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Hungarikumnak jelölték
a komáromi erődöt

Egyre bizonyosabb, hogy a komáromi önkormányzati képviselők jelentős részét olyan
gazdasági lobbi irányítja, amelynek mindenképpen az az érdeke, hogy az utóbbi évek
„szennyesét”, ha már tisztára mosni nem tudják, legalább eltüntessék. Múlt héten csütörtökön hivatalosan is nyilvánosságra hozták a KOMVaK korábbi vezetésének „eredményességéről” készített gazdasági és jogi vizsgálatot. Ebből kiderült, hogy csak az
utóbbi néhány év (és nem a cégalapítás óta) mérlege katasztrofális!

A könyvvizsgálók nem foglal- akkori véleménye szerint óriá- romi víz- és csatornaműveket.
koztak a gázleválasztó körüli si előrelépést jelent a cég életé- Feltehetően az új cégvezetés
furcsa ügyletekkel, az Ollá- ben – hatalmas csődöt eredmé- mindent elkövet a helyzet jary-féle pincészetben tartott, nyezett. Ezt csak tetézte, hogy vítása érdekében, ugyanakkor
a céggel kifizettetett „meg- az önkormányzat tudta és bele- a képviselő-testületet irányító
beszélésekkel”, az ógyallai egyezése nélkül Olláryék nem csoport (Andruskó, Gajdáč,
kettős számlázással, s talán a banki kölcsönt vettek fel a Hass Glič, Korpás, Feszty és a többivégtelenségig sorolhatnánk cég költségeinek térítésére, ha- ek) nem törekszik arra, hogy a
a korábbi cégvezetés furcsa nem a kivitelezővel kötöttek várost kártalanítsa és a felelősöolyan szerződést, amely a sza- ket bíróság elé állítsa. Szerintük
ügyleteit.
Azzal viszont igen, hogy az kadék szélére sodorta a komá- nem kell bolygatni a múltat...
Olláry-Cséplő-féle cégvezetés az önkormányzat hathatós
támogatásával olyan projektet
valósított meg, amelyhez nem
található az előzetes gazdasági felmérés, s így a csallóköz- Az idén az adóbevallások leadásának határideje a húsvéti ünnearanyosi szennyvíztisztító fel- pek idejére esik, ezért az adóhivatalok az ünnep előtti héten négy
építése – amely dr. Hortai Éva napon, vagyis hétfőtől csütörtökig állnak az ügyfelek rendelkezésére. A határidő közeledtével az ügyfelek száma is növekszik az
adóhivatalokban, így meghosszabbított munkaidőben fogadják a
klienseket. A pénzügyőrség szintén jelezte a fogadóórák meghoszszabbítását.
Március 28-ig, szerdáig az adóhivatalok reggel 8 órától délután 17
Komárom városi hivatala ér- óráig tartanak nyitva, csütörtökön pedig 8 órától 18 óráig. Az adók
tesíti az érintett intézménye- befizetésének utolsó napja április 3., az adóhivatalok a nevezett naket, a szomszédos községeket, pon 8 órától este 19 óráig tartanak nyitva.
városokat, érintett szerveket,
hivatalokat és szervezeteket
Adományozza adója 2 százalékát
és a nyilvánosságot, hogy területrendezési terve április
a Podunajsko – Dunatáj
6-ig megtekinthető (munkaPolgári Társulásnak!
napokon 8 és 15 óra között)
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az adóbevallást
a Komáromi Városi Hivatal
készítő természetes és jogi személyek, valamint az alfejlesztési főosztályán, (Tiszkalmazottak idén is felajánlhatják jövedelemadójuk
ti pavilon), valamint a város
2 százalékát a bejegyzett civil szervezetek részére.
honlapján. A határidő nem
Ezt a 2017-es évre szóló adóbevallás benyújtásakor tehetik
hosszabítható meg, az utána
meg oly módon, hogy a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zabeérkező véleményeket nem
platenej dane z príjmov fyzickej (právnickej) osoby” részben
veszik figyelembe.
a felajánlott összegen kívül a következő adatokat tüntetik fel:
Véleményüket írásban juttassák el a Komáromi Városi
IČO: 422 01527
Hivatal iktatójába (Klapka tér
Právnická forma:
Občianske združenie
1.) vagy postán a következő
Obchodné meno:
címre: Mestský úrad KomárPodunajsko-Dunatáj
no, Odbor rozvoja, Oddelenie
Sídlo: Slnečná ul. 565/36
územného plánu a výstavby,
* 945 01 Komárno
Pevnostný rad 3, 945 01 KoTámogatásukat előre is köszönjük!
márno.

Időben adjuk le
az adóbevallásunkat!

Döntsön
Ön is!

Több ezer adattal bővült a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet adatbázisa annak a pályázatnak az eredményeképpen, melyet a Felvidéki Értéktár Bizottsággal közösen hirdettek meg.
A pályázat célja a felvidéki magyar nemzeti és helyi értékek felfedezése, feldolgozása, regisztrálása, dokumentálása és megőrzése a következő nemzedékek számára. A pályázat kiértékelésére Csicsón rendezett konferencián bejelentették, hogy a komáromi erődöt a hungarikumok
közé jelölik, s amennyiben felkerül a listára, ez lesz az első felvidéki hungarikum. A Felvidéki
Értéktárba már bekerült a kurtaszoknyás falvak népviselete, a bényi román kori műemlékek,
a deáki római katolikus templom, a kőtés, a paprikás kattancs és a pozsonyi kifli. A komáromi
erődöt bizonyára senkinek sem kell bemutatni, de nézzük, milyen „társaságba” kerül...
Mint ismeretes, Alsó-Garam Ide tartozik Bart, Bény, Garam- magyarázat létezik: az egyik
menti kuriózumnak számít az páld, Kéménd, Kisgyarmat és egészen az államalapításkori
úgynevezett „kurtaszoknyás Kőhídgyarmat különállására és bényi sáncrendszer építésére és
hatfalu” sajátos elkülönülése. összetartozására, amire számos kiszolgálására vezeti vissza a falucsoport elkülönülését. Mások
szerint e hat falu közös plébániai
körzet volt valamikor a történelemben; megint mások úgy
vélik, hogy a török elől mene– Az új digitális röntgennek köszönhetően csökken a beteg külő, azonos helyről elvándorolt
besugárzása, gyorsabb a vizsgálat, mivel a képfeldolgozás is lakosság népesítette be e telepügyorsabb és pontosabb diagnózis felállítására van lehetőség– léseket. A hat falu népének ösztájékoztatta a sajtó képviselőit dr. Hollósy Tamás főorvos.
szetartozási jele a kurtaszoknya
A radiodiagnosztikai osztályon felbontású képet készít. Közel és a piros csizma viselete.
naponta 90-100, havi szinten 150 ezer euró beruházással újí- Bény azonban nemcsak vimintegy 2500 beteget vizsgál- tották fel a komáromi kórház seletéről, hanem fennmaradt
nak ki. A képeket PACS rend- radiodiagnosztikai részlegét egyedi építményeiről is híres.
szerben archiválják, bármikor és az új skiagraphiai röntgen Elsősorban a körtemplom és a
hozzáférhetőek, a különböző megvásárlása további 117 ezer Kéttornyú templom fémjelzi
időben készült felvételek köny- eurót fordítottak.
(Folytatás a 2. oldalon)
nyen összehasonlíthatóak és
a kórház többi részlegéről is
elérhetőek. A T3C kommunikációs rendszernek köszönhetően, az ország további
A kereszt tövében állok, és rápillantok. Már nincs rajta senki, csak a rászáradt vér árulkodik, hogy itt valakit keresztre
egészségügyi intézményeivel
feszítettek. Sokan elmentek mellette, és csak ennyit mondtak: egy árulót, vagy egy gyilkost, vagy egy megszállottat
is tudnak konzultálni a felvéfeszítettek keresztre? Mit állsz itt, és minek ontod könnyeid, amikor nem is tudod, ki volt. Csak egy bűnöst feszítenek
telekről. A műszer a felvétel
keresztre.
után azonnal digitalizálja a
Én csak álltam, és ennyit tudtam szólni: ha tudnátok, kit feszítettek keresztre, ide rohannátok és átölelnétek. Aztán egy
felvételt, és jó minőségű, jó
sírt megpillantva odamentem, és az is üres volt. Csak a leplek és az illóolajok árulkodtak, hogy valaki itt volt. Aztán
nagy fényesség ragyogta be a helyet, és egy ifjú állt előttem és így szólt. Kit keresel? Ő már nincs itt, feltámadott. Add
PENIAZE
neki az életedet, és ő majd betölt téged szeretettel és békével. Ő érted és az emberiségért halt meg. Az ő halála és a
vére tisztítsa meg a földet és az embereket! Látod ott a keresztet? Vedd a válladra és indulj el vele! Ne félj, ha nehéz,
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
vagy elfáradtál, mert ő lehajol és felemel téged, és segít vinni a keresztet. Ő soha nem hagy el téged. Ő nem ad neked
békétlenséget, gyűlöletet, és rosszat az életedbe. Ő a megtestesült irgalmas szeretet. Tiszta és egyszerű szeretetet ad
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
neked. Ott áll melletted és segít neked. Nézd dicsőséges mennybemenetelét! Ha hiszel, és örökké kitartasz mellette, te
is ott leszel a jobbján. Járj az Ő útján, és szívedben mindig béke és szeretet lesz.
Fény támadt, angyalok jöttek felém, és egy bárányt hoztak, és így szóltak: Látod ezt a bárányt? Elkóborolt a többi
od 600 € do 10 000 €
közül, mi Jézus szeretetével és segítségével elmentünk érte, és visszahoztuk a többi bárány közé.
Igen, kicsi gyermekeim, én, feltámadt Jézusotok értetek haltam meg, és értetek támadtam fel. Meg akarlak titeket
váltani, és még a legaljasabb bűnöshöz is lehajolok, felemelem, és szívemhez szorítom, és irgalmas szeretetemmel
árasztom el. Az én kereszthalálom legyen a ti életetek megmentésére, és bűnös gyermekeim megváltására! Dicsőséges
KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11
feltámadásom adjon erőt nektek a földi élethez, és majd vezessen haza titeket örök országomba! Irgalmas szeretetem
( 0918 709 049
kísérjen titeket, és kiontott vérem tisztítson meg titeket, és váltson meg a kárhozattól! A víz, amely az oldalamból folyt,
Magyarul is BESZÉLÜNK
az örök élet forrása legyen számotokra! Üdítse fel megfáradt, szomjas lelketeket és töltse be az örök élet vizével! Ne
feledjétek, ha elfáradtok, jöjjetek hozzám, és én felüdítelek titeket!
Ó drága Jézusom, add, hogy mi ne az ürességet keressük, hanem a te végtelen szeretetedet! Add, hogy bátran elinduljunk az úton, akkor is, ha göröngyös és keskeny! Segíts, hogy előre nézzünk, és vegyük észre az út végén a fényt, mert
te ott állsz megdicsőülten, és kitárt karokkal vársz minket!
Jézus feltámadása hozzon nekünk örök békét és tiszta szeretetet!

Skiagraphiai röntgent kapott
a komáromi kórház

Hú s v é t i

z

gondolatok

2

Egy iskola kilenc évtizednyi
múltja és jelene

Idén májusban ünnepli alapításának 90. évfordulóját a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola.
A jeles eseményre számos rendezvénnyel, színes programokkal és előadásokkal készülnek az
iskola pedagógusai és tanulói. Egy 90 esztendőt megélt határon túli magyar intézmény viszonylag rövid történetét végigpörgetve, feltárulkoznak a múlttá merevedett idő fontosabb eseményei, amelyek alapvetően határozták meg a boldogulás útját kereső felvidéki magyarság korabeli viszonyait.
Akkor, csaknem egy évszázad- vatásukhoz hűen, a nagyszerű az ,,öreg iskola’’ falai között,
dal ezelőtt, a gútai magyar kö- alapítók szellemi és erkölcsi nap mint nap tudásra szomzösség páratlan összefogással, útmutatásai alapján komoly tu- jazó, kíváncsi gyermeklelkek
szívós, kitartó munkával, hihe- dást és széleskörű műveltséget százai előtt próbálják feltárni
tetlen élni akarásról és vitalitás- közvetítve anyanyelvükhöz és az iskolai élet varázslatos csodáit. A hétköznapok oktatóinevelői munkáját különféle
szakkörök, tánc- és néptánccsoportok, irodalmi színpad
és bábjátékok, sportrendezvények és tanulmányi kirándulások teszik színesebbé. A
tanulók kiválóan szerepelnek
a különböző tanulmányi versenyeken és vetélkedőkön,
számos alkalommal értek el
kitűnő eredményeket a tantárgyi olimpiászok és szavalóversenyek járási és kerületi
fordulóin. A szabadidő további
hasznos eltöltését segítik elő
azok az ismeretterjesztő előAz iskola tanulói bekapcsolódnak a város kulturális rendezadások, melyek megismertetik
vényeibe is, felvételünk a március 15-i ünnepségen készült
a gyerekeket a lovas íjászat
ról tett tanúbizonyságot. Az I. szülőföldjükhöz feltétlen hű- hagyományaival, vagy akár a
világháború súlyos veszteségei séggel ragaszkodó generációk világhírű vitorlázó, Fa Nándor
után, a trianoni sokkhatásból egész sorát nevelték. E szel- kalandos, föld körüli útjával.
felocsúdva, az új csehszlovák lemiségnek köszönhetően az A múltban elért sikerek és
állam nem éppen barátságos iskola 75. születésnapján II. eredmények erőt, önbizalmat
keretei között felismerte, hogy Rákóczi Ferenc fejedelem ne- adhatnak a jelenkor kihívásaia megmaradás és a további vét vette fel.
val szemben. A II. Rákóczi Fegyarapodás záloga a templom A jelenlegi tantestület igyek- renc Alapiskolának remélhetőmellett a magyar iskolában rej- szik a nagy elődök szellem- leg a jövőben is sikerül majd
lik. Az itt tanító pedagógusok ében végezni munkáját. Meg- elnyernie a gútai magyar csaegymást váltó nemzedékei, hi- hitt, otthonos légkört teremtve ládok bizalmát és támogatását,
s így továbbra is eleget tehet
hivatásának és küldetésének.
(RF)

Kinek az érdekeit védi Konštantín Glič
a városi képviselő-testületben?

Ez a kérdés az utóbbi években rendszeresen felötlött bennünk, mikor Glič képviselő szót
kérve a szájához emelte a testületi mikrofont. Azt, hogy miért, most megpróbáljuk elmagyarázni:
Néhány éve kezdődött, mikor Glič képviselő kell fizetnie, hiszen azt a város kezdeményezte.
(több más társával együtt) vehemensen védel- Hogy miért éppen Glič képviselőt emeltük ki
mébe vette a KOMVaK akkori, Olláry Viktor a testület KOMVaK-ot védő tagjaiból? Csupán
nevével fémjelzett vezetőségét és dicsérte mun- azért, mert évek óta a KOMVaK felügyelőtanákájukat, sőt örömét fejezte ki, hogy a cég je- csának tagja!
lentősen növelte vagyonát. Érdekes módon az, Glič képviselő valószínűleg nem érti – vagy
hogy közben vészesen eladósodott, nem érte el nem akarja megérteni –, hogy az ő dolga a felezen derék képviselő ingerküszöbét. Hozzáál- ügyelőtanácsban a cég gazdálkodását felügyellása még akkor sem igazán változott, mikor ki- ni, védve elsősorban a város érdekeit és nem a
derült, hogy a cég, a városvezetés (és természe- cégét. Annak eldöntését, hogy ezt eddig miért
tesen a képviselők) tudta nélkül elzálogosította pontosan fordítva tette, olvasóink megítélésére
vagyona jelentős részét. Itt jegyezzük meg, ha bízzuk.
esetleg valaki nem tudná, a KOMVaK 100%- Súlyos kérdés, hogy ilyen hozzáállással ez a vában városi tulajdonú cég!
rosi képviselő, hogyan lehet még mindig a cég
Az egyszerű, sokat próbált komáromi polgár felügyelőtanácsának a tagja? Ezért felszólítjuk
azt gondolhatta volna, hogy mikor később kide- Komárom polgármesterét, alpolgármesterét és
rült, hogy a KOMVaK évtizedekig fogja nyögni a város képviselőit, hogy vegyék a bátorságot
a Hass céggel kötött előnytelen szerződés ter- (Komáromban tudjuk, hogy ez sok mindenhez
heit, Glič képviselő végre kritikával fog élni a elég) és hívják vissza Glič képviselőt a felügyevárosi vagyon elherdálóival szemben. Azonban lőtanácsból.
ismét nem hazudtolta meg önmagát és tovább- Természetesen azt tartanánk a legbecsületesebb
ra is foggal-körömmel védte a védhetetlent és megoldásnak, ha Glič képviselő önkritikát gyaa mélyreható átvilágítást sem szavazta meg. korolna és magától lemondana. Komárom váAz, ami múlt héten csütörtökön történt a testü- rosának pedig kimondottan jó szolgálatot tenne
letben, már nem lepett meg senkit, ám néhány azzal, ha a képviselői mandátumát is visszaadjózan gondolkodású komáromi lakosnál bizo- ná. Mivel azonban jól ismerjük testületünket,
nyára kiverte a biztosítékot. A cég mélyreható borítékolható lesz az „Istertájozás”, a sértődöttátvilágítását végző cég és a vele együttműködő ség, a beszólogatás. Higgyék el, minket ez nem
ügyvédi iroda képviselői igaz visszafogottan, zavar, nyugodtan tegyék. Ne feledjék azonban,
de elmagyarázták, hogy a cég előző vezetése a hogy a városi céget nem mi vezettük a szakadék
városi víz- és csatornaműveket a csőd szélére szélére. Nem mi vezetjük a többi városi céget
sodorta és az a végrehajtástól csak az utolsó pil- sem, melyek más városokkal ellentétben nem
lanatban menekült meg. A Hass céggel kötött képesek önellátóvá válni és csak nyelik a város
szerződéseket pedig egyenesen „toxikusnak” pénzét. Lapunkban csak felhívjuk ezekre a visznevezték.
szásságokra a figyelmet. Ha odafigyeltek volna
Ezen mondatok után a KOMVaK régi veze- évekkel ezelőtti szavainkra, a KOMVaK sem
tőségét már az őket akkor helyzetbe hozó (és jutott volna oda, ahol most tart. Ez tény.
sokáig ott tartó) képviselők sem tartották jó Szóval kedves képviselők próbáljanak végötletnek védeni, ezért inkább lapítottak. Nem re hallgatni a lelkiismeretükre és ne feledjék,
így Glič képviselő, aki ismét szót kért. Azt hogy vétkesek közt cinkos aki néma!
nehezményezte, hogy a mélyreható átvilágíMorovič Lajos
tás költségének a felét miért a KOMVaK-nak
főszerkesztő

A Sárga villamos története
A Kárpát-medence egyik legjobb novellaírója a Selye János Gimnázium diákja
Győr városa március első hetében 26. alkalommal adott otthont
a Móra Ferenc Novellaelemző és Novellaíró Verseny Kárpát-medencei döntőjének. Az első fordulóra még múlt év decemberében
került sor, az íróról elnevezett szakgimnáziumban.
Így köszöntötték az idei tél első havát az iskola tanulói

Megfelelő embert
a megfelelő székbe!

A múlt hét végén már mindenki megnyugodhatott. Megmaradt a szlovák kormány, az ellene tüntetők szava süket fülekre talált, s mindenki megelégedésére „alapjaiban” átalakult.
Ennek egyik dicső pillanata volt, amikor Žitňanská asszony
lemondott az igazságügyi miniszteri székéről, amit átadott
pártbeli (Híd) kollégájának, a Komáromban is nagy hírű Gál
Gábornak. Mint ismeretes, tevékenysége egyedülálló sikereket biztosított a város számára, ugyanis mint Komárom város
jogi képviselője Bastrnák Tibor polgármestersége alatt jelentős anyagi támogatás mellett minden fontosabb perét elvesztette, ami érzékenyen érintette a város kasszáját. Ő volt az,
aki Malina Hedvig képviseletét azonnal felvállalta, de siettében elfelejtette megtanulni védence nevét, így a parlamentben Hedvigová Malinának nevezte őt. Jellemző tulajdonsága
még, hogy szereti a márkás szivarokat...
A hab a tortán az volt, hogy Komárom korábbi dicső polgármesterét kinevezték a Most-Híd parlamenti frakciójának elnökévé. No comment...

Száznál több diák mérettette meg magát a
magyarországi megyékből, a fővárosból,
valamint a határon túli középiskolákból.
Tóth Krisztina, kortárs írónő egyik elbeszélését kellett a versenyzőknek elemezniük,
értelmezniük, aktivizálva irodalomelméleti
és stilisztikai ismereteiket egyaránt.
A legjobb elemzést
író fiatalok közül a
20 legjobb dolgozatot író jutott be
a Kárpát-medencei
döntőbe,
köztük
Bánki Bence, érettségi előtt álló diákunk. Többek közt
budapesti, szombathelyi, győri, kolozsvári, bukaresti „ellenfelekkel” kellett
megküzdenie.
A döntősök a délelőtt folyamán a
zárthelyi dolgozatok formai előírá-

sai szerint a megadott témákból választva
írták meg novelláikat. Itt már a fantáziájukat, kreativitásukat kellett mozgósítaniuk, bizonyos motívumok kötelezően előírt
felhasználásával. A leírt szöveget azonban
a fiataloknak élővé kellett tenniük! Erre a
délután folyamán
került sor, amikor
az
alkotásokat
a közönség és
a szakmai zsűri
előtt fel kellett
olvasniuk. Természetesen a héttagú zsűri közben
értékelt, mérlegelt.
Az idei év döntőjének díszvendége, és egyben a
zsűri elnöke Tóth
Krisztina írónő
volt, aki a novellák írása közbeni időt kitöltve
rendhagyó iroda-

lomórát tartott az érdeklődő tanároknak,
kísérőknek.
Bence 3. alkalommal vett részt ezen a
versenyen. Második alkalommal jutott
be a Kárpát-medencei fordulóba. Tavalyi, sikert arató, groteszk novellája a 3.
helyet hozta számára. Idén ismételten
sikerült a döntőbe jutás, a sikert hozó
hármas szám megint szerencsét hozott,
Kárpát-medence 3. legjobb novellaírója
lett a szakközépiskolások, illetve gimnazisták között.
A Sárga villamos tehát jött, és a „bronzérem” mellett négy különdíjat is vitt!
A novella szimbólumai árnyalt társadalomkritikát tartalmaznak, nagy sikert
aratva a közönség körében is. Az első
különdíjat Bence a közönségtől, illetve a
versenytársaktól kapta, hiszen a fiatalok
egymás munkáit is meghallgathatták, és
szavazhattak a nekik leginkább tetsző
írásra. A többi különdíj egy-egy zsűritag
felajánlása, oklevéllel, könyvvel, tárgyi
ajándékkal.
A Selye János Gimnázium diákja a közgazdaságtan, diplomácia területén szeretne a későbbiekben dolgozni, tapasztalatokat szerezni, ebben az irányban
szándékozik folytatni tanulmányait is az
érettségit követően.
dr. Farkas Adrianna
felkészítő tanár

Hungarikumnak jelölték a komáromi erődöt
(Befejezés az 1. oldalról)
a település épített környezetét,
kulturális örökségét, de híresek
Bény hatalmas körsáncai is.
Deáki legnevezetesebb helye
ősi, Szűz Mária tiszteletére
emelt temploma, melyet elsőként II. Paskal pápa 1103. évi
oklevele említett, de több később kelt okmány is utal rá. Az
épület kezdetben kápolnaként
szolgált. A későbbi, román
kori, méltóságot sugárzó deáki
templom – a régebbi, 1075-ből
származó garamszentbenedeki
kolostortemplom mellett – építészetileg Közép-Európa legbecsesebb ilyen jellegű épületei közé sorolható.

A kőtés csíráztatott gabona
felhasználásával, cukor hozzáadása nélkül készül. Ízét és
egészségvédő tulajdonságait
természetes biokémiai folyamatok nyomán nyeri. Kiemelkedően magas a B-, D- és Evitamin-tartalma.
A Gútán és közvetlen vidékén elterjedt paprikás kalács,
azaz kattancs főleg a paraszti
társadalom gasztronómiai különlegessége volt. Általában
levesekkel fogyasztották és
főleg szombatonként. A paprikás kattancs az édes kalácsok
mellett sohasem hiányozhatott az asztalról Gútán. Közel
200 évre nyúlik vissza az ere-

dete. Csak a kapás növények
megjelenése után terjedt el
elsősorban a háztájakban, a
kiskertekben termesztett fűszerpaprikának köszönhetően a múlt századokban még
főleg az állattenyésztésből
élő Gútán. A mai Magyarországra, Békés megyébe az
1945-1948-as „lakosságcserét” követően került, az anyaországba telepített gútai gazdacsaládok vitték magukkal
a receptet és tették ismerté.
Gútán a hivatalos diplomáciai
vendégfogadás asztaláról ma
sem hiányozhat.
A pozsonyi kifli hajlított alakú, fényesre tojásozott felüle-

tű, omlós, mákkal vagy dióval
töltött édes sütemény, amelyet
eredetileg Pozsonyban kezdtek el készíteni évszázadokkal
ezelőtt és innen terjedt el a
volt Osztrák-Magyar Monarchia területein.
Örömmel tölthet el bennünket, hogy szűkebb pátriánkból
több minden bekerült a Felvidéki Értéktárba, s bizonyára sok olyan érték vesz még
körül bennünket, mely „jelöltgyanús“ lehetne. Mindenképpen érdemes tehát ilyen
szemmel is körülnéznünk, a
fenti ismertetés talán ötletet
adhat további értékek meglátásához...
-zsu-

Fotó – Németh István
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Szlovákia is „bezöldült” A kolozsnémai nyugdíjas otthon életéből
– de még húzzunk bele!

Szlovákia már teljesítette a minimális előírt támogatási számot, de a sikerhez még cselekednünk kell! Hajrájához érkezett az őshonos kisebbségek európai uniós jogvédelmére kiírt
európai polgári kezdeményezés.
Mint ismeretes, a kezdemé nyezést. Ugyanott láthatjuk azt
nyezés akkor lesz sikeres, ha is, hogy hat országban már tel
április 3-ig legalább 1 milli jesítették a minimális aláírások
ónyian támogatják az Euró számát: elsőként Romániában,
pai Nemzetiségek Föderatív majd Magyarországon, Spa
Uniója (FUEN ) által indított nyolországban, Lettországban,
kezdeményezést, ugyanakkor Dániában, ma pedig Szlováki
legalább az EU 7 országában ában is. Hogy mely ország lesz
teljesítik az előírt minimális a hetedik? Jó esélye van erre
támogatói
aláírásmennyi Ausztriának, Horvátországnak,
séget. Szlovákiából a FUEN Szlovéniának vagy Litvániának.
tagjaként a Magyar Közösség Az interneten eddig már csak
Pártja szervezi az aláírásgyűj nem 600 ezren írták alá. Eh
tést, melyet azóta civilszerve hez természetesen még hozzá
zetek is támogatnak.
adódnak a nyomtatványokon
Az interneten – www.ec.europa. gyűjtött aláírások, amelyekből
eu/citizens-initiative/32/public szintén több százezer lehet.
– is támogathatjuk a kezdemé
Oriskó Norbert

Dél-Komáromba érkezik
a Lajta monitor

A Lajta Múzeumhajó április 8-tól 10-ig Dél-Komáromban, a
Monostori Erőd Dunai kapujánál horgonyoz majd le. Hamarosan testközelből is megismerhetjük az utolsó gőzmeghajtású
monitorhajót, amely a Dunát védte a világháborúkban. Komáromban, még az „öreggyárban” a Masaryk hadihajó épült,
amelyet nem sikerült megmenteni az utókornak...
Az Egyesült Államokban 1862- Ez a hajópáros volt Európában
ben megszületett egy teljesen új az első folyami monitor, az
elveken alapuló haditechnikai osztrák-magyar hadiflottában
eszköz, a monitor típusú hadi pedig az első tisztán fémből
hajó, és mindössze tíz év múlva, készült páncélos, kizárólag gőz
1872-ben már Magyarországon géppel mozgatott, vitorlázat és
is elkészült és szolgálatba állt kötélzet nélküli hadihajó.
annak a Duna-medence sajátos A Lajtát 1871. május 17-én
vízjárásához és mederviszonya bocsátották vízre és 1876. de
ihoz igazított változata.
cember 8-án esett át a tűzke
A Lajta és a Maros monito resztségen, amikor testvérha
rok voltak a világ első olyan jójával együtt tűzpárbajt vívtak
folyami monitorai, amelyek az akkor még török kézben lévő
belgrádi erőddel.
A hajó több al
kalommal került
bevetésre az első
világháború idő
szakában. 1918ban – 46 év hadi
szolgálat után –
A mai napig üzemképes a dunai monitor azonban leszerel
ték, és az 1920-as
kis merülés mellett erős pán évektől 1994-ig, több, mint 70
célozottsággal, nagy tűzerővel évig a folyami kavicskotrásban
rendelkeztek, és amelyeken elevátorhajóként látták hasznát.
Coles-féle lövegtorony volt. Különleges szerencse, hogy
Különleges előnyük volt, hogy akadt olyan szakembercsoport,
a Dunán is használt kisebb ha amely nemcsak a hajótestet,
dihajókkal ellentétben merülé hanem a felépítményeket is
sük alacsony volt, könnyebben eredeti állapotába állította visz
elrejtőzhettek a part menti mel sza, és most a vízi jármű hajó
lékágakban is.
múzeumként üzemel.

– avagy a téli időszak rendezvényei és kikapcsolódási eseményei

A kolozsnémai idősek otthonában télen sem unatkoznak a
lakók, gazdag programmal kapcsolódnak be a mindennapi
életbe.
Minden évben nagy népszerű tó fürdőzés a nagymegyeri
ségnek örvend lakóink köré Thermálfürdőben, ahova ott
ben a farsangi bál. Így volt honunk néhány lakója már
ez idén is, amikor nagy taps megszokott rendszerességgel
fogadta a mesefigurákat meg ellátogat.
elevenítő jelmezeket. Miután Voltak, akiket a tavaszi nap
egyenként bemutatkoztak a első sugarai a Duna partjára
jelenlevőknek, kezdetét vette csalogattak, ahol a téli kény
a vidám, zenés délután, ahol szerű bezártság után végre
minden résztvevő kedvére egy jót sétálhattak a friss le
szórakozhatott és táncolhatott vegőn.
jelmezbe bújt lakótársával. Március végén az alsószeli
Az asztalokról természetesen nyugdíjas otthon által szerve
nem hiányozhatott a finom zett húsvéti vásáron vehetek
teasütemény, melyhez a gon részt, ahol otthonunk egyik
dozószemélyzet az alkalom lakója is vásárra bocsájtotta
hoz illő finom bort és üdítőt az általa font tetszetős húsvéti
kínált a résztvevőknek.
kosarakat és papírdíszeket.
A farsangi bál után másnap
Molnár Rozália
igazán jólesett az izomlazí
szociális nővér

Gútán is megjutalmazták a kiváló pedagógusokat

A „nemzet napszámosai”

A nemzetek tanítójának is nevezett
Comenius feltehetően a morvaországi
Nivnicében született. Egyik őse (apai
részről) a Felvidékről származott és
Szegesnek hívták. A Szeges név a morvaországi Uhersky Brodban 1492-ben
már dokumentált. Comenius nagyapja, Jan Szeges, Komnaban, Uherský
Brod (Magyarbród) közelében, egy
grófi birtok tiszttartója volt. A 16. század derekán két kiskorú gyermekével, Martinnal és Zuzanával, Uhersky
Brodba költözött és nevét Komenskyre
Vas Gereben szavai örök érvé
nyűek, hiszen a pedagógusok
azok, akik a jövő generáció
szakembereinek tudásbeli alap
jait rakják le, anyagilag nem
éppen a legkedvezőbb felté

változtatta. Martin Komensky, Comenius apja, Magyarbród jó nevű polgára
lett. A korán árvaságra jutott Comenius neveltetéséről a Morva Testvérek
szervezete gondoskodott. A latin iskola
elvégzése után a hernborni és a heidelbergi egyetemen tanult. 1641-ben előbb
Angliába, majd Svédországba hívták az
akkor már Európa-szerte híres pedagógust, hogy közreműködjön az oktatásügyi reformokban. Az 1640-es évek
végén visszatért Lengyelországba és a
Morva Testvérek püspöke lett. Innen

telek mellett. Gútán a peda
gógusnap alkalmából a város
elismerését jelképező díszok
levelet vehetett át pedagógiai
munkája elismeréseként Mgr.
Marosi Zsuzsanna, aki az 1-4.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny a Selye János Gimnáziumban

Hét kategória = hét első helyezés

„A matematika egy része, tudjuk, kaptafákból áll, valamit ki kell számolni, vagy algebrailag végig
kell vezetni, ez kétségtelen. De azért a matematika lényegét a gondolatok adják.”
(Reiman István)
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
teret nyújt a gondolkodásra, az
ismeretek felhasználására és egy
kis taktikázásra. Az idei verseny
február 16-án került megrendezésre. Tíz helyszínen 35 iskola 932

matematikát kedvelő diákja mérte össze a tudását. A Selye János
Gimnázium termeiben 324 diák
versenyzett, közülük 115-en az intézmény diákjai. A tehetséges diákok szorgalmának és az elhivatott

A díjazott tanulók:
6. osztály: Bukor Emőke Zsuzsanna 1.
hely * 7. osztály: Vitálos Tünde 1. hely
* 8. osztály: Klepácsek László 1. hely *
Gerencséri Barbara 2. hely * Kukucs Éva
... 6. hely * 9. osztály: Simonics Bence 1.
hely * Borvák Annamária 2. hely * Ben
csík Eszter ...4. hely * 10. osztály: János
deák Márk 1. hely * Farkas Csaba 2. hely
* ...Pinke Andrea 5. hely * 11. osztály: Bu
kor Benedek 1. hely * Markó Anna Erzsé
bet 2. hely * Szabó Tihamér 3. hely * 12.
osztály: Pszota Máté 1. hely * Édes Lili 2.
hely * Czibor Dóra 3. hely.
Az egyéni versenyben kimagasló pontszá
mot elért tanulók, Simonics Bence, Bukor
Benedek és Pszota Máté meghívást kaptak
az országos döntőbe Kecskemétre, mely
nek időpontja 2018. március 28-30.
Horváth Katalin,
a verseny területi szervezője

Felvételeinken: (fent) Vidám séta a kolozsnémai Duna-szakasz töltésén * (balra lent) Az „erőember” produkciója nagy
sikert aratott a farsangi jelmezbálon * (jobbra lent) A kolozsnémaiak és az alsószeli otthon vezetősége az épület előtt a
húsvéti vásáron

matematikatanárok munkájának
köszönhetően az idei versenyen is
kimagasló eredmények születtek. A
tanulók 7 kategóriában versenyeztek, és mindegyikben elhozták az
első helyezést.

1650-ben Magyarországra érkezett,
ahol a sárospataki református kollégiumban is tanított. A város máig őrzi
emlékét, a tanítóképző főiskola ma az ő
nevét viseli (Comenius Tanítóképző Főiskola, 2000-től Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar). Itt
írta meg két igen fontos művét, a „Schola Ludus” (Az iskola mint játékszín) és
az „Orbis sensualium Pictus” (A látható világ képekben) című műveket. Rá
emlékezünk országszerte a pedagógusnap alkalmából.

évfolyamos diákokat vezeti be
az írás és olvasás rejtelmeibe
és tanulóival a matematikai és
anyanyelvi vetélke
dőkbe is bekapcso
lódik * Mgr. Csepi
Andrea, aki a Corvin
Mátyás
Alapisko
la
pedagógusaként
törődik a tehetség
gondozással, diákjai
rendszeresen a járási
és kerületi tantárgyi
olimpiák nyertesei * Mgr.,
Brnak Ladislav, a J. A. Ko
menský AI matematika-földrajz
szakos pedagógusa, az iskola
igazgatóhelyettese, diákjai a
két tantárgy olimpiáinak sikeres
résztvevői * Balázs Ferdinád,
a Művészeti Alapiskola gitár
szakos tanára, az iskola gitárok
tatási módszertanának kidolgo

Különös
baleset

Csütörtökön délelőtt egy
Fiat típusú kilencszemélyes
kisbusz Gúta forgalmas főutcáján, az egyik bevásárlóközpont
szomszédságában
szenvedett különös balesetet.
A megfelelő műszaki forgalmi
engedéllyel közlekedő gépjár
mű jobb első kereke eddig is
meretlen okok miatt kitört és az
irányíthatatlan kisbusz az árok
ba futott, s csak egy szennyvíz
csatorna fedele állította meg.
A gépjárművezető kisebb zú
zódásokat szenvedett, más nem
sérült meg a balesetben. A so
főr nem fogyasztott alkoholt.

zója * Horváth Iveta, az Erdő
Utcai Óvoda pedagógusa, aki a
tehetséges szlovák anyanyelvű
gyermekek
képző
művészeti nevelését
irányítja * Kacsinecz
Szilvia mérnök, a
Nagyboldogasszony
Egyházi Iskolaköz
pont biológia-földrajz
szakos tanára, aki az
érettségizők felkészí
tésében vállalt orosz
lánrészt * Mgr. Marosi Marianna, az Erdő Utcai Óvoda
metodikai tanácsának vezetője,
aki a kicsik környezettudatos
gondolkodását és életvitelének
kialakítását segíti elő * Mgr.
Rigó Andrea, a speciális iskola
tanára, aki a nehezen beillesz
kedő diákok nevelésében ért el
jelentős sikereket.

Blahoželanie

Ako ten čas rýchlo letí,
na torte Ti rôčik svieti.
Prajeme Ti v tento deň,
nech máš život ako sen.

Ladislav Toma
Nech Ti na tvári žiari úsmev
maličký, nech Ti očká svietia
ako hviezdičky.
Blahoželanie praje mamina,
tato a celá rodinka.
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Növényvédelem

Ravaszdi nyulak

Áprilisi teendők a kertekben

Egyesek azt állítják, hogy
április az egyik legszeszélyesebb hónap. Az idei március
is tartogatott azonban meglepetéseket. Kár ezen búslakodni, sokkal fontosabb,
hogy kertjeinkben behozzuk
a lemaradást.
Áprilisban esedékes a gyümölcsösökben a bogyós gyümölcsűek ültetése.
A bogyós gyümölcsű cserjéket most szaporíthatjuk
bujtásról. A cserje egyes hajtásait hajlítsuk le, vezessük
a földbe, majd eredményes
gyökereztetés után válasszuk
le az anyatörzsről. A bogyós
gyümölcsű cserjék alá terítsünk mulcsréteget.
A szamócatövek közé terítsünk szalmát, hogy a gyümölcs később ne szennyeződjön be földdel.
A cseresznyevirág megtermékenyítéséről gondoskodni
kell, ha nem öntermékeny
fajta. Ehhez elegendő, ha
virágzás idején egy porzó
fajta ágát a fára felakasztjuk.
Az őszibarackfákat virágzás
alatt lehet metszeni.
Figyelem! A kártevők szaporodását figyelemmel kell
kísérni és időben védekezni
kell.

Áprilisban jelenik meg a szilvánál, a ringlónál, a mirabellánál a poloskaszagú szilvadarázs. Ez egy nagyon kicsi, kb.
0,5 cm-es, majdnem kizárólag
sárga színű kártevő. Az időjárástól függően április eleje és
vége között bújik ki, és azonnal ellepi a virágzó fát. Lerakja
a petéit, majd kifejlődik a lárva. Ezek mintegy 5 hét elteltével lehullanak a földre, és befúrják magukat a talajba, ahol
áttelelnek. A jó öreg ütögetős
módszerrel sok lárvát felfoghatunk és elpusztíthatunk, de
biztosabb, ha vegyszeres kezelést alkalmazunk.
Lassan felkerülhetnek a pincékből, védett helyekről az
udvar virágai is. Itt is lesz mit
tennünk. A téli takarást, száraz
ágakat el kell távolítani, mert
kihajthatanak és károkat okozhatnak.
Ha a talaj kiszáradt, minden
növény ültethető. A kiültetéshez felhős napokat válasszunk.
Fontos, hogy a növények gyökereit előzetesen beáztassuk.
A dézsás növényeket egyszerűen merítsük egy vízzel telt
edénybe, és várjunk, amíg
már nem szállnak fel levegőbuborékok. A szabad gyökerű
növényeknek engedjük, hogy

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

teljesen megszívják magukat.
Áprilisban számos egynyári
virág magja vethető: pl. őszirózsa (Callistephus), szürkés
ördögszem (Scabiosa canescens). A nagyobb méretű egynyári virágokat enyhe időben
már ki lehet ültetni.
Időszerű a gyeppótlók és a
június után virágzó évelők tőosztása. A többi évelőt jobb,
ha virágzás után vagy ősszel
osztjuk szét, különben megakadályozzuk vagy korlátozzuk a virágzást.
A gyepápolás első lépései:
alaptrágyázás, illetve nitrogénben gazdag tavaszi trágyázás szerves trágyával, beöntözés, a gyeplevegőztetőt
csak az első nyírás után használjuk.
Az első fűnyíráskor semmi
esetre se vágjuk le a tavasszal
virágzó hagymások leveleit
(nárcisz vagy krókusz), a leveleknek először vissza kell
húzódniuk.
Április végén lehet kezdeni a
fűmag vetését.
A dáliagumókat nagyobb távolságban helyezzük a tápanyagban gazdag földbe.
Most ültethetjük el a kardvirág gumóit is. Mivel fagyérzékenyek, ezért csak a fagyosszentek után hajtanak ki.
Napos időben a balkon- és
dézsás növényeket is szoktathatjuk a szabad levegőhöz, de
ne tegyük ki erős napsugárzásnak.
– la –

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

Gazdag
könyvkínálattal
várjuk
kedves
vásárlóinkat!

A székely nagyon összeveszik a feleségével. Olyannyira, hogy a férj elmegy ott
honról. Eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, amikor végre újra megjelenik.
Az asszony kérdőre vonja:
– Hol voltál ennyi ideig?
– Kinn.
A kismalac elindul világgá, új állatokat megismerni. Találkozik az öszvérrel.
– Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
– Én vagyok az öszvér.
– Miért hívnak öszvérnek?
– Mert apám ló, anyám pedig szamár.
A kismalac továbbmegy, a bokorból morgást hall.
– Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
– Én vagyok a farkaskutya.
– Miért hívnak farkaskutyának?
– Mivel apám farkas, anyám meg kutya.
A kismalac tovább ballag, majd hirtelen zümmögést hall.
– Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
– Én vagyok a lódarázs.
– Na persze!
– Jean, miért hozott az egyik lábamra fekete, a másikra barna cipőt?
– Mert összesen két pár cipőt találtam a szekrényben uram, és a másik pár is ugyanilyen felemás.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Belsőleg és külsőleg egyaránt harmonikus állapotba kerül és ez élete minden területén
éreztetni fogja kedvező hatásait, különösen kapcsolatai lesznek
nyugodtak és kellemesek. Új barátokra találhat; akár még szerelmi viszony is kialakulhat.
HALAK (február 21. – március 20.) Szinte mindenkivel szemben meleg, baráti érzéseket táplál és egy új szerelmi kapcsolata
is kialakulhat. Szeretetre, békességre vágyik, mindaddig, amíg
az nem kerül túl nagy erőfeszítésébe. Legyen óvatos, amikor
saját élvezeteit hajszolja, nehogy túlzásokba essen vagy megbántsa vele szeretteit.
KOS (március 21 – április 20.) Ezen a héten tervező-szervező
kedvében van és ebben mindaddig jó lehet, amíg nem akarja a
többiek életét is illetéktelenül saját maga megszervezni. Foglalkozzon saját kötelességeivel. Végezze el a munkáját és akkor később jobban fogja érezni magát. Előfordulhat, hogy szakmai előléptetése is napirenden szerepel valamilyen formában.
BIKA (április 21. – május 20.) Az a vágya, hogy megússza a
megmérettetést, bizonyos kerülőutak igénybevételére csábítja. Azonban könnyen visszájukra fordulhatnak mesterkedései, mivel most képtelen az ilyesmit jól csinálni. Ugyanakkor
sokkal fogékonyabbá válik és ráhangolódik embertársaira, így
mély egyetértésre juthat valakivel.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Nézeteltérései támadhatnak a közös pénzügyek kezelése körül. Valószínűleg
inkább az érintett kapcsolatra kell odafigyelnie, mintsem magukra a pénzügyekre. Kedvező időszak műtárgyakkal, luxuscikkekkel kapcsolatos üzleti vállalkozásokhoz.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha szabadjára engedi duzzadó energiáit, és mint az ámokfutók, másokat agyontaposva törtet fölfelé, könnyen sérüléseket szenvedhet
balesetben vagy más emberek miatt. Kerülje a kétes
taktikákat és veszélyes helyzeteket, mert az elkövetkező
hét egyébként is balesetveszélyes.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Vidám hangulatban van, egyszerűen jól érzi magát és másokat is
fel akar vidítani. Élvezni fogja az emberek társaságát
és ők is az önét. Most valahogy nem érzi magát olyan
félénknek, mint általában és kedvező benyomást tehet
másokra. Jól alakulnak kapcsolatai.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten
a szokásosnál jobban hajlik az idealizmusra. Hajlandó
lesz és képes is megreformálni élete szinte bármely területét, bár inkább a társadalmi reformok irányába hajlik.
Ráadásul megnő az érdekeltsége személyes lelki fejlődésében is. Legyen reális és megfontolt!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Kellemes tapasztalatokkal gyarapíthatja ismereteit önmagáról és a szerelemről
ezen a héten. Meglévő kapcsolatai jobbra fordulnak és megerősödnek. Egy új kapcsolat is „leveheti a lábáról”, amelyben
mindkettőjüket meglepi majd az érzelmek hevessége.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Fegyelmezett, rendszerető, türelmes ezekben a napokban és nagy teherbírással
tud dolgozni, odafigyelve a részletekre. Ennek elismeréseképpen befolyásos pozícióba kerülhet. Nem töri magát az azonnali eredményért; felismeri, hogy a jövőjét építi. Ez vonatkozik
belső és külső világára egyaránt.
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.) Rendkívül ambiciózus ezen
a héten és jó is ez az időszak érdekei előmozdítására – egy bizonyos pontig. Mások céljaival és nézeteivel szembeni figyelmetlensége vagy érzéketlensége azonban ön ellen fordulhat. Ha
konfliktusok merülnek fel, próbálja megőrizni tárgyilagosságát
és álljon készen álláspontja megváltoztatásra, ha az hibásnak
bizonyul.
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EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

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

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

Építés, átépítés,
hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

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.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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MŰSORAJÁNLAT

március 31-től április 6-ig

SZOMBAT

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

TV2

TV2

M1

7.00 Mesék, 12.55 Éjjelnappal Budapest, 13.25
Nim szigete (amer.), 15.25
80 nap alatt a Föld kör ül (amer.), 18.00 Tények,
18.55 Transformers (amer.),
22.00 Orvlövész (amer.),
0.40 Fekete Maszk (amer.),
2.40 A férjem védelmében
(amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyök k lub, 13.45
Jég veled! (a mer.), 15.50
Oviapu (a mer.), 18.0 0 Hí radó, 18.55 Fók usz plusz ,
20.0 0 A t a ná r (mag ya r),
21.05 A kezdő (a mer.),
23.45 A bowli ng-bajnok
(a mer.), 1.50 12 csapás
ka rácsony ra (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 Totál káosz (amer.), 14.35 CSI:
Miami (amer.), 15.30 UEFA
magazin, 16.00 A gyanú
árnyékában. 20.00 Vakszerencse (amer.), 21.50 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
22.50 Birdman (amer.)

M2

11.45 A meseerdő lakói, 12.40 Gyerek versek,
12.50 Con nie, a boci,
13.15 Caillou, 14.50 A
libapász torlány,
16.40
Micimackó, 19.25 Szőrmók ovi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Én vag yok
it t, 22.45 M R 2 A k usz ti k,
1.20 A magányos ut azó
(amer.)

Duna tv

9. 35 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 13. 35 P i n o k k ió
(ol a s z - n é m e t),
15. 2 0
Na pl e m e n t e d él b e n (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 Sz e n t Pá l (a n gol ol a s z), 2 2 . 2 5 Tí z elve s z e t t é v (a m e r.), 0.15
Ö n ö k ké r t é k

Duna World

11.25 Kelet i szél: a f il m
(mag ya r), 13.20 H iteles
életet kell él n i, 16.20 H it
és e rkölcs, 16.55 Hét vé g i belé pő, 18.55 Té rké p,
19.25 Í zőr zők , 20.0 0 Do k u zóna , 21.35 A z ajtó
(német-mag ya r),
23.10
Sok sz í nű vallá s, 2.30
Naplemente délben (mag ya r)

Pozsony 1

12.25 Quo vadis (amer.),
15.10 A becsületes tolvaj
(szlovák), 16.25 Grimm
mesék, 17.25 Csipkerózsika (amer.), 19.00 Híradó,
20.30 A Fontan nővérek
szalonja (olasz), 0.05 A
becsületes tolvaj (szlovák)

Pozsony 2

11.35 Paralimpiai magazin, 12.05 Tudományos
magazin, 13.25 Farmereknek, 14.15 EL magazin, 14.45 Labdarúgás,
18.30 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.40 Luther
Márton (amer.)

Markíza tv

10.00 Szökőkút Zsuzsannának (szlovák), 11.50
Szupersztár, 14.00 Penelopé (angol-amer.), 16.10
Szeretném,
ha
szeretnél (amer.), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Hotel Transylvania
2 (amer.), 22.10 London
lángokban (amer.), 0.05 A
t úsz (amer.)

JOJ TV
11.05 Ikrek, 12.10 Sólyomasszony (amer.), 14.50
A harcosok kapuja (francia), 16.55 Némó nyomában (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Az
igazi férfi (amer.), 23.05
Tiltott zóna (amer.), 1.10
Szívem csücskei (amer.)

M1

7.05 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 8.05 Nég ybal kéz
(amer.), 10.10 Szi k raváros
(amer.), 12.10 Transformers (amer.), 15.15 Zor ro
legendája (amer.), 18.00
Tények, 18.55 Nag yon vadon (amer.), 20.50 Ru mlis vakáció (amer.), 22.55
Ryan közlegény meg mentése (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 9.00 Micimackó (amer.), 10.10 Apádanyád idejöjjön! (amer.),
12.50 A kezdő (amer.),
15.20 A tanár (magyar),
16.35 Keresem a családom,
18.00 Híradó, 18.55 Tűzgyűrű (amer.), 21.40 Jupiter
felemelkedése (amer.), 0.20
Túl a fenyvesen (amer.)

RTL II

6.35 Robin Hood kalandjai
(amer.), 11.05 Nők akcióban (amer.), 12.45 Segítség,
bajban vagyok!, 17.45 Brilliáns csapda (amer.), 20.00
Bazi nagy görög lagzi
(amer.), 21.55 Újrakezdők
(amer.), 23.45 Bazi nagy
görög lagzi 2 (amer.)

M2

HÉTFŐ

KEDD

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

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

M1

TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

M1

6.20 Mokka, 11.25 Kacsamesék (amer.), 13.00 Édesek
és mostohák (amer.), 15.45
Csizmás, a kandúr (amer.),
17.30 Jégkorszak (amer.),
18.00 Tények, 19.00 A piramis, 20.55 Áll az alku, 22.10
Drágám, add az életed!,
23.25 Életeken át (amer.kanadai), 1.35 Kvagga (magyar), 1.55 Walter Mitty titkos élete (amer.)
6.40 Kölyökklub, 9.05 Oviapu, 13.35 A konyhafőnök,
15.40 Aludj csak, én álmodom! (amer.), 18.00 Híradó, 19.00 Konyhafőnök,
20.55 Neveletlen hercegnő
(amer.), 23.25 Elveszett
(amer.), 2.05 Király vagy,
öcsém! (olasz)

RTL II

12.55 Segítség, bajban vagyok!, 13.55 A gyanú árnyékában, 14.55 Showder
Klub, 16.30 Oltári csajok
(magyar),
17.30
Segítség, bajban vagyok!, 19.30
Showder Klub, 20.30 Oltári csajok (magyar), 22.00
Showder Klub, 23.00 Anyák
gyöngye (amer.)

M2

12.41 Pom-Pom meséi,
13.15 Caillou , 14.0 0 Eg y
k upa c lu f i, 14.50 A v itéz szabólegény (német),
16.15 Szóf ia he rceg nő,
16.40 M ici ma ckó, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 Maja ,
a méhecske, 20.15 Tut i
g i m i (a me r.), 21.10 Ma ma
(spa nyol), 23.40 M it gondolsz , k i vag y?

11.35 Frakk, a macskák
réme, 11.45 Mazsola és Tádé,
12.25 Mézga család különös
kalandjai, 13.25 Tesz-vesz
város, 15.15 Állati csetepata
(orosz), 16.40 Szuper malac
és Űrpatkány, 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

Duna tv

Duna tv

12.35 A világörök ség k i ncsei, 13.0 0 A művészet
templomai, 14.35 Hit, erkölcs és hűség, 15.05 A z
a ra nyember
(mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.40
Vad Balaton, 19.40 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.15 Í zek palot ája (f ra ncia), 22.55 K a rol (leng yel)

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

13.45 A Biblia, 14.55 Ez
a villa eladó (mag yar),
16.20 Wendy (német),
18.00 Hí radó, 18.40 Ny uszi suli, 20.00 Honfoglaló, 21.00 Ál momban már
lát t alak (amer.), 22.50 A z
ember, ak i pápa let t (leng yel- olasz), 1.30 Szerelmes f öld rajz

Duna World

10.50 Húsvét Bonifáccal,
11.05 Két emelet boldogság
(magyar), 13.00 Híradó,
13.45 Ízőrzők, 14.20 Öt
kontinens, 14.50 Családbarát, 16.25 Roma magazin, 16.55 Domovina, 17.25
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!,
19.25
Hazajáró,
20.00
Hogy volt?, 21.35 Üdítő,
22.35 Honfoglaló

13.0 5
Sz e n t
Barbar a (ol a s z), 15.0 0 K a t k a
(s z l ov á k), 16 . 30 G r i m m
m e s é k , 17. 35 Sz o m o r ú
h e r c e g n ő (c s e h), 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
K el l e m e s h ú s vé t o t (f r a n c i a), 3.0 5 Á r v á k (s z l o v á k)

Pozsony 1

Pozsony 2

10.30 Kandráčék – koncert,
11.30 Húsvéti locsolkodás, 12.10 Madiken (svéd),
15.10 Boris Filan gálája,
17.45 Jégkorong, 20.45
Egy szabad ember (angol),
21.40 Távol a világ zajától
(angol)

10.05 Va d á szok na k , 10.30
Tesz t maga z i n , 12.05 Mad i ken , 13.30 O r ient á ciók , 14.0 0 Ke rék pá rozá s,
18.30 Est i mese, 19.55
H í r a dó, 20.45 Dok u ment u m f il m , 21.40 Já nos Pál
(ola sz), 23.20 O pe ret t
ha ng ve r seny

Markíza tv
9.40 Az Ezüst-tó kincse
(amer.), 11.50 Chart Show,
13.55 A tenger szívében
(amer.), 16.15 A konyha
(szlovák), 16.55 Felvég,
alvég, 18.15 Szomszédok
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 Szupersztár, 22.30
Szeretném, ha szeretnél
(amer.), 0.45 Vadállatok
(amer.)

JOJ TV
9.15 John Tuckernek meg
kell halnia (amer.), 11.20
Hős6os (amer.), 13.20 Az
ördög pradát visel (amer.),
15.45 Új kertek, 16.50 A
nyaraló, 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 A hetedik
mennyország, 23.00 Szitakötő (amer.), 1.20 Hülyék
paradicsoma (amer.)

11.50 A bosszú (szlovák),
13.00 Énekel a Föld, 16.25
Grimm mesék, 17.25 Az
ördöggel nem lehet viccelni
(cseh), 19.00 Híradó, 20.30
Jégszív (szlovák), 22.10
Frida (amer.-kanadai), 0.10
Ismétlések

Pozsony 2

Markíza tv

6.40 Tom és Jerry, 6.55 Hotel Transylvania (amer.),
8.35 Hopp (amer.), 10.35
Apukák, 11.45 Hűtlenség szlovák módra, 14.50
Pacho, a betyár (szlovák),
16.50 Felvég, alvég, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó,
20.30 Szomszédok (szlovák), 21.10 Tökéletes aszszony (szlovák), 23.20
Egyszerűen
bonyolult
(amer.), 1.55 Szeretném,
ha szeretnél! (amer.)

JOJ TV
9.10
Némó
nyomában
(amer.), 11.10 A jó dinoszaurusz, 13.15 Eb a titka
mindennek (amer.), 15.00
Hogyan fojtsuk meg Mrácsek doktort (cseh), 17.15
Madagaszkár
pingvinjei
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
22.00 Ted (amer.)

SZERDA
M1

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

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!, 0.05 NCIS (amer.), 1.10
Lángoló Chicago (amer.),
2.05 Kegyetlen csillogás
(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 Éli könyve
(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, 19.05
A konyhafőnök, 21.10 Barátok közt, 21.50 Éjjel-nappal Budapest, 23.00 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, 19.05 A konyhafőnök,
21.10 Barátok közt, 21.50
Éjjel-nappal
Budapest,
23.00 Szulejmán (török),
1.20 Sztár született? (olasz)

RTL II

RTL II

12.55 Segítség, bajban vagyok!, 13.55 A gyanú árnyékában, 14.55 Showder Klub,
16.00 Anyák gyöngye (amer.),
17.30 Segítség, bajban vagyok!, 19.30 Showder Klub,
20.30 Oltári csajok (magyar),
21.30 Híradó, 22.00 Showder
Klub Best of, 23.00 Barátok
közt, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

12.30 Mézga család különös
kalandjai, 15.00 Szuper négyes, 16.40 Szuper malac és
Űrpatkány, 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 Hawaii
Five-0 (amer.), 23.25 Kuliszszák mögött, 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.30 Honfoglaló, 14.25 Mámoros szerelem (mexikói),
15.15 A vidéki doktor (német), 16.10 A hegyi doktor
(német), 17.00 Ridikül, 18.40
Végtelen szerelem (török),
19.35 Honfoglaló, 20.25
Önök kérték, 21.25 Velvet
Divatház (spanyol), 22.20
Laura rejtélyei (amer.), 23.10
Szerelmem a szomszédom
(amer.)

Duna World

11.30
Visszaeső
bűnös
(magyar), 13.40 Szerelmes
földrajz, 14.40 Családbarát, 16.15 Nemzetiségi
magazinok, 17.40 Ízőrzők,
18.15 Gasztroangyal, 19.40
Aranykor, 21.35 L, mint
Latabár, 22.35 Honfoglaló,
23.55 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Mentők, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Második lehetőség, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Anna Karenina (amer.),
22.00 Higgy nekem! (angol), 23.00 Törvény és rend,
23.40 Mentők

Pozsony 2
14.45 Boris Filan gálája,
15.45 Szabad ember, 17.45
Jégkorong, 21.00 Riválisok
(francia), 22.30 Biciklitolvajok (olasz)

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

M2

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, 19.05 A konyhafőnök,
21.10 Barátok közt, 23.00
Magyar ul Balóval, 1.45
Odaát (amer.)

RTL II

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, 16.50
Segítség, bajban vagyok!,
19.50 Showder Klub, 20.50
UEFA EL mérkőzés, 0.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

Duna tv

Duna tv

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 A Durell
család (angol), 21.35 A fátyolos hölgy (olasz), 22.40
Irány a tenger! (cseh)

Duna World

11.45 Az elefánt (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.45
Noé barátai, 14.50 Családbarát, 16.25 Nemzetiségi
magazinok, 17.30 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.00 Itthon vagy!, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.55 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
Mentők, 16.25 A világ
kincsei, 17.00 A második
lehetőség (lengyel), 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
Bajnokok Ligája, 23.30
Nash Bridges (amer.), 0.15
Mentők (ausztrál), 1.00
Montalbano
felügyelő
(olasz)

Pozsony 2

14.35 Vadászoknak, 15.05
Ruszin magazin, 15.30 Magyar magazin, 16.45 Szia,
Szlovákia!, 17.45 A régmúlt
idők nyomában, 20.45 gen.
sk, 21.05 Az erdő királysága, 22.30 Művészetek,
23.50 Csehszlovák filmhét

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 13.00 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 A legnagyobb győztes,
22.00 10 évvel ezelőtt, 0.15
A mentalista (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

12.35 Topsztár, 13.05 Madagaszkár pingvinjei, 14.45
Rendőrök akcióban, 15.50
Igaz történetek, 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.)

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.)

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.),
21.00 Melissa és Joey (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 Hawaii Five-0 (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi tör ténetek, 12.55 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
tör ténetek, 17.00 Híradó,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Char t Show, 22.35 Talkshow, 23.40 A mentalista
(amer.), 1.30 Gyilkos hajsza (amer.)

Markíza 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

12.30 Topsztár, 13.35 Rendőrök akcióban, 15.40 Igaz
történetek, 17.00 Híradó,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Hotel (szlovák), 22.40
Farkasok (szlovák), 23.45
Kellemetlen esetek (szlovák), 0.45 Zsaruvér (amer.),
1.40 Gyilkos elmék (amer.)

12.15 Kérem a következőt,
12.25 Mézga család, 13.25
Tashi, 15.25 Zou, 16.55 Szuper négyes, 17.35 Dr. Plüssi,
18.00 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)
12.00 Hí rek, 12.50 Jamie
15 perces kajái, 13.20
Honfoglaló, 14.10 Mámo ros szerelem (mexi kói),
15.00 A vidék i dok tor (német), 15.50 A heg yi doktor (német- osz t rák), 17.00
R idi k ül, 18.00 Hí radó,
18.40 Vég telen szerelem
(török), 19.35 Honfoglaló, 20.25 Tóth János (mag yar), 21.00 A Bagi Nacsa
Show, 22.00 A mi kor minden változi k (amer.)

Duna World

10.25 Fényút, 11.40 Szerelem bolondjai (magyar),
13.20 Kék bolygó, 13.45
Opera Café, 14.15 Magyar
krónika, 14.50 Család-barát, 16.25 Nemzetiségi magazinok, 16.55 Alpok-Duna
Adria, 17.30 Ízőrzők, 18.05
Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Szenes Iván emlékkoncert, 21.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Mentők, 16.25 A világ
kincsei, 17.00 A második
lehetőség (lengyel), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Aranyidők, 21.30 A győzelem (olasz), 23.15 Tör vény
és rend, 23.55 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 12.50 Dokumentumfilm, 13.20 Az
erdő
királysága,
14.50
Művészetek, 15.15 Jozef
Hanula, 16.20 Nemzetiségi hírek, 16.45 Szia, Szlovákia!, 17.45 Jégkorong,
20.45 Labdar úgás, 23.05
Rendőrség

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok,
15.55 Családi történetek, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 Jó tudni!,
23.45 A mentalista (amer.),
1.45 Gyilkos hajsza (amer.)

JOJ TV

10.40
Tárgyalóterem,
12.35 Topsztár, 13.40
Rendőrök
akcióban,
15.55 Igaz történetek,
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, 21.40 Heti hetes,
23.25 Zsaruvér (amer.),
0.25 Gilkos elmék (amer.)

PÉNTEK
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 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!, 23.30 Tények extra,
0.05 Bérhaverok (amer.),
2.15 Sherlock és Watson
(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, 19.05 A konyhafőnök,
21.10 Barátok közt, 21.50
Éjjel-nappal
Budapest,
23.00 Tuti szajré (amer.),
2.10 Odaát (amer.)

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú
árnyékában, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Oltári csajok (magyar), 17.30 Segítség, bajban
vagyok!, 18.30 A gyanú árnyékában, 19.30 Showder Klub,
20.30 Oltári csajok (magyar),
22.00 Showder Klub, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.55 Nálatok laknak állatok?, 13.25 Tashi, 14.20
Pocoyo, 15.25 Zou, 16.10
Mesélj nekem!, 16.45 A
dzsungel könyve, 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.), 0.30 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

13.00 Jamie 15 perces kajái, 13.30 Honfoglaló, 14.20
Mámoros szerelem (mexikói), 15.10 A vidéki doktor
(német), 16.05 A hegyi doktor (német), 17.00 Ridikül,
18.40 Végtelen szerelem
(török), 19.35 Honfoglaló,
20.25 Nem kellesz eléggé
(amer.-német), 22.40 Srác
a bici k livel ( belga), 1.20
Tóth János (mag yar)

Duna World

11.30 Szerelem bolondjai (magyar), 13.20 Kosár, 13.45 Rúzs és selyem,
14.50 Család-barát, 16.50
Öt kontinens, 17.25 Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal,
19.00 Itthon vagy!, 19.25
Hazajáró, 20.00 Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Mentők (ausztrál), 15.05
Szórakoztató műsor, 16.25
A világ kincsei, 17.00 Második lehetőség (szlovák),
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 Díjátadó gála, 22.20
Az ötödik hajó (szlovák),
23.45 Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.30
Kerékpározás, 15.15 Európai Liga, 15.50 Tenisz,
17.45 Jégkorong, 20.35
Keno-sorsolás, 21.00 Sherlock: A szörnyű menyaszszony (angol), 22.30 A vörös pók (amer.)

Markíza tv

9.50 Apu kák, 11.50 Családi tör ténetek, 12.55 A
ment alist a (amer.), 14.55
Jószomszédi viszonyok,
15.55 Családi tör ténetek,
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák, 19.00 Hí radó, 20.30
Szeretők (szlovák), 21.40
Tökéletes sz ülők (amer.),
23.40 A ment alist a (amer.)

JOJ TV

9.30 Rendőrök akcióban,
10.40
Tárgyalóterem,
12.25 Topsztár, 14.10
Rendőrök akcióban, 15.20
Z, a hangya (amer.), 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 H í r a dó, 20.35 Az
üveg mögött (szlovák),
21.55 Áll az alku, 23.00 A
legenda (amer.), 1.20 Az
ördög ivadéka (amer.)

7
A Dunatáj receptkönyvéből

ESEMÉNYTÁR

Tejszínes-sonkás
rakott csirkemell

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

március
április
április
április
április
április
április
április

31-én
1-én
2-án
3-án
4-én
5-én
6-án
7-én

Nagyszombat, Árpád
Húsvétvasárnap, Hugó
Húsvéthétfő, Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos
Herman

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: Györe Tamás és Jancsó Erika, Zahorec Krisztián és
Maráz Hajnalka.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Jančík Dániel,
Baráth Daniel, Csintalan Zalán, Varga Emma és Rémiáš Roderik, a nyitrai Chrenko Dušan, a marcelházai Galbavá
Hana Kristína és a gútai Csóka Markusz.
H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Mészáros Margit (76 éves) Balabánová Helena (87
éves), Csóka František (57 éves), Fousková Alžbeta (82 éves),
Köles István (79 éves), Plajer Zoltán (84 éves), Fitosová Mária (69 éves), Mezeiová Katarína (64 éves) és Romhányi Rudolf (73 éves), a gútai Csütörtöki Béla (71 éves), Czikoczki
János (55 éves), a csicsói Kurcsik Márta (60 éves), a csallóközaranyosi Meleg Rozália (84 éves), a nemesócsai Kolariková Marta (52 éves), az alistáli Patócs Margit (82 éves), a
zsemlékesi Vasi Jozef (58 éves), az ekeli Susik Zoltán (62
éves), az ímelyi Sláviková Anna (73 éves), a pati Činčarová
Ibolya (84 éves), a marcelházai Koniček Ladislav mérnök (75
éves), Tóth Imrich (64 éves), Moravčik Imrich (64 éves) és
Habarová Helena (70 éves).
Emléküket megőrizzük!

Hozzávalók:
kb 1,5 kg csirkemell
2 dl főzőtejszín
1 tojás
1 púpos ek liszt
kb. 40 dkg bacon
kb. 30 dkg sajt reszelve
(lehet egy része füstölt is)
só, bors,
szerecsendió ízlés szerint
étolaj
6 szelet csemegesonka

Elkészítése:
A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk. Nem baj, ha vannak
leeső részek, azzal fogjuk a hézagokat kitölteni.
A húsok mindkét oldalát sózzuk és borsozzuk, majd kevés olajon mindkét oldalára kérget sütünk.
A tejszínben elkeverjük a tojást és a lisztet, majd ízlés szerint
adunk hozzá sót, borsot és szerecsendiót.
A tepsi aljára bacont teszünk, majd megöntözzük a tejszínes keverék 1/3-ával, ráteszünk egy sor húst úgy, hogy a hézagokat a
kisebb darabokkal kitöltjük, következik a sonka, majd rászórjuk
a sajt felét. Újabb tejszínes locsolás következik (ne öntsük rá az
egészet), majd rákerül a maradék hús és a hús tetejére újabb sor
bacon, meglocsoljuk a tejszínes keverékkel és a maradék sajtot
rászórjuk.
Alul-felül sütéssel, 190 fokon, alufóliával lefedve 30 percig sütjük, majd a fóliát levéve újabb 10 percig, amíg a sajt rá nem
pirul.
Kihűlve szeleteljük.

STOLLWERCK SZELET
Hozzávalók:
50 dkg liszt
1 tk szódabikarbóna
10 dkg margarin
20 dkg porcukor
2 tojás
2 ek kakaó
A krémhez:
1 l tej
2 tojás sárgája
2 ek liszt
2 csomag vaníliás pudingpor
25 dkg margarin
20 dkg cukor
A tetejére:
tortabevonó csokoládé
A locsoláshoz:
rum vagy rumaroma
Elkészítés:
A lisztet a szódabikarbónával elkeverjük, összedolgozzuk a
margarinnal és beletesszük a porcukrot, a tojást és a kakaót,
majd egynemű tésztává gyúrjuk. Öt egyenlő részre vágjuk, és a
darabokból gombócot formálunk.
A gombócokat vékonyra nyújtjuk, és sütőpapírral borított sütőlemezre vagy egy tepsi hátoldalára borítjuk, majd 175 fokra előmelegített sütőben, 10-12 perc alatt készre sütjük a lapokat. Mindegyiket
meglocsoljuk rummal, így finomabb és puhább lesz.
A krémhez a tejből, a tojások sárgájából, a liszttel és a vaníliás
pudingporral sűrű krémet főzünk, majd hagyjuk kihűlni.
Egy másik tálban kikeverjük a margarint a cukorral, majd hozzáadjuk a langyosra hűlt vaníliakrémhez és simára keverjük. A
kihűlt tésztalapokat megkenjük a krémmel. A tortabevonót elkészítjük a csomagoláson található utasítás szerint, és megkenjük vele a legfelső lapot.
Pár órára hűvös helyre teszszük, majd forró vízbe mártott késsel felszeleteljük.

S Z U D O K U

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Eladó fűszerpaprika
Gútán

Megtört szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak a volt munkatársaknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik elkísérték utolsó útjára drága halottunkat

Tel.: 0908 853 224

Zeleňanský Ondrejt
(Bandi bácsit).

Köszönjük a virágokat és részvétnyilvánításokat,
amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Megemlékezések
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk
március 24-én,
halálának 1. évfordulóján
a szeretett feleségre, édesanyára
és nagyikára

Skuliba Piroskára.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző családja

A

Polgár temetkezési
vállalat

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

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

* 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.
* Azonnali beköltözéssel bérbe adó egy személy részére
egyszobás lakás Komáromban a Belső körúton, a fürdőnél. Tel.: 0905 871 890
* Bérbe adó, eladó vagy elcserélhető háromszobás családi ház Búcson. Gyors megegyezés, előnyös feltételek.
Tel.: 0907 054 112.
* Heremag eladó. Tel.: 0907
578 200.

Minden kedves ügyfelemnek
ezúton kívánok kellemes
húsvéti ünnepeket!

* 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.

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

www. najtabulky.sk
HITELEK, KÖLCSÖNÖK.
Tel.: 0905 928 195.

AT L E T I K A

KOSÁRLABDA

A komáromiak megszerezték első rájátszásos győzelmüket

44. nemzetközi komáromi futóverseny

BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom
71:78 (17:20, 22:17, 21:18, 11:23) * A sorozatarány: 0:1

Jól kezdődött a komáromiak számára a rájátszási időszak, hiszen a három győztes
meccsig folytatódó összecsapásokban idegenben sikerült pontot szerezniük. A privigyeiek
Az első negyedben fej-fej mellett küzdött a két csapat, ám
a hazaiakat meglepte, hogy a
Duna-parti játékosok folyamatosan tudták ostromolni a
privigyei kosarat. A második
negyedben inkább szerencsésebbek voltak a hazaiak, mint
hogy erőfölénybe kerültek
volna, ám a komáromiak vehemenssége továbbra is töretlen
maradt.
Kellemetlen érzés kerítette hatalmába a komáromi szurkolókat a harmadik negyedben,
amikor tovább „meneteltek” a
privigyeiek, akiknek a további
hárompontos vezetése szinte behozhatatlannak tűnt. A
mindent eldöntő, utolsó játékrészben egy olyan komáromi

S Í TA N F

is érezték a találkozó fontosságát, mert 2 100
fizetett néző szurkolt a csapatoknak. Jogos a
többes szám, mert ezúttal is ott voltak a lelátón a komáromi szurkolók...
csapat lépett a pályára, ame- Komárom legjobbjai: Bowlyet joggal nevezhetnénk akár man 29 (4 hárompontos, 13
világklasszisnak is. A hazaiak támadó- és védelmi labdalecsak csodálkozni tudtak
azon, hogy sikerült a rövid
szünet alatt
úgy átalakítani a csapatot,
hogy kőkemény védelme
legyen,
miközben a
pálya másik
végén sorozatban születnek a pontok.
Az ekkor szerzett 12 pont elég vétel), Tomič 18 (7 gólpassz),
volt a komáromiak biztos győ- Hofo és Jackson 10 pont.
Szerdán, lapzárta után, Kozelméhez.
máromban került sor a viszszavágóra.
O LYA M

Sítanfolyam
határtalanul

BIRKÓZÁS
Szombaton Bánban (Bánovce
nad Bebravou) rendezték a fiatalabb diákok szabadfogású
országos birkózóbajnokságát.
A gútai birkózók kiválóan
helytállak, négy érmet gyűjtöttek be, plusz egy 4. helyet
(ha a FILA szabályai szerint 2
bronzot osztottak volna, akkor
ő is érmes)
Eredményeink :
31 kg-ban Balázs Frederik 2.
* 33 kg-ban Lakatos Patrik 2.
* 33 kg-ban Kébé Filip 3. * 48
kg-ban Dialo Ádám 4. * 48 kgban Juhász Dániel 12. * 52 kgban Ďuráč Tibor 8. * 57 kg-ban
Stojka Tibor 3.
-gmisi-

Mintegy ezer résztvevőt vár a 44. Bridgestone
Dél-Komárom – Észak-Komárom nemzetközi
utcai futóversenyre az esemény főszervezője,
a Komárom Európa Futó Egyesület (KEFE). A
versenyre most sem a Komáromi Napok ideje
alatt kerül sor, hanem április 22-én. Az időpont
megváltoztatására tavaly volt szükség, ugyanis
az esemény újra bekerült a nemzetközi futónaptárba. Kezdetben kizárólag atléták indultak a futóversenyen, majd a 90-es években egyre inkább
tömegrendezvénnyé alakult át. A KEFE célja az
volt, hogy a tömeg megmozgatása mellett a profi
atlétákat visszacsábítsák Komáromba.
„A nevezés már decemberben elsején elindult,
a végső határidő április 10-e. Kiemelném, hogy
helyszíni nevezésre is lesz lehetőség, április
21-én a versenyközpontban 12 és 16 óra között
(Dél-Komárom, Városi Sportcsarnok, Czuczor
Gergely utca 65. – a szerk.), de helyszíni nevezésnél már nem tudunk pólót adni az indulóknak, illetve családi nevezésre a helyszínen nem
lesz lehetőség” – mondta el portálunknak Sárosdi Edit, a verseny igazgatója.
Indulni 10 kilométeren és 5,5 kilométeren lehet.
A rövidebb távon lesz családi, junior és felnőtt
kategória, itt a szintidő 40 perc az utolsó elraj-

2. liga – 21. forduló

ti vezetésével elsajátítottuk a
néptánc alapjait, még a tanárok
is szívesen csatlakoztak. Volt,
hogy projekteket készítettünk,
de minden este rendelkezésünkre állt a hotelben található sportközpont is.
Szerintem mindenki örömmel
fog visszatekinteni erre a balesetektől mentes, vidám sítanfolyamra. Mézes Júlia II. A

Negyed – Gúta 1:0 (1:0) A találkozó 15. percében egy szögletrúgás után a gútai kapuban állt meg
a labda. A kiegyensúlyozott találkozón nem sikerült a vendégeknek
egyenlíteniük. * Ímely – Párkány
1:1 (0:1) A 31. percben a vendégek jutottak előnyhöz, egyenlíteni
csak a 48. percben sikerült a hazaiaknak egy büntetőrúgásból * Felsőbodok – Szentpéter 1:2 (0:1)
Folyamatosan a vendégek irányították a játékot. A találkozó 17.
percében Cséplő, majd a második
félidő első percében Kianek lőtt
gólt * A bajnoki táblázatban 2.
Ímely (32 pont), ...5. Szentpéter
(29 pont), ... 14. Gúta (16 pont).

toló rajtidejéhez igazodva. A hosszabb távon a
2000-ben és előtte született nők és férfiak indulhatnak el, a szintidő 1 óra 20 perc. A mezőnyt
8 perc/km-es tempóban záróbusz követi. Akit a
busz utolér, az köteles felszállni és a célterületre
nem léphet be.
„A 10 kilométeres távon az első három férfi
és női versenyző pénzdíjat kap (300, 200, 100
euró). Emellett lesznek különdíjak is, határt először átlépő női és férfi versenyző 100-100 eurót
kap, ha az első tíz versenyző között végez. A legtöbb diákkal versenyző észak-komáromi középiskola Észak-Komárom polgármesterének 300
euró értékű, míg a legtöbb diákkal versenyző
dél-komáromi középiskola Dél-Komárom polgármesterének 100 ezer Ft értékű különdíjában
részesül. A legjobb női ifjúsági versenyző elnyeri a Herczeg Gyula, míg a legjobb férfi ifjúsági
versenyző a Daniel Korec vándordíjat. Az első
három női és férfi egyetemi hallgató serleg díjazásban részesül. A családi futásban nem hirdetünk eredményt” – tudtuk meg Sárosdi Edittől.
A rajtra 5 500 méteren 12 órakor, 10 ezer méteren 12:15-kor kerül sor. A startpisztoly ezúttal
Dél-Komárom sportcsarnoka előtt dördül el, a
cél Észak-Komárom sportcsarnoka lesz.

LABDARÚGÁS

Nagyot csalódtak a komáromi labdarúgók, amikor szövetségük letiltotta a Bártfa – KFC találkozó lebonyolítását, mert
a keleti ellenfél pályáját mintegy húsz centiméteres hó fedte.
A komáromi labdarúgók nagyon sajnálták … legalább egy
vidám hógólyózásra szívesen elutaztak volna...

IV. liga – 18. forduló

Sítúrán vett részt a komáromi
Selye János Gimnázium II. A
és D osztálya, a Határtalanul
pályázat által nyáron megismert
dél-komáromi Kultsár István
Szakközépiskola tanulóival. A
„kultsárosokkal” a szimpátia
már nyáron kialakult, ezért kellemes volt az újbóli találkozás.
Szombat délutánra meg is érkeztünk Tálera. A nap további
részét közös programokkal,
játszással töltöttük. Másnap
délelőtt a sípályára érkezve egy
rövid bemelegítés után csoportokra osztottak minket. Az ezt
követő napokban minden oktató azon volt, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a csapatából. A
hét végére a kezdőcsapat tagjai
is örömmel, félelem nélkül le
tudtak jönni a pályán. Mindenki
sízési technikáján megfigyelhető volt a fejlődés Az esték is
izgalmasan teltek. Šárai Krisz-

Idén 44. alkalommal rajtol el a két Komárom közötti nemzetközi utcai futóverseny. Az elmúlt évekhez képest több változás történt, az esemény fő támogatója a Bridgestone lett, első
alkalommal rajthoz állhatnak az ovisok és az általános iskolások is. Aki futópólót szeretne, az
április 10-ig feltétlenül nevezzen.

V. liga – 18. forduló

Nagykeszi – Marcelháza 0:3 (0:2) A hazai
csapat számára fiaskóval ért éget a találkozó,
a listavezető nem kegyelmezett.
Góllövők: Dikácz (3. perc), Kováč P. (45. p) és Sánta (83. p) *
Zselíz – Ekel 0:0 A hazai csapat
mindent elkövetett a győzelem
érdekében, az ekeliek viszont remekül védekeztek, sőt többször
veszélyeztették a hazai kaput is
* Hetény – Ógyalla 2:1 (0:1)
A találkozó 44. percében Nagy
szemfüles lövésével megszerezte a vendégek első gólját, a második félidő 3. percében Blaho
egyenlített, majd a találkozó 75.

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
Ipolyság/Felsőtúr – PK Komárom 9:9 Pontszerzők: Olláry, Moravec és Tóth 2,5, Vankó
1,5 * K * A komáromi csapat
a bajnokság 7. helyén áll 42
ponttal
IV. liga B-csoport
Pokrok Komárom – Rybnik
C 13:5 Pontszerzők: Kürthy 2,
Rajko Z. és Nagy T. 3,5, Kadlicsek 2,5 * Komárom csapata
a bajnoki táblázat 6. helyén
áll 37 ponttal.
V. liga déli csoport
Zsitvabesenyő – Gúta 12:6
Pontszerzők: Sladký 3, Žifčák
2, Varga 1 * Gúta a tabella 8.
helyén áll 26 ponttal.

KÉZILABDA
Idősebb diáklányok

Csallóközaranyos – Gúta 21:23
(9:10) * Bánkeszi – Naszvad/
Ímely 25:10 (14:5)
Ifjabb diáklányok
Bánkeszi/Ímely 10:10 * Csallóközaranyos – Gúta 26:17
(11:8) A bajnoki táblázatban
7. Csallóközaranyos, 8. Gúta,
...10. Naszvad/Ímely.

percében Pásztor megfordította a
találkozó állását * Tardoskedd
– Naszvad 2:0 (0:0) az első félidő kiegyenlített játéka után a
naszvadiak ellen büntetőből szerezték meg a tardoskeddiek a vezetést, majd szögletrúgásból
növelni is tudták * A bajnoki
táblázatban 1. Marcelháza
(41 pont), ... 4. Ógyalla (29
pont), ... 6. Ekel (25 pont), 7.
Nagykeszi (25 pont), ... 11.
Hetény (18 pont), ...13. Naszvad (16 pont)

VI. liga – 19. forduló

Bátorkeszi – Perbete 0:0 Az
első félidőben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak
kezdeményezőbbek * Csallóközaranyos – Örsújfalu 6:1
(4:0) Lelkes és Berecz mesterhármasát a 60. percben Sándor
ellensúlyozta * Szilos – Vágfüzes/Kava 4:0 (1:0) Az első félidő után a hazai csapat erősített.
Góllövők: Gere 2, Töltési és Géč

* Búcs – Nemesócsa 0:1 (0:0)
A harcias találkozó 72. percében Csizmadia talált a hálóba *
Izsa – Dunaradvány 1:0 (0:0)
a kiegyenlített első félidő után
a 65. percben Zachar lőtt gólt *
Marcelháza B – Keszegfalva/
Megyercs 2:0 (0:0) Az első félidő kiegyenlített játéka után a
49. percben Sýkora, majd büntetőből Bottyán (57. p) lőtt gólt
* Dunamocs – Pat 5:1 (3:0) Az
első félidőben eldőlt a mérkőzés
sorsa. Góllövők: Oláh 3, Varró és
Janík, illetve Magala.

VII. liga – 17. forduló
Tany – Nagysziget 0:3 * Csicsó – Bajcs 4:1 * Bogyarét –
Bogya/Gellér 4:3 * A bajnoki
táblázatban 1. Csicsó 31 ponttal, 2. Nagysziget (28 pont), 3.
Ifjúságfalva (15 pont), 4. Bogya/Gellér (17 pont), 5. Bajcs
(15 pont), 6. Bogyarét (14), 7.
Tany (1 pont).

Németh Szilárd a legjobbak között

Szencen került megrendezésre a Pravda napilap és a Szlovák Labdarúgó Szövetség nagyszabású díjátadó gálája, ahol
a szlovák labdarúgás legjobbjait jutalmazták. A 2017-es év
legjobb szlovák férfi és női labdarúgója cím mellett kiosztásra került az év edzője, a legjobb 21 év alatti játékosa, a
szurkolók díja, valamint az elmúlt 25 év legjobb szlovák labdarúgója díj is. Az utóbbi kategória jelöltjei között a komáromi Németh Szilárd is helyet kapott.
A Nápolyban futballozó Ma- választott Martin Škrtel, vagy a
rek Hamšík mondhatni tarolt szlovák válogatott eddigi legaz eseményen, hiszen nem eredményesebb játékosa, Rócsak a 2017-es, de az elmúlt bert Vittek.
25 év legjobb szlovák labda- Németh Szilárd karrierje sorúgójának is megválasztották. rán megjárta Angliát, valamint
Így a 30 éves középpályás Németországot is. A szlovák
vehette át az ikonikus fut- válogatottban 58 tétmeccsen
ballistáról, Ján Popluhárról szerepelt, melyeken összesen
elnevezett díjat. Az elmúlt év 22 gólt szerzett, ezzel pedig
legjobb labdarúgóinak ver- jelenleg ő a szlovák válogatott
senyében Hamšík mögött a második legeredményesebb
szintén Olaszországban játszó játékosa.
Milan Škriniar végzett, míg a
harmadik helyezett Stanislav
Lobotka lett.
Az elmúlt 25 év legjobb szlovák
futballistája kategóriában több
játékos mellett helyet kapott a
komáromi Németh Szilárd is. A
KFC-ben nevelkedett támadó a
szavazáson végül a 10. helyen
végzett, olyan játékosok mögött, mint a négy alkalommal
is (2007, 2008, 2011, 2012) az
év legjobb szlovák focistájának
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