
Lapunk  
tartalmából:

● Szülőföldet, lelket akkor 
se váltottak

● Izsán is készültek a hús-
vétra 2. oldal

● Történelmi jelentőségű 
keresztúti ájtatosság

● Készülnek a Lehár-ének-
versenyre  3. oldal

Mit kell tudnunk Mátyás király
gyermekkoráról?

A Komáromi Protestáns Nőegylet
és a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület

közös szervezésében
április 28-án (vasárnap) 16 órakor  

a komáromi református templomban  
a külhoni magyar gyerekek éve  

Adományozza adója 2 százalékát
a Podunajsko-Dunatáj

Polgári Társulásnak!
Felhívjuk olvasóink szíves fi-
gyelmét, hogy az adóbevallást 
készítő természetes és jogi 
személyek, valamint az alkal-
mazottak idén is felajánlhatják 
jövedelemadójuk 2 százalékát 
a bejegyzett civil szervezetek 
részére.
Ezt a 2018-as évre szóló adó-

bevallás benyújtásakor tehetik 
meg oly módon, hogy a „Vyh-
lásenie o poukázaní podie-
lu zaplatenej dane z príjmov 
fizickej (právnickej) osoby” 
részében a felajánlott össze-
gen kívül a következő adato-
kat tüntetik fel:

IČO: 422 01527
Právnicka forma: Občianke 

druženie
Obchodné meno:

Podunajsko-Dunatáj
Sídlo: Slnečná ul. 565/36

94 501 Komárno 

XXIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2019. ápri l is 26.  0,40 euró

Obonya Sándor felvétele

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.

Az 1919. május elsejei komáromi áttörés  
centenáriumának méltó megemlékezésére készülnek

KOMÁROM
AZ ÖSSZETARTOZÁS VÁROSA

A dél-komáromi Endresz Csoport Egyesület és az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás 
„Padovától Trianonig – I. Világháborús Emléknapok és a Komáromi áttörés 100. évfordu-
lója” címmel rendezvénysorozatot szervez, melynek középpontjában az 1919. május elsejei 
komáromi események állnak. Az I. világháborút követő, Magyarország területi épségének 
megőrzésére törekvő spontán szerveződések közül a komáromi volt a legnagyobb létszámú, 
legtöbb áldozatot követelő esemény, mely során 2-3 ezer lelkes hazafi, komáromi, győri, ta-
tai, tatabányai munkás, katona és polgár, támadást indított a történelmi Komáromot meg-
szálló cseh légionista csapatok ellen, hogy a várost újra egyesítsék.

A résztvevők hősiessége és ál-
dozatkészsége országos szinten 
gyakorlatilag visszhangtalan 
maradt a vállalkozás sikerte-
lensége miatt. A csapdába esett, 
visszavonulni képtelen magya-
rokat brutális kegyetlenséggel, 
válogatás nélkül mészárolták 
le a cseh légionisták. Az ösz-
szecsapásnak megközelítőleg 
250-300 magyar áldozata volt. 
Az I. világháborús tűzszünet 
és békediktátum körüli időszak 
határ menti történései – Em-
lékkonferencia a Komáromi 
áttörés 100. évfordulója alkal-
mából, április 30-án kerül meg-
rendezésre Dél-Komáromban 
(Arany 17. Rendezvényköz-
pont), amelynek keretében 10 
órakor Turi Bálint, Komárom 
Város alpolgármesterének és 
Arlett Tamás, az Endresz Cso-
port elnökének köszöntőjével 
nyílik, majd (10,30-tól 11 órá-
ig) Számadó Emese régész, 
múzeumigazgató: A Komáro-
mi áttörés története címmel tart 
előadást. Kapa Mátyás író (11-
tól 11,30 óráig) „Maradj meg 
magyarnak – Balassagyarmat 
regénye” című előadása kö-
vetkezik. Zeidler Miklós törté-

nész, egyetemi docens (11,45-
tól 12,15 óráig): Somoskő és 
Somoskőújfalu visszatérése 
1921-ben című elő-
adása után dr. Bot-
lik József történész 
(12,15-tól 13 óráig), 
ny. egyetemi docens 
(Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem BTK): 
A magyar nemzet 
becsületének meg-
mentői: Prónay Pál 
és Héjjas Iván című 
történelmi visszate-
kintése következik. 
Május 1-jén kerül sor 
az áttörés centenári-
uma emlékművének 
felavatására, amely 
a Duna-partjáról kö-
szönt majd az arra lá-
togatókra, jelképezve 
a két város összetar-
tozását, illetve Szent 
István kettős keresztje 
a városok hitbeli elkö-
telezettségét. Az 550 kg-os fa 
kereszt Bruncz János magyar-
országi fafaragó műhelyében 
készült és méltó emléket állít 
minden olyan magyar hősnek, 
aki életét áldozta hazája egysé-

géért. A rendezvény fő szpon-
zora Lezsák Sándor István Jó-
zsef Attila-díjas magyar költő, 

tanár, politikus, a Magyar De-
mokrata Fórum egyik alapító-
ja. A Nemzeti Fórum Egyesület 
elnöke. 2006-tól – negyedik 
ciklusban – a magyar országy-
gyűlés egyik fideszes alelnöke.A budapesti Örkény Színház május 9-én a révkomáromi Matica slovenská színháztermében 

adja elő Daniela Kapitáňová Könyv a temetőről című regényének színpadi változatát, mely a 
Pionírszív címet viseli. A regényt Mészáros Tünde fordítása alapján Ari-Nagy Barbara, Bíró 
Kriszta és Szenteczki Zita vitte színpadra. A monodrámában az egyik közismert komáromi 
személyiséget Bíró Kriszta alakítja, rendezte Szenteczki Zita.
Hogy miképp került Magyar-
országra a könyv, nem titok, 
Daniela Kapitáňová regényét a 
2016-os Könyvfesztiválon mu-
tatták be. Abban az évben Szlo-
vákia volt a fesztivál díszvendé-
ge, és a regény akkor jelent meg 
a Magvetőnél. A bemutatón ott 
volt a mostani Pionírszív elő-
adás főszereplője, Bíró Kriszta 
is, aki így nyilatkozott: – Nem 
csak az olvasmányélmény volt 
azonnal nagyon jó, hanem öt 
oldal után azt éreztem, hogy ezt 
a szöveget mondani kell. Ebből 
színházat kell csinálni. És nem 
csak azért, mert maga a regény 
is egyes szám első személyben 

íródott, egy monológ, hanem 
mert a személy, akit megjele-
nít, izgalmas színpadi figura. 
Először eszembe sem jutott, 
hogy én játszhatnám el, annyira 
egyértelmű volt, hogy a beszélő 
egy férfi; inkább azon gondol-
koztam, kinek lehetne odaadni 
a kollégák közül. Aztán teltek-
múltak a hetek, nyaraltunk, és 
egyszer csak belémhasított, 
hogy én akarom megcsinálni, 
mert addigra eljutottam oda, 
hogy Samko nem is férfi, hanem 
egy különös, nemtelen lény – 
mondta a budapesti Örkény Ist-
ván Színház színésznője. Dani-
ela Kapitáňová regényéről Bak 

Róbert a következőket írja: 
– Nehezen eldönthető, hogy a 
gyengeelméjű Samko „forrest 
gumpi” naivitással, vagy pe-
dig merő rosszindulattal tekint 
az őt körülvevő világra. Az ő 
egyetlen célja ugyanis az, hogy 
maradéktalanul beilleszkedjen 
a társadalomba. Samko pont 
olyan akar lenni, mint bárki 
más. És olyan is lesz. Kicsit 
rasszista, kicsit kirekesztő, ki-
csit besúgó, kicsit rosszindula-
tú, kicsit „agymosott”. És ez a 
„bárkimásság” nem róla mond 
el sokat, hanem a szocialista, 
posztszocialista Szlovákia át-
lagembereiről…
Izgalmas előadást tekinthetnek 
meg az érdeklődők Komárom-
ban május 9-én.

Komáromi premier egy komáromiról

Április 11-én és 12-én komáromban is lezajlott a beíratás az 
alapiskolák jövő tanévi elsős osztályaiba. Hat városi fenntar-
tású és egy egyházi intézmény várta a gyerekeket, ebből négy 
magyar és három szlovák tannyelvű iskola.
Mindegyik iskolában akadt 
olyan gyermek, akinek a szülei 
kérvényezték az iskolalátogatás 
megkezdésének halasztását. Az 
iskolaigazgatók az iskolakez-
dők pszichológiai kivizsgálását 

követően hozzák majd meg 
döntésüket ez ügyekben, vala-
mint az esetleges nulladik osz-
tályok nyitásáról is. A beíra-
tott gyermekek száma nagyon 
kiegyenlített. 
A következőképp alakult (zá-
rójelben a tavalyi évhez vi-
szonyított nagyság):
Munka Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola 66 (-14), az 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola 66 (+10), 
a Jókai Mór Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola 61 (-17), a 
Határőr Utcai Szlovák Tanítá-
si Nyelvű Alapiskola 55 (+19), 
a Rozmaring Utcai Szlovák 
Tanítási Nyelvű Alapiskola 45 
(+1), a J. A. Komenský SzT-
NyA 43 (-5), a Marianum Egy-
házi Iskolaközpont 42 (+5) új 
elsőssel büszkélkedhet.

Tárlatnyitás
a Limesben

Április 26-án 18.00 órakor, a 
komáromi Limes Galériában 
(Ferencesek utcája 31.) nyílik 
meg Csémy Olivér jubileumi 

kiállítása, a Bolyongások, a Pro 
Arte Danubii – Duna Mente 
Művészetéért Polgári Társulás 
és a Magyar Alkotó Művészek 
Szlovákiai Egyesülete szerve-
zésében. 

Lesz elég elsőosztályos 
Komáromban

Andrej Kiska államfő vétózott
Az iskolaügyi minisztérium műhelyéből származó, pedagógu-
sokról és szakszolgálati dolgozókról szóló törvényt megvétózta 
Andrej Kiska államfő. A törvényjavaslat értelmében eltörölnék a 
kreditrendszert, amelyet fokozatosan felváltana a szakmai fejlő-
désért járó díj. A szeptember 1-jétől érvényes díj hét évre szólna. 
A minisztérium szerint törvénymódosítás célja az oktatás minősé-
gének javítása lett volna.

Háromnapos kutatómunka eredményeként
a rendőrök megtalálták a gyilkos fegyvert és mást is…

Molnár Péter gyilkosait
az adósai között keresik

Miután a gútai Miroslav Marček az elé tárt bizonyítékok és vallomások hatására megtört és a 
NAKA nyitrai irodájában beismerte, hogy ő volt a Ján Kuciak és menyasszonya, Martina Kuš-
nírová gyilkosa – korábban Andrusko Zoltán vallomása alapján feltételezték, hogy Szabó Ta-
mással felváltva gyilkoltak Ján Kuciak és Molnár Imre esetében –, felgyorsultak az események. 
Két héttel ezelőtt, szerdán a nyomozók Marčekkal együtt végigjárták az útvonalat, amelyet 
Gútától Nagymácsédik, a gyilkosság színhelyéig vezetett, majd Marček megmutatta, hogy a 
Kis-Duna holtágának és a Vág összefolyásának térségében hol dobta a vízbe a gyilkos fegyvert.
A búvárok több napon át keresték az iszapos víz-
ben a fegyvert, majd Szlovákia speciális terror-
ellenes egységét, a Lynx Commandot kérték fel 
segítségül. A csapat tagjai rövid idő alatt megta-
lálták a német gyártmányú fegyvert, illetve egy 
házilag készített hangtompítót. Erről a rendőr-
ségi laboratóriumi vizsgálatnak kell eldöntenie, 
hogy Molnár Imre és Ján Kuciak gyilkosságánál 
ezt a marokfegyvert használták-e, illetve mind-
két esetben hangtompítót használt-e a gyilkos. 
Marček azt is elárulta, hogy kinél rendelte meg 
a hangtompító elkészítését, illetve a fegyver új-
raélesítését. A gútai férfinél elvégzett házkutatás 
során valóban találtak a rendőrök a munkavég-
zéshez szükséges gépparkot.
A vallomások egyeztetése alapján nem kétséges, 
hogy a korábban hivatásos katonaként tevékeny-
kedő Miroslav Marček és unokatestvére, a ko-
rábban rendőrségi nyomozóként dolgozó Szabó 
Tibor végezte ki barátjukat, a személyszállítási 
vállalkozót, Molnár Péter. Eddig sem megbízó-
juk kilétét, sem a bérgyilkosság okát nem árulták 

el. Egyedül Andrusko Zoltán volt, aki a nyomo-
zókkal együttműködve utalt arra, hogy a bérgyil-
kosság oka az, hogy Molnár nagy összegű köl-
csönöket adott ismerőseinek. Többen közülük 
százezer euró fölötti összeggel tartoztak neki. 
Valószínű, hogy közülük kerülhetett ki az, aki 
így próbált megszabadulni tartozásától.

2018. február 21-én kedvesével, Martina Kusni-
rovával együtt kivégezték nagymácsédi otthoná-
ban Ján Kuciak újságírót. Az már az első perctől 
fogva világos volt, hogy Kuciaknak a munkás-
sága miatt kellett meghalnia. Több emberről írt 
olyat, amit el akartak titkolni, így Marian Kočner 
vállalkozóról is, aki egyébként Kuciakot – nem 
sokkal mielőtt megölték volna –, halálosan meg 
is fenyegetett. Az oknyomozó újságíró a gyil-
kosság napjaiban az olasz maffia és a szlovák 
politikusok összefonódási esetlegességét fesze-
gette. Írásának nyilvánosságra hozatala buktatta 
meg Robert Ficót, valamint távozott a belügy-
miniszter és a rendőrség feje is Szlovákiában…

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  www.  dunata j .  sk  n  a  facebook-on is  n 
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Néhány gondolat
a sajtótörvényről

Jellem helyett újabb harmadik mondat
 

A Most-Híd ma bejelentett törvénymódosítási javaslatával – ha 
azt a parlament elfogadja – kikerülhet a törvényből a himnusz 
eléneklésével kapcsolatos tiltás és pénzbüntetés, amit nemrég 
maguk is megszavaztak. Ez az, ami minimálisan elvárható a 
Most-Hídtól azok után, ami történt.
Az viszont nem vall jellemes hozzáállásra, hogy a súlyos mu-
lasztás kezdeti elismerése és az azért való bocsánatkérés után 
beindult a felelősség hárítása. A Most-Híd most már ott tart, 
hogy a törvénymódosítás értelmezésére hivatkoznak mentség-
ként, miközben a parlamenti bizottságokban és a plenáris ülése-
ken a törvény benyújtójától és ellenzéki képviselőtől is néhány 
alkalommal értesülhettek arról, hogy a törvénymódosítás vagy 
annak értelmezése problémás. Ennek ellenére megszavazták a 
törvényt, és most utólag próbálják a tüzet oltani a törvényér-
telmezésre vonatkozó egyre zavarosabb és ellentmondásosabb 
kommunikációval: a látszólagos jellemes hozzáállás, amikor 
az ügy kirobbanásakor még személyi következményeket ígért, 
így lett megint a szokásos felelősséghárító, megúszásra játszó, 
„harmadik mondatos” kommunikációs taktika. 
Az MKP mindazonáltal felhívja a figyelmet, hogy a botrányos 
törvénymódosítás esetleges kijavítása esetén is csak ugyanott 
tartunk majd, ahol „a part szakad”. A szlovákiai magyarok 
identitásának kifejezését továbbra is tiltják és büntetik majd 
Szlovákiában! A magyar nemzeti színek használatára – ame-
lyek természetesen a szlovákiai magyarok jelképei is – a sport-
rendezvényeken továbbra is tilalom marad érvényben, amely 
miatt jelenleg is rendszeresen büntetnek meg magánszemélye-
ket és a dunaszerdahelyi futballklubot.
A szlovákiai magyar választók szavazataival is kormányzati 
szerephez jutott pártnak nem csak a saját hibáit kellene folya-
matosan kijavítania, hanem akár a kormányzati szerepvállalá-
suk megfontolásával kellene mindent megtennie azért, hogy 
az emberi méltóságunkat sértő tiltásokat végre valahára meg-
szüntesse.
Az MKP felhív minden jóérzésű magyar és más nemzetiségű 
polgárt, hogy írják alá a szlovákiai magyarok szabad szimbó-
lumhasználatáért indított petíciónkat.

Az MKP sajtóosztálya
2019. április 17. 

A semmi lesz ismét az eredmény
Ma megtudtuk, hogy a Most-Híd képviselői az elnök vétó után 
nem szavazzák meg újra a himnusztörvényt. Nagy eredmény! 
A himnusztiltás viszont várhatóan így is törvényerőre emel-
kedik, mivel a koalíciós partnerek magyar ügyben ezúttal is 
cserbenhagyják a pártot. A megoldás egy új törvénymódosítás 
lenne, amivel kiírják a tiltást a frissen átírt, megvétózott és 
vétótört törvényből. Értik ezt?
A Most-Híd ígéri, ha életbe is lép a „himnusztiltás”, csak pár 
napig marad hatályos. Ez a sokadik ígéret, amit hallunk. Elő-
ször azt ígérték, hogy a magyar ügyeket fogják képviselni, az-
tán azt, hogy ezekkel a koalíciós partnerekkel mindent el lehet 
érni, a félreszavazás után azt, hogy Kiskánál elintézik a vétót 
és az SNS-nél annak betartatását, valamint hogy komoly sze-
mélyi konzekvenciái lesznek az esetnek, most pedig azt, hogy 
majd lesz egy új törvény, amely feloldja a tiltást.
A sok üres ígérgetés mellett két nagy gondunk van ezzel. Az 
első, hogy az amúgy is rossz állapotokhoz térünk csak vissza, 
hiszen az eredeti törvény is korlátozó volt. A másik, hogy a 
személyi konzekvenciák levonásáról ismét megfeledkeztek az 
illetékesek.

Menyhárt József,
az MKP országos elnöke

Az élet terhétől meggyötörve
Szülőföldet, lelket

akkor sem váltottak
Valószínűleg kevesen tudják, hogy a komáromi megyeház melletti park sarká-
ban álló szobor a második világháborút követő, a sztálini diktatúrának és nem-
zetegyesítő elképzeléseknek szolgai módon eleget tevő kitelepítés szörnyűségére 
emlékeztet. A csehországi deportálások 1946 novemberétől 1947 februárjáig 
tartottak. Ebben az időszakban 44 ezer személyt (férfiakat, nőket, gyerekeket 
és öregeket) szállítottak fűtetlen marhavagonokban Csehországba. Ezt követő-
en, az 1946-ban megkötött csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény kö-
vetkezményeként 75 ezer felvidéki magyar volt kénytelen elhagyni lakhelyét, 
ott hagyva házát és mindennemű vagyonát. Ez az emberiség ellen elkövetett, a 
mai napig vissza nem vont bűntett 1949 júniusáig tartott.
A felvidékről kitelepítettek 
emléknapját minden év április 
12-én tartják a Magyar Ország-
gyűlés 86/2012. (XII. 7.) OGY 
határozata alapján, amelyet dr. 
Molnár Attila, Dél-Komárom 
polgármestere kezdeménye-
zett. Azért ezt a dátumot vá-
lasztották, mert 1947-ben ezen 
a napon kezdődött a szlovákiai 
magyar lakosság Felvidékről 
való kitelepítése. A szlovák-
magyar lakosságcsere-egyez-
ményt 1946. február 27-én 

írták alá Budapesten, és május 
14-én fogadta el a Parlament. 
A kitelepítetteket szállító első 
vasúti szerelvény 1947. április 
12-én indult el a Felvidékről, 
és 1949. június 5-ig több mint 
75 ezer embert szállítottak át 
Magyarországra.
Ezért is meglepő, hogy lénye-
gében Magyarországon egy-
fajta központi megemlékezés-
nek számít a kitelepítés napja, 
amelyet testvérvárosunkban, 
Dél-Komáromban, a Monos-

tori erőd falá-
nál (Nagy János 
szobrászművész 
alkotása) minden 
évben megtarta-
nak, miközben 
Észak-Komárom-
ban, ha az Egy 
Jobb Komáromért 
PT nem kezdemé-
nyezné, legszí-
vesebben elfelejtenének. Idén 
is ez történt, amikor az EJK 
szervezésében csak maroknyi 

Aktív fizika
a Selye János Gimnáziumban
A komáromi Selye János Gimnáziumban tartotta második projekttalálkozóját az a nemzetközi 
konzorcium, amely Erasmus+ forrásból fejleszt innovatív, gyakorlati szemléletű elektronikai 
tananyagot a köznevelés számára. A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A konzorcium tagja még a marosvásárhelyi Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum, a szombathelyi 
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium, a somorjai Pro Ratio Alapítvány-
nyal karöltve működő Madách Imre Gimnázium 

és a projektvezető Xtalin Mérnöki Tervező Kft. 
Az idei tanévben a diákok szakkörökön tesztelik 
a már elkészült tananyagrészeket, melyek végső 
verziói az interneten lesznek elérhetők mindenki 
számára. Az új tananyagból angol nyelvű válto-
zat is készül a 2019/2020-as tanév során.
A Selye János Gimnázium országos szinten is 
a legjobbak közé tartozik a fizika oktatásában, 
hiszen diákjaink Szabó Endre és Hevesi Anikó 
tanárok munkájának eredményeként az utóbbi 
években szinte az összes kategória 1. díját elhoz-

zák a kerületi tanulmányi olimpiáról, és rendsze-
res résztvevői az országos döntőnek is. Az idei 
országos döntőben (április 12-14.) Hevesi Anikó 
diákjai közül egy tanulónk a verseny győztesei 
közé került, további kettő pedig eredményes 
megoldóként zárt: Molnár Mátyás IV. A – 6. hely, 
a verseny győztese, Morvai Orsolya IV. C – 13. 
hely, eredményes megoldó, Bukor Benedek VIII. 
N – eredményes megoldó, Klučka Vivien IV. A 
– 23. hely. Az elektronikai tanagyagok tesztelé-
séhez mindkét kolléga bevonta az érdeklődő ta-
nulókat a tevékenységekbe, és már több hónapja 
együttműködnek a projektgazdával.

-sjg-

Húsvétra készültek 
Izsán is

Április 14-én a Döme Károly Alapiskola és Óvoda 
nagytermében a délutáni órákban húsvétra készül-
tek az izsaiak. E jeles délutánt a falu polgármeste-
re  Domin István mérnök védnökségével, Broczká 
Csilla, a helyi önkormányzat kulturális bizottságá-
nak vezetője rendezte meg. A rendezvényen jelen 
volt az intézmény igazgatónője, Mgr. Dudás Kata-
lin és a pedagógusok is. A gyerekek kipróbálhatták 
kézügyességüket a korongozásban, tojásfestésben, 
nyuszikészítésben és egyéb kézműves foglalkozá-
sokban. A kétórás kézműveskedést táncház követte, 
ahol mindenki kedvére rophatta a táncot. A talpalá-
valóról Deme László zenekara, a Bellő gondosko-
dott. A jelenlévőket süteménnyel és üdítővel vendé-
gelték meg.

Dr. Egriné dr. T. Szonja

Nárcisz nap
a Selye János Gimnázium-

ban
Április 11-én került sor a Nárcisz nap megrendezésére 
országszerte. Ez egy jótékonysági gyűjtés a rákos megbe-
tegedéssel küzdő személyek számára.
Az évek során több jótékonysági szervezet alakult meg, de 
véleményem szerint a Nárcisz napi gyűjtés a leghíresebb az 
emberek között. Reggel, az érkezésünk során Komár Anna-
mária tanárnő kiosztotta egységesen a sárga színű egyenpó-
lókat, az engedélyről szóló okmányokat a gyűjtéshez a kü-
lönböző szupermarketekben, szórólapokat, a támogatásokra 

szánt gyűjtődobozokat és a nárciszkitűzőket, melyeket min-
den kedves adományozónak adhattunk, amely jelképezte, 
hogy hozzájárult e nemes ügy érdekében.
Öröm volt látni, hogy rengetegen csatlakoztak kisebb-na-
gyobb összegekkel, de mindenki egyforma céllal, hogy se-
gítsünk, hiszen soha nem tudhatjuk mikor lesz nekünk is 
szükségünk mások támogatására.

Fűri Friderika
III. B osztályos tanuló

Nemzetiségi jogaink további  
szűkítését jelenti  

a pedagógustörvény 
A húsvéti elcsendesedést megelőzően, csütörtökön Andrej Kiska ál-
lamfő visszaadta a parlamentnek a pedagógusokról és szakszolgálati 
dolgozókról szóló törvényt, mely szakmai berkekben eddig is nagy 
hullámokat vetett. A törvénnyel szemben a szakmai szervezetek képvi-
selői sok komoly kifogást emeltek, sőt, több szervezet összefogásával 
petíció is indult. Ennek támogatására az MKP is felszólította a magyar 
pedagógusokat, a petíciós bizottsághoz pedig csatlakozott a Szlováki-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsége is. A törvény hiányosságai a ma-
gyar iskolákat még hátrányosabban érintik, hisz az új formájú szakmai 
továbbképzési rendszer, mely alapvetően nem jó, a kisebb létszámú 
magyar iskolai környezetben nehezebben kivitelezhető. A parlament a 
szakma tiltakozása ellenére fogadta el az új törvényt.
A jogszabály sok hiányossága mellett, melyekről korábban már több 
helyütt szó volt (elsősorban a megújuló továbbképzési rendszer ellent-
mondásossága) magyar szempontból is érzékenyen érint bennünket. A 
pedagógusokról jelenleg érvényben lévő törvény ugyanis garantálja az 
anyanyelven való továbbképzések jogát. Ami azt jelenti, hogy jelen 
pillanatban a nem szlovák nyelvű iskolákban, óvodákban tanító, neve-
lő pedagógusok magyarul írhatják atesztációikat, járhatnak képzésekre 
vagy vizsgázhatnak anyanyelvükön. Az új törvényből azonban ez a jog 
eltűnt. Azaz semmi sem garantálja, hogy ez a gyakorlat a továbbiakban 
is folytatódhat, ez pedig nemzetiségi jogaink további szűkítését jelenti.
A magyar iskolák jogbiztonságát minden területen az oldaná meg, ha 
a közoktatási törvénybe végre bekerülne a nemzetiségi oktatásról egy 
önálló cikkely, amely szabályozná intézményeink tartalmi működését, 
ellenőrzését, módszertani segítését, illetve a továbbképzések rendsze-
rét is. (Természetesen ebből kifolyólag kellene iskoláink finanszírozá-
sának kérdését is oldani.) Ezt a javaslatát az MKP már több fórumon 
is hangoztatta, a Tanuló Szlovákia stratégia társadalmi vitája során a 
minisztériumba is beterjesztette. Amíg azonban ez nem történik meg, 
a Magyar Közösség Pártja felszólítja a magyar parlamenti képviselő-
ket, hogy szavazataikkal ne járuljanak hozzá a szóban forgó új törvény 
kapcsán az elnöki vétó megtöréséhez, ne legyenek részesei egy újabb 
magyar jogszűkítésnek. Kiss Beáta,

az MKP oktatási és kulturális alelnöke

ember merte felvállalni, hogy 
elhelyezze az emlékezés gyer-
tyáit a komáromi emlékműnél.
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A XI. Nemzetközi Lehár Ferenc
Operett Énekversenyre
készül a komáromi VMK

Komárom őrzi
az operettkirály emlékét

Keszegh Béla, Komárom polgármestere a fővédnöke, Komá-
rom Város Önkormányzata pedig a szervezője, a Komárom 
és Vidéke Célalap valamint a komáromi Városi Művelődési 
Központ és a budapesti Operettszínház a verseny koproduk-
ciós partnere. Május harmadika és hatodika között immár 
XI. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Lehár 
Ferenc Operett Énekverseny, melynek célja az operett műfa-
jának nemzetközi népszerűsítése, az új tehetségek felfedezése 
és az 1870. április 30-án Komáromban született Lehár Ferenc 
emlékének megőrzése. Az elmúlt két hónapban lezajlottak 
Európaszerte a nemzetközi selejtezők. 
– Milyen részvétellel számol-
hatunk az idei énekverseny 
komáromi középdöntőjében, 
amelyre már nemzetközi zsűri 
előtt kerül sor? – érdeklődtem 
Bajkai Csengel Mónikától, a 
főszervezőtől, és Varga Anná-
tól, a Vmk igazgatójától.
– A versenyen a primadonna, 
bonviván és a szubrett-buffó 

páros kategóriában 32-en vesz-
nek részt, szlovák, magyar, 
orosz és román ifjú tehetségek. 
Az idei versenyre online is le-
hetett jelentkezni, így három 
jelentkezőnk van Svájcból és 
Amerikából, ahonnan Katrin 
Balhe jön a versenyre. De név 
szerint még megemlíthetnénk 
a Virtuózok győztesét, a viet-
nami (Magyarországon élő) 
Ninh Duc Hoang Longot, az 
Operettszínház sztárjait, Far-
kas Tamást, Simon Boglárkát, 
Bori Rékát, vagy a Szlovák 
Nemzeti Színház primadonná-

ját, Eva Bodorovát és így foly-
tathatnám az ifjú tehetségek 
felsorolását.
– A közönség részt vehet a kö-
zépdöntőn? – Természetesen 
szeretettel várunk minden ope-
rett kedvelőt a vmk-ba, ahol a 
középdöntők pontos időpontját 
kifüggesztjük majd. Innen ke-
rülnek ki a döntő résztvevői.
– Hogyan zajlik majd a har-
madik forduló, a döntő? – A 
döntőre május 5-én, 18 órai 
kezdettel kerül sor, a vmk 
nagytermében. A jegyek ára 
10 euró lesz, és a vmk pénz-
tárában megvásárolhatók. A 
résztvevő versenyzőket a bu-
dapesti Operettszínház Szim-
fonikus Zenekara kíséri majd. 
A fellépők közül kerülnek ki 
az öttagú zsűri által kiválasz-
tott győztesek, akik kategó-
riájuk szerint pénzbeli, vagy 
tárgyi jutalmakban részesülnek 
és fellépési lehetőségekhez is 
jutnak. A közönség is szavaz-
hat majd a közönség díjáért 
folyó küzdelem győztesére. 
Az énekverseny folyamán és a 
döntőn elhangzanak Lehár Fe-
renc, Johann Strauss, Kálmán 
Imre, Jacque Offenbach, Husz-
ka Jenő, Szirmai Albert és más 
szerző ismert műve. Ígérjük, 
hogy fergeteges lesz a döntő 
és a kis gála Komáromban. A 
győztesekre még május 6-án 
nagy gálaest vár a budapesti 
Operettszínházban.
– Meghívó helyett mit szeret-
nének még elmondani a be-
szélgetés végén? – Az összes 
résztvevő nevében szeretettel 
meghívunk minden operett 
rajongót erre a nagyszabású 
énekversenyre, ahol felejthe-
tetlen élményben lesz részük.

Dr. Bende István

Történelmi jelentőségű keresztúti ájtatosság
Nagypéntek napján a katolikus egyház keresztúti ájtatosságot 
tart, felidézve Jézus keresztre feszítésének utolsó állomásait. 
Első ízben történt meg, hogy a komáromi és a dél-komáromi 
hívők közösen tartották ezt az ájtatosságot, felkeresve a két 
város egyházi nevezetességeit. A menet a Szent András-bazili-
kától indult és a dél-komáromi Jézus Szíve Nagytemplomban 
ért véget. Külön érdekesség, hogy az egybetartozás jegyében 
az egyes stációknál magyarul és szlovákul hangoztak el a kö-
nyörgések és az egyházi énekek is. A keresztutat Kiss Róbert 
komáromi esperes plébános, kanonok, püspöki helynök és 
Bros Gergely esperes, Dél-Komárom római katolikus plébá-
nosa közös elhatározásával történt és remélhetően újkori ha-
gyományt teremtett.

Medgyesegyházán is megemlékeztek a kitelepítésekről

Új kukatározókat építenek
Egyelőre ugyan csak egyet, azt is kísérleti jelleggel. Legalább is ezt 
a javaslatot fogadta el a gútai önkormányzat, amelynek alapján a 
városközpontban levő Oldalsó utcában (Bočná) már meglevő, ám a 
hajléktalanok, illetve „kukázók” ellen védtelen tározó helyén masz-
szív falakkal és a lakótelep megjelenéséhez is illő, lapos tetővel ellá-
tott épület kerül. Ennek érdekessége lesz a kétszárnyú bejárati ajtó, 
amelynek egyik felét az ott lakók chippkártyával nyithatják majd, 
így illetéketelenek nem juthatnak be az épületbe. Az ajtó másik szár-
nyát a városi szemétszállító autók személyzete nyitja majd ki, hogy a 
nagyméretű kukák ki- és beférjenek. A tározóba a szelektív szemét-
gyűjtés érdekében más-más színezésű kukák hívják fel a lakók fi-
gyelmét a válogatott szemétgyűjtésre. A magánházaknál mindez már 
megoldott, ott sikerült anyagilag is motiválni az embereket, most a 
lakótelepekre került sor.

Öt évvel ezelőtt, Medgyesegyháza akkori polgármestere, Ruck Márton kezdeményezésére a 
település és Gúta városa között egyezség született arról, hogy a kitelepítés emlékére a két tele-
pülés mindenkori polgármestere évente ünnepi megemlékezésen találkozik. Idén is sor került 
erre a találkozóra, ahol dr. Nagy Béla medgyesegyházi és Horváth Árpád gútai polgármester 
emlékezett vissza a hetvenkét évvel ezelőtti tragikus napokra.

Ki adott rá engedélyt?
A fakitermelésnek szigorú előírásai vannak, többek között 
az is, hogy vegetáció idején már tilos a fairtás. Ilyenkor 
már „él” a fa, amelyek többsége kilevelesedett, s lomb-
jai közé befészkelték magukat énekes madaraink is. Az 
örsújfalusiak éppen ezért megdöbbenve figyelték, ahogy a 
múlt hét folyamán az úgynevezett madárkertet (amelynek 
állítólag Mátyás királyig terjed a története) vandál módon 
letarolták. Sokuk szeme könnybelábadt, ahogy látták az 
otthonukat, odúikat hiába kereső evetkéket (mókuská-
kat), a kétségbeesetten röpködő, fiókáikat etető, fészküket 
kereső madarakat.
Csak egyetlen kérdés a komáromi városi hivatal illetékese 
felé: Ki engedélyezte ezt a felelőtlen természetkárosítást? 

Medgyesegyháza vasúti állo-
másán áll Győrfi Sándor szob-
rászművész alkotása, amely 

azoknak a gútaiaknak állít 
emléket, akiket áttelepítettek, 
s szülőföldjüktől, otthonaiktól 

távol voltak kénytelenek új éle-
tet kezdeni. 
Dr. Nagy Béla polgármester 
szavai azért is voltak lélekeme-
lőek, mert az ő szüleit is Gútáról 
telepítették át. Ők valamikor a 
Hosszú utcában laktak. Horváth 
Árpád ünnepi beszédében han-
goztatta, hogy rajtunk, a jelen 
és a jövő generációján múlik, 
hogy soha se ismétlődhessenek 
meg hasonló exodusok.
A kultúrházban a medgyesegy-
házi Shéner Mihály Alapisko-
la diákjai adtak kultúrműsort, 
majd megkoszorúzták a kitele-
pítés emléktábláját. A két pol-

gármester a község temetőjében 
felkereste Nagy Feri bácsi sír-
helyét, akit szüleivel együtt 14 
éves korában telepítették át, s 
idén tavasszal távozott az élők 
sorából. A nap folyamán sor 
került a még élő, volt gútai la-
kosokkal való találkozóra, akik 
soha nem felejtik el őseik szü-
lőföldjét. Ezen a napon került 
sor az alapiskola kitelepítéssel 
kapcsolatos rajzpályázatának 
kiértékelésére is.
Másnap Pitvaroson tartottak 
megemlékezést, ahol ilyenkor 
az iskolások között meghirdetik 
a Ki tud többet a Felvidékről el-
nevezésű vetélkedőt, amelynek 
kiértékelésekor Horváth Árpád 
Radó Tibor polgármesterrel 
együtt a nyertes csoportoknak 
átadta a Gútáról szóló, elsősor-

ban iskolásoknak 
készített füzetet 
és közösen jelen-
tették be, hogy 
jövőre már a gú-
tai iskolásokkal 
együtt kerül sor 
a döntőre. Ezt 
Gútán egy selej-
tező előzi meg, 
s a legjobbak 
utazhatnak majd 
el Pitvarosra. 
Természetesen itt 
sem maradhatott 
el a koszorúzás 
és a kitelepítési 
táblánál az emlé-
kezés virágainak 
elhelyezése.

Horváth Edit
felvételei
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MŰSORA JÁNLAT
Ápril is  27-től  május 3- 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
7.05 T V-a n i máció,  12 .05 
Pogg yász ,  13.45 Bajos 
csajok 2 .  (a mer.) ,  15.50 
Cha rly,  majom a csa lád-
ba n (német) ,  16.55 A lex 
felüg yelő ( leng yel) , 
18.0 0 Tények ,  18.55 Fe -
ke tén fehé ren (a mer.) , 
21.25 A szá l l í t ó  (a mer.) , 
23.25 A he rceg (a mer.) , 
1.15 A z i nd í t ék (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.30 
Családom és egyéb em-
berfajták (amer.), 14.05 
Legendás ál latok és meg-
f igyelésük (amer.), 16.55 
Magnum (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Fókusz 
Plusz , 20.00 A mi k is 
falunk (magyar), 21.05 
Nagymami elszabadul 
(amer.), 23.10 A követke-
ző három nap (amer.)

RTL II
8.30 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 10.30 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 11.50 
Szerelem kölcsönbe (amer.), 
14.10 Éjjel-nappal Buda-
pest, 20.00 Showder Klub 
Best of, 22.00 Hivatali ka-
rácsony (amer.)

M2
12.55 Kemy, a felfedező, 
13.10 Kemy, a felfede-
ző, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 16.40 Szóf ia 
hercegnő, 17.00 Elena, 
Avalor hercegnője, 18.15 
Nils Holgersson csodá-
latos utazása, 20.15 Vio-
let ta (argent in), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.45 Egyszer 
volt , hol nem volt (amer.)

Duna tv
10.25 Csa lád-ba rá t , 
12 .50 Doc Ma r t i n  (a n-
gol) ,  13.45 K atona blues 
(a ngol) ,  15.30 Rég i  idők 
foc ija  (mag ya r) ,  17.0 0 
Gasz t  ro  a n  g ya l ,  18.0 0 
Hí r adó,  18.35 Sze rencse -
szombat ,  19.30 Eg y nyá r i 
ka la nd (mag ya r) ,  20.30 
Zöld ká r t ya (ausz t r á l) , 
22 .25 Ő r ü le t  (a mer.)

Duna World
10.05 Rejtélyes XX. szá-
zad , 10.35 Öt kont inens, 
11.05 Angol nyelvű h í-
rek , 11.20 A láp vi rága 
(magyar), 13.00 Híradó, 
17.30 I rodalom és könyv, 
18.00 Családi kör, 18.55 
Térkép, 19.25 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.35 
Fábr y, 22.55 Tóth János 
(magyar), 23.30 M5 Hír-
adó, 0.00 Opera Café, 
0.30 Evangél ium

Pozsony 1
14.50 Miss Marple (an-
gol), 16.30 A legnagyobb 
szlovák, 17.45 Úttalan 
utakon, 18.25 Építs házat, 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 22.20 
A végsőkig (francia), 
23.15 Miss Marple (angol)
Pozsony 2
11.45 Európa képekben, 
13.35 Farmereknek, 14.30 
Tesztmagazin,  14.40 EL 
Magazin,  15.15 Labda-
rúgás,  17.45 Jégkorong, 
21.00 M. R. Štefánik, 
22.00 A szolgálólány me-
séi (amer.) ,  23.45 A világ 
útvesztőjéből a lélek pa-
radicsomába

Markíza tv 
10.20 Rivaldafényben 
(amer.), 12.50 Szórakoz-
tató műsor, 13.45 The Voi-
ce, 15.50 Hogyan veszít-
sünk el egy férf it 10 nap 
alat t (amer.), 18.20 Mu-
lat az elit, 19.00 Híradó, 
20.30 Két menyasszony és 
egy esküvő (cseh), 22.35 
Vonzzad be a szerencsét! 
(amer.)

JOJ TV
8.55 Házikedvencek, 9.40 
12 egy tucat (amer.), 11.40 
A világűr őrzői (amer.), 
14.20 A hős Max (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Miss Szlová-
kia, 22.45 A szomszéd f iú 
(amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel, 0.02 Éjsza-
kai program

TV2
7.05 TV animáció, 11.15 
Több, mint testőr, 11.50 
Super Car, 14.00 Tök állat 
(amer.), 15.50 Charly, ma-
jom a családban (német), 
16.55 Alex felügyelő (len-
gyel), 18.00 Tények, 18.55 
Wasabi (francia), 21.00 
Emelt fővel (amer.), 22.50 
Örökké tudom, mit tet t-
él tavaly nyáron (amer.), 
0.50 Good Morning (ma-
gyar)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.10 Lila 
füge, 13.20 XXI. század, 
14.25 Családom és egyéb 
emberfajták (amer.), 14.55 
A mi kis falunk (magyar), 
16.00 Rendőrakadémia 4. 
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 
A vasember (amer.), 21.35 
Pofoncsata (amer.), 0.15 300 
(amer.)

RTL II
10.05 Csodakutya New 
Yorkban (amer.). 11.50 Se-
gítség, bajban vagyok!, 
16.50 Nászfrász (amer.), 
18.40 Őrült, dilis, szere-
lem (amer.), 21.00 Show-
der Klub, 22.00 A Show-
der Klub bemutatja, 23.10 
Őrült, dilis, szerelem 
(amer.)

M2
12.40 Pom-Pom meséi, 
13.25 Nicky, R icky, Dic-
ky, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 15.50 Tig-
r is és Micimackó, 16.40 
Szóf ia hercegnő, 17.50 
Kacsamesék, 18.15 Nils 
Holgersson csodálatos 
utazása , 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.10 Esze -
veszet t mesék (spanyol), 
23.45 Tanárok gyöngye 
(német)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 14.05 Plitvice, 15.05 
Igen vagy nem? (magyar), 
16.30 Hogy volt?, 17.25 
Borbás Marcsi szakács-
könyve, 18.35 Szeretünk, 
doki! (ausz t rál), 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.00 Családi kör, 22.00 
Kormorán koncer t , 23.05 
Amer ikai levelek (cseh)

Duna World
8.25 Önök kér ték , 11.05 
Szakadék (magyar), 17.50 
Nemzetközi Ci rkuszfesz-
t ivál , 18.55 Öt kont inens, 
19.25 Szerelmes föld rajz , 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 A hit k iár usítása , 
22.30 Hogy volt?, 23.55 
Szépművészet

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.40 Poi rot  (a ngol) , 
15.15 A ra ny idők ,  16.20 
Vig yá zz ,  jön Jozef í na! 
(sz lová k),  17.45 Menjü n k 
a  ke r tbe!,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 Lu isa  Spag nol i 
(ola sz),  0.10 Poi rot  (a n-
gol)

Pozsony 2
13.15 Egyházi műsorok, 
14.00 Kerékpár verseny, 
18.30 Est i mese, 19.50 
Híradó, 20.10 Pablo Pi-
casso (amer.), 21.05 For-
tuna Liga , 22.20 Szere-
lem és ter pent in

Markíza tv
9.00 Vinnetou (német), 
13.00 Testreszabott kérdé-
sek, 13.30 Danny csapata 
(amer.), 16.00 A konyha, 
16.50 Felvég, alvég, 18.05 
Szomszédok (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 The 
Voice, 22.30 Hogyan ve-
szítsünk el egy férfit 10 
nap alatt (amer.)

, JOJ TV
11.20 A-Team (amer.), 
13.45 Popper úr ping-
vinjei (amer.), 15.50 Új 
ker tek, 16.50 A nyara-
ló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Nyomtalanul 
(amer.), 22.45 Az igazság-
osz tó (amer.)

HÉTFŐ
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.00 Tények 
délben, 12.30 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
13.35 Walker, a texasi kopó, 
14.40 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 15.40 Szerelmem, 
Ramón (mexikói), 16.45 
Cennet (török), 18.00 Té-
nyek, 19.10 Bezár a bazár!, 
20.45 A bank, 22.00 Pénzt 
vagy éveket!, 23.25 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Noé 
kedvencei, 12.35 Csalá-
dom és egyéb emberfaj-
ták (amer.), 14.10 Drága 
örökösök (magyar), 15.20 
A homok titkai (brazil), 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.35 A konyha-
főnök, 21.30 Barátok közt, 
22.05 Főnök inkognitóban, 
23.45 XXI. század

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

M2
11.00 Vízipók-Csodapók, 
13.00 Dóra, a felfedező, 
13.25 Hollócska, a kis rosz-
szcsont, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 18.40 Yo Yo, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Születet t szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok 
it t!, 22.40 Akusztik, 0.40 
Tanárok gyöngye (német)

Duna tv
12.50 Jamie egyszerű ka-
jái, 13.20 Honfoglaló, 
14.10 Végtelen szerelem 
(török), 15.05 Hat nő -
vér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (olasz), 17.05 
Ridikül, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Kék-
fény, 21.25 A legendák 
hivatala (f rancia), 22.30 
A sí rbolt (szlovák), 23.40 
Alpesi nyomozók (német) 

Duna World
10.30 Új idők, új dalai, 
14.15 Családbarát, 16.10 
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan-
gyal, 19.25 Itthon vagy, 
20.00 Hogy volt?, 21.35 Ri-
dikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.25 Csodálatos 
kertek, 16.55 Hegyi doktor 
(német), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Szabad egy táncra 
(francia), 22.25 Riporterek, 
23.00 Bűnügyi történetek 
(cseh), 0.00 Orvosok (len-
gyel)

Pozsony 2
12.10 Kerékpártúrák, 12.50 
Orientációk, 14.20 Autó-
szalon, 15.20 Nemzetiségi 
magazin, 17.25 A család, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 A diagnózis, 
20.35 Vita, 21.30 Doku-
mentumfilm, 22.25 A per 
(amer.)

 Markíza tv
10,00 Apukák, 11.05 Jó-
szomszédi viszonyok, 12.00 
Családi történetek, 13.00 
A mentalista (amer.), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi történetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Apukák 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Szomszédok (szlo-
vák), 21.20 A konyha, 22.10 
Szórakoztató műsor, 23.00 
Haláli temetés (amer.)

JOJ TV
8.40 Tárgyalóterem, 10.55 
Rendőrök akcióban, 12.30 
Topsztár, 12.50 Családvé-
dők, 14.30 A hetedik meny-
nyország, 17.00 Hírek, 17.30 
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Inkogni-
tó, 23.10 Heti hetes

KEDD
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
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 (mexi-
kói), 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 Főnök 
inkognitóban, 13.25 A 
konyhafőnök, 15.20 A ho-
mok titkai (brazil), 16.50 A 
szeretet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A konyhafőnök, 21.30 Ba-
rátok közt, 22.05 Magnum 
(amer.), 23.00 Házon kívül, 
0.10 A zöld íjász (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 Vízipók-Csodapók, 
13.25 Hollócska, a kis rosz-
szcsont 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 gyön-
gye (német)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.10 Vég-
telen szerelem (török), 15.05 
Hat nővér (spanyol), 16.10 
Rex felügyelő (olasz), 17.05 
Ridikül, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Önök kérték, 
21.25 Diagnózis (lengyel), 
22.25 Velvet Divatház (spa-
nyol), 23.20 A rendszerváltás 
politikusai

Duna World
10.10 Mindenki akadémiája, 
11.20 Antigoné (magyar), 
16.05 Szerelmes földrajz, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gaszt-
roangyal, 18.55 Szerelmes 
földrajz, 19.25 Itthon vagy!, 
20.00 Üdítő, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.25 Csodálatos 
kertek, 16.55 Hegyi doktor 
(német), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Filharmónia (fran-
cia), 21.20 Klinika Charité 
(német), 22.10 Banks főfel-
ügyelő, 23.40 Filharmónia 
(francia), 0.30 Ismétlések

Pozsony 2
11.45 Törpék, 13.55 Mű-
vészetek, 14.20 Tudo-
mányos magazin,, 15.20 
Ukrán magazin, 17.25 A 
család, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Európa 
tör ténete, 21.00 Dokumen-
tumfilm, 22.25 Talkshow, 
23.40 FIFA 

Markíza tv
9.55 Apukák, 10.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 11.55 
Családi történetek, 12.55 A 
mentalista (amer.), 14.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 15.55 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák (szlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni!, 22.45 Felvég, alvég, 
0.00 A mentalista (amer.), 
1.50 NCIS (amer.)

JOJ TV
8.40 Tárgyalóterem, 10.55 
Rendőrök akcióban, 12.30 
Topsztár, 12.50 Családvé-
dők, 14.30 A hetedik meny-
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.)

SZERDA
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
7.25 Távol a világ zajá-
tól (amer.), 9.55 Garfield 
(amer.), 11.35 Keményka-
lap és krumpliorr (magyar), 
13.55 Wasabi (francia), 15.55 
Macskafogó (magyar), 18.00 
Tények, 18.55 Bezár a ba-
zár!, 20.30 A bank, 21.55 
Szenvedélyek viharában 
(amer.), 0.50 Az átok (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 11.10 A 
konyhafőnök, 13.05 A vas-
ember (amer.), 15.40 Öröma-
pa 2. (amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz, 19.35 A 
konyhafőnök, 21.25 A kez-
dő (amer.), 0.05 A becsület 
lovagjai (amer.)

RTL II
12.00 Hagyjál főzni!, 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
11.00 Vízipók-Csodapók, 
12.05 Mézga család, 13.25 Hol-
lócska, a kis rosszcsont, 15.00 
Rozsdalovag, 15.45 A dzsun-
gel könyve, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 18.15 Szófia herceg-
nő, 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, 0.20 Tanárok 
gyöngye (német)

Duna tv
10.25 Család-barát, 12.45 
Jamie gyors kajái, 13.15 
Honfoglaló, 14.00 Meseautó 
(magyar), 15.40 Mary Pop-
pins (angol), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője (tö-
rök), 19.20 Hej Páva 2019, 
19.30 Honfoglaló, 20.35 
A maffia csak nyáron öl 
(olasz), 22.35 Zöldár (ma-
gyar), 0.15 Kékfény

Duna World
10.25 Mindenki akadémi-
ája, 11.45 Utolsó padban 
(lengyel), 13.00 Híradó, 
13.20 Horvát krónika, 
14.20 Család-barát, 15.50 
Magyar gazda, 16.15 Noé 
barátai, 16.45 Novum, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gaszt-
roangyal, 18.55 Szerelmes 
földrajz, 19.30 Magyaror-
szág, szeretlek!, 21.00 Hír-
adó, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló, 0.00 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.40 Szökőkút Zsuzsan-
nának (szlovák), 14.50 A 
szerencse vasárnap érkezik 
(szlovák), 16.15 Grimm me-
sék, 17.15 A púpos (francia), 
19.00 Híradó, 20.30 A leg-
nagyobb szlovák, 22.00 Az 
igazság ára (amer.), 0.00 A 
púpos (francia)

Pozsony 2
13.40 Könyörtelen sajnálat 
(szlovák), 14.55 Leonardo 
da Vinci, 15.55 Kosárlabda 
mérkőzések, 17.45 Labdarú-
gás, 20.30 Szlovákia lepkéi, 
20.55 Hórukk! (cseh), 22.40 
Hangverseny, 23.40 Tavasz 
szentelő

Markíza tv
8.30 Scooby-Doo (amer.), 
10.10 Apukák, 11.10 Tor-
nacipős Hamupipőke 
(amer.), 13.15 Hupikék 
törpikék (amer.), 15.20 
Tegnap felébredek (cseh), 
17.55 Apukák (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Char t 
Show, 22.35 Szomszédok 
(szlovák), 23.15 A kony-
ha, 0.10 Ár ral szemben 
(amer.)

JOJ TV
8.10 Paddington (amer.), 
10.15 Vadócka (amer.), 
12.20 A maffiózó lánya 
(amer.), 14.25 A múmia 
visszatér (amer.), 17.10 
Végre otthon! (amer.), 40 
Tárgyalóterem, 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Nász-ajánlat (amer.), 23.00 
Korrupt zsaruk (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Marimar (mexikói), 16.45 
Cennet (török), 18.00 Té-
nyek, 19.10 Bezár a bazár!, 
20.45 A bank, 22.00 Pénzt, 
vagy éveket!, 23.25 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.15 A simlis 
és a szende (amer.), 13.25 A 
konyhafőnök, 15.20 A ho-
mok titkai (brazil), 16.50 A 
szeretet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A konyhafőnök, 21.30 Ba-
rátok közt, 22.05 Gyertek 
át!, 0.00 Brandmánia, 1.05 
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 Éjjel-
nappal Budapest, 23.45 Az 
élet csajos oldala (amer.)

M2
11.00 Kukori és Kotkoda, 
13.25 Hollócska, a kis rossz-
csont, 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, 12.45 Jamie 
egyszerű kajái, 13.10 Hon-
foglaló, 13.55 Végtelen 
szerelem (török), 14.50 Hat 
nővér (spanyol), 15.50 Rex 
felügyelő (olasz), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Ba-
gi-Nacsa Orfeuma, 21.25 
Toni Erdmann (német), 
0.10 Gaudiopolis

Duna World
10.25 Mindenki akadémiá-
ja, 11.40 Egy gazdag hölgy 
szeszélye (magyar), 14.20 
Család-barát, 16.20 Opera 
Café, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Gasztroangyal, 18.55 Sze-
relmes földrajz, 19.30 Itt-
hon vagy!, 20.00 Szenes 
Iván ír ta, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló, 0.00 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Or vosok 
( lengyel), 16.25 Csodála-
tos ker tek , 16.55 Hegyi 
dok tor (német), 17.45 A 
párbaj, 18.15 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Arany idők, 21.35 A hit 
(német), 23.05 Az élet 
örömei, 23.35 Talkshow

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.20 Kerék-
pártúrák, 13.30 A szezon 
után, 14.20 A diagnózis, 
15.20 Roma magazin, 17.00 
Hírek, 17.25 A család, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 Dokumentum-
film, 20.45 Labdarúgás, 
23.05 Rendőrség, 23.50 
Csehszlovák f ilmhét

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi törté-
netek, 13.00 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, 
alvég, 21.40 Jó tudni!, 22.45 
Csaláti történetek, 23.45 A 
mentalista (amer.)

JOJ TV
9.50 Tárgyalóterem, 10.55 
Rendőrök akcióban, 12.30 
Topsztár, 12.50 A család 
védelmezői, 14.30 A hete-
dik mennyország, 17.30 A 
tárgyalóterem, 19.00 K r i-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Inkognitó, 21.45 Heti he-
tes, 22.40 Inkognitó

PÉNTEK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Piszkos 
pénz, tiszta szerelem (tö-
rök), 13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Walker, 
a texasi kopó (amer.), 15.40 
Szerelmem, Ramón (mexi-
kói), 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, 11.50 Kölyök-
kalauz, 12.25 Családom és 
egyéb emberfajták (amer.), 
13.25 A konyhafőnök, 
15.20 A homok titkai (bra-
zil), 16.50 A szeretet útján 
(török), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.35 A konyhafő-
nök, 21.30 Barátok közt, 
22.05 Doktor Murphy 
(amer.), 23.45 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 Éjjel-
nappal Budapest, 22.45 A fe-
kete ötven árnyalata (amer.)

M2
11.00 Kukori és Kotkoda, 
12.40 Ernest és Celestine, 
14.00 Gondos bocsok, 15.00 
Rozsdalovag, 17.25 Mickey 
egér játszótere, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Család-
varázs, 22.40 Odaát (amer.), 
23.25 Akvárium, 0.25 Taná-
rok gyöngye (német)

Duna tv
12.50 Jamie egyszerű kajái, 
13.25 Honfoglaló, 14.15 Vég-
telen szerelem (török), 15.10 
Hat nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (osztrák), 17.05 Ri-
dikül, 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Kamara Virtu-
ózok, 21.25 Az én kis falum 
(cseh), 23.10 Nosferatu, az éj-
szaka fantomja (német)

Duna World
10.15 Mindenki akadémi-
ája, 11.35 A tőr (magyar), 
14.20 Család-barát, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan-
gyal, 18.55 Szerelmes föld-
rajz, 19.30 Kamara Virtu-
ózok, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Menjünk a 
ker tbe!, 16.25 Csodálatos 
ker tek , 16.55 Brown atya 
(angol), 17.50 A párbaj, 
18.15 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Mit t udom 
én, 22.00 Út talan utakon, 
22.30 Möbius (kopr.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.30 
Kertek a vízen, 15.10 Európai 
Liga, 15.35 Szemtől szembe, 
17.00 Hírek, 17.25 A család, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 A család, 20.40 Mint a 
vadlibák, 21.35 Állam kontra 
Fritz Bauer (német), 23.15 Po-
zsonyi Jazz Napok

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.05 Jószom-
szédi viszonyok, 12.05 Csa-
ládi történetek, 13.05 A men-
talista (amer.), 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Harc a túlélésért (amer.), 23.05 
Menekülés a börtönből (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.50 Topsztár, 13.20 Szu-
permama, 14.40 Nász-ajánlat 
(amer.), 17.30 Tárgyalóterem, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Perzsia hercege (amer.), 
23.00 Empire State (amer.), 
1.15 Emelt fővel (amer.) 
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Sürgető feladat a fák védelme

h um o r - c s o k o r

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

Áprilisi számainkban közölt keresztrejtvények  
megfejtését lapunk májusi, utolsó számában 

közöljük!

Az enyhe téli időjárás nagy 
mértékben megkönnyítette a 
kártevők és kórokozók áttelelé-
sét a gyümölcsösökben. Ennek 
az a következménye, hogy a 
tenyészidőszak során nagyobb 
lesz a meghatározó betegsé-
gek fertőzési nyomása, emiatt 
közvetve vagy közvetlenül ro-
molhat az ültetvény jövedelme-
zősége.

Támad a tűzelhalás
A tűzelhalás az alma egyik leg-
veszélyesebb betegsége, az ez 
elleni védekezés meghatározó 
szerepű a növényvédelmi tech-
nológiában. Ez a beteg-
ség különösen veszélyes, 
mert régiónk
éghajlati viszonyai ked-
vezőek a kórokozó szá-
mára, a gazdanövényben 
rendkívül gyorsan ké-
pes terjedni, a betegség 
pusztítja a termőfelületet 
és a termést is, ezen kí-
vül a termelési költsége-
ket is növeli.
Először a virágfertőzés 
tünetei figyelhetők meg. 
A csészeleveleken és a 
virágkocsányon baktérium-
nyálka jelenik meg, ezután a 
virágok elhervadnak. Később 
a terméskezdemények megfe-
ketednek, de nem hullanak le 
a fáról.
A legfeltűnőbb tünet, a fiatal 
hajtásokon mutatkozik. Itt a 
fertőződés a hajtáscsúcsnál kö-
vetkezik be, ennek következ-
tében a hajtások elhervadnak, 
elhalnak és pásztorbot szerűen 
meghajlanak. Az ágakon és a 
törzsön először vizenyős foltok 
jelennek meg. Ezek később rá-
kos sebekké alakulnak. A kór-
okozó leggyakrabban ezekben 
a sebekben telel át, de az is 
előfordulhat, hogy a látszólag 

egészséges rügyekben. A tűz-
elhalás következtében a fás ré-
szek pusztulnak, így csökken a 
termőfelület, ez közvetett, a vi-
rágok és a terméskezdemények 
fertőződése pedig közvetlen 
terméskiesést okoz.

Harc a monilia ellen 
A monília elleni védekezés szin-
tén fontos eleme a gyümölcs 
kultúrák növényvédelmének. 
Ez a kórokozó egyaránt veszé-
lyezteti a fán lévő és a betárolt 
termést. A tünetek itt is nagyon 
felismerhetők. A fertőzött gyü-
mölcsön barna folt jelenik meg, 

ami idővel nagyobbodik, majd 
körkörös elhelyezkedésű pe-
nészpárnácskák (sztrómaván-
kosok) jelennek meg. Később 
a gomba micéliuma teljesen 
átszövi a fertőzött gyümölcsöt, 
amely összezsugorodik befe-
ketedik, szárazzá és keménnyé 
válik. Ezt a képletet gyümölcs-
múmiának nevezzük.
Ez a kórokozó a tárolás so-
rán is továbbterjedhet. Ha egy 
fertőzött gyümölcs bekerül az 
egészségesek közé, az képes 
megfertőzni a többit a parasze-
mölcsökön keresztül.
Ritka tünete a gyümölcsmoníli-
ának a fekete alma. Ez a tünet 
a tárolás során lép fel. A fertő-

zött gyümölcs a tárolás során 
teljesen megfeketedik és zsíros 
tapintású lesz, ebben az esetbe 
nem képez sztrómát.
A monília a fán maradt, vagy 
a fa alatt lévő gyümölcsmúmi-
ákon telel át, ezért csak a leg-
gondosabb gazdánál nincsenek 
jelen tavasszal a fertőzési forrá-
sok, de egy nagyobb ültetvény-
ben szinte lehetetlen az összes 
gyümölcsmúmiát eltávolítani.

Jó alapokra
érdemes építeni

Az előbbi betegségek ellen 
összetett növényvédelmi tech-

nológiákkal védekez-
hetünk. Ebben fontos 
szerepet kapnak a külön-
böző agrotechnikai eljá-
rások (fertőzött növényi 
részek és termésmarad-
ványok eltávolítása).
A helyes tápanyagellátás 
szerepet játszik a nö-
vény természetes ellen-
állóképességének növe-
lésében, ellenben a rossz 
tápanyagellátás gyengít-
heti a növény ellenálló-
képességét a kártevők-

kel szemben. A vágóeszközök 
fertőtlenítése is megkönnyítheti 
a munkánkat. Ezen technológi-
ai elemek alkalmazásával a 
vegyszeres védekezés is sokkal 
hatékonyabban végezhető.
Az egész éves technológiánkat 
a tavaszi lemosásra alapozzuk, 
ugyanis egy jól végzett lemosó 
permetezés után csökkenhet a 
fertőzés veszélye a vegetáció 
során, így könnyebben kordá-
ban tarthatók a meghatározó 
jellegű károsítók. A Vegesol 
R-rel kiválóan védekezhetünk 
a tűzelhalás és a monília kór-
okozója ellen a tavaszi lemosás 
során.
 –ezm–

A jó tanulmányi 
eredményért 
ajándékozzon 
könyvet!

Egy házaspár sétál a tengerparton. Egyszer csak megszólal az asszony és 
lelkesen mondja a férjének:
– Nézd apukám azt az embert a piros fürdőnadrágban! Az mentett ki tegnap 
a veszélyes hullámból!
– Igen, tudom – mondja a férj. – Tegnap volt nálam és bocsánatot kért…

Nagyapó megosztja tapasztalatait az unokájával.
– A jó emésztés érdekében sört iszom. Étvágytalanság esetén fehér bort, 
ha alacsony a vérnyomásom, vörös bort iszom. Magas vérnyomás esetén 
konyakozom, ha megfáztam, pálinkát iszok.
– És mikor iszol vizet nagyapa?
– Olyan betegségem még nem volt…

– Pityukám, honnét van az a nagy monokli a szemed alatt?
– Hagyd el, tegnap este imádkoztunk.
– Attól?
– Hát, amikor ott tartottunk, hogy „szabadíts meg a gonosztól”, ránéztem 
az asszonyra…

– Olyan boldog vagyok, hogy három gyönyörű gyermekem van! – di-
csekszik a szőke nő a barátnőjének.
– És nem szeretnétek egy negyediket is?
– Nem, mert azt olvastam, hogy minden negyedik gyerek kínai..

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten utazzon, 
szórakozzon és élvezze az életet! A szerencse most kegyeibe 
fogadja önt, ezért érdemes megtennie azokat a lépéseket, ame-
lyektől eddig visszatartotta természetes óvatossága. Érzelmi 
kapcsolatai egészen új lendületet kapnak, és sok örömet hoz-
nak.
HALAK (február 21. – március 20.) Bízzon jobban saját intuitív 
képességeiben, amikor döntéseket hoz vagy tanácsot ad baráta-
inak! Ha nem mindent akar értelme ellenőrzése alatt tartani és 
először ész érvekkel megerősíteni, akkor folyamatosan képes ér-
zékelni megérzéseit, amelyek tévedhetetlenül vezetik.
KOS (március 21. – április 20.) Nagy belső megelégedettség és 
harmónia jellemző hetére. Alkalma lesz kimentenie magát mosta-
nában mellőzött ismerősei előtt. Mivel ön szívesen köt új ismeret-
ségeket, most sem fog gondot okozni a kommunikáció. Új kapcso-
latai nagyon hasznosnak bizonyulnak később.
BIKA (április 21. – május 20.) Mielőtt meggondolatlanul vá-
daskodna, gondolja át nyugodtan, lehet-e egyáltalán valós alapja 
kedvesével kapcsolatos kételyeinek! Gondolja át még egyszer, 
vajon nem az ön hozzáállásában van-e a hiba. Ha belátja, hogy 
így van, őszintén kérjen elnézést az érintettektől!

IKREK (május 21. – június 21.) Hajlamos rá, hogy azért adjon 
meg valakinek valamit, mert ezzel hatalmat nyerhet fölötte. Üzleti 
kapcsolatokban ezt nyugodtan használhatja, de az egyenrangú-
ságot megkövetelő viszonyokban, például a szerelemben, nem a 
legjobb alap a boldogsághoz és harmóniához.
RÁK (június 22. – július 22.) Mostanában egyre többször vá-
lasztja azt, hogy otthon tölti az estéit és tévét néz. Márpedig az 
egyforma mindennapok egyforma benyomásokat hoznak, ami-
nek az eredménye egyforma gondolatokat, egyforma tettek lesz-
nek. Ha változtatni akar, sokat segít, ha színesebbé teszi estéit!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Talán nincs is tudatá-
ban annak, milyen sok emberre van hatással az egyénisége, pe-
dig sokakat inspirál az, ahogyan gondolkozik, ahogyan megéli 
az életét. Mindaddig, amíg csak saját magát adja, befelé figyel 
és nem a visszajelzésekre, ennek a felelőssége sem fogja nyo-
masztani.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön sokszor azzal fejezi 
ki szeretetét, hogy kiáll partnere mellett, ám nem biztos, hogy 
kedvese is érzi ennek a jelentőségét. Neki talán nyilvánvalóbb 
lenne, hogy mit érez, ha beszélne róla vagy ha időnként meglepné 
valamilyen romantikus ajándékkal, esetleg többet kényeztetné.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Akkor számíthat bé-
kés és egymást segítő kapcsolatra, ha partnerével képesek meg-
érteni egymás nézőpontját. Önnek ez többnyire nem jelent gon-
dot, hiszen érzékenységének köszönhetően a legtöbb helyzetben 
pontosan átérzi, hogy mit gondol, mit szeretne a másik.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Mostanában egyre 
többször tölti el elégedettséggel, hogy mi mindent megteremtett 
már és mit ért el. Szinte érzi, mennyire büszke önre tíz évvel ez-
előtti énje, aki csak álmodozott minderről. Így most a jövőjére 
vonatkozó tervei is merészebbek, új világok várnak felfedezésre.
NYILAS (november 23. – december 21.) Szerelmi életére most 
egyfajta gyakorlatiasság és praktikusság jellemző. Ez most nem 
a romantikus hétvégék vagy akár órák ideje. A párkapcsolatra 
most inkább mint biztos háttérre van szüksége, amely menedé-
ket nyújt az élet egyéb területén tapasztalt feladatok és kihívá-
sok elől, és amelybe nem kell energiát fektetnie.
BAK (december 22. – január 20.) Ne szégyellje bevallani saját 
sebezhetőségét és őrizze meg nyitottságát! Kedvese pontosan 
tisztában van azzal, hogy milyen nehezen engedi ki ellenőrzése 
alól az eseményeket és érzéseit, ezért soha nem fog visszaélni 
ezekkel. Különösen érzelmeit mutassa ki bátrabban!

Márciusi keresztrejvény megfejtései:
– Itt mindegy, hogy milyen idő van, esik vagy süt a 
nap!
– Gyönyörűen beszéli a nyelvünket, kár, hogy mar-
haságot mond.
– Malvinka, ha megengedi, hoztam egy kis oltani valót.
– … kötött a király, egy lovag se jön megküzdeni velem.
– Akár a Bibliára is megesküszöm, hogy igazat mon-
dok!
Márciusi szerencsés nyertesünk Érsek Zsuzsanna komáromi olvasónk, nyereményét postán kapja.

TELESHOP
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

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  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

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

* Sírkövek vésése és festése. 
Tel.: 0908 753 072.
* Eladó félkész családi ház 
12 áras telekkel Keszegfal-
ván, a Fő út mellett. (közmű-
vesítve, 320 V, gyűrűskút ön-
tözéshez) Tel.: 035/7740 478.

* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék (3,70 euró/db). Tel.: 
0918 3030580, 0950 760 760.
* Vennék piros színű Felíciát. Tel.: 0944 769 217.

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – 
energetikai tanúsítványok

Tel.: 0907 264 815
email: pvendegh@gmail.com

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Autóbiztosítás?

A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195
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KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

RÖPLABDA

ATLÉTIKA

ASZTALITENISZ

Férfi kosárlabda Eurovia Extraliga, playoff, negyeddöntő, negyedik mérkőzés:
MBK Rieker COM-therm Komárom-BC Privigye

72:68 (22:12, 24:16, 13:18, 13:22)
A férfi kosárlabda élvonal negyeddöntőjének negyedik mérkő-
zésén, hazai pályán győzött Komárom, így csak az ötödik össze-
csapáson dőlt el, hogy ki lép a legjobb négy közé.

BRIDGESTONE
45. Komárno-Komárom

Nemzetközi Utcai Futóverseny
Már lehet jelentkezni a jubileumi, 45. Észak-Komárom és Dél-Komárom közötti utcai futó-
versenyre, amelyre április 28-án kerül sor. A verseny rendezője a Komárom– Európa Futó 
Egyesület (KEFE), védnöke pedig Mgr. Keszegh Béla Észak-Komárom, illetve Dr. Molnár 
Attila Dél-Komárom polgármestere.
A rendezők két remek sportembernek is em-
léket állítanak, az idei futóverseny egyben – 
az ifjúsági kategóriákban (5,5 km), a lányok-
nál Herczeg Gyula, a fiúknál Korec Daniel 
emlékverseny lesz. A verseny hivatalos rajtja 
előtt megrendezésre kerül a „MINI Komárom-
Komárno” ahol a legfiatalabb korosztályok 
3-tól 15 évesig kapnak lehetőséget a futásra.
Versenyigazgató szerepét Sárosdi Edit és 
Sebő Beáta látja el, a szervezőbizottság ve-

zetője Ágh Eleonóra és Dobay Beáta lesz, 
míg a versenybíróság elnöki tisztjét Horváth 
György és Mikolasek Sándor tölti be.
Rajt: az Észak-komáromi városi sportcsar-
nok elől indul, a cél a dél-komáromi Jókai 
liget.
A rendezők a nevezéskor kérik megadni: 
Név, születési dátum, lakcím, kategória, 
egyesület vagy iskola neve, póló méret, diá-
kok a diákigazolvány számát is!

A komáromiak remekül kezd-
tek, Delić és Brooks révén 
egy 6:0-val lepték meg ellen-
felüket. Bár Privigye 2-3 perc 
után felébredt, a negyed végén 
22:9-et is mutatott az ered-
ményjelző, majd a dudaszó pil-
lanatában 22:12 volt az állás. 
A második játékrészben nem 
sokat változott a játék képe, 
míg a hazaiak összeszedettnek 
és koncentráltnak tűntek, ad-
dig a vendégek nem találták a 
helyüket a pályán. Goodmanék 

a félidőben 46:28-ra vezettek. 
A nagyszünet után néhány per-
cig még tartotta remek játékát 
az MBK és már 57:35-re is ve-
zettek. Innen viszont jelentősen 
javulni kezdett a privigyeiek tel-
jesítménye és lassan dolgozták le 
hátrányukat. A harmadik tíz perc 
végén már csak 13 pont volt a 
Duna-partiak előnye, 59:46 volt 
az eredmény. Az utolsó negyedre 
vérszemet kaptak a vendégek és 
a széteső, talán elfáradó komáro-
mi védelmen úgy mentek át mint 

Férfi extraliga –  
az ötödik helyért

VK SPARTAK SJE Komárom
– VK MIRAD PU Eperjes

2:3 (18, 21, -23, -16, -9)
A hatodik helyre csúszott 
vissza a komáromi egyete-
mi csapat, miután hazai pá-
lyán szenvedtek vereséget az 
eperjesi csapattól.
Az első és második játékrész-
ben szinte megállíthatatlan 
volt a komáromi csapat és 
megérdemelten vívta ki a né-
zők üdvrivalgását. Mindenkit 
megdöbbentett viszont a tény, 
hogy a másik két játékrész-
ben egyértelműen a vendégek 
voltak szemfülesebbek, mert 
ők időben változtattak takti-
kájukon, a hazai csapat pedig 
nem tudott újítani. A mindent 
eldöntő ötödik játékrészben is 
az eperjesiek voltak sikereseb-
bek.
A vereség ellenére:

Szép volt fiúk!

 A 24. forduló:
Lokomotív Kassa – KFC Komárom 0:0

A Leckéši – Ujlaky D., Antálek, Šimko, Krén (Pinte 46.) – Kupec (Domonkos 46.), 
Ondruš – Valach, Rymarenko (Zemko 74.), Ujlaky E. – Nurković felállítású komá-
romi csapat rendkívül foghíjjasan utazott a keleti végekre, hiszen egyik erősségük, 
Mészáros András, az eddig összegyűlt öt sárga lapja miatt kapott eltiltást, nem szólva arról, hogy 
a kispadról hiányzott Jozef Olejník csapatedző, és Baranyai Imre masszőr is. Ők a Poprád elleni 
mérkőzésen többször is hevesen (helyesen) reklamáltak és a labdarúgószövetség vizsgálatának be-
fejezéséig felfüggesztették tevékenységüket. A KFC csapatát ezért Kantár Szilárd kapusedző irá-
nyította a vendégek kispadjáról.

Női labdarúgás
OFK Dénesdtorcsmisérd (Dunajská Lužná) – KFC Komárom 2:1 (1:0)

A Hatyina Zsófia – Ciria Klaudia, Beke Réka, 
Nagy Laura, Csicsó Andrea – Csicsó Dóra, 
Czibor Kinga, Németh Vivien, Balázs Aran-
ka – Gaál Csenge, Pauer Tünde, illetve Boros 
Dominika, Szabó Rebeka, Győri Bianka és Hor-
váth Beatrix felállítású komáromi női csapat. A 
hazaiak kérésére vasárnapról előrehozott mér-
kőzésen kihasználatlan helyzetek sajnos meg-
bosszulták magukat, hiszen a lányok megint 
két meccsre való helyzetet puskáztak el. Annak 
ellenére, hogy a reményt keltő támadásaink ál-
talában les gyanánt vissza lettek fújva. Az első 
félidő végén persze kaptunk egy lesgólt, a má-

sodik gól előtt pedig két hazai is kézzel továbbí-
totta a labdát a tizenhatosunkon belül. De nem 
lehet mindenért a játékvezető sporttársat okolni, 
hiszen dombnak felfelé játszva is ugyanannyi 
százalékban uraltuk a mezőnyt (kb. 70:30), mint 
ahogy ő kihozta a vitatható dolgokat a hazaiak 
előnyére. Csak halkan megjegyezném, egyszer 
ingyenes tanulmányi kirándulást kéne szervezni 
a nálunk fújó sípmestereknek, hogyan is csinál-
ják ezt más vidékeken.
Következő mérkőzésünkön a lányok hazai pá-
lyán fogadják a bajnoki táblázat élén tanyázó 
Dúbravkát. Hajabács Gábor

A Selye János Gimnázium csapatai a kosárlabda-bajnokságon
Immár 27. alkalommal szervezték meg 2019. április 11-én Somorján a Szlovákiai Magyar 
Gimnáziumok Országos Bajnokságát (SZMGOB) kosárlabdában. A sportrendezvényen 
nyolc fiú- és négy lánycsapat csapott össze egymással. 
A fiúk bajnokságát a komá-
romi Selye János Gimnázium 
nyerte, a lányok a második 
helyen végeztek. Az idei tan-
évben három sportágban öt 

versenyt szerveztek: kosárlab-
da (lányok, fiúk), röplabda (lá-
nyok, fiúk) és teremfoci (fiúk). 
A Selye János Gimnázium 
csapatai négy első és egy má-

sodik díjat szereztek. Gratulá-
lunk a csapatok minden tagjá-
nak és a felkészítő tanároknak: 
dr. Horváth Fél Szilviának és 
Paraska Istvánnak!

A fiúk csapata: (a fényképen balról – áll-
nak): Gacsal Ákos, Gyuricsek Szilárd, Sár-
közi Szabolcs, Vermes Ákos, Hriňa Attila, 
Boros Milán, (lent:) Ganzer Péter, Kacz 
Jenő, Vida Gergely, Kubovics Máté Gergő.

A lányok csapata: (alsó sor) Pálmay Anikó, Vanya 
Zsuzsanna, Talian Dominika, Veszprémi Rebeka, 
Pongrácz Emma, Fehér Fruzsina; (felső sor) Téglás 
Nikola, Viola Eszter, Nagy Natália, Garai Emese, 
Uzsák Dóra, Czibor Kinga, Kalmár Annabella, Jakab 
Adrienn, Fiala Tímea.

Férfi kosárlabda Eurovia Extraliga, playoff, negyeddöntő, ötödik mérkőzés:
BC Prievigye-MBK Rieker COM-therm Komárom

103:81 (38-18, 23-26, 27:19, 15:18)
Ha Fortuna istenasszony kegyes lett volna a komáromi kosarasokhoz, akkor a rájátszás soro-
lásnál Komáromban kezdődtek volna a rájátszás találkozói. Úgy látszik, hazai pályán szinte 
legyőzhetetlen a komáromi csapat, idegenben viszont csak másodhegedűs…
A sorsdöntő ötödik játszma elején későn kezdtek 
el formába jönni a komáromiak. A privigyeiek már 
9:0-ra vezettek, ám a Duna-partiak védelme még 
nem tudta felvenni. Tíz perc után 38:18 volt az ál-
lás. Változás a második negyed hozott, ahol fej-fej 
mellett játszott a két együttes, néha úgy tűnt, a ha-
zai csapat visszafogott lendületéből, míg a komá-
romiak foggal-körömmel harcoltak. Hárompontos 
vezetéshez jutottak, ami viszont előre vetítette, 
hogy a megmaradt 17 pontos lemaradásukból ke-
vésnek bizonyulhat.

A harmadik negyedben ez be is bizonyosodott, 
újabb nyolc ponttal maradt le a komáromi gárda, 
majd a zárórészben a privigyeiek csak a védeke-
zésre összpontosítottak, s a kosaruk alá tömörített 
„zárófalat” csak itt-ott tudták a vendégek áttörni. 
Hárompontos vezetésük már túlságosan kevésnek 
bizonyult.
Komárom legjobbjai: O’Reilly 13, Miloševič 
5, Goodman 1, Delić 20, Brooks 17 (Bolek 7, 
Jankovič 1, Hunter 5, Hlivák 10, Stojanov, Mar-
chyn 2, Kürthy).

 VI. Dögös Sprint
Idén már hatodik alkalommal állnak rajthoz május 25-én a jó ügyek támogatói és a futás szerelmesei. 
Az évről-évre növekvő rendezvényre idén már 800 nevezőt várnak a szervezők a festői gútai vízima-
lom területére. Nevezni 3, 7 és 14 km-es távokra lehet a www.dgsprint.eu/regisztracio honlapon. A 
jótékonysági futóversenyen minden évben egy mozgásszervi megbetegedéssel élő gyermek megse-
gítésére gyűjtenek, 2018-ban több mint 8 000 euró jött össze. Az idei kedvezményezett kilétét még 
titokban tartják a szervezők, de az idei jelszó a #natiértfutok lesz.
FB: DGS Dögös Sprint
FB esemény: DGS Dögös Sprint 2019 (official event), #dgsprint2019 #natiertfutok #gutaihajomalom

A jubileumi 10. gútai húsveti asztalitenisz tornán 20 amatőr és 45 
járási bajnokságban szereplő asztaliteniszező állt asztalhoz. A gútai 
versenyzőkön kívül Privigyéről, Pozsonybol, Zohorrol, Érsekúj-
várból, Párkanyból, Kürtről, Szímőről, Muzsláról,Tótmegyerről, 
Komáromból, Hetényről, Perbetéről es Nemesócsáról is érkeztek 
versenyzők. Az eredmények:
Regisztrált játékosok kategóriája: 1. Sladký Richard – Gúta, 2. 
Szalay Zsolt – Gúta, 3. Való Erik – Hetény * Amatőrök kategó-
riája: 1. Kiss Tamara – Érsekújvár, 2. Debnár Mário – Pozsony, 
3. Datko Peter – Zohor * Párosok viadala: 1. Laczkó Bálint /
Laczkó Imre – Kürt, 2. Való Erik / Szikonya Tibor – Hetény, 3. 
Ölvecký Gábor / Hubać Ludovit – Párkány.  –bá–

Igaz, hogy a bajnoki táblázatban lemarad a ko-
máromiaktól a kassai csapat, közismert azonban, 
hogy játékosaik rendkívül szemfülesek és kelle-
metlen meglepetéseket tudnak okozni. Azt min-
denki tudta, hogy a kassaiak mindenképpen győz-
ni szeretnének, elvégre számukra is jól jött volna 
a három pont. Csapatukat átszervezve, inkább a 
középpályát gyöngyítették, s a védelmet megrősí-

tették, elsősorban Nurković játékát megkeserítve. 
A komáromi csapatnál ezúttal hiányzott még egy 
gólképes csatár, mert minden támadásukat a ke-
letiek megakadályozták. Gólnélküli félidő után, a 
második játékrészben sem sikerült megrezegtetni 
egyik kapu hálóját sem, így csak egy ponttal gaz-
dagodott a komáromi csapat, viszont Ondruš haza 
hozhatott egy sárga lapot…

IV. liga, 22. forduló
Gúta – Nyitrakörtvélyes 6:0 
(4:0) Aki kint volt a találkozón, 
alig hitt a szemének, a gútai 
csapat soha nem látott vehe-
menciával hengerelte le ellenfe-
lét. Góllövők: Szigeti 39. perc, 
Renczés 28. perc, Kókai 6. és 
64. perc, Daško 59. perc, Jakab 
8. perc  * Marcelháza – Fel-
sőbodok 2:1 (1:0) Már az első 
félidőben érezni lehetett a hazai 
csapat fölényét és megérde-
melten győzött. Góllövők: Ku-
rucz  8. perc és Cong 57. perc 
* Ímely – Negyed 5:0 (2:0) 
Gólparádé volt ez a javából. 
Az első félidő fölényét a máso-
dik játékrészben tovább tetézte 
az ímelyi csapat. Góllövők: 
Oršolík (12. perc), Bacigál (64. 
perc), Straňák (16. és 61. perc),  
Máté (70. perc)  * A bajnoki 
táblázatban 1. Marcelháza 40 
ponttal, 3. Gúta 35 ponttal, 4. 
Ímely 34 ponttal.

V. liga, 22. forduló
Ógyalla – Udvard 2:2 (0:0) A 
derbyn fej-fej mellett játszott a 
két csapat, ami a második fél-
időben is folytatódott. Góllövő: 

Szántó és Nothart * Nagyke-
szi – Slovan Léva 1:0 (0:0) Az 
első félidőben még „kóstolgat-
ták” egymást a csapatok, végül 
11-esből a kesziek megérde-
melten szereztek gólt. Góllövő 
Turza * Perbete – Ipolyság 0:0 
A gólnélküliség ellenére mind-
végig küzdelmes találkozót lát-
hatott a szurkolótábor * Szalka 
– Hetény 4:1 (2:0) Egyértel-
műen felkészültebb volt a hazai 
csapat. Góllövő Blaho (11-es)  
* Naszvad – Ekel 3:1 (0:1) 
Az első gólt a vendégek lőtték, 
de ez csak ösztönzőleg hatott a 
naszvadiaknak. Góllövő Ma-
gyar, Cingel 2, illetve Mészáros  
* A bajnoki táblázatban 5. 
Ógyalla 36 ponttal, 7. Nasz-
vad 35. ponttal, 8. Hetény 33 
ponttal, 9. Ekel 33 ponttal, 11. 
Nagykeszi 27 ponttal, 14. Per-
bete 20 ponttal. 

VI. liga, 22. forduló
Nemesócsa – Csicsó 3:2 (2:2)   
góllövő  Csizmadia, Horváth, 
Cseh, illetve Csóka 2* Újgyalla 
– Szilos 0:0  * Csallóközara-
nyos – Pat 5:2 (3:1)  Lelkes 5, 
illetve Urbánek és Czúth * Bajcs 

– Dunamocs 2:6 (0:3) Szabó 
(11-es), Nagy, illetve Nagy, Ja-
ník 2, Varró 2, Kováč * Búcs – 
Dunaradvány/Marcelháza B 
1:2 (0:1) góllövő Bódiš, illetve 
Vörös és Varga  * Keszegalva – 
Izsa 1:0 (1:0)  góllövő Trajcsik 
* Bátorkeszi – Örsújfalu 4:1 
(2:1) góllövő: T. Tóth, Szigeti, 
Gáspár, B. Tóth, illetve Mészá-
ros  * Vágfüzes/Kava – Csicsó 
2:2 (1:0), góllövők: Czukár, 
Tokár, illetve Dobi és Sladký  * 
A bajnoki táblázatban 1. Szi-
los  53, 2. Dunaradvány/Mar-
celháza 50 ponttal, 3. Izsa 49 
ponttal, 4. Újgyalla 44 ponttal, 
5. Dunamocs 42 ponttal, 6. 
Csallóközaranyos 34 ponttal, 
7. Bátorkeszi 32 ponttal, 8. Ne-
mesócsa 31 ponttal, 9. Keszeg-
falva 29 ponttal, 10. Vágfüzes/
Kava 29 ponttal, 11. Búcs 24 
ponttal, 12. Bajcs 24 ponttal, 
13. Ifjúságfalva 21 ponttal, 15. 
Csicsó 10 ponttal, míg Örsúj-
falunak 9 pontja van.

VII. liga, 17. forduló
Bogya/Gellér – Bogyarét 1:1 
(0:1)  góllövő Marton (11-es), 
illetve Hrotko.

kés a vajon. Az utolsó másodper-
cek igazán izgalmasra sikerültek. 
A Privigye bő egy perccel a vége 
előtt, 66:67-nél vezetett először 
és utoljára a mérkőzésen, de ez 
nem volt nekik elég. A végjáték-
ban Brooks büntetői megmentet-
ték Miljan Čurovič csapatát. A 
vége 72:68 lett.
A komáromiak így egy ötödik 
mérkőzésen vívhatják ki a to-
vábbjutást a playoff következő 
körére.
Komárom legjobbjai: Brooks 
23, Delić 14, Goodman 2, 
O’Reilly 10, Miloševič 13 (Bo-
lek 4, Hlivák, Hunter 6, Janko-
vič, Stojanov).



Eladó Keszegfalván (1,3 ha-
os, lakópark építésére alkal-
mas, a községi fejlesztési terv-
ben is szereplő) telek.

Tel.: 0907 789 807

ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sora-
inkból: a komáromi Domján Ilona (78 éves), 
Hamran Sándor (67 éves) és Kuczman Ladis-
lav (84 éves),  a gútai Szépe Albert (89 éves) 
és Szabó István (87 éves), az ógyallai Szakálo-
vá Klára (80 éves), valamint a karvai Kocsis 
Ernest (79 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: az újgyal-
lai Gurdoňová Melinda és Rigó Dá-
vid, a gútai Szerzödiová Amira és 
Sárközi Heidi, a zsitvafödémesi Cho-
vanec Lukaš, a nagysurányi Blanár Filip, 
a bátorkeszi Horváth Natali, a lándori Bis-
kupič Kiara, a komáromi Havettová Lucia, 
Nagy Viktória, Rafael Armanió és Lakner 
Hanna, a tardoskeddi Spevák Henrik Mateo, 
a naszvadi Kender Alexa és Gyenes Laura, 
valamint a bánkeszi Mazúchová Zara.
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A Dunatáj receptkönyvéből

Csirke sült zöldségekkel
Hozzávalók / 4 adag:

1 db egész csirke 8 darabra 
vágva (kb. 1,75 kg)
16 db kis szemű burgonya 
nagy darabokra vágva
1 db cukkini nagy darabokra 
vágva
1 db sütőtök nagy darabokra 
vágva
22 dkg bébirépa
1 fej fokhagyma, burka fel-
lazítva, kemény felső része 
levágva
2 db babérlevél
0,5 teáskanál szárított zsálya
0,5 teáskanál szárított kakukk-
fű

0,75 teáskanál só
csipetnyi frissen őrölt bors
2 evőkanál étolaj

Hozzávalók:
Tésztához:
20 dkg liszt
15 dkg cukor
2 tojás
1 ek szódabikarbóna
2,5 dl kefir
1 ek kakaópor
4 ek étolaj
csipet só
A krémhez:
7,5 dl tej
2,5 cs vaníliás pudingpor
25 dkg mascarpone
20 dkg porcukor
4 ek fekete kávé

1 ek zselatin
1 dl víz
3 cs vaníliás cukor
0,5 l habtejszín
2 cs habfixáló

Johanna-szelet

Elkészítése:

Árnyékolástechnika és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tojásokat szétválasztjuk, a 
sárgákat alaposan kikeverjük a cukorral, olajjal és a kefirrel. A 
fehérjét kemény habbá verjük.
A lisztet elkeverjük a kakaóporral és a szódabikarbónával, 
majd óvatosan a habhoz forgatjuk a sárgás masszával együtt.
Egy közepes tepsit / 30 x 20 cm/ alaposan kivajazunk és kilisz-
tezünk, majd a masszát belesimítjuk és tűpróbáig sütjük (kb. 20 
perc), majd kihűtjük.
A krémhez a pudingport cukor nélkül felfőzzük a tejben. A zse-
latint feloldjuk 1 dl vízben, kihűtjük, majd a pudinghoz adjuk.
A mascarponét alaposan elkeverjük a porcukorral, vaníliás cu-
korral, kávéval, majd a pudinghoz adjuk és alaposan elkever-
jük.
A tejszínt keményre verjük a habfixálóval.
A pudingos krémet a tésztára simítjuk, majd rákenjük a felvert 
tejszínhabot.

ÚJSZÜLÖTTEK

Idősebb hölgy mellé
ápolónőt keresünk

Komáromban.
Tel.: 0944 628 040

M E G E M L É K E Z É S E K
Istennel Hazáért, Családért földön – égben
egy mindennél erősebb, örök kötelékben…
Velünk siratnak az Erzsébet-szigeti platánok,
szép emlékeket idéznek a vijjogó sirályok.

Mély fájdalommal és soha el nem 
múló szeretetettel emlékezünk

halálának 15. évfordulóján
a szerettei köréből súlyos betegsége 

után, 53 évesen távozó
NAGY OTTÓ

mérnök-alezredesre
(Nyárasd-Komárom).

Kérjük mindazokat, akik tisztelték-szerették Őt,
hogy velünk együtt emlékezzenek Rá

ezen a szomorú évfordulón!
„Két Ildikója”,

az Őt sosem felejtő özvegye és lánya

Egy évvel ezelőtt, április 29-én
egy csendes sóhajjal távozott

családja köréből
a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa és testvér,

Vajlik Béla
Gútán.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt,

ezen a szomorú napon.
Emlékét őrző családja

M U N K A L E H E T Ő S É G
A PROJEKT – MARKET Kft.
kínál tehergépkocsi vezetői munkakörbe

munkalehetőséget
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.

Eladó ezüstmetál
Škoda Fábia 1,2

(19 ezer km).
Tel.: 0908 403 539.

április 27-én Zita, Marianna
április 28-án Valéria
április 29-én Péter, Lea
április 30-án Katalin, Kitti
május 1-én Fülöp, Jakab
május 2-án Zsigmond
május 3-án Tímea, Irma

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik

születésnapjukat.

Elkészítése:
A sütőt 200 °C-ra (gázsütőnél 6-os fokozaton) előmelegítjük. A 
feldarabolt csirkét nagy tepsibe rakjuk, köréje a zöldségeket, a fok-
hagymát és a babérlevelet. Mindezt meghintjük a szárított zöld fű-
szerekkel, sóval, borssal, majd rácsorgatjuk az olajat, hogy egyen-
letesen bevonjon mindent (ehhez kicsit rázzuk össze a tepsit).
1 óra 15 percre a sütőbe tesszük. Közben 15 percenként megfor-
gatjuk a húsokat, és átkeverjük a zöldségeket is, amíg minden 
aranybarnára és ropogós-omlósra nem sül.
A húst tálalótányérra, a zöldségeket tálba szedjük. A babérlevelet 
eldobhatjuk. A sült fokhagymagerezdekből a zöldségekre nyom-
juk a puhára sült velőt, és alaposan összeforgatjuk. A csirkét az így 
ízesített zöldségekkel tálaljuk.

Mesterszakácsot
keresünk

részmunkaidőre,
oktatásra.

Tel.: 0905 287 156

Registračné pokladne
PREDAJ SERVIS

w w w. re g i s t r a c n e p o k l a d n e k o m a r n o . s k 
m a i l :  p ro f i t e c h n i k @ o r a n g e m a i l . s k

Info – 0907 227 699


