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Tele van misztikummal

ez a húsvéti történet. Ott van benne a remény egy megszállott nép részéről: Josephus Flavius zsidó történetíró, korábbi tábornok szépen leírja ezt A zsidók története
című munkájában. Néhány lapján mintha
mai történetet olvasnánk, azt elemzi, hogyan szabadulhatnának fel a zsidók a római megszállás alól. Az
ember ezt a korabeli
könyvet olvasva érti
meg igazán néhány kemény kiállású zsidó csalódását Jézus tanításával
kapcsolatban. Igen, az
ottani sorok magyarázzák némiképp a legképzettebb tanítvány, Júdás
árulását is.
Ott a misztikum hatása, az ember lelke
felemelésének igyekezete. Jézus tanítása
erről szól, ezért időtálló. Mert ráérez az
emberi lélek magárahagyatottságára ebben
a rideg univerzumban. S megoldást kínál,
kiszabadulást, felemelkedést az állati, biológiai léten felüli szférákba. Ez a spirituális töltet az, amely kétezer éve a reményt
és a napi szürkeségből való kiemelkedés
esélyét kínálja az embernek. Amelyre az
a jelek szerint annyira vágyik: nemesebbnek, értékesebbnek érzi magát általa.
S ott a dicsőség is, virágvasárnap ünnepén,
a múlandó földi dicsőség igézete. Zeng
a hozsánna, mindenki egy új királyt lát a
Jeruzsálembe bevonuló Jézusban. Van, aki
világit, van, aki spirituálisat. Ám ekkor
még a legmagasabb posztra kiválasztott tizenegy sem érti meg pontosan, mi történik
és miért. A belső sejtéseiket követik, érzik,
hogy itt valami többről, emelkedettebbről
van szó. Elannyira, hogy a megbizonyosodás után egy kivételével az életüket is fel
kell áldozniuk új hivatásukért.
S ott az árulás, a szenvedés, a megaláztatások, kínok tengere, nagycsütörtök és

nagypéntek. Ott a megalkuvás is, Pilátus
részéről. Egy furcsa, sivatagi prédikátorért
a dörzsölt helytartó csak nem rúgja össze
a port a zsidók vezetőivel! Ellenkezőleg,
ravasz módon kegyet gyakorol feléjük: ők
ítélhetik halálra a saját vezetőjüket.
És ott a tömeg is, ott vagyunk a képben
mindnyájan. Akkor is, ott is, főszerepet

Csáky Pál:

Minden kedves olvasónknak
békés, örömteli, áldott
húsvéti ünnepeket kívánunk!
A

szerkesztősége

A költészet napja

a Selye János Gimnáziumban
„A dolgok változnak. A vers örök.” (József Attila)

114 évvel ezelőtt, 1905. április 11-én született József Attila.
Születésnapja 1964 óta a költészet napja nemcsak Magyarországon, hanem más országok magyarlakta vidékein is. A Selye János Gimnázium is a magyar lírát ünnepli a 20. század
egyik legnagyobb magyar lírikusának születésnapján.
Április 11-én már a reggeli és Szalay Mátyás Kányádi
óráktól ünnepeltünk. 8:50-től Sándor, Nagy László, Lackfi
9:35-ig Soóky Gál László tar- János, Vida Kamilla és Erdős
tott rendhagyó irodalom órát a Virág verseit szavalták. A má3. A osztály tanulóinak. Soóky sodik évfolyam a negyedik
Gál László gimnáziumunkban órában szintén egy rendhagyó
érettségizett, költő, író, drá- irodalmi előadáson vett részt.
maíró. Tíz órakor szintén gim- Klemen Terézia szervezésében
náziumunk volt diákja, Kor- Baranyi Ferenc, Kossuth- és
pás Éva népdalénekes lépett József Attila-díjas magyar kölfel iskolánk lépcsőházában, tő, író, műfordító látogatott el
két népdal eléneklése után az iskolánkba. 1962 óta közel 30
egész gimnázium közösen el- kötete látott napvilágot, vaénekelte a Himnuszt. Idén egy lamint rendszeresen jelennek
új rendezvénybe kapcsolód- meg versei és írásai folyóiratunk be. A „Versfolyam 2019” tokban. Operalibrettókat írt és
Kányádi Sándor „Egyetlen ba- fordított, televíziós dokumentyunk, botunk, fegyverünk az tumjátékai nagy zeneszerzők
anyanyelv” gondolata mentén (Csajkovszkij, Donizetti, Rosszerveződik. A résztvevő isko- sini, Verdi, Wagner) életét és
lák tanulói iskolánként egymás munkásságát ismertették. Dalután élő adásban mondanak szövegei különféle hanghorverset. A versek szabadon vá- dozókon is kiadásra kerülnek.
laszhatók (lehetőség szerint Irodalmi és zenei ismerettermagyar szerzőtől), azonban jesztő műsorai a rádióban és a
azokat magyar nyelven kell televízióban igen népszerűek.
előadni. Gimnáziumunk di- Ez a nap úgy gondolom segíti,
ákjai a tanáriban szintén „élő- terelgeti diákságunkat abban,
ben” kapcsolódtak be Danczi hogy még inkább eljusson JóAnnamária magyartanár szer- zsef Attila üzenete a sok-sok
vezésében. Bangha Roland, vers a költészet hídján kereszHorváth Melánia, Bödők Le- tül a befogadó lélekig.
vente, Bukovszky Orsolya
Králik Zsuzsanna

Adományozza adója 2 százalékát
a Podunajsko-Dunatáj

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

Lapunk
tartalmából:

● Ezüstérmes pincérjelölt
● „Testvérkedés” a gimnáziumban
2. oldal
● XXVIII. VOX HUMANA
3. oldal
● Ezüstérmes sárkányhajósok
8. oldal
lintott fejével és csendesen felmenvén a
lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé,
hogy kötözze meg.”
Ott van a történetben a reménytelenség
helye is, a Golgota. S ha itt véget érne
a történet, nem lenne az más, mint egy
szinte naponta megtapasztalt tucattörténet. De van folytatása, s ettől kap értelmet
nemcsak húsvét, hanem
az emberi vállalás és reménykedés is.
Mert húsvét zsenialitása nem a nagyszombat
előtti történetben van.
Az is nagyon tanulságos, persze. De a koronát mindenre húsvétvasárnap fénye teszi fel.
„Ha hiszel, legyen neked a te hited szerint!” Ez a csodálatos kifejlet ad reményt az embernek évezredek
óta. Az eme tanítás által gerjesztett belső
energia segíti át a magát összeszedni képes embert a legnagyobb nehézségeken
is.
S ott van a történetben a rengeteg tanulság is. A tanítványok elbizonytalanodása,
Péter tagadása, a zsidó nép elfordulása
királyától, a főpapok gyilkos féltékenysége. Ráadásul akkor még az áruló is tudta,
hol a helye. Júdás nem próbálta azt magyarázni, hogy mindenki rosszul látja a
történetet, csak az ő szemszöge a helyes.
Elismerte árulását és felkötötte magát.
Az üzenetek, a példák nemcsak tanítanak,
hanem fel is emelnek. Belső erőt adnak,
erősítik az emberben a reményt és a tartást. Az igényt a jobb, szebb, felemelőbb
iránt.
Ettől gyönyörű, időtálló, felemelő a húsvéti ünnepkör. A csütörtöki árulással, vért
izzadással, a pénteki fájdalmas keresztúttal, a szörnyű kereszthalállal, a szombati
reménytelenséggel és a vasárnapi, időn és
téren átsugárzó, felemelő fénnyel együtt.

Az újrakezdés
reménye
játszik a megvezethető, manipulálható,
de jobb sorsra érdemes nép. Gyönyörűen
írja ezt meg Karinthy Frigyes Barabbás
című novellájában:
„Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat
vont, és kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon és szólt: –
Hát kit bocsássak el már most, Barabbást,
vagy a názáretit?
És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság. És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!” És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön
mindegyik ezt kiáltotta: „A názáretit!”
A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeré mindegyiknek az ő arcát,
de e sok arcból egyetlen arc lett az esti
homályban, óriási fej, mely ostobán és
gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő
arcába, véres szemei hunyorogtak és szájából büdös lé szivárgott és torkából úgy
bömbölt rekedten: „Barabbást!”; mintha
azt hörögné: „Halál! Halál! Halál!” Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit
és mondá neki: „Te látod...” Ő pedig bó-

Az újszülöttek biztonsága
érdekében
A pozsonyi Kereszteződés Alapítvány célja, hogy az „Anyuka lélegzem” projekt keretén
Mit kell tudnunk
Mátyás király
gyermekkoráról?

Április 28-án (vasárnap) 16 órakor
a komáromi református templomban
a külhoni magyar gyerekek éve alkalmából,
a Komáromi Napok keretében
Prof. Dr. Prokopp Mária művészettörténész tart előadást

Mátyás király gyermekkora

címen.
Közreműködik Fekete Éva csemballón,
Fekete Viktória fuvolán
és Vajda Borbála furulyán.

belül ellássák az összes szlovákiai kórház újszülött osztályát Baby Sence II lélegzésfigyelő monitorral. Küldetésük második részének célja pedig, hogy a jövőben minden
újszülött osztályon kialakuljon egy „kölcsönző”, amit az újszülöttekkel hazainduló szülők vehetnének igénybe, hogy a csecsemők otthon is ellenőrzés alatt legyenek.
A komáromi kórház az elmúlt napokban A Baby Sence II légzésfigyelő monitor
a Kereszteződés Alapítvány (Nadácia jelenleg világviszonylatban is a legjobb
Križovatka) képviselőitől a komáromi és teljesíti a legszigorúbb európai uniós
kórház tíz új Baby Sence II légzésfigye- követelményeket.
lő monitort vehetett át, így mostantól az intézményben minden újszülött lélegzését felügyelhetik.
– Nagyra értékeljük a Kereszteződés Alapítvány munkáját, melynek
köszönhetően a komáromi kórház
újszülöttei biztonságban alhatnak.
A legkisebbek magas szintű ellátása, a róluk való maximális gondoskodás az újszülött osztály legfontosabb feladata – tette hozzá a
komáromi kórház igazgatója, Mgr.
Miroslav Jaška, MPH az átadásnál.

Nem járt sikerrel a búvárok igyekezete a Kuciak-gyilkosságnál
használt fegyver keresésénél, amelyet állítólag a Vág-Dunába dobtak

Marček Miroslav beismerte, hogy
lelőtte az újságírót és menyasszonyát

Mint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség aprólékos munkával, a térfigyelő kamerák felvételei alapján állapította
meg a Kucik-féle gyilkosság elkövetésével gyanúsított tettesek kilétét. Múlt hét hétfői, illetve szerdai kihallgatása során a
gútai Marček Miroslav beismerte, hogy Molnár Péter és az oknyomozó újságíró, illetve menyasszonya esetében ő volt az, aki
meghúzta a ravaszt és bérgyilkosként elvégezte feladatát. Csütörtökön, a bizonyítási eljárás részeként a NAKA nyomozóival
végigjárta a Gúta–Nagymácséd közötti útvonalat.
Mindeddig a rendőrség Szabó Tamást
gyanúsította a gyilkosság elkövetésével. A csütörtöki kihallgatáson Marček
részletes vallomást tett és bevallotta
a gyilkosságot. Nyitrai kihallgatása
után a rendőrségi konvoj végighaladt
azokon a helyeken, ahol a térfigyelő

kamerák képei szerint Marček és unokatestvére, Szabó megfordultak.
A rendőrségi vizsgálat Gútán fejeződött be, ahol Marček állítása szerint
a gyilkosságnál használt fegyvert a
Kis-Duna és a Vág összefolyásánál
lévő stégnél a vízbe dobta. Pénteken

a rendőrség búváralakulata a rossz
látási feltételek ellenére megpróbálta
kihalászni a fegyvert, de nem sikerült
megtalálniuk.
A vizsgálat tovább folytatódik, hétfőn
Nyitrán kihallgatták a NAKA nyomozói Szabó Tamás szüleit.
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Ismét büszke lehet a gútai magániskola..

Ballán Zsolt, a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola vendéglátóipari
szakán tanuló diákja április 3-án, a Dunaszerdahelyen megrendezett KUKKONIA
GASTRO CUP gasztronómiai versenyen második helyezést ért el. A gasztronómiai
verseny első alkalommal került megrendezésre, melynek a dunaszerdahelyi MOL
ARÉNA VIP GOLD termének látványkonyhája és tágas tere adott otthont.
A versenyen a régió számos Szolgáltatóipari Szakközép- vonalon zajlott. A
iskolája vett részt: a gútai Ma- iskola, illetve a hidaskürti szakácsok szakmai
gyar Tannyelvű Magán Szak- Magán Kereskedelmi és Szol- zsűrijében
Segal
középiskola, Magyar Tannyel- gáltatóipari Szakközépiskola Viktor
mesterszavű Magán Szakközépiskola nagymegyeri kihelyezett tago- kács, Horváth Szilveszter mesterszaDunaszerdahelyről, a Vidék- zata.
fejlesztési
Szakközépiskola Két kategóriában zajlott a kács, Ivan Vozár a
Dunaszerdahelyről, a Jednota megmérettetés, az egyikben a szlovák szakács- és
FSZ Magán Szakközépisko- szakácsok, a másikban pedig cukrászcsapat meBindics
lája Somorjáról, a hidaskürti a pincérek indultak. Ballán nedzsere,
Zsolt a pincérek Imre mesterszakács
között nevezett foglalt helyet. A
szakmai
be a versenyre. pincérek
Ladislav
A
pincéreknek zsűrijét
több
feladatot Polák gasztronómiai
kellett teljesíte- szakember, Kőmíves
niük: megteríte- Csaba volt szállodamenedzser
ni egy főasztalt és egyetemi oktató, Kovács
négy
személy Attila sommelier alkotta. A
részére,
illetve rendezvény fő szervezője
egy segédasztalt, és védnöke a Szakácsok és
összeállítani egy Cukrászok Junior Klubjának
alkalomhoz illő elnöke, valamint a Kukkónia
ital- és menüsort, Polgári Társulás volt.
valamint bemu- Maga a versenyző a követketatni a megfele- zőképpen nyilatkozott a verlő felszolgálási senyről: – Jómagam bevallom,
Magán Kereskedelmi és Szol- módot. Maga a verseny mind napokig lámpalázasan készülgáltatóipari Szakközépiskola, a szakácsok, mind pedig a tem és kijelenthetem, hogy a
a galántai Kereskedelmi és pincérek részéről magas szín- verseny során tanultak még

.

Ők soha nem felednek...

Az 1998 márciusa és decembere közt eltelt 10 hónap során nehéz napokat élt meg járásunk iskoláinak tantestülete és diáksága. Az akkori hatalom képviselői, indoklás nélkül leváltották
Novák Ferencet és Varga Lajost, a bátorkeszi és búcsi alapiskolák igazgatóit, s a többi magyar iskolában is ez volt várható. A
bátorkesziek helytállását ezentúl emléktábla őrzi az iskolában,
amelyet Sidó Szilveszter készített.

jobb pincérré tettek engem.
A vendéglátói szakmában ez
volt az első komolyabb versenyem, a második helyen végeztem, amire rettentő büszke
vagyok, mivel erős volt a verseny mezőnye.
Méltán mondhatja el a gútai
magániskola, hogy nemcsak
az iparművészet területén
büszkélkedhet a tanulóival,
hanem a szolgáltatási szakokon is.
Dr. Szokol Katalin

Gúta iskolásai is bekapcsolódtak a költészet napja rendezvényeibe

A Marianum Egyházi Oktatási Intézményben nagy figyelmet fordítanak a tanításon kívül is a tanulók általános ismereteinek bővítésére. Ezen a téren különösen fontos helyet
foglal el a zenei oktatás, s ezen belül a kórusmuzsika. Április
10-én zajlott az érsekújvári Lovardában a Mládež spieva –
Éneklő Ifjúság kórusverseny kerületi fordulója. A versenyen
9 kórus vett részt, köztük a Marianum mindkét kórusa, a
Schola Mariana Kicsinyek Kórusa és a Schola Mariana Nagyok Kórusa is.
Kórusaink nemcsak Alma Materüket, de a komáromi járást
is képviselték. A Schola Mariana Kicsinyek Kórusa arany
diplomát, a Schola Mariana Nagyok Kórusa pedig szintén
arany diplomát szerezett a zsűri dicséretével. Ezúton gratulálunk énekeseiknek és karnagyuknak, Orsovics Yvettenek!

1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik a magyar költészet napját Magyarországon, amelyhez a rendszerváltás után Felvidék is
örömmel csatlakozott. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
A gútai iskolások flashmobot, azaz villám- nóti verseket. Az alsósok
csődületet rendeztek a városi művelődési a Bájolót, a felsőtagozaotthon előtt, ahol közösen szavaltak Rad- tosok pedig a Levél a hitvesemhez címűt. Ilyen
szabadtéri megmozdulást
második alkalommal renKözös szavalás a művelődési ház előtt
deztek a művelődési ház
előtt.
Délután a kultúrház Espresso Clubjában
Radnóti-estet tartottak, ahol Hajkó Hajnalka, Marosi Andrea, Tóth László és Kiss
Ildikó, valamint Mayer Gergő (nincs a felA Selye János Gimnáziumban már több éve hagyomány, hogy az egyes osztályok testvéroszvételen) megható előadása elhangzott el.
Kép és szöveg: Morovič Orsolya tályt választanak maguknak a Székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumból. Ezt a lépest
a III. D is megtette osztályfőnöke, Musitz Marietta segítségével 2 évvel ezelőtt. Ezen program keretein belül tehát a Tamási Áron Líceum XI.E osztálya és osztályfőnökük, Fancsali
Krisztina már vendégül látta a mieinket az elmúlt tanévben. Idén pedig rajtunk volt a sor…
Igyekeztünk tartalmas programot összeállítani tű véleménye alapján, ez a program volt magaPósa Judit, Dunajszky Géza, Icso Béla, Berényi Kornélia és Tóth Bernadett mellett, idén
vendégeink számára, amellyel minél jobban san a hétvégénk csúcspontja, és sosem feledjük.
Lovász Bálint vehette át Szlovákiai Civil Becsületrend díját a komáromi Duna Menti Múzemegismertethetjük velük Felvidék sokszínűsé- Vasárnap Párkány felé indultunk, ahonnét átséum dísztermében. A szlovákiai főiskolások jogos érdekeiért tanúsított példamutatóan bátor,
gét, s melyben majd örömüket is lelik.
táltunk a Mária Valéria hídon, hogy megtekintmeg nem alkuvó kiállásával érdemelte ki az elismerést. A díjazott, eddigi tevékenységével
Az első napon bemutattuk nekik iskolánkat, vá- sük a Esztergomi Bazilikát. Vendégeink megleckét adott nemcsak a szlovákiai magyar politikumnak, civil szerveződéseknek érdekérrosunkat és egy kis vonatozásra invitáltuk őket csodálhatták a kilátást a kupolából, valamint a
vényesítésből, következetességből, kreativitásból, hanem Szlovákia teljes társadalmának.
Komáromon belül. Ez a pár óra leginkább az bazilika csodálatos belterét is. Délután követkeismerkedéssel telt, hisz a hosszú út után szük- zett a program természetközelibb, de fizikailag
ségük volt egy kis bemelegítésre. A második kicsit megterhelőbb része, mikor túráztunk kicsit
napon Pozsony felé vettük az irányt. A főváros- a Burda hegységen Romanyik György, erdész
ba való megérkezés előtt tettünk egy kis kité- úr vezetésével, aki több hasznos információval
rőt a bősi vízierőműnél is. Itt a székelyek nagy gazdagított minket a hegységgel és erdész szakérdeklődéssel figyelték a zsilip működését és mával kapcsolatban is. Miután fiataljaink hősievízszint mesterséges megemelését. Ezután már sen meghódították a hegyet, megcsodálhatták a
meg sem álltunk Pozsony óvárosáig, ahol Kor- Duna lélegzetelállító látványát. Este pedig a vaFolyamatosan utalják át a gútai legelőtársulat érintettjeinek a brüsszeli bíróság által meg- pás Árpád kalauzolt minket, illetve vezette be csora után a fiatalok lazíthattak egyet a Magyar
ítélt, a jogi ügyintézés elhúzódása miatti kártérítést. Olvasóink kérdésére, hogy a megítélt az erdélyeiket az egykori magyar koronázó vá- Kultúra Házában, a RÉV-ben.
összeg adóköteles-e Martina Mrázová mérnök, az SZK Pénzügyi Igazgatósága adótámogatási ros történelmébe. Délután következett a prog- Hosszú, de eseménydús hétvégén vagyunk túl,
központjának vezetője válaszolt:
ram csúcspontja. Az osztályommal megpályáz- úgy érzem. Megérte a sok szervezés és igyekezet
– A pénzügyi kárpótlás ebben az esetben, amikor a felesleges tárgyalási időhúzás miatt került meg- tuk a „Gyere velünk a DAC-ra
ítélésre, a ZDP 8. §-a 1. bekezdésének n) szakasza értelmében, amely összhangban van az Alkot- ” – projektet, amit nagy-nagy
mány 9. §-a 2. bekezdésének i) szakaszával, nem tartozik a fizikai személyek adókötelessége alá. A örömünkre sikerült megnyerkárpótlásként kapott összeget az érintett személynek nem kell feltüntetnie az adóbevallásában, így nünk. Úgy gondoltuk, hogy a
az nem adóközteles – kaptuk a tájékoztatást a pénzügyminisztérium illetékes osztályáról.
magyar kisebbség tagjaként
felemelő érzés lesz majd nekik
átélni és megtapasztalni azt a
hangulatot, szurkolást, összetartást, ami csak egy DACEgy éve múlt annak a szomorú napnak, amikor a közismert körorvos, a Vág-üzlet térségmeccsen tapasztalható. Nem
ében levő gyalogátkelőhelyen elgázolt két nőt. Mindketten belehaltak sérüléseikbe. Egyes
túlzás azt mondani, hogy ez
híresztelések szerint a rendőrség „elsímította” az ügyet. Olvasóink kérésének eleget téve az egy hatalmas élmény volt száügynek utána jártunk és a következőket tudtuk meg:
mukra is, főleg úgy, hogy csaA rendőrségi és vizsgálati és a helyszínen életét vesztet- előéletét, a baleset helyszí- patunk fantasztikus küzdelem
osztályok megállapítását, a te, a másik hölgy koponyasé- nén tanúsított segítőkészsé- általi győzelmet aratott egy
komáromi járásbíróság is jóvá rülései miatt agyi bevérzést gét, életkorát és azt, hogy kemény, hajtós mérkőzésen.
hagyta. Ennek alapján a 2018. szenvedett és a kórházba szál- elismerte tettét – két éves Ahogy több cikk is lehozta azóta, most hang- a III. D részéről. Amit tudtunk, megmutattunk
március 8-án történt baleset B. lítás után életét vesztette. A szabadságvesztésre ítélt, s zott talán leghangosabban a magyar himnusz testvéreinknek a régiónkból, és szívből remélSándor okozta, aki nem adott gázoló a törvény értelmében annak végrehajtását öt évre a szurkolók torkából, és hatalmas megtisztel- jük, hogy Felvidék elnyerte tetszésüket, s visszaelsőbbséget a gyalogátkelő- figyelmetlenség következté- felfüggesztette. B. Sándort a tetés, hogy ehhez mi és erdélyi testvéreink is térnek még hozzánk. A program célja ezzel behelyen jobbról balra haladó ben halálos kimenetelű közle- bírói ítélet hat év időtartamra hozzájárulhattak. Tiszteletükre felcsendült a teljesült. Viszont ami ennél talán még fontosabb
két gyalogosnak, akiket BMW kedési balesetet okozott.
eltiltotta mindennemű gépjár- székely himnusz is. A hangulat pedig még azo- az az, hogy a fiatalok jól összerázódtak, s szüX3-as típusú személygépko- A komáromi járásbíróság az mű vezetésétől. Az elhunytak kat is magával ragadta, akik kevésbé sportked- lettek határon túli, mégis határtalan barátságok
csijával elütött. Az egyik ká- erre vonatkozó törvény ér- családtagjai polgári per útján velők. A pályán a félidőben lehetőségünk nyílt a két vidék, Erdély és Felvidék fiataljai között.
Musitz Marietta
rosult többszörös töréseket és telmében – figyelembe véve érvényesíthetik
kártérítési fotózkodásra és autogramok kérésére is. Mind a
osztályfőnök
selyések, mind a székelyudvarhelyiek egyöntebelső sérüléseket szenvedett a vétkes korábbi, hibátlan igényüket.

„Testvérkedés”
a Selye János Gimnáziumban

Zongoraművész kapta a Szlovákiai Civil Becsületrendet

Olvasóink kérdezték,
szerkesztőségünk válaszol:

Nem adóköteles!

Nem volt kivételezés

Húsvétváró Szőnyben

A bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw PT már több esztendeje
együttműködő partnere a szőnyi Kemencés Egyesületnek. Ezidáig a szőnyiek voltak a bátorkeszi társulás vendégei.
A Kemencés bábcsoportot lék Zsuzsanna, Kiss Margit és
láthatták a Bátorkeszi Bor- Tóth Éva jóvoltából. Mindhárfesztiválon valamint a tavalyi man a polgári társulás segítő
Tájházak Napján. De a szőnyi tagságához tartoznak, valamint
ügyeskezű asszonyok termé- a Jázmin idősek napközi otthokeivel is megismerkedhetett na tagjai.
Bátorkeszi lakossága. Ápri- Csodálatos paprikás, lecsós és
lis elején viszont a Kemencés füstölt sajtos kalács készült. A
Ház hívta a bátorkeszieket kalácsokat mákos pogácsa egéegy húsvétváró rendezvényre. szítette ki, melyet egy másik
A tavaszi ünnepre hangolódva felvidéki csapat, a kamocsaiak
készültek a sós kalácsok, Mel- készítettek. A két csapat segítői pedig kis és
nagy kukták voltak Szőnyből.
A finomságok
rövid időn belül
elfogytak, de tovább szövődtek
a jövőbeni tervek
egy majdani közös rendezvény
megszervezéséről.
-bzsg-

Aljas, savas, halállal végződő
orvtámadás

Az egyik komáromi telephelyű magyar-szlovák szállítási vállalat 39 éves ügyvezetőjét, a harminckilenc éves F.
Adriannát ismeretlen tettes pénteken Érsekújvárban savval öntötte le. A nő még értesíteni tudta a rendőrséget, de
kórházba szállítása után életét vesztette. A környéken élők
közül többen is állították, hogy a gyermekét egyedül nevelő asszonynak korábban többször volt komoly konfliktusa
egykori párjával. Értesüléseink szerint a rendőrök a tett
elkövetésével egy komáromi férfit gyanúsítanak, akinek
korábban volt már vitája a megtámadott nővel, és életveszélyesen is megfenyegette.
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Már a XVIII. VOX HUMANA
került megrendezésre Révkomáromban
A Komáromi Városi Művelődési Központ (Vmk) karöltve a
GAUDIUM polgári társulással 2019. április 5-én rendezte meg
a komáromi énekkarok hagyományos tavaszi hangversenyét,
a VOX HUMANA fesztivált. A fesztivál megrendezésének ötlete még 2002-ben merült fel, Kodály Zoltán születésének 120.
évfordulója alkalmából. Főhajtásként a zeneszerző emléke
előtt akkor került sor először megrendezésére, a helyi magyar
alapiskolák felső tagozatos kórusainak nyilvános ünnepi hangversenyére. A rendezvény kedvező fogadtatása arra ösztönözte
a szervezőket, hogy hagyományt teremtve – ún. hármas vetésforgó (alsó tagozatos, felső tagozatos, felnőttek kórusai) szerint
évente megrendezzék a VOX HUMANA fesztivált. Az idén a
felnőttek kórusain volt a sor, nekik adatott meg a találkozás
dagógusokból verbuválódott
– az egymást lélekben erősítés lehetősége, öröme. A szervezők
– ebben a naptári évben 40.
nagy örömére a meghívott együttesek mindegyike elfogadta a
felkérést, és fellépőként részt tudott venni az idei rendezvényen. életévét betöltött –, VOX
FEMINA női kar volt, az alaA XVIII. VOX HUMANA – Napokon, a Szlovákiai Magyar pító karnagyuk H. Kemenes
ahogy az a szépen kivitelezett Felnőttek Kórusainak Országos Vera vezetésével. Mint hallműsorlapon is olvasható – a Seregszemléjén (egyben minő- hattuk: „a negyven év alatt
CSEMADOK megalakulásá- sítő versenyén) az aranysávban megszámlálhatatlanul
sok
nak 70., Bárdos Lajos zene- helyezkedett el, és különdíjban fellépés fűződik nevünkhöz.
szerző – a volt neves Kodály is részesült. A kórus most is Mindig igyekeztünk Bartók
tanítvány – születésének 120., változatos műsorral – Várnai és Kodály örökségét megés a Felvidék kiváló zeneszerzőjének, Szíjjártó Jenő születé- „...a mélyebb zenei műveltségnek kizárólag az
sének 100. évfordulója alkal- ének az alapja. Az emberi hang … mindenkié.
mából került megrendezésre.
Varga Annának, a Vmk igazga- Ingyenes és mégis a legszebb hangszer lehet, ha
tónőjének üdvözlő szavai után magunk is úgy akarjuk.”
(Kodály Zoltán)
az egyesített női karok vonultak a színre, hogy Mgr. Orso- F., Kodály Z., Bartók B., Ko- őrizni és továbbvinni” – kövics Yvette PhD. tanszékveze- csár M., L. Perosi, Mary Lynn zöltették magukról. Most is
tő, karnagy vezényletével – a Lightfoot szerzők műveiből így volt: Kocsár M. Pralite
zeneszerző emléke előtt tisz- válogattak – állt ki, alapító kar- Deo… műve mellett három
telegve elénekeljék a Bárdos nagya Orsovics Yvette vezény- Bartók szerzeményt – LeányL.–Lukin L. szerzőpáros Édes- letével, Csehi Ágota zongora- néző, Bolyongás, Cipósütés –
anyámhoz című szerzeményét. művész, az egyetem docense énekeltek a tőlük megszokott
A mű elhangzása előtt – a 70 közreműködésével.
magas színvonalon. Zongoéves CSEMADOK megalapí- Az egyetemisták szereplését rán közreműködött Szabados
tóinak emléke előtt tisztelegve követően ismét iskolai együtte- Kitti.
– Nagy Ferenc, a GAUDIUM sek álltak fel a dobogóra: a Se- A Vmk KANTANTÍNA női
versmondó szólistája, a tőle lye János Gimnázium énekkara kamarakórusának
műsorámegszokott átélessel mondta és hangszeres kamaraegyüttese val – amelyben részben régi
el Cselényi László Históriás együtt a VOX HUMANA fesz- szerzők: A. Banchieri, egy
ének című, üzenetekkel teli tivált szervező, GAUDIUM- anonym, J. Gomar, J. Myslikölteményét.
mal, a Jókai Mór Alapiskola és veček művei, részben kortárs
Az egyesített kórus fellépé- Vmk együttesével, amelyet a szerzők: J. Říha, M. Novák,
sét követően a hangverseny nevezett iskola gyermekkará- Z. Mikula szerzemények
az Orsovics Yvette vezette nak azon egykori lelkes tagjai csendültek fel – folytatódott a
CANTUS IUVENTUS, a Se- alapítottak 17 évvel ezelőtt, hangverseny. A 22 éves éneklye János egyetem női karának akik felnőttként is gaudium- kart alapító karnagya, Kataszereplésével folytatódott. Az mal, azaz örömmel énekelnek rína Čupková vezényelte, a
egyetemi kórus (működését és muzsikálnak; innen a nevük zongorakíséretet Fekete Éva, a
tekintve) Komárom legifjabb is: GAUDIUM. Két felvidéki helyi MAI pedagógusa látta el.
énekkara, ennek ellenére meg- magyar szerző, Németh István Az utolsóként fellépő együttes
alakulása óta sikeresen képvi- László és Dobi Géza egy-egy – a Kodály Napok többszörös
seli mind az egyetemet, mind művét szólaltatták meg, vala- győztese, Európa jónéhány
Komárom városát. Az énekkar mint a Somorjai J.– Kalmusz országában, mi több, az Amemár megalakulásának évében P. szerzőpárostól énekeltek egy rikai Egyesült Államokban
a XVI., majd a XVII. Kodály alkotást, közös karnagyuk Stir- is sikeres hangversenyeket
ber Lajos vezényletével.
adó kórus, a CSEMADOK
A következő fellépő a Duna Komáromi Városi Szervezejobb partján elterülő városrészt te és a Vmk CONCORDIA
reprezentáló – többségben pe- vegyeskara volt. Ezen az es-

Ingyenes képzéseken szereznek
modern tudást az 50 évnél idősebbek

A Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség (RRA Komárno) ingyenes képzései során az 50
évnél idősebbek több témakörben is modern tudással gyarapodnak. A Silver Economy nevet
viselő projekt foglalkozásain szakképzett oktatók irányításával sajátíthatják el az ezüst gazdaság szereplői azokat a készségeket, melyek szinte már elengedhetetlenek a jelenkorban való
boldoguláshoz.
A Silver Economy keretén belül tavaly április- ző nyelveket beszélő résztvevők közötti együttban valósult meg egy vásár, melyen több mint működés is erősödik, illetve a határon átnyúló
120 kiállító vett részt, szlovák és magyar régi- tevékenységek is élénkülnek.
óból egyaránt. A rendezvény legfőbb céljaként A szervezőknek a projekttel emellett nem titkolt
igyekezett rámutatni arra, hogy az 50 év feletti céljuk erősíteni az állami- és a magánintézmékorosztály, mely az ezüst gazdaság piacát ké- nyek, az ipari és kereskedelmi társulások, kerespezi, képes ösztönözni a gazdaságot arra, hogy kedelmi kamarák, valamint az idős embereket
keresletet teremt új termékek és szolgáltatások képviselő intézmények közötti határon átnyúló
iránt.
együttműködést a szürke gazdaság termékeinek
A Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség és szolgáltatásainak fejlesztéséért.
ezt az eseményt továbbgondolva, ezúttal ingyenes tanfolyamokat hirdetett meg az 50 év
felettiek számára Komáromban és Somorján. A közelmúltban elindult tanfolyamokon
a résztvevők szakképzett oktatók irányításával leshetik el azokat a fortélyokat, melyek
a fiatalabb generációk számára mondhatni
már gyerekjátéknak számítanak, és amelyek
elengedhetetlenek a modern korban való
boldoguláshoz.
A Silver Economy projekt ingyenes képzései
széles rálátást adnak az ezüst gazdasággal
kapcsolatos változó fogalomkörre és az idősö- A Silver Economy projekt ingyenes tanfolyamadési folyamatok veszélyei helyett a lehetőségek iról szóló bővebb információkért érdemes elláfelől közelíti meg. A tanfolyamon résztvevő, togatni a www.skhu-silver.eu/ weboldalra.
az ezüst gazdaság piacához tartozó korosztály A tanfolyam az SKHU/1601/4.1./164 számú,
ugyanis a gyártók számára a termékek és szol- Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttgáltatások új, óriási választékát jelenti, miután működési Program részeként valósul meg, az
új javak iránt teremtenek keresletet. A szá- Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési
mos kétnyelvű rendezvények, konferenciák és Alap és a Szlovák Köztársaság költségvetése
workshopoknak köszönhetően pedig a különbö- támogatásából.

tén is hírnevéhez méltó műsort – Szíjjártó Jenő Magas a
rutafa – Szent Iván-napi dalok
Nyitra vidékéről, Tóth P. Pénteki Ima, Kodály Z.– Petőfi S.:
A magyar nemzet – énekelt,
alapító karnagya Stubendek
István vezényletével.
Majd a CONCORDIA mellé
felállt a GAUDIUM is, hogy
fejet hajtva Szíjjártó Jenő emléke előtt, Stubendek István
vezényletével közösen énekeljék el a hangverseny zárószámát, Szíjjártó Jenő Esti
hangulat Zsérén című kompozícióját.
Mielőtt a zárószám felcsendült
volna, a rendezvény szervezői
virágcsokorral kedveskedve
megköszönték Szíjjártó Jenő
lányának Szíjjártó Ilonának,
hogy kedves férjével együtt
jelenlétükkel megtisztelték a
hangversenyt, emelve annak
rangját.
A közönség vastapsából ítélve
úgy érezzük, kimondhatjuk: a
XVIII. VOX HUMANA is jól
sikerült, színvonalas és hangulatos rendezvény volt.
Azonban örömünkbe ismét
vegyült üröm: a protokollsor ez alkalommal is teljesen
üres maradt! De, a közönség
soraiban is több volt a nem elfoglalt szék, mint máskor. Ez
várható is volt, hiszen a Jókai
színház bemutatót tartott és
amellett ezen az estén még
vagy három más rendezvényt
is szerveztek. Meg vagyunk
győződve arról, hogy egy, a
város vezetése által megbízott
koordinátor és egy, az általa
összeállított rendezvénynaptár
közreadása sokat segíthetne a
rendteremtésben; megszívlelésre ajánlom.
Stirber Lajos
Pro Urbe Komárom-díjas

Egészségügyi reform
a kórházak átcsoportosításával

Andrea Kalavská és Peter Pellegrini kormányfő tegnap az egészségügyi minisztérium épületében tartott sajtótájékoztatón mutatta be a szlovákiai kórházak csoportosításáról szóló projektet. Elmondásuk szerint egy nagyobb egészségügyi reformról van szó, melynek eredménye
a páciensek színvonalasabb és biztonságosabb ellátása, a megismételt műtétek és kórházi
kezelések számának csökkenése, valamint a kórházak jobb megközelíthetősége lesz.
Az elmúlt 15 év egyik legnagyobb olyan válto- páciens a lakóhelyéről indulva legfeljebb fél óra
zása kezdődhet el, amely a páciensek javát szol- alatt eljuthasson a legközelebbi sürgősségi oszgálja. A hétfőn bejelentett Egészséges Változás tályra. A kórházak az új feltételek teljesítésére
projekt elindítása – megvalósítása 2030-ig tart két évet kapnak. Az egyes kórházakban felszamajd –, a következő 11 évben Szlovákia min- baduló kapacitást az erőteljesebb specializációra
den régiójába színvonalas, elérhető és célzott fordítják majd, vagyis azokra a szolgáltatásokra,
egészségügyi ellátást hoz. A kórházakat három amelyekben az adott kórház jó, például az utókekategóriába csoportosítják. Az úgy nevezett he- zelések során tudják hasznosítani. Így fokozatolyi kórház a páciensek számára legfeljebb 30, san legalább háromezerrel nőhet a tartósan hasza regionális kórház 60, a nemzeti kórház pedig nált kórházi fekvőhelyek száma. A növekedés
120 perc alatt lesz megközelíthető. A csoportosí- egyforma arányú lesz minden régióban, hogy a
tás keretében azt is meghatározzák majd, milyen műtéten átesett pácienseket a lakóhelyükhöz mitípusú egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak nél közelebb kezelhessék. A fekvőhelyek hatéaz egyes kórházakban. Sűrűbb lesz a kórházak konyabb kihasználásának köszönhetően 2030-ig
hálózata is, aminek köszönhetően már az ország a jelenlegi 29 ezer euróról 39 ezer euróra nőhet a
területének 91 százalékán biztosítva lesz, hogy a kórházi ágy után fizetett támogatás összege.
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MŰSORAJÁNLAT
Április 20-tól 26-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, 12 .0 5
Pog g y á s z , 13.45 B ajo s
c s ajo k (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
M a m m a M i a! (a m e r.),
21. 2 0 M iel ő t t m e g i s m e rt el e k (a m e r.), 2 3.45 B e n
Hu r (a n gol - gö r ög), 2 . 2 0
A z i n d ít é k (a m e r.)

7.05
Rajzf il mek,
9.50
Resz kessetek,
betörők
5. (amer.), 11.50 My Gi rl
(amer.), 14.00 Csak t udnám, hog y csinálja (amer.),
16.00 A három testőr Afr i kában (mag yar), 18.00
Tények, 18.55 Az igazi kaland (amer.), 21.35 Gyilkos
páros (amer.), 23.35 Testről és lélek ről (mag yar),
2.20 Jack Jack (mag yar)

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 13.50
Családom és eg yéb ember fajt á k (a mer.), 14.20
A
szerelem
hálójába n
(a mer.), 16.55 Mag nu m
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz Plusz , 20.0 0
A m i k is falu n k (mag ya r),
21.05 Csúcsfor mába n 3.
(a mer.), 22.45 Holt költők
t á rsasága (a mer.)

RTL II

8.20 Ausztrál expressz
(ausztrál), 10.10 Hazug csajok társasága (amer.), 12.00
Káosz karácsonyra (amer.),
14.10 Éjjel-nappal Budapest, 20.00 Showder Klub
Best of, 22.00 Alfie (angolamer.)

M2

12.55 Kemy, a felfedező,
13.10 Kemy, a felfedező, 14.15 A k is sárkány
kalandjai, 16.40 Szóf ia
herceg nő, 17.00 Elena,
Avalor herceg nője, 18.15
Han ni és Nan ni (német),
20.15 Fel! (amer.), 21.55
A z A38 hajó színpadán:
A ntonia Vai, 23.50 Srác a
bici k livel ( belga-f rancia)

Duna tv

10. 2 5
Család-barát,
12 . 50
Kalácsok,
pit é k , s ü t i k , 13.4 0 Sz e n t
Fe r e n c
(ol a s z - n é m e t),
15. 2 0 I s t e n r a b ja i (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t 
ro
an
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 C s a k s z í n h á z é s
m á s s e m m i , 2 0. 2 5 A s z a b a d s á g b e n n ü n k él , 21. 55
Ná z á r e t i M á r i a (ol a s z n é m e t)

Duna World

11.10 Hava si napsütés
(mag ya r), 13.20 Helyettem mondjá k , 14.15 Csalá d-ba r át , 15.50 I rod alom
és köny v, 16.25 A me r i k ába n já r t u n k , 17.55 Csalá d i kör, 18.55 Té rké p,
19.25 Í zőr zők , 20.0 0 Do k u zóna , 21.35 Bag i-Na csa
O r feu ma , 22.35 Tót h János (mag ya r), 23.35 O pe r a Café

Pozsony 1

13.20 Miss Marple (angol), 14.55 Grimm mesék,
15.55 A legnagyobb szlovák, 17.15 Monte Cristo grófja. 19.0 0 H í r a dó,
21.50 Kellemes húsvéti
ünnepeket (francia), 23.25
Miss Marple (angol)

Pozsony 2

11.35
Húsvéti
tojás,
12.05
Highlighty
EL,
13.00 Tenisz, 17.00 Labdarúgás – Fortuna Liga,
19.20 Esti mese, 19.50
Híradó, 20.10 Tess (francia-angol), 23.00 Sima
Martaus koncertje

Markíza tv

7.25 A legerősebb kötelék
(amer.), 9.40 Így neveld
a sárkányodat (amer.),
11.40 Moder n Hamupipőke
(amer.), 13.45 Szórakoztató műsor, 16.40 Idegesítő
angyalka (cseh), 19.00 Híradó, 20.30 Infer no (amer.),
23.05 Robin Hood (amer.)

JOJ TV

8.30 A Simpson család,
9.30 Bet ting on the Br ide (amer.), 11.10 X-Men
(amer.), 14.15 A mú mia
(amer.), 17.50 Sz ü nidő,
19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.35 Vándorsólyom
k isasszony
k ülönleges
g yer mekei (amer.), 22.50
A feg y ver telen katona
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 12.10 Kerge kacsák (amer.), 14.25 Családom és egyéb emberfajták
(amer.), 14.55 A mi kis falunk (magyar), 16.00 Rendőrakadémia 3. (amer.), 18.00
Híradó, 18.55 Az ébredő erő
(amer.), 21.55 Adaline varázslatos élete (amer.), 0.15 A
szív bajnokai (amer.)

RTL II

9.40
Csodaországban
(amer.). 11.40 Segítség, bajban vagyok!, 16.40 Bízz a
szerelemben (amer.), 18.40
Szerelmünk lapjai (amer.),
21.00 Showder Klub, 22.00
A Showder Klub bemutatja, 23.00 Szerelmünk lapjai
(amer.)

M2

12.40 Pom-Pom meséi,
13.25 Nick y, R ick y, Dick y, 14.15 A ndy és a z állat kölykök , 15.50 Tigr is és M ici ma ckó, 16.40
Szóf ia he rceg nő, 17.50
K a csa mesék , 18.15 Ha n n i
és Na n n i (német), 20.15
Violet t a (a rgent i n), 21.10
Ma ma (spa nyol), 23.25
Világ na k v i r ága

Duna tv

12.0 0 K apcsolju k Rómát,
12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 14.55 Szent Péter
eser nyője (mag ya r), 16.30
Hog y volt?, 17.25 Borbás
Ma rcsi
sza kácsköny ve,
18.25 A Vat i ká n szívében,
19.30 Mag ya rország, sze retlek!, 21.0 0 Család i kör,
22.0 0 Kor morá n koncer t,
23.05 A legszebb dolog
(f ra ncia)

Duna World

8.50 Ö nök ké r ték , 11.30
Ga zd átla n a sszony (mag ya r), 13.20 A nag yok ,
14.55 Szent Ist vá n vá ndorlá s, 15.25 Bud apest
t e r mészet i é r t ékei, 15.50
A te r mészet f il m-fesz t ivál f il mjei, 16.55 Sz í ne java , 17.50 Nem zet köz i
Ci rk u sz fesz t ivál,
19.25
Ha zajá ró, 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.35 Eg y pa ssió
k álvá r iája , 22.35 Hog y
volt?

Pozsony 1

12 . 35 Va d E u r ó p a , 13.0 5
Poi r o t
(a n g ol),
14. 35
Grimm
mesék,
17.15
Mo n t e
Cristo
g r óf ja ,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0. 30 A
fe jf ájó s s á r k á n y (s z l o v á k), 2 2 .0 5 Ja n e Ey r e
a m e r.), 2 3. 55 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

10.05 Ün ne pi köszönt ő,
13.0 0 Ten isz , 19.50 H í ra dó, 20.10 A nag y ma ma
(cseh szlová k), 21.45 Fort u na Liga , 22.20 Konce r t

Markíza tv

9.45 Az Ezüst-tó kincse
(német), 13.50 Az óriásölő
(amer.), 16.10 A konyha,
16.55 Felvég, alvég, 18.05
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Hí radó, 20.30 The
Voice, 22.30 Idegesítő angyalka (cseh), 0.50 Rossz
szomszédság (amer.)
,

JOJ TV

8.55 Ku ng Fu Pa nd a
(a mer.), 11.0 0 Hossz ú
ut a zás (a mer.), 13.45 Sá rká nyszív (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 Jégkorsza k (a mer.), 22.35 Hat
lövés (a mer.), 1.05 Válás
f ra ncia mód ra (a mer.f ra ncia)

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

7.15 Kung Fu Panda (amer.),
9.00 Bajos csajok (amer.),
11.10 Menyasszony apró
szépséghibával
(amer.),
13.15 Mindenképpen talán
(amer.), 15.40 Mamma Mia!
(amer.), 18.00 Tények, 19.05
Exatlon Hungary, 23.00 Némaság (amer.), 2.30 28 nap
(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, 19.10 bezár a
bazár!, 20.45 A bank, 22.00
Pénzt vagy éveket!, 23.25
Magánnyomozók

TV2

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.05 A
legelő hősei (amer.), 11.30
Paddington
2.
(amer.),
13.40
Alaszka
aranya
(amer.), 15.40 Az örömapa (amer.), 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.25 Legendás állatok és megfigyelésük (angol-amer.), 22.10
Kaliforniai álom (amer.)

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

11.25 Vuk (magyar), 12.10
Dóra, a felfedező, 12.35
Hollócska, a kis rosszcsont, 17.25 Mickey egér
játszótere, 18.40 Yo Yo,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Született szinglik
(amer.), 21.25 Én vagyok
itt!, 22.40 Akusztik, 0.45
Tanárok gyöngye (német)

TV2

RTL Klub

Pozsony 2

9.40 Kandráčék – koncert,
13.05 A világ szent helyei,
13.55 Boris Filan gálája,
14.50 Napcirkusz, 16.15
A bosszú (szlovák), 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10 A zenekar (szlovák),
21.30 Élet élőben – Jana
Kirschner, 23.05 Cum on
feel the noize

Markíza tv

9.20 Hopp (amer.), 11.25
Apukák, 12.30 Modern
Hamupipőke 2. (amer.),
14.20 Drágább az aranynál (szlovák-német), 16.10
Shrek 2. (amer.), 17.55
Apukák (szlovák), 19.00
Híradó, 20.20 Sporthírek,
20.30 Szomszédok, 21.20
A konyha, 22.10 Szórakoztató műsor, 23.00 Inferno
(amer.), 1.20 Robin Hood
(amer.)

JOJ TV

7.10 Jégkorszak (amer.),
7.40 A múmia (amer.),
10.15 Az őr ülten szomor ú
királylány (szlovák), 12.10
A vasálarcos (amer.), 14.50
Jégkorszak (amer.), 16.50
Vándorsólyom kisasszony
különleges
gyer mekei
(amer.), 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 In kognitó,
23.10 Heti Hetes

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, 19.10 Bezár a
bazár!, 20.45 A bank, 22.00
Pénzt vagy éveket!, 23.25
Magánnyomozók

RTL Klub

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

Duna World

10.30 Rejtett forrás (szlovák), 13.25 Ilyenek voltunk,
14.55 Grimm mesék, 15.55
A harmadik királyfi (cseh),
17.25 Monte Cristo grófja,
19.00 Híradó, 20.30 Mezítláb a tarlón (szlovák), 22.15
Bűnügyi történetek, 23.15
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk (francia), 0.55
Monte Cristo grófja

TV2

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.)

RTL II

13.25 Honfoglaló, 14.15 Végtelen szerelem (török), 15.10
Hat nővér (spanyol), 16.10
Rex felügyelő (olasz), 17.05
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Önök kérték,
21.25 Diagnózis (lengyel),
22.25 Velvet Divatház (spanyol), 23.20 A rendszerváltás
politikusai

Pozsony 1

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

6.00 Reggeli, 12.00 Fókusz
Plusz, 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), 21.05 Barátok közt, 21.40 Magnum
(amer.), 22.35 Házon kívül,
23.10 XXI. század

Duna tv

10.30 Új idők, új dalai,
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 19.05 Szerelmes
földrajz, 19.35 Itthon vagy,
20.00 Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

SZERDA

6.00 Reggeli, 12.00 A simlis
és a szende (amer.), 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), 21.05
Barátok közt, 21.40 Toplista, 22.50 CSI: New York-i
helyszínelők (amer.), 0.25
Démonok között (amer.)

11.25 Vuk (magyar), 12.35
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)

12.50
Ízőrzők,
13.30
A Du na – Eu rópa ütő ere, 14.25 Tim m T haler,
avag y az eladot t nevetés
(német), 16.10 Pinok k ió
(olasz-német), 18.35 A
Vati kán szívében, 19.30
Honfoglaló, 20.25 Timo thy G reen k ülönös élete
(amer.), 22.15 Falu Fessön
(mag yar), 22.45 Szerelmeim, 23.45 Hog y volt?

M1

Duna tv

Duna World

10.25 Mindenki akadémiája,
17.25 Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes
földrajz, 19.30 Itthon vagy!,
20.00 Üdítő, 21.35 Ridikül,
22.30 Honfoglaló, 0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 Orvosok
(lengyel), 16.25 Portó, 16.55
Hegyi doktor (német), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.30 Filharmónia (francia), 21.20 Klinika Charité (német), 22.15
Banks főfelügyelő, 23.40
Filharmónia (francia), 0.30
Ismétlések

Pozsony 2

10.15 Kémek a vadonban,
11.20 Mesék, 12.05 Élő
panoráma, 12.35 Alacsony
Tátra – Szlovákia szíve,
15.30 Ruszin magazin,
17.25 A család, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Európa története, 21.00
Dokumentumfilm,
22.25
Vissztérés Csernobilba

Markíza tv

10.45 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 12.55 A mentalista
(amer.), 14.55 Jószomszédi
viszonyok, 15.55 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Jó tudni!, 22.40 Felvég, alvég,
0.00 A mentalista (amer.),
1.45 NCIS (amer.), 2.25 Az
anyós

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 12.50 Családvédők, 14.30 A hetedik men�nyország, 17.00 Hírek, 17.35
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Szünidő
(szlovák), 22.00 A híd (cseh),
23.00 A futár (amer.)

RTL II

M2

11.30 Magyar népmesék, 12.00
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

12.55 Jamie gyors kajái,
14.10 Végtelen szerelem (török), 15.05 Hat nővér (spanyol), 16.10 Rex felügyelő
(olasz), 17.05 Ridikül, 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.20 Hej
Páva 2019, 19.30 Honfoglaló, 20.35 A maffia csak
nyáron öl (olasz), 21.35 Zenekari próba (olasz-német),
22.50 Test (lengyel), 1.20
Új idők, új dalai

Duna World

10.25 Mindenki akadémiája, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes
földrajz,
19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.00 Híradó, 21.35 Ridikül, 22.30 Honfoglaló, 0.00
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklorika, 14.25 Orvosok
(lengyel), 16.25 Csodálatos
kertek, 16.55 A hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.15 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.30 A legnagyobb
szlovák, 21.45 Ments meg,
Uram! (amer.), 23.45 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.00 Élő
panoráma, 12.20 Kerékpártúrák, 14.25 A diagnózis,
15.20 Magyar magazin,
16.20 Regina, 17.25 A család, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.25 Mozi, 23.20
Fesztiválok

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok 12.00 Családi tör ténetek, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 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

JOJ TV

8.40 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 12.50 Családvédők, 14.30 A hetedik men�nyország, 17.35 Tárgyalóterem, 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 A hős Max
(amer.), 23.00 Korrupt zsaruk (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A bank, 22.00 Pénzt,
vagy éveket!, 23.25 Magánnyomozók

RTL Klub

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), 21.05 Barátok közt, 21.40 Gyertek át!,
22.50 Privát kopók (amer.),
0.30 Brandmánia, 1.35 Az
igazi nő

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.)

M2

11.20 Mirr-Murr kandúr,
13.25 Hollócska, a kis rosszcsont, 14.00 Gondos bocsok,
15.00 Rozsdalovag, 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)

Duna tv

12.00 Híradó, 12.50 Jamie
egyszer ű kajái, 13.15 Honfoglaló, 14.00 Végtelen
szerelem (török), 14.50 Hat
nővér (spanyol), 15.55 Rex
felügyelő (olasz), 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Fábr y,
21.50 Halj már meg! (magyar), 23.35 Néhány szó,
23.50 Édes Anna (magyar),
1.45 Önök kér ték

Duna World

10.25 Mindenki Akadémiája, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.25 Itthon vagy!, 20.00 Szenes
Iván 95, 21.00 Híradó,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 0.00 Mindenki
Akadémiája

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, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A bank, 22.00 Pénzt,
vagy éveket!, 23.25 Viharsziget (amer.)

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.00 Kölyökkalauz, 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), 21.05
Barátok közt, 21.40 Doktor Mur phy (amer.), 22.40
Showder Klub, 0.25 Gyertek át!

RTL II

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 Szerelem kölcsönbe (amer.)

M2

11.20 Mirr-Murr kandúr,
12.40 Ernest és Celestine,
14.00 Gondos bocsok, 15.00
Rozsdalovag, 17.25 Mickey
egér játszótere, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Családvarázs, 22.40 Odaát (amer.),
23.25 Akvárium, 0.25 Tanárok gyöngye (német)

Duna tv

12.50 Jamie egyszerű kajái,
13.20 Honfoglaló, 14.10 Végtelen szerelem (török), 15.00
Hat nővér (spanyol), 16.10
Rex felügyelő (osztrák), 17.05
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 A keresztapus (amer.angol), 22.15 Mázli (magyar),
23.45 A répa (magyar)

Duna World

10.25 Mindenki akadémiája, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.30 Itthon vagy!, 20.00 Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.30
Honfoglaló

Pozsony 1

Pozsony 1

Pozsony 2

Pozsony 2

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 O r vosok
(leng yel), 16.25 Csod álatos ke r tek , 16.55 He g y i dok tor (német), 17.45
A pá rbaj, 18.15 Ö ten
öt ellen , 19.0 0 H í r a dó,
20.30 A r a ny idők , 21.35
A h it (német), 23.10 A z
élet örömei, 23.35 O r vo sok (leng yel), 0.20 Na sh
Br idges
11.50 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 12.30 Szent
helyek, 14.25 Művészetek, 15.20 Roma magazin,
17.00 Hírek, 17.25 A család, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 22.25 Történelem,
23.15 Rendőrség

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00
Családi történetek, 13.00 A
mentalista (amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Apukák (szlovák), 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 Jó tudni!, 22.45 Csaláti történetek

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 12.50 A
család védelmezői, 14.30
A hetedik mennyország,
17.35 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

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 Menjü n k a
ke r tbe!, 16.25 Csod álatos
ke r tek , 16.55 Heg y i doktor (német), 17.45 A pá rbaj, 18.15 Ö ten öt ellen ,
19.0 0 H í r a dó, 20.30 M it
t udom én , 22.05 Út t ala n
ut a kon , 22.40 A fé r f ia k , a k i k ut áljá k a nőket
(a me r.), 1.10 Na sh Br idges (a me r.)
12.00 Élő panoráma, 12.30
Kerékpártúrák, 13.30 Egyházi
műsor, 15.25 Szemtől szembe,
17.00 Hírek, 17.25 A család,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10 A család, 20.35 Mint
a vadlibák, 21.30 Talkshow,
22.35 A lány halála (osztrák)

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.05 Jószomszédi viszonyok, 12.05 Családi történetek, 13.05 A mentalista (amer.), 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Orvlövész (amer.), 23.05 Golyózápor (amer.), 0.50 Mentalista (amer.)

JOJ TV

10.55 Tendőrök akcióban,
12.55 Topsztár, 13.25 Szupermama, 14.40 A hetedik
mennyország, 17.50 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 X-Men (amer.),
23.50 Outsider (amer.), 2.00
Tökös csávó (amer.)
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Növényvédelem

Ceremónia

Sürgető feladat a fák védelme

Az április sem eseménytelen
a kerttulajdonosok számára,
hiszen számos teendőnk lesz
ebben a hónapban is. Kiemelt a
növényvédelem, hiszen számos
kórokozó és rovar támadását
kell megfékeznünk, illetve a
már fertőzött területeket kell
kezelni és a továbbszaporodást
meg kell tudnunk állítani. Így a
szabadidőnk kitöltését, illetve a
szabad levegőn tevékenykedésünket nagyban segíti
elő ez az időszak. De
lássuk, pontosan milyen feladatok is várnak
ránk.
Áprilisban a kevés
csapadék ellenére a talajból párolog annyi
nedvesség a napsütés
és az enyhébb idő hatására, hogy a gombafélék elkezdjenek nőni.
Az egyik legfertőzőbb a
monília, amely a bibéken át hatol a növénybe,
és a növényt kiszárítja,
elpusztítja. Számtalan
megoldás létezik a permetek között, mindenképpen javasoljuk szakember segítségét a megfelelő
kiválasztásában. Vannak felszívódó és a bibéken keresztül felszívódó permetek is, mindkettő
megnyugtató megoldást nyújt
számunkra.
Ha már elkéstünk volna és a
fertőzés megtörtént, barnás
foltokat fedezhetünk fel a leveleken, bibéken és száradásnak
indul a fertőzött rész. Ilyenkor
már csak az ág lemetszése segíthet megmenteni a fát. Ebben
az esetben bőven a fertőzés
határán túl, körülbelül 30-50
centiméterrel lejjebb, az egészséges ágrészt kell lemetszeni és
eltávolítani.

Emellett az április egy másik,
agresszívan terjedő vendéggel
is megajándékoz bennünket,
hiszen a meleg hatására ilyenkor kezd el kirajzani a földből
a szilvadarázs is. Ez a kártevő
sárga színű, körülbelül fél centiméterre megnövő kellemetlen
vendég a fákon. A kirajzás után
szinte azonnal ellepik a virágzó
fákat, és peterakásba kezdenek,
amelyek 4-5 héttel később le-

potyognak a fáról és a földbe
fúrják magukat, hogy ott teleljenek ki, jövő áprilisban pedig
kezdődhessen az egész mizéria elölről. Megfékezésükre
egy ősrégi módszert ajánlunk,
amely a fizikán alapszik. Terítsünk a fa alá bármilyen ös�szefüggő nejlont vagy lepedőt a
kora reggeli órákban, és rázzuk
meg alaposan a fát. Ezt a fajta
tisztítást érdemes több napon
keresztül is megismételni és a
felfogott rovarmennyiséget elégetni.
Az április a gyümölcsös tekintetében leginkább az almafákról szól. Az ezeket megtámadó

bakteriális kórokozó hatalmas
pusztításra képes, látványra pedig a nevéhez hűen a tűzelhalás
tüneteit tapasztalhatjuk. Hajtásszáradással és -elhalással,
virágzás esetén a virágok barnulásával jár. Fertőzés esetén
pedig a már említett, bő egészséges ágdarabbal való lemetszés, vágás tud segíteni.
A másik kellemetlen kórokozó
a lisztharmat, amelynek tünetei
könnyedén
észrevehetők. Sokkal sűrűbben vannak a levelek
a fertőzött részen, és
egy kanálhoz hasonlóan összepöndörödnek a levelek, valamint keskenyebbek az
egészségeseknél. Természetesen a megfékezésükre van megoldás,
alacsony hőmérsékleten ható permetszerekkel kell kezelnünk a
fertőzött területet.
Megjelenik még áprilisban a meztelen
csiga is, amely nagy
előszeretettel veti neki
magát például az epresünknek.
Sokféle házi módszer létezik
a távoltartására, de az egyik
legeredményesebb az, ha az
elkerülendő területet bevetjük
mustármaggal, 20-30 centis védősávot képezve a megvédeni
kívánt terület körül.
A legfontosabb ebben az időszakban, hogy folyamatosan,
napi szinten sétáljunk végig
kertünkön és figyeljük meg a
benne levő növényeket és fákat, mert néha csak a gyors
reagálás menthet meg egy-egy
példányt a gyorsan és pusztítóan terjeszkedő kórokozóktól.
–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
Jó tanács: Ha WC-t látsz álmodban, ne használd! Csapda...

Gazdag könyvkínálattal
várjuk
kedves
vásárlóinkat!

Az öreg székely elkezd fohászkodni a Jóistenhez:
– Édes, drága Jóistenem, én olyan nagyon szeretem a feleségemet, hogy mindenemet odaadnám érte!
– Ne engedd, hogy beteg legyen, legyek inkább én!
– Ne engedd, hogy szenvedjen az életben, szenvedjek inkább én!
– Ne engedd, hogy özvegy legyen, legyek inkább én!
– Az én vejem egy áldott jó ember! – dicsekszik az anyós a vendégeknek –
Mindenhová elvisz.
A vő rezignáltan teszi hozzá:
– Ez igaz, de sajnos a mama mindenhonnan visszajön.

A kórházban a belgyógyászat folyosóján rászól a nővérke az egyik betegre:
– Na, Szabó úr, elég a sétálgatásból, feküdjünk csak be szépen az ágyunkba!
– Én nem bánom, de mi lesz, ha valaki rajtakap bennünket?
A szöszi kiszáll a taxiból, majd megkérdezi:
– Mennyibe került ez a kis furikázás?
A taxis rápillant a taxiórára:
– Húsz euró lesz, kisasszony.
A szöszi átnyújt egy tízest, mire a sofőr:
– Hölgyem ez csak a fele!
– Csak nem képzeli, hogy a maga részét is én fizetem?!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Mivel nincs semmi, ami
most motiválhatná, nem valószínű, hogy kemény feladatokat
oldana meg. Nehéz most az ön kedvében járni, semmi sem az
igazi. Talán csak kedvese tudja kimozdítani a mélypontról és
gondoskodó szeretetével újra felrázni. Legyen érte hálás párjának!
HALAK (február 21. – március 20.) Ha felismeri egy kapcsolat manipulatív jellegét, valószínűleg sikerül változtatnia rajta.
Legjobban úgy védekezhet, ha érvényesíti saját akaratát és nem
engedi magát irányítani, illetve szabadságát korlátozni. Határozottsága életének más területén is változásokat fog hozni.
KOS (március 21. – április 20.) Érzelmei ingadozóak, de ez most
egy csöppet sem izgatja. Úgy döntött, hogy a világnak kell alkalmazkodnia szeszélyeihez, nem pedig fordítva. Olyan szerencsés
helyzetben van, hogy környezetétől most megkapja mindazt az
elismerést és támogatást, amire szüksége van.
BIKA (április 21. – május 20.) Aktív napokra számíthat, szinte
minden estét máshol tölt el. Érdekes emberekkel fog megismerkedni, különös helyzetekbe kerül és ezt persze nagyon fogja élvezni. Feltölti az érzés, hogy mások csodálják és elismerik, de ne
engedje önteltségig fajulni a dolgot.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Barátai mindig szívesen keresik
társaságát, hiszen ön a lelke a csapatnak. Azok, akiket bizalmába
fogadott, mindig érzik, mennyire szereti őket, és milyen hűségesen ragaszkodik hozzájuk. Legyen őszinte önmagához, kedvese is
feltétel nélkül biztos lehet hűségében?
RÁK (június 22. – július 22.) Hallgassa meg a kritikát és lehetőleg ne tagadjon mindent azonnal. Pár nap múlva párja is belátja
majd tévedését és akkor hálás lesz önnek, amiért nem engedte,
hogy veszekedéssé fajuljon ez a nézeteltérés. Mindenképpen
próbálja kideríteni, valójában miért ilyen feszült kedvese!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Úgy érzi, környezete elvárja öntől, hogy ura maradjon szenvedélyes érzelmeinek
és óriási energiakitöréseinek. Pedig sokkal inkább valódi énjére
lennének kíváncsiak, ám ön szigorúan védelmezi érzelmi világát
és ez szinte lehetetlenné teszi az igazán bensőséges kapcsolatot.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne féljen attól, hogy
felsül valamiben és kiderül, hogy ön is csak egy egyszerű ember,
hétköznapi hibákkal és gyengeségekkel! A környezetében élők
tudják, hogy nem tökéletes és így is szeretik. Ha elengedi magát,
mások is sokkal inkább önmaguk mernek lenni az ön jelenlé
tében.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Látszólag nagyon lefoglalják családi ügyei, de valójában továbbra is elsősorban hivatásának alakulása érdekli, és ha ezen a téren nem juthat előre,
akkor hajlamos fontoskodásban kiélni magát. Ha nem tud mással foglalkozni, legalább környezetét ne kínozza ezzel a témával,
egyszerűen vonuljon félre!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha azt akarja kedvese
tudomására hozni, hogy több függetlenségre vágyik, fogalmazzon
nagyon tapintatosan, mert mások számára ez egyet jelent a szakítással. Azt azonban mindenképp mondja el neki, mennyire fontos
önnek egyéni szabadsága és hogy ne érezze megkötve magát.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szereti, ha rokonok
és barátok önre bízzák legféltettebb titkaikat. Mivel nem kíváncsiskodás vezeti, hanem valóban segíteni akar, sokszor olyasmit
is elmondanak önnek az emberek, amit még soha senkinek. Ön
pedig pontosan megérzi, hogy kinek mire van szüksége.
BAK (december 22. – január 20.) Nem biztos, hogy önnek is
sikerül az, ami másoknak, ezért ne kockáztassa a szerencséjét,
különösen a sportban legyen óvatos! Igen jó eredményeket érhet
el azonban olyan területeken, ahol a szellemi képességek esnek
nagyobb súllyal a latba. Élvezi és sorra nyeri az ilyen játékokat.
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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 – földmérő munkák
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

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 *

Ponúka Vám kontajnerovú prepravú
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3
kontajneroch.

Konténeres hulladékszállítás, építési
törmelék és ipari
hulladék 3 m3, 5,5
m3, 8 m3-es konténerekben.

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 harmincötödik fordulója:
MBK Rieker COM-therm Komárom – BC Privigye
86:77 (21:15, 17:24, 22:16, 26:22)

Hatalmas csatában, megérdemelten győzött a korábbi vereség után a komáromi csapat, amikor az ezüstérmes Privigyét
szinte megalázta.
Az első negyedben lehengerlő negyedben a privigyeiek erőjátékkal és a lelkes közönség sítették védelmüket, és dobóik
üdvrivalgása mellett, fölénye- is formába lendültek. Így nem
sen győztek kosarasaink.
csak kiegyenlítettek, hanem
Az első pontok a találkozó egy pontos előnnyel zárhatták
harmadik percében szület- az első félidőt. A komáromiak
tek Miloševič révén, aki két a nagyszünetben új taktikát
hárompontos és két bünte- választottak és a harmadik játő után nyolcpontos vezetést tékrészben ismét érezhető volt
biztosított a komáromiaknak. technikai előnyük. Hatpontos
Ezután a privigyeiek is lázba vezetéshez jutottak és bárjöttek és igyekeztek lefaragni mennyire is igyekeztek a prihátrányukat. A negyed végére vigyeiek az eredményt az utolazonban így is megmaradt a só játékrészben kiegyenlíteni,
hazaiaknak hatpontos vezetés. illetve megfordítani, további
Ennek azonban nem sokáig négy ponttal gazdagította álláörülhettünk, mert a második sát a hazai csapat.

BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom
96:74 (49:39 * 22:20, 27:19, 23:14, 24:21)

Az első és az utolsó játékrészben még tartotta a lépést a komáromi csapat, ám a privigyeiek kihasználták a hazai pálya
minden előnyét. A második és
harmadik játékrészben minden
igyekezet ellenére a vendéglátók hatalmas rohamai ellen
nem tudott kellőképpen véde-

kezni a komáromi legénység.
Komárom legjobbjai: Delič és
Brooks 15-15, Goodman, Jankovič 11-11.
Lapzárta után, kedden került
sor a végső összecsapásra,
amikor lényegében minden
eldől … remélhetően telt házas a sportcsarnok.

LABDARÚGÁS

A 23. forduló – KFC Komárom – Poprad 0:1 (0:0)

A bajnoki táblázat ezüstérmese valójában megelégedett volna egy komáromi döntetlennel is. Sokáig úgy tűnt, hogy
ez a célja teljesül is, hiszen az első negyvenöt perc gól nélkül telt el. Egyértelmű azonban, hogy a KFC tudása legjavát nyújtotta és méltó ellenfele volt a Tátra-alji csapatnak. Egy kis szerencsével akár elkerülhető lett volna az, hogy
három ponttal gazdagodjanak a poprádiak.
A találkozó 4. percében Kupec percében még Nurkovič került poprádiak jutottak előnybe. Hi- a partjelző lest jelzett, így a gól
került helyzetbe, de a labda nem helyzetbe, de lövése a védőkről ába kapcsolt nagyobb fordulatra érvénytelen lett, ami óriási csatalálta el a kaput. Néhány perc- lepattant. A második félidőben, a KFC csapata, gólt lőniük nem lódást jelentett a játékosoknak
cel később azonban már Slá- a találkozó 54. percében Krén sikerült. Igaz, a 85. percben és a lelkes szurkolóknak egyaviknak, KFC kapusának kellett hozta gólhelyzetbe Nurkovičot, Kollár, a cserejátékos a kapu ránt. Komárom a bajnoki tábremekelnie. Mindebből látható, de lövése a poprádi kapus kezé- jobb sarka felé lőtt, Nurkovič lázat 5. helyén áll 35 ponttal, a
hogy a két csapat folyamatosan ben landolt. Két perccel később belefejelt és a labda a poprádi- hét végén játékosaik Kassára
hajrázott. Az első félidő utolsó viszont az ellentámadásból a ak kapujában landolt. Viszont utaznak.
IV. liga, 21. forduló
Nyitrakörtvélyes – Marcelháza 0:4 (0:2) A tavaszi idény első
hazai találkozóján a körtvélyesiek iskolát kaptak labdarúgásból.
Góllövők: 13. perc Németh, 33.
perc Bačík, Kosťukevič 63. perc
Dikácz, * Negyed – Gúta 0:1
(0:1) Jól jött Gútának a hárompontos győzelem, amelyet a 23.
percben Jakab vívott ki * Újlót
– Ímely 1:2 (0:0) A kiegyensúlyozott félidő után a 62. percben
Straňák megszerezte a vendégek
vezető gólját, majd a 81. percben Gajdoš talált a hálóba. Újlót
becsületgólja a 84. percben született.
V. liga, 21. forduló
Ekel – Perbete 3:1 (2:1) Izgalmas, látványos találkozón góllövők: Rigó 2, Hrabovský illetve
Vašíček * Nagykér – Naszvad
0:3 (0:2) Fölényes győzelmet

ASZTALITENISZ

Jubileumi húsvéti asztalitenisz-torna

Április 20-án, 9 órakor veszi kezdetét a gútai sportcsarnokban a 10.
húsvéti asztalitenisz-torna, amelyen két kategóriában, az amatőrök
és a járási bajnokságban szereplő, regisztrált játékosok mérik össze
ügyességüket. Regisztrálni lehet a 0905 661 206-os telefonszámon,
vagy a verseny napján 8 és 9 óra között a sportcsarnokban.

SÁRKÁNYHAJÓ
Sárkányok a Selye János Gimnáziumból

Március 30-án a komáromi Selye János Gimnázium diákjainak egy kis csapata sikeresen
megérkezett a váci városi uszoda és strandfürdő fedett medencéjéhez. A Váci Sulisárkánybajnokság idén 6. alkalommal került megrendezésre, amelyen úszómedencében versenyeznek a sárkányhajó-csapatok.
A megnyitó után részt vett Wichmann Tamás,
9-szeres kenu világbajnok, olimpikon is. Az
első fordulókban az alapiskolások mérhették
össze erőiket, majd következtek a középiskolások. A gimisek összesen négy fordulóban
mutathatták meg, mit tud a hattagú, erős selyés
csapat.
A csónakban ülés először a kezdőknek nehezebb volt, de gyorsan belejöttek a komáromiak
is. Meg is nyertek három fordulót, a Boronkai csi jóvoltából. Finom fagyi volt, egyből jobb
szakgimnázium csapata viszont túlságosan kedvre derült mindenki. Ebédre gyümölcsleerősnek bizonyult, erősebb csapatnak, mint a vest és ízletes spagettit kaptak váci barátaiktól.
komáromiaké volt, így a döntőt elvesztették. Kis pihenés és beszélgetés után fáradtan, de teli
De Paraska István tanár úr nem hagyta diákja- hassal indulhattak haza Vácról, a megtisztelő 2.
it búslakodni: a verseny végén elsétáltak egy helyezéssel a nyakukban.
közeli cukrászdába és fagyiztak egyet Isti báPálmay Anikó

RÖPLABDA

Férfi extraliga – az ötödik helyért (a sorozat első összecsapása):
VK MIRAD PU Eperjes – VK Spartak UJS Komárom
3:1 (-26, 20, 22, 10) – a sorozat állása 1:0
Rendkívül sokat segített a hazai pálya előnye az eperjesieknek, akiket viszont meglepett
a komáromiak harciassága. Az
első játékrészben a vendégek
rendkívül összpontosítottan

játszottak és jogosan csillant
meg a remény, hogy akár a találkozó győzteseként hagyhatják el a keleti pályát. Sajnos
nem így történt, a további három szettben már nem tudtak

lépést tartani és gyengébbnek
bizonyultak. A visszavágóra
Komáromban kerül sor, s remélhetően az itteni pálya, meg
a lelkes szurkolók segítik a
csapatot a méltó szereplésnél.
Negyedik alkalommal nyerte
meg a komáromi Selye János
Gimnázium Hengerics Péter
tanár által felkészített csapata a középiskolások kerületi
röplabdabajnokságát,
így
bejutottak az országos döntőbe. A csapat tagjai voltak (a
fényképen balról): felső sor:
Hriňa Attila, Halász Viktor,
Vermes Ákos, Králik Máté,
Lakatos Áron, Jánosdeák
Márk, Gyurenka Ádám; alsó
sor: Mészáros Csaba, Sánta
János, Szeles Bence, Szalay
Mátyás és Lakatos Gergő.

arattak a naszvadiak Góllövők:
Domiciano, Dósa és Czabány *
Berekalja – Nagykeszi 2:2 (1:1)
Kiegyensúlyozott mérkőzés után
jogosan hoztak el a kesziek pontot ellenfelüktől. Góllövők: Turza
és Polišťuk * Hetény – Gyarak
0:2 (0:0) Inkább balszerencsés
volt a hetényi csapat, mint ügyetlen * Ipolyság – Ógyalla 3:1
(2:0) A ságiak jobb kondícióban
voltak. Góllövő: Semenjuk.
VI. liga, 21. forduló
Ifjúságfalva – Újgyalla 1:3
(0:1) A bajnokság éllovasa ezúttal sem kegyelmezett. Góllövők:
26., 55. és 88. percben Németh

(mesterhármas), illetve a 78.
percben Moravský * Pat – Bajcs
1:2 (1:1) A 6. percben Németh
juttatta vezetéshez a patiakat,
majd két öngóllal a bajcsiak
győztek * Csicsó – Bátorkeszi
1:0 (1:0) Nagy a 7. percben büntetőből szerzett előnyt a csicsóiaknak, amit a kesziek nem tudtak
kijavítani * Izsa – Nemesócsa
2:2 (2:1) Zachar a 3. percben
megszerezte Izsa első gólját,
amire a 29. percben Vontszemű
válaszolt. A 32. percben Hegedűs ismét Izsát hozta előnybe, de
a 77. percben Hipp kiegyenlített
* Dunaradvány/Marcelháza B

– Keszegfalva 1:0 (0:0) Góllövő: Kósa (75. perc) * Dunamocs
– Búcs 3:1 (2:1), góllövők: Varró (44. és 84. p), Horák (21. p),
illetve Simon (31. p) * Szilos
– Csallóközaranyos 8:0 (3:0)
Góllövők: Kosztolányi Sz. 2, Pivoda 2, Babiš B., Méhes, Cabada, Géč 1-1* Örsújfalu – Vágfüzes/Kava 3:0 (1:0), góllövők:
Mészáros, Salma és Fiala.
VII. liga, 16. forduló
Lakszakállas – Bogyarét 13:1
(2:0) Góllövők: Császár Zs. 7,
Győri 5, Császár A, illetve Németh. Tany kilépett a bajnokságból.

Női labdarúgás: Pozsonyligetfalu – KFC Komárom 4:3 (2:2)

A Boros Dominika – Ciria Klaudia, Nagy Laura, Balázs Aranka, Csicsó Dóra – Németh Vivien, Tóközi
Tímea, Csicsó Andrea, Gaál Csenge – Pintér Noémi, Pauer Tünde, (cserék) Hatyina Zsófia, Győri Bianka, Beke Réka, Szabó Rebeka, Horváth Beatrix, Patócs Dorina felállítású csapat lelkesen küzdött,
de a találkozó a kihagyott helyzetek játéka és egy magát játékvezetőnek tartó „személy” meccse volt.
Mindvégig mezőnyfölényben játszott a csapat, is nekik, mert innentől tördelték a játékot, húzták
sajnos a több mint egy tucat kihagyott helyzet az időt. A 4. gólnál Boros védett egy lövést, de a
megbosszulta magát. A játékvezető szintén kitett kipattanóval már nem tudott mit kezdeni. A 70.
magáért. A 13. percben a kapus elsodorta Pau- percben Pintér egy rossz lefordulás után a földön
ert, de a játék folytatódott, mert szerinte nem volt maradt, sajnos a sürgősségire került, ahol gipsz
kontaktus. A hazaiak két kontrából szereztek gólt várt rá. Az eredményen sajnos már nem tudtak
és ezzel be is fejezték a helyzeteiket. A félidőben a lányok változtatni, hiába szorították be a hazaegy öngól és egy Pauer fejes után 2:2-vel fordul- iakat. A felnőttek és a két ificsapat után így ők
tak. Már a második félidő elején Németh révén is pont nélkül távoztak, de a bajnokság megy tovezetést szereztek, amire a hazaiak egy 3-4 mé- vább. Hajrá KFC, hajrá lányok!
Hajabács Gábor
teres lesgóllal válaszoltak. Az eredmény tetszett

TEREPKERÉKPÁROZÁS

Dunaalmáson rendezték az V. BRIGETIO MTB MARATON-t. Ez IS terepkerékpáros verseny
volt, s bár csak 35 km a táv, de 800 m-es szintkülönbséget kellett a versenyzőknek leküzdeniük.
A reggeli eső és hideg ellenére sok volt a résztvevő. A C.K.PIKO-BIKE csapatának tagjai 5 érmet hoztak haza. A női Master 2 korcsoportban (40-59 évesek) mindhárom érmet a komáromiak
nyerték, és senki mást nem engedtek fel a dobogóra: 1. Farkas Silvia, 2. Poláčková Mária, 3. Csiba
Ildikó. További eredményeink: Férfi Master 2 (40-49): 3. Gelle László, 11. Buga Fridrich, 13.
Vida József. Férfi Master 3 (50-59): 2. Kurdi István, 6. Kovács Kamill.

G Y O R S U L Á S I M O TO R O Z Á S
Szabó Coco István azt mondta, hogy lassan felhagy
majd a gyorsasági motorversennyel, de azzal úgy
van, mint a szerelemmel ... felejthetetlen élményeket
nyújt.
Most, hogy kitavaszodott, ismét előkerült a „moci” a garázsból, ahol a téli főjavítás után illik azt kipróbálni. Ha
már a múlt hét végén a Kiskunfélegyházi repülőtér betonján gyülekeztek a régi barátok, nem hiányozhatott kötülük
Coco sem. És ugyebár, ha már ott volt a beton, a benzingőz, az idénynyitó versenyen nyeregbe pattant. A verseny
érdekessége az volt, hogy a magyar és a szlovákiai kupasorozat része volt, ráadásul az SŠA és a SMF versenye is.
Coco ezúttal a 402 méteres pályán 9,46 sec-os idő alatt
ért célba, s legnagyobb sebessége 246 km/óra volt. Szabó
István a szlovák kupasorozatban mindkét versenyben az
első helyen végzett... A magyar versenyben 2 század másodperccel csúszott a döntőben a 2. helyre.

DÍJLOVAGLÁS

A korai európai arisztokraták lovaik képzettségét lovas felvonulásokon mutatták be, míg a mai
különböző szintű díjlovas versenyeken az idomítás sikeréről szabályos díjlovas négyszögben

az előre meghatározott mozdulatsorokból álló
feladatok végrehajtásával adnak számot a versenyzők. A díjlovaglás egyrészt a lovassportok
egyik szakága, melyet sokan a lovassportok királynőjének tartanak, másrészt a ló kiképzésének
egyik módja. Díjlovas versenyeket rendeznek a
kezdőtől egészen az olimpiai szintig. A magas
fokon kiképzett díjló bízik lovasában, és a gyakorlott lovas legkisebb jelzésére készségesen,
nyugodtságát, elengedettségét, könnyedségét
megőrizve hajtja végre a tőle megkívánt mozdulatot. A díjlovaglást néha a baletthez hasonlítják.
Ebben a lovassportban új komáromi csillag születhet, hiszen Fülöp Viktória, a komáromi Mariánum Katolikus Gimnázium első osztályos
tanulója, a Kisbábolna Lovas Klub rendezte
szabadidős díjlovagló verseny E8 programjában
első díjat nyert. Ceremony nevű ló hátán kiválóan oldotta meg a feladatokat. Felvételünkön Viktória balról a harmadik a díjkiosztón, kezében a
díszoklevéllel és a kupával.

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

GRATULÁLUNK

április 20 -án Tivadar
április 21-én Konrád (Húsvétvasárnap)
április 22-én Csilla, Noémi
április 23-án Béla
április 24-én György
április 25-én Márk
április 26-án Ervin
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik
születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Bagin Attila és a
hetényi Sáraiová Zuzana.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az újgyallai
Bugáňová Soňa, az ógyallai Lakatos
Kemal, a komáromi Mečárová Gréta és
Vajkai Bence, a nagykeszi Szűcs Izabella, a
csicsói Hubik Peter, a marcelházai Keszeg
Csanád, a farkasdi Miťková Nicoleta és a
párkányi Paškovič Matej.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Drozdík Imre (61 éves), a gútai
Tóth László (80 éves) és Szépe Gábor (79 éves), a
csallóközaranyosi Michelberger József (55 éves),
a bátorkeszi Dostál Ferenc (86 éves), a komáromfüssi Borsiczky Tibor (57 éves), a lakszakállasi
Dorák Győző (67 éves), a nemesócsai Valenti Pavol (88 éves), a bogyai Mészáros Vilma (85 éves)
és Derzsi Ottó (68 éves).
Emléküket megőrizzük!

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

Locsolkodó-váró

Hozzávalók / 4 adag:
12 szelet lapkasajt
10 dkg trappista sajt
5 db tojás
1 csokor petrezselyemzöld
10 dkg sajtkrém
só, fehér bors, 1 tk mustár
10 dkg vaj
10 szelet gépsonka
Elkészítése:
Egy tepsibe sütőpapírt helyezünk, amire ráfektetjük a sajtszeleteket úgy, hogy kissé fedjék egymást. Ráreszeljük a trappista sajtot,
és 2 percre előmelegített sütőbe toljuk (éppen csak annyira, hogy
a sajtok egymáshoz tapadjanak).
A tojást keményre főzzük, majd meghámozzuk, és a sárgáját kives�szük. A tojásfehérjét apró kockára vágjuk, a petrezselyemzöldet felaprítjuk, és mindkettőt a sajtkrémhez keverjük, majd sóval és fehér
borssal ízesítjük. A tojássárgáját a vajjal és a mustárral jól elkeverjük, szintén kevés sóval és borssal ízesítjük.
A sajtlapokra egyenletesen rákenjük a tojásfehérjés masszát, majd
befedjük a sonkaszeletekkel. Ezt követően a sonkára rákenjük a tojássárgás keveréket, és az egészet óvatosan feltekerjük, majd hűtőszekrénybe tesszük. Éles késsel szeleteljük, és pirítóssal tálaljuk.

Húsvéti műzlis keksz

Hozzávalók:
30 dkg liszt
2 tk. sütőpor
1 csipet só
14 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
20 dkg vaj
2 tojás
1 tk. sütőpor
250 g csokis müzli

Elkészítés:
Melegítsük elő a sütőt 175 müzli keveréket, majd sütőfokra. A tojásokat tálba üt- papírral bélelt tepsire kanajük, hozzáadjuk a puha vajat, lazzuk. Hagyjunk a kekszek
a porcukrot, a narancs reszelt között 3-4 cm távolságot,
héját, valamint a vaníliacuk- mert sütés közben veszi fel
rot. Robotgéppel habosra ke- a kerek kekszformát. Készítverjük, egy csipet sót adunk hetünk kisebb vagy nagyobb
hozzá. Átszitáljuk a lisztet a kekszeket. Érdemesebb nasütőporral, majd kanállal a gyobb fajtákat készíteni
masszához keverjük és ezzel
el is készült a kekszalapunk.
Sütés: 175 fokon 17 perc
Belekeverjük a csokoládés
a sütő középső részében.

Eladó ezüstmetál Škoda Felícia 1,2 (19 ezer km).
Tel.: 0908 403 539.
Idősebb hölgy mellé
ápolónőt keresünk
Komáromban.

Tel.: 0944 628 040

Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os,
lakópark építésére alkalmas, a községi fejlesztési tervben is szereplő) telek. Tel.: 0907 789 807

MUNKALEHETŐSÉG

A PROJEKT – MARKET Kft.
munkalehetőséget kínál
tehergépkocsi vezetői munkakörbe
fagyasztott áru széthordására
áprilistól szeptemberig.
Feltételek: minimum B típusú jogosítvány
3,5 t-ig, jó kommunikációs készség, magyar
és szlovák nyelv megfelelő ismerete.
C típusú jogosítvány előny, ami lehetőséget
nyújt állandó munkaviszonyra.
Jelentkezni lehet a vállalat telephelyén
(Východná 11, 94603 Gúta) személyesen, ill. a 035/7775261,
0905642312 telefonszámokon.

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

Tel.: 0917 381 073

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával •
Főszerkesztő: Morovič Lajos • Titkárságvezető: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi. Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj
szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P. f. 38, 94501 Komárno • Tel. / Fax: 035/7731 267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs ajándékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo • A kiadó címe: 94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész
évre 20, 80 euró, félévre 10, 40 euró negyedévre 5, 20 euró • Előfizetéseket elfogad minden lapkézbesítő és postahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai Czvedler D. A. Kft.
és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam. sk • weblap: www. dunataj. sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101.

