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Központosítai szeretnék az egészségügyi ellátást

Régóta várt beruházás  
valósulhat meg a gútai  
egészségügyi központban

Évek óta egyre gyakrabban vetődik fel a gond, hogy Gúta egészségügyi központja ki-
nőtte magát. Érkeznének szakorvosok is, ám egyre kevesebb lehetőség van az elhelye-
zésükre. Korábban már bemutattuk azt a látványtervet, amelyen a további beépítési 
lehetőségek mellett ott szerepel a várt beteglift is, ugyanis nagyon gyakran kell az inté-
zetből mentővel elszállítani betegeket úgy, hogy a lépcsőkön kézben kell vinni a hord-
ágyat. A mozgássérültek számára is kihívást jelent az emeletre történő feljutás. A vá-
rosi hivatal nem elégedett meg egyszerű személylifttel, hanem hordágyak szállítására 
is alkalmas felvonót terveztetett. Úgy látszott, évekig csak terv marad az egészségügyi 
központ bővítése, valamint a lift beszerelése, ám az elkövetkezendő napokban sorsdön-
tőnek is mondható változás történhet.

Érdekes, hogy egyes érdekcso-
portok már a választási előké-
születek szellemében hirtelen-
jében aláírásgyűjtésbe kezdtek 
a jelenlegi épület felvonóval 
történő ellátása érdekében. 
Tették azt annak ellenére, hogy 
tudniuk kellett az épület komp-
lex átépítési terveiről, viszont 
egyetlen szó sem esett arról, 
hogy a több százezres megol-
dást miből kellene finanszíroz-
ni?
– Abban biztosak voltunk, 
hogy előbb-utóbb az illetékes 
kormányszervek pályázatot 
írnak ki. Április 9-én jelent 
meg az egészségügyi minisz-
térium felhívása, melyben ér-
tesíti a kiválasztott városokat, 
községeket az egészségügyi 
központok fejlesztésének le-
hetőségére. Gúta városa is sze-
repel a kiválasztott települések 
névsorában, ahol kialakításra 
kerül az úgynevezett integ-
rált elsőrendű egészségügyi 
központok létrehozása, kor-
szerűsítése. Uniós támogatás-
sal összesen 70 millió euróba 
kerül országos viszonylatban 
az egészségügyi központok 
korszerűsítésére – tájékoztatta 
lapunkat Horváth Árpád pol-
gármester. – A pályázati kiírás 
lehetőséget ad az épületek hő-
energetikai korszerűsítésére, 
az épületek bővítésére, akár 

Basilica minor
rangot kap a komáromi

Szent András-plébániatemplom
Vasárnap, április 22-én rendezik meg Komáromban a XXIX. Imanapot, amikor 
magyar főpásztorért, valamint magyar anyanyelvű papi és szerzetesi hivatásokért 
imádkoznak a hívők. Az idei Imanap Procházka Ottokár, a nyitrai születésű (1858. 
október 10. – Budapest, 1927. április 2.) katolikus egyházi író, a magyar keresztény-
szocializmus jelentős képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Székes-
fehérvár tizenötödik püspöke gondolataiból merítkezik.
Az Imanap programja:
14 órakor engesztelő szentségimádás a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusra való előké-
szület jegyében
14.30-kor elmélkedés Brenner János, az 1957-
ben meggyilkolt hitvalló életéről A magyar Tar-
zícius címmel
14.45-kor nóna – délutáni imaóra

15 órakor keresztút Procházka Ottokár születé-
sének 160. évfordulója alkalmából az ő gondo-
lataival
16 órakor ünnepi szentmise a Szent András-
plébániatemplomban Mons. Orosch János érsek 
celebrálásával és a templom basilica minor (kis 
bazilika) rang kihirdetése.

Komárom egyházi életének kimagasló eseményéről lapunk 3. oldalán Kiss Róbert kanonok, 
püspöki helynök (vikárius), esperes plébános nyilatkozik.

további rendelők kialakítására, 
akadálymentesítésre, felvonók 
építésére, korszerű orvosi szá-
mítástechnika megvásárlására 
stb. Megérte hosszú évekig az 
előkészületeken dolgozni, ter-
veket készíteni és harcolni azért, 
hogy Gúta városa is meghívást 
kapjon, mint jogosult pályázó. A 
következő napok, hetek fontos 
feladata lesz, hogy a jelenlegi 

épületet egy korszerű egészség-
ügyi központtá alakítsuk át – 
mondta a polgármester.
A további lépésekről rendszere-
sen tájékoztatjuk majd olvasó-
inkat.
Átépítése után a gútai egészség-
ügyi központ regionális jelleget 
kap és az ott dolgozó szakorvo-
sok a környék településén élők 
egészségéről is gondoskodnak.

Gazdag program várja a VI. Martfeszt nyári egyetem résztvevőit
A szervezők minden korosztályra gondoltak

Múlt héten szerdán Gubík László, a Via Nova ICS elnöke, 
a Martosi Szabadegyetem főszervezője vázolta fel az öt nap 
programkínálatát, amelyet egyértelműen a programgazdag-
ság jellemez.
Eleve annak alapján szervez-
zük meg a hatodik szabadegye-
temet, hogy minden korosztály 
találjon a maga számára szel-
lemi és szórakozási területen is 
érdekes programot. Több társz-
szervezőt, ifjúsági szervezetet, 
polgári társulást vonunk be a 
rendezvényfolyam megszer-
vezésébe – mondta a tájékoz-
tatáson Gubík László. Ennek 
alapján az idei célközönség a 
családok lesznek, hiszen csalá-
di programok gazdag kínálata 
várja őket.
A zenei programon belül ki-
tüntetett helyen szerepelnek 
a felvidéki magyar kezdő 
zenekarok. Mint ismeretes, 
számukra március elején pá-
lyázatot tettek közzé. Erre 26 
zenekar jelentkezett, ebből 

három csapat lép majd fel a 
Martfeszten. Melléjük a Har-
mónia-díj szervezői, – akik 
szintén társszervezői a szabad-
egyetemnek – választották ki a 
negyedik kezdő zenekart fellé-
pőként.
– Idén is több felvidéki ban-
da mutatkozik be, számukra 
alakítjuk ki a Harmónia-sátrat 
– fogalmazott a főszervező. A 
fellépők között megemlítette 
a Pósfa, az Arizona, illetve 
a Sunset Confort zenekart. 
Éjszakánként ismert lemez-
lovasok szórakoztatják a kö-
zönséget, ők vezetik le a napi 
nagykoncerteket.
– A nagyszínpad programja 
szintén színes, több generáci-
ót igyekezünk megszólítani – 
mondta Gubík László. Vissza-
térő vendégként a Tankcsapda 
ugyancsak koncertet ad az öt 
nap alatt. Emellett az Edda, 
Roy és Ádám, Well Hello és 
az Ismerős Arcok lesznek a 
nagyszínpad vendégei.

A szombat este fénypontja az 
Omega nagykoncertje lesz. A 
sajtótájékoztató meglepetés-
embereként Kóbor János, a 
rockzenekar frontembere el-
mondta, hogy nagyon várják az 
eseményt, hiszen a szabadtéri 
koncertnek mindig megvan a 
maga különleges varázsa. – 
Nagyon jó állapotban van a 
csapat, jó hangulatban. Addig 
jó a csapat, amíg így működik 
– árulta el Kóbor János.

A szervezők idén is nagy 
hangsúlyt fektetnek a népmű-
vészetre. A felvidéki népzenei 
és néptánccsoportok szintén 
fellépnek Martoson.
A főszervező elárulta, hogy 
idén a Nyitrai Konstantin 
Egyetem hallgatói számára 
lesz ingyenes a belépés. A kö-
zépiskolások kedvezményes 
jegyet igényelhetnek, a marto-
si lakosok pedig jelképes egy 
euróért vehetnek belépőt.

Kóbor János és Gubík László a sajtótájékoztatón
Jakab István felvétele

A gútai egészségügyi központ átépítésének látványterve, ahol 
központi helyet kapott a felvonó

Átadták a Szlovákiai
Civil Becsületrendet

A Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás április 14-én 
negyedík alkalommal adta át a Szlovákiai Civil Becsületrendet 
a komáromi Kultúrpalota dísztermében. A kuratórium ez alka-
lommal a szőgyéni Berényi Kornélia és a komáromi Tóth Berna-
dett példaértékű tevékenységét tartotta díjazásra méltónak.
A díjátadó ünnepség a komá-
romi Concordia Vegyes Kar 
kórusműveivel vette kezdetét, 
majd Holocsy Zsóka Zsófia egy 
Kulcsár Tibor-verset mondott el. 
Ezt követően Klemen Terézia, 
a polgári társulás alapító elnö-
ke ismertette társaságuk cél-
kitűzéseit. Elhangzott: a díjat 
odaítélő társaságot, amelynek 
jelszava az Erénnyel és pél-
dával, 2014-ben jegyeztették 
be a belügyminisztériumban. 
Kuratóriuma minden évben 
olyan személy jelölését várja, 
akinek nevéhez nemes emberi 
alapértékeket felmutató csele-
kedetek, a közösség érdeké-
ben végzett munka köthető. 
Figyelembe veszik, ha a jelölt 
az európai értékrend, vagy-
is zsidó-keresztény erkölcsök 
védelmében fejtett ki munkát, 
esetleg vegyesen lakott vidé-
keken az együttélést segítő és 
jelenlegi gondokat megoldani 
igyekvő tevékenységet folytat. 
Idén 10 jelölt közül választot-
ták ki a díjra érdemeseket. A 
kuratórium döntése alapján nem 
egy, hanem két személynek: a 
szőgyéni Berényi Kornéliának 
és a komáromi Tóth Bernadett-
nek adományozzák, akiket Kiss 
György Munkácsy-díjas kép-

zőművész erre az alkalomra 
készített domborművével és 
Miticzky Gábor Ferenczy No-
émi-díjas ötvösművész kitűző-
jével jutalmaztak. 

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

A komáromi rendőrségi szak-

értők hetek óta dolgoztak egy 
drogdíler személyének felde-

rítésén. 
Munkájukat siker koronázta, 
éppen akkor csaptak le a drog-

terjesztőre, amikor az múlt 
héten kedden, tíz óra körül, a 
komáromi E.B. Lukáč utcá-

ban 300 euróért eladott egy 
műanyag fecskendőt, benne 
sárgás-fehéres színű kristályos 
anyaggal két magyarországi 
személynek. A 26 éves gútai 
férfit letartóztatták a 41 és 23 
éves vásárlókat pedig előállí-
tották. Az elsődleges vizsgá-

latok szerint a fecskendőben 
metamfetamin volt. A lefog-

lalt 6 297 milligrammból 70 
adag kábítószert lehetett volna 
előállítani. A díler a rendőrök-

nek még egy fecskendőt is 
átadott, amelyben 2 074 milli-
gramm metamfetamin volt, ez 
23 adagnak felel meg.

A gútai férfit és a vásárlókat 
is kábító- és tudatmódosító 
szerek, mérgek, illetve nö-

vényi prekurzorok előállítá-

sának gyanújával, valamint 
ezek tárolásával és üzletszerű 
értékesítésével vádolta meg a 
rendőrség és eljárást indított 
ellenük. Ha beigazolódik a 
bűnösségük, háromtól tíz évig 
terjedő szabadságvesztésre is 
ítélhetik őket.

Jókai Tibor halálára
2018. április 8-án Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének mindig tettre kész, fáradhatatlan 
elnöke alig ötven esztendősen eltávozott e földi világból. 
1967-ben Búcson született. A helyi alapiskola elvégzése után 
Dunaszerdahelyen érettségizett, ezt követően 1992-ben 
Nyitrán tanítói oklevelet szerzett. 
Pedagógiai pályáját a komáromi Béke Utcai Alapiskolában 
kezdte. Tanítóként kezdetektől fogva aktívan bekapcsoló-
dott a pedagógusszövetség tevékenységébe, az iskolai alap-
szervezetet irányította. 2003 gyökeres fordulatot hozott a 
pályáján, elvállalta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége Központi Irodájának vezetését. Lendület, lelkese-
dés, hihetetlen munkabírás jellemezte. Ezt a felelősségteljes 
posztot 2014-ig töltötte be. Fáradhatatlanul látogatta az or-
szág területi választmányait, hogy alaposan megismerje, ha 
kell, segítse azok szakmai tevékenységét. Minden tettével a 
szlovákiai magyar pedagógusok, tanulók, oktatási intézmé-
nyek érdekeit szolgálta. 
2014-ben az SZMPSZ elnökévé választották, vezetése alatt 
a korábbi hagyományokra építve számos területen meg-
erősödött, fejlődött a szakmai és szervezeti élet, a szövetség 
programja versenyekkel, diáktáborokkal, színvonalas ren-
dezvényekkel gazdagodott. Terveit, elképzeléseit igényesen 
valósította meg, ezzel nagyban hozzájárult a szervezet szé-
leskörű elismertségéhez idehaza és szerte a Kárpát-meden-
cében. Nagyrészt az ő érdeme, hogy a Kárpát-medencei pe-
dagógusszövetségek között erős kötődés, együttműködés, 
egymást segítő baráti, szakmai kapcsolat alakult ki. 
Végtelenül szerette a munkáját, mely kitöltötte az életét. Tel-
jes intenzitással, odaadással végezte, erejét, idejét, energiáit 
soha nem kímélte, mércének a minőséget tekintette. Megál-
modta és megvalósította Komáromban a Felvidéki Magyar 
Pedagógusok Házát. Számára minden feladat egy újabb ki-
hívás, egy újabb lehetőség volt annak bizonyítására, hogy 
„ahol akarat van, ott út is van”. 
Megszállottan hitt a közösségért és a közösségben végzett 
munka erejében, a szellemi értékteremtésben. 2018. már-
cius 15-e alkalmából Magyarország kormánya a felvidéki 
magyar oktatás fennmaradása, fejlesztése érdekében kifej-
tett sokrétű, példaértékű tevékenységéért állami kitünte-
tésben részesítette. Munkásságát Magyar Arany Érdemke-
reszttel jutalmazták. 
Végtelenül örült az elismerésnek, melynek átvételekor már 
sokan aggódva kérdezték, hogy érzi magát. – Jól vagyok – 
mondta, mert ezt akarta hinni és elhitetni. Tele volt felada-
tokkal, elképzelésekkel. Harcolt egyre gyengülő szervezeté-
vel, bizakodott és reménykedett, hogy erőre kap ismét.
Sajnos, nem így történt, ebben a küzdelemben alulmaradt. 
Az íróasztala elárvult, a széke üres, hiánya fájdalmas, de 
nem távozott nyomtalanul. Emléke erős jelként kitörölhe-
tetlenül bevésődött mindazokba, akikkel együtt dolgozott, 
akikhez közel állt, akik elismerték, tisztelték és szerették. 

Legyen áldott a föld, mely óvón fölé borul.
Nyugodjék békében!

A SZMPSZ vezetősége

Pénzt nem ad az állami műemlékvédelem, viszont „kekeckedik”
Nem zavartalan a Rómer Flóris Terv végrehajtása

A konferenciát dr. Latorcai Csa-

ba társadalmi és örökségvédel-
mi ügyekért, valamint kiemelt 
kulturális beruházásokért fele-

lős helyettes államtitkár nyitotta 
meg. – Annak érdekében, hogy 
magyarságunknak ez a meg-

tartó ereje, a nemzetünk törté-

nelméről tanúskodó emlékek 
megmeneküljenek, indította el a 
magyar kormány 2015 október-
ében a Rómer Flóris Tervet. A 
magyar műemlékvédelmet a 19. 
században megteremtő régész, 
művészettörténész professzor-
ról, nagyváradi kanonokról elne-

vezett programot a Teleki László 
Alapítvány igazgatójára, dr. PhD 
Diószegi Lászlóra bízták, aki 
már húsz éve jár el a határon túli 
magyar műemlékek ügyében – 
mondta bevezetőjében.
A Rómer Flóris Terv keretében 
közel száz külhoni magyar vo-

natkozású műemlék helyreállí-
tása kezdődött meg. Az egyedi 
döntések keretében idén 146 
millió forintot, a nyílt pályázati 
támogatásokból 40,2 millió fo-

rintot fordítottak a határainkon 
túli magyar épített örökségre. 
Mindezeken túl a terv – mint-
egy 8,8 millió forint támogatási 

összeggel – segítséget nyújtott 
a 2017 szeptemberében egész 
Erdélyen végigsöprő vihar által 
okozott műemléki károk helyre-

állításához.
Az egyes befejezett, vagy fo-

lyamatban lévő munkálatokról 
szóló szakmai beszámolók előtt 
Diószegi László átfogó tájékoz-

tatót adott a Kárpát-medence hat 
országára kiterjedő program-

ról Rómer kalandok címmel. 
Ugyanis olykor kalandos vál-
lalkozás a műemlékek mentése. 
Példaként említette az ukrajnai 
háborús viszonyokat, vagy azt, 
hogy Romániában a munkaké-

pes lakosság 40%-a külföldön 
dolgozik, a Délvidéken pedig 
az egyházak belső konfliktusai 
okoznak olykor gondot a temp-

lomok helyreállításánál.
A Felvidéken látszólag köny-

nyebb a helyzet, mert az itt-
honihoz hasonló körülmények 
között lehet dolgozni, viszont 
nehezíti a munkát a Szlovák 
Műemlékvédelmi Hivatal-
nak a magyarországitól eltérő 
szemlélete, és az is, hogy az 
uniós támogatások, valamint 
a kizárólagosság miatt elsza-

badultak a restaurátori árak. A 

Lakszakállas református temp-

lománál az eredeti zsindelyte-

tőhöz ragaszkodtak a szlovák 
műemlékvédelmisek, ami he-

lyett cseréptetőt javasoltak a 
magyar szakemberek. Ezt a 
szlovák kollégáik nem fogad-

ták el, így jelenleg ideiglenesen 
rheinzink, azaz fémlemez fedi a 
templomot.
A megmentendő műemlékek je-

lentős része valamennyi határon 
túli területen templom. 

Hírek.sk alapján

„Ekézi” Magyarországot az Eu-

rópai Parlament LIBE bizottsága. Vár-
ható volt. Bezzeg más lenne a helyzet, 
ha az öszödi „igazmondó” vagy a ken-

dermagos asszonyverő gondja lenne a 
kormányalakítás levezénylése, akkor 
tapsikolnának a LIBE(rálisok) minden-

áron jogvédői. De most helyzet van. 
Meg kell védeniük a demokráciától a 
demokratikus európai értékeket.
Olvasom hogy, ENSZ-berkeket is meg-

járt (szlovák) külügyminiszterünk el-
mélkedését, hogy az Európai Nép-

pártnak is kellene csinálnia valamit 
a Zorbánnal (a Kereszténydemok-

rata Internacionálé alelnökével), 
mert amit művel, tűrhetetlen már 
neki – Eduard Kukannak – és az 
EPP-frakciónak is. Nem tudom, nem tu-

dom… Persze egy bizonyos életkorban 
már nem feltétlenül muszáj emlékezni 
minden szépre és jóra. Arra például, 
hogy a Fico-Mečiar-Slota koalíció ide-

jén Európa szocialistái hogyan védték 
Fico és a Smer tagságának megőrzését 
pártszövetségükben arra hivatkozva: 
bár összeállt a náci Luciferrel, de erős, ő 
a győztes zászlóvivője az európai szoci-
alistáknak, utat mutat, őt lehet követni, 
ő a sikerkovács. Örülni kell neki, bán-

tani nem szabad. S akkor persze Eduard 
Kukan sem nyilatkozgatott, Szlovákia 
érdeke mindennél fontosabb volt szá-

mára. Magyarország érdekei persze már 
akkor sem voltak ínyére, ahogyan most 
sem, hogy már politikai háttér nélkül 
tölti még hátralévő EP-s (epés?) napjait 

Brüsszelben meg Strasbourgban. Kukan 
azt a magyarországi politikát szerette, 
amelyiknek a „merjünk kicsik lenni” 
volt a jelszava, s alázatosan bólogatott 
minden vele szemben megfogalmazott 
elvárásra, s ha nyugatabbról bárki bein-

tett, már ugrott is, miközben otthon el-
tocsikolta (el…), sőt elk…rta az orszá-

got. Az igazán szlovák politikus akkor 
szerette a magyar kormányt, amikor az 
ország az államcsőd szélén állt, s ko-

molyan beszélt arról a pénzvilág, hogy 

rajta fogják kipróbálni, hogyan tud az 
EU levezényelni tagállamában egy ál-
lamcsődöt.
Nos, ebbe a „szerethető” magyar világ-

ba robbant be kétharmaddal a Fidesz-
KDNP 2010-ben, s tette tönkre azokat 
az elképzeléseket, melyek már az uniós 
fiókok mélyén lapultak. És nem csak 
azt: befejezte a rendszerváltást Magyar-
országon. A konzervatív keresztényde-

mokrata kormányzat, amely a keresz-

tényszocialista politikai eszmerendszert 
követi, megalkotta a független és szuve-

rén Magyarország új alkotmányát (mert 
illik emlékezni arra, hogy a rendszervál-
táskor elfogadott alkotmánymódosítás 
eleve kimondta, hogy csak ideiglenes/
átmeneti alkotmányról van szó, melyet 
egy véglegesnek kell felváltania), érték-

ké tette a hazát, a nemzetet, a családot, 
új alapokra helyezte a burjánzó vadka-

pitalizmust, munkát ígért az állampol-
gároknak – igen, munkát, s ezzel visz-

szaadta sok-sok ember önbecsülését, 
felelősségét önmagáért és családjáért, 
megemelve kissé a lelküket. Reményt 
hozott a jövő tervezéséhez. Azt a tu-

datot, hogy szívós hangyamunkával a 
legtöbb ember fel tudja építeni a saját 
egzisztenciáját. („Ne halat adj, Uram, 
hanem hálót, és halászni taníts meg.”) 

Hogy senki nem olyan gyenge és tehe-

tetlen, mint hitették vele.
A mostani országgyűlési választási 
eredmény mutatja: jó úton jár Magyar-
ország. Akik azon fanyalognak, hogy 
ez baj, azoknak annyit: a társadalmi kí-
sérletek vége mindig a kudarc lett. Szö-

rényi Levente nyilatkozott úgy – még 
a Gyurcsány-érában – a Heti Válasz – 
akkor még – polgári hetilapban: halálra 
kellett röhögnie magát, amikor a szoci-
ban azt hallotta, „létrehozzuk a szocia-

lista embertípust”, s keserűen tette hoz-

zá, hogy húsz évvel a rendszerváltozás 
után azt kell mondania: sikerült nekik. 
Nos, az önmagáért felelős, autonóm 
ember kiszabadítása legalább olyan 
fontos tette Magyarországnak – meg az 
egész posztkommunista térségnek és a 

posztkapitalista jóléti társadalmaknak 
ugyanolyan fontos lenne –, mint a jó 
értékrend, a jó erkölcs, a jó állam, a jó 
közpolitika, a jó igazságszolgáltatás, a 
mindenkori méltányosság. Ez utóbbiak 
az előbbi híján nem létezhetnek. Meg-

vezethető állampolgárokkal jó államot 
– de jó Uniót – sem lehet építeni.
Akik most Magyarország ellen ágálnak 
és szervezkednek, úgy gondolják, vala-

mit csinálniuk kell a Zorbánnal – meg a 
magyarokkal –, hogy álmuk egy szép új 

világról valóra válhasson. Virtu-

ális világukba zárkózva mindent 
elfelejtettek és semmit nem ta-

nultak. Mi, poszttérségiek azon-

ban még tudjuk, mit sem érnek 
a nagy álmok, ha közben ég és 

föld, Isten és a természet törvényei meg 
az ember maga mindenből kimaradnak. 
Ahogy Berzsenyi Dániel (is) írta volt 
anno (1810-ben): „…minden ország 
támasza, talpköve / A tiszta erkölcs, 
melly ha megvész:/ Róma ledűl, s ra-

bigába görbed.” Bábel tornya sem épült 
fel, pedig azt is megálmodták, sőt meg 
is finanszírozták volna.
Lehet hát rágalmazó pamfleteket gyár-
tani, szavazatmegvonással, kizárással 
fenyegetőzni, a tény attól még tény 
marad, ahogyan az igazság sem válik 
hazugsággá, csak mert valaki azt állít-
ja, olyan, hogy igazság nem is létezik. 
Mert közben üvegpalotája előtt is dübö-

rög már a 120 dB (decibel)…
Őry Péter,

az MKP OT elnöke

Már megint a Zorbán…

Középpontban a szakiskolák
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége április 19-én és 
20-án Csallóközaranyoson, az Aranyhal panzióban „Középpont-
ban a szakiskolák” címmel kétnapos szakmai konferenciát szer-
vez. Itt A külhoni magyar szakképzés éve címmel tájékoztatót 
ad az eddigi programokról, eredményekről Potápi Árpád János 
államtitkár, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Ál-
lamtitkársága nevében. A hazai szakképzés aktuális kérdéseivel 
Prékop Mária igazgató (SZK OM nemzetiségi osztály), Berényi 
József, Nagyszombat megye alelnöke és Csenger Tibor, Nyira 
megye alelnöke is foglalkozik.

Április 12. és 13. között a budapesti Országos Széchenyi Könyvtárban nemzetközi műemlékvédelmi 
konferenciát rendezett a Teleki László Alapítvány. A magyarországi és Kárpát-medencei műemlékvédő 
szakemberek részvételével zajló tanácskozáson a Rómer Flóris Terv 2017. évi eredményeinek bemuta-
tásán túl lehetőséget teremtett a Kárpát-medencében dolgozó szakemberek konzultációjára és szakmai 
vitákra is.

Megújult
a tűzoltószertár

Először önerőből, majd pályá-
zati pénzből sikerült Ógyallán 
felújítani a tűzoltóság épüle-
tét. A hivatásos és önkéntes 
tűzoltók naponta segítenek a 
katasztrófaveszélyes munka-
helyi, illetve közúti események 
megoldásánál. A múlt héten a 
főjavítás után megérkezett a 
megfiatalodott TATRA kocsi, 
amely új felépítményt kapott. 
Felvételünkön az átvétel részt-
vevői láthatók.

Nelli  néni,
az örök gútai

A múlt hét végén Gúta város polgármestere, 
Horváth Árpád részt vett a Felvidékről kite-

lepítettek emléknapja alkalmából rendezett 
ünnepségeken. Ekkor került sor a Hajóson 
megtartott ünnepségen annak a Pro Urbe-
díjnak az átadására, 
amelyet tavaly ado-

mányoztak Harmath 
Lajosné Vörös Kor-
néliának. Nelli néni 
ez alkalomból Gúta 
szeretetére, az ősök 
tiszteletére, a múlt 
értékeinek megőrzé-

sére, valamint más 
nemzetek megbe-

csülésére intette szü-

lővárosa képviselőit. 
– Üdvözlöm a gútaiakat! – mondta. Marad-

janak meg magyarnak, s figyeljenek oda az 
idősekre, hallgassák meg a régi történeteket, 
s mondják el majd azokat a gyerekeiknek is! 
Veletek van a szívem, drága véreim...
 Madarász Róbert
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Komáromban az első templomot 1674-1677 között 
építették a jezsuiták, tornyán (mely egyben a város őrtor-
nya is volt) Szent András apostol kétméteres vasszobrával. A 
gyorsan növekvő város számára szűknek bizonyult régi temp-
lom mellett 1723 és 1734 között új templomot emeltek, melyet 
szintén Szent Andrásról neveztek el. Építéséhez a lerombolt 
érsekújvári erőd anyagát is felhasználták. A rosszul megépí-
tett templom egy része azonban 1738. december 28-án össze-
dőlt. A hagyomány szerint egy lovasszekér szaladt a templom 
repedező falának. A jezsuiták vállalták a templom újjáépíté-
sét, cserébe a város a szomszédos telkeket nekik adományoz-
ta. Először a székházukat (1748-ban), majd a gimnáziumu-
kat (1749-ben) építették fel. Az új templom alapkövét 1748. 
augusztus 3-án rakták le, 1756-ban készült el a templom. A 
barokk freskókat Franz Anton Maulbertsch készítette 1760-

ban. A templomot 1763. június 28-án a nagy komáromi föld-
rengés romba döntötte, de 1768 és 1771 között újjáépítették, 
alacsonyabb tornyokkal. A freskókat ezúttal Johann Lucas 
Kracker készítette. 1773-ban feloszlatták a jezsuita rendet, a 
templomot (a gimnáziummal és a rendházzal együtt) a pan-
nonhalmi bencések kapták meg. Az 1783-as újabb földren-
gés után a komáromiak kérésére minden nap délután három 
órakor meghúzták a templom nagyharangját az égiek kien-
gesztelésére. Ez a hagyomány napjainkig fennmaradt. 1848. 
szeptember 17-én a nagy tűzvészben a templom (a rendházzal 
és a gimnáziummal együtt) leégett. Közadakozásból újították 
fel, 1860. október 28-án szentelte újjá Scitovszky János esz-
tergomi érsek. A tornyok csonkák maradtak, a ma is látható 
karcsú tetőzetet 1896-ban emeltette Majláth Gusztáv Károly 
plébános. A templom a második világháborúban több gránát-

találatot kapott, a tetőzet megsérült, valamint kitört a festett 
ablakok egy része. Az 1970-es években műemléképületként 
állami támogatással felújították. A templom híres jó akuszti-
kájáról, gyakran tartanak itt orgonahangversenyeket. Egyik 
oldalkápolnájában áll az első világháborúban elesett katoli-
kusok emlékműve 1931-ből, Berecz Gyula alkotása. A máso-
dik világháborúig a templomból indult az úrnapi körmenet 
(komáromi nevén prosecció), melyben felvonultak a város 
céheinek, ipartársulatainak tagjai zászlóikkal (melyeket szin-
tén a templomban őriztek). A menetben az első világháborúig 
a várbeli katonaság díszszakasza és a katonazenekar is részt 
vett. A templom keleti falán látható Szent Flórián szobra és a 
város címere. 2013-ban kezdődött el a templom külső felújí-
tása, amely nem fejeződött be, hátra van még a bencés rend-
ház udvara felöli rész felújítása.

A Szent András-templom már évszázadok óta az egész régión belül jelentős mértékben hoz-
zájárul a lelkiség gyakorlásához, kitűnik építészeti, képzőművészeti alkotásaival, központja 
az egyházmegyei liturgikus és lelkipásztori életnek. Mindezek a tények nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy Komárom legnagyobb egyházi építménye, a Szent András-plébániatemp-
lom megkapja a basilica minor címet, melynek április 22-én lesz az ünnepélyes kihirdetése. 
Ebből az alkalomból Kiss Róbert kanonokkal, püspöki helynökkel, esperesplébánossal be-
szélgettünk.

* Sokan tévesztik össze a 
bazilika fogalmát a körala-
pú nagytemplomokkal... – A 

felvidéki magyarság körében 
az esztergomi és a budapesti 
bazilikák a legismertebbek, 

azonban a katolikus egyház 
a bazilika fogalmát nem a 
külsőségek alapján határozza 
meg, hanem az ott folyó lelki 
élet gazdagságát és a közössé-
gekre való hatásának mértékét 
veszi alapul. 
* Milyen segítséget nyújtott 
ennek a címnek az elisme-
réséhez a nagyszombati ér-
sekség? – A basilica minor 
rang elnyerésének érdekében 
személyesen Orosch János 
érsek, nagyszombati megyés-
püspök úr fordult a Szlovák 
Püspöki Konferenciához, s az 
itt elnyert kedvező elbírálás 
után a kérvényt továbbították 
a Szentszék illetékes szerve-
ihez. Mindehhez elő kellett 
terjeszteni egy terjedelmes 
beszámolót a templom erede-
téről, történetéről és vallási 
életéről. A beszámolónak tar-
talmaznia kellett egy fotóal-
bumot is, amely illusztrálta a 
templom külső és belső for-
máját, berendezését, különös 
tekintettel arra, hogy milyen 

a szentély, az oltár, az ambó, 
a szószék, a szédesz. Nagy se-
gítség volt az érsek úr ajándé-
ka, az új oltár, a keresztelőkút, 
és a hozzá tartozó gyertyatar-
tók és kiegészítők. A jelentés 
bemutatta az egyes oltárokat, 
művészeti alkotásokat. A ter-
jedelmes kérdőív tartalmazta a 
templomról szóló részletes in-
formációkat. Ennek felülvizs-
gálása alapján az Istentisztelei 
és Szentségi Kongregáció 
Robert Sarah bíborosprefek-
tussal az élén a Ferenc pápá-
tól kapott felhatalmazásával 
2017. december 6-án aláírta a 
dekrétumot, miszerint a Szent 
András-templomnak basilica 
minor címet adományoz. 
* Milyen felhatalmazások 
járnak a „basilica minor” 
címhez? – A hívők, akik a ba-
zilikát hívő lélekkel látogatják 
és ott valamely szent ünnep-
lésben részt vesznek, vagy 
legalább a Miatyánkot és a 
Hiszekegyet elimádkozzák, 
a szokásos feltételek mellett 
(gyónás, áldozás, és imádság 
a pápa szándékára) teljes bűn-
bocsánatban részesülhetnek: 
1) a bazilika felszentelésének 
évfordulóján; 2) a titulus litur-
gikus megünneplésének nap-
ján; 3) Szent Péter és Szent 

Pál apostolok főünnepén; 4) 
a bazilika cím megadásának 
évfordulóján; 5) évente egy 
olyan napon, amelyet a hely 
ordináriusa határoz meg; 
6) évente egy olyan napon, 
amelyet minden egyes hívő 
szabadon választhat meg. A 
bazilika zászlóin, berendezé-
sein és pecsétjén használható 
a pápai szimbólum, az „egy-
mást keresztező kulcsok”. 
A bazilika igazgatója piros 
szegéllyel, gomblyukakkal és 
gombokkal díszített öltözetet 
használhat. Mindezeken felül 
ezentúl minden olyan hét-
köznapi misére kiterjed a Hi-
szekegy (Credo) mondásának 
joga, ahol zarándokcsoport, 
vagy népes hívő közösség jön 
össze. A bazilikában rendsze-
res igehirdetésnek és gyónta-
tásnak kell folynia, ajánlatos, 
hogy saját énekkarral rendel-
kezzen és bizonyos napokon 
latin nyelvű szentmisét mond-
janak. 
* A komáromi bazilikának 
lesz még egy különlegessé-
ge, amely emeli a Felvidék 
szempontjából is különleges 
jelentőségét... – Szlovákiában 
eddig 13 basilica minor rang-
gal rendelkező templom volt. 
Ilyen például a lőcsei Szűz 

Mária-templom, a késmárki 
Szent Kereszt Felmagaszta-
lásának temploma, vagy a 
máriavölgyi, varannói és a 
frivaldnádasi (Rajecká les-
ná) Szűz Mária Születésének 
temploma. Közvetlen környe-
zetünkben a nyitrai püspöki 
székesegyházi vártemplomot, 
a Szent Emerám-bazilikát és 
a nagyszombati Szent Miklós-
bazilikát említhetném. Első 
ízben fordul elő, hogy a fel-
vidéki magyarság egyik köz-
ponti településén kapjon ilyen 
rangot egy templom.
* Vasárnap ünnepi szentmi-
sén hirdetik ki a „basilica 
minor” címet. Kiket várnak 
az ünnepségre? – Minden 
hívő és jóakaratú embert. Ez 
nem csupán egy templom, 
hanem egész Komárom olyan 
vallási eseménye lesz, ami-
lyenre még nem volt példa az 
elmúlt századok alatt. Nem 
véletlen, hogy a kihirdetésre 
éppen Jó Pásztor vasárnapján 
kerül sor, amikor nem csak a 
papi és szerzetesi hivatást vá-
lasztó fiatalokért imádkozunk 
majd, hanem azért is, hogy 
templomaink teljenek meg a 
Jóisten akaratát kereső és tel-
jesítő hívő emberekkel.
* Köszönjük a beszélgetést.

A magyar költészet napja
a komáromi Jókai Mór Alapiskolában

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-
én ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatók-
kal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken 
klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma 
is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. Az ünnephez – immár hagyományosan – csatla-
koztak a felvidéki intézmények, iskolák is.
A komáromi Jókai Mór Alap-
iskolában is megemlékeztek 
a magyar költészet napjáról. 
Pallag György mérnök, a 
Kárpátia Sport Polgári Tár-
sulás elnöke köszöntőjében 
hangsúlyozta: sporttevékeny-
ségük mellett évek óta nem-
zettudat-erősítő kulturális 
programokat is szerveznek. A 
rendezőknek sikerült rendkí-
vül gazdag programot össze-
állítani, hiszen az iskola di-
ákjain kívül a kísérőprogram 
keretében fellépett Korpás 
Réka népdalénekes, a Boros-
tyán együttes, Petrás Mária 
Príma Primissima és Magyar 
Örökség díjas népdalénekes- 
kerámikusművész, 

Rendkívül érdekes volt a 
Döbrentei Kornél Alternatív 
Kossuth-díjas íróval és köl-
tővel folytatott beszélgetés 
napjaink költészetéről, s a 
művészi értéket emelte Dráfi 
Mátyás Jászai Mari-díjas ér-
demes művész, Boráros Imre 
Kossuth-díjas színművész, 
Gál László Latinovits-díjas 
előadóművész, illetve Nagy 

Ferenc versmondó fellépése. 
Remekeltek az iskola diákjai, 
Szlatki Áron, Kincses Róbert, 
Hübsch Miklós és Csukás 
Réka is.
A vendégek és az iskola diákjai 
a megemlékezés záróprogram-
jaként megkoszorúzták Petőfi 
Sándor komáromi mellszobrát.

Kép és szöveg:
Pint Tibor mérnök

Felvételeinken: (jobbra) Oláh 
Kálmán, Döbrentei Kornél és 
Dráfi Mátyás, (balra lent) a 
figyelmes közönség és (jobbra 
lent) Döbrentei Kornél

Nők csíptek el egy kulcsos tolvajt Komáromban a Szövetkezet utcában található egyik lakó-
házban. A férfi múlt héten, csütörtök délutánján átugrott egy ház kerítésén, amit az egyik la-
kás ablakából észrevett a 63 éves Magdaléna. Azt is látta, ahogy a férfi kihúzza az egyik garázs 
zárjából az otthagyott kulcscsomót.

Sikeresen „akcióztak” a komáromi amazonok

Nem jött be a trükk...

A nő kifutott az utcára és figyelmeztette a ház-
tömb lakóit. Mindent, amit látott, elmesélt a 70 
éves Erzsébetnek, majd azt is megmutatta, me-
lyik ajtóból húzta ki a tettes a kulcscsomót, ame-
lyen lakáskulcs is volt. A nyugdíjas tudta, hogy 
a garázshoz tartozó lakásban a 82 éves Mária 
él, aki ez idő alatt éppen a kiskertben öntözött. 
Erzsébet bement Mária lakásába és figyelmesen 
átnézte a szobákat, majd amikor kiment a lakás-
ból, kirohant onnan egy ismeretlen férfi. A tettes-
nek azonban nem sikerült megszöknie, ugyanis 

még a rendőrség kiérkezése előtt feltartóztatták 
őt. A meglepett tolvajjal kiforgattatták a zsebeit 
és megállapították, hogy 15 eurót lopott el Mária 
pénztárcájából. 
A rendőrség őrizetbe vette a tolvajt, aki a rendőr-
örsön vallomást tett. Személye nem volt ismeret-
len a rendőrség előtt, ugyanis már korábban is el-
követett hasonló bűncselekményeket. A nyomozó 
magánlaksértés és lopás ügyében vádat emelt a 
férfi ellen, akit a bíróság 3-tól 10 évig terjedő sza-
badságvesztésre ítélhet.

Helyezések az országos döntőről
Szép Magyar Beszéd

Idén tizenkilencedik alkalommal adott otthont a kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapis-
kola a Szép Magyar Beszéd anyanyelvi verseny országos fordulójának, melyre április 11. és 13. 
között került sor.
A rangos megmérettetésen 
négy kategóriában összesen 
58 diák mérte össze tudását és 
bizonyította a magyar nyelv 
iránti szeretetét és elkötelezett-
ségét.
A szlovák oktatásügyi tárca 
által meghirdetett és támoga-
tott „A” kategóriás verseny 
országos fordulójának már ha-
gyományosan a kassai magyar 
alapiskola és gimnázium épü-
lete ad otthont. A verseny négy 
kategóriában zajlott. Az 1. 
kategória a módosult verseny-
szabályzat értelmében az alap-
iskola 4. és 5. osztályát érinti, 
a 2. kategória az 5-9. osztályos 
tanulókat, a 3. kategóriában a 
gimnáziumok és szakközépis-
kolák diákjai versenyeznek és 
a 4. kategóriába a nem érett-
ségivel végződő szakiskolák 
diákjai tartoznak. Idén ez utób-
biban nőtt a létszám. A 2. és 3. 

kategória pedig ez alkalommal 
is a legnépesebb volt. Idén ösz-
szesen 58 diák 37 iskolából ju-
tott a döntőbe. 
Az 1. kategóriában nem volt a 
régióból helyezett. A 2. kate-
góriában 2. lett Fekete Lujza 
a Selye János Gimnáziumból, 
felkészítő tanára Spátay Ad-
rianna volt. A 3. kategória he-
lyezettjei minden évben meg-
hívást kapnak a magyarországi 
Édes anyanyelvünk versenyre. 
Ez nem a folytatása a Szép Ma-
gyar Beszédnek, hanem egy 
nagyon szép gesztus a magyar-
országi szervezőktől. Ebben a 
kategóriában Dombi Gergely 
nyert 2. helyezést (SJG Komá-
rom, felkészítő tanára Spátay 
Adrianna), míg a 4. kategória 
ezüstérmese Kovács Eszter 
(Karvai Mezőgazdasági Szak-
középiskola, felkészítő tanára 
Kaszab Réka) lett, bronzérme-

se pedig a komáromi Varga Ni-
koletta (felkészítő tanára Tóth 
Ivett).

Felvételünkön az ezüstérmes 
Kovács Eszter látható

Méltó egyházi besorolást kap Komárom főtemploma
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Az elmúlt havi szerencsés megfejtőnk, a madari Remes Erika. Nyereményét postán kapja. 
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):

Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
 E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

A régi szép idők

humor-csokor

Büszkén meséli a farmer a kocsmában:
– Csodálatos gyógyszert írt fel az állatorvos a bikámnak.
A szegény jószág az utóbbi időben már összecsuklott, ha csak 
ránézett egy tehén, de amióta az új orvosságot kapja, hárommal is 
elbánik naponta.
– Miféle gyógyszer az, Mike?
– Tudja a fene, de olyan jó fahéjas íze van.
Bemegy egy fickó az állatkereskedésbe, mert szeretne venni egy 
papagájt... Kérdezi az eladót:
– Mennyibe kerül ez a papagáj?
– Ez háromezer euró. El tudja énekelni a magyar himnuszt.
– És ez a másik?
– Ez 7 500 euró. Tud angolul, németül és fejből tudja a bibliát.
– És ez a harmadik?
– Az már 10 ezer euró.
– Miért, ez mit tud?
– Még soha nem szólalt meg, viszont a másik kettő főnöknek szólít-
ja...
– Doktor úr, kérem segítsen a férjemen, álmában beszél.
– És ez zavarja önt?
– Engem nem, de a képviselőtársai folyton kinevetik!

Növényvédelem
Áprilisi teendők a kertekben

Az őszi lemosópermetezések 
után a tavasziak sem marad-

hatnak el. Ezek fontosságáról 
és módjáról korábban már 
részletesen szóltunk. A má-

sodik lemosópermetezésnek a 
rügy pattanáskori állapotában 
kell, megtörténnie, rézoleát 
hatóanyag 0,5-1%-os dózisá-

val. A kijuttatás időpontjának 
pontos meghatározása rendkí-
vül fontos, a nyíló rügypikke-

lyek alól kártevők és kóroko-

zók áttelelő képletei jönnek 
elő. Az első tavaszi napsuga-

rak nemcsak a gombákat, il-
letve azok képleteit, hanem a 
rovarokat, atkákat is előcsal-
ják. Megkezdik az életükhöz 
szükséges növényi nedvek 
szívását, rágását a még csak 
alig pattanó rügyekben, ez-

zel már induláskor károsítva 
azok esélyeit, másodlagos 
kártételként a sérült részeken 
utat adva a gombák spórái-
nak. A lemosások után már az 
első virágzáskori tápelem ki-
juttatásra kell készülnünk, va-

lamint a virágzáskori monilia 
megállítására. A moníliafer-
tőzés hatására a virágok meg-

barnulnak, a bibék elhalnak. 
Mindez, ha tápanyagproblé-

mákkal (bórhiány) is párosul, 
ki sem alakulnak a porzók, 
így nem kötődnek a virágok.
Gyümölcsöseinket (alma, kör-
te, szilva, cseresznye, meggy, 
kajszibarack, mandula, őszi-
barack) a virágzás kezdetétől 
sziromhullásig három alka-

lommal kell permeteznünk a 
kielégítő védelem érdekében. 
Nagyon jól beváltak az azo-

lok, kiemelném a difenoko-

nazol, tebukonazol, ciprodinil 

hatóanyagokat, kombinációs 
partnerként a régi mankoceb, 
tiafonát- metil hatóanyagok at-
plus-os parafinos kombinációs 
lehetősségeit. Első permete-

zéskor azol (szükség szerinti 
kiegészítéssel), plussz citrom-

savas-borkősavas kémia kötésű 
magas bór- és mikroelem-tar-
talmú lombtrágya kijuttatása 
1-3 l/ha dózisban. 
A második permetezés a vi-
rágzás közepekor történik, de 
fontos az időjárás figyelembe 
vétele, mivel más hatóanya-

gokkal dolgozunk hűvös, és 
más hatóanyagokkal melegebb 
időjárás esetén.
A harmadik permetezés pedig 
sziromhullás végén, ismét azol 
és rovarölő hatóanyag – méh-

kímélő technológia és készít-
mények figyelembevételével 
– a korai rovarok, eszelények, 
bimbólikasztó, almamoly stb. 
ellen kiegészítve. A virágkö-

tődés biztonsága érdekében 
elengedhetetlen a citromsavas-
borkősavas magas bór- és mik-

roelem-tartalmú lombtrágyát 
1-3 l/ha dózisban adagolni. 
Mindenképpen javasolt osztott 
kezelésben a virágzás elején és 
végén a tápelemek kijuttatása, 
mert gyümölcsfán a beépülési 
felület pár nap alatt többszörö-

sére nő. A mikroelemek közül 
a bór és a molibdén nagyon 
fontos a virágszervek képző-

désénél, a virágpor mennyisé-

génél és a kötődési képesség 
növelése szempontjából is.
Az alma és körte venturiás va-

rasodása a legveszélyesebb a 
virágzáskori időszakban, mi-
vel a virágok lehullását okoz-

hatja. A gombák fejlődése az 

első melegebb tavaszi napok-

kal megkezdődik. A rosszul 
lemosózott vesszőkön fenn-

maradt konídiumtartókból 
szétszóródó nagy mennyiségű 
konídium okozza a virágok 
fertőzését. A fertőzés tünetei 
megfigyelhetők a virágokon, 
sziromleveleken kör alakú 
barna foltok formájában. A 
kialakuló, sugárirányban te-

rülő foltok a konídiumtartók, 
jelenlétükkor a virág nem kö-

tődik, lehull. 
A tafrina az őszibarack egyik 
rettegett betegsége. A fertőzés 
az előző évből fennmaradt fer-
tőzött vesszőkről indul el, de 
fertőzési forrásként említeném 
a giliszták által lehúzott előző 
évi leveleket is. Sajnos még a 
hatékony lemosópermetezés 
esetén is előfordul a fertőzés. 
Védekezésünk réztartalmú 
készítményekkel az ősziba-

racknál csak a pirosbimbós 
állapotig lehetséges. Atplus-
os parafinolaj kiegészítés 1%-
ban rézhidroxiddal 3 kg/ha 
dózisban, vagy rézoleát 0,5-
1%-os töménységben javasolt.
Sziromhullás után a rovarvé-

delmet szignalizációra alapoz-

zuk. A levéltetvek, körtelevél-
bolha stb. betelepülésekor a 
lombon keresztüli tápanyag-
visszapótlás mellett, a ká-

liszappan hatóanyag kitinbon-

tó hatása kiegészítéskén 1% 
töménységben segítségünkre 
lehet.
  – la –

Gazdag könyvkínálattal 
várjuk kedves  
vásárlóinkat!

Ha kevés a fa...

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Személyes boldogsága ke-

rül a középpontba ezen a héten. Amilyen sokat kellett az utóbbi 
időben hivatásával foglalkoznia, annyira előtérbe kerül most pár-
kapcsolata vagy egyéb közeli szociális kapcsolatai. Éppen ideje 
volt már ennek a fajta kiegyensúlyozottságnak, hiszen rádöb-

bent, hogy több időt kell fordítania szeretteire.
HALAK (február 21. – március 20.) Szerelmi élete felforróso-

dik ezen a héten. Ha több szálat tartott a kezében, könnyen elő-

fordulhat, hogy mindet boldogan leteszi, mert olyan új impulzus 
érkezik az életébe, amely valamennyit felülírja és nem is fogja 
érteni, hogy miért töltötte ilyesmivel az idejét eddig. 
KOS (március 21 – április 20.) Ha újra és újra ugyanazokon a 
problémákon bukik el a magánéletében is, mint a hivatásában, 
akkor ne másokat hibáztasson ezért, hiszen nyilván ön nem 
tudja úgy kezelni a helyzetet, ahogy kellene. Figyelje meg, má-

sok hogyan cselekszenek ilyen szituációban és próbálja azokat 
hasznosítani!
BIKA (április 21. – május 20.) Gondolatai fokozottan terem-

tenek ezekben a napokban. Bármi foglalkoztatja is, akár mun-

ka, pénz, személyes kapcsolatok, azzal kapcsolatban most 
erőteljes változások várhatóak. Olyan mintha mindent előké-

szített volna a következő lépéshez és most már csak le kell 
aratnia a termést.

IKREK (május 21. – június 21.) Sokszor nosztalgiázik és 
vágyik vissza azokra a barátságokra, amelyeket még gye-

rekkorában kötött. Mostani kapcsolatai is mélyek, de az a 
feltétlen és teljes odaadás, amire kisgyerekként képes volt, 
mintha már nem lenne meg önben. Mintha a tapasztalatok-

kal óvatosabbá vált volna.
RÁK (június 22. – július 22.) Úgy tűnik, mintha most 
minden és mindenki összeszövetkezett volna azért, hogy 
ön megtalálja a boldogságot. Most minden feltétel adott a 
párkapcsolati sikerekhez. Kellően motivált, fontos most ön-

nek az érzelmi hangoltság és a kockázatvállalási hajlama is 
megerősödött.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten min-

den feltétel adott, ami a szerződéses kapcsolatokhoz szüksé-

ges. Ez nem csak az üzleti tevékenységre igaz, de bármilyen 
pénzügyi vagy lakásvásárlással, lakáseladással kapcsolat-
ban is, sőt, akár házasságkötéshez is ideális! A most induló 
közös tevékenységek hosszú időre szólnak!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Vannak helyzetek, 
amikor azonnal kell döntenie anélkül, hogy ideje lenne át-
látni vagy átgondolni az egész helyzetet. Mivel elég tapasz-

talatot szerzett már ezen a téren, nyugodtan rábízhatja magát 
ilyenkor belső megérzéseire, ezek segítségével meghozhatja 
az ideális döntést.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezen a héten sor 
kerülhet váratlan utazásra. Az ilyen lehetőségekkel minden-

képp éljen most, mert sokat lazíthat látásmódján, könnyeb-

ben azonosul most azokkal az emberekkel, akikkel utazása 
során találkozik és a későbbiekben is nagy jelentőséggel 
bírhatnak majd az életében.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Amikor olyan do-

logra vágyik, amit nem engedhet meg magának, rettenete-

sen ingerlékennyé válik. Ilyenkor mindenki jobban teszi, ha 
messziről elkerüli önt. Mindenképp érdemes elgondolkoznia 
azon, mi rejtőzhet viselkedése mögött, mit fejez ki önnek a 
pénz, az anyagi jólét.
NYILAS (november 23. – december 21.) Erős késztetést érez, 
hogy újragondolja pénzügyeit. Másképp költi a pénzét, inkább 
kevesebbet vásárol, de azt jobb minőségben. Most nem esik ne-

hezére nyilvántartást vezetni pénzmozgásairól és érdekli minden 
olyan hír, ötlet, lehetőség, ami a befektetésekkel kapcsolatos. Ér-
demes azonban megfontoltan költekezni!
BAK (december 22. – január 20.) Az elmúlt időszakra jellem-

ző beszűkült mozgástér és kevés lehetőség most véget ér. Fel-
szabadultabbnak, derűlátóbbnak érzi magát és most már arra 
is futja energiájából, hogy odafigyeljen az ön felé áramló új 
lehetőségekre, találkozásokra, sőt, általában az impulzusokra. 
Élvezze az életet!
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

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

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön 
vállalunk  
	mellnagyobbítást, 
	mellek térfogatredukcióját,  
	hasi korrekciót, 
	arc- és fülplasztikát,  
		régebbi hegek korrekcióját. 

Érdeklődjön Gútán, 

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

Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész

 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész

 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész

 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész

 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

REKOM
Rekonštrukcia 

bytov
Lakásfelújítás

Tel.: 

0948 622 051
905 450 570

Eladók 7-hetes Dominant 
tojójércék több színben,  

3,70 euró/db áron.  
Tel.: 0902 170 287, illetve 

0905 270 597.
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MŰSORA JÁNLAT
ápri l is  21-től  27-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, 13.20 Éjjel-
nappal szülők (amer.), 
13.50 Fogtündér 2 (amer.), 
15.50 Az istenek a fejükre 
estek 2 (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Transformers 
3 (amer.), 22.30 A nap 
könnyei (amer.), 1.05 Hib-
bant hímek és a hormonok 
(amer.), 2.35 A férjem vé-
delmében (amer.)

RTL Klub
7.20 Kölyökklub, 13.20 
Taxi (f rancia), 14.30 Ha-
lálos fegyver (amer.), 
15.40 A negyedik (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 Fó-
kusz plusz , 20.00 A tanár 
(magyar), 21.10 För telmes 
főnökök (amer.), 23.20 
Dögös mamik célkeresz t-
ben (amer.), 1.25 Maga a 
pokol (amer.)

RTL II
9.30 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.00 Taxi (francia), 
11.00 Robin Hood legújabb 
kalandjai (amer.), 12.50 
Casanova (amer.), 15.00 
Anyák gyöngye (amer.), 
16.00 A gyanú árnyékában. 
20.00 Colombiana (amer.), 
22.10 CSI: Miami helyszí-
nelők (amer.), 23.10 Kéjlak 
(amer.-belga)

M2
11.45 A meseerdő la-
kói, 12.40 Gyerekversek, 
12.50 Rozsdalovag, 13.25 
Caillou, 14.50 Hamupi-
pőke, 16.40 Micimackó, 
18.15 Norm, az északi (í r-
kanadai), 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 Müpar t-kon-
cer tek, 1.15 Ace Ventura 
(amer.)

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka (né -
met),  13.40 Dzsu ngelből 
d zsu ngelbe (f r a nc ia) , 
15.25 But a ságom tör-
t éne te  (mag ya r) ,  17.0 0 
Gasz t roa ng ya l ,  18.0 0 
Hí radó,  18.35 Sze rencse -
szombat ,  19.35 Eg y nyá r i 
ka la nd (mag ya r) ,  20.35 
P rovence -i  va káció 
(f r a nc ia) ,  22 .26 A mer i ka 
feg y ve rben (a mer.) ,  0.30 
Ö nök ké r t ék 

Duna World
11.20 Könny ű múzsa (ma-
gyar), 13.20 In memor iam 
Gyurkovics Tibor, 14.45 
Család-barát , 16.20 Hit és 
erkölcs, 16.50 Hétvégi be -
lépő, 18.50 Térkép, 19.20 
Ízőrzők, 21.00 Híradó, 
21.35 A Bagi Nacsa Show, 
22.35 Tóth János (ma-
gyar), 23.40 Opera Café

Pozsony 1
12.00 A magas sziklán, 
14.10 Mit tudom én, 15.45 
A nők nyugatra mennek 
(amer.), 18.25 Építs házat, 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 21.30 
Talkshow, 22.25 Sosem 
késő (olasz)
Pozsony 2
11.20 Tudományos maga-
zin,  12.00 Tenisz,  14.30 
Labdarúgás,  17.45 Az 
élet  örömei,  18.10 A vi-
lágörökség részei,  18.30 
Esti  mese,  20.25 Doku-
mentumfilm, 22.40 Ta-
boo (angol),  23.35 A híd 
(dán-svéd)

Markíza tv 
9.10 Hajrá, csajok, újra!, 
11.10 Szupersztár, 14.10 
A tökéletes pasi (amer.), 
16.15 Utódomra ütök 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Hogyan legyünk szinglik 
(amer.), 22.45 Tomboló 
bosszúvágy (amer.), 0.30 
Caught (amer.)

JOJ TV
9.05 Gumimacik, 10.50 
Viszlát, nagyi!, 12.15 Ik-
rek, 13.10 Szuper karaoki, 
14.05 James Bond (amer.), 
16.50 Hotel, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Fák jú 
tanár úr 2 (amer.), 23.15 
Next (amer.), 1.25 Újra a 
pályán (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
8.25 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.35 Több, mint 
testőr (amer.), 12.45 Gyil-
kos sorok (amer.), 13.50 
Transformers (amer.), 
17.25 Ripost , 18.00 Té-
nyek, 18.55 A nagy duet t , 
21.20 Női szervek (amer.), 
0.00 Lavina (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.30 A 
Muzsika TV bemutatja, 13.10 
Profik a konyhámban, 14.55 
Nevelésből elégséges (amer.), 
15.25 A tanár (magyar), 16.40 
Keresem a családom, 18.00 
Híradó, 18.55 Cobra 11 (né-
met), 20.10 Szemfényvesztők 
(amer.), 22.50 Második felvo-
nás (amer.)

RTL II
10.50 Most jövök a falvé-
dőről (amer.), 12.50 Segít-
ség, bajban vagyok!, 17.50 
Hogyan írjunk szerelmet 
(amer.), 20.00 Ház a tónál 
(amer.), 22.00 Most jó (an-
gol), 0.00 Hogyan írjunk 
szerelmet (amer.)

M2
12.43 Pom-Pom meséi, 
13.25 Cail lou , 14.10 Hol-
lócska , a k is rosszcsont , 
14.50 A kék fény ű lámpás 
(német), 16.15 Szóf ia her-
cegnő, 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 Te nem 
vagy te (amer.), 23.45 Mit 
gondolsz , k i vagy? 

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.15 A fák t itokza-
tos világa, 14.10 Hit , er-
kölcs és hűség, 14.40 Rex 
Rómában (német-olasz), 
15.30 Egy szoknya, egy 
nadrág (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.35 Alpesi 
őr járat (olasz), 19.50 Ma-
gyarország, szeretlek!, 
21.55 Összeesküvés-el-
mélet (amer.), 0.15 A Bagi 
Nacsa Show

Duna World
12.20 Vir tuózok, 13.20 
Nagyok, 13.50 Dokumen-
tumf i lm, 14.50 Ismerd 
meg!, 16.50 Hétvégi be -
lépő, 18.55 Öt kont inens, 
19.25 Hazajáró, 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 
Dokumentumf ilm, 22.25 
Hogy volt?, 2.30 Egy 
szoknya, egy nadrág (ma-
gyar)

 Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
14.25 Agat ha Ch r i s -
t ie:  Poi rot ,  16.15 Ha rc 
Mosz k váé r t ,  17.45 Men-
jü n k a  ke r tbe!,  18.15 
Konyhá m t i t ka i ,  19.0 0 
Hí radó,  20.30 St úd ió 
(ola sz),  0.0 0 Agat ha 
Ch r ies  t ie:  Poi rot

Pozsony 2
12.20 Tenisz , 17.45 Az 
élet örömei, 18.15 Szlo-
vák várak, 18.30 Est i 
mese, 19.55 Híradó, 20.10 
Dokumentumf ilm, 21.00 
A 11. parancsolat (szlo -
vák), 22.05 Pink Floyd: 
The Wall

Markíza tv
8.10 Tom és Jerry, 8.25 Be-
levaló papapótló (amer.), 
10.25 Denis, a komisz 
(amer.), 12.25 Chart Show, 
14.30 Csúcsformában 
(amer.), 17.00 Felvég, al-
vég, 18.15 Szomszédok 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Szupersztár, 23.00 
Apádra ütök (amer.), 1.15 A 
menekülés (amer.) 

JOJ TV
7.15 Arthur és a vil langók 
(amer.) ,  10.15 Geissenék, 
11.25 Zafírkék (amer.) , 
13.50 Alvin és a mókusok 
(amer.) ,  15.45 Új kertek, 
16.50 A nyaraló,  17.55 
Új lakások, 19.00 Kri-
mi,  19.30 Híradó, 20.35 
Kingsman (amer.) ,  23.30 
A ti tokzatos férfi  (amer.) , 
1.45 Ő az igazi (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 Vállalati csa-
lódások (angol-amer.), 2.00 
Bűnös Chicago (amer.), 3.25 
Mámor tábor (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.15 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A konyhafőnök, 20.55 Ba-
rátok közt, 21.35 Éjjel-nap-
pal Budapest, 22.45 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 Mesék Mátyás 
királyról, 12.30 Mézga csa-
lád különös kalandjai, 13.25 
Tashi, 15.25 Zou, 16.45 A 
dzsungel könyve, 17.10 Mic-
key egér játszótere, 19.40 
Éliás, a kis mentőhajó, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 7-kor 
nálam!, 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Akusztik, 0.45 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie 15 perces ka-
jái, 13.25 Mámoros sze-
relem (mexikói), 15.05 
Erdészház Falkenauban 
(német), 16.05 A hegyi 
doktor (német), 18.00 Hír-
adó, 18.35 Végtelen szere-
lem (török), 19.30 Honfog-
laló, 20.25 Kékfény, 21.25 
Kár tyavár (amer.), 22.20 
NCIS (amer.), 23.10 Rej-
télyes bankrablás (amer.)

Duna World
11.30 Az alvilág professzo-
ra (magyar), 13.00 Híradó, 
13.40 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 Ridikül, 23.25 
Kulturális híradó

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 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 
Barátok között (francia), 
21.55 Az ajtó mögött, 22.35 
Csendőrtörténetek

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.00 
Feltámadás, 15.30 Nem-
zetiségi magazin, 16.45 
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti 
mese, 19.55 Híradó, 21.00 
A diagnózis, 21.30 A csa-
lád, 22.25 Nagyítás (amer.) 

Markíza 
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi törté-
netek, 12.55 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, 
21.45 Kredenc, 23.00 Rea-
lity show, 23.35 Csúcsfor-
mában (amer.)

JOJ TV
12.25 Topsztár, 14.10 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, 22.30 
Szuper karaoki, 23.05 Lesel-
kedő, 0.05 Zsaruvér (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Csapdába 
csalva (német), 13.05 Bezár 
a bazár, 14.40 A betolako-
dó (mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár, 20.35 
Áll az alku, 22.00 Drágám, 
add az életed!, 23.45 NCIS 
(amer.), 0.50 Lángoló Chi-
cago (amer.), 1.50 Kegyetlen 
csillogás (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.15 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A konyhafőnök, 20.55 Ba-
rátok közt, 21.35 Éjjel-nap-
pal Budapest, 22.45 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, 18.35 Végtelen szerelem 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Önök kérték, 21.25 
Velvet Divatház (spanyol), 
22.20 Laura rejtélyei (amer.), 
23.10 Egy negyvenes nő és a 
flört (amer.)

Duna World
11.20 Antigoné (magyar), 
13.45 Hazajáró, 14.45 Csa-
lád-barát, 16.20 Nemzeti-
ségi magazinok, 17.30 Ízőr-
zők, 18.10 Gasztroangyal, 
20.00 Van képünk hozzá, 
21.35 Ridikül, 22.30 Hon-
foglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
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 
Ruszin magazin, 16.00 Hor-
gászoknak, 16.45 Szia, Szlo-
vákia!, 18.10 Szlovák falvak 
enciklopédiája, 18.30 Esti 
mese, 19.55 Híradó, 20.10 Do-
kumentumfilm, 21.00 Visz-
szatérés Csernobilba, 22.25 
Talkshow 

Markíza tv
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 15.00 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.), 

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 
Conan, a barbár (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story Extra, 16.15 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.05 A konyhafőnök, 
20.55 Barátok közt, 21.35 
Éjjel-nappal Budapest, 
22.45 Szulejmán (török), 
1.40 Carrie (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, 14.10 Mámoros 
szerelem (mexikói), 15.00 
Erdészház Falkenauban (né-
met), 16.00 A hegyi doktor 
újra rendel (német), 17.00 
Ridikül, 18.00 Híradó, 
18.35 Végtelen szerelem 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.35 A Durell család (an-
gol), 21.30 A fátyolos hölgy 
(olasz), 22.35 Nyugodt nap 
éve (lengyel)

Duna World
11.40 Képviselő úr (ma-
gyar), 13.20 Magyar gazda, 
13.45 Noé barátai, 14.50 
Család-barát, 16.25 Nem-
zetiségi magazinok, 17.25 
Ízőrzők, 18.05 Gasztroan-
gyal, 19.00 Itthon vagy!, 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.35 Ridikül, 
22.30 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 A má-
sodik lehetőség (lengyel), 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Bajnokok Ligája, 23.30 Nash 
Bridges (amer.), 1.00 Mon-
talbano felügyelő (olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.35 
A3UM, 15.05 A diagnó-
zis, 15.35 Magyar maga-
zin, 16.45 Szia, Szlovákia!, 
17.45 A régmúlt idők nyo-
mában, 18.30 Esti mese, 
20.10 Hagyományos gyógy-
módok, 22.25 Művészetek, 
23.45 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv
12.00 Családi tör ténetek, 
12.55 A mentalista (amer.), 
14.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi tör té-
netek, 17.00 Híradó, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák, 
19.00 Híradó, 20.30 Char t 
Show, 22.35 Talkshow, 
23.40 A mentalista (amer.), 
1.35 Mama (amer.)

JOJ TV
9.10 Tárgyalóterem, 10.30 
Családi ügyek, 12.30 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), 22.40 Afférok, 
23.35 Zsaruvér (amer.), 0.35 
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 Biz-
tos zsákmány (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story extra, 16.15 
A szeretet útján (török), 
17.25 Fókusz, 18.00 Hír-
adó, 19.05 A konyhafő-
nök, 20.55 Barátok közt, 
21.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.45 Halálos fegyver 
(amer.), 2.40 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 
Anyák gyöngye (amer.), 
18.50 Showder Klub, 20.50 
UEFA EL mérkőzések, 0.00 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.20 Kérem a következőt, 
12.30 Mézga család, 13.25 
Tashi, 15.25 Zou, 16.45 
Dzsungel könyve, 17.35 Dr. 
Plüssi, 18.00 Jake, 19.10 Al-
vin 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, 13.15 Hon-
foglaló, 14.05 Mámoros 
szerelem (mexikói), 14.50 
Erdészház Falkenauban 
(német), 15.50 A hegyi 
doktor (német-osztrák), 
17.00 Ridikül, 18.00 Hír-
adó, 18.35 Végtelen sze-
relem (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Tóth János 
(magyar), 21.00 Fábry, 
22.20 Hölgyválasz (amer.) 

Duna World
11.35 Utak (magyar), 13.20 
Kék bolygó, 13.45 Opera 
Café, 14.15 Magyar kró-
nika, 14.45 Család-barát, 
16.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 19.20 Hazajáró, 
20.00 Szenes Iván-emlék-
koncert, 21.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Mentők, 16.25 A világ 
kincsei, 17.00 A második 
lehetőség (lengyel), 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranyidők, 21.30 Nyomta-
lanul (német), 23.05 Tör-
vény és rend, 23.45 Nash 
Bridges (amer.)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő pa-
noráma, 14.30 Művészetek, 
15.25 Roma magazin, 15.55 
Energetika, 16.20 Nem-
zetiségi hírek, 16.45 Szia, 
Szlovákia!, 17.45 Régmúlt 
idők nyomában, 18.30 Esti 
mese, 20.10 Hagyományos 
gyógymódok, 20.45 Labda-
rúgás, 23.05 Rendőrség

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.50 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 14.55 Jószomszédi 
viszonyok, 15.55 Családi tör-
ténetek, 17.00 Híradó, 17.25 
Reflex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 
21.40 Jó tudni!, 23.40 A men-
talista (amer.), 1.30 Mama 
(amer.)

JOJ TV
9.10 Tárgyalóterem, 
12.30 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,  21.40 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 Tények 
extra, 23.45 Női vonalak 
(amer.-német), 1.50 Sher-
lock és Watson (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.30 Éjjel-nappal Buda-
pest, 13.45 A konyhafőnök, 
15.45 Story extra, 16.15 A 
szeretet útján (török), 17.25 
Fókusz, 18.00 Híradó, 19.05 
A konyhafőnök, 20.55 Bará-
tok közt, 21.35 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.45 Showder 
Klub, 1.40 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, 13.20 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), 19.30 Vir-
tuózok, 21.25 Lány kilenc 
parókával (német), 23.25 
Kényszerű sorsfordulók

Duna World
11.40 II. Fülöp (magyar), 
13.20 Kosár, 13.45 Rúzs 
és selyem, 14.50 Család-
barát , 16.55 Öt konti-
nens, 17.30 Ízőrzők, 18.05 
Gaszt roangyal, 19.00 It t-
hon vagy!, 19.25 Haza-
járó, 20.00 Önök kér ték, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 
A világ kincsei, 17.00 Má-
sodik lehetőség (szlovák), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Mit tudom én, 22.00 
Úttalan utakon, 22.45  Kí-
nai negyed (amer.), 0.50 
Talkshow

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.20 
Átrium, 14.30 Európai 
Liga, 15.00 Szemtől szem-
ben, 16.45 Jégkorong, 19.30 
Esti mese, 20.10 Hagyomá-
nyos gyógymódok, 21.00 
Sherlock (amer.), 22.30 
Talkshow, 23.30 Pozsonyi 
dzsessz napok

Markíza tv
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.50 Családi tör té-
netek, 12.55 A mentalista 
(amer.), 14.50 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Csalá-
di tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szeretők 
(szlovák), 21.40 A tökéle-
tes dada (amer.), 23.35 A 
mentalista (amer.), 1.30 A 
mama (amer.)

JOJ TV
10.30 Az ördög nem al-
szik, 12.35 Topsztár, 12.55 
Inkognitó, 14.50 Arthur 
és a villangók (amer.), 
17.00 Híradó, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Hotel 
7, 21.30 Áll az alku, 22.30 
Megérint a halál (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

Elkészítése:
A csirkemellet kisebb szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, és 
olajon megsütjük.
A csirkemájat szintén olajon bors és majoránna hozzáadásával 
megsütjük.
A szalonnát szeletekre vágjuk, a sajtot lereszeljük.
Sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük a csirkemellet, rápúpozzuk 
a májat, majd egy szelet szalonnát és végül a sajtot.
Sütőben addig sütjük, míg a sajt ráolvad. sütési hőfok: 180°C

Hozzávalók:

80 dkg csirkemellfilé
50 dkg csirkemáj
20 dkg kolozsvári 
szalonna
30 dkg edami sajt
10 ek napraforgóolaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
1 kk majoranna

Vaníliás mézes 
krémes

Rakott sült csirkemell

Hozzávalók:
Töltelékhez:
0,5 l tej
20 dkg cukor
2 csomag puncsízű pu-

dingpor
450 g tejföl (20%-os)
0,5 dl rum
Tésztához:
40 dkg liszt
1 tojás
25 dkg margarin
1 kk szódabikarbóna
10 dkg cukor
2 ek kakaópor kevés tejföl az összeállításhoz

Elkészítése:

A pudingporokat a tejjel és a cukorral felfőzzük, kihűtjük, 
majd hozzákeverjük a tejfölt és a rumot. Jól kihabosítjuk.
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és 2 cipót formázunk, 
majd egyenként tepsi méretűre nyújtjuk (22 x 34 cm).
Egyiket a sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, rá a tejfölös, 
pudingos krémet, melyet egyenletesen elsimítunk. Befed-

jük a másik kinyújtott lappal, és villával megszurkáljuk.
Előmelegített, légkeveréses sütőben 170 fokon 30 perc 
alatt megsütjük. A süteményt a tepsiben hagyjuk kihűlni.
Utána hűtőben lehűtjük, és 1-2 óra múlva szépen szeletel-
hető.
Készíthető más ízesítésű pudingporral is.

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 21-én Konrád
április 22-én Csilla, Noémi
április 23-án Béla
április 24-én György
április  25-én Márk
április  26-án Ervin
április  27-én  Zita, Marianna
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szívünkből kitörölhetetlen,

mély fájdalommal mondunk
köszönetet a rokonoknak,

szomszédoknak, a volt kollégáknak,
a barátoknak és mindazoknak, akik 

április 11-én elkísérték utolsó
útjára, a komáromi református 

temetőbe a szeretett férjet, édesapát, 
testvért, sógort és rokont,

Jókai Tibor
tanárt,

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok országos elnökét,
aki életének 51. évében, türelemmel és bizakodással

viselt betegség után távozott szerettei köréből
és adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat

és a részvét őszinte szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Eladó 2017 augusztusában 
lízingelt (négy év törlesztés 

3 618 eur/év) megkímélt álla-
potban levő, kávébarna

Hyundai i30  
kombi, benzines, teljes 

felszereltséggel,  
12 000 km-rel.

Tel. 0910 135 623

* Heremag eladó. Tel.: 0907 
578 200.

OUTLET CENY,
ZĽAVY AŽ DO -70%

Komárno * Jókaiho 28

• Eladó félig kész családi ház 12 áras telekkel Keszegfalván, a főút 
mellett. Közművesítés, ipari áram, öntözésre szolgáló gyűrűskút. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 035/7740 478.

A komáromi MOBIL MARKET
Kínálata:
 autófesték-keverés
 tisztítószerek nagy választékban 
	diszkontárakon
 munkaruhák, -cipők és  
	 -kesztyűk nagy választékban
 hordók, barrelok különböző méretben
Viszonteladóknak nagykereskedelmi áron.!

PREDAJ-ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!
Munkatársakat keresünk üzleteinkbe Ekelről,  

Nemesócsáról, Tanyról, Aranyosról, Nagykesziről.
Jelentkezni a köv. telefonszámon lehet: 0908 790 345.

Mindenkit szeretettel várunk!

ÚJSZÜLÖTTEK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: a perbetei Tóth 
Adam, a lakszakállasi Szabó Dániel, a nemesó-

csai Dolník Flórián, a gútai Hudecová Angelika és 
Szabó Csenge, az érsekújvári Koleňák Dávid, az ógyal-
lai Kollár Oliver, az ekeli Blaho Marian, az ebedi Pod-

fay Zoltán, a garamkövesdi Prohászková Zina, a deáki 
Sabo Tomáš és Matúš a szapi Bölcskei Vivien, a szilosi 
Černeková Sarah, a komáromi Tovtyn Michaela, Hor-
váth Rozina és Blahovics Adam.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: 
a komáromi Varjú László (66 éves), Bári József (60 
éves),  Raffai Vince (87 éves), Boudiš Ladislav (63 
éves), Szűcs ová Eva (63 éves), Blahovics Lajos mérnök 
(75 éves), Horváth Imre (71 éves),  a gútai Forró Jolán 
(77 éves), Takács Margit (64 éves) és Pálovics Lajos (90 
éves), az ekeli Fülöp Zsigmond (69 éves), a csicsói Kok-

sa László (68 éves), a hetényi Pivoda Štefan (68 éves), 
a szentpéteri Duna Ján (88 éves), valamint a bátorkeszi 
Takács Aurélia (71 éves)

Emléküket megőrizzük!

Komáromban: a michalovái Mgr. Mutňan Marek és 
a komáromi Mgr. Vrtíková Lucia, a dunaszerdahelyi 
Nagy Martin és Hrabovszká Nikolett.

– Nagy sor –
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KAJAK-KENU

A T L É T I K A

KARATE

K O S Á R L A B D A
Kemény csatában győztek a komáromi kosarasok

MBK Rieker COM-therm Komárom – BK Lévai Patrioták
95:92 (51:38 *26-28, 25-10, 13-28, 31-26 ) * A sorozatarány 1:1

A vendégek az első percekben folyamatosan támadták a ko-
máromi kosarat és ennek köszönhetően előfordult, hogy tíz 
ponttal is elhúztak. A komáromi szurkolók azonban kitartó-
an buzdították csapatukat, s talán ennek is köszönhető, hogy 
az első negyed végére felvették az ellenfél iramát és csupán 
két ponttal maradtak le. 

A második negyed egyfajta di-
adalmenet volt a komáromiak 
számára. Az első perctől irá-

nyítani tudták a játék menetét, 
s nem csupán behozták lemara-
dásukat, hanem folyamatosan 
növelték előnyüket. A félidő vé-
gére 13 pontnyi előnyt harcoltak 
ki maguknak.
A harmadik negyed felért egy 
rémálommal. A lévaiak változ-
tattak játékukon, remekül blok-
koltak és csak Miloševičnek si-
került átjutnia a lévai védelmen. 
A Patrióták folyamatosan le-
dolgozták hátrányukat, ám csak 
56:57-es állásnál kapott észbe a 
komáromi csapat, ráadásul a har-
mad végére 64:66 lett az állás. 
Mindez elkeserítette a szurkoló-
kat, viszont továbbra is folyama-
tosan szólt a buzdítás.

A negyedik negyed nagyon sok 
izgalmat hozott. A feszültség 
érezhető volt a játékosokon is, 

Tomič és Jack-
son még össze is 
veszett egymás-
sal, játékostár-
saiknak kellett 
őket megnyug-
tatni. Sajnos, 
sok volt az el-
hamarkodottan 
„eladott” labda, 
a pontatlan át-
adás, a védelmi 

hiba. Ennek ellenére sikerült 
feltornázniuk magukat és 83:81-
nél fordult a kocka. A szurkolók 
hangorkánja mellett Bowman 

kosarakor csak egy perc volt hát-
ra a mérkőzésből. A lévaiak időt 
kértek, lassan kezdett eldurvulni 
a játék, de mindez inkább a ko-
máromiaknak kedvezett. Tomič 

és Jackson csodálatos összjá-
tékának is köszönhető, hogy a 
hazaiak további öt pontot szerez-
tek, s végül megérdemelt győzel-
met arattak. 
Komárom legjobbjai: Jack-
son 23, Tomič 17, Hoferica 4, 
Djordjevič 14, Bowman Jr. 7, 
Jankovič 8, Miloševič 22, Voj-
tek. 

 Foto:Jakab István

LABDARÚGÁS
2. liga – 19. forduló

Szered – KFC Komárom 3:0 (1:0)
Az elmaradt 19. fordulót játszották le múlt héten szerdán a szeredi pályán. A komáromiak nem 
érkeztek vérmes reményekkel, hiszen ellenfelük a tabella listavezetője, ám ennek ellenére becsü-
letesen és még az ellenfél szurkolói szerint is rendkívül elegánsan játszottak, miközben az ellenfél 
kemény, sok esetben veszélyes „rámenősséggel” mutatta meg pályafölényét. Ha Fortuna istenasz-
szony kegyesebb lett volna, a komáromiak egyenrangú partnerekként kergethették volna a labdát.

2. liga – 24. forduló
KFC Komárom – Igló 7:0 (3:0)

Minden bizonnyal az iglóiak is könnyű prédának tekintették a KFC-t, hiszen az utóbbi hetekben a 
komáromi csapat kissé gyengélkedett. A tabella közepén álló vendégek viszont alaposan csalódtak, 
s talán fennállásuk legnagyobb vereségét szenvedték el. Igaz, a pályán játszó 11 komáromi mellett 
a lelátón szurkoló tömeg valóban egy további já-
tékosként erősítette a csapatot, bizonyítva a lelkes 
támogatás fontosságát.
A komáromiak folyamatosan támadták az iglói 
kaput, a vendégek pedig meglepetten próbáltak 
védekezni. Ez a 27. percig sikerült, ekkor Nurko-
vič fejese a hálóban kötött ki. A 29. percben Mé-
száros a kifutó kapus mellett lőtte a labdát a há-
lóba. Két perccel később ismét Nurkovič szerzett 
gólt. A második játékrész még gazdagabb volt gó-
lokban. Az 58. percben Matič, a 60. percben Nur-
kovič, a 63. percben Nagy és a 76. percben ismét 
Nurkovič volt a gólszerző. Ezzel a győzelemmel 
a komáromi KFC a tabella 13. helyére került és 26 pontja van.  Foto: Kecskés Ferenc

IV. liga – 21. forduló
Szentpéter – Zsitvakörtvélyes 
1:4 (0:1) Nem sikerült blokkolni 
a vendégek csatársorát, a szent-
péteriek becsületgólja Kianek 
révén a 72. percben született * 
Újlót – Ímely 1:1 (1:0) Bár a 
vendégek harciasabban kezd-
ték a találkozót, a 24. percben 
büntetőből szereztek gólt a ha-
zaiak. Az ímelyiek továbbra is 
irányították a találkozót és a 75. 
percben Gál egyenlíteni tudott 
* Garamkovácsi – Gúta 3:2 
(1:0) Büntetővel szerezte meg a 
vezetést a garamkovácsi csapat, 
ám a vendégek nem adták fel a 
küzdelmet. Az 53. percben Va-
nek, a 80. percben Zahoran szé-
pített * A bajnoki táblázatban 

Ímely a 4. (34 ponttal), Gúta 
16. (16 ponttal).

V. liga – 21. forduló
Ekel – FK Nagykeszi 2:4 (2:1) 
Az első félidő után a vendégek 
vették át a találkozó irányítását 
és megérdemelten győztek. Gól-
lövők: Filko (30. perc), 32. perc 
Hrabovsky, illetve a 22. és 27. 
percben Marikovec, az 58. perc-
ben Turza és a 77. percben Tóth 
* Marcelháza – Zsitvabesenyő 
3:0 (0:0) A gyenge első 45 perc 
után a hazaiak parádéztak. Az 
50. percben Vörös, a 65. perc-
ben Bottyán, majd a 71- percben 
ismét Vörös volt a gólszerző * 

Nagygyöröd – Hetény 2:0 (2:0) 
Az első félidőben kiharcolt győ-
zelmét a hazai csapat mindvégig 
megőrizte * Naszvad – Gya-

rak 3:0 (1:0) Jogosan kapott a 
naszvadi csapat vastapsot, fölé-
nyes játékukkal megérdemelten 
győztek. Góllövők: Magyar (40. 
és 70. perc, Czabány 50 perc) * 
Udvard – Ógyalla 2:0 (1:0) To-
vábbra is gyengélkedik a gyal-
laiak csatársora... * A bajnoki 
táblázatban 1. Marcelháza 47 
ponttal, 4. Ekel 31 ponttal, 
5. Nagykeszi 31 ponttal, 7. 
Ógyalla 29 ponttal, 12. Nasz-
vad 22 ponttal, 14. Hetény (18 
ponttal).

VI. liga – 21. forduló
Perbete – Marcelháza B 2:1 
(0:1) A hazai csapat a második 
félidőben fordítani tudott. Gól-
lövők: Sýkora (45. perc), illetve 
Gašparík (73. p) és Horáček (81. 
p) * Vágfüzes/Kava – Örsúj-
falu 3:0 (0:0) Az unalmas első 
félidő után a hazai csapat góljai 
pezsdítették fel a játékot, Góllö-
vők: Madarász (55. és 70. perc, 
Czukár (68. perc) * Pat – Izsa 
3:4 (2:3) Az első félidőben már 
a vendégek irányították a játékot, 
amelyet a második játékrészben 
is folytattak. Góllövők: Czúth 
(18. 90. perc), Lévai (34. perc), 
illetve Simon (3. perc), Koncz 
(4. p), Zachar (23. p) és Horák 
(81. p) * Keszegfalva/Megyercs 
– Búcs 2:5 (1:4) A vendégek 
fölénye az egész találkozó alatt 

érezhető volt. Góllövők: Miťko 
(22. p), Csepreghy (88. perc), 
illetve Csicsó (12. és 24. p), Si-
mon (35. p), Sánta (45. p), Pin-
tér (90 p.) * Újgyalla – Szilos 
3:3 (2:1) Nem tudták megtartani 
előnyüket a hazaiak, döntetlennel 
kellett beérniük. Góllövők: Gažo 
(5. perc), Habara (24. p), Szabó 
(69. p), illetve Kapusňák (29. p), 
Bilko (70. p) és Gažo (90. p) * 
Dunaradvány – Csallóközara-
nyos 1:2 (0:1) Az aranyosiak 
remek taktikával arattak győzel-
met. Góllövők: Fodor (83. p), 
illetve Lelkes (7. és 62. p) * Ne-
mesócsa – Bátorkeszi 1:2 (0:1) 
Már az első félidőben látszott, 
hogy a vendégek győzni mentek 
Ócsára. Góllövők: a 89. percben 
Cseh, illetve a 23. percben Bar-
ton, a 48. percben Gáspár. 

VII. liga – 20. forduló
Csicsó – Ifjúságfalva 1:0 (0:0) 
góllövő Gál * Bajcs – Bogya/
Gellér 4:1 (1:1) góllövő Zácsik 
2, Simonyi 2, illetve Inczédi * 
Tany – Bogyarét 1:2 (0:0) gól-
lövő Marton, illetve Gubicza és 
Lakatoš * Nagyszigetnek szün-
napja volt * A bajnoki táblázat-
ban 1. Csicsó (40 pont), 2. If-
júságfalva (28), 3. Nagysziget 
(28), 4, Bogyarét (21), 5. Bajcs 
(21), 6. Bogya/Gellér (17), 7. 
Tany (1).

Bajtársi segítségnyújtás...

Lassan már hagyományossá 
válik, hogy a kajak-kenu sport 
egyfajta évnyitóját a Kocz-
kás testvérek az olaszországi 
Monfalcone városában kezdik. 
Csendes kisváros, valamivel 
több, mint 27 ezer lakossal. 
két nevezetességgel, Daniel 
Bradaschia labdarúgó és Fabio 
Frittelli ( MO-DO ) techno és 
eurodance előadó és énekes  hí-
rességekkel. Ha térképen keres-
sük, akkor Doberdò del Lago és 
Ronchi dei Legionari községek-
kel határos.
Viszont az itt élők hatalmas 
szívvel és vendégszeretettel 
rendelkeznek, amelyről a ko-
máromi kajakreménységek fo-
lyamatosan meggyőződhetnek. 
Legutóbbi útjukról sem tértek 
haza üres kézzel az olaszországi 
versenyről.

A K1-5000 méteres távon a ka-
dét lányok kategóriájában Kocz-
kás Eszter aranyérmes lett, a C1-
5000 m-es távon, a junior fiúk 
kategóriájában Koczkás Dávid 
ugyancsak aranyérmes lett.

Zsolnán rendezték meg a 
karatékák egyéni szenior- és 
csapatbajnokságát, amelyen 
a gútai Taiyó Klub verseny-
zői is tatamira léptek.
A csapatbajnokság mezőny-
ében, a 10. helyen végzett a gú-
tai csapat úgy, hogy egyéniben 
Jóba Attila a kumite szeniorok 
+84 kg-os versenyében aranyér-
met szerzett. A 35 éven felüliek 
nyílt kumite versenyében Ta-
kács Márió volt eredményes és 
csapatának bronzérmet szerzett.

Már lehet jelentkezni
az V. Dögös Sprint jótékonysági futásra!

Idén több újdonsággal, meglepetéssel is készülnek a szerve-
zők, kissé módosul az útvonal, és a gyerekeknek az eddiginél 
több távot jelölnek ki. A futás napján, május 26-án ezúttal is 
színes családi programokkal várják az érdeklődőket.

BK Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
67:65 (30:35 * 17:19, 13:16, 15:21, 22:9) * A sorozatarány 2:1

A hatalmas küzdelemben már-már úgy tűnt, hogy rendkívül fontos győzelmével közvetlenül 
a továbbjutás kapujához ér a komáromi csapat. Ezt az előrejelzést az első játékrész ötpontos 
előnye is megalapozta. Nem jött be...

A rendezvény bevételéből min-
den évben egy beteg, fogya-
tékkal élő gyereket, fia-
talt támogat a szervező 
Dögös Sprint csapata. 
Tavaly már több mint 
ötszázan kapcsolódtak 
be a futóversenybe, idén 
ennél is több jelentkezőt 
várnak.
A nevezési díjakból befolyó ösz-
szeget urnás gyűjtéssel is kiegé-
szítik, aki nem tud bekapcso-
lódni a futásba, ilyen formában 
segíthet. Minden alkalommal 
beteg, fogyatékos gyermeket 
nevelők kapják a befolyt össze-
get. Az első négy alkalommal 
gútai családokat támogattak, 
idén viszont az érsekújvári Čiž-
már családra esett a választásuk. 

Čižmárék kétéves ikerlányo-
kat nevelnek, egyikük, Lilike 

születése óta gyermek-
bénulásban szenved. 
Fejlődéséhez azonban 
speciális eszközökre, 
kezelésekre van szük-
ség, Lilikét terápiák-
ra hordják, de vannak 

olyan módszerek, amelyeket 
nem támogat az egészségbizto-
sító. Ebben segíthetnek a csa-
ládnak mindazok, akik benevez-
nek a Dögös Sprint futásba vagy 
bekapcsolódnak a gyűjtésbe.
A nevezéssel és a gyűjtéssel 
kapcsolatos részletes tájékoz-
tatást a www.dgsprint.eu hon-
lapon, vagy az esemény Face-
book-oldalán olvashatnak az 
érdeklődők.

Fej-fej mellett játszott az első 
negyedben a két csapat, ám fo-
kozatosan átvette a vezetést a 
komáromi gárda. Ez jó előjel-
nek bizonyult a következőkre 
nézve, ami a második negyed-

ben be is igazolódott, amikor 
további hárompontos előnyt 
összegyűjtve, végül ötpontos 
vezetéssel kezdődhetett a nagy-
szünet. A második félidő első 
negyedében úgy tűnt, a lévaiak 
mestere sem tudta összerázni a 

csapatot, hiszen a komáromi-
aknak sikerült összezárniuk a 
védelmüket és parádézott a tá-
madósor is. A harmadik negyed 
végéig a komáromiak újabb hat 
pontot gyűjtöttek.
A papírforma szerint úgy tűnt, 
tizenegy pontnyi vezetés után 
már semmi olyasmi nem történ-
het, amely megakadályozhatná 
a komáromiak rendkívül fontos 
győzelmét. Sajnos, nem így lett.
Az utolsó játékrészben olyan ro-
hamot diktáltak a lévaiak, mely-
lyel nem tudott lépést tartani a 
Duna-parti legénység. Ők jól 
zárták a védelmüket, ez viszont 

nem mondható el a komáromi-
akról, ahol még egy védőre lett 
volna szükség. Egyre inkább lát-
szott a vendégek fáradtsága és a 
lévaiak nem csak felzárkóztak, 
de – igaz szűk, ám mégis kétpon-
tos – győzelmet is kiharcoltak 
maguknak.
Komárom legjobbjai: Tomič 19, 
J. Jackson 18, Bowman 10, Mi-
loševič 8, Adams 2 (Jankovič 
6, Vu. Djordjevič 2, Hoferica a 
Stojanov 0). 
(Szurkoló: https://szurkolo.sk/
csapatsportok/vereseget-szen-
vedett-az-mbk-rieker-koma-
rom) Karol Scholtz felvétele

Felvételünkön balról jobbra: 
Morena Lentini, a monfal-
conei mesteredző, Koczkás 
Olivér edző, a monfalconei 
klubelnök és az aranyérmes 
testvérpár, Koczkás Dávid és 
Eszter látható.


