
Adományozza adója 2 százalékát
a Podunajsko-Dunatáj

Polgári Társulásnak!
Felhívjuk olvasóink szíves 
figyelmét, hogy az adóbe-
vallást készítő természetes 
és jogi személyek, valamint 
az alkalmazottak idén is fel-
ajánlhatják 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 podielu 
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 18.  SZÁM  2019.  május 3.  0 ,40 euró

Történészkonferenciával vette kezdetét a 28. Komáromi Napok

Komáromtól Komáromig
Még Görgei és Kossuth is az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egyik legjelentősebb 
csatájának titulálta az 1849. április 26-án lezajlott komáromi ütközetet. Éppen ezért az idei 
Komáromi Napok nyitórendezvényét jelentő történészkonferenciának – amelyet a felújított 
Monostori erődben tartottak – is ez volt a központi témája.
Már hagyomány, hogy a Komáromi Napok nyi-
tórendezvénye egy történészkonferencia, melyet 
az elmúlt években a dél-komáromi városházán a 
komáromi Duna Menti Múzeumban, 
vagy a Monostori erőd falai között 
tartottak. Idén a központi téma a 
170 esztendővel ezelőtt a Monostori 
erődben zajlott ütközet volt. 
Mint ismeretes, a komáromi vár a 
szabadságharc utolsó hónapjaiban, 
lényegében a harcok egész idő-
tartama alatt ostromzár alatt volt, 
decembertől áprilisig elzárták a 
központtól, majd a világosi fegy-
verletételt követően még másfél 
hónapig tartotta magát. Komárom 
életét jelentősen meghatározta a 
katonaság ittléte. Számuk vagy 
megegyezett a lakosság számával, ami 11 ezer fő 
volt, vagy jelentősen meghaladta azt. A civilek 
aktívan részt vettek a város védelmében, illetve 
fedezték a katonaság élelmezésének egy részét, 
építették a Csillag erődnél lévő hajóhidat, bizto-
sították a zsoldhoz szükséges aprópénzt és a fel-
szerelés gyártását is a helyi mesterek vállalták.
Az 1849. április 26-án zajló első komáromi csa-
tában a 24 ezer főt számláló magyar sereg nem 
csupán áttörte az osztrák ostromgyűrűt, de a 30 

ezres osztrák sereg megkezdte a visszavonulást 
Győr irányába. Ezzel az ütközettel zárult le a di-
csőséges tavaszi hadjárat második szakasza.

A Görgei vezette hadtestek már áp-
rilis 22-én megérkeztek Komárom 
alá, de mivel a császári lövegek 
szétlőtték a hajóhidat, a csapatok 
nem tudtak partot váltani. A gyor-
saságon múlott minden. Április 25-
re elkészült a rögtönzött talphíd, és 
másnap a hajnali órákban elkezdő-
dött az ütközet. Komárom sikere 
Kiss Vendel történész szerint há-
rom dologban rejlett. Itt állt a mo-
narchia legjobban kiépített erődje, 
ennél is fontosabb volt a védők 
helytállása és nem utolsósorban a 
lakosság segítsége.

A konferencián szó esett még Szolnok hadászati 
szerepéről, a Vogel-hadtest felső-magyarországi 
hadműveleteiről és a nagysallói ütközetről is.
Az eseményen az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület átadta a Mária Terézia ezüst gyűrűt. 
Az ékszer egy kitárt szárnyú sast formáz, karmai 
között ágyúgolyóval. A gyűrűt ezúttal az egye-
sület egyik alapítója, Kerling Alajos (felvételün-
kön) vehette át.

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

A cseh rendőrség jelentése alapján csapott le a NAKA
A cseh rendőrség hívta fel a figyelmét 
szlovákiai kollégáiknak, hogy nagy 
valószínűséggel egy kiterjedt bűnszö-
vetkezet Dél-Szlovákiában olyan autók 
szétszerelésére specializálódott, ame-
lyeket Zlin térségében (26 darabot) 
loptak el. A nyomozás során beigazo-
lódottnak látszott a feltevés, ezért múlt 
héten pénteken a Nemzeti Bűnüldözési 
Ügynökség (NAKA) egysége Gútán és 
Andódon egyidőben csapott le a gyanús 
szerelőműhelyekre. Összesen öt csalá-
di ház és négy egyéb jellegű helyiség, 
többnyire műhely és raktár átkutatá-
sára került sor. Egyelőre öt személyt 
vettek őrizetbe, mert a letartóztatott 
személyeknél több – bűncselekmények-
ből származó – autóalkatrészt találtak.

Nyitra megyében a legutolsó statisztikai adatok szerint foko-
zatosan csökken a munkanélküliség, a február végéig készített 
statisztika szerint 3,14 százalék volt, Nyitrán, ennél még kisebb. 
A megye valamennyi járásában is érezhető a munkanélküliség 
arányának csökkenése, kivételt egyedül a Komáromi járás ké-
pez a maga 4,56 százalékával. A Nyitrai járásban ez az adat 2,4 
százalék volt.
Mindez eléggé elgondolkodtató…

A Komáromi járás rekordot döntöget:

Itt van a legnagyobb
munkanélküliség

A képviselőtestületben a Híd 
párt szócsövének tartott Batta 
helyére kiírt pályázat feltételei-
nek megvitatása során Andruskó 
Imre nehezményezte, hogy az 
igazgatói posztot főiskolai, vagy 
egyetemi feltételekhez kötnék 
(szerinte oda elég a középiskolai 
érettségi), ám javaslatát a vá-
rosatyák nem fogadták el. Az új 
igazgatót egy héttagú bizottság 
fogja kiválasztani (Bauer Ildi-
kó, Sebő Zsolt, Szénássy Tímea, 
Varga Tamás, Ondrej Gajdáč, 
Kovács Dávid, Lívia Škriváne-
ková) és a testület hagyja majd 
jóvá a kinevezését.
Mint arról korábban már be-
számoltunk, egy adóhátralék 
miatt a KOMVaK Kft. kény-
telen kifizetni a 2011-es évre 
vonatkozó, mintegy 236 ezer 

euró adóhátralékot (ebben ben-
ne van a büntetőkamat is). A 
cég – a megújuló hitelkeretének 
köszönhetően –, mivel fennállt 
a veszélye annak, hogy zárolják 
a cég számláit, ezáltal a KOM-
VaK működése ellehetetlenült 
volna, a hátralékot befizette az 
ország kasszájába.
Az interpellációk keretében 
And ruskó Imre ismét a város 
által végzett behajtások módját 
kifogásolta. Bohumír Kóňa, az 
illetékes hivatali szakosztály 
vezetője elmondta, hogy a más 
község által kiadott igazolást 
csupán egy évben nem fogadta 
el a hivatal az aktuális önkor-
mányzati rendelet értelmében. 
Kiderült az is, hogy a város 
nagyságrendileg mintegy tíz-
ezer tartozást tart nyilván, amit 

a törvény értelmében köteles 
behajtatni.
A programban szereplő határo-
zatok, javaslatok mindegyikét 
nagy többséggel szavazta meg a 
testület, kivéve az egyik idegen-
forgalmi kérvényt (videó felvé-
telek készítésére kért egy helyi 
vállalkozó 2 ezer eurót), amelyet 
az illetékes bizottság igen, a vá-
rosi tanács viszont nem támoga-
tott, így a testület sem bólintott 
rá. A többi kérvényt a bizottsági 
döntés értelmében jóváhagyták, 
így elosztásra került az erre a 
célra szánt 10 ezer eurós ide-
genforgalmi keret nagy része. 
Döntés született arról is, hogy a 
témákkal kapcsolatos megjegy-
zésekre ezek után a képviselők 
5 perc helyett, immár csak két 
percig reagálhatnak.

Még mindig sok az adós
Rendkívüli ülésükön személyi kérdésekről döntöttek
a komáromi képviselők

Tekintettel arra, hogy Com-média Kft. eddigi igazgatóját, Batta Györgyöt a szlo-
vák parlamentben az országos frekvenciatanács tagjává választották, az elkövetke-
ző bő négy évben – összeférhetetlenség miatt – Szlovákiában nem tevékenykedhet 
a média területén. A versenypályázat útján megválasztott új igazgató beiktatásig 
az ügyvezetői teendőket Czékus Péter, a Komáromi Lapok jelenlegi főszerkesztője 
látja majd el.

Lapunk  
tartalmából:

● Siker a XXXIV. OTDK-n
● A tavaszi emlékjárat 

Gútán 2. oldal
● Ünnepi ülést tartott a két 

Komárom
● Keserű ajándék 
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Megaláztatásunk története
és mai továbbélése európai szemmel

Még néhány szó
a Felvidékről kitelepítettek

emléknapja alkalmából
Az Országgyűlés 2012-es határozata alapján április 12-e 
a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. 1947-ben 
ezen a napon kezdődött a felvidéki magyar lakosság áttele-
pítése Magyarországra. A felvidéki magyarok deportálása 
és kitelepítése történelmünk fájdalmas időszaka, a háború 
utáni Európa szégyenfoltja. A német és magyar lakosság 
teljes kitelepítésének tervét már 1941 februárjában meg-
fogalmazták, a háború után a csehszlovák hatalom pedig 
a Beneš-dekrétumok alapján 
megkezdte a felvidéki magyarok 
erőszakkal kényszermunkára 
deportálását. A csehszlovák-ma-
gyar lakosságcsere-egyezményt 
1946 februárjában írták alá, 
azonban a magyar fél késleltet-
te a lakosságcsere megkezdését. 
A csehszlovák hatalom emiatt – 
nyomást gyakorolva a magyar 
kormányra – 1946 november-
ében megkezdte a magyar csa-
ládok deportálását Csehországa. 
A deportálást a legnagyobb télben hajtották végre, fűtetlen 
marhavagonokban. Nem sokkal a második világháború 
borzalmai után tehát újra megjelentek a marhavagonok, 
amelyek újra egy közösség felszámolását szolgálták. 
A deportálások leginkább a tömbmagyar területeket érin-
tették, ahonnan átlagban a települések egynegyedét hur-
colták Csehországba. A csehszlovák kormány fő célja az 
egységes csehszlovák nemzetállam eszméjének megvaló-
sítása volt, az összefüggő magyar területek felszámolásá-
val. Közel 10 ezer családot, több mint 40 ezer személyt 
deportáltak, köztük több mint 5 ezer hat évnél fiatalabb 
gyermeket. A széleskörű tiltakozások hatására a csehszlo-
vák hatóságok 1947 februárjában leállították a magyar 
lakosság kényszermunkára elhurcolását. A felvidéki ma-
gyar közösség felszámolásának célja azonban továbbra 
is napirenden maradt, így ezt követően – 1947 áprilisától 
1948 decemberéig – került sor a csehszlovák-magyar la-
kosságcserére. A szlovákiai magyarok közül elsősorban a 
legtehetősebbek kerültek az áttelepítendők listájára, emel-
lett jelentős volt az áttelepített értelmiségiek száma. A 
felvidéki magyar értelmiség ilyen tudatos lefejezése szin-
tén a közösség megbontására irányult, amely a mai napig 
érezhető károkat okozott közösségünkben. 
A háború vége a felvidéki magyaroknak – szerencsésebb 
sorsú európai polgártársainkkal ellentétben – nem a fel-
szabadulást és az ország újjáépítését, a boldog békeidő-
ket hozta el, hanem számunkra a jogfosztottság időszaka 
következett. Az erkölcsi és anyagi jóvátétel a mai napig 
várat magára. A szlovák állam máig nem kért bocsánatot 
polgáraitól, tőlünk, felvidéki magyaroktól, hogy ilyen kö-
zösség elleni bűnöket követtek el ellenünk, emberi mél-
tóságuk teljes sárba tiprásával. Bár ma távolinak tűnik ez 
a sötét korszak, a Beneš-dekrétumok a mai napig velünk 
élnek. 12 évvel ezelőtt – az akkor már EU tagállam Szlo-
vákiában, a jelenleg is kormányzó SNS és SMER vezeté-
sével és kezdeményezésére – hatályukban megerősítették 
a Beneš-dekrétumokat, beleértve a kollektív bűnösség 
elvét rögzítő dekrétumokat is. A kollektív bűnösség el-
vének megerősítését az Európai Unió mindeddig tétlenül 
nézte. Felmerül a kérdés: mennyiben egyeztethető össze 
a kollektív bűnösség elve az EU alapvető értékeivel, így 
az emberi méltóság tiszteletben tartásával, a szabadság, 
egyenlőség és jogállamiság, valamint a kisebbséghez tar-
tozó személyek jogainak tiszteletben tartásával? A felvi-
déki magyar politikai érdekképviseletnek – európai és ha-
zai szinten – kötelessége körme szakadtáig küzdeni azért, 
hogy ezt a szégyenfoltot eltöröljük. Szlovákiának pedig 
mielőbb bocsánatot kell kérnie az erőszakosan deportált 
felvidéki magyaroktól és utódaiktól, megfelelő kártalaní-
tás biztosítása mellett.
Azt hihetnénk, hogy már túl vagyunk azokon az időkön, 
amikor egyes politikai erők célja a felvidéki magyar kö-
zösség jogfosztása, megalázása és a közösség felszámo-
lása volt, azonban virágzónak kikiáltott szlovák-magyar 
kapcsolatok idején – a Beneš-dekrétumok rögzítette kol-
lektív bűnösség elvének megerősítése mellett – továbbra 
is tiltják a kettős állampolgárságot, továbbra is háborús 
bűnösként tekintenek a felvidéki magyarság és egyetemes 
kereszténység mártír hősére, Esterházy Jánosra, sőt, újab-
ban betiltják nemzeti identitásuk kifejezésének legerősebb 
eszközét, himnuszunk éneklését is – ehhez a jogfosztáshoz 
azonban ma már sajnos magyar parlamenti képviselők is 
tevékenyen hozzájárultak. Különösen érthetetlenek ezek, 
a nemzeti közösségünk elleni törekvések annak fényében, 
hogy a szlovák és magyar nép teljes békében és barátság-
ban él egymás mellett. Az ilyen megközelítést egyszer s 
mindenkorra száműznünk kell. Ugyanakkor nem csak a 
többségi nemzettől kell követelnünk a bocsánatkérést és a 
XXI. században vállalhatatlan elvek teljes felszámolását, 
hanem saját magunkkal szemben is kritikusnak kell len-
nünk. Erélyesebben és alázatosabban kell dolgoznunk kö-
zösségünkért, száműznünk kell magunk közül a képvise-
letre nem méltó vezetőinket, és újra meg kell határoznunk, 
hogy merre megyünk tovább mi, felvidéki magyarok.

Dr. Tárnok Balázs, jogász,
az MKP európai parlamenti képviselőjelöltje

A Selye János Egyetem hallgatóinak sikere a XXXIV. OTDK-n
Nemzetközi porondon is megállták helyüket
Kiemelkedő eredményeket értek el a Selye János Egyetem hallgatói az XXXIV. Országos Tu-
dományos Diákköri Konferencián, amelyet idén Esztergomban rendeztek meg. Itt került sor a 
területi diákkonferenciák győzteseinek országos értékelésére.

A Selye János Gimnázium III. B osztálya
Pozsonyban volt tanulmányúton

Április 15-én került sor a III. B osztályá-
nak tanulmányi kirándulására. Szeren-
csésnek nevezhetjük magunkat, hiszen az 
időjárás is nekünk kedvezett, megfelelő 
volt Dévény várának felfedezéséhez, il-
letve a főváros, Pozsony belvárosának 
megismeréséhez.
Délelőtt Dévény várának maradványain át 
jutottunk fel a magas dombtetőre, melyen 
festői panoráma tárult elénk, a Duna és a 
Morva folyók összefolyásával. A várrom 
területén található egy 55 méter mélységű 
kút, melybe egy kannányi vizet öntöttünk, 
megszámoltuk, hogy hány másodperc 
alatt érkezett le az a bizonyos vízmennyi-
ség, leérkezését a hangos vízcsobbanás 
jelezte.
Ezután a vár területén lévő emlékművek-
kel ismerkedhettünk meg, mint például a 
határon átlépő, menekülő, elfogott, az ott 
kivégzett személyek névsorát tekintet-
tük meg. Tovább haladva a szűztoronyt 
láthattuk, melyhez fűződik egy szerelmi 
illetve tragikus monda, miszerint a vár-
úr lánya nem a neki szánt férfihoz akart 
feleségül menni, hanem szerelméhez, aki 
a család ellenségének fia, így inkább a 
halált választották. Ezen a területen meg-

található még a határvonalon húzott régi 
drótkerítésből készített óriásszív, illetve a 
milleneumi kapu. Különböző bicikliutak 
is megtalálhatóak e helyen, köztük Kitt-
seebe vezető út is, melynek városa híres 
a csokiról.
A napunk további részén a Pozsonyi vár 
történelmi jelentőségéről számolt be ne-
künk a tapasztalt, művelt idegenvezetőnk, 
majd a Staré Mesto, azaz az Óváros felé 
vettük az irányt. Itt tekinthettük meg a 
város fő látványosságait a Szent Már-
ton-székesegyházat, mely egy 15. száza-

di gótikus építmény, egykori koronázási 
helyszín. A dicsőséges időkre templom 
tetején, 85 méter magasban elhelyezett 
150 kilogramm tömegű, a Szent Korona 
aranyozott mása emlékeztet. Továbbá a 
régi városházát, Prímás-palotát, Grassal-
kovich-palota épületét, a Szent Mihály-
kaput és az Óváros utcáin található híres 
szobrokat, mint például a Schöne Nácit, 
a csatornából kikandikáló Kandit vagy a 
padhoz támaszkodó napóleoni katonát.

Fűri Friderika
III. B osztályos tanuló

Az OTDK Tanulás- és Tanítás-
módszertani – Tudástechnoló-
giai Szekciójába 147 pályamű 
versenyzett. 
A szekción belül „A 
kisgyermekkori böl-
csődei, óvodai tanu-
lás és tanulástámoga-
tás” tagozatának első 
helyezettje Nagy 
Anna és Tóth Emese 
a SJE TKK Óvó- és 
Tanítóképző Tanszé-
kének hallgatói let-
tek. Pályamunkájuk 
címe: „Az óvodásko-
rú gyermekek táplál-
kozási és mozgásos 
szokásainak vizsgá-
lata”. 
A szekció Művészet 
és nevelés tagozatá-
ban különdíjas lett a 
SJE TKK Óvó- és Tanítókép-
ző Tanszékének hallgatója Bc. 
Bence Erika a „Kokas módszer 
az óvodában” című pályamun-
kájával. 
Az OTDK Agrártudományi 
Szekciójában közel 300 pá-

lyamunka versenyzett. Az 
Élelmiszertudományi tagozat 
első helyezettje Bc. Remény-

ség Dániel a SJE TKK Kémia 
Tanszékének hallgatója lett, a 
„Kiválasztott zöldségfélék an-
tioxidációs kapacitásának ki-
értékelése” című munkájával.
Az OTDK Közgazdaságtudo-
mányi Szekciója 44 tagozatá-

ban 450 pályamunka verseny-
zett. Itt Mgr. Zsigmond Tibor 
„Az X és Y generáció a mobil 

applikációk világában” című 
dolgozata a WizzAir, míg Bc. 
Sánta Kamilla „Termékmegje-
lenítés – korunk leghatásosabb 
reklámformája (?)” című mun-
kája a SAS Hungary különdíjá-
ban részesült.

Szívinfarktust 
kapott

egy kiránduló
Az 1990-ben, Angliában 
épült MS PRINZESSIN 
KATHARINA – ex. MS 
PRINZESSIN VON PRE-
USSEN személyhajó át-
adása óta a Dunán teljesít 
szolgálatot, mint kirándu-
lóhajó. A 110 m-es úszó 
szálloda gyakran áll meg 
Komáromban és a rajta 
utazó, csaknem 150 kirán-
duló ilyenkor a város neve-
zetességeivel ismerkedik. A 
múlt héten kényszerpihenő-
re került sor, ugyanis egy 67 
éves német állampolgár, a 
lützeni Harald R. április 24-
én a hajnali órákban hirte-
len rosszul érezte magát, 
két órával később légzési 
problémákra panaszkodott, 
majd a hajóorvos gyors és 
szakszerű beavatkozása 
ellenére életét vesztette. A 
szlovák egészségügyi törvé-
nyek előírásai értelmében 
ilyen esetben a holttestet a 
nyitrai kórbonctanra szállí-
tották, ahol megerősítették, 
hogy a halál oka szívinfark-
tus volt.

Dobpergés mellett érkezett meg a tavaszi hadjárat serege a gú-
tai Szent Rozália emlékparkhoz, ahol Horváth Árpád, a város 
polgármestere fogadta a dísz-egyenruhás gyalogosokat, tüzére-
ket és a lovasbandériumok képviselőit. Tárnok István mérnök, 
a csapat vezetője mutatta be az egyes harcnemek képviselőit, 
majd dr. Tárnok Balázs (az MKP EU-es képviselőjelöltje) fog-
lalta össze a szabadságharc eseményeit és vont párhuzamot 
napjaink fiataljai és a szabadságharc hősei között. Dr. Vass 
László történész a felvidéki harcok sorrendjét elemezte. Ezt 
követően a hadjárat képviselői elhelyezték az 1948/49-es sza-
badságharc emléktáblájánál a megemlékezés koszorúját, majd 
az ünnepi sortűz után a városi sportcsarnok mellett ügyességi 
bemutatókra, harci játékokra is sor került.
A felvételeken (jobbra fent): Tárnok Balázs hagyományőrző 
ezredes és dr. Vass László honvéd ezredes vezetésével érkeztek 
Gútára a tavaszi hadjárat résztvevő, (középen) bemutatót tar-
tottak a lövészek, (balról-lent) díszsortűz a Szent Rozália em-
lékparkban, a koszorúzás pillanata, Horváth Árpád köszönti a 
résztvevőket, dr. Tárnok Balázs és dr. Vass László tart ünnepi 
beszédet.  Kép és szöveg: Mgr. Morovič Orsolya

Gútán is járt a tavaszi hadjárat emlékmenet
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A Jó Szó immár 23. alkalommal
a Selye János Gimnáziumban

Idén is immár hagyományosan irodalmi rendezvény színhelye volt a komáromi Selye János Gimnázium díszterme. 
2019. április 24-én és 25-én került megrendezésre a Dobré slovo – Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamon-
dó verseny kerületi és országos fordulója. A megmérettetésnek immár többéves hagyománya van a komáromi gim-
náziumban. A verseny kezdeményezője, megalapítója és a mai napig főszervezője Csémy Marianna az iskola szlovák 
szakos tanára. A verseny alapgondolata abból indult ki, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv és 
irodalom oktatása kulcsszerepet tölt be. A szlovák nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a 
kultúra ismerete nélkül.
Ezért a verseny elsődleges 
célja az volt, hogy fejlesszük 
diákjaink szókincsét, nyelvi 
és kommunikáció készségét, 
megismertessük velük egy 
másik nép irodalmát és kul-
túráját, valamint szereplési 
lehetőséget adjunk azoknak a 
tanulóknak, akik szívesen sze-
repelnek nagyközönség előtt. 
A rendezvény 23 éves múlt-
ra tekint vissza, és évek óta 
komoly szerepet tölt be a 
szlovák-magyar kapcsolatok 
ápolásában. A verseny több 

éve szerves része a Komáro-
mi Napok rendezvénysorozat 
programjának. 
A mára nemzetközivé bővült 
és hagyományokkal rendelke-
ző megmérettetés egy osztá-
lyon belüli szavalóversennyel 
kezdődött 1996-ban. A szlo-
vákiai magyar diákok részére 
indított komáromi kezdemé-
nyezésből több járás iskoláit 
megmozgató rendezvénnyé 
nőtte ki magát.
Az iskolai fordulót követően 
fokozatosan 1998–tól járási, 

majd kerületi szintűvé bővült 
a verseny. A Nyitrai kerület 
öt járásában működnek ma-
gyar tannyelvű iskolák, így a 
Komáromi, a Nyitrai, a Lévai, 
Vágsellyei és az Érsekújvári 
járás legjobbjai már évek óta 
a Selye János Gimnáziumban 
mérik össze tudásuk legjavát. 
A rangos megmérettetésnek 
az évek során több száz részt-
vevője volt. A 2012/13-as tan-
évben első ízben az országos 
fordulót is sikerült megszer-
vezni. 

A Besztercebányai kerület 
legjobbjai idén is ellátogattak 
a Selye János Gimnáziumba, 
de eljöttek a szerepelni vágyó 
diákok Rimaszombatból és 
Tornaljáról is.
A szavalóversenybe az alap-
iskolák felső tagozatosai, va-
lamint a nyolcosztályos gim-
náziumok alsó évfolyamainak 
diákjai kapcsolódhatnak be. 
Az előadott versek és prózai 
művek szlovák írók alkotásai, 
de a diákok gyakran a világ-
irodalomból is választanak 
műveket.
A rendezvény akkor vált nem-
zetközivé, amikor a szerve-
zők a 2001/2002-es tanévtől 
nemcsak a szlovákiai magyar 
fiataloknak akartak szereplési 
lehetőséget adni, hanem meg-
szólítottak olyan nemzetiségi 
iskolákat is Magyarországon, 
ahol oktatják a szlovák nyel-
vet. Az elmúlt 17 év alatt több 
általános iskola kapcsolódott 
be a megmérettetésbe, köztük 
budapesti, békéscsabai, nyír-
egyházi, pilisszentkereszti, 
tótkomlósi, dabasi, szarva-
si, pitvarosi, nagycserkeszi, 
nagybánhegyesi, pilisszántói, 
piliscsévi, dunaegyházai és 
bukkszentkereszti résztvevők-
kel.
Az idei versenyt az iskola 
igazgatója Andruskó Imre és 

Csémy Marianna tanárnő a 
verseny háziasszonya nyitot-
ták meg.
A rendezvény ünnepélyes 
megnyitóján részt vettek: Mgr. 
Marián Kéry, Nyitra megye 
alelnöke, Helena Psotová mér-
nök, a Nyitra Megyei Hivatal 
igazgatójának irodavezetője, 
Mgr. Milan Galaba, a nyit-
rai Tanügyi Hivatal vezető-
je, RNDr. Vladimír Gubiš, a 
Nyitra Megyei Hivatal oktatási 
főosztályának vezetője és Mgr. 
Ondrej Gajdáč, Komárom al-
polgármestere.
A kétnapos versenyzés után 
ünnepélyes eredményhirdetés 
következett. 
A kerületi forduló győztesei:
1. kategória: 1. hely: Korpás 
Andrea – Léva

2. kategória: 1. hely: Horváth 
Tibor – Farkasd
3. kategória: 1. hely: Nagy 
Emma – Léva
4. kategória: 1. hely: Jóba Zol-
tán – Ógyalla

Az országos
forduló eredményei 

1. kategória: 1. hely: Sztako-
vics Máté, Naszvad
2. kategória: 1. hely: Valent 
Adam – Rimaszombat
3. kategória: 1. hely: Nagy 
Emma – Léva
4. kategória: 1. hely: Bencz 
Zsolt – Gímes

Csémy Marianna 
a Selye János Gimnázium 

tanára, 
a verseny ötletgazdája  

– főszervező

Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, San Franciscó-
ban. A Föld napját első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz 
első napja. 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a 
„Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 22-
én mozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day Network-ot (Föld 
Napja Hálózat). Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, 
ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több 
szervezet vesz részt benne. Csak éppen Komárom hallgat…
Van is miért, hiszen az illetékesek minden pa-
nasz ellenére fülük botját sem mozdították meg 
annak érdekében, hogy gátat vessenek az egye-
dülállóan barbár fairtásnak Örsújfalun. Mindez 
a Földanya Nemzetközi Napján tetőzött. 
Elkezdődtek a találgatások, miszerint valaki 
olcsó pénzért megkaparintotta a területet és la-
kóházakat szeretne felépíteni, mások arra gon-
doltak, hogy esetleg a fák pollenjeire valaki 
allergiás és így akar megszabadulni a problémá-
iról. Ez az érvelés azért sem állja meg a helyét, 
mert a környéken minimum húsz-huszonöt éve 
laknak, s miért éppen most döbbentek rá a fák 
okozta esetleges kellemetlenségre. Olyan véle-
mények is elhangzottak, hogy a fák betegek vol-
tak, meg kellett szabadulni tőlük. Ez a feltevés 
is sántít, hiszen a kivágott és lebotolt fatörzsek 

minden tekintetben egészségesek voltak (mint 
az felvételünkön is látszik).
Ami viszont a legmegdöbbentőbb, hogy Komá-
rom illetékes szakosztályának dolgozói miért 
nem akadályozták meg, hogy a ligetet, amely 
évszázadok óta „madár”-ként volt közismert, a 
vegetáció megkezdése után, azaz március 31. 
után kiírtsák?
Senki nem törődött a fészkelő, dalos madárkák-
kal, az itt élő mókusokkal. A közelben lakók pe-
dig nem a liget suttogó levelei hallgatják majd, 
hanem valóban az építkezés nehéz gépeit? És 
még egy kérdés: Ki fogja eltüntetni és rendbe 
tenni az erdő helyét?
Örsújfalu felbolydult, remélik, hogy képvise-
lőjük az önkormányzati ülésen követelni fog-
ja a felelőségrevonást. 

Ünnepi ülést tartott a két Komárom önkormányzata
Múlt héten pénteken, a hagyományokhoz hűen, közös ülést tartott Komárom és Dél-Komárom önkormányzata és 
ezzel hivatalosan is kezdetét vette a 28. Komáromi Napok programsorozat. Ilyenkor a városok az 1849. április 26-i 
komáromi csatára emlékeznek, és az ünnepi testületi ülésen díszpolgárt avatnak, illetve átadják a Pro Urbe- és a pol-
gármesteri-díjakat.

Idén a két város testületének 
ünnepi ülését a Tiszti pavilon 
dísztermében tartották meg. 
Észak-Komárom testülete a 
Balázs-Béla díjas filmrende-
zőt, érdemes művészt Koltay 
Gábort avatta díszpolgárrá, 
míg Dél-Komárom díszpolgára
Stubendek László lett. Mint 
azt az értékelésben kiemelték, 
Stubendek László expolgár-
mester munkája során mindig 
az egy Komárom-tudat erősíté-
sén munkálkodott.
Posztumusz Pro Urbe-díjat ka-
pott Kiss Péntek József, aki 
Komárom kulturális életének 
egyik aktív szereplője volt. 
A Jókai Napok és számos or-
szágos kulturális rendezvény 
szervezője, a GIMISZ, az ÉS?! 
Színház, valamint a VISZTA 
alapítója, rendezője. 1999-ben 
a Komáromi Jókai Színház 
igazgatója lett. Gimnazista 
korától írt verseket, drámát és 
regényt is.
Komárom önkormányzata 
még életében ítélte oda a Pro 
Urbe-díjat Keszegh István ta-
nárnak, aki azonban az elisme-
rés átvételét már nem érhette 
meg. Keszegh István tanári 
pályáját a nagymegyeri gim-
náziumban kezdte, 1980-ban 
a komáromi gimnáziumba ke-
rült, melynek igazgatója volt 
1985-től 1991-ig. Komárom 
közéletében is hosszú éve-
ken át tevékenyen részt vett, 
1993–2000 között ő volt a 
Csemadok komáromi helyi 
szervezetének elnöke.
A 28. Komáromi Napok al-
kalmából polgármesteri-díjat 
vehetett át Gustáv Škodáček, 
a komáromi kórház sebé-
szetének főorvosa, Ferencz 
László építkezési vállalkozó, 
a röplabda klub üzemeltetésé-

nek és irányításának vezetője, 
Laboda Róbert, aki egyszer-
re tornatanár és az irodalmat 
lázasan hirdető pedagógus, 
a KompAkt civil szervezet, 
amely előkészítője és szak-
mai koordinátora a város 480 

elnevezésű kampányának, 
melynek célja, hogy a tudatos 
szelektív hulladékgyűjtés el-
érése, valamint Vincze István 
negyvennégyszeres válogatott 
labdarúgó, aki korábban a Pus-
kás Akadémia csapatát vezette 

a tabella élére. Pár éve már a 
komáromi focicsapatot segíti 
és kimagasló érdemei vannak 
abban, hogy a komáromi lab-
darúgás kiemelt támogatásokat 
és odafigyelést kap Magyar-
országról.

Keserű „ajándék” a Földanya nemzetközi napjára

A nemzetközivé vált 
Dobré slovo – Jó szó 
versenyt komáromi 
döntőjét és értékelését 
megtisztelték részvé-
telükkel a megye és a 
vendégiskolák képvi-
selői is, akiket Csémy 
Marianna tanár, a ver-
seny ötletgazdája kö-
szöntött.

Átadták Komárom első közösségi kertjét
a Timoteus-ház udvarában

2018 őszéntől, azaz létrejöttét követően azonnal sikeres pályáza-
ton vett részt a KompAkt nonprofit szervezet, mivel az Általános 
Hitelbank 10 ezer euróval támogatta azon közösségi kert létre-
hozását, mely az idősek otthonául szolgáló Timoteus-házban ka-
pott helyet. A kertet a Komáromi Napok alkalmából adták át. Az 
ötven négyzetméteres területbe kerültek fák, cserjék, paradicso-
mok, tök- és cukkinifélék, illetve padok, hogy az idősek azokon 
megpihenve élvezhessék a kert nyújtotta szépségeket. Ide óvo-
dás és iskolás csoportok is ellátogathatnak, akik így nem csupán 
a természettel, de az élő idősekkel is kapcsolatba kerülhetnek.
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MŰSORA JÁNLAT
Május 4-től  10-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 
Ti n i  Ni nd zsa Tek nőcök 
(a mer.) ,  15.50 Cha rly, 
majom a csa ládba n (né -
met) ,  16.55 A lex fel -
üg yelő ( leng yel) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 Én és 
a  he rcegem (a mer.) , 
21.20 A szá l l í t ó  (a mer.) , 
23.15 Keg yet len já t ékok 
(a mer.) ,  1.10 A z i nd í t ék 
(a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.15 
Szuperzöld, 14.25 XXI. 
század, 14.55 Kutyák és 
macskák (amer.), 16.50 
Magnum (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Fókusz 
Plusz , 20.00 A mi k is fa-
lunk (magyar), 21.05 Bra-
zilok (magyar), 23.15 A 
túlkoros osz tag (amer.)

RTL II
8.30 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 10.30 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 12.20 
Bazi rossz Valentin-nap 
(amer.), 14.10 Éjjel-nappal 
Budapest, 20.00 Showder 
Klub Best of, 22.00 A sze-
relem hálójában (amer.)

M2
12.55 Kemy, a felfedező, 
13.05 Kemy, a felfedező, 
14.15 Andy és az állat-
kölykök, 16.40 Szóf ia her-
cegnő, 17.00 Elena, Ava-
lor hercegnője, 18.15 Thor 
és az ór iások, 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 .45 Doc Ma r t i n  (a n-
gol) ,  13.35 Kék Hawai i 
(a mer.) ,  15.15 Csá rd ás -
k i r á ly nő (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 
Nő elő t t em,  nő u t á na m 
(a ngol-a mer.) ,  22 .10 Ö r-
vény (a mer.)

Duna World
10.00 Rejtélyes XX. szá-
zad , 10.35 Öt kont inens, 
11.20 Heten, mint a gono-
szok (magyar), 13.00 Hír-
adó, 14.15 Család-barát , 
15.45 I rodalom és könyv, 
17.50 Családi kör, 18.50 
Térkép, 19.25 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.35 
Bagi-Nacsa Orfeuma, 
22.35 Tóth János (ma-
gyar), 23.10 M5 Híradó, 
23.40 Opera Café, 0.15 
Evangél ium

Pozsony 1
14.45 A test titkai, 15.50 
Szlovák barlangok, 16.10 
A legnagyobb szlovák, 
17.50 Úttalan utakon, 
18.25 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.30 
A test titkai, 22.20 A vég-
sőkig (francia), 23.15 Az 
utolsó keringő (olasz)
Pozsony 2
11.30 Európa képekben, 
14.00 Farmereknek, 14.55 
Tesztmagazin,  15.45 Jég-
korong, 18.50 Esti  mese, 
19.50 Hírek, 20.10 M. R. 
Štefánik,  22.40 A szol-
gálólány meséi (amer.) , 
23.35 A szolgálólány me-
séi (amer.)

Markíza tv 
10.45 Tegnap felébredek 
(cseh), 13.15 Szórakozta-
tó műsor, 14.10 The Voi-
ce, 16.20 Larry Crowne 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Plázacica (amer.), 22.40 
Gondolkozz pasiaggyal! 
(amer.)

JOJ TV
9.30 A Simpson csa-
lád, 11.40 Házikedven-
cek, 12.25 Végre ot thon! 
(amer.), 14.30 27 ruha 
(amer.), 16.50 Gril lez-
zünk!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Rossz 
anyák (amer.), 22.40 Wa-
sabi (f rancia)

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, 11.00 
Több, mint testőr, 11.35 
Super Car, 13.45 Alex 
és Emma (amer.), 15.50 
Charly, majom a család-
ban (német), 16.55 Alex 
felügyelő (lengyel), 18.00 
Tények, 18.55 Jurassic 
World (amer.), 21.30 Pom-
peji (amer.), 23.50 Ana-
konda (amer.), 1.50 Delta 
(magyar)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.55 Lila 
füge, 14.05 Házon kívül, 
14.40 A mi kis falunk (ma-
gyar), 15.50 Rendőrakadé-
mia 5. (amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 A vasember 2. (amer.), 
21.35 Förtelmes főnökök 
(amer.), 0.20 A vasember 2. 
(amer.)

RTL II
9.30 A szerelem hálójában 
(amer.), 11.55 Segítség, 
bajban vagyok!, 16.55 Íz-
lések és pofonok (amer.), 
19.00 Ház a tónál (amer.), 
21.00 Showder Klub, 22.00 
A Showder Klub bemutatja, 
23.00 Ház a tónál (amer.)

M2
12.40 Pom-Pom meséi, 
13.20 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 Sze-
rencsétlen f lótás (cseh), 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.10 Napsütöt te Toszká-
na (amer.-olasz), 23.45 
Tanárok gyöngye (német)

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 A művészet 
templomai, 14.45 Magdol-
na (magyar), 16.25 Hogy 
volt?, 17.25 Borbás Mar-
csi szakácskönyve, 18.35 
Szeretünk, doki! (ausz t-
rál), 19.30 Magyarország, 
szeretlek!, 21.00 Családi 
kör, 22.05 Anyák napja 
(amer.), 0.05 Hogy volt?

Duna World
8.35 Önök kér ték , 11.15 
Évforduló (magyar), 
13.50 Az ismeretlen 
Perczel Zita , 14.50 Szent 
István Vándorlás, 16.55 
Színe-java , 17.55 Nem-
zetközi Ci rkuszfesz t ivál , 
18.55 Öt kont inens, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Gasz t-
roangyal , 21.35 Szamár-
sziget rabjai , 22.35 Hogy 
volt?, 23.35 M5 Híradó

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.40 Ba rdejov,  14.05 
Poi rot  (a ngol) ,  15.0 0 
A ra ny idők ,  16.10 Fel sza -
badu lá s ,  17.45 Menjü n k 
a  ke r tbe!,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 Miss  Sz lová k ia , 
22 .20 A n na K a ren i na 
(orosz),  0.35 Poi rot  (a n-
gol)

Pozsony 2
13.30 Egyházi műsorok, 
14.10 Színészlegendák, 
16.45 Labdar úgás, 19.05 
Est i mese, 19.50 Hír-
adó, 20.10 Pablo Picasso 
(amer.), 21.00 For tuna 
Liga , 21.35 Bal lada a ka-
tonáról (orosz)

Markíza tv
8.50 Winnetou (német), 
10.50 Chart Show, 13.00 
Testreszabott kérdések, 
13.30 Danny csapata 
(amer.), 16.05 A konyha, 
16.55 Felvég, alvég, 18.05 
Szomszédok (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 The 
Voice, 22.30 Larry Crow-
ne (amer.)

, JOJ TV
11.20 A főnix repülése 
(amer.), 13.40 Bogyók 
(cseh), 15.50 Új ker tek, 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr imi, 
19.30 Híradó, 20.35 A ké-
mek hídja (amer.), 23.40 
Bunyó (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, 12.15 Noé 
kedvencei, 12.50 Csalá-
dom és egyéb emberfajták 
(amer.), 13.25 A konyhafő-
nök, 15.20 A homok titkai 
(brazil), 16.50 A szeretet 
útján (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A konyhafőnök, 21.30 Ba-
rátok közt, 22.05 Főnök 
inkognitóban, 23.40 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 Kukori és Kotko-
da, 13.00 Dóra, a felfe-
dező, 13.25 Hollócska, a 
kis rossz csont, 17.25 Mic-
key 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 Akusz-
t ik, 0.45 Tanárok gyöngye 
(német)

Duna tv
12.50 Jamie egyszerű 
kajái, 13.20 A vízipók 
tényleg csodapók, 14.20 
Végtelen szerelem (tö -
rök), 15.10 Hat nővér (spa-
nyol), 16.10 Rex felügye-
lő (olasz), 17.05 Ridikül, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Kékfény, 21.25 A 
legendák hivatala (f ran-
cia), 22.30 1890 (szlo-
vák), 23.50 NCIS (amer.) 

Duna World
11.20 Keserű igazság (ma-
gyar), 14.15 Családbarát, 
16.15 Ízőrzők, 17.55 Gaszt-
roangyal, 18.55 Szerelmes 
földrajz, 19.30 Itthon vagy, 
20.00 Hogy volt?, 21.35 Ri-
dikül, 22.30 Öröktűz

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.25 Válasz-
tások, 17.50 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Párizsból Párizsba 
(francia), 22.20 Riporterek, 
22.55 Bűnügyi történetek 
(cseh), 23.55 Orvosok (len-
gyel)

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 12.50 
Orientációk, 14.55 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 bá-
dogdob (francia-német)

 Markíza tv
11.05 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.05 Családi törté-
netek, 13.05 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Szom-
szédok (szlovák), 21.20 A 
konyha, 22.10 Szórakoztató 
műsor, 23.00 Amikor Chuck 
elvette Larryt (amer.)

JOJ TV
8.35 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.), 23.10 Házon kívül, 
0.15 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
11.20 Mirr-Murr kandúr, 
13.25 Póló, 14.00 Gondos 
bocsok, 15.00 Rozsdalovag, 
17.25 Mickey egér játszóte-
re, 19.30 Alvin és a móku-
sok, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Született szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Ta-
nárok gyöngye (német)

Duna tv
12.50 Jamie egyszerű kajáti, 
13.25 Honfoglaló, 14.15 Vég-
telen szerelem (török), 15.10 
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), 23.10 A rendszerváltás 
politikusai

Duna World
11.30 A nagy varázslat (ma-
gyar), 13.40 Nemzetiségi 
magazinok, 14.10 Család-
barát, 16.05 Hazajáró, 17.20 
Ízőrzők, 17.55 Gasztroan-
gyal, 18.55 Szerelmes föld-
rajz, 19.30 Itthon vagy!, 
20.00 Üdítő, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok (len-
gyel), 16.25 Választások, 
16.55 Brown atya (angol), 
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Filharmónia (francia), 21.20 
Klinika Charité (német), 
22.15 Titkok (angol), 23.45 
Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő pa-
noráma, 14.30 Tudományos 
magazin, 15.20 Ruszin 
magazin, 17.45 Jégkorong, 
21.00 Dokumentumfilm, 
22.25 Talkshow, 23.40 Ho-
gyan készül a történelem 

Markíza tv
9.55 Apukák, 11.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 12.00 
Családi történetek, 12.55 A 
mentalista (amer.), 14.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák (szlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni!, 22.40 Felvég, alvég, 
23.55 A mentalista (amer.), 
2.30 Az anyós

JOJ TV
8.35 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 Szün-
idő (szlovák), 22.00 Bogyók 
(cseh)

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
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 Pacsi!, 
12.50 Egy rém új feleség 
(amer.), 13.25 A konyhafő-
nök, 15.20 A homok titkai 
(brazil), 16.50 Elif (török), 
18.00 Híradó, 19.05 Fó-
kusz, 19.35 A konyhafő-
nök, 21.30 Barátok közt, 
22.05 Toplista, 0.00 A zöld 
íjász (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 Kukori és Kotkoda, 
12.05 Mézga család, 13.25 
Póló, 15.25 Kody kalandjai, 
15.45 A dzsungel könyve, 17.25 
Mickey egér játszótere, 18.15 
Szófia hercegnő, 19.30 Alvin 
és a mókusok, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 NagySzínPad, 
22.50 Odaát (amer.), 23.40 Az 
A38 Hajó színpadán, 0.35 Ta-
nárok gyöngye (német)

Duna tv
10.25 Család-barát, 12.50 
Jamie gyors kajái, 13.25 
Honfoglaló, 14.15 Végte-
len szerelem (török), 15.10 
Hat nővér (spanyol), 16.10 
Rex felügyelő (osztrák), 
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok 
útvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.35 A maffia 
csak nyáron öl (olasz), 21.35 
Partitúra, 22.36 Poznan 
1956 (lengyel)

Duna World
10.25 Mindenki akadé-
miája, 11.40 Aki mer, az 
nyer (magyar), 13.00 Hír-
adó, 13.20 Horvát krónika, 
14.20 Család-barát, 15.50 
Magyar gazda, 16.15 Noé 
barátai, 16.50 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, 0.05 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
13.10 Folklorika, 13.40 Híd 
a Kwai folyón (amer.), 16.15 
Grimm mesék, 17.20 Meg-
szakadt az dal (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Úton 
Berlinbe (orosz), 22.00 Ryan 
közlegény megmentése 
(amer.), 0.45 Ismétlések

Pozsony 2
14.00 Tánc a cserepek kö-
zött (szlovák), 17.15 Isme-
retlen hősök, 18.15 25 baj-
nokság, 18.30 Esti mese, 
19.50 Híradó, 20.10 Ketten 
Hitler ellen, 21.05 Kakukk 
a sötét erdőben (cseh), 22.45 
A II. világháború veteránjai

Markíza tv
8.45 Scooby-Doo (amer.), 
10.35 Apukák, 11.45 Ne 
mérgesítsd Hamupipőkét 
(amer.), 13.40 Hupikék 
törpikék (amer.), 15.45 
Hasonmások (cseh), 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Char t Show, 
22.35 Szomszédok (szlo-
vák), 23.20 A konyha, 0.10 
John Q (amer.)

JOJ TV
8.00 Snoopy és Charlie 
Brown (amer.), 9.50 Rival-
dafényben (amer.), 12.00 
Defektes derbi (amer.), 
14.00 Acélököl (amer.), 
16.40 Ratatouille (francia), 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 A fegyvertelen kato-
na (amer.), 23.50 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 Toplis-
ta, 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 Gyertek át!, 0.00 
Brandmánia, 1.05 Az iga-
zi 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
11.20 Mirr-Murr kandúr, 
13.25 Póló, 14.00 Gondos 
bocsok, 15.00 Rozsdalo-
vag, 17.25 Mickey egér ját-
szótere, 18.45 Yo Yo, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 
NagySzínPad, 22.50 Odaát 
(amer.), 0.35 Tanárok gyön-
gye (német)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.50 Jamie 
egyszerű kajái, 13.20 Hon-
foglaló, 14.10 Végtelen 
szerelem (török), 15.00 Hat 
nővér (spanyol), 15.55 Rex 
felügyelő (olasz), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.20 Fábry, 
21.45 Minden kút Rómába 
vezet (amer.), 23.20 Oldás 
és kötés (magyar)

Duna World
10.10 Mindenki Akadémi-
ája, 11.30 Utolsó alkalom 
(magyar), 14.15 Család-ba-
rát, 15.50 Kék bolygó, 16.15 
Opera Café, 16.45 Magyar 
krónika, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 19.30 
Itthon vagy!, 20.00 Szenes 
Iván ír ta, 21.35 Ridikül, 
22.35 Honfoglaló, 0.05 
Mindenki Akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Or vosok 
( lengyel), 16.25 Válasz-
tások, 16.55 Brown atya 
(angol), 17.45 A párbaj, 
18.15 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Arany 
idők, 21.35 A hit (német), 
23.10 Az élet örömei, 
23.35 Talkshow

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.20 Ke-
rékpártúrák, 13.25 Élet és 
halál között, 14.20 A di-
agnózis, 15.20 Roma ma-
gazin, 17.00 Hírek, 17.25 
A család, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Doku-
mentumfilm, 20.45 Lab-
darúgás, 23.05 Rendőrség, 
23.20 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.05 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, 23.40 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, 12.15 Kölyök-
kalauz, 12.50 Egy rém új 
feleség (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 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 Csajos 
buli (amer.)

M2
11.00 Kukori és Kotkoda, 
12.40 Ernest és Celestine, 
14.00 Gondos bocsok, 15.25 
Kody kalandjai, 17.25 Mic-
key egér játszótere, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Nagy-
SzínPad, 22.50 Odaát (amer.), 
23.40 Akvárium, 0.40 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), 16.05 Rex 
felügyelő (osztrák), 17.05 Ri-
dikül, 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Kamara Virtuó-
zok, 21.20 Vakrandim az élet-
tel (német), 23.15 Cobra Verde 
(német)

Duna World
11.25 Villanyvonat (ma-
gyar), 13.50 Öt kontinens, 
14.20 Család-barát, 15.50 
Kárpát expressz, 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 Válasz-
tások, 16.55 Brown atya 
(angol), 17.50 A párbaj, 
18.15 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.00 Jégkorong, 
23.15 Szalvador (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.30 
Ketten Hitler ellen, 15.00 Jég-
korong, 20.10 A család, 20.40 
Mint a vadlibák, 21.30 A fehér 
tigris (orosz), 23.15 Jégkorong

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 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 
Tökéletes szülők (amer.), 
22.35 A sakál (amer.), 1.10 A 
mentalista (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.50 Topsztár, 13.20 Szu-
permama, 14.40 A hetedik 
mennyország, 17.30 Tárgyaló-
terem, 19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Kém a szomszéd-
ban (amer.), 22.35 Ne engedj 
el! (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

A tavaszi napsütés nemcsak a 
virágokat csalogatja ki a föld-
ből, hanem a fagymentes he-
lyen teleltetett mediterrán és 
trópusi származású növényekbe 
is kezd életet lehelni a téli álom 
után. Sok leander már hetek 
óta a szabadban sütkérezik, ta-
pasztalt leander tulajdonosok 
azonban óvatosságra és foko-
zatosságra intenek bennünket, 
hiszen látni lehet a teleltetés hi-
ányosságait, a locsolás hiányát, 
a szellőztetés hiányát, a kárte-
vők elszaporodását. Ha egész 
télen nem locsoltunk és a nö-
vényeink csörgősre száradtak, 
akkor a kihordás után áztassuk 
be legalább 2-3 napig a töveket. 
A 2-3 nap alatt jól megszívja 
magát a gyökérlabda, és utána 
megvizsgálhatjuk a visszavágás 
mértékét. Ahol a levelek csör-
gősre száradtak ott már nem 
fog új levél kihajtani. Célszerű 
ezért a növényeket visszavágni. 
A tarra vágást (minden szárból 
kb. 15 cm magasságot hagyunk 
csak) javasolnánk, de lehet úgy 
is, hogy csak addig vágjuk visz-
sza az ágakat, ameddig még a 
vágás felületén zöldek. Ekkor 
számolni kell azzal, hogy a 
visszavágástól kezdődnek majd 
az új hajtások. Ezért jobb a tarra 
vágás, mert akkor esélyt adunk 
a növénynek egy vadonatúj ko-
ronára. Sok esetben tapasztal-
hatjuk, hogy az áttelelt leánde-
reken megjelenik a tetűinvázió. 
Ellenük többszöri felszívódó 
permetszerekkel (noszpilan-
származékok) tudunk védekez-
ni.
Májusra a gyümölcsfák kert-
jeinkben teljes pompájukban 
zöldellnek már, legtöbbjük el 
is virágzik. Ilyenkor jelentik a 
legvonzóbb célpontot növénye-
ink a tavasszal ugyancsak újra-
éledő rovarvilág s a kórokozók 

számára. Nem csoda, hogy má-
just a levéltetvek hónapjaként 
is szokták emlegetni. A levél-
tetveken kívül számítanunk kell 
még az atkák, a gubacsatkák, 
a molyok, a körtelevélbolha, 
a cseresznyelégy lárváinak je-
lentkezésére, valamint felüthe-
tik a fejüket a különféle gom-
bás és vírusos megbetegedések 
is, mindenekelőtt a rettegett 
monília. Ilyenkor tehát min-
denképpen, szinte valamennyi 
növényünket permeteznünk 
kell. Az őszibarackon és más 
növényeken máris nagy szám-
ban jelentkező zöld levéltetvek 
ellen hatásos például az Actara, 
a Mospilan, a B-58 stb.
A gyümölcsfákon (például a 
dión,) és díszfákon (hárs) is 
ilyenkor szoktak megjelenni a 
szemölcsös és nemezes guba-
csatkák. Ezek a parányi, szabad 
szemmel alig látható lények a 
fákon, azok rügypikkelyei alatt 
telelnek, és rügyfakadástól je-
lennek meg. A felszaporodásuk 
következtében kialakuló gu-
bacsaik májusban válnak fel-
tűnőkké. Kártételük általában 
nem veszélyezteti közvetlenül a 
fák életét, de a levelek egy ré-
szét károsítják, csökkentik a le-
velek asszimilációját, valamint 
rontják a díszfák díszítő értékét. 
Védekezésként általában ele-
gendő a károsodott levelek le-
vágása és megsemmisítése.
Feltűntek a sodrómolyok lár-
vái is, ezek a leveleket rágják, 
néha a termést is, és szövedék-
ben élnek. Alkalmanként súlyos 
lombkárosodást okozhatnak. 
Ha megjelennek, célszerű mi-
előbb, még a kártételt megelő-
zően kémiai védekezést alkal-
mazni. Ne feledjük, hogy minél 
fiatalabbak a lárvák-hernyók, 
annál hatékonyabbak ellenük a 
rovarölő szerek!

Ismét megjelentek az amerikai 
szövőlepke hernyói, amelyek 
szinte minden gyümölcsfán-
kat károsíthatják. Célszerű 
még azelőtt védekezni ellenük, 
hogy fészkeikből szétmászná-
nak a fák koronájában. Ehhez 
mindenekelőtt a fertőzött haj-
tás hernyófészkét metsszük le, 
és azonnal semmisítsük meg, 
égessük el.
Évente két-három nemzedéket 
nevel az almamoly, melynek 
lárvái az almát, a körtét károsít-
ják. A hernyók az alma termés-
ében a héjától a magházig jára-
tot rágnak maguknak, s barna 
színű morzsalékos ürülékszem-
cséket hagynak maguk után. 
Ezután a lárvák egy nagyobb 
lyukat rágva kimásznak a gyü-
mölcsből, bebábozódnak, gyak-
ran a fakéreg repedéseiben. 
Június végétől jelennek meg az 
almamoly második nemzedéké-
nek lepkéi, amelyek szeptem-
berig maradnak és fertőznek. 
A második nemzedék kártétele 
sokkal jelentősebb, mint az első 
nemzedéké, ezért a védekezésre 

is jobban oda kell majd figyel-
ni. Az almamoly rajzásának 
kezdetét szexferomonos csap-
dákkal szokták figyelni. A ki-
kelő és szétmászó lárvák elleni 
permetezést azután 10-14 napra 
kell időzíteni, hogy a csapdák 
ragacsos lapjára ragadt molyok 
száma hirtelen megnő, vagyis 
megkezdődik a rajzás.
 –ezm–

A jó tanulmányi 
eredményért 
ajándékozzon 
könyvet!

Áprilisi számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
lapunk májusi, utolsó számában közöljük!

János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet épp a kapu 
előtt.
– Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?
– Az orvoshoz.
– Miért? Beteg az a tehén?
– Nem beteg az.
– Nem ad elég tejet az a tehén?
– Húsz litert tejel minden nap!
– Nem borjadzik az a tehén?
– Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!
– Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?
– Mert az övé.

Lagziban Juliska néni a boldogságtól sugárzik, és elérzékenyülve mondja az 
ifjú párnak:
– Drága gyerekeim! Azt kívánom, úgy süssön rátok a boldogság fényes napja, 
ahogy annak idején apátokra és rám sütött!
Józsi bácsi a bajusza alatt morogja:
– Na, gyerekeim, akkor ti sem fogtok napszúrást kapni!

Egy skót egyik tablettát a másik után nyeli le.
– Rosszul van? – kérdi az egyik járókelő.
– Nem, de holnap lejár a szavatossági ideje…

Négynapos munkahét

Almamoly lepkéje

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Kedvese szeretné nélkü-
lözhetetlenné tenni magát az ön életében, ezért minden fronton 
igyekszik a maximumot nyújtani. Mielőtt végleg hozzászokik 
ehhez a fajta kényeztetéshez, gondolja végig, mi az ára mind-
ennek. Ha nem tudja megadni, ne használja ki párját!
HALAK (február 21. – március 20.) Nem tudja megvalósítani, 
amit eltervezett, legalábbis nem úgy, ahogy elképzelte. Olyan 
masszív ellenállásba ütközött, hogy kénytelen új stratégiát ki-
dolgozni. Bármilyen harcos hangulatban van is most, próbáljon 
ellenállni a kísértésnek és térjen ki a nyílt harc elől.
KOS (március 21. – április 20.) Szakítson egy kis időt arra, hogy 
tisztázza magában érzéseit. Először talán feloldhatatlannak tűnő 
ellentmondásokkal találkozik, de muszáj rendet tennie. Régi vá-
gyai, mély belső szükségletei csak arra várnak, hogy egyszer oda-
figyeljen rájuk, felismerje és megvalósítsa őket végre.
BIKA (április 21. – május 20.) Érzelmei szokatlanul intenzívek 
ezen a héten. Felkavarta egy találkozás és egy esetleges kapcso-
lat lehetősége. Nagyobb érdeklődéssel fordul most a misztika, a 
spiritualitás felé, sorra kerül kapcsolatba ilyen témájú írásokkal, 
illetve olyan emberekkel, akiknek a gondolkodását áthatja egy 
lelkibb életszemlélet.

IKREK (május 21. – június 21.) Lassan kedvese is megérti, hogy 
önnek gondot okoz szavakba foglalni az érzéseit. Találja meg azt 
a formát, ahogyan leginkább meg tud nyílni neki, hiszen fontos, 
hogy ez a fajta kommunikáció is működjön önök között. Ha levél-
ben tudna jobban kitárulkozni, írjon neki!
RÁK (június 22. – július 22.) Ha társának gondjai támadnak a 
munkahelyén vagy anyagi gondokkal küzd, nem lesz képes tel-
jes érzelmi erőbedobással odafigyelni önre. Legyen erre tekintet-
tel, hiszen ezek a problémák mindenkit érzékenyen érintenek és 
minden energiájával a megoldásra törekszik most.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Az elmúlt hetekben 
rengeteg stresszes helyzet adódott az életében, ami megingatta 
önbizalmát és ami miatt úgy érezhette, nem éri utol önmagát. 
Mostanra rendeződtek ön körül a dolgok és újra képes ellazulni, 
aminek a környezetében élők bizony nagyon örülnek, mert nem 
volt könnyű számukra az elmúlt időszak.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Előszeretettel választ ki 
olyan lehetséges partnereket magának, akik kötöttségre alkal-
matlanok, bár kétség kívül izgalmasak. Egy-egy ilyen „nagy-
vad” elejtése és megszelídítése nyilván óriási pluszt ad önnek, 
de velük nem tud hosszú távon számolni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A pihenés és kikap-
csolódás ugyan nem változtat a munkahelyi problémákon, de 
arra mindenképpen jó, hogy a stressz ne vegye el minden energi-
áját. Anyagi szempontból fontos lenne, hogy végre a saját lábára 
álljon ahelyett, hogy újabb támogatókat keresne.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Figyelembe kell ven-
nie, hogy partnere kívánsága nem mindig esik egybe az önével. 
Vállalja, hogy igényeit és vágyait közli társával, különben esélye 
sincs annak, hogy bármi is megvalósul abból, amire ön vágyik. 
Humora segítségével minden éles helyzetnek elveszi az élét.
NYILAS (november 23. – december 21.) Pontosan érzi, hogy 
a következő lépést csak akkor tudja majd megtenni, ha életének 
bizonyos területeit rendezi. Zárja le régi dolgait, döntsön párkap-
csolatát illetően, ha költözést tervez, igyekezzen minél hamarabb 
megtalálni új otthonát és máris jöhetnek a változások.
BAK (december 22. – január 20.) Fáradtnak érzi magát ahhoz, 
hogy a soha el nem fogyó problémákra keresse a megoldásokat. 
Ez annak a jele, hogy kiapadóban vannak belső készletei. Töl-
tődjön olyan dolgokból, amelyek boldoggá teszik, hiszen csak a 
boldog ember tud boldogságot adni környezetének. Ideje lenne 
kirándulni is!
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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 tojójér-
cék (3,70 euró/db). Tel.: 0918 3030580, 
0950 760 760.

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – 
energetikai tanúsítványok

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

* Vennék piros színű 
Felíciát. Tel.: 0944 
769 217.

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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LABDARÚGÁS

ATLÉTIKA

KÉZILABDA

ÚSZÁS

BRIDGESTONE
45. Komárno-Komárom

Nemzetközi Utcai Futóverseny
A komáromi sportcsarnoktól indult az idei verseny, amelyen az 5,5 és a 10 kilométeres távon 
összesen 932-en értek célba. A futók a Tiszti Pavilonon is keresztül (a hosszabb távon indu-
lók a város erődrendszerét, az Öregvárt is érintették) futottak, majd az Erzsébet hídon át 
jutottak Dél-Komáromba, ahol a cél a Jókai ligetben volt. A 10 kilométeres távon a férfiak és 
a nők mezőnyében is a Benedek Team kenyai versenyzői (Mbogo Jane Ngima, Tanui Evans 
Kipngetich, Matheka Benard Muinde) lettek az elsők.

A 25. forduló:
KFC Komárom – Zsolna 1:4 (1:2)

A Leckéši – Kren, Ondruš, Šimko, Pinte – Domonkos, Antálek (Kollár 46.), Zemko 
– Mészáros (Rymarenko 71.), Nurković, Ujlaky E. (Kupec 60.) összeállítású csapat 
múlt héten szerdán fogadta a zsolnai csapatot.
A KFC játékosai semmit sem akartak hagyni a 
véletlenre, hatalmas irammal kezdték a játékot 
és már a 7. percben Pinte Patrik egy rosszul vé
dett szöglet után meg is szerezte a vezetést. A 
még mindig eltiltás alatt álló mesteredző (Olej
nik) és gyúró nélkül játszó csapat Kantár Szilárd 
vezetése alatt azonban nem számolt azzal, hogy 
a zsolnaiak ellentámadásba kezdenek és gyorsan 
egyenlítenek.

Sajnos, minden igyekezet ellenére már az első 
félidő vége előtt újabb gólt szereztek a vendé
gek és ami előre jelezte a vészhelyzetet. Sajnos 
a második játékrészben is elfordult a csapattól 
Fortuna istenasszony, hiszen egyértelműen a ko
máromiak voltak kezdeményezőbbek, viszont 
minden elvesztett labdára azonnal lecsaptak a 
zsolnai csatárok. Jó példa erre a negyedik gól is, 
amely egy kapufáról kipattanóból született.

NŐI LABDARÚGÁS
KFC Komárom – Pozsonyhidegkút (Dúbravka) 2:3 (0:2)

A Boros Dominika – Beke Réka, Balázs Aranka, Nagy Laura, Csicsó Dóra – Csicsó Andrea, 
Tóközi Tímea, Németh Vivien, Gaál Csenge – Pauer Tünde, Győri Bianka, (cserék) Hatyina 
Zsófia, Czibor Kinga, Horváth Beatrix, Both Alexandra felállítású csapat az őszi bajnokság 
éllovasával mérte össze erejét.

Kiértékelték Nyitra megye legjobb sportolóit
Múlt héten csütörtökön került sor arra az ünnepélyes kiértékelésre, amelyen Ing. Milan Belica, 
a tudományok kandidátusa, Nyitra megye közgyűlésének elnöke a megyeháza hangversenyter-
mében megjutalmazta azokat a sportolókat, akik a múlt év folyamán tovább gazdagították a 
megye sportéletének eredményeit.
Több kategóriában vehették át 
elismeréseiket az arra jogosul
tak, így életműdíjat kapott a 
vízilabdasport terén elért kivá
ló eredményeiért Komárom al
polgármestere, a szlovák tan
nyelvű komáromi gimnázium 
igazgatója, Ondrej Gajdáč.

Az egyéni sportolók junior ka
tegóriájában lett a 2018as év 
legjobb sportolója Koczkás 
Dávid kenus, a komáromi 
kajakkenu klub reménysége. 
Jelenleg a Budapesti Honvéd 
vízeseit „erősíti”. 

A szenior kategóriában Marian Dragúň, a ko
máromi Delta úszóklub ver
senyzője részesült elismerés
ben, aki többszörös szlovák 
bajnoki címmel büszkélkedhet. 
A junior kollektívák sorában 
a Komáromi Kajak-Kenu 
Klub érdemelt ki elismerést, 
míg a szeniorcsapatok közül 
a komáromi MBK Rieker 

COM-therm kosárlabdaklub felnött csapata 
került a legjobbak közé.
A technikai sportot űző leg
jobb sportolók között talál
hatjuk Bogár Valériát, a mar
celházai történelmi íjászok 
versenyzőjét. 
Az egészségileg ká ro sult sporto
lók közül tava lyi eredmé nyeivel 

Maroš Kud-
lík, a komáro
mi SPARTAN 
RACE atlétája, 
hosszútávgya
loglója érdemelte ki a megye elis
merését.
Természe te 
sen az egyéni, 

vagy csapatmunkák mögött 
tettrekész és elhivatott edzők 
állnak. Közülük a Komáro
mi járásból a komáromi Delta 
úszóklub mesteredzője, Mic-
hal Knihár vehette át a megye 
díszoklevelét.

Gútai tini a Győri ETO felnőtt csapatában
A Győri Audi ETO KC két újabb tehetséges fiatalnak nyújt bizonyítási 
lehetőséget felnőtt csapatában, köztük a gútai származású Tóth Niko
lettnek, aki bekerült a 2019/2020-as felnőtt keret tagjai közé. Nikolett 
egyébként a Magyar Kézilabda Szövetség által életre hívott Elit program 
egyik támogatottja, amit tehetségével érdemelt ki. Az elmúlt években a 
Győri Audi ETO KC egyrészt a bizalom, másrészt a bizonyítási lehető
ség miatt folyamatosan profi kontraktust adott fiatal játékosainknak: így 
történt ez a múlt idényben is, amikor Farkas Johanna és Kürthi Laura 
csatlakozott az első számú kerethez. A következő szezonban hozzájuk 
hasonlóan, Világos Diána és Tóth Nikolett is profi szerződést írt alá a 
csapattal. Niki – aki az egyik győri szakközépiskola tanulója – kitűnően 
kezdte első idényét a felnőttek között. A fiatal irányító nyáron került az 
FTC-től a kék-fehérekhez, és a mostani évadot a rendre fiatalokra építő 
NB I-es győri együttesben tölti. Gyorsabb a tempó, kevesebb az idő a 
döntésre. Egyelőre még szokja a „nagyok” szintjét, de igyekezetének 
köszönhetően a későbbi időszak nagy reménysége lehet belőle.

Az elmúlt napokban ünnepelte 75. születésnapját az örök-
ifjú Baráth György mérnök, aki kétségkívül az utóbbi évek 
legeredményesebb KFC elnöke. Szervezői munkájának kö-
szönhetően sikerült összeállítania egy olyan csapatot, amely 
lépésről-lépésre haladva került ki az alacsonyabb osztály-
ból és jutott el az országos II. ligáig. Egyike azoknak, akik 
folyamatosan tartják a kapcsolatot az MLSZ-el és készül-
nek a komáromi stadion és sporthotel megújulására.
Barátai, tisztelői a születésnap alkalmából egy olyan KFC-
s mezt ajándékoztak, amelyen ott áll a 75-ös szám, amely 
ezúttal nem csupán Gyuri bácsi életkorára figyelmeztet, 
de arra is, hogy legalább 75 éven át a komáromi focicsapat 
verhetetlen legyen az I. ligában is! Felvételünkön a szerdai 
mérkőzésen köszöni meg Gyuri bácsi az ajándékot.

Még a fiatalabb 
születésű spor
tolók körében is 
fogalommá vált 
Bangha Dezső 
neve, akit nem 
fog az idő vasfo
ga. A komáromi uszoda állandó 
látogatója, ahol rendszeresen 
készül korosztálya versenyeire. 
Legutóbb Budapestről tért haza 
két ezüstéremmel a zsebében. 
A komáromi KomKo egyesület 
színeiben állt rajtkőre a 80-84 
évesek korcsoportjában az or
szágos bajnokságon és a 200 
mes hátúszás, illetve a 200 
mes gyorsúszás második he
lyén végzett.

Selyés éremeső a járási atlétikai bajnokságon

Április 25-én Érsekújvárban szervezték meg a középiskolások atlétikai bajnokságának járási 
fordulóját, melyen a komáromi Selye János Gimnáziumot 33 diák képviselte különböző ver-
senyszámokban: Beke Bálint, Beke Zsolt, Csóka Dávid, Fűri Péter, Gál Márk, Ganzer Attila, 
Halász Viktor, Jankulár Tamás, Jókai Máté Tibor, Nagy Dávid, Vajkai Miklós, Veres Zsolt, 
Vida Gergely, Záborský János, Pinke Zoltán, Balog Bernadett, Czibor Kinga, Dobrocsányi 
Friderika, Finta Viktória, Fonód Lilla, Gaál Réka, Garai Emese, Hoffer Zoé Viktória, Hor-
váth Mónika, Keszegh Emma, Klučka Vivien, Korega Anna, Pálmay Anikó, Puha Réka, Talian 
Dominika, Antal Boglárka, Kalmár Nikoletta és Kovács Adél. A kimerítő nap után végül 12 
arany-, 11 ezüst- és 10 bronzéremmel tértek haza diákjaink, köztük a legnagyobb sikert Puha 
Réka (I.B) érte el, aki a 800 m-es távot 2 perc 29 másodperc alatt teljesítette, amivel nemcsak 
az első helyet szerezte meg, de iskolai csúcsot is állított, amellyel megdöntötte a tavalyi győztes 
rekordját. A diákokat Diósi Viktor és Paraska István készítették fel. 

CSELGÁNCS

KERÉKPÁROZÁS

Hatalmas sikert értek el a gútai cselgáncsozók, a hét végén meg
rendezett Masters szlovák bajnokságon, ahol klubjukat három 
versenyző is képviselte. Fördős Tamás az M2 kategória 90 kg-os 
súlycsoportjában az erős mezőny ellenére bronzérmes, Szabó Ákos 
az M2 kategória 73 kg-os, Fekete Ákos, az M1 kategória 81 kg-
os súlycsoportjában pedig országos bajnok, azaz aranyérmes lett. 

Jól kezdődött a mérkőzés, a 
komáromi lányok azonnal tá
madással kezdték a játékot, 
hiszen az első percben Gaál 
Csenge, majd a harmadikban 
Pauer Tünde tört egyedül a 
kapura. Sajnos mindketten a 
jól kifutó pozsonyhidegkúti 
kapust találták el. A küzdelem 
ezután többnyire a mezőnyben 

folyt, viszont az első gólt a 
16. percben szinte a semmiből 
kaptuk. A gól után nem csüg
gedtek a komáromiak, tovább 
támadtak, ám ez a mezőnyfö
lény csak a 40. percig tartott. 
Ezután a vendégek beszorítot
ták a csapatot, aminek a 45. 
percben megszületett a máso
dik gól is.

Szünet után Czibor és Both 
ment be Győri és Beke helyé
re. Az 59. percben Pauer volt 
eredményes. A gól után válta
kozó szerencsével ment tovább 
a küzdelem. A 90. percben egy 
szöglet után Németh fejelte a 
hálóba a labdát és állította be a 
végeredményt.

Hajabács Gábor

Immár 17. alkalommal rendezte meg a komáro
mi Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egye-
sület a Csárda Túra kerékpáros teljesítménytúrát. 
Mivel nem versenyről van szó, minden bringás, 
aki letekerte a választott távot, emléklapot és 
egyedi emlékjelvényt kapott. Összesen öt távból 
lehetett választani: a 40 km-es CLASSIC (ame

lyen minden évben legtöbben vesznek részt), a 
80 km-es ROAD, 110 km-es EXTREM és a 10 
kmes családi az ú. n. CITY . A komáromi bicik
lis események legnagyobbikának számító kere
kezésen az idén 302-en rajtoltak és összesen 14 
760 kilométert tekertek le.

Kovács Kamill

A 26. forduló: Héthárs (Lipany) – KFC Komárom 1:5 (1:2)
Igaz, hogy a tabella sereghajtója ellen sikerült a KFC-nek gólözönös győzelmet kiharcolnia, de a hét 
elejei vereség után kellett ez a sikerélmény a komáromi csapatnak.
Húsz perc alatt sikerült kétgólos előnyhöz jutni
uk a komáromiaknak (Mészáros 12. perc, Šimko 
19. perc), ám két perccel az első játékrész lefú
jása előtt javítottak a héthársiak. A második já

tékrészben már semmit sem hagytak a véletlenre 
a komáromiak, a 49. percben Nurkovič, a 63. 
percben Pinte, majd a 70. percben ismét Nurko
vič lőtt gólt a hazaiak kapujába.

IV. liga, 23. forduló
Felsőbodok – Gúta 4:2 (2:0) 
Az első félidőben a hazai csa
pat uralta a pályát, sorra letörve 
a gútaiak rohamait. A második 
játékrészben kiegyenlített volt 
a játék, de a vezetést nem sike
rült átvenniük a vendégeknek. 
góllövők: Mucha M. (57. perc) 
és Szigeti 70. perc) * Nyitra-
körtvélyes – Ímely 0:10 (0:6) 
A sereghajtóval nagyszerű 
edzőmérkőzést játszottak az 
ímelyiek, a körtvélyesi szur
kolók nagy bánatára. Góllö
vők: Oršolík (5. perc), Straňák 
(22. és 61. perc), Gamkrelídze 
(32., 38, 53. és 55. perc), Si
monics (42. perc), Šamov (48. 
perc)* A bajnoki táblázatban 
a 2. Marcelháza, 3. Ímely, 4. 
Gúta.

V. liga, 23. forduló
Ekel – Tardoskedd 0:0 * 
Naszvad – Perbete 4:0 (0:0) 
góllövők: Kalmár (53. p), Do
miciano (83. p), Slávik (86. p 
– 11-esből), Magyar (89. p)* 
Nagygyöröd – Ekel 5:1 (3:0) 
góllövő Turza (82. p)* Hetény 
– Ógyalla 1:2 (1:0) góllövő 
Vörös (20. p), illetve Jóba (58. 
p) és Gelle (72. p)* A bajnok-
ságban 5. Ógyalla, 6. Nasz-
vad, 8. Ekel, 9. Hetény, 11. 
Nagykeszi, 14. Perbete.

VI. liga, MEVA 23. forduló
Vágfüzes/Kava – Újgyalla 1:0 
(1:0), góllövő Bak * Ifjúság-
falva – Bátorkeszi 2:1 (2:0), 
Izsák 2 – Tóth * Pat – Szilos 
2:5 (1:4), Urbánek 2 – Pivoda, 
Babiš, Kosztolányi 3 * Örsújfa-
lu – Nemesócsa 0:4 (0:1) góllö

vők: Ódor (25. p), Hipp (74. p), 
Horváth (67. és 87. p), * Izsa – 
Búcs 4:0 (1:0) góllövők: Hege
dűs (55. és 75. p – egy 11-esből) 
Smolka (37. p), és Pivoda (52. p) 
* Dunaradvány/Marcelháza B 
– Bajcs 5:1 (3:0) góllövők: Né
meth (18. és 70. p), Gál (24. p), 
Balogh (29. p – 11-es), Cséplő 
(90. p), illetve Zácsik * Duna-
mocs – Csallóközaranyos 3:4 
(0:2) góllövők: Varró (62. és 85. 
p), Nagy (64. p), illetve Olajos 
S. (28. p), Berecz (38. p), Lel
kes (58. p), Olajos I. (84. p)* 
Csicsó – Keszegfalva 1:4 (1:1) 
góllövők: (Keszegfalva részéről) 
Budai 3, Hupian. 

VII. liga, 18. forduló
 Lakszakállas – Bogya/Gellér 
0:3 (0:2) góllövők: Császár 2, 
Csápai.



ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Šipula Péter (35 éves), Takács Imre (72 
éves), Vankó Ferenc (68 éves), Buga Viliam (73 éves), 
Domján Ilona (78 éves), a gútai Csente Imre (68 éves) 
és Pintér Margit (68 éves), a csallóközaranyosi Illés 
Péter (60 éves), a keszegfalvai Žilinský Milan (59 
éves) és a hetényi Gáborová Valéria (79 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a komáromi Vojt Matej, 
Mühleová Leilani és Zsitva Jázmin, a gútai Vas 
Noé, az ógyallai Csóková Melisa, a nemesócsai 
Lelovics Leila, a párkányi Ubárová Astrid, a nasz-
vadi Csonka Norbert, a szentpéteri Csalava Áron, a bál-
ványi Vörös Roman, az ekeli Kosdi Maximilán Robert, 
a bősi Patas Dávid, a csallóközaranyossi Sántha Adrián, a 
zselízi Viczencz Daniel, a keszegfalvai Ferenczi Bianka és 
a bogyai Gyurovszká Lilien. 

– 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 aján-
dékbolt, 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 pos-

tahivatal • 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. 

A Dunatáj receptkönyvéből

Pikáns sertéstarja
Hozzávalók / 4 adag:

50 dkg sertéstarja
5 dkg füstölt szalonna
10 dkg fejtett bab
1 nagy fej vöröshagyma
2 ek fűszerpaprika
1 kk chili
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
3 ek napraforgó olaj

Hozzávalók:
A tésztához:
4 db tojás,
20 dkg porcukor,
15 dkg darált dió,
20 dkg liszt,
1 csomag sütőpor;
A krémhez:
3 db tojássárgája,
3 evőkanál liszt,
2,5 dl tej,
15 dkg porcukor,
25 dkg sütőmargarin,
2 csomag vaníliás cukor; 

A habhoz: 2 csomag tejszín-
habpótló por, 3 dl tej; a tetejé-
re: csoki vagy csokidara

Diós-habos süti

Elkészítése:

Árnyékolástechnika és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

A tésztához a 4 tojássárgáját, a porcukrot és 10 evőkanál vi-
zet jól kikeverünk, beleszórjuk a diót, belekeverjük a lisztet, a 
sütőport, végül beleforgatjuk a tojások felvert habját. 30 x 22 
cm-es, sütőpapírral bélelt tepsiben, 200 fokon 28 percig sütjük.
A krémhez a tojássárgáját elkeverjük a liszttel, felöntjük a tej-
jel, és sűrűre főzzük.
A margarint a porcukorral és a vaníliás cukorral habosra kever-
jük, és ha kihűlt a főzött krém, a kettőt összekeverjük.
A habhoz a 2 csomag tejszínhabpótló port a tejjel keményre 
felverjük, és rákenjük a krémre.
A megsült tésztára rárakjuk a krémet, majd a habot. A tetejé-
re csokit reszelünk. (Ha előzőleg a mélyhűtőbe tesszük, pl. a 
sportszeletet, akkor könnyen lehet reszelni!)

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a komáromi Tapolčányi Marián mérnök 
és Bc. Laczkóová Krisztína, a komáromi Fűri Gábor és 
az örsújfalusi Balážová Júlia, a pozsonyi Ramšák Mi-
chal és a komáromi Nagyová Zita, a pásztói Kis Dániel 
Gábor és a komáromi Csontosová Andrea.
Gútán: a gútai Kováč Tibor és Zsolnai Angelika, Nagy 
Márk és Izsák Leona.

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.

május 4-én Mónika, Flórián
május 5-én Györgyi
május 6-án Ivett, Frida
május 7-én Gizella
május 8-án Mihály
május 9-én Gergely
május 10-én Ármin

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik

születésnapjukat.

Elkészítése:
A húst szükség esetén tisztítjuk, és apró kockára vágjuk.
Kevés olajon az apróra vágott vöröshagymát és szalonnát üveges-
re pirítjuk. Ha megpirult, hozzáadjuk a húst, megszórjuk pirospap-
rikával, csiliporral, ízlés szerint sóval, borssal, és felöntjük annyi 
vízzel, ami a húst ellepi.
Főzés közben az elpárolgott levet szükség esetén pótoljuk.
Amikor a hús félig megpuhult, hozzáadjuk a babot, és készre főz-
zük a ragut.

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Eladó
Keszegfalván
(1,3 ha-os, lakópark 
építésére alkalmas,
a községi fejlesztési 

tervben is szereplő) te-
lek. Tel.: 0907 789 807

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk

köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, a volt kollégáknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik április 30-án elkísérték utolsó 

útjára, a gútai temetőbe
 a szeretett édesanyát, anyóst,

nagymamát, rokont és barátot,
Pintér Margitot,
(született Nagy)

aki életének 69. évében távozott szerettei köréből. 
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte 

szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Eladó:
halászcsónak motorral 
* villanysütő * régebbi 
ebédlőfal * versenyke-
rékpár * túrakerékpár 
* gyermekkerékpár és 
öntözőpumpa.

Ár megyegyezés
szerint!

Tel.: 035/7773 084

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk 
köszönetet a rokonoknak,

szomszédoknak és mindazoknak,
akik április 23-án elkísérték

utolsó útjára a gútai temetőbe
a szeretett férjet, édesapát, apóst, 

nagyapát, testvért és nászt,
Szabó Istvánt,

aki életének 87. évében távozott szeret-
tei köréből. Köszönjük a koszorúkat, 

virágokat és a részvét szavait, melyek-
kel fájdalmunkat enyhítették.

A gyászoló család


