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Eddig	kiválóan	teljesítik	feladatukat
az	MKP	megyei	képviselői

Jelentős	anyagi	támogatás	 
a	régió	kulturális	és	 
sportéletéhez

Múlt	héten	hétfőn	tartotta	meg	második	képviselő-testületi	ülését	a	Nyitra	Megyei	Ön-
kormányzat.	A	képviselő-testület	eldöntötte	a	kultúra,	a	sport	és	a	műemlékek	meg-
óvására	szánt	idei	támogatások	összegét,	melyeket	a	polgári	társulások,	helyi	önkor-
mányzatok	és	közületek	között	osztanak	szét.

A támogatást a következő 
arányos területi leosztásban 
szavazták meg a képviselők: 
a Komáromi járásban kultúrá-
ra 142 ezer, sportra 134 ezer 
euró jut, az Érsekújvári járás-
ban kultúrára 145 ezer, sport-
ra 137 ezer euró, a párkányi 
körzetben kultúrára 49 ezer, 
sportra 47 ezer euró, a Lévai 
járásban kultúrára 155 ezer 
euró, sportra 147 ezer euró, a 
Vágsellyei járásban kultúrára 
72 ezer euró, sportra 69 ezer 
euró jut.
A műemlékek megóvásának 
támogatására a megyei ön-
kormányzat idén is elfogadta 
anyagi keretét, jóváhagyta a 
benyújtott pályázatokra szánt 
összegeket. A teljesség igénye 
nélkül a következő pályáza-
tok is megyei támogatásban 
részesülnek: Komáromban a 
Szent András-templom felújí-

tása, az erőd felújítása, Ógyal-
lán a római katolikus templom 
felújítása. 
Komoly, de sikeres küzdelmet 
vívtak a képviselők azért, hogy 
Nyitra megye hozzájáruljon a 
komáromi Marianum Egyhá-
zi Iskolaközpont étkezdéjének 
oktatási hálózatba sorolásához. 
Az oktatási hálózatot az oktatá-
si minisztérium vezeti, ám a be-
soroláshoz nélkülözhetetlen az 
illetékes megye hozzájárulása. 
„Az újszülöttek és a gyermekek 
korai beavatkozásának köz-
pontjait tavaly Nyitra megyé-
ben már létrehoztuk Kálazon és 
Manyán, a hétfői döntésükkel 
pedig Nyitra városában és Lé-
ván hoztunk létre hasonló szo-
ciális-egészségügyi központot. 
Kérésemre a megyei hivatal il-
letékesei elkötelezték magukat, 
hogy 2018 folyamán ugyan-
ilyen központ létesül a Komá-
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Folytatódik	az	erőd
kaszárnyaépületének	felújítása
Idén	 folytatódik	 az	 erődben	 a	 kaszárnyaépület	 tető-
zetének	javítása.	A	következő	másfél	évben	több	mint	
félmillió	 eurós	 támogatás	 érkezik	Komáromba	 a	 fel-
újításra.
A munkálatok már elkez-
dődtek, az erőd Facebook-
oldalán közzétett képeken 
keresztül pedig olvasóink 
betekintést is nyerhetnek a 

felújítások jelenlegi állapo-
tába. A felújítás részeként az 
azbeszt tetőfedést már eltá-
volították, jelenleg pedig a 
károsodott tetőszerkezet le-
bontásán dolgoznak.
A Kulturális Minisztérium 
egyik támogatási programjá-

ban a kiemelt épített öröksé-
gek közé sorolta a komáromi 
erődöt. Ennek értelmében 
három részletben 550 ezer 
euró érkezik Komáromba, 

amihez a város további öt-
százalékos önrészt vállal. Az 
elnyert pénzcsomag első té-
tele már megérkezett, a 220 
ezres összegből a munka 
harmadával készülnek el.
Képünkön a tetőzet lebontá-
sa látható.

romi járásban, a párkányi kör-
zetben, valamint a Vágsellyei 
járásban is” – árulta el Farkas	
Iván,	 az	 MKP	megyei	 frak-
cióvezetője, majd hozzátette: 
– A kultúra, sport és a műem-
lékek támogatása terén 2015-
ben elértük, hogy az ilyen jel-
legű támogatásokat területileg 
kiegyensúlyozottan ítélje meg 
a megye. 2015-től hasonló te-
rületi kiegyensúlyozottságot 
értünk el a megyei közutak 
burkolatfelújításánál. Hellyel-
közzel a megyei beruházások, 
valamint az Európai Unió költ-
ségvetéséből finanszírozott be-
ruházások esetében is elértük a 
területi kiegyensúlyozottságot. 
Határozati javaslatomat, mó-
dosításomat is elfogadta a me-
gyei képviselő-testület, amely 
az ilyen jellegű – esetenként 
százezres összegeket elérő 
– beavatkozások esetén is te-
rületi kiegyensúlyozottságra 
irányul az északi és a déli me-
gyei intézmények között, hogy 
megszűnjön a hátrányos meg-
különböztetés. Innentől arra 
lesz csupán szükség, hogy a 
megye déli régiói ban működő 
megyei fenntartású intézmé-
nyek vezetői az eddigieknél 
sokkal bátrabban forduljanak 
segítségért az intézményük 
infrastruktúrájának javítása. 

Több	millió	eurós	beruházások	valósulhatnak	meg	a	komáromi	és	lévai	kórházban,	ameny-
nyiben	a	létesítményeknek	sikerül	elnyerniük	az	európai	uniós	támogatásokat,	hiszen	sikeres	
pályázat	eredményeként	több	mint	30	millió	euró	érkezhet	modernizálásra.	
A komáromi és a lévai kórház 
is a Nyitrai Megyei Önkor-
mányzat hatáskörébe tartozik, 
az ezeket üzemeltető magáncé-
gek csupán bérlik az intézmé-
nyeket. A megyei képviselők a 
felújítások előkészítését a már-
ciusi ülésen hagyták jóvá. 
Egy széleskörű modernizálás-

ról van szó, amely Komárom-
ban egy új rendszer kidolgozá-
sát jelentené a sürgős ellátást 
igénylő betegek felvétele kap-
csán. Ez jelenleg nemcsak a 
komáromiban, de több kórház-
ban is probléma, miközben egy 
alapvető dologról van szó. Az 
orvosok több hibája is abból 

fakadt, hogy nem volt meg-
felelően kidolgozva a sürgős 
ellátást igénylő betegek felvé-
tele. Emellett pedig mindkét 
kórházban széleskörű fejlesz-
tések várhatóak.
A komáromi kórházban ki-
alakítandó, előzőleg említett 
rendszert európai uniós pén-
zekből fedezné az üzemeltető. 
Az erre igényelhető maximális 
összeg 6 millió euró. A projekt 
a rendszer kiépítése mellett egy 
komplex onkológiai közpon-
tot is létrehoznának, valamint 
több akut esetekkel foglalkozó 
osztály korszerűsítésére is sor 
kerülhetne. A központ kialakí-
tása során további fejlesztések 
és munkaberendezések beszer-
zése is megvalósulna. Nagyjá-
ból egy 20 millió eurós beruhá-
zásról van szó.

Onkológiai	központ	nyílhat
a	komáromi	kórházban	is

Hatszáz	milliós	igéretekre	mondott
ideiglenes	nemet	a	gútai	önkormányzat

Túl	sok	magyarázkodás,
túlságosan	sok	kétség...

Valószínűleg	egy	idegtépő,	mintegy	másfél	éve	tartó	huzavona	ért	véget	a	gútai	képviselő-testü-
leben,	amikor	egy	cseh	vállalkozó	által	tervezett	hatalmas	lakásépítési	koncepciót	utasítottak	
el.	Az	történt,	hogy	a	déli	lakótelep	építésére	jelentkezett	a	beruházó,	aki	további	lakótömböket	
szeretett	volna	építeni	úgy,	hogy	a	megfelelő	infrastruktúrát	is	biztosítja.	Igaz,	eredeti	javasla-
tát	módosította,	kevesebb	lakás	épült	volna,	mert	időközben	rájött,	hogy	a	lakások	iránt	nincs	
kellő	kereslet.
A gútai képviselők viszont 
górcső alá vették a cég eddigi 
munkásságát és megállapítot-
ták, hogy Szlovákia területén 
egyetlen befejezett beruházása 
sincs, tevékenységét félbeha-
gyott építkezések jellemezik.
Még komolyabb problémát 
jelent, hogy a vállalkozónak 
a cégbejegyzés szerint nincs 
engedélye építkezési tevé-
kenység végzésére. Amikor 
ezzel a ténnyel szembesítették, 
szemrebbenés nélkül állította, 
hogy pillanatok alatt be tudja 
szerezni a szükséges engedé-
lyeket annak érdekében, hogy 
a vállalkozói engedélyét erre 
a szakterületre is kibővítse. 
Ámde adódik a kérdés: Eddig 
miért nem tette meg?
Felszólalásában a cégtulajdo-
nos elárulta, hogy az eddigi 

beruházásoknál a kivitelezést 
alvállalkozókra bízta, mert neki 
nincs hozzá megfelelő gép-
parkja. Ezzel szemben sokszor 
hangoztatta, hogy ha megkapja 
az új lakóövezetre az építkezési 
engedélyt, hajlandó a városnak 
egy új sportcsarnokot is építeni. 
Amikor azonban a képviselők 
megkérdezték, hajlandó lenne-
e az elkészített sportcsarnokot 
fedezetként átadni a városnak, 
rövid tétovázás után annak csak 
a felét ajánlotta fel, mondván, 

hogy a sportcsarnok értékének 
másik fele egyfajta banki letét 
lenne. Ezek után nem csoda, 
hogy megingott a képviselők 
bizalma és ideiglenesen nemet 
mondtak a vállalkozónak azzal, 
hogy a város a déli zónában 
kiterjeszti a családi házak épí-
tésének engedélyezését. Eddig 
négy családi ház építésére ér-
kezett kérvény, s az ügyintézés 
meggyorsítása érdekében a vá-
ros kibővíti a már meglevő inf-
rastrukturális hálózatot.

Városért	díjjal	 jutalmazzák	 id.	dr.	Bende	 István	és	a	GIMISZ	munkásságát	
Dönttöttek	a	komáromi	Pro	Urbe	díj	idei	kitüntetettjeiről
A	komáromi	városi	képviselő-testü-
let	40.	ülésén	a	képviselők	döntöttek	
többek	között	a	Pro	Urbe	díj	odaíté-

léséről	 is.	Az	 idei	 évben	a	Városért		
díjat	a	GIMISZ	diákszínjátszó	 cso-
port,	valamint	PaedDr.	Bende	István	

veheti	majd	át.	A	Pro	Urbe	díjat	egy	
évben	legfeljebb	két	jelöltnek	ítélhe-
tik	oda.

Andruskó Imre, a Selye János 
Gimnázium igazgatója február 
végén javasolta Pro Urbe díjra a 
gimnázium színjátszó csoport-
ját, a GIMISZ-t. A képviselők 
márciusi ülésükön elfogadták a 
javaslatot, így a hagyományo-
san a Komáromi Napok alatt 
megrendezett éves díjátadón az 
idei évben a GIMISZ diákszín-
játszó csoport lesz a Városért 
cím egyik díjazottja.
A GIMISZ működése már ne-
gyedszázados múltra tekint 

vissza. A 25 év alatt több nagy 
sikerű darab is fűződik a csoport 
nevéhez, melyek során hozzáve-
tőleg 2000 diák állt színpadra. 
Közülük sokan választották élet-
pályájuknak is a színjátszást, így 
többek között Kaszás Attila, Ho-
locsy Krisztina, Szvrcsek Anita 
és Borbély Alexandra is.
A képviselőtestület döntése 
alapján PaedDr.	Bende	István 
is Pro Urbe díjban részesül, akit 
a Komáromi Függetlenek Cso-
portja javasolt a díjra. Életpá-

lyája során aktív szerepet vállalt 
különböző kulturális tevékeny-
ségekben, a színjátszástól egé-
szen az újságírásig. 1990-ben 
részt vett Lehár Ferenc életrajzi 
könyvének kiadásában is, 1976 
és 1987 között a Jókai Napok 
szervezőbizottságának elnöke, 
2014-ig pedig a városi képvise-
lő-testület tagja volt.
A Pro Urbe díj odaítéléséről a 
képviselő-testület az illetékes 
szakmai szervezetekkel kö-
zösen döntött. A díjazottakra 

vonatkozó döntést megelőző ja-
vaslatot a polgármester, a képvi-
selők és a polgárok is tehetnek. GENERÁCIÓK

NAGYTALÁLKOZÓJA
Június	2-án	kerül	sor	a	komá-
romi	Selye	János	Gimnázium-
ban	a	hagyományos	diáktalál-
kozóra,	 ahol	 a	 résztvevőket	
ökumenikus	 áldásban	 része-
síti	Kiss	Róbert,	a	komáromi	
bazilika	 plébánosa,	 püspöki	
helynök	 és	 ft.	 Fazekas	 Lász-
ló	 református	 püspök.	 Ezt	
követi	majd	a	Rubin-	 (1943),	
Gránit-	 (1948),	 Vas-	 (1953),	
Gyémánt-	 (1958)	 és	 Arany-
matúra	 (1968)	 okleveleinek	
átadása.	 Délután	 2-től	 éjfélig	
tart	majd	 a	 vidám	 sportnap,	
tenisszel,	 focival,	 streetballal,	
röplabdával,	 asztalitenisszel.	
Két	katlanban	fő	majd	a	vad-
disznó-és	 babgulyás,	 de	 lesz	
kolbászsütés	is.
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A Selye János Gimnáziumból az ENSZ-modellkonferenciára
Március végén került megrendezésre a Karinthy Model 
United Nations ENSZ-diákkonferencia, amelyen a komáro-
mi Selye János Gimnázium diákjaként én is részt vehettem. 
A modellkonferenciát 2004 óta minden évben megrendezi a 
budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium a politika és a diplo-
mácia iránt érdeklődő középiskolai diákok számára. Az idei 
konferencia jelszava a „Fighting inequality” („Harc az egyen-
lőtlenség ellen”) volt, e jelszó köré csoportosultak a megol-
dásra váró társadalmi és gazdasági jelenségek. Az esemény 
nemzetköziségét jelzi, hogy többek között Lengyelországból, 
Hollandiából, Svájcból, Görögországból és az Egyesült Álla-
mokból is érkeztek diákok.

A Model United Nations 
(MUN) lényege, hogy a világ 
különböző szegleteiből érkező 
diákok – akárcsak az ENSZ-
ben a „valódi” diplomaták – 
közösen megvitatják a világ 
aktuális problémáit, mindezt 
angol nyelven. A munka bi-
zottságokban, szigorú sza-
bályrendszer szerint folyik, és 
minden témában egy határozati 
javaslat kidolgozásával zá-
rul. Természetesen ez minden 
résztvevőtől sokrétű tudást és 
alapos felkészülést igényel. 
Fontos, hogy senki sem a saját 
országát képviseli, hanem egy 
másik nemzet álláspontja sze-
rint kell véleményt formálnia.
A konferencia megnyitójára 
március 21-én, szerdán, immár 
hagyományosan az Ország-
házban került sor. Az impo-
záns eseményen nagykövetek, 
diplomaták is tiszteletüket 
tették. Számos inspiráló be-
széd hangzott el, de abban az 
összes felszólaló egyetértett, 
hogy bármely globális problé-
ma megoldásában elsőrendű a 
különböző nézőpontok elfoga-

dása és a megegyezésre való 
törekvés.
Csütörtökön már mindenki a sa-
ját bizottságában foglalt helyett, 
ahol elkezdődött a két napon át 
tartó vita. Én a szociális, huma-
nitárius és kulturális bizottság-
ba (HSCC) kerültem Egyiptom 
képviselőjeként. Három kérdés-
körrel foglalkoztunk: a vallási 
intolerancia társadalmi és gaz-
dasági hatásaival, a harmadik 
nem jogi elismeré-
sével, illetve a nők 
körülmetélése visz-
szaszorításának le-
hetőségével. A késő 
délutánba nyúló ta-
nácskozások során – 
igazi diplomatához 
méltón – minden 
követ megmozgat-
tam, hogy érvényt 
szerezzek az általam 
képviselt ország érdekeinek, 
például rövid beszédeket tar-
tottam, lobbiztam, javaslatokat 
dolgoztam ki. Mindeközben 
természetesen a „szerepem-
ből” sem léphettem ki, ami – a 
hosszas felkészülés ellenére – 

olykor kifejezetten nehéznek 
bizonyult, tekintve a helyi és 
az egyiptomi mentalitás és érv-
rendszer közötti különbséget.
A kimerítő bizottsági munka 
után az estéket ismerkedéssel, 
valamint a város felfedezé-
sével töltöttem. Szerencsére 
a szervező gimnázium kitett 
magáért, így csapatépítő prog-
ramokból nem volt hiány: míg 
csütörtökön a belvárost jártuk 
be „kincsvadászattal” egybe-
kötve, addig pénteken a hivata-
los buli szolgáltatott alkalmat a 
kikapcsolódásra.
Szombaton délelőtt a bizottsá-
gok közösen ültek össze, vég-
ső vitára bocsátva a korábban 
kidolgozott javaslatokat. Sze-
rencsére a közgyűlés az összes 
határozati javaslatot elfogadta. 
Délután a záró ceremóniával 
hivatalosan is véget ért az idei 

KarMUN konferencia. Bár 
csupán három napot töltöttünk 
együtt, mégis számtalan új ba-
rátság köttetett, ezért fájó szív-
vel váltunk el egymástól.
Köszönetet szeretnék mondani 
iskolám angol szakos peda-
gógusainak, különösképpen 
Vlahy Anita tanárnőnek, aki 
már évek óta magára vállalja 
iskolánk diákjainak felkészíté-
sét a hasonló konferenciákra, 
és idén is segítséget nyújtott a 
felkészülésemben.
Bár ez volt a harmadik ilyen 
konferenciám, mégis hasonló, 
ha nem nagyobb lelkesedés-
sel vártam, mint a legelsőt. 
Amellett, hogy új barátokra, 
kapcsolatokra tettem szert, 
szélesítettem a világlátásomat, 

különböző kultúrákkal ismer-
kedtem meg. A viták során 
fejlesztettem a kommunikációs 
képességemet, de alkalmam  
nyílt vitakészségem, impro-
vizációm és a kreativitásom 
fejlesztésére is, mégpedig an-
gol nyelven. Ha egyetlen dol-
got kellene kiemelnem, akkor 
mégis azt mondanám, hogy 
a legnagyobb felismerés szá-

momra az volt, hogy társadal-
munk égető gondjait csakis 
együtt, közös erővel, értő és 
sokoldalú párbeszéddel old-
hatjuk meg. Hiszem, hogy a 
KarMUN és a hozzá hasonló 
konferenciák hozzájárulnak 
ahhoz, hogy mi, fiatalok egy 
jobb, békésebb, élhetőbb vilá-
got teremtsünk a jövőben.
 Bánki Bence

Senki se keresse a patinás iskolaépületet. 
Lebontották, az angolkertben pedig lakó-
park lesz...

Történelmi gimis siker
Március végén kezdetét vette a spanyol nyelvi olimpia or-
szágos döntője, melyen idén egy sokoldalú diák, Szakáll 
Lili (II.A) képviselte iskolánkat, városunkat, valamint az 
egész kerületet. Erre úgy nyílt lehetősége, hogy a kerüle-
ti fordulón az első helyet szerezte meg kategóriájában. A 
spanyol nyelvi olimpiát minden évben a IUVENTA nevű 
szervezet rendezi meg. Feladatuknak tekintik a tehetség-
gondozást, továbbá a legrátermettebb és legszorgalmasabb 
diákok verseny általi megmérettetését. Tantárgyi olimpiá-
kat és egyéb programokat szerveznek az érdeklődő ifjúság 
számára évről évre. 
Iskolánkban 2008 óta folyik a 
spanyol nyelv oktatása heti két, 
illetve három órában. Igyek-
szünk a gyerekekkel modern, 
játékos módszerekkel megsze-
rettetni a nyelvet. Az érdeklő-
dők több szakkör látogatásával 
is fejleszthetik nyelvtudásukat 
délutánonként. Kétévente ta-
nulmányi utat szervezünk Cos-
ta Bravára, amely nagy siker-
nek örvend diákjaink körében. 
Idén felvettük a kapcsolatot 
egy mallorcai iskolával is. Te-

hát lehetőség bőven akad, ha 
valaki komolyabb szinten sze-
retne foglalkozni a nyelvvel.
De akkor térjünk is rá a szá-
munkra jelenleg legfontosabb-
ra, magára a nyelvi versenyre, 
melynek programja idén is két-
napos volt. Ezt azért 
fontos megemlíteni, 
mert a rendezők a hi-
vatalos részek mellett 
egy kicsit a hispán kul-
túrába is be szerették 
volna vezetni az ország 
legjobb spanyolosait. 
Tehát a program már 
a versenyt megelőző 
este elkezdődött. Er-
ről az érintett, Szakáll 
Lili írta le élménye-
it néhány sorban: „A 
szervezők szórakozás-
sal egybekötött ráhan-
golódást biztosítottak 
számunkra. Először 
minden versenyzővel 
váltottunk pár szót, termé-
szetesen spanyol nyelven. A 
megismerkedés után spanyol 
anyanyelvű lektor segítségével 
interaktív szórakoztató előadá-
son vettünk részt. Az estét egy 
helyi tánccsoport előadása ko-
ronázta meg, akik flamencót 
mutattak be nekünk. A zene, a 
színes ruhák és a szenvedélyes 
táncok minden verseny előtti 
feszültséget elűzve teremtettek 
igazi latin hangulatot. Más-
nap reggel teljes nyugalom-

mal álltam neki a feladatlapok 
megoldásának, köszönhetően 
tanárnőmnek, mert tudtam, 
mindenre felkészített.” 
A verseny négy kategóriában 
zajlott és két főbb részből állt 
(írásbeli és szóbeli). Az előb-
bin nemcsak a nyelvtani tudást, 
de a szövegértést, fogalmazás-
készséget, illetve szókincset is 
tesztelték. Utóbbin pedig egy 
felkészülés nélküli, rögtönzött 
szituációs gyakorlat keretén 
belül a beszéd folyékonyságát, 
a kiejtést, a tartalmat és a szó-
használatot is pontozták. 
A verseny, majd az ebéd után 
a csoport a Prímási palota felé 

vette az irányt, ahol nemsoká-
ra elkezdődött az eredmény-
hirdetés. Az esemény fényét 
emelte a színpompás helyszín 
és az illusztris vendégek is. A 
nagykövet úr ünnepi beszéde 
és néhány izgalommal töltött 
perc után kiosztották az em-
léklapokat, majd kihirdették 
az első három helyezettet is. 
Nem túlzás azt mondani, hogy 
a teremben a két legmegle-
pettebb arc Lilié és az enyém 
volt, hiszen bár titkon talán 
reméltük, egyikünk sem szá-
mított biztos győzelemre. De 
sikerült. Szakáll Lili, a Selye 
János Gimnázium másodikos 
tanulója, aki először indult 
spanyol versenyen, elhozta 
a legjobbnak járó trófeát. Én 
pedig először küldtem diá-
kot ilyen versenyre, tehát az 
öröm és a megilletődöttség 
határtalan volt. Az iskola tör-
ténetében először feljutottunk 
az országos spanyol csúcs-
ra! Mindkettőnk és az egész 
spanyolos csapat (tanárok és 
diákok) nevében mondhatom, 
hogy ez az eredmény komoly 
motivációként szolgál szá-
munkra. Már készülnek is a 
tervek... A felvételen Szakáll 
Lili, kategóriájának országos 
győztese és Musitz Marietta 
spanyoltanár.

Áprilistól
november közepéig 

üzemel a komp
A MAHART és a Szlovák 
Dunahajózás közötti meg-
egyezés alapján április 1-től 
november 15-ig folyamato-
san üzemel majd Karva és 
Lábatlan között a kompjá-
rat. A közlekedés egyelőre 
személyszállításra korláto-
zódik.
Karváról a komp hétfő és csü-
törtök között 9 óra 45-kor, 
12.45-kor, illetve 15,45-kor 
indul. Lábatlanról 10 órakor, 
13 órakor és 16 órakor indul 
vissza a kishajójárat. Pénte-
ken 17,45-kor is indul hajó 
Karváról, ami 18 órakor tér 
vissza. Szombaton az első 
járat Karváról 7 óra 45 perc-
kor indul (15,45-kor az utolsó 
járat), majd pedig 8 órakor 
jön vissza. Vasárnap ismét 
hosszabbított az üzemelés, 
ugyanis az utolsó hajó 17.45-
kor indul Lábatlanra, vissza-
felé pedig 18 órakor.

A lovas kocsi is közúti jármű...
... így a fogathajtókra is 
vonatkozik az alkoholfo-
gyasztásnál a zéró tole-
rancia. Március 28-án a 
rendőrjárőr Marcelhá-
zán egy furcsán viselkedő 
fogatra figyelt fel. Az el-
lenőrzés során megállapí-
tották, hogy a bakon egy 
23 éves férfi ül, akinek leheletében 1,63 ezreléknyi alkoholt 
mutatott ki a vizsgálat. Az ittas „sofőr” ezért az útért akár  
1 évnyi börtönbüntetéssel is sújtható.

Április 26. és május elseje között immár huszonhetedik alkalommal rendezik meg 

Észak- és Dél-Komárom közös ünnepét, a Komáromi Napokat

Mi szemnek, szájnak, léleknek kedves
Lassan három évtizede a déli régió 
egyik legnagyobb rendezvénye a Ko-
máromi Napok rendezvénysorozata, 
amely idén is számos élménnyel várja 

majd a látogatókat. Gasztronómiai 
különlegességek piaca, street food, 
borutca, sörsátor, komoly- és köny-
nyűzenei koncertek, valamint gyer-

mek- és hagyományőrző programok 
gondoskodnak a dicsőséges tavaszi 
hadjárat emlékére létrehozott ren-
dezvénysorozat sokszínűségéről.

A régió szezonnyitó fesztivál-
jának is számító Komáromi 
Napokra 45 ezer eurót különí-
tett el Komárom városa, ám a 
rendezvénysorozat összköltsége 
meghaladja ennek az összegnek 
dupláját is, ezért a szponzorok 
támogatásával egészítik ki.
A közel harmincezer embert 
vonzó rendezvénysorozat ha-
gyományosan Észak- és Dél-
Komárom városi képviselő-tes-
tületeinek ünnepi ülésével veszi 
kezdetét április 26-án, ezúttal a 
dél-komáromi városháza nagy-
termében, ahol kiosztják a dísz-
polgári címeket, valamint a Pol-
gármesteri és Pro Urbe díjakat.
Észak-Komárom rendezvénye-
ire immár hagyományosan a 
belvárosban kerül sor: a Tiszti 
pavilon, Klapka tér, Nádor és 

Megyeház utcák környékén. A 
zenekarok skálája is gazdag, fel-
lép majd a Ladánybene 27, Ke-
resztes Ildikó és Varga Miklós, a 
Neoton Família, Horkýže Slíže, 
Peter Lipa, Magna Cum Laude 
és Tóth Gabi. Dél-Komáromban 
az elmúlt évekhez hasonlóan a 
Jókai liget és környéke ad helyet 
a rendezvénynek, szintén több 
zenei színpaddal, ahol fellép 
többek között a Péterfy Bori & 
Love Band, Children of Distan-
ce, Barby and the Gentlemen és 
a Piramis.
A koncertek mellett igényes 
gasztro-, sör- és borélményben 
lehet részük a térre látogatók-
nak. Az ételeket a napjainkban 
oly divatos street food truck-ok-
ból kínálják majd, ahol a hagyo-
mányos népi ételek újragondolt 

variációit kóstolhatják meg az 
ínyencek.
A sörsátrakban a nem minden-
napi kézműves söröket hozzá 
illő sörkorcsolyával lehet majd 
fogyasztani, de lesz gasztropiac 
egyedi készítésű pástétomokkal, 
savanyúságokkal is. A borok 
utcájába a térség kiválói pincé-
szetei mellett érkeznek borászok 
Ausztriából és Magyarországról 
is. A meghívott régió Tokaj lesz: 
a határ mentén húzódó szőlőter-
mesztő vidék mindkét részéről 

érkeznek majd borászok. A szer-
vezők idén különleges hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a kézműves 
vásárok árusai saját termékeiket 
árulják, ne pedig viszonteladók 
legyenek. A kisgyermekekkel 
érkező családokról sem feled-
keznek meg: a Komáromi Na-
pocska keretében sok egyedi 
programmal várják őket is.
A 27. Komáromi Napok kísérő-
rendezvényei között megtaláljuk 
a Csárda-túrát és a két Komárom 
közötti futóversenyt is. 

Várják iskolájuk volt diákjait
A Százéves Alma Mater Polgári Társulás értesíti a 2009-ben megszüntetett Komáromi (Ga-
dóci) Mezőgazdasági Középiskola végzetteit, alkalmazottait és az iskolabarátokat, hogy mér-
tékletes érdeklődés esetén, 2013 szeptembere után ez év szeptemberében megszerveznénk a 
második nagy iskolai találkozót Komáromban.

A találkozó költségtérítéses lenne. Az előzetes 
felmérések alapján személyenként 20 euró lenne 
a térítési összeg a találkozón. Minden érdeklődő-
től írásos jelentkezést kérünk társulásunk címére, 
illetve az általunk megadott e-mail címre, a kö-
vetkező adatokkal: név, lakcím, az érettségi éve, 
telefon, e-mail cím, aláírás. 
Kérjük az osztályok azon tagjait, akik a médiák-
ból értesültek a lehetőségről, tájékoztassák erről 
osztálytársaikat, ismerőseiket! A jelentkezési ha-
táridő 2018. május 31. 
A polgári társulásunk címe: Százéves Alma Ma-
ter, Hadovce 12/3, 945 01 Komárno, az e-mail 
cím: madachkonyv@gmail.com.

A SZAM vezetősége
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OBEC IŽA
Ďatelinová 315, 946 39 Iža

vyhlasuje
na základe uznesenia Obecného zastu-
piteľstva v Iži č. 150/2018 zo dňa 26. 3. 
2017 v súlade s §§ 281 až 288 zákona 
číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákon-
ník) v znení neskorších predpisov 

obchodnú verejnú súťaž
o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie pod-
mienky prevádzkovania sociálno-hygienickej a informačnej 
unimobunky umiestnených na inundačnom území Dunaja v 
katastri obce Iža, pri prístavnom pontóne (Mobilné zaria-
denie pre prijímanie návštevníkov). 
Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na zá-
klade písomnej žiadosti na adrese obstarávateľa od 27. 3. 
2017 v pracovnom čase, alebo na internetovej stránke obce 
Iža www.iza.sk

Ing. István Domin
starosta obce

Megyei elismerésben részesültek
a Selye János Gimnázium tanárai

Az idei pedagógusnap alkalmából sokoldalú pedagógiai mun-
kásságuk elismeréseképpen a komáromi Selye János Gimná-
zium két tanárát – RNDr. Holczhei Árpádot és Mgr. Farkas 
Adriannát – jutalmazták elismerő oklevéllel és Komenský-
emlékéremmel.

RNDr. Holczhei Árpád
Egyetemi tanulmányai befeje-
zése után a Selye János Gimná-
ziumban kezdte tanári pályáját, 
ahol 1982-től biológiát tanít. 

Számos tanítványa folytathatta 
egyetemi tanulmányait termé-
szettudományi, illetve orvosi 
felsőoktatási intézményben az 
ő igényes és következetes pe-
dagógiai munkájának köszön-
hetően. A komáromi magyar 
gimnáziumban folyó tehetség-
gondozás egyik legaktívabb 
vezetője: 1986-tól a biológia-
olimpiák A és B kategóriáiban 
készíti fel a tanulmányi ver-
senyek résztvevőit. Az elmúlt 
23 év alatt 75 eredményes 
tanulója volt. Közülük 20-an 
országos döntőben, 3-an pedig 
nemzetközi diákolimpián is 
megmérettettek. Diákjaival be-
kapcsolódott a magyarországi 
Kitaibel Pál biológiaversenybe 
csakúgy, mint 1995-től a bio-
lógia levelezőszemináriumba 
is. Pedagógiai alkotótevékeny-
sége is jelentős, különösen 
a tankönyvírás terén. 1999–
2000-ben szakkonverzációs 
tankönyvet írt a magyar tany-
nyelvű középiskolások számá-
ra, illetve 2000 és 2006 között 
részt vett a Biológia 1-6. rész 
tankönyvsorozat fordításában. 
A gimnáziumban egy évtizede 
végzi a biológia–kémia–föld-
rajz szakmai munkaközösség 
vezetői munkáját. Javaslata-
ival, építő észrevételeivel je-
lentősen hozzájárul a gimná-
ziumban folyó oktató-nevelő 
munka színvonalának növelé-
séhez osztályfőnöki feladatai 
végzése során is. Jelentősebb 
kitüntetései: 2011-ben a szlo-
vák Iskolaügyi Minisztérium 
Szent Gorazd-díja, 2017-ben 
Polgármesteri díj, idén pedig a 
Nyitra Megyei Hivatal a peda-
gógusnap alkalmából elismerő 
oklevéllel és jutalmazta.

Farkas Adrianna
1984-ben érettségizett gimná-
ziumunkban Bartakovics Adri-
anna néven, majd a Komenský 
Egyetem Bölcsésztudományi 
Karán szerzett oklevelet ma-
gyar nyelv és irodalom–szlo-
vák nyelv és irodalom szak-
párosításban, 1989-ben. 1994 
és 1997 között a Kempelen 
Farkas Szakközépiskolá-
ban tanított Komáromban, a 
2000/2001-es tanévtől pedig a 
Selye János Gimnázium köz-
kedvelt pedagógusa. Az elmúlt 
években lelkiismeretes, segí-
tőkész, odaadó tanárként és 
kollégaként ismertük meg, aki 
példás osztályfőnöki és szakta-
nári munkát végez. A minden-
napi iskolai feladatok mellett 
a tehetséggondozás terén is ki-
magasló eredményekkel büsz-
kélkedhet. Következetes, igé-
nyes oktatói és nevelői munka 
jellemzi. Fáradhatatlanul, sza-
badidőt, energiát nem kímél-
ve segíti évről évre tehetséges 
diákjait a különböző tantárgyi 
versenyeken. Figyelemremél-
tó kerületi és országos szintű 
eredményekkel büszkélkedhet-
nek azok a tanulók, akiket ő ké-
szített fel a Baróti Szabó Dávid 
Szavalóversenyre, a Szép Ma-
gyar Beszéd versenyre, a győri 
Kazinczy Nyelvművelő Ver-
senyre, az Implom József He-
lyesírási Versenyre és a Tompa 
Mihály Vers- és Prózamondó 
versenyre.

Hivatása mellett számára leg-
fontosabb a családja. Vallja: 
a család összetartó ereje a hit 
és a szeretet. Véleménye sze-
rint a szülők példáján keresz-
tül tanulják meg a gyerekek az 
önzetlen gondoskodást, a ra-
gaszkodást, és azt, hogyan kell 
a család szeretetteljes egysége 
felett őrködni. Farkas Adrian-
nának mindez sikerült, holott a 
mai világban ez nem egyszerű 
feladat.

-sjg- 

A Pro Arte Danubií Duna Mente Művészetért Polgári 
Társulás és a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány szer-
vezésében március 23-án „Mesélő rajzok” címmel egy 
csodálatos kiállítás nyílt a komáromi Limes Galériában. 
Bevezetőben szép szavalatokkal és népi táncokkal léptek 
fel a komáromi speciális alapiskola tanulói. A táncokat az 
iskola pedagógusai, Wágner Ivett és Melicher Mónika ta-
nították be. 
A közönséget – melynek sorai-
ban szép számmal voltak gyer-
mekes családok – dr. Farkas 
Veronika művészettörténész, a 
galéria igazgatója üdvözölte. 
Elmondta, örülnek, hogy a hát-
rányos helyzetű, köztük roma 
családok tehetséges gyermeke-
inek csodálatos rajzait mutat-
hatják be a közönségnek. Majd 
Ritók Nóra, az Igazgyöngy 
Alapítvány vezetője mutatta be 
a magyarországi Berettyóúj-
falu tehetséges gyermekeinek 
alkotásait. Mint elhangzott, 45 
nagy és kisebb méretű meseal-
kotással jöttek erre a kiállításra.

Az alapítvány 605, köztük 300 
roma származású gyermek ne-
velésével törődik rendszeresen 
és tanítják meg őket a kép-
zőművészet alapjaira. Most 
az elmúlt két évben született 
legsikeresebb rajzokat mutat-
ják be a kiállításon. Nemcsak 
egyéni, hanem csoportosan ké-
szített nagyméretű rajzokat is 
bemutatnak a közönségnek. A 
gyermekek többször meghall-
gatnak egy adott mesét, majd 
mindenki lerajzolja azt, ami a 
leginkább megragadta a hal-
lottakból, s ezeket összegyűjt-
ve a tanáraik irányításával 

Az elmúlt hetekben a szlovák közéletben 
tapasztalt turbulenciák példátlanok a rend-
szerváltoztatás óta. Ján Kuciak és jegyese 
meggyilkolása katalizátorként hatott egy-
felől a regnáló koalícióval szembeni elé-
gedetlenség kirobbanására, másfelől az 
utca hangján 1989 óta először artikuláló-
dott a rendszerszintű korrekció igénye is. 
A kormányválság olykor abszurditásba 
hajló fordulatai, ha a történteket kellő tá-
volságból szemléljük, nem többek a fel-
szín fecsegésénél. Annál tanácsosabb a 
mély háborgására figyelni, amely a sodró 
lendületű utcai megmozdulásokkal fontos 
üzenetet közvetített a politikai osztály szá-
mára: az izmosodó szlovák középosztály 
nem elszenvedője, hanem alakítója akar 
lenni a honi közéletnek.
Mélyebb szociológiai vizsgálat nélkül is 
megállapítható, hogy az utcákon a gazda-
ságilag prosperáló régiók polgárai voltak 
a leghangosabbak, míg a rozsdaövezetek 
csendje is magáért beszél. Szlovákia a 
maga Janus-arcúságával tekinthet vissza 
arra a lassan három évtizedre, amelyet a 
bársonyos forradalom óta maga mögött 
hagyott. Egyszerre van jelen a mag-Euró-

pához tartozás mind hétköznapibb élmé-
nye és a leszakadás reménytelensége.
A robusztus gazdasági fejlődés nyertesei 
ma még számukat tekintve kevesebben 
vannak, de ahhoz már elegen, hogy kö-
zösségi élményként éljék meg elégedet-
lenségük kifejezését. A szlovák politika 
populista térfele a társadalom nagyobb 
hányadát alkotó vesztesek szavazatait be-
gyűjtve, a kormányrúdnál rendszerszinten 
morzsának számító szociálpolitikai gesz-
tusokkal tartotta fenn a társadalmi békét.
Robert Fico kormányai a gazdasági fejlő-
dés ösztönzőit alig-alig csorbították, így 
az ezredforduló óta mind látványosabb 
polgárosodás lendülete a Smer-kormá-
nyok alatt sem tört meg. A polgári demok-
rácia hazai fejlődésének szervetlensége 
leginkább a gazdasági élet moguljainak, 
oligarcháinak közvetlen politikai befo-
lyásában ragadható meg. Ez a szervezett 
felvilág a helyi önkormányzatoktól a tör-
vényhozáson át a végrehajtó hatalmon 
keresztül az igazságszolgáltatásig hálózza 
be az államot, nem is beszélve a posztmo-
dern hatalmi ágnak számító médiáról.
A globális kapitalizmus félperifériáján 

fekvő államok autarkiára törekedve har-
cot hirdetnek az internacionális tőke he-
lyi reprezentánsaival szemben, helyzetbe 
hozva a nemzeti burzsoáziát, amely aztán 
neofita buzgalommal gyűri maga alá a ha-
talmi ágakat. Szlovákia a maga kétarcúsá-
gával, sok szomszédja számára irigylésre 
méltó módon, a centrum és a félperiféria 
mezsgyéjén foglal helyet: számos kórtü-
nettel, de legalább annyi lehetőséggel.
Közhely, de mégis megkerülhetetlen ál-
lítás: polgári demokrácia nem működtet-
hető polgárság nélkül. Ne legyenek csalfa 
reményeink, a szervetlen, oligarchisztikus 
berendezkedés felváltásához még hosszú 
időre lesz szükség, de 2018 tavasza egy új 
korszak nyitánya lehet. A szlovák polgár-
ság bejelentkezett közpolitikai tényező-
ként. Pártja még nincs, mert igényeit jelen 
formájukban a parlamenti ellenzék pártjai 
sem képesek kielégíteni.
Az elmúlt hetek sokunkban felidézték 
1989/1990 fordulóját, az illúziók hónapja-
it. Csak remélhetjük, hogy az előttünk álló 
évek reményei nem válnak illúziókká.

Kolek Zsolt
(Hírek.sk)

HÁBOROG A MÉLY...

Évtizedek óta nem törődik a KOMVaK a városi vagyon állagmegőrzésével

Újabb csontváz bukkan elő
a vízművek szekrényéből?

Továbbra is kóros feledékenységben szenved a komáromi önkormányzat azon csoportja, 
amely mindent elkövet annak érdekében, hogy a KOMVaK korábbi vezetésének baklö-
vései ne derüljenek ki. Látszólag elkészült a cég mélyreható átvilágítása, melyet azonban 
jó esetben is csupán felszinesnek nevezhetünk, a cégalapítás első éveinek gazdasági garáz-
dálkodásairól továbbra sem esett szó. Az általuk üzemeltetett berendezések karbantartása 
folyamatosan elmaradt, mert arra már nem jutott pénz...

Ezt a vakrozsdás, több má-
zsás zsilipkaput ki tudja 
majd lezárni egy esetleges ár-
hullám esetén?

Az önkormányzat legutóbbi 
ülésén Less Károly képviselő 
elmondta, hogy a KOMVaK 
dolgozóinak felkérésére láto-
gatást tett a szennyvíztelepen. 
Amit ott látott és tapasztalt, 
egyértelműen azt bizonyította, 
hogy az utóbbi 10-20 évben 
vajmi keveset törődött a cég 
a meglevő berendezések kar-
bantartásával. A felújítások és 
karbantartások elmulasztása 
viszont megbosszulta magát, 
hiszen a csővezetékeken lát-
ható vakrozsda, a levegőben 
lógó kábelborítások, a sokszor 
megközelíthetetlen terepviszo-

nyok az árulkodó jelei annak, 
hogy az Olláry Viktor-féle cég-
vezetésnek sokkal fontosabb 
volt a magánpincében tartott 
bulik céges pénzből történő 
kifizetése, mint az, hogy a 
város biztonságáról gondos-
kodjanak. Mint megtudtuk, a 
főzsilip, amely a Vág vizének 
betörésétől védené a várost, 
szinte teljesen használhatatlan, 
s a májusban várható árhullám 
esetén zavartalanul jutna be az 
ár a szenny vízcsatornákba, s 
akkor akár az úttesten is foly-
hatna. Minderre nem reagáltak 
a városi képviselők. Legfeljebb 

legközelebb ismét azt mond-
ják, nem tudtak róla, és újabb 
pénzcsomagot kell adnia a vá-
rosnak a régi „csontvázért”...

készülnek el a végső rajzok. 
Céljuk a művészet szeretetére 
való nevelés, tudva, hogy nem 
minden tanítványunkból lesz 
művész, de a kultúrát szeretni 
fogják és ez nagy siker, mert a 
művészet ereje táplálja a gye-
rekeket. 
Majd Jókai Tibor, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusszövetség 
elnöke, a kiállítás fővédnöke 
köszöntötte az Igazgyöngy 
Alapítvány pedagógusait 
és gyermekeit. Itt valóban 
igazgyöngyök születnek 

rajzok formájában, fogalma-
zott Stubendek László mérnök, 
Komárom város polgármestere 
köszöntőjében, melyek a gye-
rekek tehetsége mellett a peda-
gógusok áldozatos munkáját is 
dicsérik.
A kiállítást április 15-ig tekint-
heti meg a komáromi közön-
ség.

Dr. Bende István

Gyermekalkotók kiállítása a Limes Galériában
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

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

Gyógyhatás

humor-csokor
A tanár így szól az osztályhoz:
– Ha a hátsó padokban ülők olyan csendben kártyáznának, 
mint akik a középső padokban alszanak, akkor az első pa-
dokban ülők tudnának figyelni!
Székely bácsi sakkozik a lovával. Ezt látva átszól a szomszéd:
– A csudába, magának ilyen okos lova van?
Mire a székely gúnyosan:
– Méghogy ez okos? 3:1-re vezetek...

– Melyik az a szent, akit az anyósával együtt ábrázolnak?
– ???
– Sárkányölő Szent György!
– Jean, adja ide nekem a szárítókötelet!
– Miért, uram?
– Mert ki szeretném teregetni a múltamat.

A röntgen után az orvos azt mondja a betegnek:
– Uram, a felvétel szerint az ön gyomrában egy 
vekkeróra van!
– Tudom, doktor úr.
– És ez nem okoz fájdalmat önnek?
– Többnyire nem, csak amikor fel kell húzni, 
vagy a tavaszi és téli óraátállításkor...

Növényvédelem
Áprilisi teendők a kertekben

Gazdag  
könyvkínálattal várjuk 
kedves  
vásárlóinkat!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ne gondolja, hogy min-
den helyzetben létezik egy jó és egy rossz megoldás és a bol-
dogság attól függ, vajon tudjuk-e, melyiket kell választani. 
Mindig mindkét út járható számunkra, csupán az a fontos, 
hogy éljük az általunk választottat, tudatosan fogadjuk el és 
tanuljunk belőle.
HALAK (február 21. – március 20.) Most érnek be korábbi 
fáradozásának gyümölcsei. Nem lenne helyes, ha máris újabb, 
még nagyobb kívánságokkal huzakodna elő, sőt ez akár el-
lenkezőjébe is fordíthatja a mostani elégedett, nyugodtnak 
ígérkező otthoni hangulatot. Gondolatban azért foglalkozhat 
új terveivel.
KOS (március 21 – április 20.) Ne másodkézből származó 
információkra építsen, mert így csak egymásnak ellentmon-
dó beszámolókat fog hallani. Mindenki másképp értelmezi és 
másképp éli meg ugyanazt a helyzetet. Ön most csupán annyit 
tehet, hogy megpróbálja nyugodtan kibogozni az összekuszált 
szálakat!
BIKA (április 21. – május 20.) Szerelmi ügyben már megint 
olyan helyzet érik, amelyben bizony döntenie kell. Egyelő-
re azonban még mindkét oldal mellett komoly érvei vannak, 
ezért nem lát tisztán, csak azt látja, hogy miről kell lemonda-
nia, ha valamelyik lehetőség mellett elkötelezi magát.

IKREK (május 21. – június 21.) Szeretné most kibeszélni 
magát, a lehető legtöbb ember véleményét kikérni az önt 
érintő kérdésekben. Ha úgy dönt, hogy leül egy csöndes sa-
rokba a telefonjával és végigtelefonálja barátait, olyan hí-
reket hallhat, amelyek új megvilágításba helyezik az önhöz 
közelállókhoz fűződő viszonyát.
RÁK (június 22. – július 22.) Próbáljon meg kompromisz-
szumot kötni az önt nyomasztó ügyekben, különben fenn-
áll a veszélye, hogy pont azokat a kapcsolatait terheli meg, 
amelyek lelkileg fontosak önnek. Ne teremtsen szükségte-
lenül nehéz helyzeteket saját maga számára. Legyen enge-
dékenyebb!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ön szereti mindig 
saját kezűleg az ellenőrzése alatt tartani a dolgokat. Most 
ezt nyugodt szívvel feladhatja és rábízhatja az irányítást 
kedvesére. Tekintse az egészen izgalmas kísérletnek, amely-
ből sok új tapasztalatot nyer. Kapcsolatukba is új színt hoz-
hat ez a játék.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Most azokkal is 
megtalálja a hangot, akikkel eddig többnyire nem sikerült. 
Ebből kiderül, mennyire fontos az önismeret, hiszen ha ön-
magunkat ismerjük, minden embert ismerünk. Ezt eddig is 
sejtette és elméletben el is tudta fogadni, de mostani gya-
korlati élményei tökéletesen meggyőzik ennek igazságáról.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Két ember kap-
csolata kizárólag rajtuk múlik. Az lesz a kapcsolatból, ami-
vé ők teszik. Lehet belőle a sors legnagyobb ajándéka vagy 
elviselhetetlen együttlét is. Amikor erős indulatok ébrednek 
valaki iránt, aki viszonylag szorosan része az életének, ezt 
mindenképpen tartsa szem előtt.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Néha olyan bosz-
szantóan racionális tud lenni érzelmi kérdésekben is, hogy a 
környezetében élők nem hisznek a fülüknek. Az ön számára 
azt a legnehezebb és legfájdalmasabb elfogadni, hogy bizo-
nyos helyzetekben bizony spontán és igazán őszinte érzelmi 
reakciókra van szükség.
NYILAS (november 23. – december 21.) Elindult egy új úton, 
de még bizonytalan, hogy vajon jól döntött-e. Érdemes egyelőre 
nyitva hagyni a visszavonulás útját, amíg tisztába nem jön vele, 
hogy merre is tart. Kellő önbizalommal és a megfelelő segítőket 
maga mögött tudva nincs oka aggodalmaskodni.
BAK (december 22. – január 20.) Mindegy, hogy dolgozik 
vagy a szabadságát tölti éppen, esetleg otthoni ügyeit intézi, 
mindenképpen eredményes lesz ez a hét. Partnerével egy test, 
egy lélek. Régen volt idejük és lehetőségük ilyen intenzíven 
együtt lenni és ilyen közelséget megélni egymással, mint ezek-
ben a napokban. Egészségében is gyökeres pozitív változással 
számolhat.

Beköszöntött a szeszélyes 
és bolondos április, a ta-
vaszhó, melyet a régi ka-
lendáriumok szelek és Szent 
György (a sárkányölő) ha-
vának is neveztek. Több ba-
bonás hiedelem kapcsolódik 
április elejéhez is, ekkortájt 
nem volt tanácsos esküvőt 
tartani, építkezésbe kezdeni, 
„április hónap, ha nedves, 
aratás lesz bő és kedves”, 
„az áprilisi esőzés kergeti a 
fagyot”.
Az 1881-ben megjelent 
Bácskai naptár szerint leg-
fontosabb áprilisi kerti teen-
dőink az alábbiak: „Nyesd a 
barackfát. Irtsd a kerti fér-
get, most ültesd, akkor lesz 
szép sűrű sövényed. Szőlőt 
is bujtathatsz még, most leg-
jobb karózni. A palántát le-
het ki szabadba hozni. Töb-
bet arat, ki most hengerel, 
azt mondják.”

Akinek van hozzá bátorsága 
és némi tapasztalata, annak 
ez az időszak a legalkalma-
sabb a gyümölcsfák oltá-
sához. Az általunk áhított 
fajtájú gyümölcsfáról ősszel 
megszedett oltóvesszővel 
héj alá, vagy hasítékoltással 
a fiatalabb fákat, míg a meg-
ifjított idősebb fákat kecs-
keláb-ékezéssel vagy hasíté-
koltással varázsolhatjuk újjá.
Ültethetünk még új gyü-
mölcsfákat és szőlőtöveket, 
de ez az időszak az örökzöl-
dek számára a legalkalma-
sabb.
Lassan közeledik az utol-
só pillanat, hogy a károsítók 
nagy nyári elszaporodását 
még csírájában elfojthas-
suk, ezért készüljünk fel a 
gyümölcsfák virágzás utáni 
permetezésére. Terepszemlét 
tarthatunk gyümölcsfáink ala-
pos vizsgálatával, miközben a 
magházak duzzadásának fo-
kából már láthatjuk, milyen 
termésre számíthatunk nyá-
ron, jut-e elegendő termés a 
befőzésre is, vagy rosszabb 
esetben csak nassolgatásra 
lesz elegendő.
Az almatermésűeket piros-
bimbós állapotban, tehát még 
virágzás előtt permetezzük, 
ha elengedhetetlennek tartjuk 
a vegyszeres beavatkozást a 
természetbe.
A lombosodó málna- és sze-
dervesszőket a támberendezé-
sek vízszintes huzalaihoz erő-
síthetjük, de a fölöslegesnek 
ítélt tősarjaktól is megszaba-
dulhatunk egy nyisszantással.
Amennyiben gyümölcsfáin-
kat termőkaros orsó- vagy 

sövényformára alakítottuk, 
itt az ideje a vesszők lekötö-
zésének.
Féltve babusgatott szamóca-
ágyásunkba, miután jó alapo-
san megtrágyáztuk – hiszen 
az egyik „legfalánkabb” nö-
vényünkről van szó –, he-
lyezzünk a tövek köré taka-
róanyagot szalmából, mely a 
későbbiek folyamán megvédi 
a zamatos terméseket a szeny-
nyeződéstől és egyben csök-
kenti a rothadás veszélyét is.
Újítsuk fel balkonládáinkat, 
cseréljük vagy frissítsük fel a 
talajukat, és felhasználásukig 
akár retket is vethetünk né-
melyikbe átmenetileg, vagy 
beültethetjük árvácskával, 
százszorszéppel és primulá-
val.
A fényszűkében sokat szen-
vedett szobanövényeink át-
ültetése is aktuális. A régi 
cserépből viszonylag száraz 
állapotban kivett földlabdát 
lazítsuk meg, és fésüljük át 
a külső gyökerekkel átszőtt 
részüket, és egy számmal na-
gyobb cserépbe ültessük át, 
a fajnak megfelelő típusú ta-
lajjal pótolva a hiányzó részt, 
majd alaposan öntözzük meg 
szobahőmérsékletű vízzel.
Elkezdhetjük a függőkosarak 
beültetését, hogy a fagyve-
szélyes időszakot követően 
kiakaszthassuk azokat a sza-
badba. Addig a növényeink 
gyökérzetükkel alaposan át-
szövik a speciális közegüket, 
és felkészülnek a teljes nyá-
ron át tartó virágképzésre.
  – la –
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

* Eladó Suzuki Swift 1,25 die-
sel, gy. év: 2006, ára 3300 euró. 
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Nagyharcsáson ta-
nya. Tel.: 0908 780 591.

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  Dr. Viola Miklós sebész

 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész

 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész

 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész

 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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MŰSORA JÁNLAT
ápri l is  7-től  13-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 Éjsza-
kai program

TV2
7.00 Mesék, 13.00 Éjjel-
nappal szülők (amer.), 
13.30 Honey 2 (amer.), 
16.00 Zoolander (amer.-né-
met), 18.00 Tények, 18.55 
Transformers (amer.), 
22.00 A szállító (amer.), 
0.00 Még mindig tudom, 
mit tettél tavaly nyáron 
(amer.), 2.10 A férjem vé-
delmében (amer.)

RTL Klub
7.05 Kölyökklub, 13.45 
Taxi (f rancia), 16.10 El-
varázsolt kastély (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz plusz , 20.00 A tanár 
(magyar), 21.10 Nagyfater 
elszabadul (amer.), 23.20 
Maga a pokol (amer.), 1.30 
Átkozot tak harca (amer.)

RTL II
9.30 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.00 Volt egyszer 
két Németország (német), 
11.00 Robin Hood legújabb 
kalandjai (amer.), 12.50 Az 
utolsó csavar (amer.), 15.00 
CSI: Miami (amer.), 16.00 
A gyanú árnyékában. 21.00 
Carrie (aemr.), 23.00 CSI: 
Miami helyszínelők (amer.), 
0.00 Isten lánya (amer.)

M2
11.45 A meseerdő la-
kói, 12.40 Gyerekversek, 
12.50 Rozsdalovag, 13.15 
Caillou, 14.50 Csizmás 
kandúr, 16.40 Micimac-
kó, 19.25 Sam, a tűzoltó, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
Müpar t-koncer tek, 1.35 
Minden nap

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka (né -
met),  13.25 Kut yabaj 
(a mer.) ,  15.0 0 Tüskevá r 
(mag ya r) ,  16.45 Gasz t-
roa ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.40 Sze rencseszom -
ba t ,  19.30 Csa k sz í n há z 
és  más sem m i (mag ya r) , 
20.35 A sz í nész nő (ma -
g ya r) ,  22 .05 A t ég la 
(a mer.) ,  0.35 Ö nök ké r-
t ék 

Duna World
11.25 Egy éjszaka Erdély-
ben (magyar), 13.20 Ot t-
honom lesz az Isten háza , 
16.20 Hit és erkölcs, 
16.50 Hétvégi belépő, 
18.50 Térkép, 19.25 Ízőr-
zők, 20.00 A meghódítot t 
Kár pát-medence, 21.35 A 
Bagi Nacsa Show, 22.35 
Tóth János (magyar), 
23.40 Opera Café

Pozsony 1
11.55 Forró lehelet (szlo-
vák), 13.20 Hogyan ölte 
meg magát Vince (szlo-
vák), 16.10 Addams csa-
lád (amer.), 17.55 A szo-
cializmus fétisei, 18.30 
Építs házat, ültess fát!, 
19.00 Híradó, 20.30 A test 
titkai, 21.30 Talkshow, 
22.25 Adriano Olivetti 
(olasz)
Pozsony 2
11.45 Tudományos maga-
zin,  12.50 Bajnokok Ligá-
ja magazin,  13.50 Tenisz, 
15.45 Labdarúgás,  18.05 
Az élet  örömei,  18.30 Esti 
mese, 19.55 Hírek, 20.10 
Dokumentumfilm, 22.25 
Taboo (angol),  23.20 A 
híd (dán-svéd)

Markíza tv 
7.25 Tom és Jer ry (amer.), 
11.45 Szupersztár, 14.00 
Apádra ütök (amer.), 16.15 
Hir telen 30 (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Bolondos vaká-
ció (amer.), 22.35 Hogyan 
lopjunk felhőkarcolót 
(amer.), 0.40 Éjjel-nappal 
szülők (amer.)

JOJ TV
7.00 Gumimacik, 10.30 
Viszlát, nagyi!, 11.55 Ik-
rek, 12.40 Szünidő (szlo-
vák), 13.40 Igaz történe-
tek, 14.55 James Bond 
(amer.), 17.55 Hotel, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 
A kém (amer.), 23.20 Ma-
gasfeszültség alatt (amer.), 
1.30 Mélyvíz (amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 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
8.15 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.20 Több, mint 
testőr (amer.), 12.40 Éj-
jel-nappal szülők (amer.), 
13.10 Gyilkos sorok 
(amer.), 14.15 Transfor-
mers (amer.), 17.25 Ri-
post, 18.00 Tények, 18.55 
Magyarország válasz t 
(amer.), 23.00 A mexikói 
(amer.), 1.40 A törvény 
erejével (amer.)

RTL Klub
6.45 Kölyökklub, 10.55 A 
Muzsika TV bemutatja, 
13.10 Profik a konyhámban, 
14.55 Nevelésből elégséges 
(amer.), 15.25 A tanár (ma-
gyar), 16.45 Keresem a csa-
ládom, 18.00 Híradó, 19.10 
Kilenc élet (francia-amer.), 
21.00 Választás 2018, 22.50 
Parker (amer.), 1.40 Totál 
szívás (amer.)

RTL II
10.50 Diana (angol), 13.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
18.00 Az igenember 
(amer.), 20.00 Valentin-nap 
(amer.), 22.25 Téli mese 
(amer.), 0.35 Valentin-nap 
(amer.)

M2
12.41 Pom-Pom meséi, 
13.15 Cail lou , 14.00 Egy 
kupac luf i , 14.50 Csip -
kerózsika (német), 16.15 
Szóf ia hercegnő, 16.40 
Micimackó, 17.50 Vam-
pi r ina , 18.15 Ver ne Gyula 
csodálatos utazásai , 20.15 
Tut i g imi (amer.), 21.10 
Vil lámcsapás (amer.), 
23.45 Mit gondolsz , k i 
vagy? 

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.30 A művészet 
templomai, 14.55 Hit , er-
kölcs és hűség, 15.30 Ró -
zsafabot (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.30 Vir tu-
ózok, 19.00 Jul ia és Jul ia 
(amer.), 21.05 A tehetsé -
ges Mr. Ripley (amer.), 
23.30 A Bagi Nacsa Show

Duna World
11.20 Régi ker ingő (ma-
gyar), 13.20 Nagyok, 
13.50 Dokumentumf ilm, 
14.45 Ismerd meg!, 16.40 
Hétvégi belépő, 18.40 Öt 
kont inens, 19.10 Hazajá-
ró, 19.45 Gasz t roangyal , 
21.00 A szeretet mint 
tőke, 21.55 Hogy volt?, 
1.15 Rózsafabot (magyar)

 Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 Agat ha Ch r i s t ie: 
Poi rot  (a ngol) ,  14.40 
Ha rc Mosz k váé r t ,  16.05 
C s e n d ő r t ö r t é n e t e k , 
17.45 Menjü n k a  ke r t-
be!,  18.15 Konyhá m t i t-
ka i ,  19.0 0 Hí r adó,  20.30 
Max felüg yelő (sz lová k), 
21.25 Hu l lá mok he rcege 
(a mer.) ,  23.35 I smét lé sek

Pozsony 2
12.05 Mesék, 14.00 Ke-
rékpározás, 17.45 Az élet 
örömei, 18.15 Szlovák 
várak és kastélyok, 18.30 
Est i mese, 19.55 Híradó, 
20.10 Dokumentumf ilm, 
20.50 A 11. parancsolat 
(szlovák), 23.05 Monty 
Python

Markíza tv
6.55 Tom és Jerry, 7.10 
Sheena, a dzsungel király-
nője (amer.), 12.15 Chart 
Show, 14.25 Rácsok mö-
gött (amer.), 17.00 Felvég, 
alvég, 18.15 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Szupersztár, 23.00 
Hirtelen 30 (amer.), 1.15 
Száguldó bomba (amer.) 

JOJ TV
7.45 Z, a hangyga (amer.), 
9.20 Geissenék, 11.25 De-
fektes derbi (amer.), 13.35 
A Föld után (amer.), 15.50 
Új kertek, 16.50 A nya-
raló, 17.55 Új lakások, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 A hetedik meny-
nyország, 23.00 22 perc 
(amer.), 0.40 Az én szuper 
exnőm (amer.)

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdá-
ba csalva (német), 13.05 A 
piramis, 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj ve-
lem! (mexikói), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Bezár a bazár, 20.35 Áll az 
alku, 22.00 Drágám, add 
az életed!, 23.45 Időhurok 
(amer.), 1.50 Bűnös Chica-
go (amer.), 3.15 Hazudj, ha 
tudsz! (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.40 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.20 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A konyhafőnök, 21.10 Ba-
rátok közt, 21.50 Éjjel-nap-
pal Budapest, 23.00 CSI: A 
helyszínelők (amer.)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.50 A gyanú ár-
nyékában, 14.50 Showder 
Klub, 16.30 Oltári csajok 
(magyar), 17.30 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.30 
Showder Klub, 20.30 Oltá-
ri csajok (magyar), 22.00 
Showder Klub, 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
11.35 Frakk, a macskák 
réme, 11.45 Mazsola és Tádé, 
12.25 Mézga család különös 
kalandjai, 13.25 Tashi, 15.25 
Zou, 16.45 A dzsungel köny-
ve, 17.10 Mickey egér játszó-
tere, 19.40 Éliás, a kis mentő-
hajó, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 7-kor nálam!, 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Akusztik, 
0.55 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie 15 perces 
kajái, 13.30 Honfoglaló, 
14.20 Mámoros szerelem 
(mexikói), 15.10 A vidé-
ki doktor (német), 16.00 
A hegyi doktor (német), 
18.00 Híradó, 18.35 Vég-
telen szerelem (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Kékfény, 21.25 Kár tya-
vár (amer.), 22.25 NCIS 
(amer.), 0.45 Én a szövésre 
adtam magam

Duna World
11.10 Megszállottak (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.45 
Ízőrzők, 14.15 Öt konti-
nens, 14.45 Család-barát, 
16.25 Roma magazin, 16.55 
Domovina, 17.25 Ízőrzők, 
18.05 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Hogy volt?, 21.35 
Üdítő, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
Mentők, 16.25 A világ kin-
csei, 16.55 Talkshow, 17.50 
Párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 Az 
állam védelme (francia), 
22.05 Az ajtó mögött, 22.45 
Csendőrtörténetek

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.25 
Nagyothallók műsora, 
15.30 Nemzetiségi maga-
zin, 16.45 Szia, Szlová-
kia!, 18.30 Esti mese, 19.55 
Híradó, 21.00 A diagnózis, 
21.30 A család 

Markíza 
9.55 Apukák, 10.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 
11.55 Családi történetek, 
13.00 A mentalista (amer.), 
14.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi törté-
netek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Szomszédok (szlo-
vák), 21.10 A konyha, 
21.50 Kredenc, 23.00 Rea-
lity show

JOJ TV
12.55 Topsztár, 13.20 Csa-
ládi ügyek, 14.45 Rendőrök 
akcióban, 15.55 Igaz törté-
netek, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
22.35 Szuper karaoki, 23.30 
Leselkedő, 0.30 Zsaruvér 
(amer.) 

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdába 
csalva (német), 13.05 Bezár 
a bazár, 14.40 A betolako-
dó (mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár, 20.35 
Áll az alku, 22.00 Drágám, 
add az életed!, 23.45 NCIS 
(amer.), 0.45 Lángoló Chi-
cago (amer.), 1.45 Kegyetlen 
csillogás (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.40 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.20 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A konyhafőnök, 21.10 Ba-
rátok közt, 21.50 Éjjel-nap-
pal Budapest, 23.00 Házon 
kívül

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.50 A gyanú árnyé-
kában, 14.50 Showder Klub, 
16.30 Oltári csajok (magyar), 
17.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 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
12.25 Mézga család különös 
kalandjai, 15.00 Tesz-vesz 
város, 16.45 A dzsungel 
könyve, 17.35 Dr. Plüssi, 
18.00 Jake, 19.10 Alvin és a 
mókusok (amer.), 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Melis-
sa és Joey (amer.), 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Hawaii 
Five-0 (amer.), 23.25 Kulisz-
szák mögött, 0.25 Zorro (ko-
lumbiai)

Duna tv
13.30 Honfoglaló, 14.20 Má-
moros szerelem (mexikói), 
15.10 A vidéki doktor (né-
met), 16.00 A hegyi doktor 
(német), 17.00 Ridikül, 18.35 
Végtelen szerelem (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Önök kérték, 21.25 Velvet 
Divatház (spanyol), 22.20 
Laura rejtélyei (amer.), 23.10 
A levendula illata (angol)

Duna World
11.20 Johann Sebastian 
Bach (magyar), 13.40 Ha-
zajáró, 14.35 Család-barát, 
16.10 Nemzetiségi magazi-
nok, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.50 Ma-
radj velem, 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 kin-
csei, 17.00 Második lehető-
ség, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten 
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Cartouche (francia-olasz), 
22.20 Higgy nekem! (angol), 
23.20 Törvény és rend

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 12.35 
Kerékpározás, 15.25 Ruszin 
magazin, 16.00 Horgászok-
nak, 16.45 Szia, Szlovákia!, 
18.10 Szlovák falvak encik-
lopédiája, 18.30 Esti mese, 
19.55 Híradó, 20.10 Doku-
mentumfilm, 22.25 Talkshow 

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 
19.00 Híradó, 20.30 A leg-
nagyobb győztes, 22.00 10 
évvel ezelőtt, 0.15 A menta-
lista (amer.)

JOJ TV
12.45 Topsztár, 13.50 Rend-
őrök akcióban, 15.55 Igaz 
történetek, 17.55 Főzd le 
anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Szema-
for, 21.55 Farkasok (szlo-
vák), 0.00 Zsaruvér (amer.), 
0.55 Gyilkos elmék (amer.) 

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csap-
dába csalva (német), 13.05 
Bezár a bazár!, 14.40 A be-
tolakodó (mexikói), 15.45 
Álmodj velem! (mexikói), 
16.50 Feriha (török), 18.00 
Tények, 19.00 Bezár a ba-
zár, 20.35 Áll az alku, 22.00 
Drágám, add az életed!, 
23.20 Tények extra, 23.45 A 
dolgok állása (amer.-angol)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.40 A konyhafőnök, 
15.45 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), 2.00 
Megrázó tehetség (amer.)

 RTL II
11.55 Gyilkos ügyek (amer.), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.50 Showder Klub, 
17.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.30 Showder Klub, 
20.30 Oltári csajok (magyar), 
22.00 Showder Klub Best of, 
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2
13.25 Mézga Aladár különös 
kalandjai, 14.20 Pocoyo, 15.00 
Tesz-vesz város, 16.10 Mesélj 
nekem!, 17.10 Mickey egér ját-
szótere, 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
12.00 Hírek, 12.50 Jamie 15 
perces kajái, 13.30 Honfog-
laló, 14.20 Mámoros szere-
lem (mexikói), 15.10 A vi-
déki doktor (német), 16.00 
A hegyi doktor újra rendel 
(német), 17.00 Ridikül, 
18.00 Híradó, 18.35 Végte-
len szerelem (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.35 A Durell 
család (angol), 21.30 A fá-
tyolos hölgy (olasz), 22.40 
Hóvirágünnep (cseh)

Duna World
11.15 Johann Sebastian 
Bach (magyar), 13.20 Ma-
gyar gazda, 13.45 Noé ba-
rátai, 14.50 Család-barát, 
16.25 Nemzetiségi maga-
zinok, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 A 
világ kincsei, 17.00 A má-
sodik lehetőség (lengyel), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Bajnokok Ligája, 
23.30 Szlovák f ilmek hete: 
Fair play, 1.05 Nash Brid-
ges (amer.)

Pozsony 2
14.35 A diagnózis, 15.30 
Magyar magazin, 16.45 
Szia, Szlovákia!, 17.45 A 
régmúlt idők nyomában, 
18.30 Esti mese, 20.45 A 
2017-es év építménye, 22.05 
Művészetek, 23.30 Rajzok 
és fantázia

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi tör té-
netek, 12.55 A mentalista 
(amer.), 14.50 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi 
tör ténetek, 17.00 Híradó, 
17.25 Ref lex, 17.55 Apu-
kák, 19.00 Híradó, 20.30 
Char t Show, 22.35 Talk-
show, 23.35 A mentalista 
(amer.), 1.30 Gyilkos haj-
sza (amer.)
JOJ TV
12.30 Topsztár, 13.30 Rend-
őrök akcióban, 15.40 Igaz 
történetek, 17.00 Híradó, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Hotel (szlovák), 
22.40 Farkasok (szlovák), 
23.45 Kellemetlen esetek 
(szlovák), 23.40 Zsaruvér 
(amer.), 1.40 Krimi

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csap-
dába csalva, 13.05 Bezár a 
bazár, 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár!, 20.35 
Áll az alku, 22.00 Drágám, 
add az életed!, 1.45 Koro-
nák harca (amer.), 3.30 Ha-
zudj, ha tudsz! (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.40 A konyhafőnök, 
15.45 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 Ha-
lálos fegyver (amer.), 3.00 
Odaát (amer.)

RTL II
10.00 A narancsvidék 
(amer.), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.50 A gyanú árnyékában, 
14.50 Showder Klub, 16.50 
Anyák gyöngye (amer.), 
19.50 Showder Klub, 20.50 
UEFA EL mérkőzés, 0.30 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.15 Kérem a következőt, 
12.25 Mézga család, 13.25 
Tashi, 15.25 Zou, 16.55 Szu-
per négyes, 17.35 Dr. Plüssi, 
18.00 Jake, 19.10 Alvin és 
a mókusok, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 KiberMa, 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Hawaii Five-0 (amer.), 0.25 
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 12.50 Jamie 
15 perces kajái, 13.20 
Honfoglaló, 14.10 Mámo -
ros szerelem (mexikói), 
14.55 A vidéki doktor (né-
met), 15.50 A hegyi dok-
tor (német-oszt rák), 17.00 
Ridikül, 18.00 Híradó, 
18.35 Végtelen szerelem 
(török), 19.30 Honfogla-
ló, 20.25 Tóth János (ma-
gyar), 21.00 Fábry, 22.20 
Lesz ez még így se (amer.) 

Duna World
11.25 Johann Sebasti-
an Bach (magyar), 13.20 
Kék bolygó, 13.45 Opera 
Café, 14.15 Magyar kró-
nika, 14.50 Család-barát, 
16.25 Nemzetiségi maga-
zinok, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Szenes Iván emlék-
koncert, 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 el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.35 Fegyver-
nepper (német), 23.05 Tör-
vény és rend, 23.50 Gyere-
kek (szlovák)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.45 A mér-
leg, 14.30 Művészetek, 
15.35 Roma magazin, 16.00 
Tesztmagazin, 16.20 Nem-
zetiségi hírek, 16.45 Szia, 
Szlovákia!, 17.45 Régmúlt 
idők nyomában, 18.30 Esti 
mese, 20.45 Labdarúgás, 
23.20 Fényképészek

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 Hír-
adó, 17.55 Főzd le anyá-
mat!,  19.00 K r imi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
21.40 Heti hetes, 23.25 
Zsaruvér (amer.), 0.25 
Gyilkos elmék (amer.)

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csap-
dába csalva, 13.05 Bezár a 
bazár!, 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár!, 20.35 
Áll az alku, 22.00 Drágám, 
add az életed!, 23.20 Té-
nyek extra, 23.45 Bumeráng 
(amer.), 2.10 Sherlock és 
Watson (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.15 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.40 A konyhafőnök, 
15.45 Story extra, 16.20 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.05 A konyhafőnök, 
21.10 Barátok közt, 21.50 
Éjjel-nappal Budapest, 
23.00 Showder Klub, 2.05 
A jelenés (amer.)

 RTL II
11.00 Hazug csajok társasága 
(amer.), 12.50 Segítség, baj-
ban vagyok!, 13.50 A gyanú 
árnyékában, 14.50 Showder 
Klub, 16.30 Oltári csajok (ma-
gyar), 17.30 Segítség, bajban 
vagyok!, 18.30 A gyanú árnyé-
kában, 19.30 Showder Klub, 
20.30 Oltári csajok (magyar), 
22.00 Showder Klub, 23.30 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.55 Nálatok laknak ál-
latok?, 13.25 Tashi, 14.20 
Pocoyo, 15.25 Zou, 16.10 
Mesélj nekem!, 16.45 A 
dzsungel könyve, 17.10 Mic-
key egér játszótere, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Hol-
nap tali (magyar), 21.55 Én 
vagyok itt!, 22.40 Hawaii 
Five-0 (amer.), 0.30 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie 15 perces 
kajái, 13.30 Honfoglaló, 
14.20 Mámoros szerelem 
(mexikói), 15.10 Erdész-
ház Falkenauban (német), 
16.00 A hegyi doktor (né-
met), 17.00 Ridikül, 18.35 
Végtelen szerelem (török), 
19.30 Virtuózok, 20.30 Az 
angol, aki dombra ment fel, 
de hegyről jött le (angol), 
22.10 Derült égből apu 
(f rancia-angol)

Duna World
11.20 Johann Sebastian 
Bach (magyar), 13.15 Ko-
sár, 13.40 Rúzs és selyem, 
15.00 Család-barát, 17.05 
Öt kontinens, 17.35 Ízőr-
zők, 18.05 Gasztroangyal, 
19.00 Itthon vagy!, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Önök kér-
ték, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe, 15.15 
Szórakoztató műsor, 16.25 
A világ kincsei, 17.00 Má-
sodik lehetőség (szlovák), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Mit tudom én, 22.45 
Bullit esete (amer.), 0.35 
Talkshow

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.55 
Dokumentumfilm, 16.45 
Szia, Szlovákia, 17.45 Rég-
múlt idők nyomában, 20.10  
Hagyományos gyógymód, 
21.00 Sherlock: A ször-
nyű menyasszony (angol), 
22.30 Szlovák f ilmek hete
Markíza tv
12.00 Családi tör téne-
tek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 14.55 Jószomszé-
di viszonyok, 15.55 Csalá-
di tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szeretők 
(szlovák), 21.40 Harc a lá-
nyomér t (amer.), 23.45 A 
mentalista (amer.)
JOJ TV
12.35 Topsztár, 13.45 
Rendőrök akcióban, 14.45  
Arthúr és a villangók 
(amer.), 17.00 Híradó, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35  Hotel (szlo-
vák), 21.40 Áll az alku, 
22.45 Boszorkányüldözés 
(amer.), 0.45 A férfiak 
nem sírnak (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

Elkészítése:
A hússzeleteket megpaskoljuk, mindkét oldalát enyhén sózzuk, 
borsozzuk.
A megtisztított burgonyát megmossuk, és fél centi vastag ka-

rikákra vágjuk. A megtisztított vöröshagymát szintén karikára 
szeljük.
A sütőt előmelegítjük 180 fokra.
Megfelelő nagyságú tepsit zsírral kikenünk, beleterítjük a bur-
gonyát, rá a hagymát és ízlés szerint sózzuk (óvatosan bánjunk a 
sóval, mert a szalonna sós). Betakarjuk a húsokkal, melyekre a 
bevagdosott szalonnaszeleteket helyezzük.
Ráöntünk 2 dl vizet, alufóliával befedjük és sütőbe tesszük. 160 
fokon 45 percig pároljuk, majd levesszük a fóliát. Átforgatjuk a 
húst és a szalonnát, és készre sütjük.

sütési hőfok: 160°C
tepsi mérete: 34x26x6 cm

Hozzávalók:
50 dkg sertéstarja
30 dkg füstölt szalonna
1,5 kg burgonya
2 nagy fej vöröshagyma
só ízlés szerint
bors ízlés szerint (őrölt)
1 ek sertészsír (a tepsi ki-
kenéséhez)
2 dl víz

Somlói galuskaSertéstarja
parasztosan Hozzávalók:

6 db tojás
6 ek liszt
6 ek kristálycukor
1 cs sütőpor
1 cs vaníliás cukor
2 ek kakaópor
1 db tortabevonó
1 üveg rumaroma
A krémhez
1 cs pudingpor
4 db tojás
39 ek kristálycukor

1,5 l tej
darált mogyoró

REKOM
Rekonštrukcia 

bytov
Lakásfelújítás

Tel.: 0948 622 051
905 450 570

Elkészítés:

A tojások sárgáit a kristálycukorral habosra keverjük, majd a lisz-

tet a sütőporral és a kakaóporral összekeverjük. A tojásfehérjét 
kemény habbá verjük.
A cukros tojássárgáját apránként, folyamatosan kavargatva a fe-

hérjéből készült habhoz adagoljuk, majd ugyanígy járunk el a sü-

tőporral és a kakaóporral elkevert liszttel is. Amikor eldolgoztuk, 
kivajazott, kilisztezett tepsibe öntjük. 10 percig erősebb tűznél 
(5-ös fokozat), majd utána levéve (4-es fokozat), tovább sütjük a 
piskótát. Kb. 25 perc alatt sül meg.
Közben elkészítjük a pudingot: kevés hideg tejjel elkeverjük a pu-

dingport, ízlés szerint adunk hozzá kristálycukrot (3-5 ek. cukor 
elegendő bele). A maradék tejet felforraljuk, majd hozzáöntjük a 
már simára kevert port, és folyamatos kevergetés mellett forraljuk 
minimum 1 percig. Ha elkészült, kicsit hagyjuk kihűlni. Addig a 
piskótánkat körülbelül 2x2 cm-es kockákra vágjuk. (Nem baj, ha 
kisebb, de nagyobb ne legyen.)

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
április 7-én Herman
április 8-án Dénes
április 9-én Erhard
április 10-én Zsolt
április  11-én Leó
április  12-én Gyula
április  13-án  Ida
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Megemlékezés

Jelző- és információs
táblák árusítása!

(műanyag, illetve öntapadós)

www. najtabulky.sk

Eladó fűszerpaprika
Gútán

Tel.: 0908 853 224

HITELEK,
KÖLCSÖNÖK.
Tel.: 0905 928 195.

A Polgár
temetkezési 

vállalat
Nemesócsáról
és környékéről

keres munkatársakat 
(sírásókat).

Jelentkezni a 0905262715-
ös telefonszámon, vagy 

személyesen lehet.

* Kőműves- és festőmunkák, 
térkőlerakás, kartonozás, ke-
rítések falazása, garázsépí-
tés, padlástér szigetelése. Tel.: 
0905 295 528.

Csak az idő múlik,
jó szülőket feledni nem lehet,
szívünk örökké őrzi emléküket.

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, 
Páczer Gizella  és  Páczer László

Autószerelői végzettségű munkatársat keresünk
autószerelő műhelyünkbe

(Komáromi járás. B típusú jogosítvány). 
Tel.: 0908 944 944.

Eközben gőz fölött megolvaszt-
juk a tortabevonót. Figyeljük, 
hogy ne égjen meg, mert ke-

serű és csomós lehet. Ha ezzel 
is elkészültünk, vegyünk elő 7 
db sütikelyhet (vagy poharat), 
és a felolvasztott csokiból önt-
sünk mindegyikbe egy keveset. 
A kelyhek aljára helyezzünk a 
kockákra vágott piskótadara-

bokból (kb. 5-7 db), locsoljuk 
meg mindegyiket egy kevés 
rumaromával és tegyünk rájuk a 
pudingból 1-1,5 evőkanállal.
A 4 tojást ismét kettéválasztjuk 
és a fehérjéket kemény habbá 
verjük. Mikor már kezd ke-

ményedni, 4 ek cukrot és egy 
kupaknyi átszűrt citromlevet 
adunk hozzá, majd tovább ver-
jük. Ezt habzsákba tesszük és a 
süti tetejére nyomjuk. Megszór-
hatjuk kevés tört mogyoróval 
(nem sóssal), majd öntsünk rá a 
maradék csokiból. (A hab a tete-

jén lehet bolti tejszínhab is.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívünkből kitörölhetetlen,

mély fájdalommal
mondunk köszönetet

a rokonoknak, szomszédoknak,
a volt munkatársaknak,

a jó barátoknak és mindazoknak,
akik elkísérték utolsó útjára
a szeretett férjet és édesapát,

Szabó Lászlót,
akit a kegyetlen halál 61. életévében

ragadott ki szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat és részvétnyilvánításokat,

amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

* Megrendelhetők 7-hetes 
Dominant tojójércék több 
színben, 3,70 euró/db áron. 
Tel.: 0902 170 287, illetve 
0905 270 597.
* Bogyán eladó 3-szobás csalá-
di ház 16 áras kerttel. Érdeklőd-

ni lehet a 0904 193 470-es tele-

fonszámon.

* Bérbe adó, eladó vagy elcse-
rélhető háromszobás családi 
ház Búcson. Gyors megegye-
zés, előnyös feltételek. Tel.: 
0907 054 112.
* Heremag eladó. Tel.: 0907 
578 200.

SEISHIN KARATE
Slovakian Open 2018 – Nyílt Szlovák Bajnokság

Dunaszerdahelyen rendezték meg az év legnagyobb versenyét, a Nyílt Szlovák Bajnoksá-
got. A versenyre közel 420 fő nevezett 33 klubból, 4 országból (Magyarország, Ukrajna, 
Lengyelország és Szlovákia). A keszegfalvai Seishin Karateklubból 47 karatéka nevezett 
a versenyre.
A versenyt dr. Horváth Zoltán, Dunaszerdahely 
város alpolgármestere nyitotta meg. Köszöntöt-
te a megjelent versenyzőket és szülőket, majd 
megköszönte, hogy Dunaszerdahely lehet a 
helyszíne ennek a nagyszerű rendezvénynek.
Markovics János a Szlovák Shinkyokushin Szer-
vezet vezetője megköszönte a szponzoroknak, 
és a szülőknek, hogy támogatták ennek a nagy-

szabású rendezvénynek a létrejöttét. A megnyi-
tó után a küzdelmek öt küzdőtéren zajlottak. A 
gyerekek nagyon lelkesen és színvonalasan küz-

döttek, dicséret illeti az edzőket a felkészítésért.
A keszegfalvai Seishin Karateklubból 8 verseny-

ző szerzett aranyérmet: Markovics Ádám (Ke-

szegfalva) * Öllös Hunor, Farkas Attila, Farkas 
Kevin, Tóth Fábián (Dunaszerdahely) * Csikán 
Dominik (Megyercs) Kovács Tamás Adrián 
(Csallóközaranyos) * Soós Regina (Vásárút).
Ezüstérmes lett Jakab Adrienn (Csallóközara-

nyos) * Laboda Réka (Keszegfalva) * Almási 
Orsolya, Bognár Marcel, Bognár Péter, Alföldi 

András, Németh Gábor (Dunaszerdahely) * For-
gács Armand, Szabó Bálint (Ekel) * Hrabovsky 
Ján, Fekete Abigél, Fekete Levente (Megyercs) 
* Gányovics Ádám, Horváth Levente, Barényi 
Zsombor (Vásárút).
Bronzérmes lett Cserepes Zoltán, Nagy János, 
Bognár Vivien (Nemesócsa) * Meleg Vince, 
Mészáros Erik, Nagy Rebeka (Dunaszerda-

hely) * Gálfiová Miriam, Szlávik Karin, Csikán 
Ádám (Megyercs) * Vangel Flórián, Jankó Áron 
(Nagymegyer) * Goda György, Pastorek Kinga, 
Hausleitner Mercedes (Keszegfalva) * Soós Ri-
chárd (Ekecs) * Szilágyi Virág, Chribik Mária 
(Ekel) * Menző Rebeka, Végh Szabolcs, Doho-

rák Panna, Csémy Emma, Boráros Viktória, Mi-
hályi Bálint (Vásárút).
A nyílt bajnokságról a legharcosabb versenyző 
címét Cserepes Zoltán (Nemesócsa) hozhatta 
haza.

Jövő hónap végén Ekecsen
mérhetik össze a tudásukat a karatékák.

halálának
 15.  és  10.
évfordulóján

Szerető családjuk 

Komáromban született: a szilasi Luko-

vics Bálint Tamás, a perbetei Gacsal Szo-

fia, az ógyallai Libáriková Diana, a dunamocsi 
Gulová Emma, az ipolyhídvégi Sógor Alex, a hulli 
Vaško Michal, a keszegfalvai Őszi István Gábor, 
a nagymegyeri Lőricz Bíborka, a nagykeszi Szül-
lő Patrik, a marcelházai Kovács Zoltán Olivér, az 
érsekújvári Guzmanová Dorota, a komáromi Ke-

szeg Dóra, Kollárik Noel Brendon, Bodzáš Zsófia, 
Pusztai Benett, Čomor Miklós, Rakús Teo, Bran-

dová Noémi és Prezmecká Leoni.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünk-
ből: a komáromi Krajčík František (78 éves), Klin-

da Lajos (83 éves), Gregorová Alžbeta (78 éves), 
Kišvince Iván (68 éves) és Pinke Erika (65 éves), a 
gútai Tóth Ervin (85 éves), Szabó László (65 éves), 
Csente Géza (65 éves) és Vas Ignác (71 éves), a du-

naradványi Basternák Jozef (70 éves), a bogyai Mi-
kus Klára (88 éves), a dunamocsi Nagy Ignác (65 
éves) és a bátorkeszi Bóna Dénes (66 éves).

Emléküket megőrizzük!
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LABDARÚGÁS

Ú S Z Á S

K O S Á R L A B D A

A S Z T A L I T E N I S Z

A komáromiak megszerezték második rájátszásos győzelmüket
MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye
67:63 (7:21, 23:15, 14:8, 23:19) A sorozatarány 0:2

KEMPO

A komáromi férfi kosárlabdacsapat szerdán a ne-
gyeddöntő második összecsapásán, hazai pályán 
szerezte újabb győzelmét. Ezúttal is gondoskodtak 
arról, hogy legyen miért izgulniuk a szurkolóknak...

Ezt az idegenbeli győzelmet nem a húsvéti nyuszi hozta, ezért bizony a komáromi kosarasok-
nak alaposan meg kellett küzdeniük. Az elmúlt időszakban a privigyeiek a bajnokság harma-
dik helyén állva várták a play off kezdetét, ám nem hitték volna, hogy a Duna-parti legénység 
erőn felül tud majd teljesíteni.

Az első negyedben a komá-

romi csapat szinte lézengett 
a pályán, a védelmi fal csak 
csodálkozott, hogy tehetetlen 
a privigyeiekkel szemben. A 
hazai szurkolók is szinte el-
némultak, értetlenül nézték az 
eseményeket. A második ne-

gyedben ugyan fordítani tudott 
a komáromi csapat, csak éppen 
mindez nem volt elég, hiszen 
30:36 arányban még mindig a 
vendégek voltak előnyben.
Hogy a mesteredző a szünet-
ben milyen utasításokat adott,  
az titok marad, viszont a pá-

lyára lépő komáromiak nem 
tétováztak, és a negyed vége 
előtt hét perccel sikerült 38:38-
ra kiegyenlíteniük. Ekkor már 

veszélyt érzett a 
privigyei edző, aki 
időt kért, de az át-
szervezés nem sok 
eredményt hozott, a 
komáromiak folya-

matosan támadtak 
és 41:40-nél átvet-
ték a vezetést. Bár 
a negyed a komá-

romiak győzelmét 
hozta, a harmadik negyed vé-

gén 44:44 volt az állás.
Következett az utolsó negyed, 
amely sok izgalmat okozott. 
Eleinte fej-fej mellett folyt a 
küzdelem, de időközben érez-

ni lehetett, hogy a vendégek 
egyre idegesebbek, mert nem 
tudták letörni a komáromiak 

Nem árt egy kis megbeszélés a játszma 
hevében sem

iramát. Megingásukat jól hasz-

nálták ki a hazaiak, ismét irá-

nyították a találkozó menetét 
és jogos győzelmet arattak.
Komárom legjobbjai: Jack-

son 5, Tomič 5, Hoferica 4, 
Djordjevič 3, Bowman Jr. 7, 
Jankovič 16, Miloševič 17, 
Adams 10.

XIV. Felcsúti Kupa Nyílt Nemzetközi Kempo Bajnokság
A jubileumi nemzetközi megmérettetés-

re meghívást kaptak a szlovák kempó-

sok is. A hazai csapatot – a mintegy 200 
tatamira lépő között – három versenyző 
képviselte, ám ennek ellenére a csapat-
versenyben is a legjobbak közé tartoz-

tak.
Eredményeik:

Pálmai Ivett Semi Contact 1 arany és 
Full Contact 1 ezüst * Czibor Tivadar 
Full Contact 1 ezüst * Mészáros Máté 
Full Contact 1 ezüst
A verseny szervezője a felcsúti Fehér 
Tigrisek Kempo Harcművészeti Sport-
egyesület volt, fővédnöke pedig Mé-

száros Lőrinc – Felcsút község polgár-
mestere. A szlovák kempósok felkészítő 
edzője ezúttal is Szayka Róbert (5. Dan 
Kempo, 3. Dan Ju-Jitsu) volt.

A komáromi Delta és a KomKo versenyzői is kiválóan szerepeltek a múlt hétvégén Érsekújvárban megrendezett Nyugat-szlová-
kiai Tavaszi Területi Bajnokságon – amely Nagyszombat, Trencsén és Nyitra megye 18 klubjának részvételével zajlott.
A Michal Knihár edző által irányított Del-
ta úszóklubot Marián Dragúň, Alex Kušík, 
Rozsár Dóra, Ema Szászová, Miriama 
Szászová és Viktor Zauko képviselte. Ösz-

szesen 17 arany- és két ezüstérmet gyűjtöt-
tek be, és ezzel az előkelő 4. helyen végez-

tek az összesített éremtáblázaton. Miriama 
Szászová 7 arany-, Alex Kušík 5 arany- és 

egy ezüst-, Marián Dragúň 3 arany-, Ema 
Szászová 2 arany- és 1 ezüstérmet gyűjtött 
be. Rozsár Dóra és Viktor Zauko több egyé-

ni csúcsot úszva szintén jól teljesített.
A KomKo úszóklubot Béber Károly edző 
vezetése alatt Patus Keve, Richard Kardhor-
dó, Max Kopčok, Tamara Berkesová, Pén-

zes Karin, Majcsák Kristóf, Branislav Čéry, 

Viktória Kraslanová és Varga Ádám képvi-
selte. A klub sportolói 7 arany-, 8 ezüst- és 5 
bronzéremmel gazdagították gyűjteményü-

ket. Max Kopčok ötször állhatott a dobogó 
legfelső fokára, Kardhordó Richard egy 
arany- és hat ezüst-, Tamara Berkesová egy 
arany- és két bronz-, Patus Keve pedig két 
ezüst- és három bronzérmet szerzett.

Ezúttal sem a lelkesedés, hanem a tudás hozott eredményt
BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom
74:80 (14:20 23:15 16:19 21:26) A sorozatarány 0:3

A privigyei csapat minden-

képpen meg akarta torolni a 
play off sorozatának első ösz-

szecsapásán a hazai nézők 
előtt elszenvedett vereségét. 
Csak azzal nem számoltak, 
hogy a komáromiak ezúttal 

sem fogják tiszteletben tarta-

ni a vendégjogokat, s rögtön 
az első negyedben igazolják 
majd, hogy a legjobbak közé 
tartoznak. Diadalmenetben, a 
tőlük megszokott vehemenciá-

vall játszottak, s a hazai csapat 
védelmén látszott az 
idegesség, sorozatban 
rontottak. A második 
negyedben viszont tör-
tént változás, az első 
negyed hatpontos ko-

máromi fölényét ezút-
tal a privigyeiek nem 
csak viszonozták, de 
két ponttal túl is lépték. 
A nagyszünet után ádáz 
harc dúlt a pályán, a 
csapatok fej-fej mellett 
küzdöttek és végül – 
ha csak három ponttal 
is, de – a komáromiak 
jutottak előnyhöz. A 
legdrámaibb küzdelem 
a zárórészben folyt, 
amikor a privigyeiek 
bizonyítani akartak, vi-
szont a vendégek urai 
maradtak a pályának.

Komárom legjobbjai: Djordje-

vič (31 pont, ebből 7 hárompon-

tos), Miloševič 26 Jackson 5, 
Tomič 3, Hoferica 2, Djordjevič 
31, Bowman Jr. 2, Jankovič 6, 
Adams 5, Stojanov.

Márpedig nem adom! – Néha furcsa 
helyzeteket idéz elő a hatásos véde-
lem.  – Jakab István felvétele

Március utolsó napján, a gútai városi sportcsarnokban került 
sor a húsvéti asztalitenisztorna 9. évfolyamára, amelyen meg-
dőlt a részvételi rekord. Az eseményre 82-en neveztek. A lelkes 
amatőröknél 25-en, míg a regisztrált játékosoknál 57-en gon-
dolták úgy – a Pozsonyi, Nyitrai, Érsekújvári és Komáromi 
járásokból –, hogy aktív sportolással toltik a nagyszombatot.

Az eredmények:
párosok: 1. hely : Podolínsky 
Branislav / Horváth Tamás – 
Dunamocs * 2. Félix Martin /
Frey Juraj – Gúta * 3. Var-
ga Artúr (Gúta) / Cséplő 
Szilárd (Bátorkeszi)
amatőrök: 1. Ďatko Peter 
– Zohor, 2. Pollák Ladis-

lav – Gúta, 3. Mrška Mi-
hály – Gúta
jegyzett játékosok: 1. Ko-

pečný Denis – Szímő, 2. 
Félix Martin – Gúta * 3. 
Sladký Richárd – Gúta
A torna legidősebb részt-
vevője a 83. életévét 
taposó negyedi Grman 

Jozef volt, a legfiatalabb pe-

dig ifj. Rajtár Marián (12 éves) 
Gútáról. 

(balról) Múčka K., Kárpáty E., 
Pollák Ladislav, Ďatko Peter,  
Mrška Mihály, Balogh Á.

A korábbi kellemetlen időjárási viszonyok miatt kedden került sor a II. ligás pótmérkőzésre. Úgy 
tűnik, a csapatnak jót tett a kényszerpihenő, hiszen Zsolna fakócsapatával tétmérkőzésnek megfe-
lelő találkozóra került sor. A Zsolna B ellen mindvégig fölényben játszó KFC csatársora azonban 
gyengélkedett, mert vagy balszerencsésen szállt a labda, vagy a vendégek védői álltak helyzetük 
magaslatán. Az első félidő utolsó perceiben majdnem sikerült a bravúr a komáromiaknak, de a 
felső léc kilövése után közvetlen közelről sem sikerült betalálni. A második játékrészben előbb 
büntetőből Matič a 69. percben, majd egy pazar jobbról érkező beadás után egy fejesével Nurkovič 
(a 81. percben) volt eredményes. A játék képe alapján megérdemelt hazai siker született.

IV. liga – 19. forduló
Szentpéter – Család 1:2 (0:1) 
Csak az utolsó percben sikerült 
Kianeknek (89. p) szépítenie, a 
vendégek csatárai ügyesebbek 
voltak * Garamkálna – Ímely 
3:1 (2:0) A hazai csapat jobban 
használta ki a lehetőségeket, a 
találkozó 55. percében Kender tu-

dott szépíteni * Párkány – Gúta 
3:0 (1:0) A rendkívül nehéz pálya 
előnyeit csak a párkányiak tud-

ták kihasználni * A bajnoki táb-
lázatban: 4. Ímely 32 ponttal, 
5. Szentpéter 29 ponttal és 15. 
Gúta 16 ponttal.

V. liga – 19. forduló
Marcelháza – Szalka 2:4 (0:1) 

2. liga – 18. forduló
KFC Komárom – Zsolna B 2:0 (0:0)

góllövő Németh (57. perc) és He-

gedűs (71. perc) * A Tardoskedd 
– Hetény találkozó elnapolva 
április 11-re * Naszvad – Nagy-
györöd 2:3 (2:2) Naszvad góljait 
Molnár (9). p) és Magyar (11. p) 
lőtte * Ekel – Gyarak 2:0 (1:0) 
góllövő Uzola a 27. és 67. perc-

ben) * Udvard – Nagykeszi 6:2 
(3:1) góllövő a 45. és 61. percben 
Turza * Zsitvabesenyő – Ógyalla 
1:0 (1:0) * A táblázatban 1. Mar-
celháza (41), 4. Ógyalla (29), 6. 
Ekel (28), 7. Nagykeszi (25), 12. 
Hetény (18), 13. Naszvad (16).

VI. liga – 16. forduló
Újgyalla – Pat 1:0 góllövő: Sza-

bó * Dunaradvány – Dunamocs 

1:2 góllövő: Balogh, illetve Lajos, 
Oláh * Nemesócsa – Marcelháza 
B 0:0 * Őrsújfalu – Izsa 0:4  gól-
lövők: Smolka, Konc, Procházka, 
Simon * Bátorkeszi – Búcs 1:0  
góllövő: Barton * Csallóközara-
nyos – Szilos 3:3  góllövő: Lelkes 
2, Berecz, illetve Geč, Untermay-

er, Gažo * Perbete – Keszegfal-
va/Megyercs 7:0 (4:0).

VI. liga – 20. forduló
Perbete – Dunamocs 2:2 (2:1) 
góllövők: Gašparík, Rigó, illetve 
Oláh és Kováč * Pat – Marcel-
háza B 1:3 (1:1) góllövő Lévai, 
illetve Németh 2, Szmrecsek * 

Dunaradvány – Búcs 3:2 (0:0) 
góllövők: Ernecz 2, Balogh, illet-
ve Simon és Varga * Nemesócsa  
– Szilos  4:0 (1:0) góllövők: Hipp, 
öngól, Horváth és Kovács * Vág-
füzes/Kava – Csallóközaranyos  
1:2 (0:1) góllövők: Jancsó, illetve 
két öngól *  Örsújfalu - Bátorke-
szi 0:2 (0:1) góllövők: Barton és 
Gáspár *  A bajnoki táblázatban 
1. Marcelháza B (44 p), 2. Bá-
torkeszi (41), 3. Perbete (38), 4. 
Csallóközaranyos (37 p), 5. Szi-
los (32 p),. 6. Izsa (32 p), 7. Ne-
mesócsa (31 p), 8. Dunamocs (30  
p), 9. Újgyalla (24 p), 10. Búcs 
(19 p), 11. Dunaradvány (17 p), 
12. Örsújfalu (16 p), 13. Madar 
(15 p), 14. Vágfüzes/Kava (13 p), 
15. Pat (13 p), 16. Keszegfalva /
Megyercs (4 p).

VII. liga – 17. forduló
Bajcs – Ifjúságfalva 1:0 (0:)  gól-
lövő Tapolcsányi * Tany – Csicsó 
0:5 (0:3) góllövő: Kiss 2, Pálfi, 
Megály * Nagysziget – Bogya/
Gellér 0:1 (0:1) góllövő Inczédi.

2. liga – 22. forduló
KFC Komárom – Liptószentmiklós 1:1 (1:0)

Az utolsó márciusi hétvégén a tabella középmezőnyéhez tartozó liptószentmiklósi csapat érkezett a 
komáromi stadionba. A szokatlan – nem éppen tavaszias – időjárás ellenére csaknem hatszáz szurkoló 
buzdította csapatát, ami azt jelzi, hogy Komáromban lassan visszanyeri népszerűségét ez a labda-
játék is. A komáromiak lényegében kiesési rangadón fogadták a mindössze két ponttal előttük álló 
vendégeket, akik két vereség és egy győzelem után utaztak a Duna partjára, míg a KFC két hazai 
győzelem után próbálta folytatni sorozatát. A 13. percben Nurković a tizenhatoson belül átpasszol-
ta a labdát az üresen érkező Lukáš Dudának, aki a rárontó védők gyűrűjében a hosszú sarokba 
lőtt. Sajnos a komáromiak egy kissé lelassultak az első félidő hátralevő részében. A 60. percben 
egy liptószentmiklósi támadás eredményeképpen Andrić egyenlíteni tudott. Bő öt perccel később a 
komáromi szerb támadók összjátékának köszönhetően, a Nurković-Matić kombináció után a felső 
lécről pattant ki a labda. A 78. percben helyzethez jutott Matić, de a lövést a vendég kapus hárítani 
tudta. A komáromiak mindent megtettek, de nem tudták belőni a győztes gólt. A közönség tapssal 
köszönte meg a küzdelmes játékot a csapatának.


