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Hamarosan újraszerveződik
az MKP komáromi alapszervezete

Az alapszabály módosításának
bejegyzésére várnak

Jókai szobránál, a Csemadok Területi Választmányának szervezésében
Bangha Roland, a Selye
János Gimnázium diákja
szavalt, majd az ünnepi
szónok, Popély Gyula történészprofesszor beszédét
követően a Csemadok
Búcsi Alapszervezete Kórusának kísérete mellett a
jelenlévők megkoszorúzták az írófejedelem, Jókai
Mór szobrát.

Adományozza adója
2 százalékát
a Podunajsko –
Dunatáj
Polgári Társulásnak!

Felhívjuk olvasóink 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 2017-es évre szóló
adóbevallás benyújtásakor
tehetik meg oly módon, hogy
a „Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzickej (právnickej)
osoby” részben a felajánlott
összegen kívül a következő
adatokat tüntetik fel:
IČO: 422 01527
Právnická forma:
Občianske združenie
Obchodné meno:
Podunajsko-Dunatáj
Sídlo: Slnečná ul.
565/36
* 945 01 Komárno
Támogatásukat előre is
köszönjük!

A Szent István
hadihajó
titkai

A dél-komáromi Múzeumbarátok Köre március 27-én,
17 órakor újabb érdekfeszítő
előadásra várja nemcsak a
tagjait, hanem minden érdeklődőt. Az Arany János
utca 17. szám alatti rendezvényközpontban
zetényi
Csukás B. László kutatóbúvár A Szent István csatahajó tragédiája és megtalálása
című előadására kerül sor.

Egyre sürgetőbbé vált a helyzet az MKP berkeiben is, ahol sokszor és sokan teszik fel
a kérdést, hogy az alapszervezet kellőképpen nem átgondolt feloszlatása után mi lesz
a komáromi párttagokkal, valójában kik is maradtak tagok. Egyre többen vélik, hogy
csak azért bomlott fel az alapszervezet, hogy beléphessenek azok, akik valójában hozzájárultak a párt lejáratásához.
Komárom párttagsága soha miak ezzel nem számoltak, s országos tanácsa az alapnem tartozott azok közé, ha Menyhárt József, az MKP szervezet újraszerveződésére
akik könnyen feladták el- országos elnöke személyesen voksolt. A párt járási elnökkötelezettségüket,
illetve nem lép közbe, bizony Ko- ségének három tagja látott
koncért, párnázott szé- márom jelölt nélkül maradt neki a feladatnak. Munkájuk
kekért
karrierpolitikusok volna. Sajnos, az alapszerve- hamarosan befejeződik, ám
lettek volna. Valójában a zet vezetősége nem vonta le meg kell várni, hogy a belfeloszlatáshoz vezető első a szükséges konzekvenciát ügyminisztérium bejegyezze
lépést a megyei választáso- és súlyos, belső viszályok az OT által elfogadott alapkat megelőző, nemesócsai alakultak ki, amelyek nyil- szabály-módosításokat, hogy
tanácskozás jelentette, ahol vánosságra is kerültek. Ez a azok alapján talpra állhasson
kiderült, hogy Komárom pártfegyelem súlyos megsér- az MKP komáromi alapszervárosában egyedül Knirs tésének bizonyult és a párt vezete.
Imre (az akkori alpolgármester) került fel a képviselő-jelöltek listájára. Sajnos, Vasárnap hajnalban lép érvénybe a
kellő tapasztalat hiányában tavaszi időszámítás. Március 25-én
az akkori pártalapszervezet hajnali 2 órakor 3 órára állítjuk át az
vezetése nem tudta, hogy órákat. Igaz, folytak ígéretes tárgyaláilyenkor bizony lobbizni sok az órák tavaszi és őszi átállításákell, nem szólva arról, hogy nak eltörléséről, de Brüsszel órái lasolyan jelölteket kell indíta- san ketyegnek...
ni, akiknek a népszerűsége
túlnő egy-egy település határain. Sajnos, a komáro-

Vasárnap kevesebbet alszunk!

Magyar állami kitüntetésben részesültek

Tisztességes magyar képviseletet!

Mi, a tüntetés szervezői nehéz szívvel és szomorúan szemléltük
az elmúlt hetek eseményeit. Ján Kuciak és menyasszonyának
brutális meggyilkolása rámutatott arra a tényre, hogy ebben az
országban egy velejéig romlott maffiakormány van hatalmon.
Idén is magyar állami kitüntetéseket adtak át gyar közösség megmaradása és gyarapodása ér- Sajnos ennek a kormánynak egy magyar érdekeltségű párt, a
a nemzeti ünnep alkalmából. A magyar állam- dekében dolgoztak. Dunaszerdahelyen Grendel Most-Híd is tagja. Bár az eseményeknek volt egy olyan pillanata,
fő adományozta elismeréseket öt olyan személy Lajos, Szigeti László, Jókai Tibor, Huszár Lász- amikor a 2016-os választás utáni, SMER-rel történő kormányra
érdemelte ki, akik az elmúlt évtizedekben a ma- ló és Öllös László tevékenységét ismerték el.
lépést legalább a semlegesség irányába terelhete volna, nem élt a
„A1848/49-es magyar forrada- szlovákiai magyar oktatásügy fus, a Fórum Intézet elnöke az lehetőséggel, csalódást okozva a magyar és szlovák polgároknak.
lom tiszta forradalom volt. A területén végzett tevékenysé- oktatási tevékenységéért a Ma- Ezek után egy olyan szintű árulás és tisztességtelen hozzáállás
szabadságharc nemes eszmé- géért. A felvidéki pedagógusok gyar Érdemrend lovagkereszt- történt Bugár Béla és a Most-Híd párt részéről, amit tovább nem
kért zajlott, amelybe nemzeti- érdekképviselete évtizedek óta jét érdemelte ki. Számos, a fel- nézhetünk tétlenül. Kijelentjük, hogy a felvidéki magyarság
ségtől függetlenül kapcsolód- azért dolgozik, hogy a magyar vidéki magyarság társadalmi nagy többsége nem kér ebből a politikából. Felszólítjuk Bugár
tak be az emberek a jobb világ iskolák fennmaradjanak és mi- helyzetét elemző és bemutató Bélát, vonuljon vissza, és ne mérgezze tovább a szlovák politikai
kivívásának reményében” – nél több gyermek részesüljön tanulmányt írt.
környezetet, ne ártson még többet a felvidéki magyarságnak.
hangsúlyozta Pető Tibor, Ma- anyanyelvi oktaKéréssel fordulunk a Most-Híd párt azon képviselőihez, akikgyarország szlovákiai nagy- tásban. Ugyanben még maradt becsület, hogy ne szavazzanak bizalmat az új
követe a Dunaszerdahelyen csak
magyar
miniszterelnöknek és egyben az „új” kormánynak. Bízunk benmegrendezett ünnepi nagykö- arany érdemkene, hogy lesz legalább négy parlamenti képviselő a pártból, akivetségi fogadáson.
resztet vehetett át
nek fontosabb a felvidéki magyarság és az ország sorsa a saját
A magyar érdemrend tiszti- Huszár László,
személyes ambíciójánál.
keresztjét Grendel Lajos írói a Szlovákiai MaFelszólítjuk a Most-Híd pártot, lépjen ki ebből a maffiakormunkásságának elismerése- gyar Művelődési
mányból és támogassa az előrehozott választásokat, úgy ahoként, valamint Szigeti László Intézet igazgatója
gyan ezt az országos tanácsa is megszavazta.
volt oktatásügyi miniszter a a felvidéki maHiteles és tisztességes magyar képviseletet szeretnénk, tisztessépolitika és oktatás területén a gyar kultúra ápoges Szlovákiát, ahol MAGYARKÉNT és egyenrangú polgárként
magyarságért kiálló magatar- lása érdekében
élhetünk.
tásáért vehette át.
kifejtett munkáEzért várunk mindenkit március 23-án 17 órára Pozsonyba, a
Jókai Tibor, a Szlovákiai jáért és értékőrző
Most-Híd párt székháza elé. Mutassuk meg Szlovákiának, hogy
Magyar Pedagógusok Szö- tevékenységért.
a felvidéki magyarság sem a maffiát, sem pedig az árulás és a
vetségének elnöke magyar Öllös László po- Jókai Tibor, a SZMPSZ elnöke a magyar ér- meghasonulás politikáját nem támogatja!
arany érdemkeresztet kapott a litológus, filozó- demkereszt aranyfokozatát vehette át
A szervezőbizottság

Simon Zsolt, a Híd alapító tagja nagyot csalódott
Bugár Bélában és pártjában

Felhívás a Most-Híd tagjaihoz,
korábbi párttársaimhoz!

A Most-Híd vezetése tegnap (múlt héten
szerdán – a szerk.) úgy döntött, hogy folytatja a Smerrel való kormányzást. A Smer
nem változott, csak a bábukat cserélték.
Robert Fico és Robert Kaliňák továbbra
is irányítani fog mindent, csak már bábukon keresztül. A Most-Híd tagjaiként
mindannyian felelősökké válnak a kormány összes ügyeiért, az ország állapotáért. Sokat közületek személyesen ismerek
és tudom, hogy az adott szó érvényes számotokra, és a karakteretek nem változott.
Ezért azt tanácsolom nektek ebben a hely-

zetben, amelybe a Most-Híd vezetése juttatott benneteket, hogy függesszétek fel a
párttagságotokat. Semmilyen támogatás,
amelyet a falu kaphat, semmilyen táblacsere nem teheti tönkre gyerekeitek reményét, hogy olyan országban élhessenek:
– ahol nem fog kelleni az életüket félteni,
ahol nem a korrupció és a klientelizmus
van hatalmon.
– ahol az állam megvédi saját állampolgárait, ahol nincsenek „egyenlők és egyenlőbbek”, ahol a maffiának esélye sincs
arra, hogy a kormányzat része legyen.

– ahol az állami szervek segítik, nem pedig akadályozzák a polgárokat. Ahol a
gyilkosság megrendelője és maguk a gyilkosok nem járnak szabadon az utcán.
Az igazi karakter a döntő. Ma döntenünk
kell és elutasítani a Smerrel való együttműködés bármilyen formáját mind országos, mind regionális szinten.
Az igazi karakter dönt. Magyarként ma
szégyellem magam azért, amit a magyarok a kormányban művelnek, és főleg
azért, hogy még mindig a részesei vagytok ennek.
Simon Zsolt

PENIAZE
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

z od 600 € do 10 000 €
KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK
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Hűen a márciusi ifjak eszméihez

A március 15-i ünnepség a Klapka téren folytatódott, ahol
elsőként a Szózat hangzott el a Concordia Vegyes Kar
előadásában, Stubendek István vezényletével. Az ünnepi
megemlékezésen Balla Dávid, a Selye János Gimnázium
végzős diákja Petőfi Sándor Világosságot! című költeményét szavalta el. Őt Oláh Kálmán, a felvidéki származású,

Csicsó önkormányzata március 17-én rendezte
meg az 1848-49-es forradalom emlékünnepségét, amelyre a rossz idő miatt a kultúrházban
került. A megemlékezést a Gyöngykoszorú
Népdalkör nyitotta meg, majd verset szavalt
Nagy Zoltán csicsói versmondó. Ünnepi beszédet mondott a község polgármestere, Földes
Csaba mérnök. A koszorúzást követően a csicsói GRANDIOSO zenekar adta elő műsorát.
A Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda volt és
jelenlegi diákjai „Fényesebb a láncnál a kard”
című előadásukat mutatták be Nagy Edit taBoth Németh Éva
nárnő vezetésével.

Pitvaroson élő tanár követte, akit első mondatai után a szívébe zárta a téren összegyűlt tömeg. –Azok közé tartozom,
akik 2004. december 5-én az öklüket rágták szégyenükben, hogy mely korban születtek – kezdte gyújtó hangú beszédét, amelyet több alkalommal is tapssal szakított félbe
a közönség. A 170 éve kitört szabadságharc forradalmára-

ira példaként mutatott, hozzátéve, hogy ma már nem kell
félnünk attól, hogy idegen hadak tiporjanak bennünket.
– Nekünk a magunk kis köreiben kell cselekednünk – buzdította a résztvevőket.
Jakab István felvételei az előadót és a koszorúzókat örökítették meg.

Ógyallán a márciusi ifjak hősiességre,
a nemzet összetartására emlékeztek
– A márciusi ifjak egy nemzetet állítottak maguk
mögé és a szabadságvágy, az önrendelkezésért
folytatott küzdelem lázba hozta a Kárpát-medencét, a Felvidéket, a Vajdaságot, Erdélyt, a
Székelyföldet. Az eszme egyértelmű volt. Az
ott élő népek és nemzetek tisztelete mellett a
magyarság egyenrangúságát tűzték ki célul –
mondta ünnepi beszédében az ógyallai Jókai
Mór-emlékparkban megtartott megemlékezésen

Út az érvényesüléshez,

vagyis anyanyelvű oktatással a legjobbak közé

A Via Nova, hagyományaihoz híven, idén is népszerűsíti az
anyanyelvű oktatást. A fiatalok megpróbálják minél több magyar szülőhöz eljuttatni az üzenetet, hogy a gyermekek számára a legelőnyösebb, ha anyanyelvű környezetben ismerik
meg a világot.
A Via Nova aktivistái a leg- felvidéki magyar közösségünk
ismertebb közösségi portálon egyik legelemibb kérdése. A
Szeretem az anyanyelvem nevű Via Nova vallja: akkor döntünk
oldalt működtetnek, amely az jól, ha az anyanyelvünk mellett
anyanyelvű oktatással kapcso- döntünk. Ki ne szeretné, hogy
latos tartalmak összegyűjtésére, gyermeke a legjobbak közé tarközzétételére szolgál. Tapaszta- tozzon? Kövessük nagyjaink
lataik azt mutatják, hogy a szü- példáját, alapozzuk meg malők sokszor tabuként kezelik az gyar iskolával a magyar gyeriskolai beíratás kérdését, ma- mekek jövőjét! Ez az egyenes
gánügynek tekintik, holott ez út az érvényesüléshez!

Farkas Iván, az MKP Nyitra megyei képviselőtestületének elnöke, az MKP országos alelnöke. Párhuzamot vont az 1848-as események és
napjaink történései között, rámutatva arra, hogy
a mindenkori államaparátusnak kötelessége
meghallani a lakosság követeléseit. Az ünnepi
beszéd után Ógyalla város vezetése, egyházi
képviselői, a politikai pártok és az iskolák képviselői helyezték el az emlékezés virágait.

A gútai
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
mellett működő

SCHOLA PRIVATA GUTAIENSIS – Polgári Társulás

felhívással fordul a tisztelt szülőkhöz és iskolabatárokhoz,
hogy adójuk 2%-val támogassák a a gútai magániskola diákjait. A polgári társulás az ebből befolyt összeget teljes mértékben a magániskola diákjainak utazási támogatására és tanulmányi ösztöndíjára fordítja.
Köszönjük a támogatást!
Cím: Schola Privata Gutaiensis
občianske združenie
Slovenská 52
946 03 Kolárovo
IČO: 37862561
A polgári társulás vezetősége

A Hídverők is támogatják
a kisebbségi kezdeményezést

3

A gútaiak is méltóképpen emlékeztek

Izsán tartotta ülését a Hídverő Társulás, amelyen a résztvevők
többek között foglalkoztak a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezéssel, amelyben az európai nemzetiségeknek az államalkotó nemzetekkel azonos jogokat követelnek. Az ülés résztvevői
az alábbi határozatot fogadták el:
Mi, a Hídverő Társulás 13 polgármestere
a március 13-án hozott határozatunk alapján egyhangúlag és büszkén jelentjük be teljes támogatásunkat a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést illetően. Ezennel szeretnénk felhívni a
Hídverő Társuláshoz tartozó községek lakosságát, hogy amenynyiben még nem tették meg, támogassák aláírásukkal a kisebbségi jogaink védelmében indult nemzetközi kezdeményezést, amely
európai védelmet kíván biztosítani az unió területén élő 50 milliót
számláló őshonos nemzeti kisebbségnek.
Szeretnénk
elérni,
hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem az európai uniós jog része
legyen. Az őshonos
kisebbségek
jogai
szülőföldjükön különböző mértékben
biztosítottak.
Míg
egyes uniós tagállamokban ezen közösségek nyelvét és kultúráját az országot erősítő értékekként kezelik, másutt – kimondva
vagy kimondatlanul – a kisebbségek mielőbbi beolvasztásában
érdekeltek. Egy európai szintű, az uniós tagállamokra nézve kötelező kisebbségvédelmi rendszer egységesítené a jogvédelmet
és javítana a nemzeti kisebbségek helyzetén. Amennyiben egymillió uniós polgár összefog, és aláírásával támogatja az európai
polgári kezdeményezést, az Európai Bizottságnak napirendre kell
tűznie a kezdeményezés beterjesztői által javasolt jogalkotási aktusok megvitatását. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) elnevezésű kisebbségvédelmi szervezet ezt a lehetőséget kihasználva dolgozta ki a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezést, amely tehát óriási lehetőség az őshonos nemzeti kisebbségek számára. Ez történelmi jelentőségű esély, hogy a
nemzeti kisebbségek védelme a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt kapjon az Európai Unióban. Ehhez azonban minden őshonos
nemzeti kisebbségnek hallatnia kell a hangját.
A kezdeményezés célja a következő területekre terjed ki:
Kultúránk, oktatásügyünk és hagyományaink támogatása.
A kisebbségi nyelvek megőrzése és aktív védelme.
Szabad anyanyelvhasználat a médiában is.
Egyenlő bánásmód kisebbség és többség között.
Esély, hogy megmutassuk: az Európai Unióban a kisebbségi
közösségek fontos hozzáadott értéket képviselnek.
Ezennel arra buzdítunk mindenkit, hogy álljunk ki együtt a kisebbségben élő magyar közösségekért! Olyan Európát akarunk,
ahol a nemzeti közösségek szabadon használhatják anyanyelvüket, szabadon rendelkezhetnek iskoláikról, és ahol nem hátráltatják a nemzeti régiók gazdasági megerősödését.
Kelt Izsán 2018. március 14-én

A délelőtti órákban Gúta alapfokú és középiskolái tartottak megemlékezést a Szent
Rozália-emlékparkban (fent és balra), ahol gazdag kultúrműsorral mutatkoztak be a
diákok. Ünnepi beszédet Horváth Árpád polgármester mondott, aki felhívta a fiatalok
figyelmét arra, hogy internetezés közben nézzék meg, hol és hány utca viseli napjainkban is Kossuth Lajos nevét. Szinte nincs olyan kontinens, ahol ne emlékeznének meg
az 1848-as forradalom vezéralakjáról. Ezért kell figyelni arra, hogy mi is, akiknek szülőföldje részese volt a tavaszi hadjáratnak, megőrizzük a márciusi ifjak lelkesedését,
hősiességének emlékét.
Délután ismét benépesedett a kápolnapark, ahol a hagyományokhoz hűen, a koszorúzást megelőzően a mindenkori polgármester és az MKP elnöke mondott ünnepi beszédet. Horváth Árpád beszédében hangsúlyozta, hogy 1848-ban egymásra talált a nemzet
és a fiatal generáció dicséretes módon őrzi a hősök emlékét. Dr. Viola Miklós, az MKP
városi szervezetének elnöke rámutatott arra, hogy a márciusi ifjakhoz hasonlóan, a
felvidéki magyarságnak is át kell éreznie, hogy eljött az idő a változásra, hogy megakadályozzuk a beolvadást és a megalkuvást. A felvidéki magyarságban van erre erő,
kitartás és kellő elvhűség. Az ünnepi beszédek után a résztvevők megkoszorúzták a
forradalmárok emléktábláját.

Az 50. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
szlovákiai fordulója Komáromban
A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya
segítségével a Felvidéken tizenheAz elméleti tudás kiterjed az
alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A
gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot
bizonyítani. Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik
– országos – forduló Szegeden
írásbeliből és gyakorlatból áll.
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói,
a II. kategóriába a gimnáziumok
második évfolyamának tanulói,
a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.
Hétfőn, 2018. március 12-én
9-től 13 óráig a Selye János
Gimnáziumban zajlott a szlovákiai forduló, amelybe 15 diák
kapcsolódott be. Gimnáziumun-

tedik alkalommal a 2017/2018-as
tanévre is meghirdette a magyarországi Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt. Az elméleti

kon kívül kategóriánként két-két
diák vett részt a pozsonyi Duna
Utcai Magyar Tannyelvű Gimnáziumból és a dunaszerdahelyi
Vámbéry Ármin Gimnáziumból. 2018. április 13-tól 15-ig
zajlik majd az országos forduló
Szegeden, ahol szintén két-két

verseny anyagát az általános iskolában és a középfokú iskolákban
tanult kémia – kategóriánként értelmezve – alkotta.

diák, a kategóriák első két helyezettje képviseli Szlovákiát:
I. kategória: 1. Lukovics
György – Selye János Gimnázium Komárom, 2. Jókai Leila
– Vámbéry Ármin Gimnázium
Dunaszerdahely.
II. kategória: 1. Szalai Péter –

Vámbéry Ármin Gimnázium
Dunaszerdahely, 2. Gyurkovics
Gergő – Duna Utcai Gimnázium
Pozsony.
A győzteseknek gratulálunk, és
sok sikert kívánunk a magyarországi döntőben!
PaedDr. Králik Zsuzsanna

A Felvidékre érvényes kiegészítő tájékoztatás
a Köldökzsinór Programhoz

Korábban közzétett tájékoztatásunk a
Köldökzsinór Programról a gyakorlatban
felvetett néhány, a Felvidékre vonatkozó
kérdést. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családügyi és Nőpolitikai Főosztályához eljuttatott kérdéseinkre az alábbi,
konkretizált válaszokat kaptuk:
– Az anyasági támogatás iránti kérelmet a
gyermek születésétől számított 6 hónapon
belül be kell nyújtani. Ha a kérelem benyúj-

tásakor még nem áll rendelkezésre a gyermek nevére kiállított Magyar Igazolvány,
ez esetben az anyasági támogatás iránti kérelem formanyomtatványán ajánlott feltüntetni azt, hogy a Magyar Igazolvány kiadása
folyamatban van. Ilyenkor a gyermek nevére
kiállított Magyar Igazolvány másolatát – a
kiállítást követően haladéktalanul – pótlólag
kell megküldeni az eljáró hatóságnak (Magyar Államkincstárnak), mert csak ezt kö-

vetően, valamennyi szükséges dokumentum
rendelkezésre állása esetén állapítható meg
az anyasági támogatás.
– A kérelemhez a külföldi születési anyakönyvi kivonat másolatát szükséges csatolni, ha a magyar nyelvű fordítás rendelkezésre áll, az is csatolható, azonban nem
előírás.
Németh Gabriella,
az MKP szociális, egészségügyi
és családjogi alelnöke

Épülhet a Lidl-től nyert játszótér

Komárom immár hivatalosan is az első helyen végzett a
LIDL nyereményjátékában, aminek köszönhetően új játszótérrel gazdagodik a jövőben a város. A megépítendő játszótér helyét illetően már a játék elején tudni lehetett, hogy
egy esetleges győzelem esetén a Megyercsi és a Gazda utca
között, az Ipari Szakközépiskola szomszédságában épül
majd meg.

BORBÉLY ALEXANDRA
JÁSZAI MARI-DÍJAT
VEHETETT ÁT

Borbély Alexandra élete a Testről és lélekről című film megjelenése óta jelentős mértékben megváltozott. A filmben látható
nagyszerű alakításának köszönhetően a produkcióval együtt
ő is sorban kapta az elismeréseket az elmúlt hónapokban. A
sikertörténet pedig újabb fejezethez érkezett, hiszen a napokban Jászai Mari-díjjal tüntették ki a fiatal színésznőt.
Balog Zoltán, az emberi erőfor- jelenleg is a tagja. A Testről és
rások minisztere, Hoppál Péter lélekről című, Oscar-jelölést kakultúráért felelős államtitkár és pott film nagy áttörése az volt,
Ónodi-Szűcs Zoltán egészség- amikor decemberben a színészügyért felelős államtitkár
társaságában a március 15ei magyar nemzeti ünnep
alkalmából művészeti és
egészségügyi díjakat adott
át múlt héten kedden Budapesten. A díjazottak névsorában a felvidéki származású Borbély Alexandra
is helyet kapott. Alexandra
Nyitrán született, majd
középiskolai éveit a komáromi Selye János Gimnáziumban töltötte. Habár
a Pozsonyi Színművészeti
Egyetemre is felvételizett,
BorbélyAlexandra
mégis Budapest mellett
döntve folytatta tanulmányait, nő az alkotásban nyújtott alaahol 2012-ben végzett. Ezt kö- kításáért Berlinben vehette át a
vetően került a budapesti Kato- legjobb női főszereplőnek járó
na József Színházhoz, melynek Európai Filmdíjat.
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Növényvédelem

A természet lágy ölén

Márciusi teendők a kertekben

Március végéhez közeledünk és hamarosan beköszönt az igazi tavasz. Ezzel
párhuzamosan felpezsdül az
élet a kertekben is, megkezdődnek a tavaszi kerti munkálatok. Cikkünkből megtudhatják, mik a fontosabb
feladatok márciusban.
Zöldségeskert: eljött az ideje
a szervestrágyázásnak! Terítsünk szét egy kevés szerves trágyát a kertben, majd
dolgozzuk a talajba, ezzel
javítjuk a talaj tápanyag-ellátottságát és a fizikai tulajdonságait is. Már vethetünk
fólia alá céklát, borsót és bokorbabot, továbbá ha enyhe
az idő, ezeket a zöldségeket
már szabadföldbe is elvethetjük. Szabadföldbe vethetünk
már fejes salátát, zöldhagymát és bimbóskelt is, sőt,
duggathatunk vöröshagymát
és fokhagymát. Ha februárban vetettünk az üvegházba
spenótot és borsót, akkor
nyugodt szívvel kiültethetjük
őket szabadföldbe!
A gyümölcsösben kevesebb
dolgunk van márciusban,
enyhe idő esetén elvégezhetjük az alma, a körte és a szilva oltását, illetve a füge téli
takarását is eltávolíthatjuk

több szakaszban. A gyümölcsfákat, a szőlőt, és a bogyós
gyümölcsöket termő bokrokat
is meg kell metszeni.
Néhány jótanács:
1. Mindig a vesszők végén
vagy a metszés alatt lévő
rügyek hajtanak ki legerősebben. Minél mélyebben
metszünk vissza egy vesszőt,
annál erőteljesebben hajt ki
később. Nem kell attól tartani, hogy túlságosan visszavágjuk, a természet a legtöbb
esetben korrigálja az emberi
hibát.
2. A legrosszabb, amit tehetünk, ha elmulasztjuk a metszést, enélkül ugyanis a növényeink elveszítik formájukat,
kevesebb virágot és termést
hoznak, és hamar felkopaszodnak.
3. A vastagabb ágakat először
fűrésszel vágjuk be az alsó
harmadukig, majd felülről fűrészeljük le. Ezután csonkoljuk, minél közelebb a törzshöz. Ha hosszú csonk marad,
az ág lehasadhat, ami nagy
sebfelülettel jár.
4. Metszeni csak akkor szabad, ha a hőmérséklet nem
csökken -5°C alá, különben a
seben keresztül a fa fagykárt
szenved. A csonthéjasok (pél-

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

dául a barack) érzékenyebb a
fagykárra, ezeket mindig csak
fagymentes időben metsszük.
A hagyományos fűrész mellett elektromos szablyafűrészt
is használhatunk, amelynek
egyenletes a vágásszáma, így
kevésbé roncsol.
5. Fontos, hogy a balkezesek
balkezes metszőollót használjanak. Ha nincs, akkor célszerűbb jobb kézzel megtanulniuk a metszést. A PrimaNeten
olyan speciális szerszámokat
is találnak, mint a hernyózó olló, vagy az ághúzós fűrész, amellyel ki lehet húzni
a lombkoronából a levágott
ágat.
6. Ha sövényt metszünk, lehetőleg ne vágjuk téglalap
alakúra. Ha alul szélesebbre
hagyjuk, az segíti a felső rész
növekedését. A sövényvágáshoz használhatunk hagyományos vágószerszámokat, vagy
elektromos sövénynyírókat.
A metszéshez az olló, fűrész,
ágvágó, védőkesztyű, létra
fontos, érdemes körülnézni az
üzletekben, hogy minden kerti
eszközből a legjobb minőséget válasszuk.
A díszkertünkben is beindul
az élet, megkezdődhet a gyep
karbantartása. Fésüljük át
gereblyével a gyepet, a hézagokat vessük felül, sőt, már a
nyírást is el lehet kezdeni. Új
gyepterület létesítésére is kiválóan alkalmas a március, ha
a területen nincsen pangó víz,
vagy már nem fagyott a talaj.
– la –

Februári szerencsés megfejtőnk Balla Lívia gútai olvasónk. Nyereményét postán kapja.
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
MÁRCIUS A KÖNYV
H Ó N A PJ A !
Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

A székely gazda legjobban tejelő tehene eltűnik, ezért elmegy egy ügyvédhez,
bepereli kártérítésre a vasutat, mondván, hogy a sínek a földjén mennek át, és a
vonat valószínűleg elütötte a tehenet. Még mielőtt elkezdődne a per, a vasúttársaság ügyvédje elmegy a gazdához, és megpróbál vele egy bizonyos összegben
megegyezni, de csak a felét adják neki, mint amennyit kért. Az öreg köti az ebet
a karóhoz, de az ügyvédje tanácsára végül elfogadja a kisebb összeget. Ahogy a
vasúttársaság ügyvédje elment, a gazda ügyvédje így szól az ügyfeléhez:
– Tudja, megmondom őszintén, nem sok esélyünk volt megnyerni a pert...
– Hogy őszinte legyek – mondja a gazda –, én is kezdtem kételkedni benne,
amikor láttam ezt a hülye tehenet besétálni a kapun.
Az iskolában a tanárnő a híres emberekről tart előadást.
– A híres emberek azok voltak, akik valami nagyot tettek valamilyen téren. Ilyen
volt Kolumbusz Kristóf a felfedezések terén, vagy Edison a találmányok terén.
Tudna valaki hasonló példát mondani?
Móricka jelentkezik:
– Nekem a nagyapám perecárus volt a Hősök terén.
Idős bácsi biciklizik, megállítja a rendőr.
– Uram, meg kell bírságoljam, mert ittasan kerékpározik, nincs lámpája, laza a
kormánya... 20 euró lesz a büntetése.
Erre elkezd nevetni az öreg, a rendőr nem bírja szó nélkül és megkérdi:
– Most meg mit nevet?
– Mögöttem jön a Sanyi, neki még biciklije sincs, ő mennyit fog fizetni...

Nézd! Egy parlamenti szuperman,
ő kell nekünk. Még a bőre alatt is
dohány van, és kiapadhatatlan.

Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nehezen tud spórolni és
mostanában nem élte ki eléggé vásárlási lázát, ezért ezen a héten
valószínűleg meglepi magát néhány új dologgal. Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalása, hiszen keményen megdolgozott ezért a
pénzért és sürgető adósságai sincsenek. Egy kis óvatosság azonban elvárható lenne.
HALAK (február 21. – március 20.) Kedvese nem tudja eldönteni, hogy önt szereti jobban vagy féltve őrzött szabadságát. Talán ő is érzi, hogy ha közelebb kerülnek egymáshoz, többé nem
fog tudni elszakadni öntől, mert egy olyan világot fedez fel ön
mellett, amelytől mindig tartott ugyan, de ami mindennél jobban
vonzza.
KOS (március 21 – április 20.) Vannak helyzetek, amikor
azonnal kell döntenie anélkül, hogy ideje lenne átlátni vagy
átgondolni az egész helyzetet. Mivel elég tapasztalatot szerzett már ezen a téren, nyugodtan rábízhatja magát ilyenkor
belső megérzéseire, ezek segítségével meghozza az ideális
döntést.
BIKA (április 21. – május 20.) Amikor olyan dologra vágyik,
amit nem engedhet meg magának, rettenetesen ingerlékennyé
válik. Ilyenkor mindenki jobban teszi, ha messziről elkerüli
önt. Mindenképp érdemes elgondolkoznia azon, mi rejtőzhet a
viselkedése mögött, mit fejez ki önnek a pénz, az anyagi jólét.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Szíve mélyén úgy érzi,
akkor egyenrangú egy párkapcsolat, ha mindkét félnek
ugyanolyan beleszólása van minden kérdésbe, ugyanakkor
megérti, hogy párjának mennyire fontos, hogy anyagiakban
az övé legyen a döntés lehetősége. Már megint egy helyzet,
amely szinte kettészakítja.
RÁK (június 22. – július 22.) Ne legyenek túlzó elvárásai
párkapcsolatában. Ha felmerül bármilyen igénye partnerével szemben, mindig kérdezze meg önmagától, vajon ön
meg tudná, vagy meg akarná-e ezt adni kedvesének. Ha szeretne valamit másoktól, először tanulja meg adni ugyanazt
és nem éri csalódás.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Remek formában
van ezen a héten. A testi és lelki jó közérzet pedig kiváló állapot ahhoz, hogy szellemi téren is nagyon alkosson, illetve
lehetővé teszi, hogy megnyíljon új ötleteknek, új látásmódoknak, amelyek a későbbiekben döntően megváltoztatják
majd egész életét.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne felejtse el, hogy
egészen mást várunk egy havertól vagy egy munkatárstól,
mint egy társról. Azok a tulajdonságok, amelyek az egyik
helyzetben szórakoztatóak, és amelyek egy felszínes kapcsolat sóját adják, a mindennapokban már túl soknak vagy
kibírhatatlannak tűnnek.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Meg kellene már
oldania egy személyes nézeteltérést valakivel. Ennek legjobb módja, ha meghívja az illetőt egy finom ebédre vagy
vacsorára, mert mindenki békülékenyebb és nyitottabb a
megoldásokra, ha érzi, hogy a másik fél hajlandó közeledni
és tenni valamit a békéért.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha újra és újra
ugyanazokon a problémákon bukik el a magánéletében is,
mint a hivatásában, akkor ne másokat hibáztasson ezért, hiszen nyilván ön nem tudja úgy kezelni a helyzetet, ahogy kellene. Figyelje meg, mások hogyan cselekszenek ilyen szituációban és kísérletezzen!
NYILAS (november 23. – december 21.) Fokozott öntudatosság
és stabilitás jellemzi ezt a hetet. Változások következhetnek be,
de nem gyors, bomlasztó jelleggel. Az élet értelme iránti érdeklődése elmélyülhet. Céljai megszilárdulnak vagy fokozatosan
átalakulnak. Jó időszak meditálni és nyitni a nagy összefüggések
irányába.
BAK (december 22. – január 20.) Sokszor nosztalgiázik és vágyik vissza azokra a barátságokra, amelyeket még gyerekkorában kötött. Mostani kapcsolatai is mélyek, de az a feltétlen
és teljes odaadás, amire kisgyerekként képes volt, mintha már
nem lenne meg önben. Mintha a tapasztalatokkal óvatosabbá
vált volna.
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A pozsonyi székhelyű Maxin's People, s. r. o. vállalat
azonnali belépéssel munkatársakat keres

minőségellenőr és operátor

munkakörbe.
A munkavállalóval kapcsolatos elvárások:
– alapfokú végzettség
– magánvállalkozói engedély
Juttatások:
Órabér: 6,50 euro (3 hónap után 7 euro)
Hosszútávú munkalehetőség
Munkaruha, munkavédelmi bakancs
Folyamatos fejlődési lehetőség
Munkáink jellegét tekintve: könnyű fizikai, de
nagyfokú figyelmet igényel!
Munkarend lehetőségek:
2 MŰSZAK (06-18, 18-06) hétfőtől péntekig
3 MŰSZAK (06-14, 14-22, 22-06) hétfőtől péntekig
4 MŰSZAK (06-14, 14-22, 22-06) hétfőtől vasárnapig
Akár azonnali kezdés

(folyamatosan keresünk új kollégákat az ország egész területén).

Kapcsolat:
Tel:+421 905178 740
email: djevikova@maxins.sk  web: www.maxins.sk

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 Suzuki Swift 1,25 diesel, gy. év: 2006, ára 3300 euró.
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Nagyharcsáson tanya. Tel.: 0908 780 591.

WALDEK

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!
www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Építés, átépítés,
hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.
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MŰSORAJÁNLAT
március 17-től 23-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

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

7.00 Mesék, 12.55 Éjjelnappal
szülők
(amer.),
13.25 Grease (amer.), 15.55
A Föld után (amer.), 18.00
Tények, 18.55 Pogány madonna (magyar), 21.15 Halálra jelölve (amer.), 23.15
A harc mestere (amer.),
1.50 A férjem védelmében
(amer.)

7.05 Maci Laci, 8.50 Hupi kék tör pi kék (amer.),
13.05 Éjjel-nappal sz ülők
(amer.), 13.35 Gyil kos
sorok (amer.), 14.40 Doktor House (amer.), 15.40
A főnököm lánya (amer.),
17.25 R ipost, 18.00 Tények, 18.55 A szépség és a
ször nyeteg (amer.), 20.40
Minden k i szereti a bál nákat (amer.), 22.55 A pi ramis (amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 13.40
Nevelésből
elégséges
(a mer.), 14.10 D rónok
ha rca (a mer.), 16.10 A
d zsu ngel köny ve (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), 21.15
Dzsu ngel (a mer.), 23.45 A
fejvad ász (a mer.), 1.45 A
védel mező (a mer.)

RTL II

9.30
Hupikék
törpikék
(amer.), 10.00 Volt egyszer
két Németország (német),
11.00 Robin Hood legújabb
kalandjai (amer.), 13.00 Az
árnyékfeleség (amer.), 16.00
A gyanú árnyékában, 21.00
Hanna - Gyilkos természet
(amer.), 23.15 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 0.15
Az élet ára (amer.)

M2

11.45 A meseerdő lakói,
12.40 Gyerek versek, 12.50
Con nie, a boci, 13.15 Caillou, 14.50 Mese a bőség
f öldjéről, 16.40 Micimackó, 19.25 Bab Berci kalandjai, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Én vag yok
it t, 22.45 M R 2 A k usz ti k
- Budapest Bár, 0.45 Jobb,
ha halgatsz (amer.)

Duna tv

9. 35 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 13. 2 5 Pe r u , C h i l e ,
13. 55 A p i n g v i n k i r á l y
(a n g ol), 15. 2 0 Si m o n
Me n y h é r t s z ü l e t é s e (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó,
18 .4 0
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19.4 0 C s a k s z í n h á z é s m á s s e m m i (m a g y a r), 2 0.4 0 C s i n i b a b a
(m a g y a r), 2 2 . 30 C a s i n o
(a m e r.-f r a n c i a),
1. 2 5
Ö n ö k ké r t é k

Duna World

11.30 A va r á zsló (mag ya r), 13.20 Jut alomut azá s Dá rd ay Ist vá n nal,
16.20 H it és e rkölcs,
16.55 Hét vég i belé pő,
18.55 Té rké p, 19.25 Í zőrzők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.35 A Bag i Na csa Show,
22.35 Tót h Já nos (mag ya r), 23.40 O pe r a Café

Pozsony 1

9.40 Robin Hood, 12.05
Szent Fülöp (olasz), 13.55
Szent Fülöp (olasz), 15.55
Szlovákia,
szeretlek!,
17.55 A szocializmus fétisei, 18.30 Építs házat,
ültess fát, 19.00 Híradó,
20.30 Énekel a Föld, 23.50
Szent Fülöp (olasz)

Pozsony 2

10.55 Nagyothallók műsora, 11.20 Tudományos
magazin, 12.15 Műkorcsolyázás, 14.15 BL magazin,
14.45
Biatlon,
18.15
Szlovák
várak,
19.55 Hírek, 20.45 Műkorcsolya VB, 22.00 A
híd (svéd)

Markíza tv

12.00 Szupersztár, 14.15
Ne csókold meg a menyasszony t
(amer.), 16.20
Excsajok szelleme (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 A 2015ös párizsi ter ror támadás
(amer.), 22.20
Csapda
(amer.), 0.35 Ismétlések

JOJ TV

10.20
Viszlát,
nagyi!,
11.40 Ikrek, 12.25 Szuper
karaoke, 14.25 Aranyoskám (szlovák), 15.50 Hipervándor (amer.), 17.45
Szünidő (szlovák), 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Kamuzsaruk (amer.), 23.00
Száguldó bomba (amer.),
1.05 A pofátlan (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.45 A
Muzsika TV bemutatja,
12.55 Havazin, 13.30 XXI.
század – legendák velünk
élnek, 14.05 Házon kívül,
14.40 Nevelésből elégséges (amer.), 15.10 A nemzet
aranya (amer.), 18.00 Híradó, 18.55 Kincs, ami nincs
(olasz), 21.10 Bolondok nyara (amer.), 0.20 A nemzet
aranya (amer.)

RTL II

7.00 Robin Hood kalandjai
(amer.), 11.10 A lehetetlen (amer.), 13.10 Segítség, bajban vagyok!, 18.10
Nicsak, ki beszél most!
(amer.), 20.00 Könnyű
nőcske (amer.), 21.55 Lánybúcsú (amer.), 23.40 Könynyű nőcske (amer.)

M2

12.41 Pom-Pom meséi,
13.15 Caillou , 14.50 A só he rceg nő (német), 16.40
M ici ma ckó, 17.50 Va mpi r i na , 18.15 Ve r ne Gy ula csod álatos ut a zá sai
(f r a ncia), 20.15 Tut i g i m i
(a me r.), 21.10 M i nden
a z zal kezdődöt t (a me r.),
23.20 Zá r idő (mag ya r),
23.45 M it gondolsz , k i
vag y?

Duna tv

12.45 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.15 Özönví z előt t,
14.55 Hit, erkölcs és hűség, 15.25 A török fejes
kopja (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.40 A lpesi
őr já rat (olasz), 19.50 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.25 Fer tőzés (a mer.),
23.15 Eg y becsületbeli
üg y (a mer.)

Duna World

11.15 Kü lvá rosi őr szoba
(mag ya r), 13.20 Nag yok ,
13.50 Dok u ment u m f il m ,
14.45 Isme rd meg!, 16.45
Hét vég i belé pő, 18.50 Ö t
kont i nen s, 19.20 Ha zajáró, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.0 0 H í r a dó, 21.35 Mag ya r kor r idor, 22.35 Hog y
volt?, 23.30 Ku lt u r ál is
h í r a dó

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
14.15
Poi r o t
(a n g ol),
15.10 A m i o t t h o n v a n ,
a z s z á m ít , u r a i m! (c s e h),
16 .4 0
Csendőr tör ténet e k , 18 .15 Ko n y h á m t i tk a , 19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30
M a x fel ü g yel ő (s z lov á k),
21. 2 5 To o t s ie (a m e r.),
2 3. 2 0 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

13.50 Ő r a ng yalok , 14.30
Mű korcsolya V B, 15.45
Biatlon , 17.10 Ö röm a z
élet , 18.30 Est i mese,
19.55 H í r a dó, 20.45 Ökrök hábor úja (szlová k),
23.30 Nyá r i hó (szlová k)

Markíza tv

M1

M1

KEDD
M1

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

TV2

TV2

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 A betolakodó (mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 A piramis, 21.00 Áll az
alku, 22.15 Drágám, add az
életed!, 23.30 Tények extra,
0.05 Magamat sem értem!
(amer.), 2.45 Bűnös Chicago
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj velem! (mexikói), 16.50 Feriha
(török), 18.00 Tények, 19.00
A piramis, 21.00 Áll az alku,
22.15 Drágám, add az életed!, 0.05 NCIS (amer.), 1.10
Lángoló Chicago (amer.),
2.05 Backstrom nyomozó
(amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.05 A
piramis, 14.40 A betolakodó (mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 A piramis, 21.00 Áll
az alku, 22.15 Drágám, add
az életed!, 23.30 Tények
extra, 0.05 A főnix útja
(amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.15 Éjjel-nappal Budapest, 13.40 A konyhafőnök,
15.50 Story Extra, 16.20 A
szeretet útján (török), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
A konyhafőnök, 21.05 Barátok közt, 21.45 Éjjel-nappal Budapest, 22.50 Házon
kívül

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.15 Éjjel-nappal Budapest, 13.40 A konyhafőnök,
15.50 Story Extra, 16.20
A szeretet útján (török),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00 A konyhafőnök,
21.05 Barátok közt, 21.45
Éjjel-nappal
Budapest,
22.55 Szulejmán (török),
1.55 Húsevő (amer.)

RTL II

RTL II

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.55 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A fal, 16.15
Story extra, 16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00
Konyhafőnök, 21.05 Barátok közt, 21.45 Éjjel-nappal Budapest, 22.55 CSI: A
helyszínelők (amer.), 2.20 A
védelmező (amer.)

RTL II

RTL Klub

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 Showder Klub,
19.30 Oltári csajok (magyar), 22.00 Showder Klub,
23.00 Barátok közt, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
15.55 Barátok közt, 16.30 Segítség, bajban vagyok!, 19.30
Oltári csajok (magyar), 20.30
Oltári csajok (magyar), 21.30
Híradó, 22.00 Showder Klub
Best of, 23.00 Barátok közt,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

11.40 Frakk, a macskák
réme, 11.45 Mazsola és Tádé,
12.30 Mézga család különös
kalandjai, 13.25 A gyűszűnyi
erdő lakói, 15.35 Bo, az örökmozgó, 16.10 Mesélj nekem!,
17.10 Mickey egér játszótere,
19.40 Éliás, a kis mentőhajó,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.05
7-kor nálam!, 21.25 Én vagyok itt!, 22.40 Akusztik

12.30 Mézga család különös kalandjai, 15.00 Teszvesz város 16.10 Mesélj
nekem!, 17.35 Dr. Plüssi,
18.00 Jake, 19.10 Alvin és a
mókusok (amer.), 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Melissa és Joey (amer.), 21.25 Én
vagyok itt!, 22.40 Zsaruvér
(amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.25 Zorro (kolumbiai)

M2

Duna tv

13.30 Honfoglaló, 14.25
Mámoros szerelem (mexi kói), 15.15 A vidék i
dok tor (német), 16.05 A
heg yi dok tor újra rendel
(német), 17.00 R idi k ül,
18.00 Hí radó, 18.40 Végtelen szerelem (török),
19.35 Honfoglaló, 20.30
Kék fény, 21.30 Kár t yavár (amer.), 22.25 NCIS
(amer.), 23.15 Sz ü kség telen g yil kosság (amer.)

Duna World

M2

Duna tv
13.30 Honfoglaló, 14.25 Mámoros szerelem (mexikói),
15.15 A vidéki doktor (német), 16.05 A hegyi doktor
(német), 17.00 Ridikül, 18.40
Végtelen szerelem (török),
19.35 Honfoglaló, 20.30
Önök kérték, 21.30 Velvet
Divatház (spanyol), 22.25
Laura rejtélyei (amer.), 23.10
Hullámok hátán (ausztrál)

Duna World

11.40 Csókolj meg, édes!
(magyar), 13.00 Híradó,
13.45 Ízőrzők, 14.20 Öt
kontinens, 14.50 Családbarát, 16.25 Roma magazin, 17.00 Domovina, 17.25
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!,
19.25
Hazajáró,
20.00
Hogy volt?, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló

11.35
Az
összeesküvés
(magyar), 13.40 Hazajáró,
14.40 Család-barát, 16.10
Nemzetiségi
magazinok,
17.35 Ízőrzők, 18.10 Gasztroangyal, 19.10 Aranykor,
20.25 Így készült az Aranykor, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 23.55 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Mentők, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.50
Talkshow, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Fehér, mint a
hó, piros, mint a vér (olasz),
22.10 Az ajtó mögött, 22.50
Csendőrtörténetek, 23.50
Mentők (ausztrál)

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Mentők, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.55 Második lehetőség, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Anna Karenina (amer.), 22.05 Higgy nekem! (angol), 23.00 Törvény
és rend, 23.45 Nash Bridges

11.45 Tör pék, 12.40 Orientációk, 13.30 Hollywood
hábor úban, 14.35 A park,
15.30 Nemzetiségi magazin, 17.45 A régmúlt idők
nyomában, 21.00 A diagnózis, 21.30 A család, 22.30
Amarcord (olasz)

14.30 Tudományos magazin,
15.30 Ruszin magazin, 16.00
Horgászoknak, 17.45 A régmúlt idők nyomában, 21.00
Leonardo (olasz), 22.30 Talkshow, 23.45 Poirot bőrében
(angol)

Pozsony 2

Markíza tv

Pozsony 2

Markíza tv

11.45 Chart Show, 13.55
Beépített szépség 2 (amer.),
16.25 A konyha (szlovák),
17.05 Felvég, alvég, 18.15
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Szupersztár, 22.30 Csúcsformában
(amer.), 23.30 Életre-halálra
(amer.)

10.55 Jószomszédi viszonyok, 13.00 A mentalista
(amer.), 14.50 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.10 A konyha
(szlovák), 23.35 Csúcsformában (amer.)

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.55 A mentalista
(amer.), 14.50 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 A legnagyobb győztes,
22.00 Jó tudni, 0.10 A mentalista (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

JOJ TV

10.20 Geissenék, 11.15
Major Movie Star (amer.),
13.30 Bogyók 2 (cseh),
15.50 Új kertek, 16.45 A
nyaraló, 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 A hetedik
mennyország, 23.00 Unfriended (amer.)

SZERDA

12.55 Topsztár, 14.30 Rendőrök akcióban, 15.35 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Inkognitó, 23.15 Kukucskáló, 0.10 Zsaruvér
(amer.), 1.10 Gyilkos elmék
(amer.)

10.40 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 13.25 Rendőrök
akcióban, 15.35 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Szemafor, 21.55 Farkasok (szlovák), 0.00 Zsaruvér (amer.),
1.00 Gyilkos elmék (amer.)

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

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.50 Showder Klub,
16.30 Segítség, bajban vagyok!, 18.30 Showder Klub,
19.30 Oltári csajok (magyar),
20.30 Oltári csajok (magyar),
22.00 Showder Klub Best of

M2

13.25 A gyűszűnyi erdő lakói,
14.20 Pocoyo, 15.00 Tesz-vesz
város, 16.10 Mesélj nekem!,
17.10 Mickey egér játszótere,
17.35 Dr. Plüssi, 18.25 Miles a
jövőből, 19.40 Éliás, a kis mentőhajó, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Melissa és Joey (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 Hawaii Five-0 (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

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 Csapdába csalva, 13.05 A piramis,
14.40 A betolakodó (mexikói), 15.45 Álmodj velem!
(mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények, 19.00 A
piramis, 21.00 Áll az alku,
22.15 Drágám, add az életed!, 1.15 Hűtlen vágyak
(amer.), 2.10 Koronák harca
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.15 Éjjel-nappal Budapest, 13.40 A konyhafőnök,
15.50 Story extra, 16.20
A szeretet útján (török),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 19.00 A konyhafőnök,
21.05 Barátok közt, 23.00
Halálos fegyver (amer.),
3.00 Dallas (amer.)

M2

12.15 Kérem a következőt,
12.30 Mézga család, 13.25
Tesz-vesz város, 15.15 Csocsó-sztori, 17.00 Hetedhét
kaland, 17.35 Dr. Plüssi,
18.25 Jake, 19.10 Alvin és
a mókusok, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 KiberMa,
21.30 Én vagyok itt!, 22.40
Hawaii Five-0 (amer.), 0.25
Zorro (kolumbiai)

10.20 Hit és játék, 11.35
Közbejött apróság (magyar), 13.20 Kék bolygó,
13.45 Opera Café, 14.15
Magyar krónika, 14.50
Sárika, drágám (magyar),
16.20 Nemzetiségi magazinok, 16.50 Kvartett, 17.25
Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal, 18.55 Itthon vagy!,
19.25 Hazajáró, 20.00 Szenes Iván emlékkoncert,
21.35 Ridikül

Pozsony 2

14.25 A diagnózis, 15.25
Magyar magazin, 16.45
Szia, Szlovákia!, 17.45 A
régmúlt idők nyomában,
21.00 Kémek a természetben, 22.30 Művészetek,
23.25 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi tör ténetek, 13.00 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Char t Show, 22.35 Talkshow, 23.35 A mentalista
(amer.), 1.30 A for radalom
(amer.)

JOJ TV

12.25 Topsztár, 13.25 Rendőrök akcióban, 15.35 Mániákus vásárlók, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Gyerekjáték (amer.),
23.00 Afférok (szlovák),
22.45 Kellemetlen esetek
(szlovák), 0.05 Zsaruvér
(amer.), 1.00 Gyilkos elmék
(amer.)

RTL Klub

11.00 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
17.30 A gyanú árnyékában,
18.30 Showder Klub, 19.30
Oltári csajok (magyar), 20.30
Oltári csajok (magyar), 22.00
Showder Klub, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

10.00
A
narancsvidék
(amer.), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.50 A gyanú árnyékában,
14.50 Showder Klub, 16.30
Segítség, bajban vagyok!,
18.50 Shoder Klub, 19.30 Oltári csajok (magyar), 22.00
Showder Klub

11.40 Magellán (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.45
Noé barátai, 14.50 Családbarát, 16.25 Nemzetiségi
magazinok, 17.25 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.00 Itthon vagy!, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.55 Mindenki
akadémiája
12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Mentők, 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.55 A
második lehetőség (lengyel), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Az elítélt
(amer.), 22.15 A nagy Nick
(német), 23.50 Mentők
(ausztrál)

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva, 13.05 A piramis, 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 A piramis, 20.50 Áll
az alku, 22.05 Drágám, add
az életed!, 23.50 Kéjutazás
2 (amer.), 1.50 Sherlock és
Watson (amer.)

RTL II

Duna tv

Pozsony 1

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

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.10 Családom és egyéb
emberfajták (amer.), 13.40
Éjjel-nappal
Budapest,
14.50 A fal, 16.15 Story extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A fal, 21.00 Barátok közt,
21.40 Éjjel-nappal Budapest, 22.50 Üss vagy fuss!
(amer.), 2.10 Odaát (amer.)

12.00 Hírek, 13.00 Jamie 15
perces kajái, 13.30 Honfoglaló, 14.25 Mámoros szerelem (mexikói), 15.15 A vidéki doktor (német), 16.05
A hegyi doktor újra rendel
(német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.40 Végtelen szerelem (török), 19.35
Honfoglaló, 20.40 Hölgyek
öröme (angol), 21.40 A Sacher szálló (német), 23.40
Persona non grata (lengyelorosz)

Duna World

PÉNTEK

12.00 Hí rek, 13.00 Jamie
15 perces kajái, 13.25
Honfoglaló, 14.15 Mámo ros szerelem (mexi kói),
15.05 A vidék i dok tor (német), 15.55 A heg yi dok tor
(német- osz t rák), 17.00 R idi k ül, 18.00 Hí radó, 18.40
Vég telen szerelem (török),
19.35 Honfoglaló, 20.30
Tóth
János
(mag yar),
21.05 Fábr y, 22.25 Good
Will Hu nting (angol)

Duna World

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Mentők, 16.25 Kör nyezetkímélő lakások, 17.00 A
második lehetőség (lengyel), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 Aranyidők,
21.30 Nyitott kalitka (német), 23.00 Tör vény és
rend, 23.45 Mentők (ausztrál)

Pozsony 2

14.10
Dokumentumfilm,
15.10 János evangéliuma,
16.55 A vad Yellowstone,
17.45 Régmúlt idők nyomában, 18.30 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 21.00 Szent Péter
nyomában

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok,
16.00 Családi történetek, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 Jó tudni!,
0.00 A mentalista (amer.)

JOJ TV

12.20 Tizenkettő egy tucat (amer.), 14.25 Mániákus vásárlók, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.0 0 K r i m i ,
19. 30 H í r a d ó, 20. 35 Inkognitó, 21.55 Áll az
alku, 22.55 Heti hetes,
23.35 Összeomlás, 0.05
Zsaruvér (amer.)

RTL II

M2

12.55 Nálatok laknak állatok?, 13.25 Tesz-vesz város,
14.25 Hahó, Pip!, 15.00 Szupernégyes, 15.15 A két Lotti
(német), 16.45 Volt egyszer
egy kertész, 17.10 Mickey
egér játszótere, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Holnap tali (magyar), 21.55 Én
vagyok itt!, 22.40 Hawaii
Five-0 (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

12.55 Jamie 15 perces kajái, 13.25 Honfoglaló, 14.15
Mámoros szerelem (mexikói), 15.05 A vidéki doktor (német), 15.55 A hegyi
doktor (német), 16.45 Erdély leírása, 18.40 Végtelen szerelem (török), 19.40
Honfoglaló, 20.30 Szent
Pál (olasz), 22.05 A z angol beteg (angol), 0.45
Gyöng y a sárban (mag yar)

Duna World

11.20 Kedves hazug (magyar), 13.20 Kosár, 13.45
Rúzs és selyem, 14.50 Sodrásban (magyar), 16.50 Öt
kontinens, 17.30 Ízőrzők,
18.05 Gasztroangyal, 19.00
Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 Önök kérték,
21.00 Via Cr ucis, 22.45
Honfoglaló

Pozsony 1

13.05 Pio pápa (olasz),
16.30 Grimm mesék, 17.35
A harmadik királyfi, 19.00
Híradó, 20.30 Biblia: Jézus
(amer.-angol), 21.55 Biblia:
Jézus (amer.-angol), 23.25
Pio pápa (olasz), 1.10 Pio
pápa (olasz)

Pozsony 2

13.05 A három pej ló, 15.05
János evangéliuma, 16.55
A vad Yellowstone, 17.456
A család, 18.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.10 Szent
Péter nyomában (angol),
21.15 Keresztút, 22.45 Menekülés a vadonba

Markíza tv

6.40 Tom és Jer r y, 10.30
Apu kák, 11.40 Hupi kék
tör pi kék (amer.),
13.45
Jack,
az
ór iásvadász
(amer.), 16.00 Sh rek 2
(amer.), 17.50 Apu kák,
19.00 Hí radó, 20.30 A
tenger szívében (amer.),
23.05 Menek ülés a bör tönből (amer.), 1.10 Tango és
Cash (amer.), 2.50 Ismétlések

JOJ TV

9.10 Végtelen történet
(amer.), 11.50 Másfél zsaru (amer.), 14.00 Játékterv
(amer.), 16.30 Hős6os
(amer.), 18.35 Jégkorszak (amer.), 19.00 Krimi, 19.30 H í r a dó, 20.35 A
jó dinoszaurusz (amer.),
22.35 Menekülés a szegénység elől (amer.), 1.25
Fegyvertársak (amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
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
március
30-án Nagypéntek – Zalán
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a harcsási Kinczerová Katarína, az érsekújvári Bulla Nikolas és Chovanec
Matúš, a komáromi Faycajigal Diana, Csabajkó Olivér,
Gazdag Dániel, Percel László és Világosi Nikolett, az ímelyi
Horváth Adam, a madari Šulák Benett, a marcelházai Bugris
János, a helembai Mándi Erik, a megyercsi Beke Tomáš, a
búcsi Krastenics Szofia, a hetényi Záhorsky Teo, az ógyallai
Stojka Denis, a csallóközaranyosi Ledeczká Ema és a bogyai
Fekete Zsófia.
H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Mészáros Zoltán (71 éves), Uhrin (szül. Németh)
Erzsébet (79 éves), Bozsóky Edit (81 éves), Horváthová Jolana (97 éves), a gútai Vadkerti Éva (46 éves), Kürti Sándor
(73 éves), Baráth István (78 éves), Szabó Gábor (68 éves),
Néma István (64 éves) és Szabó József (68 éves), a nemesócsai Bölcskei Irén (81 éves), Oláhová Mária (80 éves), a
csallóközaranyosi Szűcs Anita (41 éves), Földes László (66
éves), Gőgh Péter (55 éves) és Borsos Mária (79 éves), a búcsi
Cserepes Ida (95 éves), valamint a pati Medgyes Miklós (78
éves).
Emléküket megőrizzük!

Rakott hús

Pudingos mámor

Hozzávalók:
40 g epres pudingpor
40 g fehércsokis pudingpor
6 ek cukor
1 dl tej
200 g babapiskóta
30 ml meggyes-csokis
aroma
ízlés szerint áfonyalekvár
1 l tej

Hozzávalók
(8 személyre):
16 szelet – kb. 7-8 mm
vastag – csont nélküli rövid karaj (kb 1 kg)
16 szem közepes burgonya
2 TV paprika
3 paradicsom
3 közepes fej hagyma
30-40 dkg füstölt nyers
kolozsvári szalonna
sertéssült- és grill fűszersó
só
Elkészítése:
A húst megmossuk, felszeleteljük. A paprikát megmossuk, félbevágjuk, magját, ereit eltávolítjuk és kisebb kockákra vágjuk.
A paradicsomot megmossuk, és kis kockákra vágjuk. A hagymát
megpucoljuk, és felszeleteljük. A szalonnát 2 darabra vágjuk (kb.
7 cm hosszúak lesznek), majd mindkét darabot vékony szeletekre. Mindegyik szeletet kakastaréjszerűen bevagdossuk. A krumplit meghámozzuk, legyaluljuk, vagy szimplán vékony szeletekre
vágjuk.
Összeállítjuk az ételt: Legalulra kerülnek a szalonnaszeletek,
hogy beterítsék az edény alját, de 3 darabot félreteszünk, az majd
a tetejére kerül. Jöhet a krumpli egyharmada, egyenletesen elrendezve, majd sóval megszórva. Erre rakjuk a hússzeletek felét,
egymás mellé, hogy beterítsék a krumplit. Sózzuk, és fűszersókkal megszórjuk. Beterítjük a vékonyra szeletelt hagyma felével,
jöhet rá a paradicsom és paprikakockák fele, pici só, majd még
egyszer ugyanez a sor (krumpli, hús, hagyma, paradicsom és paprika), majd befedjük a krumpli utolsó harmadával. Rátesszük a
három szalonnaszeletet és lefedve sütőbe toljuk. 180 fokon így
sütjük 1 órán át, majd levesszük a fedőt, és addig sütjük, míg
megpirulnak a krumplikarikák.

Elkészítés:
Kb. 1 dl tejben elkeverjük a teljes üveg aromát és addig áztatjuk
benne a piskótát, amíg az meg nem puhul, majd kirakjuk vele a
tál alját.
3 ek cukorral elkészítjük a fehércsokis pudingot és egyenletesen
eloszlatjuk a babapiskótán. Egy réteg babapiskótát rakunk a pudingra, majd ízlés szerint bekenjük lekvárral.
Utolsó lépésként pedig szintén 3 ek cukorral elkészítjük az epres
pudingot. Egyenletesen eloszlatjuk, majd miután kicsit hűlt, egy
éjszakára hűtőbe tesszük.

Registračné
pokladne

S Z U D O K U

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a volt munkatársaknak,
a horgászszövetség képviselőinek,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik március 16-án elkísérték utolsó
útjára, a gútai temetőbe a szeretett
férjet, édesapát, apóst nagyapát és sógort,

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

Szabó Gábort,

aki türelemmel viselt, hosszú szenvedés után,
életének 68. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét
őszinte szavait.
A gyászoló család

Elmentem, mert mennem kellett,
de a szívetek mélyén
örökké veletek leszek.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik a szeretett férjet,
édesapát,
apóst, nagyapát,

info:
0907 227 699
A

Polgár temetkezési
vállalat

Nemesócsáról és környékéről keres
munkatársakat (sírásókat). Jelentkezni a 0905262715-ös telefonszámon,
vagy személyesen lehet.

Nagy Gézát

elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe és fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

REKOM
Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051
905 450 570

S možnosťou okamžitého nasťahovania prenajmem
pre jednu osobu jednoizbový, čiastočne zariadený byt
na Vnútornej okružnej pri kúpalisku.
Tel.: 0905 871 890 (Foto: gratis.sk)

Vennék anyadisznót, vagy
nagytestű hízót.

Tel.: 0908 790 345.

Megemlékezések
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is elmegyünk, hol ő van, oda.

Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra élete végéig
könnyes szemmel emlékezünk.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk március 21-én,
halálának harmadik évfordulóján

Titeket elfelejteni soha nem lehet,
sajnos meg kell tanulni élni nélkületek.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké élni fog, akit nagyon szerettek.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk emlékeztünk
március 25-én, február 10-én
halála
harmadik
huszonhetedik
évfordulóján

Őszi Vincére
Gútán.

Szeretett szüleim,
Bukor Béla és Marosi Ilona
tizenöt
tizenegy
éve távoztak az élők soraiból.
Akik ismerték őket,
kérem gondoljanak rájuk
szeretettel.
Fiuk, Bélus

Azonnali beköltözéssel bérbe adó
egy személy részére egyszobás lakás a Belső körúton,
a fürdőnél.
Tel.: 0905 871 890 (Foto: gratis.sk)
* Eladók hízódisznók Gútán. Tel.: 0907 673 607.
* Kőműves- és festőmunkák, térkőlerakás, kartonozás, kerítések
falazása, garázsépítés, padlástér szigetelése. Tel.: 0905 295 528.
Autószerelői végzettségű munkatársat keresünk
autószerelő műhelyünkbe (Komáromi járás. B-típusú jogosítvány).

Tel.: 0908 944 944.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Emlékét szívében őrzi felesége,

fia családjával,
lánya családjával és az egész rokonság

* Megrendelhetők 7-hetes Dominant tojójércék több színben,
3,70 euró/db áron. Tel.: 0902
170 287, illetve 0905 270 597.
* Bogyán eladó 3-szobás családi ház 16 áras kerttel. Érdeklődni lehet a 0904 193 470es telefonszámon.

Tel.: 0905 928 195

ifj. Nagy Ferencre

id. Nagy Ferencre

Gútán,
akik örökre eltávoztak szeretteik köréből.
Nagyon hiányoztok! Józsi és a család

Március 22-én lesz tizenöt éve annak a szomorú napnak,
amikor végső búcsút kellett vennünk
a szeretett édesanyától, nagymamától,

Koczkásné, Harsányi Adriannától.

Akik ismerték és szerették,
őrizzék meg emlékezetükben velünk együtt.
Emlékét őrző családja

Jelző- és információs
táblák árusítása!
(műanyag, illetve öntapadós)

www. najtabulky.sk

HITELEK, KÖLCSÖNÖK.
Tel.: 0 9 0 5 9 2 8 1 9 5 .

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

2. liga – 20. forduló
Komáromi KFC – Lokomotíva Kassa 4:0 (3:0)

A komáromiak letaszították az ezüstérmest a trónjáról
KB Kassa – MBK Rieker COM-therm Komárom
85:86 (37:35 * 73:73 * 21:16; 16:19; 11:17; 25:21; 12:13)

Hatalmas bravúrt hajtott végre a komáromi extraligás kosarasok csapata a keleti végeken. Az
alapszakasz utolsó találkozóján – igaz, nem tisztelve a házigazdákat megillető etikettet –, olyan
sikert ért el, amely alaposan megváltoztatta a bajnoki táblázat papírformáját is. Az eddigi
„ezüstérmes” kassaiak hosszabbításban kaptak ki a komáromiaktól.
A két csapat gondoskodott arról, hogy folyama- két pont volt a kassaiak előnye. Ez azonban egytosan izgatott legyen a légkör a lelátókon. Az fajta bátorítást jelentett a komáromiaknak, akik a
első negyedben a papírforma érvényesült és a harmadik negyedben lehengerelték vendéglátóikat, akik csak azt vették észre, hogy inkább a védekezésre kell összpontosítaniuk, mint a támadásokra. A komáromiak hatpontos előnye a negyed
végén már azt jelezte, hogy átvették a találkozó
irányítását.
Kár volt azonban előre örülni, ugyanis a zárórészben ismét a kassaiak voltak eredményesebbek,
bár úgy tűnt, hogy egyre jobban fáradnak, erejük
végéhez közeledtek. A negyedik negyed végére
faramuci helyzet alakult ki, ugyanis a találkozó
végeredménye döntetlenre változott. Ilyenkor
kerül sor a rájátszásra, amely mindent eldönt. Az
ötödik játékrészben fej-fej mellett küzdött a két
csapat, bár kellemetlen meglepetésként eleinte a
kassaiak voltak sikeresebbek. A komáromiak nem
Idejében eltűnt a magyarországi ebéd az aszta- adták fel a küzdelmet és fokozatosan felzárkózlokról, a vidám tekintetek azt tükrözik, hogy a tak. Döntő vezetéshez ugyan nem jutottak, ám
fiúk már sejtettek valamint...
kassaiak nagyon szoros védekezés mellett ötpontos előnyhöz jutottak. Ez várható volt, a kis szünetben gyors taktikai megbeszélés zajlott, aminek
az
eredményeképpen a
komáromiak
mertek intenzívebben támadni, szépek voltak a lefutások,
s a védelem
is remekelt. A
három
pontnyi különbség
azonban még kellő időben érkezett az a dobás, amely a komáronem volt elég miak győzelmét bebiztosította.
az egyenlítés- Komárom legjobbjai: Jackson 23, Tomič 16,
hez, félidőben Bowman 15, Hoferica 6, Djorjevič 5.

Hatalmas, ámde a komáromi focirajongók tabella élvonalában (3.) álló kassaiak voltak,
számára rendkívül kellemes meglepetést akik bizonyára nem számoltak azzal, hogy az
okozott Jozef Olejník edző csapata, amely a őszi bajnokságban még a sereghajtók közé
szeszélyes időjárás miatt első tavaszi mérkő- tartozó Duna-partiak a 90 perc alatt szinte
zését hazai pályán játszhatta le. Ellenfeleik a lesöprik őket a pályáról.
A találkozó 8. percében Goran tak félidőben az öltözőbe a ko- tól bő 40 méterre megszerezte
Matić szerzett vezetést. Egy máromiak, bár titokban talán a labdát, majd egy szép egyéni
nem túl jól elvégzett kassai azt várták, hogy a kassaiak a akciót követően beállította a
szabadrúgás után Maťašovský következő 45 percben új takti- végeredményt.
kapushoz került a labda, aki kával lépnek pályára. Nem így Az egyelőre foghíjas eredméazonnal indította a hazai csa- történt, csak sikertelen próbál- nyek közül megemlítjük, hogy
patkapitányt. A vendég védők kozásra futotta a vendégek ere- a kiesés elől menekülő csapaügyetlenségének köszönhető- jéből, viszont a kassaiak védői tok közül a zólyombrézói taren a labdát éppen a komáromi ismét hibáztak, Matić a kapu- talékok hazai pályán alulmaradtak Somorjával szemben,
az Inter otthon legyőzte Liptószentmiklóst, a Vágújhely
a feljutásra pályázó Szeredtől
kapott ki, a Pohronie pedig
csak egy pontot tudott szerezni Poprádon. Így a somorjaiak
előreléptek a 10. helyre, míg
Komárom a tőketerebesiek
elmaradt meccse miatt is egy
helyet ugrott a tabellán. A szlovák másodosztály szombati
mérkőzésein Komárom aratta
a legnagyobb arányú győzelPint Tibor felvétele a boldog komáromi csapatot örökítette meg
met.
támadó elé csúsztatták, aki a
kapust kicselezve a kassai kapuba küldte a labdát. Tíz perccel később Matić részvételével A múlt hét végén, március 17-én, Besztercebányán mérték öszmár duplázott a komáromi sze erejüket az ország legjobb junior korosztályú versenyzői.
csapat, amikor a bal oldal- A gútai csapat két cselgáncsozója szállt harcba a helyezéseról beívelt egy szabadrúgást, kért, közülük Decsi Dóra a 63 kg-os súlycsoportban az előkelő
amit Samir Nurković csúszta- harmadik helyen végzett. A 66 kg-os súlycsoportban állt tatatott a kapuba. Ekkor úgy tűnt, mira Kulich Tibor, aki az erős mezőnyben is pontszerző helyet
hogy kiszakadt a gólzsák. A harcolt ki. Felvételünkön Decsi Dóra a dobogó 3. fokán.
következő gólra csak három
percet kellett várni, amikor a
Mészáros András buktatásáért
megítélt tizenegyest Nurković
váltotta gólra.
Megnyugtató fölénnyel vonul-

CSELGÁNCS

K A R AT E

Kerületi bronzérem a gútai kartatékáknak

Hatalmas sikert ért el a gútai Taiyó Karateklub a
múlt hét végén Naszvadon megrendezett kerületi
bajnokságon, amely a szenior versenyzők vándorserlegéért meghirdetett bajnokság harmadaik
fordulója is volt. A gútai csapat bronzérmesként
végzett. Az eredmények:
ifj. serdülők, 50 kg-os súly- ban -61 kg-ban is 2. * ifj. dicsoport Erdélyi Nina Kumite áklányok kumite +37 kg ...2.
1. hely * kumite
Kurucz Erika
kadétok + 70 kg
Réka * kumite
1. Forró Áron *
kadétok – 52
kumite szeniorok
kg 2. Kurucz
+ 84 kg 1. Jóba
Mário * id. diAttila * kumite
ákok kata ...2.
id. juniorok + 84
Mančík Bruno,
kg 1. Jóba Attila
aki a -40 kg-os
* id. diákok + 40
katában is 2.
kg 1. Lakatošová
lett * id. diákErika * ifj. diákok
lányok kumite
+34 kg 1. Szántó
+ 40 kg ...2.
Gergely * kumite
Rigó Rebecca
ifj. diákok +37 kg
* kunigte ka1. Szigeti Flóra *
détok – 57 kg
Szigeti Flóra
szenior juniorok
...2. Szulcsányi
nyílt versenye 1.
Viktor * kumite
Takács Mário * kadétlányok szeniorok + 83 kg ...2.Takács
kumite +54 kg 1. Varga Tün- Mário * kumite juniorok +76
de Emese * kumite ifj. lányok kg ...2. Vermes Ákos
+50 kg 1. Varga Tünde Emese * ifj. diáklányok (kezdők) -37
* kumite juniorlányok -59 kg kg ...3. Domján Dorka Zsófia
...2 Forró Réka Dorina kumite * kata ifj, ifik – 35 kg ...3. Er* kumite kadétok +70 kg ...2. délyi Nina * kumite id. diáHorváth Christopher, aki a ku- kok – 35 kg ...3. Fitos Ádám
mite juniorok korcsoportjá- * kumite id. diákok +40 kg

SEISHIN KARATE

Már javában készülnek a keszegfalvai Seishin Karateklub versenyzői a hét végén megrendezésre kerülő országos bajnokságra.
Markovics János mesteredző a dunaszerdahelyi megmérettetésre,
amely március 25-én lesz, valamennyi korcsoportban küld tatamira bajnokjelölteket.

...3. Kalmár László * kumite
ifj. diákok – 26 kg ...3. Kiss
Bence * kata kadétok ...3.
Kurucz Mário * kumite id diáklányok +40 kg ...3. Szigeti
Flóra * kumite id. diákok +40
kg ...3. Varga Linda Bettina

* Pontszerző helyen végzett kata ifj. diákok (5.),
Szigeti Flóra és id. diáklányok kategóriában Varga
Linda Bettina (5.), valamint kata kezdők ifj. diákok
Szántó Gergely (7).

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
PK Komárom – Rybník B 9:9
Pontszerző: Tóth és Moravec
3, Olláry 2, Varga 1. *
Komárom a tabella
7. helyén áll.
IV. liga
Bánkeszi B – Pokrok Komárom 10:8
Pontszerzők: Kürthy

3,5, Rajko Z. és Kadlicsek 2,
Nagy T. 0,5. A Pokrok csapata a tabella 6. helyén áll 34.
ponttal.
V. liga
Érsekújvár B – Gúta
15:3
Pontszerzők:
Sladký 2, Frey 1. Gúta
a bajnokság 8. helyén
áll 25 ponttal.

KETRECHARC

Global Grappling

bajnoki forduló
a gútai sportcsarnokban
Március 24-én a Gútai Városi Sportcsarnokban bonyolítják
le a Global Grappling küzdősport bajnokságának újabb fordulóját. Külön érdekesség, hogy a magyarországi bajnokság
résztvevői első alkalommal látogatnak külföldre!
A házigazda a helyi Contendo MMA Club. A programban
szerepelnek földharc versenyszámok: Gi Grappling, NoGi
Grappling, NoGi Open, de az ütő-rúgó technikákban jeleskedő harcosok is kipróbálhatják magukat a Kesztyűs Küzdelem és Combat Grappling versenyszámokban. Délelőtt tíz
órától 4 tatamin folynak majd a mérkőzések, amelyekbe gútai sportolók is bekapcsolódnak.
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