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Lapunk
tartalmából:

● 21. Felvidéki Tavaszi
Emlékhadjárat
● Az izraeli konzul Komáromba látogatott
2. oldal
● Krűger Viktor kiállítása
● Eltűnnek az egyszerhasználatos műanyagok
3. oldal

Nyolc év elteltével újabb csontvázak kerülnek elő
a KOMVaK „szekrényéből” …

Csaknem 230 ezer euróval
károsul a KOMVaK Rt. kasszája

Kovács Krisztián felvétele

Himnuszbotrány
kis hazánkban

A múlt hét folyamán a szlovák parlament 108 igen, 25 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett
szavazta meg a Szlovák Köztársaság állami jelképeiről és azok használatáról szóló törvény
módosítását, ami, mint utólag kiderült, azt is lehetővé teszi, hogy 7 ezer eurós büntetést szabjanak ki abban az esetben, ha nyilvános rendezvényen elhangzik egy másik ország himnusza,
anélkül, hogy az adott ország hivatalos delegációja jelen lenne.
A tiltó törvényt a Most-Híd kezdetektől egy nemzet himnu- hogy egy szabad országban
hat magyar képviselője is sza, ezért fontos, hogy határon szabadon élhetünk. Harminc
támogatta: Balódi László, innen és onnan, többségben és évvel a rendszerváltás után
Bastrnák Tibor, Jakab Elemér, kisebbségben is elénekelhes- jutottunk el oda, hogy törSárközy Irén, Vavrek István, sük. Nemzeti jelképeinkhez vénnyel újra megtiltják himVörös Péter. Rajtuk kívül mindig akkor nyúltak, amikor nuszunk eléneklését. Ezzel
Grendel Gábor magyar nem- le akartak minket igázni – a két megtiltják identitásunk megzetiségi képviselő is a törvény világháború között a magyar- élését. Ami a legfontosabb
mellett szavazott. A himnusz ság nem emlékezhetett meg és legproblémásabb: magyar
ellen szavazók között két ko- nemzeti ünnepeiről, nem éne- képviselők szavazataival tiltja
máromi parlamenti képviselő kelhette el a himnuszt. Ugyan- meg a szlovák törvényhozás a
volt…
így tiltva volt a kommunizmus himnusz eljátszását! Ez preceAzóta a Híd képviselői bocsá- alatt is – hangoztatta Menyhárt dens: az elmúlt 100 évben nem
natot kértek. Szerintünk: Késő József, az MKP elnöke, majd volt olyan, hogy magyarok álbánat, eb gondolat.
rámutatott arra, hogy a kom- tal választott magyar képvise– A magyar himnusz nemze- munisták sem merték teljesen lők akarják saját identitásukat
ti identitásunk kifejezésének betiltani, Kádárék sem írták át lerombolni.” – nyilatkozta az
egyik legfontosabb eszköze. az Isten áldd meg sorait.
üggyel kapcsolatosan MenyNem csak egy állam, hanem a – 1989-ben abban bíztunk, hárt József, az MKP elnöke.

Már megint megszavazták…

A felségjelekkel mindig gond
van Szlovákiában. Legutóbb a
jégkorong-válogatott hokibotos
címere verte ki a biztosítékot
honanyáinknál és honatyáinknál. És ha már kiszabadult a
dzsinn a palackból, az ügy nem
maradhatott ennyiben. Meg-

Adományozza
adója 2 százalékát
a PodunajskoDunatáj

Polgári Társulásnak!

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

szültetett a törvénymódosítás,
és mivel sportemberek írták
– szigorúan a fair play jegyében – túlnyúltak a hokibotokon. Beleszőtték a himnuszt is.
Nehogy már a DAC-drukkerek
büntetés nélkül énekelgessék
továbbra is a magyar himnuszt, ha éppen arra szot�tyan kedvük. Eddig úgy szólt
a regula (13. §), hogy (2) Az
állami himnuszt államünnepek, emléknapok, évfordulók
és más jelentős országos vagy
helyi jellegű események alkalmával játsszák vagy éneklik;
más ország állami himnuszát
akkor játsszák, ha jelen van
az illető ország hivatalos
küldöttsége. Mostantól, pontosabban május 15-től meg
úgy, hogy: Az állami himnuszt
államünnepek, emléknapok,
évfordulók és más jelentős országos vagy helyi jellegű események alkalmával játsszák
vagy éneklik; más ország állami himnuszát akkor játsszák
vagy éneklik, ha jelen van az
illető ország hivatalos küldöttsége. Egyetlen nyamvadt
kis módosítószó, s az államnemzet újra kimutatja foga
fehérét: kizárólagossá teszi,
amit a törvény eddig semleges
hangnemben adott parancsba.
Szigorít. És megemeli a törvénysértésért – a rendezvény
szervezőjére – kiróható büntetési tételt is pár száz euróval.
Nincs új a nap alatt, mondhatnánk, meg hogy kutyából nem
lesz szalonna, nemzetipártiból
sem magyarbarát, lett légyen
bármennyire látványos a Bugár–Danko összeborulás…
Az azonban mégiscsak megér egy újabb bekezdést, hogy

ezúttal a vegyespárt hat magyar nemzetiségű képviselője
is igent mondott a nemzetiek
javaslatára, amit a koalíciósokon kívül pár kósza független és Kotlebáék támogattak
(összesen 85-en a 150-ből).
Nem ez az első mellényúlása
a Híd-as magyaroknak, hisz
annak idején a bírósági anyanyelvhasználat
megszüntetését is elfogadták úgy, hogy
annak még a kezdeményezője
is az ő miniszter asszonyuk
volt (aki egyébként a Minority
Safepack uniós beadvány ellen is perbe szállt az Európai
Bíróságon meg a székelyek
regionális fejlesztési kezdeményezése ellen is). Egy-egy
eltévelyedés még belefér, de
nem az érzékeny és kényes
kérdésekben, mert ha ezek
ismétlődnek, az már komoly
rendszerhiba.
Parlamenten kívülről figyelmeztethetünk, hogy baj van,
csak beszólhatunk, akkor is,
ha nem hallják meg. Kezdeményezhetünk petíciót, tiltakozást és kereshetünk más
megoldást is. Születhet egy
utópisztikusnak tűnő „megoldás is”, mégpedig: talán
kezdeményezhetjük egy állandó, utazó tiszteletbeli magyar
konzul kinevezését a Felvidékre, akit hivatalosan köszönteni
lehet minden DAC-mérkőzés
elején, hogy a törvény betűje is teljesüljön, amikor felhangzik NEMZETI IMÁNK,
ne csupán a kincstár hízzon a
rovásunkra. Kizárólagosság
ellen jó fegyver lehet a passzív
rezisztencia!
Őry Péter,
az MKP OT elnöke

Múlt héten csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze Komárom polgármestere,
ahol bejelentést tett, hogy a városi víz- és csatornázási művek korábbi vezetése ellen két
gazdasági bűncselekmény alapos gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett. A várost 158
ezer eurós kár érte, ezért Olláry Viktor és társai ellen a rájuk bízott vagyonban okozott
jelentős kár okozása miatt kérték a vizsgálat lefolytatását.

Keszegh Béla, Komárom pol
gármestere bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt két
évben, vagyis a városi cég
vezetésének
átszervezésével
markáns változások történtek
a vállalat életében. Ezek már
meglátszanak a fejlesztésekben,
a kinnlevőségek csökkenésében, illetve
abban, hogy a
4,65 millió eurós hitelt kedvezőbb feltételekkel tudták
törleszteni. Így
tavaly a 2018as évben az azt
megelőző évhez viszonyítva már 77 ezer
euróval tudták
csökkenteni a kamatterhet.
A polgármester elmondta, hogy
ez év januárjában befejeződtek
a személycserék a vállalatirányításában és az ellenőrző bizottságban, az új tagok pedig
már nem kötődnek a korábbi
vállalatvezetéshez.
Keszegh
nem titkolta, hogy „csontvázak” azért még előbukkannak,
illetve előbukkanhatnak a vállalatnál. A régi terhek egyike az
adóhivatal által most kirótt 158
ezer eurónyi adókülönbözet is.
Keszeg Béla elmondta, hogy
ebben az ügyben korábban is
tettek büntetőjogi feljelentést,

de akkor még nem tudták kimutatni, milyen valós káreset
történt, ezért a felelősséget is
nehéz volt érvényesíteni. A
most felszínre került esetben
viszont kimutatható a kár és a
felelősség mértéke is.
Patrik Ruman, a KOMVaK

vezérigazgatója kifejtette: az
adóhivatal a 2011-es bevételek után utólagosan 158 ezer
euró adókülönbözetet állapított
meg. A döntésük jogerős, tehát
a különbözetet ki kellett fizetniük, különben zárolták volna
a vállalat számláit, esetleg más
vagyon elemeit, ami nem csak
a működést veszélyeztette volna, hanem két európai pályázat
sikeres lezárását is. További 77
ezer eurót késedelmi kamatként
kell kifizetniük. Az igazgató az
adókülönbözet keletkezését azzal indokolta, hogy 2011-ben
rosszul (?) könyveltek el 797

ezer eurónyi szolgáltatást, amivel torzult az egész könyvelés.
Ezért két bűntett gyanúja ügyé
ben tesz feljelentést. Egyrészt
az idegen tulajdonú vagyon
hűtlen kezelése miatt, amivel az elkövetők jelentős kárt
okoztak a rájuk bízott vagyonban, másrészt a
gazdasági és kereskedelmi könyvelés adattorzítása ügyében. Ezt a
visszaélést ugyan
már tavaly feltárta az új vezetés
által megrendelt
due
diligence
vizsgálat, de mivel akkor még
nem zárult le a
vizsgálat, ezért
ezt akkor nem
tárták a nyilvánosság elé. A
vezérigazgató elmondta, hogy
az adókülönbözet kifizetésével sincs a vállalat működése
veszélyeztetve, a pénzügyi állapota megfelelő, de keresik a
hibát, hogyan és kiknek a hallgatólagos beleegyezésével történhetett ez az adóvisszaélés.
Az ügyet a rendőrség és az
ügyészség vizsgálja. Az ő feladatuk lesz a felelősök megnevezése. Ilyen esetekben a
büntetési tétel háromtól nyolc
évig terjedő börtönbüntetés
is lehet.

A nyomozóknak beismerő vallomást tett
a gútai Molnár Péter gyilkosa

A felbujtó személye
még mindig ismeretlen

Mint ismeretes, Jan Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová megölésével a nyomozók két gútai férfit, Szabó Tamást és Miroslav Marčeket vádolták meg. A
szomorú esetnél az a megdöbbentőbb, hogy több Komáromi járásbelit is meggyanúsítottak
azzal, hogy tudtak a gyilkosság elkövetőiről, állítólag ők voltak a közvetítők, de nem tartották
szükségesnek, hogy a nyomozószervek előtt feltárják a tényeket. Az eddigi vizsgálatok szerint
a fiatalokat Szabó Tamás lőtte le, míg unokatestvére, Miroslav Marček közös gútai barátjuk,
Molnár Péter megölésénél húzta meg a ravaszt. Egyikük sem árulta el, ki volt a gyilkosságok
közvetlen megrendelője.

Múlt héten szerdán, erős
rendőri őrizet mellett Gútára
hozták a Molnár Péter megölésével gyanúsított Marčekot, aki napokkal korábban
a bizonyítékok hatására bevallotta a gyilkosságot. Minden légből kapott híresztelés
ellenére ezúttal nem házkutatást tartottak a megölt
vállalkozó házánál, hanem
a bérgyilkos részletesen bemutatta, hogyan jutottak be
Szabó Tamással a házba és
követték el aljas tettüket.
Marček beismerte tettét, és

készségesen elvezette a nyomozókat arra a helyre, ahol a
fegyvert elrejtették.
Andruskó Zoltán – aki Jan
Kuciak oknyomozó újságíró
és menyasszonya, Martina
Kušnírová megölésével kapcsolatosan, mint közvetítő került képbe –, hétfőn adócsalás
miatt állt bíróság elé. Őt közel egymilliós adóhátralékért

perelik, amiért héttől-tizenkét
évig terjedő szabadságvesztésre ítélheti a bíróság. A négy
letartóztatott közül egyedül
Andruskó volt hajlandó a kettős gyilkosság vizsgálata során a rendőrséggel együttműködni. Ő jelölte meg Marian
Kočnert – a kétes hírű vállalkozót –, az újságíró megölésére való felbujtással.

Lapunk múlt heti számában hibát követtünk el, amikor
Molnár Péter neve helyett édesapjáét, azaz Molnár Imrét
írtunk. Az érintettektől és olvasóinktól ezúton kérünk elnézést.
A szerkesztőség
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Nem azt mondták,
Béla!

Újabb gyöngyszemmel bővül a magyarellenes törvények tára a
XXI. századi szlovák „jogállamban”. A szlovák parlament első
olvasatban elfogadta azt a törvénymódosítást, amely – többek
között – a magyar himnusz éneklését és lejátszását szorítaná
szűkebb keretek közé. Hogy kire, mire és mikor vonatkozik,
ismert, a törvénymódosítás szövege szabadon hozzáférhető.
Az egyik érdekes aspektusa a történetnek, hogy a Bugár Béla
vezette Most-Híd újra és újra képes „szembeköpni” saját magát és választóit, hiszen a párt frakciójának néhány tagja is
megszavazta a módosítást. Felvidéki magyar szavazók egy
része lenyelte a magyar egység szétverését, hogy a kampányígéreteket félredobva mégis összeálltak a Smerrel, majd az
sem rengette meg túlságosan a pártot, hogy a Kuciak-gyilkosság szálai a kormánykoalícióig érnek. Az újabb botlás után
lassan-lassan kijelenthetjük, Bugár Béla a mi Gyurcsány Ferencünk. Rengeteg hasonlóság lelhető fel a két politikus karrierje között. Iskolapéldái annak, hogy lehet a csúcsról a béka
feneke alá kerülni. Erkölcsileg, morálisan. Mindkét politikus
elvesztette a választóit, Gyurcsánynak és Bugárnak ugyanis
választói már nincsenek, csak szerelmesei. Nem is olyan rég
fejtettem meg a rejtélyt: miért szavaz még valaki erre mesterkélt, természetellenes vegyespártra. Magyarként. Más megoldás nem lehet. Nemrégiben saját fülemmel hallottam, mikor
egy idős néni (minden tiszteletem az idős néniké!) magyarázta, miért szavazott Bugárra a köztársaságielnök-választás első
fordulójában: „olyan szép ember”, „olyan szépen beszél.” Hát
igen, az éppen kitörő Etna látványa is szép, csak kellemetlen,
ha a közeledben van, nem mellesleg veszélyes a környezetére.
A hír robbanása után úgy gondoltam, hogy a magyar himnusz korlátozására tett kísérletben való kollaborálás miatt már
igazán kiszeret belőle minden megvezetett magyar. Nem így
lett. Kedvenc érveim: „De hát Bugár lábadozik, ott se volt”,
„biztos nem olvasták el figyelmesen a törvényt”, „Bastrnák
himnusz helyett humuszt” olvasott stb. Van, akit semmi sem
győz meg. Személy szerint nem tudom elképzelni, hogy egy
pártelnök nem tud a frakció döntéséről, nem beszélték meg,
nem elemezték ki, nem értesítették stb. – főleg egy Bugár
Béla személyére épülő pártban. Ugyanúgy működik, mint a
Demokratikus Koalíció, ahol Gyurcsány engedélye nélkül a
DK-s képviselők semmit sem mernek tenni. Még otthon se.
Bugár Béla választások után megírta levelét, amiben a megmaradt választóinak (szerelmeseinek) megírta, a szerény
választási eredményei ellenére folytatja. Az alapállás az lett
volna, hogy egyetlen magyar jelöltként a magyar járásokat
bezsebeli. Ennek ellenére nemhogy a magyar járásokban
nem sikerült győzni, de még az olyan magyar többségű városokban sem, mint Ipolyság, ahol alig kapott többet 10 (!)
százaléknál (megyei- és parlamenti választások alkalmával
az MKP és a Híd rendre mindent visz a városban). Bugár leszerepelt, nagyon csúnyán alulmúlta magát. Ezután süketre és
vakra játszva megköszönte a bizalmat (magyar szavazatokat
véve kb. 2%-nyi voks után úgy, hogy a magyarok túlnyomó
része az egyetlen magyar induló személye miatt inkább távol
maradt), s ígéri: folytatja. De: Nem azt mondták a választók,
Béla! Gyurcsány jelenléte a magyar politikában már teljesen
felesleges, mert egy ország utálja, belőle miniszterelnök már
nem lesz. Csak ezt nem akarja észrevenni. Bugár napjainkban az egyik legmegosztóbb (magyar) politikus a Felvidéken,
egy új összefogás legnagyobb akadálya, de ő sem veszi észre,
hogy azzal tenné a legnagyobb szolgálatot közösségünkért,
ha lelépne végre. De az önérdek nála (is) fontosabb. Megint
elárultak bennünket A Most-Híd elnökének lassan bérelt helye van a történelemkönyvek lapjain, a szégyenpadon Kádár
János és Gyurcsány Ferenc mellett. A hatalmas felháborodást
tapasztalva Bugárék inkább visszavonulót fújtak, hisz még a
vegyespártot folyton mosdató udvari médiumok is kifejezték
nemtetszésüket. A kétszínűség most sem maradhatott el, hisz
máris a megmentő szerepében tetszelegnek. Megmentenek
minket saját maguktól. A lényeg marad: nincs új a nap alatt,
az ég kék, a fű zöld, a Most-Híd újra elárult bennünket, felvidéki magyarokat.
Kapusník Csaba
(A Körkép alapján)

A harmadik nagy találkozó
Március 28. és 29-én került sor az izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda épületében az immár harmadik nagy találkozóra. A diákok és a tanárok közé Skopp Ildikó, a londoni
Metropolitan Egyetem újabb diáktársát hozta el. Salma biokémiát tanul az egyetemen és jelszava: „Azt az életet éld,
amit megálmodtál!” A vendégeket Mgr. Dudás Katalin igazgatónő köszöntötte.
Salma, a 23 éves, négy nyel- török cukorkát, amit a közönvet beszélő egyetemista ere- ség örömmel kóstolt meg.
iben spanyol – marokkói vér A másnapot Chren tanító néni
folyik. Előadásában beszélt diákjai tarkították prezena Spanyolhonban eltöltött 9 tációjukkal. Angol nyelven
évéről, majd a 10 évet megélt mutatták be a vendégeknek
marokkói világról. Érettségi Szlovákiát.
után férjjel az oldalán Kíná- Az összejövetelt megtisztelte
ban tanult, de a tolmácsszak, Izsa polgármestere, Domin
amire szülei kényszerítették, István mérnök is.
nem tette boldoggá, házassága Ennek az összejövetelnek is
is rémálom volt, így visszatért embertformáló ereje volt, hiEurópába. A francia reptéren szen Salma olyan dolgokat
fedezték fel férje általi bán- tolmácsolt a diákoknak, mint
talmazásainak nyomait, s itt az, hogy más emberek megsegyógyították egy évig. A sors gítése ad értelmet életünknek,
ezután Londonba sodorta egy bármi is történik, soha ne adkiránduló csoporttal. Itt látta juk fel álmainkat, de az álmomeg a lehetőséget álmai meg- kért tenni kell, keményen dolvalósítására, és sikerrel is járt. gozni, s a legfontosabb, amit
Ma boldog ember. Prezentá- tehet egy diák: tanul. Mert a
ciójában bemutatta Madridot, tanulás fegyver céljaink eléréMarokkót, Hongkongot, más- séhez. A nyelvtanulás lényenap Franciaországot és Lon- ges, más kultúrák, emberek
dont. Spanyol, arab szavakat megismerését teszi lehetővé.
tanított a diákoknak.
Sokat kell utazni, mert, aki
S persze elhozta az előző lá- ezt nem teszi, annak bezárul
togató Omer Eraslan, török a világ.
egyetemista ajándékát, a híres
Dr. Egriné dr. T. Szonja

Lelkesen készülnek már a huszár-utódok a hosszú útra

21. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat
érkeznek Izsára, ahol a katolikus templomban huszár-misére
kerül sor, amelyet Szabó Miklós plébános celebrál.
Révkomáromban 13:30-kor Keszegh Béla polgármester fogadja a hagyományőrző csapatokat
Klapka tábornok szobránál,
majd 15 órától Dél-Komáromban dr. Molnár Attila polgármester köszönti a csapatokat a
városháza melletti parkban.

Idén is megrendezi a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző
Egyesület az Európa térben és időben legkiterjedtebb hagyományőrző rendezvénysorozatát, amely az 1848/1849-es
forradalom felvidéki harcainak állít emléket. A hazai csapatokhoz csatlakozik a Szegedi 3. Honvédzászlóalj, a Fehérvári
Huszárok, a Budakeszi Honvédek és Tüzérek, a Váci Honvédek és Tüzérek, a Kecskeméti Huszárok, az Eszterházy Huszárok, a Lengyel Légió, a Balatonfelvidéki Radetzky-huszárok, a Kaposvári Huszárok, valamint a Tolna-Baranta és a
Komáromi Huszárok.
A háromnapos túra során a kor) folytatódik, Kamocsára
hadtestek felkeresik Peredet 10 órakor, majd a Vágon átkel(április 26, péntek 10 órakor), ve, Gútára 12 órára érkeznek
Zsigárdot (12 órakor), Far- meg. Megyercsen 14 órakor,
kasdot (15 órakor), Szímőt Keszegfalván 17,30-kor kerül
(16,30-kor). A felvonulást áp- sor bemutatójukra.
rilis 27-én Nagysallón (9,30- Vasárnap, április 28-án 9:30-ra

Látogató a „kelet népe” képviseletében
A múlt hét folyamán munkalátogatásra érkezett Komáromba
Naomi Eldar, Izrael állam pozsonyi konzulja, akit Keszegh
Béla polgármester és Kováčová Denisa hivatalvezető asszony
fogadott a városházán, majd megismerkedett Komárom nevezetességeivel. A konzul felkereste a komáromi Zsidó Hitközséget és a Menház épületében hosszasan ismerkedett a kis
egyházi közösség szétágazó tevékenységével, amelyről elismerően nyilatkozott.
Kollár Zoltán felvétele

A tavaszi hadjárat során a községekben és városokban felvonuló csapatok előtt Tárnok
István mérnök ünnepélyes jelentése tekinthető meg, majd
dr. Tárnok Balázs – aki az MKP
uniós parlamenti képviselőjelöltje – bemutatja a felsorakozott
csapatokat. Ezt követően kerül
sor dr. Vass László történelmi
előadására, amely a tavaszi hadjárat jelentőségét emeli ki.

Pedagógusok kitüntetése

Megalakulásának negyedszázados évfordulóját ünnepelte a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, s ez alkalommal
ünnepi ülést tartottak Rozsnyón. Régiónkból az alábbi pedagógusok részesültek kitüntetésben:
Felvidéki Magyar Pedagógus nevelési eredményekért díjat
Díjat Jókai Tibor, posztumusz Michač Szilvia (Víz Utcai Maérdemelte ki, A tehetségek gyar Tanítási Nyelvű Óvoda,
felkarolásáért és gondozásá- Komárom), A szlovákiai maért díjat: Marafkó Klór Ildikó gyar nyelvű oktatást támoga(Corvin Mátyás Alapiskola, tó tevékenységért díjat Győző
Gúta), az Óvodapedagógusok Andrea (Katona Mihály Alaprészére, kiváló módszertani és iskola, Búcs) érdemelte ki.

Harmos Károly kiállítás

Harmos Károly születésének 140. évfordulója alkalmából a
Komáromi Jókai Színház emeleti előcsarnoka ad otthont a
festő életművét bemutató tárlatnak. Érdekessége, hogy olyan
képeket tekinthetnek meg itt az érdeklődők, melyek nem szerepelnek a múzeumok állandó kiállításában.
Harmos Károly több szálon is fellendült, és hála neki Komákötődött Komáromhoz. 1910- rom, Pozsony és Kassa mellett
től a bencés gimnázium rajz a szlovákiai magyar képzőműtanára volt, rajziskolát vezetett, vészet egyik meghatározó köza komáromi Jókai Egyesület pontjává vált. Az 50-es évekmellett művészeti szabadisko- ben a Magyar Területi Színház
lát nyitott, a Jókai Egyesület munkáját segítette, többek köSzépművészeti
Osztályának zött díszleteket tervezett.
volt a vezetője. Rendszeresen A válogatott gyűjteményét a
szervezett kiállításokat, felelős Duna Menti Múzeummal kövolt a művészképzésért. Te- zös szervezésben láthatják az
vékenységének köszönhetően érdeklődők a Jókai Színháza város képzőművészeti élete ban.

Életműdíjat kapott
Nagy Tivadar mérnök

Életműdíjat kapott Nagy Tivadar mérnök, a közismert komáromi fényképész. A Magyar Fotóművészek Világszövetsége – ennek felvidéki alelnöke – által adományozott elismerést
Budapesten, a szervezet éves közgyűlésén vette át az alkotó.
A három és fél évtizedes fotográfusi munkát végző kitüntetett
szinte valamennyi szakági technikát kipróbálta és gyakorolja
is. Számtalan kiállítása mellett a fényképversenyek nemzetközi zsűrijeinek is közismert tagja.

Magyarországi
sikerek

A hétvégén immár 19. alkalommal rendezte meg a
kiskunhalasi Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület
és a társszervezők a Kárpát-medencei Prózafelolvasó
Versenyt, amelyről régiónk
alap- és középiskolásai több
díjjal tértek haza.
A Kárpátia Sport Polgári Társulás közreműködésével idén
3 alap- és 2 középiskolás vehetett részt a Felvidékről. Ez
alkalommal az alapiskolások
Wass Albert Erdők könyve
című mesegyűjteményből, a
középiskolások pedig Nyírő
József A sibói bölény című
történelmi regényéből olvastak fel részleteket. A versenyen Czajlik Boglárka, a
komáromi Marianum Egyházi
Iskolaközpont gimnazistája
Kiskunhalas térség ország�gyűlési képviselőjének, Bányai Gábornak a különdíját
kapta meg. Az alapiskolások
kategóriájában két különdíjnak, azaz tárgyi és könyvjutalmaknak örülhettek a régió diákjai. Szlatki Áron, a
komáromi Munka Utcai AI
ötödikes diákja az Erdélyi
Csillagok Irodalmi Egyesület különdíjában részesült,
Maczkó Fanni, a komáromi
Eötvös Utcai AI negyedikese
a verseny társszervezőjétől, a
helyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumtól kapott különdíjat,
Burkus Richárdnak, az izsai
Döme Károly AI és Óvoda
hatodikos tanulójának pedig
oklevéllel köszönték meg a
szereplését.
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Krűger Viktor jubileuma

című fotókiállítás a Limes Galériában

Március 29-én nagy közönségérdeklődés mellett ünnepélyes keretek közt nyílt meg a 60.
életévét ünneplő közismert fotográfus, Krűger Viktor nagyszabású fotókiállítása. Az ünnepi megnyitó kezdetén a Gaudium vegyeskar hangszeres és kamara együttes Stirber Lajos vezetésével köszöntötte a kiállító művészt három kiválasztott dalával, amelyek közül a
Meseautó aratta a legnagyobb sikert.
A kiállítás kurátora, PhDr. Far- István vezetésével régi pen- Viktor. Holop Ferenc AZSF fokas Veronika művészettörté- getős hangszerekkel és kecs- tográfus és PhDr. Gaál Ida műnész köszöntötte a tárlatnyitón kedudával köszöntötte Krűger vészettörténész nyitották meg a
a jubiláló fotográfust. Elmond- Viktort és családját. Katona kiállítást. Krűger Viktor 1988ta, hogy 104 nagyméretű fotó István, mint régi barát, szug- tól hivatásszerűen foglalkozik
alkotja a nem mindennapi kiál- gesztívan sok érdekes kulturá- a fényképezéssel. 1990-től szalítást, ahol a 40 év alkotásaiból lis megmozdulásról szólt és azt bad foglalkozású fotós, emellett operatőrként is
dolgozik. A fotózásnál kedvenc témája a
dokumentumfotó, de
más műfajjal is foglalkozik, így például
a színházi fotózás,
eseményfotók, szociofotók, arcképek,
folklór és a város
képek.
Komáromról több szép képe is
van a kiállításon és
elmondható,
hogy
válogattak a pillanatokat meg- is elmondta, hogy két hét tanu- Krűger Viktor Komárom város
ragadó fotókat például meg- lás után hogyan lett brácsás és legnagyobb krónikása. Számos
ragadók az arcok Erdélyből a zenekar aktív tagja Krűger hazai és külföldi fotókiállításon
című alkotások. – Külön öröm
számunkra, hogy Krűger Viktor már 20 éve, vagyis a Limes
Galéria megalakulása óta a házi
fotósunk, aki lényegre törően
dokumentálja az egyes kiállításaink mozzanatait – hangoztatta bevezetőjében. Látva a nagyszámú közönséget, örömmel
állapította meg, hogy Krűger
Viktornak milyen sokan ismerik el a munkásságát és további
sok alkotó kedvet kívánt a kiállító művésznek.
A megnyitó után a Pengő zenekar lépett fel, amely Katona

vett részt és alkotásaival több
díjat is nyert nemcsak itthon,
hanem Ausztriában, Csehországban és Magyarországon
is. Majd mindketten további
alkotókedvet kívántak az ünnepeltnek. Dráfi Mátyás Já-

Viktor is büszke lehet magára,
mert az ő 60 éves ideje igen
szép alkotással telt el. Majd az
ünnepi műsor után következtek a baráti köszöntők.
A kiállító jubiláns Krűger
Viktor és a Limes galéria ne-

szai Mari-díjas érdemes művész köszöntőjében az emberi
korról, az időről, ami naponta
eltelik, az életünkről szólt,
hiszen mindenkiből az marad
meg, amit alkotott, így Krűger

vében is mindenkit meghívok
a nem mindennapi jubileumi
kiállításra, amely április 21-ig
tekinthető meg.
Kép és szöveg
Dr. Bende István

♣Tavaszi természetjáráson volt a gútai Tündérkert óvoda

☼

Az elmúlt napokban a Tündérkert Óvoda Brünni téri és az Erdő utcai kihelyezett osztályai a tavasz ébredésének köszöntésére tanulmányi kiránduláson vettek részt, Gútától nem messze fekvő
„Túzokosra”. Ing. Vajlik Katalin igazgató és Riflík Zsolt ornitológus apuka vártak bennünket.
A buszról leszállva a gyerekek érdeklődve néz- Láttunk bogárszállót. Közösen válogattuk szét
ték a zöldelő erdős területet, aminek a közepén a madarak ennivalóit képekről. Sajnos ma már
egy halastó volt. Csendben, hogy ne zavarjuk a csak kitömött túzok tyúkokat és túzok kakast látmadárkákat utunk első állomásán egy 150 éves tunk, és sok-sok madártojást.
fűzfát csodáltunk meg. Többféle madárfészket
Végig sétáltunk az erdő ösvényén az állatokig.
láthattak (szalmasárból készült), megtanulták Lehetőségük volt megetetni a barikat, szamaramire használták a fát régen és ma (tüzelés, kosár kat, kecskéket, juhokat az otthonról hozott almákészítés, kerítés fonás). Megkülönböztették az val, répával. Utunk végeztével nagy meglepeagancsot a szarvtól.
tésünkre Riflík Zsolt (apuka) madarakat fogott
hálóval (verebet, zöldikét). A
gyűrűzés után útjukra engedték
őket. Ami nagyon érdekes volt
a gyerekek és óvónők számára,
testközelből nézhették meg a
baglyok köpetének a szétszedését. Hogy mi volt benne? – egér
felső, alsó állkapocs, lábszárcsont, szőrzet. Ki hitte volna?
Felejthetetlen élményekkel tértünk vissza az óvodába. Esti
mesét biztos, hogy a gyerekek
mondtak a szülőknek. Köszönjük
a Túzokos dolgozóinak.
Írták:
az óvónők.

Két év múlva Szlovákiában is eltűnnek
az egyszer használatos műanyagok

Februárban a szlovák kormány elfogadta a Hulladékkeletkezést Megelőző Programot, amely
azt a vállalást is tartalmazza, hogy a tárca kidolgozza a csomagolásmentes üzletek támogatásának módszertanát. A környezetvédelmi miniszter már bemutatta az úgynevezett műanyagellenes intézkedést, egy új jogszabályt, amely betiltja az eldobható műanyag termékek
árusítását Szlovákiában.
Ezek közé tartoznak az eldob- környezetbarát alternatívával tányérokat, poharakat, evőeszható evőeszközök, tányérok, helyettesíteni, például papírból közöket, italkeverőket, szívóitalkeverők és szívószálak, ös�- készült vagy többször haszná- szálakat, léggömbpálcikákat,
szesen kilenc féle egyszer hasz- latos termékekkel.
fülpiszkálókat, valamint az
nálatos termék. A műanyagel- A műanyagellenes intézkedést expandált polisztirolból készült
lenes intézkedés 2021. január a hulladékokról szóló törvény- ételtartókat, poharakat.
1-jén lép érvénybe, vagyis leg- be építették be, amelyet ha- Az elmúlt három évben a köralább fél évvel az Európai Unió marosan tárcaközi véleménye- nyezetvédelmi minisztérium
zésre bocsátunk. – Ha minden több lépést is tett a felesleges
által ajánlott időpont előtt.
Minisztériumi elemzők sze- a terv szerint halad, a tervezet műanyag elleni küzdelem terint Szlovákia évente 14-ezer ősszel a kormány elé kerülhet. rén. A könnyű műanyag táskák
tonna nem csomagolás jel- Ám előtte még az Európai Unió fizetőssé tétele mellett a zöldlegű műanyag terméket hoz is észrevételezi – árulta el Peter tárca, Közép-Európában elsőbe, nagy részüket a szívószá- Šimurka, a környezetvédelmi ként vezeti be a PET-palackok
lak, tányérok, evőeszközök és minisztérium hulladékgazdál- visszaváltási rendszerét. Már
egyéb készítmények teszik ki. kodási osztályának igazgatója.
lezajlott a vonatkozó jogszaMiközben más műanyagok- Az intézkedés betiltja többek bály sikeres tárcaközi vélemétól eltérően, ezeket könnyebb között az eldobható műanyag nyezése.

Obec Búč

946 33 Búč, Tesárska 91

Oznámenie
zámeru na predaj

a spôsobu predaja
nehnuteľného majetku
obce formou
priameho predaja
Obec Búč uznesením Obecného zastupiteľstva v Búči číslo
23/2018 zo dňa 21. 11. 2018,
schválila zámer na predaj a
spôsob predaja formou priameho predaja nehnuteľného
majetku, poľnohospodárskej
pôdy vo vlastníctve obce Búč
vedeného na LV č.2082 v k.ú.
Búč, ako:
* parcela registra „E” č.1911 o
výmere 2615 m2, trvalý trávny
porast, v podiele 1/1,
najmenej za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 25.04.2019.
Bližšie informácie poskytne
na požiadanie Obecný úrad
v Búči na adrese 946 33 Búč,
Tesárska 91, alebo na telefónnom čísle 035/7776001.

Kétnyelvű űrlapok iskoláinknak

Iskolai beíratások előtt állunk. Gyermekeink sorsáról döntünk, mi, magyarok kicsit többről, a megmaradásunkról is. Egyrészt anyanyelvű oktatási intézményeink megőrzéséről
csökkenő születési ráta mellett, másrészt arról is, hogy testi-lelki fejlődésében kiegyensúlyozott, ezért jó teljesítményre, tehetsége kibontakoztatására képes, identitásában erős,
gyökereihez hűséges, nemzetiségében szilárd új nemzedéket nevelünk-e.
Minden szülői döntés fontos. Értékrendjében meg- használatának terjedését. Minden jog azért van,
rendült világunkban erős és egészséges csak az hogy éljünk vele, minden jog akkor jog, ha élünk
marad, aki szilárd alapokon áll. A Pro Civis évek vele. Ha ott élünk vele, ahol azt alkalmazni kell. A
óta igyekszik ezeket az alapokat nyelvi tudato- Pro Civitas tudatában van annak, hogy kétnyelvű
sággal is támogatni, erősíteni. Törvény adta lehe- közegben munkával – olykor nem egyszerű muntőségeink kihasználását segítendő magyar nyelvű kával – jár, hogy anyanyelvünk is jelen legyen a
iskolai beíratási űrlapokat készítettünk, melyeket hivatali nyilvánosságban. Ebben igyekeznek segírendszeresen, évente azon intézményeink rendel- teni. Tanintézményeink vezetőin és pedagógusakezésére bocsátunk, ahol magyar nyelvű oktatás inkon múlik, részt vállalnak-e az oktatási nyelvük,
folyik. Idén mintegy 250 iskolának küldenek 10-10 a magyar nyelv társadalmi státusának növeléséért
fajta űrlapot a beíratási adminisztráció intézéséhez. elindult küzdelmükben. Mert a célt, hogy anyanyelFontosnak tartják, hogy anyanyelvünket ilyen for- vünk használata ne szoruljon vissza a magánszférámában, hivatalosan is használjuk, mert erre a hatá- ba, fejlődni tudjon, valódi művelt köznyelv legyen
lyos törvények mindenkit feljogosítanak. Iskoláink tájainkon is, csak együtt érhetjük el. Kétnyelvű bea magyar nyelvű (kétnyelvű) űrlapok használatával íratási űrlapjaik letölthetők a www.onkormanyzas.
erősíthetik és bővíthetik anyanyelvünk hivatalos sk honlapról is, a rendeletek/minták könyvtárból.
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MŰSORAJÁNLAT
Április 13-tól 19-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

7.0 5 T V- a n i m á c ió, 11. 55
Pog g y á s z , 13. 35 W i l d
W i l d We s t (a m e r.), 15. 50
C h a r l y, m ajo m a c s a l á d b a n (n é m e t), 16 . 55 A l e x
fel ü g yel ő
( l e n g yel),
18 .0 0 Té nye k , 18 . 55 A
s ko r p ió k i r á l y
(a m e r.),
21.0 0 A f a n t o m v i s s z a t é r
(a m e r.), 0.15 2 k a l i b e r
(a m e r.), 2 . 30 A z i n d ít é k
(a m e r.)

7.05 Rajzf il mek, 10.50
Több, mint testőr, 13.00
A z utolsó akcióhős, 15.50
Charly, majom a családban (német), 16.55 Alex
felüg yelő (leng yel), 18.00
Tények, 18.55 Kellékfeleség (amer.), 21.25 Harcban
élve (amer.), 23.30 A z idegen (amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 13.15
Családom és eg yéb ember fajt á k (a mer.), 13.45 A
si m lis és a szende (a mer.),
14.55
Dok tor
Mu r phy
(a mer.), 15.55 Csod a k ut ya New Yorkba n (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz Plusz , 20.0 0 A m i
k is falu n k (mag ya r), 21.05
Csúcsfor mába n 2. (a mer.),
23.10 Kont roll nél k ü (a ngol)

RTL II

8.20 Ausztrál ex
p ressz
(ausztrál), 10.20 Hazug
csajok társasága (amer.),
12.10 Don Juan DeMarco
(amer.), 14.10 Éjjel-nappal
Budapest, 20.00 Showder
Klub Best of, 22.00 Törtetők (amer.)

M2

12.45 Kemy, a felfedező,
13.00 Kemy, a felfedező,
14.10 A k is sárkány kalandjai, 16.40 Dr. Plüssi,
17.00 Elena, Avalor herceg nője, 18.15 Rudi malac
újra szág uld, 20.15 Vio let t a (argentin), 21.05 Én
vag yok it t, 22.45 No Limit
(f rancia), 0.45 Szerete tés
köszönet (amer.)

Duna tv

10. 2 5
Család-barát,
12 .4 0
Sz é p
magyar
s z ó, 13.4 0 K i n g C r e ol e
(a m e r.), 15. 35 A h á r o m
t e s t ő r A f r i k á b a n (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r oa n 
g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó, 18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30
Csak színház és más
s e m m i , 2 0. 30 C s e p p b e n
a z él e t (m a g y a r), 21. 30
V. He n r i k (a n gol)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 14.10 Házon kívül, 14.45 A mi kis
falunk (magyar), 15.55 Rendőrakadémia 2. (amer.), 18.00
Híradó, 18.55 A jedi visszatér (amer.), 21.55 Terhes társaság (amer.), 0.35 Az otthagyottak (amer.)

RTL II

10.10 A jó pasi (amer.).
12.00 Segítség, bajban
vagyok!, 17.00 A szingli
fejvadász (amer.), 18.50
Bolondok aranya (amer.),
21.00 Showder Klub, 22.00
A Showder Klub bemutatja, 23.00 Bolondok aranya
(amer.)

M2

12.40 A nég yszöglet ű
ke rek e rdő, 13.15 Nick y,
R ick y, Dick y, 14.10 A k is
sá rk á ny k ala ndjai, 15.50
Tig r is
és
M ici ma ckó,
16.40 Szóf ia he rceg nő,
17.50 K a csa mesék , 18.15
Za r afa , 20.15 Violet t a
(a rgent i n), 21.10 A bű n
á r folya ma (a me r.), 23.45
Ta ná rok g yöng ye (német)

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 66 szezon,
15.0 0 I rá ny Mexi kó (mag ya r), 16.30 Hog y volt?,
17.25 Borbás Ma rcsi szakácsköny ve, 18.35 Sze ret ü n k , dok i! (ausz t rál),
19.30 Mag ya rország, sze retlek!, 21.0 0 Család i kör,
22.0 0 Bű nba k (a ngol),
0.0 0 P üspök ker nyér

Duna World

Duna World

8.30 Ö nök ké r ték , 11.10
Magdol na (mag ya r), 13.20
A nag yok , 13.50 M issz ió,
14.45 Szent Ist vá n vá ndorlá s, 15.20 Bud apest
t e r mészet i é r t ékei, 15.50
Válogat á s a z O r szágos
Te r m é s z e t f i l m - f e s z t i v á l
f il mjeiből, 16.50 Sz í ne java , 17.50 Nem zet köz i
Ci rk u sz fesz t ivál,
19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.35 Eg y
pa ssió k álvá r iája , 22.35
Hog y volt?

Pozsony 1

12 . 2 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.0 5
Poi r o t
(a n g ol),
15.45 R e g g el i Ti f f a n yn á l (a m e r.), 17.45 Me n j ü n k a ke r t b e!, 19.0 0
H í r a d ó, 2 0. 30 I l l e g a l i t á s b a n (ol a s z), 0.0 0 Poi r o t (a n g ol), 1. 30 M a n a r a
fel ü g yel ő (ol a s z)

11.05 Talpalat ny i f öld
(mag ya r), 13.20 Be r t ha
Zolt á n por t réf il m , 14.20
Csalá d-ba r át , 15.55 I ro d alom és köny v, 16.20
A me r i k ába n
já r t u n k ,
16.50 Í zőr zők , 18.25 Víz ilabd a BL , 19.45 Jégkorong köz vet ítés, 22.30
Té rké p, 23.0 0 Tót h Já nos
(mag ya r),
0.05
O pe r a
Café
13.45 A test titkai, 14.50
Miss
Marple
(angol),
16.30 A legnagyobb szlovák, 17.45 Úttalan utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
OTO-díjátadás,
23.30
Miss Marple (angol)

Pozsony 2

10.25 Tudományos magazin, 11.50 Úton, 14.30
Tesztmagazin, 15.15 Labdarúgás, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 Őrangyalok, 20.40 Ellopott
határok
(cseh),
22.05
Négy megálló Havannában (spanyol)

Markíza tv

7.25 Egy robot kalandjai
(amer.), 9.10 Denis, a komisz (amer.), 10.55 K rokodil Dundee 2. (ausztrál), 14.15 The Voice,
16.20 Hir telen 30 (amer.),
18.20 Így mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Ne
térj vissza! (amer.), 23.05
Gengszterek (amer.)

JOJ TV

11.10 Kedvencek, 11.40
X-Men (amer.), 14.30 Ne
csókold meg a menyas�szony t!
(amer.),
17.50
Sz ü nidő, 19.00 K r imi,
19.30 Hí radó, 20.35 Hitman (amer.), 22.40 Solo mon Kane (angol-f rancia)

Pozsony 1

Pozsony 2

11.25 Chapl i n , 13.15 Eg yhá z i mű sor, 14.0 0 Ke rékpá r ve r seny, 16.55 Kéz ilabd a köz vet ítés, 17.30
Est i mese, 19.50 H í r a dó,
20.10 For t u na Liga , 20.45
Me rénylet
Pá r i zsba n
(f r a ncia-német),
22.45
Dok u ment u m f il m , 23.25
Ha ng ve r seny

Markíza tv

9.00 Hirtelen 30 (amer.),
13.00 Testreszabott kérdések, 13.30 Töréspont
(amer.), 16.00 A konyha, 16.55 Felvég, alvég, 18.05 Szomszédok
(szlovák), 19.00 Hí radó,
20.30 Catwoman (amer.),
0.40 Krokodil Dundee 2.
(ausztrál)
,

JOJ TV

11.15 Életem a ször f
(a mer.), 13.30 Neveletlen herceg nő 2. (a mer.),
15.50 Új ker tek , 16.50 A
nya raló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.25 Spor t, 20.35
Hog ya n él nek Jonesék
(a mer.), 23.0 0 A leleple zés (a mer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

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

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

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

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

TV2

RTL Klub

13.10 Fókusz Plusz, 14.15
Drága örökösök (magyar),
15.25 A homok titkai (brazil), 16.10 A homok titkai
(brazil), 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.55 Drága
örökösök (magyar), 21.00
Barátok közt, 21.40 Cápák
között, 22.55 Isten veled,
Magyarország!

RTL II

12.00 Hagyjál főzni!, 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
13.55 A gyanú árnyékában,
14.55 Showder Klub, 16.00
Éjjel-nappal
Budapest,
17.20 A gyanú árnyékában,
19.20 Showder Klub, 21.30
Éjjel-nappal
Budapest,
23.45 Az élet csajos oldala
(amer.)

M2

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.00 Cápák
között, 13.10 A simlis és a
szende (amer.), 14.15 Drága
örökösök (magyar), 15.25
A homok titkai (brazil),
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 19.55 Drága örökösök (magyar), 21.00 Barátok közt, 21.40 Magnum
(amer.), 22.35 Házon kívül,
23.10 XXI. század

RTL II

12.00 Hagyjál főzni!, 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
13.55 A gyanú árnyékában,
14.55 Showder Klub, 16.00
Éjjel-nappal Budapest, 17.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 21.30 Éjjelnappal Budapest, 23.45 Az
élet csajos oldala (amer.)

11.50 Kérem a következőt!,
12.05 Mézga család, 13.00
Dóra, a felfedező, 13.25
Hollócska, a kis rosszcsont, 17.25 Mickey egér
játszótere, 18.40 Yo Yo,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 7-kor nálam, 21.25
Én vagyok itt!, 22.40
Akusztik, 0.50 Tanárok
gyöngye (német)

M2

12.50 Ízőrzők, 13.30 Honfoglaló, 14.20 Vég telen
szerelem (török), 15.10
Hat nővér (spanyol), 16.10
Rex felüg yelő (német),
17.05 R idi k ül, 18.35 Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.25 A legendák hivat ala (f rancia),
22.25
1890
(szlovák),
23.35 Alpesi nyomozók
(osz t rák)

13.25 Honfoglaló, 14.20 Végtelen szerelem (török), 15.10
Hat nővér (spanyol), 16.05
Rex felügyelő (olasz), 17.05
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Önök kérték,
21.25 Az élet ára, 23.15 A
rendszerváltás politikusai,
0.15 Magyarország, szeretlek!

Duna tv

Duna World

11.30
Mámi
(magyar),
13.15 Roma magazin, 13.45
Domovina, 14.10 Családbarát, 16.10 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes
földrajz,
19.30
Itthon vagy, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.20
Orvosok (lengyel), 16.25
Sevilla, 16.55 Hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 Tanquy (francia), 22.15 Riporterek, 22.55
Bűnügyi történetek, 23.50
Orvosok (lengyel)

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.20
Úton, 14.30 Park, 15.30
Nemzetiségi
magazin,
17.20 EL Magazin, 18.40
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10 A diagnózis, 20.35
Dokumentumfilm,
21.00
Kőolaj – végtelen történet, 22.25 Római éjszaka
(olasz-francia)

Markíza tv

11.30 Magyar népmesék,
12.05 Mézga család, 13.25
Hollócska, a kis rosszcsont
17.25 Mickey egér játszótere, 19.30 Alvin és a mókusok, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Született szinglik
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Tanárok gyöngye (német)

Duna tv

Duna World

SZERDA

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

TV2

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

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.00 Isten
veled,
Magyarország!,
13.10 A simlis és a szende
(amer.), 14.15 Drága örökösök (magyar), 15.25 A homok titkai (brazil), 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
19.55 Drága örökösök (magyar), 21.00 Barátok közt,
21.40 Toplista, 22.50 CSI:
New York-i helyszínelők
(amer.), 0.25 CSI: A helyszínelők (magyar)

RTL II

12.00 Hagyjál főzni!, 13.55
A gyanú árnyékában, 14.55
Showder Klub, 16.00 Éjjelnappal Budapest, 17.20 A
gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 21.30 Éjjelnappal Budapest, 23.45 Az
élet csajos oldala (amer.)

M2

11.30 Magyar népmesék, 12.05
Mézga család, 13.25 Hollócska, a kis rosszcsont, 15.00
Rozsdalovag, 15.50 Kalózka
és Kapitány kalandjai. 17.25
Mickey egér játszótere, 18.15
Szófia hercegnő, 19.30 Alvin
és a mókusok, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Született szinglik (amer.), 21.25 Én vagyok itt,
22.40 Odaát (amer.), 23.25 Az
A38 Hajó színpadán, 0.25 Tanárok gyöngye (német)

Duna tv

12.50 Ízőrzők, 14.20 Végtelen szerelem (török), 15.15
Hat nővér (spanyol), 16.10
Rex felügyelő (olasz), 17.05
Ridikül,
18.00
Híradó,
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.35 A maffia csak nyáron öl (olasz), 21.40 Tüske a
köröm alatt (magyar), 23.20
Kékfény

11.20 Tornyot választok (magyar), 13.15 Nemzetiségi
magazinok, 14.15 Család-barát, 15.45 Család 2019, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.45 Beágyazott emlékeink, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 0.00 Mindenki
akadémiája

Duna World

12.20 Nők klubja, 14.25
Orvosok (lengyel), 16.25
London, 16.55 Hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.30 Filharmónia (francia), 21.20 Klinika Charité (német), 22.10
Banks főfelügyelő, 23.45
Orvosok (lengyel)

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklorika, 14.25 Orvosok
(lengyel), 16.25 Liszabon,
16.55 A hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.15
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 A legnagyobb szlovák, 21.40 Az államvédelem
(francia), 23.20 Orvosok
(lengyel)

Pozsony 1

Pozsony 2

12.20 Kerékpártúrák, 14.35
Tudományos
magazin,
15.30
Dokumentumfilm,
17.25 A család, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
21.00
Az igazság a Pearl Harborról, 22.25 Talkshow

Markíza tv

10.05 Apukák, 12.10 Családi történetek, 13.05 NCIS
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok, 21.20 A konyha,
22.10 Szórakoztató műsor,
23.00 Felvéve (amer.)

11.05 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.00 NCIS (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Jó tudni!,
22.40 Felvég, alvég, 0.00
NCIS (amer.), 2.20 Az
anyós

10.55 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 12.50 Családvédők, 13.50 Tárgyalóterem, 14.30 A hetedik
mennyország, 17.00 Hírek, 17.30 Tárgyalóterem,
19.00 K rimi, 19.30 Híradó,
20.35 In kognitó, 23.10
Heti Hetes

8.40 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 12.50 Családvédők, 14.30 A hetedik men�nyország, 17.00 Hírek, 17.30
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Szünidő
(szlovák), 22.00 A híd (cseh),
23.00 A futár (amer.)

JOJ TV

M1

JOJ TV

11.40 Magellán (magyar),
13.20 Nemzetiségi műsorok, 13.50 Ecranul nostr u,
14.20 Család-barát, 16.15
Noé barátai, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Szerelmes földrajz, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.30
A diagnózis, 15.30 Magyar
magazin, 16.25 A függőség,
17.25 A család, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.15
Dokumentumfilm,
22.25
Mozi, 23.20 Az élet zajos
oldala

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok 12.05 Családi tör ténetek, 13.00 NCIS (amer.),
15.05 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Szórakoztató műsor, 22.20 Szomszédok (szlovák), 23.10 A
konyha, 2.00 NCIS (amer.)

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 13.00 Családvédők, 14.30 A hetedik men�nyország, 17.30 Tárgyalóterem, 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 Emelt fővel
(amer.), 22.40 Korrupt zsaruk

CSÜTÖRTÖK
M1

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

TV2

M1

PÉNTEK

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

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

TV2

6.00 Reggeli, 12.00 Toplista, 13.10 A simlis és a
szende (amer.), 14.15 Drága
örökösök (magyar), 15.25
A homok titkai (brazil),
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz, 19.55 Drága örökösök (magyar), 21.00 Barátok közt, 21.40 Gyertek át!,
22.50 Privát kopók (amer.),
0.30 Brandmánia, 1.05 Az
igazi nő

RTL Klub

RTL Klub

RTL II

8.20 Házasodik a család (amer.), 10.30 Dögölj
meg, John Tucker! (amer.),
12.30 Esőember (amer.),
15.30 Mindenképpen talán
(amer.), 18.00 Tények, 18.55
Exatlon Hungary, 21.25 Ben
Hur (angol-görög), 0.00
Egyenesen át (amer.)
6.35 Kölyökklub, 11.55 Privát
kopók (kanadai), 13.05 Az élet
prada nélkül (amer.), 15.10 A
szív bajnokai (amer.), 18.00
Híradó, 18.55 Paddington 2.
(angol-amer.), 21.10 Doktor
Strange (amer.), 223.40 Gyertek át!

RTL II

12.00 Hagyjál főzni!, 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
13.55 A gyanú árnyékában,
14.55 Showder Klub, 16.00
Éjjel-nappal Budapest, 17.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 21.30 Éjjelnappal Budapest, 23.45 Az
élet csajos oldala (amer.)

12.00 Hagyjál főzni!, 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
14.55 Showder Klub, 16.00
Éjjel-nappal Budapest, 17.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 21.30 Éjjelnappal Budapest, 22.45 Gringo (ausztrál-amer.)

11.20 Gréti, 12.35 Hollócska, a kis rosszcsont, 14.15
Rosie világa, 15.40 Hanni
és Nanni (német), 17.25 Mickey egér játszótere, 18.45 Yo
Yo, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 KiberMa, 21.25 Én
vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Tanárok gyöngye (német)

11.20 Gréti, 12.35 Hollócska,
a kis rosszcsont, 14.15 Rosie
világa, 15.40 Hanni és Nanni
(német), 17.25 Mickey egér
játszótere, 20.15 A kis hableány (amer.), 21.45 Családvarázs, 23.20 Akusztik, 0.30
Tanárok gyöngye (német)

M2

M2

Duna tv

Duna tv

12.00 Híradó, 12.45 Ízőrzők, 13.20 Honfoglaló,
14.10 Végtelen szerelem
(török), 15.00 Hat nővér (spanyol), 15.55 Rex
felügyelő (olasz), 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 BagiNacsa Orfeuma, 21.25 Roxanne (amer.), 23.15 Magasiskola (magyar), 0.45
Önök kér ték

Duna World

11.25 A zöldköves gyűr ű
(magyar), 13.15 Nemzetiségi műsorok, 14.10 Krizmaszentelő mise, 15.55
Kék bolygó, 16.50 Magyar
krónika, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Szerelmes földrajz, 19.30
Itthon vagy, 20.00 Szenes
Iván emlékkoncert, 21.00
Híradó, 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 14.25
Menjü n k a ke r tbe!, 16.25
Velence,
16.55
Heg y i
dok tor (német), 17.45 A
pá rbaj,
19.0 0
H í r a dó,
20.30 A r a ny idők , 21.30
A h it (német), 23.0 0 A z
élet örömei, 23.30 Heg y i
dok tor (német)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 13.45 Az erdő
királysága, 14.50 Drapéria, 15.20 Roma magazin,
17.00 Hírek, 17.25 A család, 18.40 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 20.45 Labdar úgás,
23.15 Rendőrség

Markíza tv

9.45 Apukák, 10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.50 NCIS
(amer.), 14.50 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Felvég,
alvég, 21.40 Jó tudni!, 22.45
Kameňák (cseh)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 12.50 A
család védelmezői, 14.30
A hetedik mennyország,
17.45 A tárgyalóterem,
19.00 K r i m i, 19.30 H í ra dó,
20.35
Inkognitó,
21.45 Heti hetes, 22.40
Inkognitó

12.50 Ízőrzők, 13.20 Magyarország finom, 13.40 Szent
Ferenc (olaslz-német), 15.25
Honfoglaló, 16.15 Rex, a kölyökfelügyelő (osztrák), 18.30
Szent helyek, 19.30 Honfoglaló, 20.25 A szabadság bennünk él (lengyel), 21.55 Názáreti Mária (olasz-német)

Duna World

11.35 Hivatalnok urak (magyar), 13.50 Öt kontinens,
14.20 Nagypénteki református istentisztelet, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.30 Itthon vagy!,
20.00 Önök kérték, 21.10
Via Cr ucis

Pozsony 1

13.25 Az öreg méhész (szlovák), 14.55 Grimm mesék,
15.55 Hogyan ébresszük fel a
hercegnőt (cseh), 17.20 Monte
Christo grófja (francia), 19.00
Híradó, 20.30 Biblia: Jézus (német-olasz), 23.30 Monte Christo grófja (francia)

Pozsony 2

13.00 Szent helyek, 13.55
Biblia (német-olasz), 15.25
Szamuráj a Vatikánban, 16.25
Szlovák ballada, 17.30 Dokumentumfilm, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.20 Mont Saint
Michel, 21.15 Keresztút, 22.45
Hogyan tovább, Baltazár?
(francia-svéd)

Markíza tv

10.55 Apukák, 12.00 Mese,
13.40 Csapás a múltból
(amer.), 15.50 Utazás a rejtélyes szigetre (amer.), 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Mérgesmadarak (amer.), 22.35
Rossz szomszédság (amer.),
0.35 Sherlock Holmes (amer.)

JOJ TV

10.10 Egy éjszaka a királ�lyal (amer.), 12.50 Titanic
(amer.), 17.00 Agymanók
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Kung Fu Panda
3. (amer.), 22.35 Ausztrália
(amer.)

Megfigyelés

Növényvédelem
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Sürgető feladat a fák védelme

A kajszi virágzását követi a
meggy is. Ha hűvösek maradnak a hajnalok, akkor elhúzódik
a virágzásuk, megnövekszik a
moníliás fertőzésre alkalmas
napok száma.
Jelenleg már az átázott talaj
kipárolgása is elegendő nedvességet biztosít a gombának.
Amennyiben még ködösre, csapadékosra is fordulnánk az elkövetkező napok akkor igaz lehet a népi megfigyelés: „elvitte
a möggyet a köd.”Aki nem akar
kockáztatni és el tud csípni egy
szél és esőmentes órát, megelőzésképpen permetezzen! A virágfertőző monília (Monilinia
laxa) biológiájában tavaly óta
nem történt változás, a tüneteit
ismerik: száradt,
barnuló virágokkal teli pusztuló
hajtások.
A gomba a bibéken keresztül hatol be a növénybe,
és a vesszőkben
terjedve ágszáradást, fapusztulást
okozhat. Most tehát a bibéket kell
megóvni a gomba
támadásától. Elsőként a virágzó
kajszira figyeljünk. Ugyanígy
fertőzi a meg�gyet is, sőt már a megpattant
rügyön keresztül illetve a zöld
csészelevelein át is bejuthat a
bimbóba. A folyamatosan nyíló
meggynél már bimbós állapotban permetezzünk felszívódó
gombaölőkkel, majd a virágzás
hosszától és az időjárástól függően ismételjük. A tankönyvek
szerint, nedves időben, elhúzódó virágzáskor: fehérbimbós
állapotban, teljes virágzáskor,

80%-os sziromhullásban majd
terméskötődés után is védekezni kell.
A jobb hatás illetve a rezisztenciatörés miatt felváltva illetve
kombinálva használjuk a felszívódó és a kontakt készítményeket. Az 2017-ben engedélyezett
készítményeket összesítettem,
közülük van amelyik csak kajszira vagy meggyre és cseresznyére engedélyezett.
Felszívódó
(szisztemikus)
gombaölők: Topas 100 EC,
Chorus 50 WG (ez utóbbi hűvösben kimondottan jól hat),
stb. (A Teldor 200 SC-t és a
Switch 62,5 WG-t inkább később, a gyümölcsmoníliára
ajánlják.), a Systhane Duplo,

a Talentum, a Signum WG,
(Őszibarackban, nektarinban
engedélyezett a Prolectus.)
A kontakt szerek a mankoceb
hatóanyagúak közül kerülnek
ki: Dithane M 45 és Dithane
DG Neo-Tec, Manzate 75 DF,
Manco 80 WP, Penncozeb DG,
Pennozeb plusz, Vondozeb DG
és Vondozeb Plusz, stb.
Egyes biotermesztők meggy
ben, virágzásban, finom re-

zekkel is próbálkoznak pl. a
Cuproxat FW-vel. Állítólag
működik, bár sokat kockáztatnak a szirmok leperzselésével.
Általában kisebb dózist használnak.
Fontos, hogy a korai permetezés jó minőségben, apró cseppképzéssel történjen. Teljesen be
kell fednünk a virágokat! Permetszereink tapadását, esőállóságát a cseppek szétterülését
növelhetjük pl. Silwet L, Silwet
Star, Nonit, Biosol- Káliszappan, Wetcit, Melius hozzáadásával.
Több biokondícionáló, biostimuláló készítménynél (pl. algakivonatok) leírták a moníliák
elleni mellékhatást. A növény
ellenálló képességét növelik és
ezzel mindenképpen segítenek
minket a monília elleni küzdelemben.
Amennyiben mégis megtörtént
a fertőzés, azt már a sziromleveleken, a bibén vagy a porzókon is láthatjuk, apró, barna
foltok alakjában. A sziromlevelek petyhüdtek. A kajszivirágok
tövénél apró mézgacseppek
is megjelenhetnek. Később az
egész virág megbarnul, nagy
részük elszáradva a fán marad.
Ekkor már a vessző belsejében
terjed a kórokozó. Nagy sebességgel halad a vázágak, majd a
törzs felé. Itt már csak a gyors
metszés segít. A fertőzött rész
alatt 20-30 cm-rel kell levágni
a száradás tüneteit mutató ves�szőt, ágat.
A cseresznye, a mandula, egyes
szilva fajták és számos dísznövény pl. japánbirs, aranyfa
(Forsythia),
törpemandula,
díszőszibarack, díszcseresznye,
babarózsa is károsodhat a virágfertőző moníliától.
–ezm–

A megfejtéseket minden hónap 15. napjáig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22.* 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Márciusi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk áprilisi, utolsó számában közöljük!

humor-csokor

Gazdag könyvkínálattal
várjuk
kedves
vásárlóinkat!

– Jean, mekkora feszültség van az elektromos hálózatban?
– 220 Volt, uram.
– Nem azt kérdeztem, hogy mennyi volt, hanem, hogy mennyi van most!
Házsártos feleség mondja a férjének:
– Mennyivel jobban tettem volna, ha magához az ördöghöz mentem volna
feleségül!
– Erre ne is gondolj! Közeli rokonok nem házasodhatnak!

– Móricka, te nem tanultad meg a múltkor feladott imát! Igaz?
– I-i-igaz, plébános bácsi, de honnan tetszik tudni?
– Látom a szemedről! Nos, mit fogsz délután csinálni?
– Elmegyek a szemészetre…
Egy orvosnál csőtörés van, így hát hív egy vízvezeték szerelőt. A szerelő
ki is jön, egy fél óra alatt kicseréli a hibás csőszakaszt, majd benyújtja
a számlát 200 euróról. Az orvos teljesen elképed:
– Ez hihetetlen! Ennyit én, mint elismert orvos sem keresek!
A szerelő csak mosolyog:
– Tudom, én sem kerestem ennyit, amíg orvos voltam!
Két szőke nő nézi a macskaszépségversenyt. Az egyik megszólal:
– Te tudtad, hogy egy sziámi macska bundája ötezer eurót ér?
– Úristen, ötezer eurót? És mit kezd az a macska ennyi pénzzel?

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ne ragadjon le apróságokban, különösen érzelmi ügyekben. Ha képes egészében nézni a
történteket, meg fogja érteni, hogy mi mozgatta kedvesét. Tudja jól, hogy szándékosan nem okozna önnek fájdalmat, tehát
ezzel a lehetőséggel felesleges még gondolatban is eljátszania.
HALAK (február 21. – március 20.) Minden párkapcsolatban
előfordulnak olyan időszakok, amikor a két ember valamivel
távolabb kerül egymástól. Több időt töltenek külön, más kezdi
el érdekelni őket, de ez még nem jelenti azt, hogy ne szeretnék
egymást ugyanúgy. Ennyi szabadságot megengedhetnek egymásnak.
KOS (március 21. – április 20.) Ha szeretné elérni, hogy hasonlóan népszerű legyen a baráti társaságban, mint egyik ismerőse,
meg kell tanulnia ráhangolódni másokra. Őt azért szereti mindenki, mert képes tökéletesen megérteni, hogy mi zajlik a másikban és
ilyen jellegű elfogadással ritkán találkoznak az emberek.
BIKA (április 21. – május 20.) Végre felnőtt a feladathoz. Hosszú
ideje vágyik valamire, de pontosan tudta, hogy egyelőre nem tudná
megtartani még ha sikerülne is megszereznie. Most viszont eljött az
ideje továbblépni. Hagyja, hogy megtörténjenek önnel a dolgok, ne
türelmetlenkedjen, ami megtörténhet, az meg fog történni.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Hajlamos túlságosan elkényeztetni azokat, akiket szeret. Képtelen nemet mondani nekik, mert
azt cserbenhagyásnak érezné. Sokszor azonban épp az érdekei érvényesítésével érné el, hogy önre is odafigyeljenek, márpedig egy
egyenrangú kapcsolatnak ez elengedhetetlen feltétele.
RÁK (június 22. – július 22.) Lassan túlteszi magát egy korábbi kapcsolatának lezárásán és újra nyitott lesz az ellenkező nem
közeledésére. Épp a legjobbkor, ugyanis ha ezen a héten szórakozni megy, többen is megpróbálnak majd megismerkedni önnel
és lesz, akitől ezt kimondottan jó néven veszi.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha nagyobb beruházásra lenne szükség álmai otthonának kialakításához és még nem
tudta rászánni magát, hagyja, hogy egy szakember meggyőzze! A
mostani időszak kiváló minden nagyobb munka elindítására, most
még legnagyobb félelme, a határidők csúszása is elkerülhető.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne a kellemetlen, nehezen megoldható feladatokra összpontosítson ezen a héten, mert
ezek idővel megtörik önbizalmát. Legyen rá gondja, hogy mindig érjék olyan impulzusok, amelyek az ön kreativitását szolgálják, amelyek könnyedebbé teszik egyéniségét és az önnel való
életet.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Törődjön többet az
egészségével, különösen a táplálkozásával! Legyen rá gondja,
hogy minden nap elegendő vitamint és fehérjét fogyasszon. Élvezze a fűszereket, az ízeket, hiszen ezek segíthetnek feltölteni
megcsappant készleteit és visszaadják életerejét.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Egy jelentéktelennek
induló flörtből kialakulhat valami egészen komoly dolog. Amint
közelebbről megismerik egymást, kiderül, mennyire hamis kép
élt önökben egymásról és milyen sok dologban gondolkoznak
hasonlóan. Ez jó alap lehet egy tartós, boldog kapcsolathoz.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szerencsére ön alkatilag nem hajlamos a hízásra, de azért oda kell figyelnie, hogy
mennyit és mit eszik, különösen olyan időszakokban, amikor
nem jut ideje mozgásra. Ha mégsem tud ellenállni a finom ételeknek, válasszon valamilyen csapatsportot és még új barátokra
is szert tehet.
BAK (december 22. – január 20.) Bár elsősorban családi kötelezettségeinek kell eleget tennie ezen a héten, azért arra is lesz
alkalma, hogy rajongóinak csodálatát élvezze. Különösen a párkereső Bakokat tölti el örömmel az ellenkező nem tagjainak ostroma, hiszen önbizalmuknak most pont erre van szüksége.
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EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

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

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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Sírkövek vésése és festése.
Tel.: 0908 753 072.
* Eladó félkész családi ház
12 áras telekkel Keszegfalván, a Fő út mellett. (közművesítve, 320 V, gyűrűskút öntözéshez) Tel.: 035/7740 478.
Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty –
energetikai tanúsítványok
*Tepelnotechnické posudky –
hőtechnikai számítások
* Pasívne a nízkoenergetické
domy – passzív és alacsony
energiafogyasztású házak tervezése
* Zabezpečujeme aj geodetické práce – földmérőmunkák
bebiztosítása
Tel.: 0907 264 815
email: pvendegh@gmail.com
BABETTA 210, STELLA, STING, MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT KERESEK.

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

Registračné pokladne
PREDAJ SERVIS

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

Info – 0907 227 699

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570

Rekom

Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás

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

Megrendelhetők 7-hetes Dominant * Vennék piros színű
tojójércék(3,70 euró/db).
Felíciát. Tel.: 0944
Tel.: 0918 303 580, 0950 760 760 769 217.
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KOSÁRLABDA
Férfi kosárlabda Eurovia Extraliga,
alapszakaszának harmincnegyedik fordulója:
Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárno
81:61 (21:16, 15:15, 23:17, 22:13)

Hatalmas hátránnyal kezdték el a negyeddöntő első mérkőzését a komáromiak, hiszen idegen pályán kellett harcolniuk
úgy, hogy az ellenfél már jóval korábban kiismerte a Dunapartiak stílusát. Számukra könnyű volt a megfelelő taktika
kidolgozása, az ellenük való védekezés Komáromnak viszont
megoldhatatlan feladatnak bizonyult.
Az első negyedben eléggé szo- részt hatpontos különbséggel
ros volt a küzdelem, a komáro- zárták. A zárórészben ismét a
miak igyekeztek lépést tartani jobb kondíció győzött, a priellenfelükkel, de végül öt pon- vigyeiek folyamatosan irányítos vezetéssel a privigyeiek tották a játékot, a komáromiak
várták a második negyedet. Itt egyre fáradtabban játszottak,
rendkívül szoros játékra került s ennek köszönhetően további
sor, a komáromiak erősítették kilenc ponttal gazdagították a
védelmüket és végül döntet- hazai csapatot. Csak remélni
lennel zárták a fordulót.
tudjuk, hogy a visszavágón
A második félidőben, ami- fordul a kocka.
kor a pályacsere megtörtént, a
vendéglátók ismét elemükben
érezték magukat
és lényegében a
komáromi támadásokat
remekül védték. Nem
hoztak szégyent
azonban a fejükre
a vendégek sem,
akik igyekeztek Nem csak a kosaraknál, de a padlón is folyt
Szibilla László felvétele
lépést tartani a az ádáz csata
hazaiakkal, viszont csak meg- Komárom legjobbjai: O’Reközelíteni tudták ellenfelület, illy 17, Brooks 9, Goodman
s végül az utolsó előtti játék- és Delič 8-8

SAKK

IV. liga B1 csoport
11. forduló
Bátorkeszi – Zsigárd 1,5: 6,5 Pontszerzők: Klenko 1, Csaplár
0,5 * Perbete – Komárom D 1,5: 6,5 Pontszerzők: Záhorcsek
1, Szabó G. 0,5, illetve Hegedűs, Góth, Viczhencz, Gyurenka,
Gyurícsek és Pivoda 1-1 Csjernyik 0,5.
Mivel ebben a csoportban befejeződtek a bajnoki találkozók, az
alábbiakban a végleges táblázat eredményeit tudjuk közölni: 1.
Verebély (26 pont), 2. Zsigárd (25 pont), 3. NŠK Nyitra D (25 p),
4. Érsekújvár C (19 p), 5. Nagykér (17 p), 6. NŠK Nyitra E (16
p), 7. Bátorkeszi (16 p), 8. Nagysurány B (15 p), 9. Komárom D
(14 p), 10. Léva C (11 pont), 11. Zselíz (5 p), 12. Perbete B (0 p).

ASZTALITENISZ

Befejeződtek az asztalitenisz-bajnokságok. Ennek alapján a IV.
liga első helyét a Pokrok Komárno csapata szerezte meg * Az V.
liga déli csoportjában a 6. és 7. helyért Kürt és Hetény küzdött,
a találkozó 9:5-re végződött. Hetény pontszerzői: Szikonya és
Való 2-2, Sánta 1. Hetény a tabella 7. helyét szerezte meg.

BRIDGESTONE
45. Komárno-Komárom Nemzetközi Utcai Futóverseny

Már lehet jelentkezni a jubileumi, 45. Észak-Komárom és Dél-Komárom közötti utcai futóversenyre, amelyre április 28-án
kerül sor. A verseny rendezője a Komárom Európa Futó Egyesület (KEFE), védnöke pedig Mgr. Keszegh Béla Észak-Komárom, illetve dr. Molnár Attila Dél-Komárom polgármestere.
A rendezők két remek sportembernek 15 évesig kapnak lehetőséget a futásra. csarnok elől indul, a cél a dél-komáromi
is emléket állítanak, az idei futóverseny Versenyigazgató szerepét Sárosdi Edit és Jókai liget.
egyben – az ifjúsági kategóriákban (5,5 Sebő Beáta látja el, a szervezőbizottság Nevezés interneten:
km), a lányoknál Herczeg Gyula, a fiúk- vezetője Ágh Eleonóra és Dobay Beáta legkésőbb 2019. április 22-ig
nál Korec Daniel – emlékverseny lesz. A lesz, míg a versenybíróság elnöki tisztjét A rendezők a nevezéskor kérik megadni:
verseny hivatalos rajtja előtt megrende- Horváth György és Mikolasek Sándor töl- Név, születési dátum, lakcím, kategória,
zésre kerül a „MINI Komárom–Komár- ti be.
egyesület vagy iskola neve, póló méret,
no” ahol a legfiatalabb korosztályok 3-tól Rajt: az Észak-komáromi városi sportdiákok a diákigazolvány számát is!

LABDARÚGÁS

Szakolca – KFC Komárom 2:1 (2:0)

A bajnokság ezüstérmese, Szalkolca pályáján próbálták meg a lehetetlent a komáromiak, vagyis kiharcolni
a győzelmet a 22. fordulót jelentő találkozón. A Slávik – Ujlaky D., Antálek, Šimko, Krén, Domonkos(őt a 81.
percben Ondruš váltotta), Ujlaky E. (az ő helyére az 59. percben Rymanenko állt be), Pinte, Mészáros (őt a
33. percben Kupec váltotta fel) és Nurkovič felállítású csapattal lépett pályára a KFC.
Ujlaky Dominik volt az, aki alaposan meglepte a szakolcaiakat,
amikor a tizenhatosig jutott el,
de nem találta el a kaput. A 14.
percben Haša látványosan bukott, a játékvezető 11-est ítélt,
amit Haša biztosan értékesített.

A 25. percben a szakolcaiak
hatalmas távoli lövéssel ostromolták a komáromi hálóőrt,
amit Slávik csak kiütni tudott,
viszont Haša szemfüles volt és
védhetetlen gólt lőtt. Az első
játékrész végéig folyamatosan

ostromolták a komáromi kaput
a szakolcaiak, de Slávik biztosan hárított. A második félidő
elején folytatódott a komáromi
kapu ostroma, de az 54. percben
Krén mutatta meg tehetségét,
bár lövése elkerülte a hálót. A

62. percben Nurkovič 2:1-re javította az állást. Ezután a komáromiak támadássorozata kezdődött el, sajnos, gólt lőniük már
nem sikerült.
Komárom 36 ponttal a bajnoki táblázat 5. helyén áll.

IV. liga, 20. forduló
Gúta – Újlót 2:2 (2:0) A sérülések miatt gyengébb felállítású
gútai csapat rendkívül intenzív
játékkal lepte meg ellenfelét. Az
első félidőben több gólhelyzetük
is volt, de nem tudták értékesíteni. A 30. percben Zvoncsár volt
az, aki védhetetlen gólt lőtt a vendégek hálójába, majd hat perccel
később Vanek örvendeztette meg
góljával a hazai szurkolókat. A
második félidőben a vendégek
tértek át támadó játékra és végül
egyenlíteni tudtak* Marcelháza
– Negyed 1:0 (1:0) A találkozó 9. percében Mukalenga nem
tétovázott és megszerezte a hazaiak gólját. Bár a negyediek
mindent elkövettek az egyenlítés
érdekében, igyekezetük szerencsére nem járt sikerrel * Ímely
– Hodos 1:0 (1:0) A találkozó
25. percében Oršolík T. remekül
felismerte a lehetőséget és megszerezte a hazaiak gólját. Sajnos,
a későbbiekben szinte eseménytelen találkozón csak szerencsétlen próbálkozások adódtak, ellenben a 84. percben a vendégek
egyenlíteni tudtak.* A bajnoki
táblázatban Hodos mögött 2.
Marcelháza 34 ponttal, 5. Gúta

29 ponttal, 6. Ímely 28 ponttal.
V. liga, 20. forduló
Aktív Nagykeszi – Hetény 3:1
(0:1) Góllövők: Tóth, Poliščuk,
Turza, illetve Vörös * Ekel –
Nagykér 2:1 (1:0) Góllövők:
Rigó, Filko, * Perbete – Ógyalla 0:3 (0:2) góllövők: Kostič és
Nikolič * Naszvad – Nagygyöröd 2:2 (1:0) góllövők: Valkovský és Magyar * A bajnoki táblázatban 4. Ógyalla (35 pont),
5. Hetény (33 pont), 8. Ekel (30
pont), 9. Naszvad (29 pont), 11.
Nagykeszi (23 pont), 13. Perbete (19 pont).
VI. liga, 20. forduló
Vágfüzes/Kava – Csicsó 1:0
(0:0) A kiegyensúlyozott találkozó 58. percében Madarász
gólja biztosította a hazaiak
győzelmét * Ifjúságfalva –
Örsújfalu 1:1 (1:1) Két azonos
súlycsoportú csapat küzdött a
pontokért, s csak a 41. percben
sikerült Károlyinak a hazaiak
számára előnyt szerezni. Az
öröm nem tartott sokáig, mert az
ellentámadásból a 44. percben
Zsemlye egyenlített * Újgyalla
– Csallóközaranyos 3:0 (2:0)
A találkozó 8. percében Badala
góljával vezetéshez jutott a hazai
csapat, válaszként az aranyosiak
erősítettek a védelmükön. Ennek
ellenére a 45. percben Habara
növelni tudta az újgyallaiak előnyét, majd az 59. percben Németh lőtt gólt a vendégek kapujába
* Bajcs – Szilos 0:6 (0:1) Az
első félidőben mindkét csapat támadó játékot mutatott, bár a 15.
percben Pivoda megszerezte a
vendégek első gólját. A második

játékrészben viszont a bajcsiak
sorozatban kapták a gólokat:
Pivoda 48. perc, Tóth 64. perc,
Babiš 81. perc, Kosztolányi 86.
perc * Bús – Pat 1:1 (0:1) Kiegyensúlyozott játék, a vezetést
a vendégek szerezték meg a 4.
percben Czúth révén, az egyenlítést Simon, az 56. percben *
Keszegfalva – Dunamocs 4:0
(2:0) Trajcsík mesterhármasa
(44., 72., és 76. perc), illetve
Hupian (34. perc) gólja egyértelműen a hazai csapat fölényét
igazolta * Nemesócsa – Dunaradvány/Marcelháza B 0:1
(0:0) Az első játékrészben egyik
csapat sem tudott gólt lőni, a 62.
percben Molnár volt szerencsés
* Nagykeszi – Izsa 1:4 (1:1)
A kiegyensúlyozott első félidő

után a vendégek mutattak szebb
játékot. Góllövők: Oláh (6. p),
illetve Hegedűs (mesterhármasa – 45., 68. és 78. p) és Smolka
(53. p) * A bajnoki táblázatban 1. Szilos (49), 2. Izsa (48),
3. Dunaradvány/Marcelháza
B (44), 4. Újgyalla (40), 5. Dunamocs (36), 6. Csallóközaranyos (31), 7. Bátorkeszi (29),
8. Búcs (28), 9. Vágfüzes/Kava
(28), 10. Nemesócsa (27), 11.
Keszegfalva (26), 12. Bajcs
(21), 13. Ifjúságfalva (20), 14.
Pat (16), 15. Csicsó (7), 16.
Örsújfalu (6).
VII. liga
Lakszakállas – Bogya/Gellér
5:2 (2:1) góllövők: Hury 2,
Császár 2, Csápai, illetve Kacz
és Dinga.

RÖPLABDA

Az 5. – 8. helyért: VK Spartak SJE Komárom – TJ Spartak Miava
3:1 (22, 21, -20, 27)

Az 5.-8. helyezésért folyó kétfordulós találkozón ezúttal hazai pályán fogadták a komáromiak a miavai ellenfelet, akit az első összecsapás során, saját pályájukon sikerült legyőzni. Mindez jó előjel volt a mérkőzés végkifejletéhez.
Mindenesetre az első játék- tikáján és 13:11-re javítva, zetésénél élénkült fel a hazai
rész eléggé fordulatosra sike- átvette a vezetést. Mindez csapat 17:19-re felzárkóztak,
redett. Az egyetemisták 7:5- nem rontott a vendégek lel- viszont a miavai csapat haös előnyhöz jutottak, viszont ki állapotán, akik egyre har- talmas küzdelemmel tovább
a vendégek 7:9-re fordítottak. ciasabbak lettek és 18:18-ra növelte előnylét és végül a
A vendégek ráadásul sokáig kiegyenlítettek. A játékrész harmadik játékrész az ő győmegőrizték enyhe fölényü- utolsó szakaszában is fej-fej zelmükkel ért véget.
ket, viszont 13:15-nél átvet- mellett folyt a harc és végül A végkifejlet is rengeteg izgalmat hozott. Előbb 7:12-re
vezettek a vendégek, majd
előnyüket növelve, 11:16-ra
irányították a játékot. A komáromiak nem csüggedtek
és 19:17-re megközelítették
az ellenfelet, amely hatalmas
hajrába kezdett és 17:22-re
javítottak helyzetükön. Ebben az esetben ötödik játékrészre is sor került volna,
viszont a komáromiak szinte
a sírból hozták vissza a találkozó hajráját és megnyerték
a csatát. Ez azt jelenti, hogy
Jogos a komáromi csapat öröme
Komárom csapata legközeték az irányítást és 23:20-as 22:21-re ismét a komáromiak lebb már a biztos 5. helyért
aránnyal zárták a játékrészt.
harcolhat.
bizonyultak jobbnak.
A második szettben is a mi- A második félidő első játék- Komárom legjobbjai: R. Pěavaiak kezdtek jobbban, már részében megismétlődött az lucha 4, Sládeček 6, Kubš 20,
3:7-re vezettek, amikor a első félidő összes drámai ré- Hinduliak 9, Rehák 20, Rak
hazai csapat változtatott tak- sze. A vendégek 7:12-es ve- 14, libero Pati-Nagy.

Női labdarúgás

KFC – FC Union Nové Zámky 2:5 (1:1)
A Boros Dominika – Ciria Klaudia, Nagy Laura, Csicsó Dóra,
Balázs Aranka – Németh Vivien, Csicsó Andrea, Tóközi Tímea,
Gaál Csenge – Pauer Tünde, Pintér Noémi, illetve (csere:) Hatyina Zsófia, Horváth Beatrix, Beke Réka, Patócs Dorina felállítású komáromi női csapat a nemrég még az első osztályban és a
Bajnokok Ligájában is szereplő érsekújváriak csapatát fogadta.
A vendégek azzal a nem titkolt szándékkal érkeztek, hogy megnyerik a meccset, hiszen céljuk az első ligába való visszajutás.
A tapasztaltabb együttes elle- A második játékrész 13. percé
nére a komáromi lányok kezd- ben ismét Pintér volt, aki vezetek harciasabban, de a szeren- téshez juttatta a hazaiakat. Igaz,
cse elpártolt tőlük, mert két jó csak nagy nehezen, ám a 70.
helyzetet is kihasználatlanul percben egyenlíteni tudtak az
hagytak. A jég a 40. percben újváriak, viszont ezután hos�tört meg, amikor Pintér meg- szabbításra került sor. Itt már a
szerezte a vezetést. Sokáig tapasztalat és a fizikai erőnlét is
nem lehetett örülni, mert még közrejátszott, a vendégek rövid
lefújás előtt egyenlíteni tudtak idő alatt három gólt is rúgtak.
Hajabács Gábor
a vendégek.

AT L É T I K A

A komáromi
maratonfutó
rendkívüli sikere

Rendkívül szép eredményt ért
el a múlt hét folyamán megrendezett „Vérkör” elnevezésű ultramaraton versenyen a
komáromi Tóbi Attila, aki 10
óra 53 perc alatt teljesítette a
77 kilométeres távot.
A futást nehezítette, hogy nem
egyszerű
aszfaltszőnyegen
kellett a sportolóknak futniuk,
hanem a Vértes hegységben
vezetett a pálya 27 kilométeres
szakasza. A nemzetközi mezőnyben is az élvonalban szereplő versenyzőről annyit elárulhatunk, hogy az Agel n. sz.
komáromi kórházának egyik
szakápolója, aki folyamatosan
gondoskodik
kondíciójának
fenntartásáról és rendszeresen
vesz részt maratoni futásokon.

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

GRATULÁLUNK

április 13-án
április 14-én
április 15-én
április 16-án
április 17-én
április 18-án
április 19-én

Ida
Tibor
Anasztázia
Csongor
Rudolf
Andrea
Emma (Nagypéntek)

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik
születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a komáromi Prokop Richard és a
hetényi Greisingerová Erika
Gútán: a gútai Hrabovsky Ján és Őszi Anikó.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a kéméndi Kanička Sofia, a keszegfalvai Seres Máté, a
gútai Sztojka Diégó, az ekeli Janová Noémi,
a dunaradványi Jezso Emily és Takács Alíz, a
párkányi Steiner Lilly, a bajtai Kováč Damján, a
perbetei Soókyová Viktória, a komáromi Rafaelová Lilien, Nagyová Zoé és Laca Adrián.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Varga József (74 éves), Vargová Erika
(69 éves), Hamranová Helena (83 éves) és ifj. Lévai
Dezider (46 éves), a gútai Marosi Erzsébet (88 éves),
Hencz Eszter (89 éves) és Bagita Erzsébet (80 éves),
az örsújfalui Gajdáč Ján (91 éves) hetényi Kocsis
Dezider (96 éves), a keszegfalvai Pataki Vojtech (73
éves), valamint a nemesócsai Bölcskei Kálmán (62
éves).

Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, a Kis Duna panzió
lakóinak és személyzetének,
a jóbarátoknak és mindazoknak,
akik április 1-jén elkísérték
utolsó útjára,
a gútai városi temetőbe
a szeretett édesanyát,
nagymamát és dédnagymamát,

Bagita Erzsébetet
(született Nagy),

aki életének 80. évében, egy csendes sóhajjal
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK

Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
a szívetekben viszont tovább élhetek
Fájó szívvel emlékeztünk
április 10-én

Csicsó Imrére
Komáromban,

halálának huszadik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja

Árnyékolástechnika és szerviz
Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók *
ablakés ajtószerviz is!

Tel.: 0917 381 073

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

Almával töltött
csirke
baconnel
Hozzávalók / 4 adag:

1 kg csirkecomb
1 dl sör
1 db nagyobb alma
2 db vöröshagyma
1 csomag bacon szalonna
1 kg csiperkegomba
ízlés szerint Vegeta
ízlés szerint bors
ízlés szerint petrezselyem
ízlés szerint oregánó
ízlés szerint bazsalikom

ízlés szerint majoránna
1 fej vöröshagyma
Elkészítése:
Kikészítjük a hozzávalókat. A gombákat alaposan megmossuk.
A vöröshagymákat felkarikázzuk és a tepsi aljára pakoljuk, Vegetával megszórjuk és leöntjük kis sörrel. A fokhagymát megpucoljuk és feldaraboljuk és az almát is felszeleteljük. A csirke
mindkét oldalát megfűszerezzük, az alját picit bevágjuk – két helyen – és oda fokhagyma darabokat dugunk. Utána megfordítjuk
és a bőre alá bedugunk 1-2 almaszeletet és az egészet betekerjük
baconbe. Aztán szépen rátesszük a hagymákra.
A csiperke gombákat szépen körbe halmozzuk. Körülbelül 180200 oC-on sütjük, az első 30 percben lefedve, utána levesszük a
fóliát és pirítjuk.

Výberové konanie

Predstavenstvo
Regionálnej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory v Komárne
vypisuje výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa Úradu RPPK v Komárne.
Miesto práce: Komárno
Termín nástupu: od 1. 7. 2019 resp. dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzda: 1 000,- Eur
20 % pohyblivej zložky podľa
skúsenosti kandidáta
Ročné odmeny podľa ohodnotenia
Náplň práce:
– spolupráca s členmi RPPK
– sledovanie problematiky Spoločnej poľnoho
spodárskej politiky EÚ
– účasť na rokovaniach zameraných na sektor
poľnohospodárstva
– spracovanie informácií a príprava podkladov z
oblasti poľnohospodárstva
– pripomienkovanie právnych predpisov
Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore
poľnohospodárstvo, životné prostredie, ekonomika
Požadovaná prax: minimálne 3 roky v odbore
poľnohospodárstva
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15. 05. 2019
Adresa na podanie žiadostí:
RPPK Komárno
Senný trh č. 4 * 45 01 Komárno

Dunahullám

Hozzávalók:
Tésztához:
25 dkg Ráma
25 dkg cukor 35 dkg liszt
6 tojás
1 csomag sütőpor
2 evőkanál holland kakaópor
1 üveg meggybefőtt
A krémhez:
4 dl tej
1 csomag vaníliás pudingpor
10 dkg porcukor
25 dkg Ráma
1 citrom leve és reszelt héja

A tetejére:
15 dkg étcsoki
0,5 dl étolaj

Elkészítés:
A margarint a cukorral és a tojással habosra keverjük, majd
belekeverjük a sütőporos lisztet.
A tésztát elfelezzük, s a felébe a
kakaót keverünk.
Egy nagy tepsit sütőpapírral
kibélelünk, belekenjük a világos tésztát, elosztjuk rajta a

PÁLYÁZAT

a Komáromi Regionális
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara
pályázatot hirdet
a KRMÉK igazgatói tisztségére
A munkavégzés helye: Komárom
A munkavégzés kezdete: 2019. július 1,
esetleg megegyezés szerint
A munkavégzési forma: teljes foglalkoztatottság
Bérezés: 1 000 euró
20 % mozgóbér a pályázó szakmai
gyakorlata arányában
Éves jutalmazás: az értékelés alapján
Munkatöltet:
– együttműködés a KRMÉK tagjaival
– az EU Közös Mezőgazdasági Együttműködése
problémakörének figyelemmel kísérése
– a mezőgazdasági szakterülettel kapcsolatos
üléseken való részvétel
– a mezőgazdaság területéről érkező információk feldolgozása és előkészítése
– a jogi előírások véleményezése
Az elvárt szakirányú képesítés: II. fokú, mezőgazdasági, környezetvédelmi, illetve közgazdasági szakirányú főiskolai végzettség
Elvárt gyakorlati tapasztalat: legalább 3 éves
mezőgazdasági tevékenység
A pályázat kiírásának előrelátható ideje:
2019. május 15
A pályázat benyújtási címe:
RPPK Komárno
Senný trh č. 4 * 45 01 Komárno

kimagozott meggyszemeket,
kissé belenyomkodjuk, majd
rásimítjuk a sötét tésztát. 175
°C-os sütőben kb. 30 perc alatt
megsütjük, majd kihűtjük.
Közben elkészítjük a krémet.
A pudingport a tejben megfőzük és hűlni hagyjuk. A puha
Rámát jó habosra keverjük a
porcukorral, majd összekeverjük a kihűlt pudinggal, amibe
előzőleg belehabartuk a citromlevet és a reszelt citromhéjat. (Nehogy túlkeverjük, mert
akkor kicsapódik belőle a nedvesség és szemcsés lesz!)
Ezt a krémet a tésztára simítjuk, hűtőben jól lehűtjük, majd
a tetejét olvasztott csokival
vonjuk be – amihez étolajat
keverünk –, és hullámvonallal
díszítjük.
Prijmeme pomocníčku do
domácnosti a administratívnu pracovníčku.
Všetky informácie
(po 14.00 hod.)
na tel. č. 0905 615 476.
Felveszünk háztartási segédmunkaerőt, valamint adminisztrációs munkaerőt.
Bővebb tájékoztatás 14 óra
után.
Tel.: 0905 615 476
Idősebb hölgy mellé
ápolónőt keresünk
Komáromban.

Tel.: 0944 628 040
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