia képekben, 16.55
Hegyi doktor (német), 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
A maffia csak nyáron gyilkol (olasz), 21.15 Mata Hari
(kopr.), 22.20 Banks főfelügyelő, 23.50 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 13.25
Dokumentumfilm,
14.30
Tudományos
magazin,
15.30 Nemzetiségi magazin, 17.25 Esti mese, 17.45
Jégkorong, 21.00 Dokumentumfilm, 22.25 Talkshow

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 12.55 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Jó tudni!,
22.30 Felvég, alvég, 23.40
NCIS (amer.)

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.50
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 12.50 Dr. Csont
(amer.), 14.50 Rendőrök akcióban, 17.00 Hírek, 17.45
Lucky Room, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Szünidő
(szlovák), 22.00 A híd (cseh),
23.00 A futár (amer.), 0.00
X-Akták (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.00 Isten
veled,
Magyarország!,
13.20 Drága örökösök (magyar), 14.25 A simlis és a
szende (amer.), 15.35 A
specialista (amer.), 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
19.55 Drága örökösök (magyar), 21.00 Barátok közt,
21.40 Toplista, 22.45 Halálos fegyver (amer.), 0.20
Alvilág (magyar)

RTL II

12.00 Az első millióm története, 13.55 A gyanú árnyékában, 14.55 Showder Klub,
16.00 Éjjel-nappal Budapest,
17.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 21.30
Éjjel-nappal Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.30 Mikrobi, 12.00 Mézga
család, 13.20 Hollócska, a kis
rosszcsont, 15.00 Rozsdalovag,
15.50 Kalózka és Kapitány
kalandjai. 17.25 Mickey egér
játszótere, 18.15 Szófia hercegnő, 19.30 Alvin és a mókusok,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.05
Született szinglik (amer.),
21.25 Én vagyok itt, 22.40
Odaát (amer.), 23.25 Az A38
Hajó színpadán, 0.20 Melissa
és Joey (amer.)

Duna tv

12.50 Kulináris kalandozások a világ körül, 14.20
Végtelen szerelem (török),
15.10 Hat nővér (spanyol),
16.10 Rex felügyelő (olasz),
17.05 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló,
20.35 A mi kis állatkertünk
(angol), 21.35 A végrehajtó
(lengyel), 23.20 Kékfény

Duna World

11.35 Egymilliárd évvel a
világvége előtt (magyar),
13.20 Nemzetiségi műsorok, 13.50 Ecranul nostr u,
14.20 Család-barát, 16.20
Noé barátai, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Szerelmes földrajz, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25 Orvosok (lengyel), 15.10 Tesztmagazin, 16.55 A hegyi
doktor (német), 18.15 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.15
Elnökválasztás, 21.15 A
legnagyobb szlovák, 22.30
Kalifornia, 0.25 Orvosok
(lengyel)

Pozsony 2

11.50 Törpék, 12.00 Élő
panoráma, 14.30 A diagnózis, 15.30 Magyar magazin,
16.25 Az iskolába vezető
út, 17.45 Jégkorong, 22.20
Mozi, 22.45 Művészetek,
23.15 Dokumentumfilm

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok 11.55 Családi tör ténetek, 12.55 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Szórakoztató műsor, 22.20 Szomszédok (szlovák), 23.10 A
konyha, 0.00 A lopás művészete (spanyol)

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.50
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 12.50 Dr. Csont
(amer.), 14.50 Rendőrök
akcióban, 17.45 Lucky
Room, 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 Anya vagyok (szlovák), 21.30 Restart, 23.00 Sam (amer.),
0.00 X-Akták (amer.)

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
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.40 Marimar (mexikói),
16.45 Cennet (török), 18.00
Tények,
19.15
Exatlon
Hungary, 21.30 Pénzt vagy
éveket!, 23.00 Columbo
(amer.), 0.45 Tények extra

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

RTL Klub

6.20 Mokka, 12.30 Piszkos
pénz, tiszta szerelem (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.40 Marimar (mexikói),
16.45 Cennet (török), 18.00
Tények, 19.15 Exatlon Hungary, 21.30 Pénzt vagy éveket!, 23.00 Ellenség a kapuknál (amer.)

RTL II

6.00 Reggeli, 12.25 Páratlan páros (amer.), 13.20
Drága örökösök (magyar),
14.25 A simlis és a szende
(amer.), 15.35 A specialista (amer.), 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.55 Drága
örökösök (magyar), 21.00
Barátok közt, 21.40 Doktor
Mur phy (amer.), 0.20 Gyertek át!

6.00 Reggeli, 12.00 Toplista, 13.20 Drága örökösök
(magyar), 14.25 A simlis és
a szende (amer.), 15.35 A
specialista (amer.), 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
19.55 Drága örökösök (magyar), 21.00 Barátok közt,
21.40 Gyertek át!, 22.50
Páratlan páros (amer.), 0.25
Brandmánia, 0.55 CSI: A
helyszínelők (amer.)
12.00 Az első millióm története, 13.00 Segítség, bajban vagyok!, 13.55 A gyanú
árnyékában, 14.55 Showder
Klub, 16.00 Éjjel-nappal Budapest, 17.20 A gyanú árnyékában, 19.20 Showder Klub,
21.30 Éjjel-nappal Budapest, 23.45 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

11.30 Mikrobi, 12.00 Mézga
család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont, 13.55 Gondos bocsok, 15.00 Rozsdalovag, 16.50 Rosie világa,
17.25 Mickey egér játszótere, 18.40 Wissper, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05 KiberMa, 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Odaát (amer.), 0.20
Melissa és Joey (amer.)

Duna tv

12.00 Híradó, 12.45 Ízőrzők, 13.20 Honfoglaló,
14.10 Végtelen szerelem
(török), 14.55 Hat nővér (spanyol), 15.55 Rex
felügyelő (olasz), 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Fábr y,
21.45 Tóth János (magyar),
22.21 Szerelem a felhők
felett (francia), 0.05 Hideg
napok (magyar)

Duna World

11.30 A kis cukrászda (magyar), 13.20 Nemzetiségi
műsorok, 14.20 Családbarát, 15.55 Kék bolygó,
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes
földrajz, 20.00 Örökzöldek
a Józsefvárosból, 21.00
Híradó, 21.35 Ridikül,
22.30 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 14.25
O r vosok (leng yel), 16.25
Bia r r it z ,
16.55
Heg y i
dok tor (német), 17.45 A
pá rbaj,
19.0 0
H í r a dó,
20.30 A r a ny idők , 21.30
Ja cquel i ne Sauvage (f r a ncia), 23.05 A z élet örö mei, 23.35 Tal k show

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.30 Az állatok élete, 14.30 Művészetek, 15.30 Roma magazin,
16.25 Az iskolába vezető
út, 17.45 Jégkorong, 21.00
Dokumentumfilm,
22.25
Történelem, 23.15 Rendőrség

Markíza tv

9.55 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.05 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Felvég,
alvég, 21.40 Jó tudni!, 22.40
Kameňák (cseh), 0.00 NCIS
(amer.)

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.50
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 12.50 Dr. Csont
(amer.), 14.50 Rendőrök
akcióban, 17.45 Lucky
Room, 19.00 K r i m i, 19.30
H í r a dó, 20.35 Elő az igazsággal!, 22.00 Heti hetes, 23.00 Inkognitó

RTL Klub

RTL II

12.00 Az első millióm története, 13.00 Segítség, bajban
vagyok!, 14.55 Showder Klub,
16.00 Éjjel-nappal Budapest,
17.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 21.30
Éjjel-nappal Budapest, 23.45
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.30 Mikrobi, 12.00 Mézga
család, 13.20 Hollócska, a
kis rosszcsont, 13.55 Gondos bocsok, 15.00 Kókusz
Kokó, 17.25 Mickey egér
játszótere, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Családvarázs,
21.25 Én vagyok itt, 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Melissa
és Joey (amer.)

Duna tv

12.50 Ízőrzők, 13.25 Honfoglaló, 14.15 Végtelen
szerelem (török), 15.10 Hat
nővér (spanyol), 16.10 Rex
felügyelő (osztrák), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Aludj csak, én álmodom
(amer.), 22.15 Szinglik
bolygója (lengyel)

Duna World

11.25 Kiálts, város (magyar), 13.50 Öt kontinens,
14.20 Család-barát, 16.20
Multiverzum, 17.20 Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal,
18.55 Szerelmes földrajz,
19.30 Hagyaték, 20.00
Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.30 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Orvosok (angol), 16.25
Brüsszel,
16.55
Hegyi
doktor (német), 19.00 Híradó, 20.30 Mit tudom én!,
22.00 Úttalan utakon, 22.35
Szombat esti láz (amer.),
0.30 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 15.10
Energetika, 15.25 Szemtől
szemben, 15.50 Nemzetiségi magazin, 17.25 Esti
mese, 17.45 Jégkorong,
21.00 A család, 21.25 Talkshow, 22.30 A fájdalom
(francia)

Markíza tv

11.05 Jószomszédi viszo nyok, 12.00 Családi tör ténetek, 13.00 NCIS (amer.),
15.00 Jószomszédi viszo nyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apu kák, 19.00 Hí radó,
20.30 Kameňák (cseh),
21.40 Drak ula (amer.),
23.30 A z elpusz tít athatlanok (amer.)

JOJ TV

12.30 Topsztár, 12.50
A hetedik mennyország,
15.00 Rendőrök akcióban,
17.55 Add tovább!, 19.0 0
K r i m i,
19.30
H í r a dó,
20.35 A marslakó (amer.),
23.40 A világ túlsó oldalán (amer.)
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A sárkány bánata

Növényvédelem
Növénytársítás a veteményeskertben

A lemosó permetezést gyakorlatilag csak a fás szárú állókultúrákban – szőlőkben, gyümölcsösökben – alkalmazzuk.
A beavatkozás jelentősége és
szerepe hogy a törzs, az ágak és
a vesszők felületén, valamint a
kéregrepedésekben telelő kártevők és kórokozók egyedszámát gyérítsük, és így csökkentsük az ültetvények kora tavaszi
fertőzöttségét,
mérsékeljük
a kártételi veszélyt. Továbbá
a lemosó permetezésnek van
egy ún. általános „fertőtlenítő”
szerepe, amellyel jó alapokat
teremthetünk az adott évi növényvédelemhez. A megfigyelések alapján a kora tavaszi
időszakban a kártevők élettevékenysége előbb kezdődik, mint
a természetes ellenségeiké,
ezért ebben a korai időszakban
azokat is jobban megkíméljük.
A lemosó permetezés idejét tekintve – készítménytől függően
– teljes nyugalmi állapotban,
illetve kisleveles állapotig végezhetjük el. Célszerű a metszést követően végrehajtani,
mert ekkor egyúttal a sebeket
is lezárjuk, fertőtlenítjük ez által. A permetezést mindenképpen szélcsendes és fagymentes
időben végezzük. Fontos, hogy
tényleg lemosásszerűen nagy
lémennyiséggel permetezzünk,
hogy a permetlé mindenhol befedje a növények felületét, és
lehetőleg bejusson a kéregrepedésekbe is. A permetezés hatékonyságát tovább növelhetjük,
ha előtte a törzset és az idősebb
ágakat megtisztítjuk az elhalt
kéregmaradványoktól.
A lemosó permetezésre felhasználható hatóanyagok száma nem
túl nagy, de ettől függetlenül
mindenki megtalálhatja az adott
kultúrának és növényvédelmi

problémának megfelelőt. A készítmények kiválasztása előtt
azonban fontos hogy tisztában
legyünk az ültetvény növényegészségügyi állapotával, pontosabban, hogy kártevők vagy kórokozók, avagy mindkettő ellen
akarunk védekezni.
Kizárólag rügypattanás előtt
alkalmazhatóak a DNOC hatóanyagú készítmények, mivel rügypattanás után a zöld növényi
részeket károsítják. A kártevők
és betegségek széles köre ellen,
így: levéltetvek és tojásaik, takácsatkák, pajzstetvek, sodrómolyok, bimbólikasztó bogár,
tűzelhalás és egyéb a felületen
áttelelt betegség és kártevők
ellen hatásosak. Mivel ezek a
készítmények erős mérgek a
felhasználásuk fokozott elővigyázatosságot igényel. Továbbá
– mivel minden zöld növényi
részt károsít – tekintettel kell
lenni az adott ültetvény melletti
kultúrákra, mert átsodródva károsodást okoz.
Lényegesen szélesebb körben alkalmazott és az előbbinél kevésbé veszélyesek a
réz – rézszulfát, rézoxiklorid,
rézhidroxid – hatóanyagú készítmények. Közös jellemzőjük, hogy a lisztharmat és a
szürkepenész kivételével gyakorlatilag minden gombás és
baktériumos betegség ellen hatásosak. További előnyük, hogy
a kórokozók életfolyamatait
több ponton is gátolják, ezért
nagyon kicsi az ellenük való
rezisztencia kialakulásának veszélye, illetve eddig még nem
is alakult ki. Alkalmazásuk a
gombás és baktériumos eredetű
ágelhalások, vesszőbetegségek
és a lombozatot megtámadó
betegségek – pl.: tűzelhalás,
csonthéjasok ágelhalása, őszi-

barack levélfodrosodás, málna
vesszőbetegségei, szőlő kordonkar elhalását okozó kórokozók – megelőzésére, gyérítésére, ill. mérséklésére ajánlott
több kultúrában is.
Elsősorban az állati kártevők
ellen hatásosak az ún. olajos
készítmények. Ezek hatóanyaga lehet paraffinolaj, vazelinolaj vagy orsóolaj. Ölőhatásukat úgy fejtik ki, hogy vékony
bevonatot képezve a kártevő
valamely fejlődési alakján
megakadályozzák annak légzését. Hatásosak a pajzstetvek,
levéltetvek, takácsatkák, körte
levélbolha ellen.
A lemosó szerek negyedik csoportját képezik a poliszulfidkén
– kálcium és bárium poliszulfid – hatóanyagúak. Ezek a készítmények a különböző gyümölcskultúrákban és szőlőben
pajzstetvek, levéltetvek, atkák,
körte levélbolha, különböző
vessző-, kar- és törzsbetegségek, lisztharmat, varasodás,
monília és levélfodrosodás ellen engedélyezettek.
A fentebb ismertetett hatóanyagok önállóan és kombinációban is megtalálhatóak az
egyes növényvédő-szerekben.
A kombinált hatóanyagú permetezőszerek előnye, hogy a
gyártó általában úgy állítja ös�sze, hogy az adott készítmény
rovarkártevők, és betegségek
ellen egyaránt hatásos legyen.
Ellenkező esetben nekünk kell
a keveréket előállítanunk. Ez
esetben viszont a permetlékészítés előtt ajánlott kis men�nyiségben keverési próbát
készíteni, és figyelembe venni
a gyártónak a csomagolóburkolaton feltüntetett esetleges ajánlásait, javaslatait.
–ezm–

Februári szerencsés
megfejtőnk:
a madari Édes Júlia.
Nyereményét postán küldjük.

A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk
márciusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk áprilisi, utolsó számában közöljük!

humor-csokor
Két részeg tántorog, közben betérnek a temetőbe. Az egyikük beleesik egy kiásott gödörbe, majd elkezd üvölteni:
– Segítség, megfagyok!
Odamegy a másik a gödörhöz, látja mi a helyzet, majd odaszól:
– Mi a francnak rúgtad le magadról a földet, te hülye!
– Halló! mennyibe kerül Önöknél egy foghúzás?
– Hatvan euró!
– Nem lehetne olcsóbban?
– Hát, érzéstelenítés nélkül ötven.
– Túl drága. Megoldható olcsóbban?
– Ha a doktor úr helyett az egyik gyakorló orvos csinálja, akkor
csak húsz euró.
– Nagyszerű! Szeretném, ha előjegyeznék az anyósomat hétfőre...
– Jean, mit csinál azzal a kefével?
– Az őrület határát súrolom, uram!
Egy részeg meséli a másiknak:
– Ha kitudódik, hogy lefeküdtem az egyik betegemmel, nekem végem van!
– Ugyan már, egy csomó orvosról hallottam, hogy elcsábította a
betegét!
– Az lehet, de én állatorvos vagyok!

MÁRCIUS A KÖNYV
HÓNAPJA!
Gazdag könyvkínálattal
várjuk
kedves
vásárlóinkat!

– Hogyan lehet leszedni a fél karral logó szőke nőt a fáról?
– ???
– Integetsz neki!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha el akar érni valakinél
valamit sokszor az a legbravúrosabb húzás, ha megmutatja érző,
emberi oldalát. Az a tény, hogy lényünknek egy ilyen bensőséges
területét rábízzuk a másikra, felelősséget és odafigyelést ébreszt
benne. Persze csak ha valóban őszintén beszélünk érzéseinkről.
HALAK (február 21. – március 20.) Gyanakvóbb lett az ellenkező nem tagjaival, nehezen tudja elképzelni a másikról, hogy
komoly kapcsolatot akar. Ha nem változtat hozzáállásán, egy idő
után valóban olyanokat fog bevonzani az életébe, akik nem akarják elkötelezni magukat, márpedig ön a tartós kapcsolatokban tud
kiteljesedni.
KOS (március 21. – április 20.) Tervezzen be erre a hétre egy kis
kulturális programot! Nézze meg azt a filmet vagy azt a színházi
darabot, ami felkelti az érdeklődését! Mindezt persze semmiképp
ne egyedül tegye! Minél nagyobb társaságban mozdul ki, annál
jobban fogja élvezni, ha nem épp romantikázni vágyik kedvesével.
BIKA (április 21. – május 20.) Valakivel a környezetében egyre
fokozódik a feszültség. Tudatosan tegyen azért, hogy ez csökkenni
kezdjen! Egy mosoly, egy barátságos gesztus nem maradhat viszonzatlanul, és ne várja, hogy a másik tegye meg az első lépést!
Ideje, hogy újra „megszelídítsék” egymást!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Vegye tudomásul, hogy az idő
nem vár önre. Egy ideje már tovább kellett volna lépnie és megoldást találnia a kialakult helyzetre, de ön mintha félne vállalni
bármelyik döntést is. Nincs vesztenivalója csak akkor, ha nem
kötelezi el magát egyik lehetőség mellett sem és kivár.
RÁK (június 22. – július 22.) A párkapcsolat minden formája jelent egyfajta kölcsönös függést. Ideális esetben a két fél
ugyanolyan mértékben ragaszkodik egymáshoz, ám még ekkor is
okozhat nehézséget, ha egymás iránti érzéseiket nem ugyanolyan
intenzitással fejezik ki. Talán párja egyszerűen csak nehezen beszél érzelmeiről.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Az Oroszlánok számára az egyik legfontosabb hajtóerő, hogy környezetük elismerését
kivívják. Folyamatosan érezniük kell, hogy értékesek és ezzel
mások is tisztában vannak. Arra viszont vigyázniuk kell, hogy saját belső képüknek is megfeleljenek, ne csak másokénak!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten elsősorban
saját magával foglalkozik, saját vágyaival, terveivel, ezért külső
szemlélő számára önzőnek tűnhet. Ennek ellenére fontos, hogy
időt szakítson önmagára, hogy tisztán láthasson, merre is akar tovább haladni, min kell változtatnia, mi az, ami rendben működik.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Nem kell mindig mindenkit szembesítenie a személyes véleményével, de az is túlzás, hogy
látszólag mindenkit szeret és megért, miközben tele van másoknak
tett szemrehányásokkal. Ha valakit nem kedvel és nem tisztel, akkor
– saját érdekében – ez a külvilágban is meg kell hogy mutatkozzon.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Egy ideje már a külvilágban keresi a boldogságot. Igyekszik úgy alakítani a környezetét és az
abban élőket, hogy ennek elérésében segítség önt. Cserébe persze ők
is részesei lehetnek a felépített védett és biztonságos világnak, ám az
tudnia kell, hogy ez egy rendkívül könnyen sérülő boldogság.
NYILAS (november 23. – december 21.) Remek érzéke van a gyerekekhez és ennek ezen a héten hasznát is veszi. Akárhová megy,
megtalálják a kicsik, és képesek lesznek valóban kikapcsolni önt.
Ennek már éppen ideje is lenne, hiszen szokás szerint túlterhelte magát és nem érzi elég fontosnak a regenerálódást.
BAK (december 22. – január 20.) Olyan helyzetben, amikor a kusza
érzelmek miatt nem lát tisztán, sokat segít, ha végiggondolja a lehetőségeket, még ha nem is dönt azonnal vagy nem észérvek alapján.
Ez a módszer csökkenti a felgyülemlett feszültséget, hiszen végre
felmutat egy lehetséges megoldást, és így könnyebben kitalál az
érzelmi útvesztőből.
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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.
Tel.: 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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

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

* Eladó Gútán a Mezei (Poľná) utcában egy jó állapotban
levő családi ház nagy telekkel,
melléképülettel, 36 ezer euróért.
Tel.: 0905 266 224.
* Kiadó garázs Komáromban, a Szakszervezetiek utcája és a Diófa sor sarkán.
Tel.: 0905 553 933.
* Eladó heremag és fűmag.
Tel.: 0907 578 200.
* Vennék piros színű Felíciát.
Tel.: 0944 769 217.
* Kőműves- és festőmunkákat végzünk. Családi házak
felépítését az alapoktól és
régi házak átalakítását vállaljuk. Tel.: 0905 295 528.
* Eladó Búcson 82 l-es, négyfiókos, alig használt Philco
típusú, kétéves mélyhűtő. T.:
0918 782 689.
* Takarítást vállalok (KN).
Tel.: 0944 465 120.
* Megrendelhetők 7-hetes
Dominant tojójércék (3,70
euró/db). Tel.: 0918 303 580,
0950 760 760
BABETTA 210, STELLA STING MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT
KERESEK.

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

Bontás * falazás * festés * mázolás *
villanyszerelés* víz- és gázszerelés *

Tel.: 0905 450 570

Registračné pokladne
PREDAJ SERVIS

w w w. r e g i s t r a c n e p o k l a d n e k o m a r n o . s k
mail: profitechnik@orangemail.sk

Info – 0907 227 699

Rekom

Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás
* Te l . : 0 9 4 8 6 2 2 0 5 1 *

* Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os, lakópark építésére alkalmas, a
községi fejlesztési tervben is szereplő) telek. Tel.: 0907 789 807

S
Z
U
D
O
K
U

7

KOSÁRLABDA

Férfi kosárlabda Eurovia Extraliga,
alapszakasz, harminckettedik forduló:
BC Privigye-MBK Rieker COM-therm Komárom
83:71 (20:24, 23:13, 25:23, 15:11)

A bajnokság negyedik helyezettjének otthonában pályára lépni,
olyan, mintha az oroszlángbarlangba tévednénk be. Ilyenkor támadni kell, s nem védekezni. Komárom is ezt csinálta.
Az első negyedben alaposan pontos vezetést is kiharcoltak.
megzavarták játékukkal a ko- A második félidőben mindkét
máromi kosarasok a vendég- csapat erősíteni tudott, fej-fej
látóikat. Fokozatosan átvették mellet játszottak, de a szerencse
a kassaiak játékstílusát, kellő (vagy a tapasztalat?), illetve a
figyelmet fordítottak a véde- hazai légkör nem engedte meg,
kezésre is, s végül négypontos hogy a komáromiak remekeljevezetéssel fejezték be az első nek, s a harmadik negyed végéjátékrészt. Sajnos, a sikersoro- re további két ponttal kerültek
zat nem folytatódott, a máso- hátrányba. A zárórészben minddik negyedben egyértelműen a két csapat a védelemre össz
kassaiak irányították a játékot, pontosított, támadásaik csak
elsősorban a távoli lövésekre alkalomszerűek voltak. Ennek
összpontosítottak,
miközben köszönhetően a kosarak száma
erősíteni tudták a védelmet is alacsony volt, viszont ma priis. A félidő végéig nem csak vigyeiek további négy ponttal
egyenlíteni tudtak, hanem hat- gyarapították előnyüket.

UTÁNPÓTLÁS:
SBK Junior Léva – BK Junior Komárom
47: 64 (19:34)
Ezen a találkozón sem okozott
csalódást a komáromi utánpótlás csapata, amely joggal áll a
bajnoki táblázat élén. Lényegében az első félidő végéig eldőlt a találkozó sorsa, ám az

utolsó két negyedben is lelkesen játszottak a vendégek. így
megérdemelten győztek.
Komárom legjobbjai: Gyuricsek 16, Šipula 16, Sabján 13,
Tuška 13.

SBK Junior Léva – BK Junior Komárom
57:52 (24:27)

Az azonnali visszavágó első
két negyedében már érezhető
volt, hogy a komáromi fiatalok
egyre jobban elfáradnak, bár
a második játékrészt hárompontos előnnyel kezdhették.

Az utolsó két negyedben egyre
jobban feljött a hazai csapat és
végül ötpontos előnnyel nyerték a találkozót.
Komárom legjobbjai: Šipula
15, Sabján 12, Tuška 12.

LABDARÚGÁS

KFC Komárno-FK Vágtölgyes 1:1 (1:0)

Az, hogy a máriatölgyesi csapat a bajnokság tabelláján öt ponttal kevesebbel, a komáromitól két hellyel lejjebb
foglal helyet, semmit sem jelent. Azt viszont tapasztalatból tudhatjuk, hogy a vendégcsapat már számtalanszor
és sok helyen okozott kellemetlen meglepetést. Játékosaik fiatalok, de tapasztaltak, s ami még fontosabb, rendkívül kitartók. Minderre bizonyíték a hétvégi, komáromi találkozó is.
A komáromiak a Slávik – Pinte, a szemfüles Nurković a labdát góloknak * Berekalja – Ekel amelyen Zachar a 2. percben,
Ondruš, Šimko, Kupec – Zem- a hálóba lőtte. A találkozó 64. 2:0 (0:0) Az első félidő ki- Markusek a 23. percben, Smolko, Domonkos, Lupčo – E. percében a félpályánál elvesz- egyensúlyozott játéka után a ka a 41. percben lőtt gólt. A II.
Ujlaky, Nurković, Rymarenko tették a komáromiak a labdát és hazaiak örülhettek a góloknak félidő még gazdagabb volt gó* Hetény – Naszvad 3:1 (0:1) lokban, az 52. és 89. percben
(Kollár 68.) felállítású csapattal a vendégek egyenlíteni tudtak.
léptek pályára. A mintegy fél- Sárga lap: Pinte (54.), Domon- A találkozó 8. percében Ma- Pásztor, a 70. percben Hegeezer néző előtt mindkét csapat, kos (63.), illetve Beňo (37.), gyar szerezte meg a vendégek dűs, a 90. percben Zachar taszámára a vezetést jelentő gólt, lált a hálóba * Dunaradvány/
már közvetlenül a sípszó után Štefánek (66.)
ám a második játékrészben a Marcelháza B – Ifjúságfalva
támadó játékra összpontosított.
IV. liga, 17. forduló
Párkány – Mar hetényiek voltak szemfüle- 2:0 (1:0) A 33. percben Gál,
celh áza (0:0) sebbek. A 66. percben öngól- a 62. percben Vörös góljának
Jó iramú, ám lal egyenlítettek, majd a 77. örülhettek a hazai szurkolók *
gól nélküli talál- percben Kovács, a 82. percben Dunamocs – Vágfüzes/Kava
kozóról hozott Marikovec talált a naszvadi 4:2 (1:1) Góllövők: Nagy (40.
pontot a mar- kapuba * Ógyalla – FK Actív p), Horák (47. p), Varró (57.
celházai gárda Nagykeszi 2:0 (0:0) Az első p), Kovács (75. p), illetve Če*
Tavarnok perctől a gyallai csapat irányí- rešnik 84. p) és Bende (49. p)
– Ímely 1:0 totta a találkozót, de az első 45 * Pat – Bátorkeszi 3:2 (0:2)
(1:0) A felázott percben csak helyzetek adód- Időben fordítani tudott a hazai
pályán egy kis tak, gól nem. A 49. percben csapat és megérdemelten győs z e r e n c s é v e l Szántó nem tétovázott, majd zött. Góllövők: Szakál – mesgyőzelemmel az 56. percben Nikolič sem terhármas – 66. perc, 73. perc
jöhettek volna kegyelmezett a vendégeknek, és 87. perc, illetve Barton (25.
Karol Scholtz felvétele haza az ímelyi- védhetetlen gólt lőtt *
perc), Oláh (43. perc) * Szilos
VI. liga, 17. forduló
– Nemesócsa 5:2 (4:2) góllöSzinte pillanatok alatt felis- ek * Gyarak – Gúta 3:1 (0:0)
merték egymás gyengéit, erős- A kissé álmos első félidő után a Csicsó – Újgyalla 2:4 (1:1) Jó vők: 6. percben 11-ből Gere,
ségeikre pedig folyamatosan találkozó 60. percében vezetés- iramú találkozón a 12. perc- a 10. és a 32. percben Cabaodafigyeltek. A komáromiak hez jutottak a gyarakiak, majd ben büntetőből a vendégek da, a 37. percben Pavlusík, a
kitartóan ostromolták vendégek hét perccel később büntetőből lőttek gólt, majd a 26. percben 64. percben Babiš, illetve a
kapuját, volt, amikor a kapufán egyenlítettek a gútaiak. Sajnos, Balázs egyenlített. A második 18. percben Vontszemű, a 25.
csattant a lövés. Domonkos és ezután a találkozó irányítását a játékrész 60. percében Bal- percben Ferenczi * Keszegkázs duplázott, viszont a 66. falva – Csallóközaranyos
Nurković sok esetben megiz- hazaiak ragadták magukhoz *
percben Šmida, a 69. percben 1:1 (1:1) góllövők: Trajcsik
zasztotta a vágtölgyesi védőV. liga, 17. forduló
ket. A találkozó első gólja a Nagygyöröd – Perbete 3:1 Habara, a 73. percben pedig (38. p), illetve Döme (19. p)*
35. percben született, amikor (0:1) A találkozó 37. percében Németh góljának örülhettek a Bajcs – Búcs 3:1 (3:1) góllöLupčo mintegy 20 méterről öngóllal szerezték meg a veze- vendégek * Izsa – Örsújfalu vők: Kolompár (1. p), Nagy
leadott lövését a vendégek ka- tést a perbeteiek, a későbbiek- 7:0 (3:0) Látványos edzőmér- (15. p), Szabó (45. p), illetve
pusa csak kiöklözni tudta, de ben a vendéglátók örülhettek a kőzést tartott az izsai csapat, Szilvás (15. p).

K A R AT E

A hét vége sikeresen záródott a gútai Tayió Karate Klub versenyzői számára, hiszen a kisváros adott otthont a nyugat-szlovákiai kerület torna, illetve nyílt bajnokságának, ahol remekül szerepeltek. Katában egy arany-, egy ezüst- és öt bronzérmet
szereztek, kumitében pedig nyolc arany-, kilenc ezüst és hét bronzéremmel fejezték be a versenyt.
Domján
Dorka Zsófia az ifj. mite versenyében aranyérmes csoportban ezüstérmes * La- ban ezüstérem * Takács MáV. liga
IV. liga
Párkány – Pokrok Komárom Hetény – Érsekújvár C 5:13 diáklányok korcsoportjában, * Ilcsíková Izabella az ifj. katošová Erika ifj. ifilányok rio szeniorok nyílt bajnoksága
9:9 Pontszerzők: Nagy T. és Pontszerzők: Sánta 2,5, Való és a 37 kg feletti súlycsoport- diáklányok (8-9 évesek) +37 (12-13 évesek) + 50 kg kumite kumite ezüstérem * Telekes
Rajkó Z. 3-3, Kadlicsek 2, Tur- Szikonya 1-1, Vojaček 0,5. He- ban, illetve a kezdők csoport- kg-os súlycsoportja kumite bronzérem * Mančík Bruno Levente Károly kumite kadétner 1. Komárom csapata a baj- tény csapata a bajnoki táblá- jában kumitében aranyérmes versenyében, a kezdők cso- ifj. ifik (12-13 évesek) katában korosztály (14-15 évesek) -70
* Erdélyi Nina az ifjabb ser- portjában ezüstérmes, katában aranyérmes * Nagy Ákos ifj. kg-os súlycsoport bronzérem *
zat 7. helyén áll.
noki táblázat első helyén áll.
dülők (12-13 évesek) +50-os pontszerző 5. * Jakab Viktor diákok (8-9 évesek) +34 kg Vargová Tünde Emese kadétsúlycsoportjában kumitében a juniorok (16-17 évesek) kor- aranyérmes, kumitében + 40 lányok +54 kg kumite aranyVII. liga
Perbete A – SK Vlkas B 7:11 aranyérmes, a 14-15 évesek csoportjában bronzérmes * kg-os súlycsoportban aranyér- érem * Vargová Linda Bettina
A komáromi Delta úszóklub Pontszerzők: Habara és Uzsák korcsoportjában a +54 kg-ban Kalmár László az ifj. ifik (12- mes* Rigo Rebecca id. diákok id. diáklányok + 40 kg kumite
versenyzői jól kezdték a A 2, Kántor és Káploczky 1,5. ezüstérmes, katában bronzér- 13 évesek) korcsoportjában (10-11 évesek) + 40 kg ku- bronzérem.
sportévet, hiszen az 57. Szlo- Perbete a bajnokság 4. he- mes * Fitos Ádám az ifj. serdü- a +55 kg-os súlycsoportban mite aranyérem,
lők korcsoportjának 40 kg-os kumitében bronzérmes * Kiss kumite serdülők
vákiai Nagydíjon Szászová lyén áll.
súlycsoportjában kumitében Bence id. diákok 10-11 éves +50 kg ezüstMiriama a 12 évesek korbronzérmes, az idősebb diá- korcsoport 30 kg-os súlycso- érem * Szántó
VIII. liga
csoportjában megdöntötte az
eddigi szlovákiai rekordot, Perbete B – MSO Párkány kok (10-11 évesek) korcso- portjában kumitéban ezüstér- Barbara id. diKusík Alex ezüstérmes lett, E 14:4 Pontszerzők: Uzsák V. portjában ezüstérmes, katában mes * Kiss Artúr kata szenior áklányok (10-11
Szászová Ema pedig limi- 4,5, Lengyel 3,5, Čacho 3, ifj. ugyancsak ezüstérmes * Hor- kategóriában pontszerző 5. * évesek) bronztet teljesített. Mindhárman Herda J. 2,5, id. Herda J. 1,5. váth Christopher a juniorok Kurucz Erika Réka kumite érem * Szántó
rajtkőre állhatnak a juniorok Perbete B. csapata a baj- (16-17 évesek korcsoportja) id. diákok (10-11 éves korcso- Gergely id. di68 kg-os súlycsoportjának ku- portjában) a +40 kg-os súly- ákok +40 kg-os
nokság 2. helyén áll.
EB-n.
súlycsoportja
katában bronzérem * Szántó
Zalán ifj. diákok
Férfi Edymax Extraliga, play off, negyeddöntő, első mérkőzés:
kezdőcsoportja
VK KDS Šport Kassa – VK Spartak SJE Komárno 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)
kumitében ezüstA komáromi egyetemi csapat a bajnokság rájátszásának alsóházában a harmadik helyet szerezték meg, így a hetedik pozícióból érem * Szigevárták a folytatást. A sorsolás ezúttal nem volt kegyes, hiszen Robin Pělucha csapat a másodikként záró Kassát kapta ellenfélül, tiová Flóra id.
és az első találkozóra ők látogattak Kelet-Szlovákia fővárosába.
diáklányok katában pontszer- Kiváló szervezés és ádáz küzA komáromi röplabdások csa- amely az egész éves igyekezet pályafölényt is élveztek a ko- menetben is ők győzhettek. ző 5., kumitében bronzérem * delmek jellemezték a karapata azzal a céllal vágott neki eredményét mutatja! A múlt máromiak, tíz pontos előnnyel A továbbjutásról két győztes Szulcsányi Viktor junior kor- tékák Gútán megrendezett
az extraligának, hogy minél héten egy olyan erős ellenféllel zárták a játékrészt. Sajnos a mérkőzés dönt. Az elsőt a fiúk csoport (16-17 évesek) -68 kg- kerületi versenyét.
több komáromi neveltetésű kellett szembe nézniük, mint a zárórészben is hasonló volt ezen a szombaton Kassán játjátékost szerepeljen a bajnok- VK KDS Šport Kassa, amely a a helyzet, a kassaiak leütései szották, itthon majd március
ságban és minél több szurko- 2. helyen zárta a rájátszást.
pontosabbak voltak, védelmük 23-án 18 órakor találkozhatunk
A hónap közepén a XIV. Esztergom-kertváros kupán – a Nyílt
lót vonzzon be a találkozókra. Az első szettben egyenragú remekelt és végül az utolsó velük.
Nemzetközi Harcművészeti Bajnokságon szerepeltek a SzayAz, hogy ennyi hazai fiatal partnertként
szeka Kempo Dojo versenyzői. A tornán 19 csapat 127 versenyzőmutatkozhatott be a pályán, repelt a komáromi
je több mint 300 kategóriában nevezett, főszervezője Pokorni
azt mutatja, hogy a VK Spar- csapat, s akkor még
Gábor, a magyarországi Fighting Kempo vezetője volt.
tak SJE eltökélt, áldozatos és bizakodni
leheprecíz munkát végez az után- tett, hogy a három
Szayka Róbert tanítványai 1 Szűcs Tamás 2. hely küzdepótlás terén. Természetesen a pontos lemaradást
arany, 7 ezüstérmet szereztek lem * Balogh Bence 2. hely
férfi extraliga egyik csapatának sikerül a vendégés két alkalommal a 4. helyen Full Contact, 2. hely küzdesem fenékig tejföl, így Komá- ségben szereplő kovégeztek. A legfényesebb ér- lem * Kacz Péter 4. hely küzromnak is szükséges volt be- máromi csapatnak
met Végh Marcell küzdelem- delem.
erősíteni néhány tapasztaltabb behoznia. Sajnos,
A versenyzőket felkészítette:
ben szerezte.
játékossal. Komárom a saját a második szettSzayka Róbert 5. Dan, a SzloEredmények:
magának kitűzött célját telje- ben sokkal jobban
Végh Marcell 1. hely küzde- vák Kempo Szövetség elnöke
sítette, így az alapszakaszt és összp ontosítottak
lem, 4. hely kata * Beke Lili- Nikker Ronald 1. Dan, a Tanyi
a rájátszást követően csapa- a kassaiak, s anána 2. hely küzdelem, 2. hely Kempo Klub edzője, Szűcs
tunk számára már az egyenes nak ellenére, hogy
kata * Puskás Ivett 2. hely Tamás, a Szlovák Kempo
kieséses szakasz következik, sok esetben enyhe
kata, 2. hely küzdelem * ifj. Szövetség ökölvívó edzője.

ASZTALITENISZ

ÚSZÁS

RÖPLABDA

KEMPO

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

GRATULÁLUNK

március 23-án Emőke
március 24-én Gábor
március 25-én Irén, Írisz
március 26-án Emánuel
március 27-én Hajnalka
március 28-án Gedeon
március 29-én Auguszta
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik
születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Kristóf
Kevin és Kerestešová Sofia, a kőhídgyarmati Németh Sebastián, a kavai Tanka Bence, az
örsújfalui Károlyová Dóra, a csicsói Dudek Dániel,
a helembai Csáky Zoltán Marcell, az érsekújvári Hlavatá
Tamara és DoleŽáková Sofia, a martosi Pasztorek József,
a búcsi Varga Zoltán, az ógyallai Lakatos Kemal, a dunamocsi Kuczman Máté, a szentpéteri Bilkóová Tamara,
a keszegfalvai Natkai Sándor, a pati Horesnyík Olivér, a
naszvadi Lakatos Jazemin és Zsemberová Zoja.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Kecskés Erzsébet (58 éves), Bednáriková Katarína
mérnök (62 éves), Žiška Július mérnök (82 éves), Štefankovič József (79 éves), id. Prágay Miklós (88 éves), Horváth Margit (83 éves) és Kurhajec Anton mérnök (70 éves),
a gútai Szulcsányi Sándor (86 éves) és Paraiová Alžbeta
(92 éves), a csallóközaranyosi Bugrišová Marta (68 éves),
a marcelházai Roszicska Erzsébet (86 éves), a nagykeszi
Szűcs Klára (79 éves), valamint az ekeli Ferenczy Erzsébet
(74 éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szívünkben kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, a városi panzió lakóinak és
dolgozóinak, valamint mindazoknak,
akik március 11-én elkísérték utolsó
útjára, a gútai temetőbe

Kürti (született Őszi) Gizellát,

a szeretett édesanyát, nagymamát és
dédmamát,
aki életének 85. évében, egy csendes sóhajjal
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

A D u n a t á j re c e p t k ö n y v é b ő l

Erdélyi sertéspörkölt

Hozzávalók / 4 adag:
50-60 dkg disznóhús
4 közepes fej vöröshagyma
1 csapott evőkanál pirospaprika
4 dl víz
2 evőkanál liszt
só, bors, ételízesítő ízlés
szerint
olaj vagy zsír
Elkészítése:
A hagymát apróra vágjuk. Felhevített zsiradékon megdinszteljük, majd hozzáadjuk a pirospaprikát. Összekeverjük, majd beletesszük a kockára vágott húst. Sóval, borssal ízesítjük és hozzáadunk 2 dl vizet. Lefedjük és lassú tűzön addig főzzük, ameddig
a hús megfő. A lisztet kevés vízzel csomómentesre keverjük,
majd a többi vizet is hozzáadjuk. Ráöntjük a húsra, ételízesítőt
szórunk rá és állandó keverés mellett még kb. 10 percet főzzük.
Tésztával tálaljuk.

Dán palacsintagolyók

Hozzávalók:
25 dkg liszt
5 dkg vaj
4 dl tej
2 db tojás
2 teáskanál cukor
1 csomag vaníliás cukor
2 csipet só
0.5 teáskanál szódabikarbóna

Elkészítés:
A tojásokat válasszuk ketté, és a fehérjét verjük kemény habbá, közben adjuk hozzá a cukrot. Egy másik edényben a tojássárgáját keverjük ki jól a liszttel, a szódabikarbónával, a sóval
és a vaníliás cukorral. Közben részletekben öntsük hozzá a
tejet, és dolgozzuk simára a tésztát.
Olvasszuk fel a vajat, hagyjuk kicsit hűlni, majd rakjuk a tojássárgás masszába. Végül forgassuk hozzá a tojáshabot. A
hagyományos tésztánál sűrűbb masszát kell kapnunk, majd
adagoljuk vajjal kikent formába. A palacsinták belsejébe rakhatunk lekvárt, csokit, vagy Nutellát, de almaszeletekkel is
felturbózhatjuk. Süssük aranybarnára a tésztát.

MEGEMLÉKEZÉSEK

Ők már ott nyugszanak, ahol nincs fájdalom,
örök álmukat őrizze béke és nyugalom.
Fájó szívvel emlékezünk halálának
huszadik negyedik
évfordulóján

Krkan Józsefre és felesége, Krkanné,
Gogola Máriára
Ógyallán.

Árnyékolástechnika
és szerviz

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók *
ablakés ajtószerviz is!

Tel.: 0917 381 073

Emléküket őrző családjuk

Míg éltél, szerettünk
Míg élünk, emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk halálának
5. évfordulóján

Seregül Rozáliára,
született Őszi.
Emlékét örökké őrző,
szerető családja
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