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Újraalakult a Magyar Közösség Pártja
Komáromi Helyi Szervezete

A korábbi tagokat írásban értesítették a visszalépés feltételeiről.
Az új szervezet a régi tagság mellett új belépőkre is számít.

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  w w w. d u n a t a j . s k  n  a  facebook-on is  n 

MINORITY SAFEPACK:

Április 3-án lezárult a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírá-
sának lehetősége. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) nyilvántartása 
szerint az EU-tagállamaiban több mint 1,2 millió támogató aláírás gyűlt össze, illetve 11 
tagállamban érték el az előre meghatározott minimális aláírásszámot.
A tagállamok hatóságainak három hónapjuk 
van az aláírások formai megfelelőségének 
ellenőrzésére, de lényegében már biztosra ve-
hető, hogy a kezdeményezés sikerességének 
feltétele teljesült (legalább 1 
millió érvényes aláírás leg-
alább 7 minimális aláírásszá-
mot elért tagállamból).
Szlovákiában összesen 
53 909 formailag megfele-
lő, papíralapú aláírás gyűlt 
össze: ebből 51 135 aláírást 
az MKP aktivistái, helyi és járási szervezetei 
gyűjtöttek. Számos civilszervezet, a Szlová-
kiai Református Egyház és magánszemélyek 
is nagy mennyiségben gyűjtöttek papíralapú 
aláírásokat. Ezenkívül Szlovákiában 14 490-
en támogatták a kezdeményezést online for-
mában.
A Magyar Közösség Pártja a kezdeményezést 

kidolgozó és az aláírásgyűjtést koordináló 
FUEN tagszervezeteként köszönetet mond 
mindazoknak, akik aláírásukkal, szervező-
munkájukkal, népszerűsítő tevékenységükkel 

hozzájárultak ahhoz, 
hogy Szlovákiában 
végül összesen 68 399 
aláírás gyűlt össze. 
Munkájuk, elhivatott-
ságuk jelentősen elő-
remozdítja az Európai 
Unióban élő nemzeti 

kisebbségek közös ügyét.
A Szlovákiában összegyűlt aláírásokat Vin-
cze Loránt (FUEN-elnök) és Berényi József 
(MKP) április 12-én adják át ellenőrzésre a 
belügyminisztériumnak. Az Európai Bizott-
ságnak október 3-ig kell véleményt formálnia 
a Minority SafePack több mint 1,2 millió alá-
írással megerősített javaslatairól.

Komáromban, az országban egyedülálló módon kétszer oszlatták fel a helyi szerveze-
tet. Először 2015-ben, a balsikerű Most-Híd–MKP közös választási lista kudarca miatt, 
majd pedig 2017 novemberében, azt követően, hogy a szervezet vezetősége szisztema-
tikusan Knirs Imre akkori alpolgármester, megyei képviselőjelölt ellen kampányolt, 
aki, nagyrészt emiatt, 19 vokssal maradt le a megyei mandátumról, Stubendek László, 
regnáló polgármester mögött.

A helyi szervezet újraszervezé-
sével Becse Norbert járási el-
nököt, Kocur László pártigaz-
gatót, és Hutter Mária járási 
titkárt bízta meg az Országos 
Tanács. Az utóbbiak a 2017-
ben feloszlatott helyi szervezet 
tagjai voltak. 

– Maga az újraalapítás egy vi-
szonylag egyszerű adminiszt-
ratív aktus, az előkészületek 
azért tartottak érezhetően to-
vább, mert az MKP vezetése 
szerette volna megoldani min-
den helyi szervezet nélküli tag 
kérdését, illetve elejét venni 
annak, hogy hasonló helyzet 
más településeken is kialakul-
hasson a jövőben. Ez pedig 
körültekintő megoldást kívánt 
– nyilatkozta a Dunatájnak 
Kocur László, az új helyi szer-
vezet elnöke. Az alakuló ülés-
re március 29-én került sor. 
A két korábbi helyi szervezet 
tagságát levélben értesítették, 

mit kell tenniük, ha regisztrá-
ciójukat szeretnék kérni az új 
helyi szervezetbe. – Az újra-
alakulásra a húsvéti ünnepek 
előtt került sor, posta pedig 
csak az ünnepek után jár, így 
azt tartottam helyesnek, ha az 
érintetteket előbb személye-
sen értesítjük, s csak ezt köve-
tően tájékoztatjuk a sajtót. Bár 
én nem vagyok a múlt embere, 
azt sajnos, nem zárhatom ki, 
hogy lehetnek, akik múltbéli 
sérelmeket hordoznak. Van-
nak azonban helyzetek, ami-
kor városunk és közösségünk 
érdekében ezeken felül kell 
emelkedni – zárta Kocur.

Kocur László, az MKP komá-
romi szervezetének új elnöke

Lisztet osztottak a rászorulóknak
Még 2017 decemberében jó magyar emberek, akik nevük el-
hallgatását kérték, felajánlottak a gútai Köz-Ért csapatának 
jótékonysági célra 350 kg lisztet. Egyetlen kérésük volt csu-
pán, hogy a liszt a valóban nélkülözőkhöz kerüljön. Nem volt 
könnyű kiválasztani a leginkább rászorulókat, szerencsére 
Jónás Erzsébet, a városi hivatal szociális ügyekkel foglalko-
zó tisztviselője segítséget nyújtott a Köz-Ért csapatának, akik 
megegyeztek abban, hogy fejenként 10 kg lisztet osztanak szét, 
vagyis 35 családon és nyugdíjason segítenek. 
Gőgh Mihály önkormányzati 
képviselő vállalta a raktáro-
zást, Kulich Lászlóval, a Sza-
badidőközpont igazgatójával 
pedig a Köz-Ért megegyezett 
az osztás helyszínét illetően. A 
csapat tagjai vállalták, hogy a 
mozgássérült emberekhez saját 
autóikkal viszik el a lisztet. Las-
san minden kérdésre, minden 
feladatra megoldást találtak. 
A jótékonysági akció időpont-
ja március vége, április eleje 

lett, mivel tavaszodik, újraéled 
a természet, vagyis ez egy új 
kezdet minden évben. Ehhez 
társul még a liszt szimbolikája, 
ami a kenyér alapja, a kenyérről 
pedig tudjuk, hogy alapélelmi-
szer minden kultúrában hosszú 
évszázadok óta. 
A koordinátori feladatokat Ku-
rucz Zsozsó József vállalta, ám 
az akcióból a Köz-Ért minden 
tagja kivette a részét. Igazi csa-
patmunka volt!

A megkezdett irány jó,
de sok meglepetés várhat még a cégvezetésre

Ruman Patriknak a városatyák nagy része bizalmat szavazott 
2016 decemberében, így 2017 februárjától új igazgatóként 
irányítja a városi víz- és csatornaműveket (KOMVaK r.t.), 
amikor megválasztották a cég igazgatótanácsának elnökévé, 
majd a vállalat vezérigazgatójává. Az elmúlt egy évben elért 
eredményekről és a tervekről kérdeztük.
* Milyen állapotban vette 
át a KOMVaK-ot és milyen 
eredménnyel zárta a vállalat 
a 2017-es évet? – A vállalat 
a 2016-os évet 307 ezer euró 
veszteséggel zárta. A tavalyi 
évi zárás már pozitív eredmé-
nyeket mutat, majd 140 ezer 
euró nyereséggel zártunk. Amit 
a legnagyobb előrelépésnek 
könyvelek el, az hogy az el-
múlt évben sikerült a vállalat 
kötelezettségeit majd 1 millió 
euróval lecsökkenteni. 
* Melyek a rövidtávú, vagy 
éppen távoli elképzelései a 
jövőre nézve? – Először is el 
kell mondanom, hogy a vállalat 
életében jelentős változás áll 
be, mivel a képviselő-testület 
legutóbbi ülésén elfogadta a 
vállalat üzemeltetési szerződé-
sét, ami gazdaságilag is egész-
ségesebb az eddigi bérleti szer-
ződésnél. Az évi 485 ezer eurót 
így a városi vízvezeték- és csa-
tornahálózat felújítására fordít-
juk. Ezt eddig nagyon elhanya-
golták. Másik fontos lépésként 

említeném meg, hogy egy ked-
vezőbb banki hitelkonstrukció-
val sikerül kiváltanunk a vállalat 
kedvezőtlen feltételekkel felvett 
hiteleit. Ennek eredményeként a 
KOMVaK majd 700 ezer eurót 
tud majd megtakarítani.
* Milyen új szolgáltatásokat 
nyújt a Komáromi Víz- és 
Csatornaművek a fogyasz-
tóknak? – Új, lakosságbarát 
szolgáltatást vezettünk be. Áp-
rilistól a fogyasztóknak lehető-
ségük van a szolgáltatás díját 
havonta fizetni, így a családi 
költségvetés számá-
ra is tervezhetővé 
válik a víz- és csa-
tornadíj befizetése. 
Elsőként azok a 
fizikai személyek 
élhetnek az új lehe-
tőséggel, akiknek 
több mint 50 eurós 
számlát kell fizet-
niük félévente, ké-
sőbb azonban jogi 
személyek számára 
is lehetővé válik. Aki szeretné 
igénybe venni a havi díjfizetést, 
annak nem kell mást tennie, 
mint aláírni a közeljövőben 
kiküldésre kerülő szerződés-
kiegészítést, majd a vállalat 
székhelyére visszaküldeni. Ez-

után már havi rendszerességgel 
történik a víz- és csatornadíj 
kiegyenlítése. Ezt postai csekk 
befizetésével, banki átutalással, 
vagy személyesen tehetik meg a 
vállalat székhelyén lévő ügyfél-
szolgálati irodában.

* Az elhanyagolt, 
nem karbantartott 
vízvezetékeknek 
köszönhetően egyre 
nagyobb a rend-
szerben a vízvesz-
teség. Ez, hogyan 
csökkenthető? – A 
veszteség csökken-
tésének érdekében 
fel kell mérnünk a 
vízvezeték-hálózat 
állapotát egy erre 

szakosodott vállalattal. Majd az 
eredmények alapján meg kell 
kezdeni a legrosszabb állapotban 
lévő vezetékek felújítását, eset-
leges cseréjét. Továbbá vásárol-
tunk két berendezést is, amelyek 
segítenek felfedni a rejtett víz-

szivárgás eseteit és helyeit. Az 
Enigma és a Hunter H2 nevű 
berendezésekkel lokalizálhatjuk 
az addig fel nem fedett szivár-
gási helyeket – anélkül, hogy 
megnyitnánk a vízvezeték csö-
veit. Pontosan bemérhetjük az 
üzemzavar rejtett helyszíneit, 
így minimálisra csökkenthetjük 
a nagyobb mértékű víz- és anya-
gi veszteségeket.
* Köszönjük a tájékoztatást.

Munkalátogatáson járt Komáromban
Nyitra megye alelnöke

Az elmúlt napokban munkalátogatáson járt Komáromban Csen-
ger Tibor mérnök, Nyitra megye (MKP) alelnöke. Elsősorban a 
megye két jelentős kulturális létesítménye, a Duna Menti Múzeum 
és a Komáromi Jókai Színház tervezett felújításáról érdeklődött. 
A múzeumban dr. Csütörtöki József igazgató a felújítás egyes 
szakaszait ismertette. Mint ismeretes, a bal szárny megsüllyedé-
se miatt mintegy fél millió eurós átépítés vár a főépületre, ahol 
modernizálják a világítást és a fűtésrendszert is (Szabó László 
felvételén Becse Norbert, az MKP járási elnöke, Csenger Tibor, a 
megye alelnöke és Csütörtöki József látható). Nincs könnyű hely-
zetben a Jókai Színház sem, amely sok éven át volt a megye „mos-
tohagyermeke”. Tóth Tibor, a színház igazgatója az épület köz-
ponti bejáratánál levő nyílászárók cseréjéhez, valamint az öltözők 
felújításához kért segítséget. Ennek érdekében az MKP frakció 
a májusi ülésen kéri majd a megyei költségvetés módosítását.

AZ ÖSSZEFOGÁS ÚJRA
MEGHOZTA

AZ EREDMÉNYÉT

Vakrozsda és villanykábel...  Less Károly felvétele
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Mgr. Madarász Zsuzsanna– 
Munka Utcai Alapiskola – az 
iskola alsó tagozatos pedagó
gusa. Tanulói eredményesen 
szerepelnek az alsó tagozat 
számára meghirdetett verse
nyeken.
Mgr. Búzás Zsuzsanna – 
Munka Utcai Alapiskola – 
22 éve az iskola pedagógusa. 
Tanóráin nagy hangsúlyt fek
tet a differenciált oktatásra, 
figyelembe veszi a tanulók 
képességeit és lehetőségeit. A 
tanítási órákon kívül foglal
kozik a tehetséges tanulókkal, 
tanulmányi és művészeti ver
senyekre készíti fel őket.
PhDr. Markovicsová Lívia – 
Rozmaring Utcai Alapiskola 
– A diákparlament koordináto
ra, a My svetu, svet nám és az 
Antisalámisti körök vezetője, 
szervezője olyan akcióknak, 
mint a Gyerekek tanítják a 
gyerekeket, Garden party, Va-
lentin-napi mosoly.
Mgr. Kecskésová Marta – 
Rozmaring Utcai Alapisko-
la – A tehetséggondozásban 
kiemelkedő eredményekkel 
büszkélkedhet; tanítványai az 
elmúlt években a következő 
eredményeket érték el a Sa
lian sky Maťko regionális sza
valóversenyen:
Mgr. Pavlovičová Petra – 
Művészeti Alapiskola – 2009 
óta a Komáromi Művészeti 
Alapiskola táncpedagógusa. 
Diákjai rendszeresen szere
pelnek az iskolai, városi és 
regionális rendezvényeken, 
valamint járási, országos és 
nemzetközi táncversenyeken.
Mgr. Sýkorová Eva PhD. – 
Komáromi Művészeti Alap-

iskola – 1998tól a Komá
romi Művészeti Alapiskola 
fúvós tanszakának pedagógu
sa, jelenleg furulya- és fuvola
játékot, valamint zeneelméle
tet oktat. Diákjai rendszeres 
szereplői a MAI házi és nyil
vános hangversenyeinek, ne
velőkoncertjeinek és a kiállí
tásmegnyitóknak. 
Mgr. Trencsik Katalin – Eöt-
vös utcai 48. sz. óvoda – Az 
intézmény igazgatónője, irá
nyításával az óvoda magas 
színvonalú oktatási eredmé
nyeket ér el. Munkája során 
kreatív megközelítést helyezi 
előtérbe. Támogatja nevelőit, 
hogy még jobb eredményeket 
érhessenek el munkájuk során. 
Tichá Katarína – Eötvös ut-
cai 64. sz. óvoda – Már 39 éve 
dolgozik az Eötvös utca 64. 
sz. óvoda óvónőjeként. Mun
kájának több évtizede alatt 
színvonalas szakmai hozzáér
téssel készítette fel gyermekek 
sokaságát a sikeres iskolakez
désre. Pedagógiai tevékenysé
gét mindig lelkiismeretesen, 
felelősségteljesen és precízen 
végezte. 
Urbanová Eva – Eötvös ut-
cai 64. sz. óvoda – 39 eszten
dőt megszakítás nélkül töltött 
óvónőként. A közösség elis
merését lojalitásával, megbíz
hatóságával, elkötelezettségé
vel és kollegialitásával vívta 
ki. Sokéves munkája során so
kat tett azért, hogy tanítványai 
mozgás és tanulási készsége 
állandóan fejlődjön. 
Tóthová Zuzana – K. Kacz 
utcai 33. sz. óvoda – 42 éve 
tevékenykedik óvónőként a 
Kacz utca 33-as sz. óvodában. 

Évente készíti fel kis tanítvá
nyait kulturális rendezvények
re, részt vesz velük az óvodán 
kívül is szervezett sportesemé
nyeken. Emellett az Egészsé
ges Iskola projekt koordiná
tora, és tíz éve a Módszertani 
Egyesület vezetője.
Libaiová Zlatica – Kapitány 
utcai óvoda – Az intézmény 
igazgatónője, amely vezetése 
alatt magas színvonalú okta
tási eredményeket ér el. Mun
kája során támogatja nevelőit 
a kreativitásban, hogy még 
jobbá tegyék munkájukat. Az 
irányítása alatt álló nevelési 
intézmény különböző tevé
kenységeket folytat a fenn
tartójával szorosan együttmű
ködve.
Mádelová Eva – Kapitány ut-
cai óvoda – A sport területén 
hozzájárul a gyerekek fizikai 
készségeinek – akrobatikus 
gyakorlatok, népi táncok, jóga 
és relaxációs gyakorlatok – 
fejlesztéséhez. Az oktatási 
segédanyagok előkészítésében 
társszerzőként a második he
lyen végzett az országos ver
senyben. A gyermekkórussal 
képviseli az óvodát rendszeres 
kulturális, sport- és művé
szeti versenyeken a nyugdí
jasok klubjában, karácsonyi 
programokon, olimpiákon.
Záhumenská Danka – Béke 
Utcai Óvoda – Az óvoda 
igazgatónője, az intézmény a 
vezetése alatt magas színvo
nalú oktatási eredményeket ér 
el. Munkája során törekszik 
arra, hogy az óvoda kreatív 
megközelítést nyújtson a szü
lők és a gyermekek felé, elő
segítve mind az óvodát mind 

neveltjeit az előmenetelben.
Chovančáková Gabriela 
– Béke Utcai Óvoda – Mun
kájának több évtizede alatt 
színvonalas szakmai hozzáér
téssel készítette fel gyermekek 
sokaságát a sikeres iskolakez
désre. Negyedszázada tanítja 
az 5-6 éves kisgyerekeknek a 
német nyelvet, művészi tehet
séggel megáldott gyerekeket 
képezve vesz részt versenye
ken, számos díjat nyerve. Az 
Óvodamódszertani Egyesület 
vezetője.
Bc. Barta Ildikó – Ference-
sek Utcai Óvoda – Vezetése 
alatt az intézmény magas szín
vonalú oktatási eredményeket 
ér el. Munkája során kreatív 
megközelítést nyújt a szülők 
és a gyermekek felé, elősegíti 
az óvodát az előmenetelben. 
Vörös Bathó Éva – Víz Ut-
cai Magyar Tanítási Nyelvű 
Óvoda – Szakmai rátermett
ségét, hivatástudatát bizonyít
ja a megbízhatóság, magas 
fokú kreativitás, rugalmasság, 
valamint az intézmény okta
tási-nevelési programjában 
megfogalmazott irányelvek, 
eljárások érvényre juttatásá
val. 2017-ben a komáromi 
Selye János Egyetem hallga
tóinak szakmai továbbképzé
sét vezette. Ugyanezen év áp
rilisában a Kodály nyomában 
hangversenysorozat keretein 
belül megrendezett Kis em
berek dalai című rendezvény
re késztette fel óvodásainak 
kórusát, májusában pedig a 
Komáromi Öregdiákok Köre 
által szervezett Családnap le
bonyolításában vállalt aktív 
szerepet.

A XVII. VOX HUMANA
a komáromi énekkarok fesztiválja elé

A VOX HUMANA a komáromi énekkarok tavaszi baráti ta-
lálkozója, amely a kezdetek óta hármas „vetésforgóban” – 
alsó tagozatos kicsinyek, felső tagozatos nagyok és felnőttek 
kórusai – kerül évente megrendezésre.
Az idei 17. évfolyamon a ki
csinyek kórusai: az Eötvös 
Utcai Alapiskola – Polák Lí
dia, a Határőr 
Utcai Alapis
kola Škovrá
nok (Pacsirta) 
énekkara – Alžbeta Kollári
ková, a Jókai Mór Alapisko
la – Pfeiferlik Annamária, a 
Komenský Utcai Alapiskola 
– Margarétky (Margaréták) – 
Viera Harmatová, a Marianum 
Egyházi Iskolaközpont Schola 
Mariana Kicsinyek Kórusa – 
Orsovics Yvette vezetésével 
kapnak lehetőséget tevékeny
ségük bemutatására, baráti ta
lálkozásra.
Vendégfellépők: a Pápai Erkel 
Ferenc Ének-Zenei Általános 
Iskola Kórusa – karvezető Szi
ta Gabriella, a Klapka György 
Férfi Dalkör – Bitter István 
vezetésével, a Komáromi 
Művészeti Alapiskola növen

dékzenekara – az iskola hege
dűtanára, Kulin Eduard veze
tésével, a Komáromi VMK és 

a Jókai Mór Alapiskola Gyer
mekkara – karvezető Juhász 
Mónika, a Selye János Gim
názium, valamint a Komáromi 
VMK és a Jókai Mór Alapis
kola GAUDIUM vegyes kara 
és hangszeres 
kamaraegyütte
se – Stirber La
jos vezetésével.
Mint azt a kez
detektől hang
súlyozzuk, a 
VOX HUMA
NA rendezvény 
fő célja: maga 
a találkozás, 
a barátkozás, 
egymás lélek

ben való erősítése. Mindezek 
mellett már hagyománnyá vált, 
hogy a rendezvény egyben fő
hajtás is a felvidéki zenei élet, 
a kórusmozgalom egykori 
fáklyavivői előtt. Az idén – 
születésének 110. évfordulója 

alkalmából Schleicher 
Lászlóra, a kiváló zene
pedagógusra, karnagyra, 
zeneszerzőre, valamint 
– születésének 90. évfor

dulóján Ág Tiborra, a jeles nép
dalgyűjtőre, népzenekutatóra, 
karnagypedagógusra emléke
zünk.
De a VOX HUMANA az éne

kes generációk találkozója is; a 
hangverseny záróakkordja min
den alkalommal az egyesített 
énekkarok – az idén mintegy 
200 tagú kórus – és a közönség 
közös éneklése lesz, a helyi ze
neiskola növendékzenekarának 
kíséretével.
Koncsol László József Atti
la-díjas költőnk Biztató című 
versében írja: „A szó: Anyád, 
otthonod, nemzeted. / A dallam 
a mindenség, s az emberiség: 
/ Ez együtt egyben az ének./ 
Dalolj hát.” Kodály Zoltán 
„üzeneteinek” egyike pedig így 
szól: „Az ének szebbé teszi az 

életet, az éneklők másokét is.”
A XVII. VOX HUMANA sze
replői és szervezői – a Komá
romi Városi Művelődési Köz
pont, a Jókai Mór Alapiskola, 
a Gaudium Polgári Társaság – 
2018. április 13-án (pénteken) 
tisztelettel és szeretettel várják 
a gyermekeket szerető, a kórus
muzsikát kedvelő közönséget a 
Komáromi Városi Művelődési 
Központban 18 órai kezdettel 
megrendezésre kerülő tavaszi 
hangversenyükre.

Stirber Lajos
Felvételünkön a tavalyi Vox 
Humana összkara látható

„Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető,
ingyenes és mégis legszebb hangszer…”

(Kodály Zoltán)

Kis község  
apróságainak

nagy örömeKomárom város vezetése idén sem feledkezett meg azokról, akik lelkiismeretesen foglalkoznak az új generáció nevelésével. A 
Tiszti pavilon dísztermében megtartott idei pedagógusnapon óvónők, alsó és felső tagozatos pedagógusok vehették át az őket 
megillető díszokleveket. Az alábbiakban a kitüntetettek névsorát és méltatásukat közöljük.

Órákon át
körözött

a repülőgép
Szlovákia felett órákon 
át körözött április 4-én 
egy teherszállító repülő-
gép, érintve a Komáromi 
járást is.
A gép Pozsonyban szállt 
fel, majd a pilótája műsza
ki meghibásodást jelentett. 
Mint kiderült, az Iljusin azer
bajdzsáni légitársaság gépe 
egy madárral ütközött a fel
szállást követően, ezért nem 
tudta folytatni az útját.
A repülő csaknem három 
órán át körözött a légtérben, 
el kellett ugyanis használnia 
az üzemanyagának egy részét 
ahhoz, hogy csökkentse a gép 
tömegét és biztonságosan le 
tudjon szállni. A repülőgép 
végül 16:45-kor sikeresen le
szállt a pozsonyi reptéren.
Kiderült, a pilóta nem kény
szerleszállást hajtott végre, 
csak a biztonság kedvéért 
nem vállalta útja folytatását 
és műszaki felülvizsgálatot 
kért a pozsonyi reptér szere
lőitől. 

Szívünk minden melegével köszöntjük 
negyvenedik születésnapja alkalmából 

a szeretett fiút, férjet, édesapát
és kedves rokont,
Vass Pált
Ógyallán.
Kívánunk neki

eredményekben gazdag, békés,
boldog életet!

Rokonai és barátai

Komáromban is köszöntötték a pedagógusokat

Köszöntő

Elhunyt Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke
Hétfőn, lapzárta után értesültünk a megdöbbentő hírről:  
51 éves korában, hosszas betegség után a kegyetlen halál el-
ragadta családja, szerettei és barátai köréből a Szlová kiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét, a komáromi 
Béke Utcai Alapiskola korábbi, közkedvelt pedagógusát,

JÓKAI TIBORT.
Az elhunyttól szerdán, a délutáni órákban vettek végső 

búcsút a komáromi református temetőben.

Nem volt ünnepélyes szalagátvágás, csinnadratta, csak Ko-
lozsnéma legapróbb polgárainak mosolya volt a bizonyítéka 
annak, hogy boldogan vették ismét birtokukba felújított óvo-
dájukat.
– Mindez nem történhetett 
volna meg Magyarország kor
mányának hathatós segítsége 
nélkül, hiszen a község anya
gi helyzete nem tette volna 
lehetővé az épület felújítását. 
– mondta Szalai Rozália mér
nök, Kolozsnéma polgármes
tere aki így folytatta: – A fel
újítást a község már évek óta 
tervezte, benyújtott pályázatai 
sajnos sikertelenek voltak és 
önerőből sem tudta megvaló
sítani a beruházást. Hálásak 
vagyunk az anyaországnak 

a Felvidéki óvodafejlesztési 
program keretében nyújtott 
segítségért, hogy a mi kis köz-
ségünk gyermekei egészsé
ges környezetben tanulhatnak 
anyanyelvükön. Így azután a 
gyerekeken kívül az egész te
lepülés örül annak, hogy óvo
dásaink olyan épületben lehet
nek, ahol nincs beázás, s az 
ablakokon, ajtókon nem fúj be 
szél. A teljes felújítás 72 605 
euróba került, ebből 70 200 
eurót a magyar kormány biz
tosított számunkra. 
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Sedliak Pál debütált
A Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében 
nyílt meg a Martoson élő Sedliak Pál fotográfus első önálló 
kiállítása, amely – stílszerűen – a Debütálás címet viseli. A 
kiállítást Holop Ferenc, a Helios fotóklub elnöke és Kopják 
Angelika alelnök nyitották meg, akik hangsúlyozták, hogy a 
fiatal fotográfus fényképekben álmodja meg mondanivalóját, 
melyeket aztán elénk tár, barátai és a nagyközönség örömére.

„Lehet-e ettől kellemesebb 
érzés egy olyan ember számá-

ra, aki alkot, aki éveken át a 
fotográfia bűvkörében él, töl-
ti el idejének jelentős részét, 
hogy a keze alól kikerülő 
alkotásokat elénk tárja, köz-

kinccsé tegye.” Az elkészült 

alkotásokról szinte leolvas-

hatók azok a történetek, ér-
zelmek, melyek Sedliak Pált 
a létrehozásukhoz elvezették. 
Fotográfiai munkásságát ille-

tően egyfajta folytonosság 
észlelhető alkotásaival kap-

csolatban. Ennek bizonyíté-

ka az is, hogy fotográfiái az 
utóbbi években versenyről 
versenyre vándorolnak, ered-

ményesen.
A művészet gyermekkorától 
jelen van az életében. Szilva 
József növendéke volt, majd 
a kerámia világa kerítette ha-

talmába, amikor Bazinban 
(Pezinok) kitanulta a mester-
ség fortélyait. A fényképezés 
és a vele járó vegyi folyama-

tok gyermekkorától kezdve 
ismeretesek voltak számára, 
hiszen édesapja is művelte ezt 
a mesterséget. A fényképezés 
későbbi szerelem az életében, 
amely a mai napig tart. Tíz éve 
tagja a Helios fotóklubnak.

Több csoportos kiállításon, 
hazai, illetve külhoni nem-

zetközi versenyen vett részt, 
több elismerő oklevél tulaj-
donosa. Legutóbb, az Amfo 
járási versenyén díjazták al-
kotásait, első helyen végzett 
fekete-fehér és harmadik he-

lyen színes kategóriában.
Első önálló kiállításán – me-

lyet a kiállító Debütálásként 
él meg s egyben a kiállításá-

nak is ezt a címet adta – egy 
érett fotográfus alkotásait 
láthatjuk, melyeken érezhető 
a fotográfia iránti végtelen 
tisztelet, ezen belül a kreati-
vitás, az ősiség és a modern 
stílus sajátos keveredése.

A tárlatnyitás pillanatai, középen Sedliak Pál

Szobrot kap Komáromban
az anyák megmentője

A Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság azzal a kéréssel 
fordult a komáromi képviselő-testülethez, hogy Semmelweis 
Ignác 200. születésnapja alkalmából városi területen he-
lyezhessenek el mellszobrot. Ezt megelőző kérésüket, hogy 
a szobrot egy műemlékvédelmi zónában helyezzék el, nem 
hagyta jóvá a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal. Így 
az új választás a volt Zdravcentrum előtti térre esett, mely-
nek épületében a közeljövőben új egészségügyi szolgáltatá-
sok létesülnek.
A szobrot a Semmelweis Em-

lékbizottság adományozza a 
városnak amely a mellszobor 
és talapzatának költségeit is 
finanszírozza. Komáromnak 
azonban erre a városi költ-

ségvetésből további 600 eurót 
kell biztosítania, melyet a ta-

lapzat alapjainak megépítésé-

re fordítanak.
Semmelweis Ignác Fülöp né-

met származású magyar orvos 
volt, aki a bécsi egyetemen 
1844-ben szerzett orvosi dip-

lomát. A pesti Szent Rókus 
Kórház szülészeti osztályá-

nak főorvosaként kimutatta az 
aszeptikus (fertőzést megelő-

ző) eljárások előnyeit a szülé-

szetben és a sebészetben.
A kórháznak, amelyben 
dolgozott, két szülészete 
volt. A halandóság és a 
gyermekágyi láz sokkal 
magasabb volt I. számú 
klinika szülészeti osz-

tályán, mint a II. számú 
klinikán. Semmelweis 
rájött, hogy a gyermek-

ágyi lázat az orvosok és 
orvostanhallgatók okoz-

ták azzal, hogy boncolás 
után átjártak az I. számú 
klinika szülészeti osztá-

lyára, és ott fertőtlení-
tetlen kézzel vizsgálták 
a várandós anyákat. A II. 
számú klinikán a bábák 
nem végeztek boncolást, 
így a vérmérgezés lénye-

gesen ritkábban fordult elő a 
szegényebbeket kiszolgáló  
klinikán.
Amikor a terhes nők vizsgálata 
előtt fertőtlenítőként bevezette 
a klórmészoldatos kézmosást, 
Semmelweis Ignác számtalan 
életet mentett meg.

Két kategóriában léptek pódiumra az ifjúsági énekkarok

Gyerekek a gyermekeknek
A Komáromi Regionális Művelődési Központ márci-
us végén versenyt rendezett az iskolai énekkarok szá-
mára, amelyen megmérettetés nélkül lépett színpadra a 
Béke utcai óvoda Malý námorníček énekkara (vezényelt 
Czölderová Darina), a Hajós utcai óvoda Slniečko kara 
Egressyová Oľga vezényletével, a Kapitány utcai óvoda 
Hviezdička énekkara (karvezető: Kerepecká Eva) gyer-
mekkara. A Szalayová Silvia, Čupková Katarína és Ka-
zán Jozef összeállítású zsűri előtt már az alapiskolások 
versengtek.
A versenybe több mint 300 
kórustag kapcsolódott be, ami 
azt jelzi, hogy egyre több fia-

tal érzi át, hogy a kórustagság 
egyben lehetőséget biztosít te-

hetségük megmutatására, nem 
szólva arról, hogy fejleszti 
szépérzéküket is.
Első sávos besorolást kapott 
a a Marianum Egyházi Isko-

laközpont Schola Mariana 
Kicsinyek Kórusa – Orsovics 
Yvette vezetésével, valamint 
a Komáromi VMK és a Jókai 
Mór Alapiskola közös kicsi-
nyek kórusa Mgr. Pfeiferlik 
Annamária vezényletével.
Második sávos besorolást ér-
demelt ki a Komáromi VMK 

és a Jókai Mór Alapiskola na-

gyok kórusa, Mgr. Juhász Mo-

nika vezényletével, valamint 
az Eötvös Utcai AI nagyok 

kara Mgr. Siposs Jenő vezény-

letével.
Kép és szöveg: Pavol Litauszki

Óvodások a színpadon

A karvezetőket is megjutalmazta a zsűri

Késsel követelt pénzt a bankban
Pénteken délben egy erősen ittas, 53 éves férfi okozott ri-
adalmat a ČSOB komáromi fiókjában. Előbb a bankauto-
matából próbált készpénzt felvenni, majd miután az nem 
sikerült neki, bement a bankba és ötven eurót követelt az 
alkalmazottól. „Tárgyalás” közben, a zsebéből előkerült 
egy 10 cm-es pengéjű kés. A helyszínen levő magán őrző-
védő szolgálat munkatársai a férfit lefogták és kihívták a 
rendőrséget. Ekkor derült ki, hogy a gyanúsított erősen it-
tas, és leheletében 3,08 ezrelék alkoholt mutatott a szonda. 
A férfit őrizetbe vették. A rendőrség rablás miatt indított 
eljárást és az ügy a bíróságon folytatódik majd. Fegyver-
rel elkövetett rablás esetében a kiszabható büntetés 7-től 12 
évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Megfelelő támogatás nélkül nem lehet Európával versenyezni!
Hátrányban vannak a déli járások mezőgazdászai

Az elmúlt napokban tartotta meg év-
záró taggyűlését a gútai mezőgazda-
sági szövetkezet. Annak ellenére, hogy 
a múlt évi gazdasági eredményeik-

kiegyenlítettek voltak, Máté Tibor, a 
szövetkezet elnöke korántsem volt elé-
gedett és rámutatott arra, hogy az ille-
tékes minisztérium részéről is furcsák 

az értékteremtésről szóló elképzelések. 
Az alábbiakban a vele készített beszél-
getésen keresztül szeretnénk rámutatni 
a komoly hiányosságokra.

Az ógyallaiak szakítottak
a hagyományokkal!

Az eddigi hagyományok értelmében az iskolák igazgatói által 
ajánlott pedagógusokat köszöntötték a kisvárosban. Ezzel a 
hagyománnyal szakított a városvezetés, abból a tényből ki-
indulva, hogy a sikeres pedagógiai munka egy-egy közösség 
eredménye és a pedagógusnapon ezért az iskolaigazgatók 
munkáját jutalmazták, illetve a nyugdíjas pedagógusokat, ju-
bileumukat ünneplő tanítókat, tanárokat köszöntötték.
Ógyallán több oktatási intéz-

mény is működik, így a szlo-

vák tannyelvű Konkoly-Thege 
Miklós Alapiskola, a Feszty 
Árpád Alapiskola és Óvoda, 
az Építészeti Szakközépisko-

la, a Mezőgazdasági Gépészeti 
Szakközépiskola, a Művészeti 
Alapiskola és a Szabadidőköz-

pont. Basternák Ildikó polgár-
mester valamennyiüket kö-

szöntötte, rámutatva arra, hogy 
munkásságuk eredményeként 
egy új, szabadon gondolkodó 
és nyílt társadalom alapjait te-

remtik meg. Az ünnepségen 
kitüntették a nyugdíjas és ju-

bileumukat ünneplő pedagógu-

sokat is. A polgármester azért 
is köszönetet mondott, hogy 
olyan diákokat nevelnek, akik 
büszkék városukra.

* Mit tart alapvető hibának? – 
Már a V4-ek többi tagja, vagyis 
Magyarország, Lengyelország 
és Csehország is előttünk jár 
az állami támogatások terén. 
Elképzelhetetlen, hogy Euró-

pában versenyképesek legyünk 
úgy, hogy a mező-

gazdasági tárca első-

sorban a hegyvidéki 
termelőket részesíti 
előnyben a rosszabb 
termelési körülmé-

nyek miatt, miközben 
nem foglalkozik a ha-

tékonysággal, például 
támogatást ad annak, 
aki csak legeltet, vi-
szont nem termel tejet. Amíg ez 
a nézet nem változik meg, állí-
tom, hogy a hazai állattenyész-

tés halálra van ítélve.
* Ez kinek a hibája? – Negy-

venhárom éve dolgozom a szö-

vetkezetben, végigjártam az 
úgynevezett szamárlétrát, mire 
elnökké választottak. Sajná-

lattal tapasztalom, hogy ilyen 
szakmailag hozzá nem értő ve-

zetése még nem volt a tárcának. 
Csak reménykedni tudok abban, 
hogy egyszer mindez megválto-

zik és olyan emberek kerülnek 
irányító pozícióba, akik értenek 
a mezőgazdasági termeléshez 
és tenni is akarnak valamit érte.
* Nem tudná modernizálni a 
hazai mezőgazdaság a terme-
lését? – Az nem igaz, hogy mi 
ne lennénk képesek a gazdasá-

gosabb termelésre, viszont las-
san sertést csak a dánok fognak 

tenyészteni Szlovákiában és a 
tejtermelés nagy részét is ők 
uralják. Meglepő? Vegyünk egy 
példát: Nagykeszin a sertéshiz-

laldában 12-15 ezer sertés van, 
Majcichovnak 3 ezer tehene van. 
Summázva elmondhatjuk, hogy 

Szlovákiában a sertés-
tenyésztés 60 százalé-

ka dán kezekben van, 
viszont magán viseli 
a nagyipari termelés 
okozta minőségi hi-
ányosságokat. Nem 
titok, hogy támogatást 
kapnak Szlovákiától 
és a Dán Királyság-

tól is, mintha otthon 
termelnének. Az Európai Unió 
kialakította a termékek közös 
piacát, ám korántsem közös és 
egyenlő a támogatási rendszer. 
Úgy tűnik, mi mostohagyerekek 
maradunk.
* ... és a gútai szövetkezet nem 
is tartozik a rosszul gazdálko-
dó közé... – Nem, de számos 
új keletű problémát is meg kell 
oldanunk. Ilyen többek között 
az, hogy a klímaváltozás miatt 
a múlt század végén épített is-
tállókat modernebb szellőztető 
berendezésekkel lássuk el. A 
33-35 oC-os, vagy még maga-

sabb hőmérsékleten a tehenek 
nem esznek, ezáltal csökken a 
tejhozam is. Ha az állam támo-

gatná a szarvasmarha-tenyész-

tést, lenne pénz a fejlesztésre. 
Erre nincs nagy igyekezet. 
Jelenleg a tej literenkénti fel-
vásárlási ára 31,2 cent, viszont 

csak 35 cent ese tében vál na 
a tejtermelés gazdaságossá. 
* Másutt milyen a helyzet? – A 
szomszédos üzemek – mint Nasz-

vad, Keszegfalva, Ifjúságfalva – 
már felszámolták a tenyészállo-

mányt. Gútán hagyománya van 
a tehenészetnek, az ott dolgozók 
magas szakmai képzettséggel 
rendelkeznek. Szarvas marha-
állományunk további sorsa a 
szaktárca kezében van.
* A szövetkezetben jelentős a 
baromfiállomány... – Ezt a té-

mát két részre kell osztani. Ami 
a tojástermelést illeti, jók az 
eredményeink, tavaly egy tyúk-

ra 328 tojás esett, tehát magas 
színten van ez az ágazat. Tavaly 
38,5 millió tojást adtunk el úgy, 
hogy szeptemberben jelentő-

sen megemelkedett a tojás ára, 
viszont ez év januárjától már 
visszaesett. A hízócsirke terén 
is megfelelőek az eredmények, 
viszont folyamatosan csökken a 
felvásárlási áruk. Jelenleg élő-

súlyban 82 cent/kg a felvásár-
lási ár, ami 2 centtel kevesebb, 
mint 2016-ban. Ez közel 700 
ezer eurós veszteséget jelent a 
szövetkezet számára. Kényte-

len vagyok ismételni magamat. 
Magyarország és Csehország 
támogatja a baromfitenyésztést, 
így nehéz a behozatallal felven-

ni a versenyt. Állítom, hogy 
csak azért maradtunk a felszí-
nen, mert sokkal olcsóbban és 
jobb minőségben állítjuk elő az 
állattenyésztés számára a szük-

séges tápot, mintha vásárolnunk 

kellene. Tavaly 5 833 tonna 
búza, árpa és kukorica, illetve 
2511 tonna szója és repce, va-

lamint más kiegészítők felhasz-

nálásával állítottunk elő 9 742 
tonna tápot. Ha összesíteni sze-

retném az adathalmazt, akkor 
elmondhatom, hogy idén 1 100 
darab szarvasmarha (ebből 430 
tehén), 150 ezer tyúk – ebből 3 
x 24 000, illetve 2 x 28 000 jérce 
és 6 x 65 ezer darab húscsirke 
nevelésével számolunk.
* Hogyan tudják modernizál-
ni a termelést? – Tavaly csak 
olyan gépeket vásároltunk, il-
letve olyan beruházást valósí-
tottunk meg, amelyekre égető 
szükségünk volt. Vettünk etető-

kocsit, trágyaszórót, szalmabálá-

zót, emelőkocsit a keverőüzem-

be és még folytathatnánk, hiszen 
308 ezer euróval gazdagítottuk 
a gépparkunkat. Sajnos sok-

ba kerülnek a szervízköltségek 
(MAN, DAF, FENDT, CLASS, 
NEW HOLLAND), de ezeket a 
saját érdekünkben, a folyamatos 
munkavégzés miatt kell elvégez-

tetnünk.
* Nem szóltunk a növényter-
mesztésről... – Ez időjárás- és 
talajfüggő ágazat. Búzát 1 214 
hektáron termesztettünk, itt 57 
q/ha volt a hozam. Árpát 422 
hektáron vetettünk, itt 54 q/ha 
volt a hozam, ami rendkívül jó 
átlag. Még a napraforgó 34/1 
q/ha hozama is megfelelő volt, 
ám a kukoricánál közbejött az 
eső, itt a hozam 54 q/ha lett.
* Köszönjük a beszélgetést.
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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

Abszolút kezdő

humor-csokor

A 84 éves Mari néni randevúzik a 90 éves Pista bácsival. Ami-
kor a néni hazaér, a lánya kérdezi:
– Na, milyen volt?
– Á, ne is mondd! Háromszor vágtam pofon az öreget!
– Miért, olyan mohó volt?
– Dehogyis, azt hittem, meghalt.

Egy sofőr vezetés közben meghall egy hangot:
– Lassíts, mert különben el fogsz ütni két gyalogost!
A sofőr meglepődik, de lelassít. Fél perc múlva valóban elélép 
két gyalogos, de le tudott fékezni, így semmi baj nem történt. Kis 
idő múlva megint hallja a hangot:
– Térj át a másik sávba, mert itt be fog szakadni az úttest!
Áttér a másik sávba, a következő pillanatban a mellette haladó 
kocsi alatt beszakad az úttest.
– Ki vagy te, megmentőm?
– Én vagyok az őrangyalod.
– Hol vagy most?
– Pillangó képében itt vagyok a kesztyűtartóban.
Az ember benéz a kesztyűtartóba, tényleg ott van a pillangó, 
mire az ember ráförmed:
– És hol a fenében voltál, mikor megnősültem?

Növényvédelem
Áprilisi teendők a kertekben

Általános teendők
(tippek, javaslatok)

 a teljesség igénye nélkül
Miután kora tavasszal fella-
zítottuk, esetleg friss kom-
poszttal dúsítottuk a talajt 
és a vetésterv első növényeit 
elvetettük, további felada-
tunk a kultúrnövényeink kö-
zötti felület gyommentesen 
tartása. A veteményesben 
ültethető a retek, spenót, 
gyökérzöldségek, borsó, ká-
posztafélék (fejes káposzta, 
kelkáposzta, karalábé, karfi-
ol, brokkoli).
A sorok között lazítsuk a talajt, 
és fogaskapával, kultivátorral 
távolítsuk el a gyomokat, vala-
mint mulcsozással (talajtakarás 
fűkaszálékkal stb.) akadályoz-
zuk meg a nedvesség elpárol-
gását és a gyomok szaporodá-
sát.
A csupasz talaj könnyen erodá-
lódhat, hamarabb kiszárad és 
előbb ellepik a gyomok, ezért 
hatékonyabb, ha valamilyen 
mulcsot használunk, például 
szalmát, elhalt (de egészséges) 
növényi részeket. Emellett 
néhány kultúránál figyelnünk 
kell az öntözésre, persze csak 
ha nem esik, és kiszárad a talaj. 
Ilyenek a gyökérzöldségek, re-
tek, hagymafélék, paradicsom-
palánták, tavasszal ültetett 
fásszárúak, örökzöldek.
Zöldségek, gyümölcsök
Áprilisban vetjük a kabako-
sokat fészekbe (uborka, cuk-
kini, csillagtök, spárgatök), 
illetve a kukorica, bab, őszi 
fejes káposzta, cékla, burgo-
nya, karalábé és sárgarépa 
magvait, nyári retket fellazí-
tott, gyommentesített talajba. 

Egy kis kelesztő öntözés után 
jobban kel például az uborka. 
Tépősalátát folyamatosan vet-
hetünk, így mindig lesz friss 
terményünk otthonra.
A hónap második felében pa-
lántázzuk a paradicsomot, ter-
mészetesen várjuk meg a jó 
időt.
A palánta föld alá került szárré-
sze is gyökereket fejleszt, ezért 
nem kell különösebben ügyelni 
arra, hogy ne ültessük mélyre. 
Karókat vagy támrendszert biz-
tosítsunk a későbbi növekedés-
hez, kiemelten a folyton növő 
fajtáknak.
Április közepétől/végétől beta-
karíthatjuk a legkorábbi zöld-
ségeinket: a hónapos retket, 
spenótot, és a már korábban is 
termő sóskát.
A hónap végétől palántaneve-
lésre elültethetjük a kései ka-
ralábé- és káposztaféléket, az 
uborkát, és igény szerint sárga- 
és görögdinnyét.
Bent továbbra is gondozzuk 
a későbbi palántákat (papri-
ka, zeller). Tartsuk a földjüket 
nedvesen, szoktassuk őket a 
kinti körülményekhez: nappal 
jó időben rakjuk ki őket a sza-
badba, ablakba, hogy sok fényt 
kapjanak, éjjel viszont újra vi-
gyük be őket. Fontos, hogy a 
sziklevelek megjelenése után 
akár 10-14 °C-kal is hidegeb-
bet igényelnek a palánták, mint 
a keléshez.
Fűszernövények
Ha márciusban nem vágtuk 
vissza a levendulát és a zsályát, 
akkor most tegyük meg.
Az előnevelt majoránnát hideg-
ágyba tűzdeljük ki, a snidling 
tőosztásának is most van az ide-

je. A májusi kiültetéshez cserép-
ben neveljünk elő sarkantyúkát. 
(Ehhez cserepeket töltsünk meg 
homokos komposztfölddel, és 
3 magot tegyünk egy cserépbe. 
Csírázásig sötétben lehetnek, 
majd kelés után világos helyre 
tegyük.)
Növényvédelem
A növényvédelem szempont-
jából mindig a legfontosabb 
a megelőzés. Mindenekelőtt 
a növény számára legmegfe-
lelőbb környezetet kell biz-
tosítani, hogy egészségesen 
fejlődjön, így sokkal kevésbé 
lesz fogékony a betegségekre. 
Tartsuk be a tőtávolságokat, 
így a sorok közt szabadon jár-
hat a levegő, és kerüljük az 
esőztető öntözést (a leveleket 
közvetlenül ne, inkább gyökér 
körül öntözzünk!), mert sok 
gomba a növény felületén a 
vízcseppek segítségével ter-
jed. Továbbá a kert változatos-
ságával és természetességével 
sokféle hasznos szervezetet 
odacsalogathatunk, melyek 
kordában tartják a károkozó-
kat (például a sünök, madarak, 
fürkészek, gyíkok, katicák…). 
A kártevők elleni védelem ér-
dekében ültessünk a növények 
közé virágokat (levendula, kö-
römvirág stb.)
A megelőzés érdekében fi-
gyeljük folyamatosan növé-
nyeinket, megjelennek-e a 
kártevők vagy kórokozók, és 
akkor célzottan védekezzünk 
ellenük.  – la –

Gazdag könyvkínálattal 
várjuk kedves  
vásárlóinkat!

– Csak egy kislány van a világon...!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ön képes és hajlandó is a 
változásra, bár néha csak azért változtat, hogy valami újba kezd-
hessen. Ne ugorjon bele akármibe! Ha csak az újdonság varázsa 
miatt lép, olyan következményekkel kell számolnia, amelyek 
nem csak önt érintik kellemetlenül. Legyen óvatosabb, több kel-
lemetlen következményt megelőzhet.
HALAK (február 21. – március 20.) Minden kapcsolatért tennie 
kell ahhoz, hogy életképes maradjon. Ez igaz a barátságra is, ezt 
is ápolni kell, hogy kölcsönösen számíthassanak egymásra. Ha 
egyre ritkábban találkozik barátaival, egyre inkább eltávolodnak 
egymástól, míg végül menthetetlenül érdektelenné válnak, hiá-
nyuk viszont nagyon fájó lehet.
KOS (március 21 – április 20.) Egészséges önbizalma segíthet 
egy jobb munkalehetőség elnyerésében. Ehhez persze az kell, 
hogy reálisan mérje fel a követelményeket! Akkor is őrizze 
meg a nyugalmát és rálátását a helyzetre, ha ön körül mindenki 
elvesztette a fejét! Maradjon tárgyilagos, használja az eszét!
BIKA (április 21. – május 20.) Legyen rugalmasabb családi 
vagy munkahelyi vitákban és látszólagos engedékenysége ha-
marosan megtérül, érvényesítheti akaratát. Ezen a héten külö-
nösen figyeljen oda, mit és mennyit fogyaszt! Ha egyoldalúan 
táplálkozik, hamar megjelenhetnek az első hiánytünetek, ame-
lyek gyomorpanaszokat okozhatnak.

IKREK (május 21. – június 21.) Életének több területe is 
megérett a változtatásra, újításra. Ne féljen ezektől, inkább 
élvezze, tekintse kihívásnak az újdonságokat! Ha már isme-
ri saját gyenge pontjait, keressen maga mellé olyan társat, 
aki kiegészíti, aki rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, 
amelyek önből hiányoznak.
RÁK (június 22. – július 22.) Könnyen túlzásokba eshet, ha 
csak azt veszi figyelembe, hogy mire lenne szüksége jelen 
pillanatban, és nem gondolkozik hosszabb távra. Kedvese 
hálás lenne most, ha őszintén elmondhatná önnek, mi bántja 
vagy mi miatt érzi magát szomorúnak. Gondjait ossza meg, 
megértő fülekre talál!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten 
válassza el szigorúan a személyes dolgokat és a hivatását. 
Akkor tud helyesen dönteni, ha ki tudja zárni érzelmeit és 
csak az eszére hallgat. Látnia kell a következményeket és 
egyúttal a lehetőségeit is. Gondolkodjon reálisan és kérje ki 
több érintett véleményét.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A munkára szánt 
idejét olyan tevékenységekre fordítsa, amelyek segítenek 
megvalósítani álmait. Minél inkább ezzel foglalkozik, annál 
hamarabb válik valóra. Ez azonban még rengeteg energiát 
és odafigyelést igényel. Munkája eredményeit figyelje úgy, 
mint egy fa első terméseit.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Több ajánlatot is 
kap mostanában, amelyek ígéretesebbek, mint mostani mun-
kahelye, de valójában nem hoznának lényeges változásokat. 
Legyen megfontolt az állásváltoztatással kapcsolatban és ne 
csak az anyagi szempontot vegye figyelembe, hanem azt is, 
mennyi szabadideje marad.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nem szereti, ha 
pletykálnak önről, ezért nem is szokott belefolyni a mások-
ról szóló híresztelések terjesztésébe. Ezzel sokak bizalmát 
kiérdemli, emiatt nem is terjesztenek önről híreket és így a 
környezetében élők, illetve dolgozók nagyon megbízhatónak 
tartják.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha úgy érzi, kevés 
öröm és szépség van az életében, tegyen érte, hogy ez megvál-
tozzon! Lepje meg szeretteit olyasmivel, aminek tényleg örülné-
nek! Kezdjen bele olyan új tevékenységekbe, amelyek mindig is 
érdekelték, de valahogy nem vette komolyan! Meglátja, magá-
nak és a környezetében élőknek is örömet szerez vele.
BAK (december 22. – január 20.) Igazán kellemes ez a hét. 
Nemcsak a munkahelyén, hanem otthonában is mindenki elé-
gedett önnel, csak pozitív visszajelzést kap, ami tovább növeli 
jó hangulatát, ráadásul egészségi állapota is pozitív változáson 
esik keresztül. Mások elfogadása segít megismerni saját hibáit 
és gyenge pontjait, ami által elfogadóbbá és nyitottabbá válik.



5

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

REKOM
Rekonštrukcia 

bytov
Lakásfelújítás

Tel.: 0948 622 051
905 450 570

* Bérbe adó, eladó vagy elcse-
rélhető háromszobás családi 
ház Búcson. Gyors megegye-
zés, előnyös feltételek. Tel.: 
0907 054 112.
* Bogyán eladó 3-szobás csalá-
di ház 16 áras kerttel. Érdeklőd-
ni lehet a 0904 193 470-es tele-
fonszámon.
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MŰSORA JÁNLAT
ápri l is  14-től  20-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, 13.05 Éjjel-
nappal szülők (amer.), 
13.55 Smokinger (amer.), 
15.40 Az istenek a fejük-
re estek (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Transformers 
3 (amer.), 22.00 A szállító 
2 (amer.), 23.55 Alvilági 
játékok (amer.), 2.10 A fér-
jem védelmében (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 13.10 
Taxi (f rancia), 14.10 Halá-
los fegyver (amer.), 15.20 
A burok (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Fókusz 
plusz, 20.00 A tanár (ma-
gyar), 21.10 Családi üzel-
mek (amer.), 23.35 Car r ie 
(amer.), 1.50 A bowling-
bajnok (amer.)

RTL II
9.00 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.00 Volt egyszer 
két Németország (német), 
11.00 Robin Hood legújabb 
kalandjai (amer.), 13.00 Me-
dicine Man (amer.), 15.05 
CSI: Miami (amer.), 16.00 
A gyanú árnyékában. 21.00 
Holtodiglan (amer.), 23.55 
CSI: Miami helyszínelők 
(amer.), 0.55 Halálos pénz 
(amer.-angol)

M2
11.45 A meseerdő la-
kói, 12.40 Gyerekversek, 
12.50 Rozsdalovag, 13.15 
Caillou, 14.50 Hófehérke, 
16.40 Micimackó, 18.15 
Ebadta focista (amer.), 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
Müpar t-koncer tek, 1.40 
Végsebesség (amer.)

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka 
(német) ,  13.55 Bohém 
neg y venes ,  nag y papa 
(német) ,  15.35 Csa k eg y 
t elefon (mag ya r) ,  17.0 0 
Gasz t roa ng ya l ,  18.0 0 
Hí radó,  18.40 Sze rencse -
szombat ,  19.35 Eg y nyá r i 
ka la nd (mag ya r) ,  20.35 
Zi m mer Fe r i  (mag ya r) , 
22 .15 Hog ya n í r ju n k 
sze rel met  (a mer.) ,  0.05 
Ö nök ké r t ék 

Duna World
11.25 Fér jet keresek (ma-
gyar), 13.20 Jelbeszéd, 
16.20 Hit és erkölcs, 
16.50 Hétvégi belépő, 
18.50 Térkép, 19.20 Ízőr-
zők, 21.00 Híradó, 21.35 
Fábr y, 23.00 Tóth János 
(magyar), 0.00 Opera 
Café

Pozsony 1
11.50 A magas sziklán, 
14.35 Mit tudom én, 16.10 
Addams család (amer.), 
17.50 Úttalan utakon, 
18.30 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.30 
A test titkai, 21.30 Talk-
show, 22.25 Adriano Oli-
vetti (olasz), 0.10 Addams 
család (amer.)
Pozsony 2
11.20 A diagnózis,  11.45 
Tudományos magazin, 
12.25 Kapura,  13.05 
Farmereknek, 13.35 Va-
dászoknak,14.15 Baj-
nokok Ligája magazin, 
14.45 Labdarúgás,  17.30 
Jégkorong, 20.25 Doku-
mentumfilm, 22.20 Ta-
boo (angol),  23.15 A híd 
(dán-svéd)

Markíza tv 
9.15 Hajrá, csajok, újra!, 
11.15 Szupersztár, 14.10 
Apádra ütök (amer.), 
16.40 Anyámon a tanárom 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
A 657-es járat eltér íté-
se (amer.), 22.35 Halálos 
csapda (amer.), 0.35 Harc a 
lányomért (amer.)

JOJ TV
7.40 Gumimacik, 10.30 
Viszlát, nagyi!, 11.10 Ik-
rek, 12.55 Igaz történetek, 
15.10 James Bond (amer.), 
17.55 Hotel, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Fák jú 
tanár úr (amer.), 23.10 Hit-
man (amer.), 1.15 A végte-
len (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
8.20 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.25 Több, mint 
testőr (amer.), 12.35 Éj-
jel-nappal szülők (amer.), 
13.05 Gyilkos sorok 
(amer.), 14.10 Transfor-
mers (amer.), 17.25 Ri-
post, 18.00 Tények, 18.55 
A nagy duet t , 22.00 Édes 
kis semmiség (amer.), 
0.00 Gat taca (amer.)

RTL Klub
6.50 Kölyökklub, 10.30 A 
Muzsika TV bemutatja, 
13.15 Profik a konyhámban, 
15.00 Nevelésből elégséges 
(amer.), 15.30 A tanár (ma-
gyar), 16.40 Keresem a csa-
ládom, 18.00 Híradó, 18.55 
Csillagok között (amer.), 
22.40 John Wick (amer.), 
1.25 A bármicvó fiúk

RTL II
10.30 Kismamának áll a vi-
lág (amer.), 12.10 Véletlen 
boldogság (francia), 14.10 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.10 A nagy nap (amer.), 
21.00 Tammy (amer.), 23.00 
Medicine Man (amer.), 1.05 
Tammy (amer.)

M2
12.43 Pom-Pom me-
séi , 13.15 Cail lou , 14.00 
Hisz t imesék, 14.50 A k is 
hableány (német), 16.15 
Szóf ia hercegnő, 16.40 
Micimackó, 17.50 Roger, 
az ű r járőr, 18.15 Rudi 
malac újra száguld , 20.15 
Tut i g imi (amer.), 21.10 
Azután (amer.), 23.40 Mit 
gondolsz , k i vagy? 

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Univerzum, 
14.05 Hit , erkölcs és hű-
ség, 14.35 Rex Rómában 
(német-olasz), 15.25 Há-
zasság (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.35 Alpesi 
őr járat (olasz), 19.40 Ma-
gyarország, szeretlek!, 
21.10 A napfény íze (ma-
gyar), 0.10 8 és 1/2 (ma-
gyar)

Duna World
11.55 Vir tuózok, 13.20 
Nagyok, 13.50 Dokumen-
t umf i lm, 14.50 Ismerd 
meg!, 16.50 Hétvégi be-
lépő, 18.55 Öt kont inens, 
19.20 Szerelmes föld rajz , 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Beágyazot t emlé -
keink, 23.50 Hogy volt?, 
2.30 Házasság (magyar)

 Pozsony 1
12 .55 A z aj tó  mögöt t , 
13.40 Napf ü rdő (sz lo -
vá k),  14.20 Ha rc Mosz k-
váé r t ,  15.55 Csendőr tör-
t éne tek ,  17.45 Menjü n k a 
ke r tbe!,  18.15 Konyhá m 
t i t ka i ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 A hat a lom pi l lé -
re i  (sz lová k),  23.30 Ha rc 
Mosz k váé r t

Pozsony 2
12.00 A család , 13.30 
Or ientációk, 14.10 Szí-
nészlegendák, 14.30 Sze-
met szemér t , 16.45 Jég-
korong, 19.30 Est i mese, 
19.55 Híradó, 20.10 Do -
kumentumf ilm, 21.00 A 
11. parancsolat (szlovák), 
22.10 Megvilágosodás

Markíza tv
8.15 Tom és Jerry, 8.25 Az 
5-ös robot él (amer.), 10.30 
Denis, a komisz (amer.), 
12.15 Chart Show, 14.20 
Csúcsformában (amer.), 
17.00 Felvég, alvég, 18.15 
Szomszédok (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Szuper-
sztár, 23.00 Anyámon a ta-
nárom (amer.), 1.00 Merkúr 
(amer.) 

JOJ TV
6.45 Arthur és a villangók 
(amer.), 9.00 Geissenék, 
11.05 Rubinvörös (amer.), 
13.40 A maffiózó lánya 
(amer.), 15.50 Új kertek, 
16.50 A nyaraló, 17.55 
Új lakások, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 A he-
tedik mennyország, 23.00 
A meggyilkoltak (amer.), 
1.25 A partiőrség (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 Csapdába 
csalva (német), 13.05 Bezár 
a bazár!, 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 Betty nővér 
(amer.), 2.05 Bűnös Chica-
go (amer.), 3.30 Hazudj, ha 
tudsz! (amer.)

RTL Klub
5.25 Jó reggelt, skacok!, 
12.25 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.20 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A konyhafőnök, 21.05 Ba-
rátok közt, 21.45 Éjjel-nap-
pal Budapest, 22.55 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
11.40 Frakk, a macskák réme, 
11.50 Misi mókus kalandjai, 
12.30 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, 
0.45 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie 15 perces ka-
jái, 13.30 Mámoros sze-
relem (mexikói), 15.10 
Erdészház Falkenauban 
(német), 16.05 A hegyi 
doktor (német), 18.00 Hír-
adó, 18.40 Végtelen szere-
lem (török), 19.30 Honfog-
laló, 20.25 Kékfény, 21.25 
Kár tyavár (amer.), 22.20 
NCIS (amer.), 23.05 Az el-
feledet t hős

Duna World
11.15 Tanulmány a nőkről 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.45 Ízőrzők, 14.20 Öt 
kontinens, 14.50 Család-
barát, 16.25 Roma maga-
zin, 16.55 Domovina, 17.30 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Itthon vagy!, 
19.25 Hazajáró, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Hajnali 
láz (magyar), 23.30 Kultu-
rális híradó

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 A 
holnapi újság, 16.25 A vi-
lág kincsei, 16.55 Talkshow, 
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Prelűdök (francia), 22.05 Az 
ajtó mögött, 22.40 Csendőr-
történetek

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.20 
Úton, 15.30 Nemzetiségi 
magazin, 16.45 Szia, Szlo-
vákia!, 18.30 Esti mese, 
19.55 Híradó, 21.00 A diag-
nózis, 21.30 A család 

Markíza 
10.50 Jószomszédi viszio-
nyok, 11.50 Családi törté-
netek, 12.50 A mentalista 
(amer.), 14.50 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 
17.55 Apukák, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.10 A konyha, 
21.50 Kredenc, 23.00 Rea-
lity show, 23.35 Csúcsfor-
mában (amer.)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 14.20 Csa-
ládi ügyek, 14.55 Rendőrök 
akcióban, 15.55 Rendőrök 
akcióban, 17.55 Főzd le 
anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Inkog-
nitó, 21.40 A jelszó, 22.35 
Szuper karaoki, 23.30 Lesel-
kedő, 0.25 Zsaruvér (amer.), 
1.25 Gyilkos elmék (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
5.25 Jó reggelt, skacok!, 
12.25 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.20 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A konyhafőnök, 21.05 Ba-
rátok közt, 21.45 Éjjel-nap-
pal Budapest, 22.55 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
12.30 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.), 23.30 Kulisz-
szák mögött, 0.25 Zorro (ko-
lumbiai)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.15 Má-
moros szerelem (mexikói), 
15.05 Erdészház Falkenau-
ban (német), 16.05 A hegyi 
doktor (német), 17.00 Ridi-
kül, 18.40 Végtelen szerelem 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Önök kérték, 21.25 
Velvet Divatház (spanyol), 
22.20 Laura rejtélyei (amer.), 
23.10 Jó szomszédok (kana-
dai)

Duna World
11.30 Máz (magyar), 13.40 
Szerelmes földrajz, 14.45 
Család-barát, 16.15 Nem-
zetiségi magazinok, 17.35 
Ízőrzők, 18.10 Gasztroan-
gyal, 20.00 Van képünk 
hozzá, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 A 
világ kincsei, 17.00 Máso-
dik lehetőség, 17.45 Párbaj, 
18.20 Öten öt ellen, 19.00 
Híradó, 20.30 Hűtlenség 
szlovák módra, 21.40 Mi-
előtt meghalunk (svéd), 
23.40 Törvény és rend

Pozsony 2
12.30 Kerékpározás, 15.30 
Ukrán magazin, 16.00 Vadá-
szoknak, 16.45 Szia, Szlová-
kia!, 18.10 Szlovák falvak en-
ciklopédiája, 18.30 Esti mese, 
19.55 Híradó, 20.10 Doku-
mentumfilm, 21.00 Riválisok 
(angol), 22.25 Talkshow 

Markíza tv
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.50 Családi törté-
netek, 12.50 A mentalista 
(amer.), 14.50 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 
19.00 Híradó, 20.30 A leg-
nagyobb győztes, 22.00 10 
évvel ezelőtt

JOJ TV
13.00 Topsztár, 14.55 Rend-
őrök akcióban, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Szema-
for, 21.55 Farkasok (szlo-
vák), 0.05 Zsaruvér (amer.), 
1.00 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 
Harc a végsőkig (amer.-ja-
pán)

RTL Klub
5.25 Jó reggelt, skacok!, 
12.25 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.20 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.05 A konyhafő-
nök, 21.05 Barátok közt, 
21.45 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.55 Szulejmán (tö-
rök), 1.50 Szelektív vallás 
(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
12.30 Mézga Aladár különös 
kalandjai, 14.20 Aprónép, 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, 13.20 Hon-
foglaló, 14.15 Mámoros 
szerelem (mexikói), 15.05 
Erdészház Falkenauban (né-
met), 16.05 A hegyi doktor 
újra rendel (német), 17.00 
Ridikül, 18.00 Híradó, 
18.40 Végtelen szerelem 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.35 A Durell család (an-
gol), 21.30 A fátyolos hölgy 
(olasz), 22.40 Budapesti 
mesék (magyar)

Duna World
11.35 Reggeli a marsallnál 
(magyar), 13.20 Magyar 
gazda, 13.45 Noé barátai, 
14.50 Család-barát, 16.25 
Nemzetiségi magazinok, 
17.30 Ízőrzők, 18.10 Gaszt-
roangyal, 19.05 Itthon 
vagy!, 19.30 Magyaror-
szág, szeretlek!, 21.35 Ri-
dikül, 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, 16.55 A má-
sodik lehetőség (lengyel), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Kapj el, ha tudsz! 
(amer.), 0.30 Nash Bridges 
(amer.)

Pozsony 2
13.50 Magyar magazin, 
14.30 Kerékpározás, 17.45 
A régmúlt idők nyomában, 
18.30 Esti mese, 20.10 Ha-
gyományos gyógymódok, 
22.25 Művészetek, 23.45 
Csehszlovák filmhét

Markíza tv
11.55 Családi tör téne-
tek, 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, 23.40 A mentalista 
(amer.), 1.40 Gyilkos haj-
sza (amer.)
JOJ TV
9.10 Tárgyalóterem, 10.30 
Családi ügyek, 12.20 Top-
sztár, 14.55 Rendőrök akci-
óban, 17.00 Híradó, 17.55 
Főzd le anyámat!, 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 Ho-
tel (szlovák), 21.40 Farkasok 
(szlovák), 23.45 Zsaruvér 
(amer.), 0.40 Gyilkos elmék 
(amer.)

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 Fenn 
vagy lenn (amer.)

RTL Klub
5.25 Jó reggelt, skacok!, 
12.25 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story extra, 16.20 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.05 A konyhafő-
nök, 21.05 Barátok közt, 
21.45 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.55 Halálos fegyver 
(amer.), 2.50 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, 16.30 
Oltári csajok (magyar), 19.30 
Showder Klub, 20.30 Oltá-
ri csajok (magyar), 23.30 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.20 Kérem a következőt, 
12.30 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 Erdészház Falkena-
uban (német), 15.50 A 
hegyi doktor (német-oszt-
rák), 17.00 Ridikül, 18.00 
Híradó, 18.35 Végtelen 
szerelem (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Tóth 
János (magyar), 21.00 A 
Bagi Nacsa Show, 22.00 
Ki nevel a végén? (amer.) 

Duna World
11.35 Nagy fény (magyar), 
13.20 Kék bolygó, 13.45 
Opera Café, 14.15 Magyar 
krónika, 14.50 Család-
barát, 16.25 Nemzetiségi 
magazinok, 17.25 Ízőrzők, 
18.00 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Szenes Iván em-
lékkoncert, 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, 21.40 A kobra 
(német), 23.10 Törvény és 
rend, 23.50 Nash Bridges 
(amer.)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 11.55 Élő 
panoráma, 14.30 Művésze-
tek, 15.25 Roma magazin, 
15.55 Út a futball-világ-
bajnokságra, 16.20 Nem-
zetiségi hírek, 16.45 Szia, 
Szlovákia!, 17.45 Régmúlt 
idők nyomában, 18.30 Esti 
mese, 20.10 Hagyományos 
gyógymódok, 23.30 Fény-
képészek

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.), 
1.40 Gyilkos hajsza (amer.)
JOJ TV
9.10 Tárgyalóterem, 
12.20 Topsztár,  14.55 
Rendőrök akcióban, 
17.00 Híradó, 17.55 Főzd 
le anyámat!,  19.00 K r imi , 
19.30 Hí radó, 20.35  In-
kognitó,  21.45 Heti  hetes, 
23.25 Zsaruvér (amer.) , 
0.20 Gilkos 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 Peacema-
ker (amer.), 2.20 Sherlock 
és Watson (amer.)

RTL Klub
5.25 Jó reggelt, skacok!, 
12.25 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story extra, 16.20 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.05 A konyhafőnök, 
21.05 Barátok közt, 21.45 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.55 Showder Klub, 1.55 
Lila füge

 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 
Aprónép, 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 ka-
jái, 13.25 Honfoglaló, 14.15 
Mámoros szerelem (mexi-
kói), 15.05 Erdészház Fal-
kenauban (német), 16.05 A 
hegyi doktor (német), 17.00 
Ridikül, 18.35 Végtelen 
szerelem (török), 21.25 Egy 
háború (dán), 23.20 Kény-
szerű sorsfordulók

Duna World
11.20 A hamis Néró (ma-
gyar), 13.20 Kosár, 13.45 
Rúzs és selyem, 14.50 Csa-
lád-barát, 16.55 Öt konti-
nens, 17.30 Ízőrzők, 18.05 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Önök kérték, 21.35 
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 15.10 
Tesztmagazin, 16.25 A vi-
lág kincsei, 17.00 Második 
lehetőség (szlovák), 17.45 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
Mit tudom én, 22.00 Útta-
lan utakon, 22.40 Piszkos 
Harry (amer.), 1.45 Nash 
Bridges (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.30 
Átrium, 15.30 Szemtől 
szemben, 15.55 Telehétvé-
ge, 16.40 A világörökség, 
17.45 Régmúlt idők nyomá-
ban, 18.30 Esti mese, 20.10 
Hagyományos gyógy-
módok, 21.00 Sherlock 
(amer.), 22.30 Oroszlán-
szív (amer.)
Markíza tv
11.55 Családi tör téne-
tek, 12.55 A mentalista 
(amer.), 14.55 Jószom-
szédi viszonyok, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 Sze-
retők (szlovák), 21.40 Az 
el rabolt t inédzser (amer.), 
23.40 A mentalista (amer.)
JOJ TV
9.10 Tárgyalóterem, 10.35 
Az ördög nem alszik, 
12.35 Topsztár, 13.00 In-
kognitó, 15.00 Maltazár 
bosszúja (amer.), 17.00 
Híradó, 17.55 Főzd le 
anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Hotel 
7, 21.45 Áll az alku, 22.45 
A harcos (amer.), 1.05 
Apám bűnei (amer.)
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S Z U D O K U

Elkészítése:
A csülköt előző nap főzzük puhára 1,5 óra alatt és hagyjuk a le-

vében kihűlni. Másnap szeleteljük fel apró darabokra, a hagymát 
vágjuk fel és dinszteljük meg kevés olajon. A csülköt, a hagymát 
és a mustárt keverjük össze és tegyük félre.
Az őzgerincformát kenjük ki zsiradékkel, szórjuk meg zsemle-

morzsával, majd a baconnel béleljük ki úgy, hogy mindkét ol-
dalon túllógjon. Szórjunk bele egy marék sajtot, majd a lisztbe 
és tojásba forgatott hússzeletekkel béleljük ki. Szórjunk rá újra 
sajtot, majd tömjük meg az elkészített csülkös töltelékkel.
A tetejére újra tegyünk lisztbe, tojásba forgatott hússzeleteket. 
Hajtsuk rá a lelógó szalonnát, a maradékkal pedig a kilátszó ré-

szeket fedjük be. Az őzgerincformát a sütés közben esetlegesen 
kifolyó lé miatt tegyük egy nagyobb tepsire és süssük 180 fo-

kon 1 órán át. Ezután egy késsel óvatosan lazítsuk fel a széleket, 
hogy egy sütőpapíros tepsire ki tudjuk fordítani és a másik fe-

lét is pirosra tudjuk sütni nagyjából 15 perc alatt. A hozzávalók 
pontos mennyisége az őzgerincforma nagyságából adódóan kis 
mértékben változhat!

Hozzávalók:
1 füstölt csülök
9-10 szelet karaj
20 szelet bacon
1 nagy fej vöröshagy-

ma
2 evőkanál mustár
20 dkg reszelt sajt
2 tojás
liszt

Vaníliás mézes 
krémes

Karajba zárt csülök

Hozzávalók:
Tésztához:
45 dkg sima liszt
2 tojás
8 dkg cukor
5 dkg margarin
2 ek. méz
1 tk. szódabikarbóna
2 ek. kakaópor
Krémhez:
6 dl tej
3 cs vaníliás puding-

por
20 dkg cukor
1 ek. liszt
3 dl tejföl

10 dkg margarin
Máz:
10 dkg olvasztott csokoládé+ 
kis vaj, vagy margarin

Elkészítése:

A pudingport elkeverjük a 6 dl tejjel, a liszttel, cukorral és 
sűrűre főzzük. A tésztához való anyagokat összedolgozzuk, 
és három részre osztjuk. Külön-külön kinyújtjuk, és fordított 
tepsin megsütjük,amit előtte megvajazunk, vagy sütőpapírral 
bélelünk. A krémbe öntjük a tejfölt, még melegen, de a vajat 
csak hidegen adjuk hozzá, és habosra keverjük elektromos 
habverővel. A lapokat egymásra rakva megtöltjük a krémmel. 
A csokoládét gőz fölött vajjal felolvasztjuk, és a megtöltött 
sütemény tetejére simítjuk. Hagyjuk állni és másnap szeletel-
hetjük. Sütésnél a hőfokkal óvatosan bánjunk, a mézes lapok 
gyorsan megsülnek, és 160 oC-on érdemes megpróbálni.

Vállalkozik?
AKKOR

NE FELEDJE!
A pénztárgépekről szóló 
törvény utolsó módosítá-
sa alapján az adóalanyok 

új csoportja számára 
köte lező

az elektronikus kasszagép 
használata. 

Mi segítünk 
megoldani az ön

problémáját!

Apliko+
Komárom, Munka 

utca 25.
Tel.: 7704 310 

www.aplicoplus.sk

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
április 14-én Tibor
április 15-én Anasztázia
április 16-án Csongor
április 17-én Rudolf
április  18-án Andrea
április  19-én Emma
április  20-án  Tivadar
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Megemlékezések

Eladó fűszerpaprika
Gútán

Tel.: 0908 853 224

HITELEK, KÖLCSÖNÖK 
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.

A Polgár
temetkezési 

vállalat
Nemesócsáról
és környékéről

keres munkatársakat 
(sírásókat).

Jelentkezni a 0905262715-
ös telefonszámon, vagy 

személyesen lehet.

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
hol pihen a te szerető szíved.
Megállunk a sírod előtt és könnyezünk,
mert akit nagyon szeretünk,
soha nem feledünk.

Fájó szívvel
és soha el nem múló szeretettel

emlékezünk április 13-án
id. Balogh Gáborra

Gútán.
Emlékét őrző szerető felesége,

gyermekei családjukkal
és az egész rokonság

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
akik szívből szeretnek,
nem felednek Téged.

Fájó szívvel emlékeztünk
április 10-én

Csicsó Imrére
Komáromban,

halálának 19. évfordulóján.
Emlékét őrző családja

Autószerelői végzettségű munkatársat keresünk
autószerelő műhelyünkbe

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Romhányi Rudolf Győző
búcsúztatásán részt vettek

és elkísérték őt utolsó útjára,
valamint fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

* Heremag eladó. Tel.: 0907 
578 200.

OUTLET CENY,
ZĽAVY AŽ DO -70%

Komárno * Jókaiho 28

Registračné
pokladne

PREDAJ 
* SERVIS
www.registracnepokladne-

komarno.sk 
mail: profitechnik@

orangemail.sk

info:
0907 227 699

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

Eladó 2017 augusztusában 
vásárolt kávébarna

megkímélt állapotban levő 
Hyundai i30

lízingelt (négy év törlesztés 
3 618 eur/év) kombi, benzi-
nes, teljes felszereltséggel, 

12 000 km-rel.
Tel. 0910 135 623 Stredná odborná škola technická

Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno

v školskom roku 2018/2019 otvára denné 
nadstavbové študium a externé študium

v študijných odboroch:
6403 L  podnikanie v remeslách a službách
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby
a externé študium v učebných odboroch:

26837 H 1 5 elektromechanik  
– úžitková technika
2464 H  strojný mechanik
2487 H 01  autoopravár mechanik.
Vyučovací jazyk sa spresní podl'a 
záujmu (slovenský, maďarský).

Prihlášky stiahnuté zo stránky našej školy 
(www.soskn.sk) zasielajte na adresu školy

do 31. mája 2018.
Bližšie informácie na tel. čisle:

035/7740868.

Stredná odborná škola technická 
Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárom

a 2018/2019-es tanévben
továbbtanulási lehetőséget kínál

az érettségivel végződő felépítményi
nappali és esti tagozatán:

6403 L ipari – szolgáltatási vállalkozás
2414 L 04 gépészet – vállalkozás és szolgáltatás 
szakokon;
valamint az érettségivel rendelkező diákok ré-
szére szakmunkásbizonyítvány megszerzésére 
ad lehetőséget esti tagozaton:
2683 H 1 5 elektroműszerész – alkalmazott technika
2464 H gépésztechnikus szakokon,
2487 H 01 autószerelő műszerész.
A tanítás nyelve választható (szlovák, magyar). 
Az iskola honlapjáról (www.soskn.sk) letölthető

jelentkezési lapokat május 31-ig  
küldjék el az iskola címére.

Bővebb tájékoztatás
a 035/7740868 telefonszámon kérhető.

* Megrendelhetők 7-hetes 
Dominant tojójércék több 
színben, 3,70 euró/db áron. 
Tel.: 0902 170 287, illetve 
0905 270 597.

Jelző- és információs
táblák árusítása!

(műanyag, illetve öntapadós)

www. najtabulky.sk

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: a nagykeszi Cseh 
Amanda, a tardoskeddi Mascherin Laura, a ma-

dari Papp Maja, a csicsói Ahmed Mariam és Danial, 
a szentpéteri Lévaiová Bianka, az újgyallai Járóková 
Vanesa, a kolozsnémai Vitaiová Natália, a kavai Sza-

kács Lilien, a keszegfalvai Molnárová Viktória, a duna-

mocsi Klimáček Kiara, a bátorkeszi Blahovics Dorina, 
a komáromi Podmilsák Anna Enikő, Dovalovská Ta-

mara, Kosztolányi Kincső Dóra és Besztró Bella.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: 
a komáromi Fóti Angéla (94 éves), Ďurčovičová Mar-
gita (82 éves), Liška František (79 éves), Hledík Anna 
(71 éves), Juhász Ilona (98 éves), Pinke Erika (64 éves), 
Gregorová Alžbeta (77 éves), Kišvince Iván (67 éves), 
Klinda Lajos (83 éves), a gútai Pilišiová Georgina (55 
éves), a csicsói Bödők Judit (90-éves), a kolozsnémai 
Lakatos László (66 éves), a nemesócsai Veszprémi Jó-

zsef (79 éves), a dunamocsi Lajos Jenő (68 éves), az 
izsai Ostatník Lóránt mérnök (67 éves), a hetényi Gál 
Alexander mérnök (70 éves), a felaranyosi Hidvégiová 
Karcolová Gabriela (40 éves) és a búcsi Labancz Andrej 
(73 éves).

Emléküket megőrizzük!
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KAJAK-KENU

K A R A T E

K O S Á R L A B D A
Kellemetlen meglepetés a lévai sportcsarnokban

BK Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
81:60 (43:29 * 20:13, 23:16, 17:17, 21:14) A sorozatarány 1:0

KEMPO

ERŐEMELÉS

Azt senki sem gondolta, hogy a play off rájátszásos 
küzdelem középdöntőjében simán folytatódhat a ko-
máromi csapat számára a diadalmenet. Miután 3:0-ás 
sorozatban legyőzték a privigyeieket, a középdöntőben 
a bajnokság alapszakaszának ezüstérmesével, a Lévai 
Patriótákkal kellett találkozniuk a Duna-partiaknak.

Eleve hátránnyal utaztak Lévára 
a komáromiak, több sérültjük és 
betegük is volt, akik nem léphet-
tek pályára. A lévaiak viszont 
veszélyesen jó játékosokkal 
rendelkeznek, így várható volt, 
hogy nem sikerül pontot rabol-
ni tőlük. Ami viszont dicséret-
re méltó, hogy a komáromiak 
mindvégig folyamatosan küz-
döttek és alaposan megnehezí-
tették a hazai csapat játékát. A 
látottak alapján ez a sorozat nem 
ér véget olyan hamar.
Az első negyedben a komáro-
miak csak fokozatosan tudták 
felvenni a lévaiak ütemét, ki-
ismerni taktikájukat. Ennek el-
lenére egyenrangú partnernek 
tűntek és a hétpontos hiányuk 
is behozhatónak tűnt. A máso-
dik negyedben megismétlődött 
a helyzet, a komáromiak fo-
lyamatosan tartották az iramot, 
viszont el kell ismerni, hogy a 
védelem nem állt helyzete ma-
gaslatán. Ekkor még a lévaiak 
14 pontos vezetése behozható-
nak tűnt.
Fordulatot a harmadik negyed 
hozhatott volna, amikor a ko-
máromiak az öltözőből felfris-

sülve, jó támadókedvvel 
tértek vissza a pályára. 
Többször is sikerült át-
venniük a vezetést, vi-
szont a lévaiak folya-
matosan kihasználták a 
védelmi hibákat, így vé-
gül döntetlennel ért véget 
ez a játékrész.
Az utolsó játékrészben 
egyfajta apátia érződött a 
komáromi csapaton, to-
vábbra is védelmi hibák 
történtek, ráadásul a tá-
madósor egyszerűen kifelejtet-
te, hogy a sarkakról komolyan 
veszélyeztetni tudta volna a 
házigazdákat. Ennek, vagyis a 
végeredmények láttán azonban 
még nem dőlt el a játéksorozat, 

lapzárta után, hazai pályán ját-
szik a komáromi csapat, amely 
bizonyára nem akar majd csaló-
dást okozni szurkolóinak.
Komárom legjobbjai: Tomič 18, 
Miloševič 12, V. Djordjevič 10.

ATLÉTIKA
Április 22-én immár 44. alkalommal kerül megrendezésre a járási székhely legnagyobb 
atlétikai versenye, a Komárom-Komárno nemzetközi futóverseny. A sportprogramra a 
tavalyihoz hasonlóan, ezúttal is a Komáromi Napok hivatalos megnyitása előtt, április 
22-én kerül sor. 
A futóverseny a Komárom – Európa Futó-
egyesület (KEFE) szervezésében valósul 
majd meg, védnöke pedig a két város pol-
gármestere lesz. Helyszíneit a két város utcái 
adják majd, a dél-komáromi sportcsarnoktól 
az észak-komáromi Városi Sportcsarnokig. 
A verseny legfőbb célja a két Duna-parti 
testvérváros hírnevének növelése és a futás 
népszerűsítése mellett az egészséges élet-
módra nevelés segítése, valamint a futókö-

zösséghez tartozás érzésének erősítése is.
A verseny két kategóriában zajlik, egy 10 
km, illetve egy 5,5 km hosszúságú pályán. 
Az ifjúsági kategóriákban 5,5 km-t kell majd 
teljesíteniük a versenyzőknek, a lányoknál a 
Herczeg Gyula-, míg a fiúknál a Korec Dáni-
el-emlékverseny keretében.
Nevezni személyesen és interneten keresztül 
is lehet. április 21-én 12 és 16 óra között a 
dél-komáromi városi sportcsarnokban.

Rendkívül jól szerepeltek a 
komáromi kempósok a XIII. 
Esztergom Kupa nyílt nem-
zetközi bajnokságon, ahonnan 
éremesővel térhettek haza.

Az egyéni eredmények:
Gőgh Márton 1 aranyérem, 
1 bronzérem * Végh Marcell 
1 ezüstérem, 1 bronzérem * 
Czibor Tivadar 1 bronzérem, 
* Balogh Bence 1 aranyérem 
* Balogh Adrián 1 bronzérem 
* Nagy Keneth 1 ezüstérem * 
Varga Tibor pontszerző 4. hely 
* Kádár Roland 1 ezüstérem * 
Kacz Péter pontszerző 4. hely * 
Bugár Botond 1 bronzérem * 
Beke Liliána 2 ezüstérem * Bús 
Máté 1 ezüst- és 1 bronzérem.

Egyéni eredmények:
Ezüstérmesek: Forró Áron 
(Kumite ifik, 14-15 évesek, 
+67 kg-os súlycsoport) * La-
katos Erika (Kumite lányok, 
10-11 évesek, +45 kg) * Szi-
geti Flóra (Kumite lányok, 
8-9 évesek, +32 kg) * Takács 
Mário (Kumite férfiak, +35 év 
felettiek).
Bronzérmesek: Erdélyi Nina 
(Kumite 12-13 éves lányok, 
-48 kg) * Forró Réka Dori-
na Kumite (nők, +18 évesek 
BRH) * Forró Réka Dorina 
(Kumite nők, +60 kg) * Hor-
váth Christopher (Kumite ifik, 
14-15 évesek, -67 kg) * Ku-
rucz Mário (Kumite ifik, 14-15 
évesek, -55 kg) * Kurucz Erika 
Réka (Kumite lányok, 8-9 éve-
sek, +32 kg) * Mančík Bruno 
(Kata fiúk, 10-11 évesek) * 
Rigó Rebecca (Kumite lányok 
10-11 évesek, +45 kg) * Szán-
tó Gergely (Kata fiúk, 8-9 éve-
sek) * Szántó Gergely (Kumi-
te fiúk, 8-9 évesek, +32 kg) * 
Szigeti Flóra (Kata lányok, 8-9 

Múlt héten szombaton rendezték meg Dunaszerdahelyen a 
Shito Ryu karatebajnokság 14. nyílt versenyét, amelyen reme-
kül szerepeltek a gútai karatékák, akik közül ugyan senkinek 
sem sikerült a dobogó legfelsőbb fokára állni, de négy ezüst- és 
tizenkét bronzéremmel térhettek haza.

évesek) * Varga Tünde Emese 
(Kumite lányok, 12-13 évesek, 
+48 kg). Pontszerzők: Kurucz 
Mário (Kata ifik, 14-15 éve-
sek) 5. hely * Szulcsányi Vik-
tor (Kumite ifik, 14-15 évesek, 
– 58 kg 5. hely

Kiürült a kassza, nincs pénz az élsport edzéseire!
Az egyik legnépszerűbb élsportok közé tartozik a kajak-kanu, amelynek egyik fellegvára Ko-
márom. Számos hazai és nemzetközi bajnokságon állhattak dobogóra az itt felnevelkedett él-
sportolók, közöttük a legnevezetesebbek a kajaknégyes legénysége. Az USA-beli felkészítésről 
hazaérkező csapatot kellemetlen meglepetés várta.
A Vlček Erik, Tarr György, 
Botek Adam, Baláž Samuel 
és Zalka Csaba összeállítású 
élboly április 16-tól a magyar-
országi Szolnokon szerette 
volna folytatni a felkészü-

lést, amikor az oktatásügyi és 
sportminisztériumtól azt az 
értesítést kapták, hogy arra 
már nem jut anyagi fedezet. 
Történt mindazok ellenére, 
hogy a felkészülésre korábban 

már ígéretet tett az illetékes 
tárca. – A valódi okokat nem 
ismerjük, de az bennünket 
nem is érdekelhet – mondta 
kissé elkeseredten Liker Pe-
ter, a sportolók vezető edzője, 
majd hangoztatta: – A mi fel-
adatunk az, hogy kellőképpen 
felkészüljünk a sportidényre 
úgy, hogy a megmérettetésen 
a lehető legjobb eredményeket 
érhessük el.
Egyelőre a csapat a Rendőrsé-
gi Sportközponttól várja a se-
gítséget, amelynek színeiben 
eddig is folytatta tevékeny-
ségét. – Ha más megoldás 
nem lesz, önköltségből, saját 
zsebünkből fedezzük majd a 
felkészülési edzések anyagi 
költségeit – tette hozzá a mes-
teredző.

Legfiatalabb versenyzőként rajtolt az erő-
emelés nyílt országos bajnokságán a ko-
máromi Marusinec Dávid, aki ebben a 
kategóriában először rajtolt. A -100 kg-os 
súlycsoportban fölényesen nyerte az arany-
érmet, míg az Open abszolutban ezüstérmes 
lett. Tette ezt úgy, hogy a verseny során nem 
állított fel újabb személyes rekordot, viszont 
ezúttal ez is elégnek bizonyult.

LABDARÚGÁS
2. liga – 23. forduló

Zár (Ždiar)/Hernádzsadány (Ždaňa) – KFC Komárom 2:1 (1:0)
A pénteken lejátszott találkozó a komáromiak számára balszerencsés volt, ugyanis folya-
matosan tartani tudták a lépést a hazaiakkal szemben. Igaz, a 29. percben a Garam mentiek 
előnyhöz jutottak, viszont a a félidő vége előtt büntetőből lett volna lehetőségük a komá-
romiaknak az egyenlítésre. Sajnos, ezúttal is elpártolt a szerencse és nem tudták a büntetőt 
érvényesíteni. A második félidő második percében Nurkovič volt az, aki korábbi botlását 
korrigálta és egyenlített. Sajnos a 67. percben ismét a Garam mentiek jutottak előnyhöz, 
amit már nem sikerült a mérkőzés végéig a komáromiaknak kiegyenlíteniük. A bajnoki 
táblázatban a komáromiak 23 ponttal a 15. helyen állnak.

IV. liga – 20. forduló
Gúta – Garamkálna 0:1 (0:0) 
A bajnokság első helyén álló 
kálnaiak minden bizonnyal 
könnyű győzelmre számítot-
tak, hiszen Gúta még mindig a 
sereghajtók közé számít. Ezzel 
szemben az első játékrészben 
a hazaiak nem csak védekez-
tek, de a vendégek kapuját is 
veszélyeztetni tudták. A talál-
kozó 54. percében egy eléggé 
vitatható játékvezetői döntés 
után a vendégek büntetőből 
megszerezték a vezetést, ez-
után viszont a „sípos mester” 
folyamatosan megakadályoz-
ta a gútaiakat abban, hogy 
veszélyeztessék a kálnaiak 
tizenhatosát * * Tavarnok – 
Szentpéter 4:0 (0:0) A két kö-
zépmezőnyös csapat közül a ta-
varnokiak – a kigyenlített első 
félidő után – döntöttek úgy, 
hogy felpezsdítik a találkozót 
és sorozatban lőtték a gólokat 
* Ímely – Garamkovácsi 3:3 
(2:0) A találkozó 2. percében, 
majd négy perccel később is-
mét a vendégek szereztek gólt. 
A második félidőben Hübsch 
(65. perc) és Straňák (66. perc) 
egyenlített, ám a 71. percben 
visszavették a garamkovácsiak 
a vezetést. Máté volt az, aki a 
84. percben egyenlíteni tudott 
* A bajnoki táblázatban 4. 
Ímely (33 pont), 7. Szentpéter 
(29 pont), 16. Gúta (16 pont)

V. liga – 20. forduló
Ógyalla – Marcelháza 0:2 
(0:1) A hazai derbin egyértel-
műen jobb játékot mutatott be 
a vendégcsapat. A 4. percben 

Sánta szerezte meg a vezetést, 
majd a 63. percben duplázott 
* FK Actív Nagykeszi – Léva 
3:2 (3:1) Túl hamar megelé-
gedtek a kesziek a pályaere-
ménnyel, ami csaknem meg-
bosszulta magát. A 14. percben 
Marikovec lőtte az első gólt, 
amire még válaszoltak a léva-
iak, viszont a 32. percben Ma-
rikovec duplázott. Három perc-
cel később Tóth volt az, aki 
tovább növelte a hazaiak elő-
nyét. A második játékrészben 
a vendégek voltak a kezdemé-
nyezőbbek, javítottak a gólará-
nyon, s kevésen múlott, hogy 
nem egyenlítettek * Zselíz – 
Naszvad 1:2 (1:2) Molnár ré-
vén a 13. percben született meg 
a találkozó első gólja, amire 
négy perccel később a zselíziek 
még válaszolni tudtak. Öt perc-
cel később Halanda gólja volt a 
találkozó utolsó hálórezegtető-
je * FK Slovan Ipolyság – FC 
Ekel 0:2 (0:1) Alaposan meg-
lepődtek a ságiak, amikor a 18. 
percben Gacsal megszerezte 
a vendégek vezetést jelentő 
gólját. A második félidőben 
ismét ő volt az, akik a harcias 
ipolysági védőket kijátszva az 
51. percben tovább növelte az 
ekeliek előnyét 
* A bajnoki táblázatban 1. 
Marcelháza 44 ponttal, 4. 
Ekel (31 p). 5. Ógyalla (29 
p), 7. Nagykeszi (28 p), 11. 
Hetény (21 p), 13. Naszvad 
(19 p)

VI. liga – 21. forduló
Vágfüzes/Kava – Bátorkeszi 
0:1 (0:0) A mindvégig kiegyen-
súlyozott találkozón Kečkéš a 
találkozó 76. percé ben szerzett 
győzelmet jelentő gólt a ven-
dégek számára * Örsújfalu 
– Perbete 0:2 (0:1) A 30. perc-
ben Csüri belőtte a perbeteiek 
első gólját, a hazaiak részéről 
aztonban nem érkezett válasz. 
A találkozó 74. percében Ba-
gala gólja tovább növelte a 
vendégek előnyét * Csalló-
közaranyos – Nemesócsa 4:0 
(1:0) Balszerencsések voltak a 
vendégek, hiszen az első fél-
időben egy szerencsétlen öngól 
miatt kerültek fölénybe a ven-
dégek. A második játékrészben 
viszont a 62. és 75. percben 
Döme, majd a 72. percben 
Berecz (büntetőből) volt ered-
ményes * Szilos – Dunarad-
vány 1:1 (0:0) Mindkét csa-

pat látványos, a két tizenhatos 
közötti játékot mutatott be, ám 
gól nem született. A második 
félidő elején a hazai csapat volt 
a kezdeményezőbb, ám Kósa a 
vendégeknek szerzett örömöt. 
A szilosiak még egyenlíteni 
tudtak Babiš révén, ám újabb 
találatuk már nem volt * Búcs 
– Újgyalla 2:1 (1:0) Simon a 
találkozó 38. percében meg-
szerezte a hazaiak első gólját. A 
második félidő elején a hazaiak 
megfeledkeztek a kellő véde-
lemről és a 60. percben Németh 
egyenlített. Ismét Simonon volt 
a sor, aki húsz perccel később 
góljával örvendeztette meg a 
hazai szurkolókat * Izsa – Ke-
szegfalva/Megyercs 2:0 (0:0) 
Az első félidő kiegyenlített já-
téka után az izsaiak vették át 
a találkozó irányítását, az 52. 
percben Smolka, majd a 67. 
percben Horák talált a vendé-
gek kapujába * Marcelháza B 
– Dunamocs 4:2 (1:2) Az első 
percben a szemfüles Agg veze-
téshez juttatta a mocsiakat, erre 
a 35. percben büntetőből Sýko-
ra válaszolt, majd a 41. perc-
ben Oláh ismét a vendégeket 
juttatta vezetéshez. A második 
játékrészben előbb Hausleiter 
egyenlített, majd a 80. percben 
Kelko, illetve a 90. percben 
Molnár gólja igazolta a haza-
iak fölényét * A bajnoki táb-
lázatban 1. Marcelháza B 44 
ponttal, 2. Bátorkeszi B (41 
pont), 3. Perbete (38 pont), 4. 
Csallóközaranyos (37 pont), 
5. Izsa (32 pont), 6. Dunamocs 
(30 pont), 7. Szilos (30 pont), 
8. Nemesócsa (28 pont), 9. Új-
gyalla (21 pont), 10. Búcs (19 
pont), 11. Dunaradvány (18 
pont), 12. Vágfüzes/Kava (13 
pont), 13. Pat (13 pont), 14. 
Örsújfalu (13 pont), 15. Ke-
szegfalva/Megyercs (4 pont)

VII. liga – 17. forduló
Csicsó – Nagysziget 1:0 (1:0) 
góllövő Kiss * Ifjúságfalva – 
Tany 10: 0 (4:0) góllövők: Ne-
gyedi 4, Tóth 3, Kocsis, Čaprda 
és Pápai (büntetőből) * Bogya-
rét – Bajcs 4:0 (3:0) góllövők: 
Sobonya, Lakatos, Leczkési, 
Fűri. A bajnoki táblázatban 
1. Csicsó (37 pont), 2. Ifjúság-
falva (28 pont), 3. Nagysziget 
(28 pont), 4. Bogya/Gellér (20 
pont), 5. Bogyarét (18 pont), 
6. Bajcs (18 pont), 7. Tany (1 
pont).


