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AKomáromban a képviselők engedélyével történik
a városi vagyon „szabadrablása”?

Hová tűntek a milliók?

Aki figyelemmel kíséri a Komáromban zajló eseményeket, meg sem lepődhetett múlt heti hírünkön, miszerint az állami szervek vizsgálata alapján a városi vízművek dobogós helyen végzett a vízgazdálkodásra
szánt uniós alapok „lenyúlásának” terén. Tehát míg sportolóink jóban, addig a városi cégek negatív értelemben „öregbítik” a járási székhely hírnevét.

Ethey Katz felvétele

Mindent, amit tudni kell
napjaink politikájáról
Május 12-én, délután 4 órakor kezdődik a gútai Leonor
szállóban az a kötetlen beszélgetés, melynek során a nemzetközi politika két szakértője, Duray Miklós egyetemi tanár és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár tart előadást a hazai és a nemzetközi politikai
helyzetről, illetve a migránskérdésről.

Lapunk folyamatosan tájékoztatta az olvasókat és egyben a
komáromi képviselő-testület
tagjait a vízművek gazdálkodásával kapcsolatos, felettébb
furcsa ügyletekről. A KOMVaK
korábbi vezetése három polgári pert is indított lapunk ellen,
azzal, hogy megsértettük a cég
jó hírnevét. A tárgyalások során azonban bizonyítani tudtuk,
hogy csak valós tényeket közöltünk, s így a bíróság kimondta,
hogy írásaink megjelentetése
előtt már jóval korábban sem
volt a cégnek jó hírneve. Ezzel
bizonyítottá vált, hogy minden,
amit megírtunk, nem más, mint
a színtiszta igazság. Leírtuk,
hogy városunkban egy politikai
maffia nyúlja le a közpénzeket,

Traktorokkal tüntettek
a bizonytalanságban élő mezőgazdászok
Komáromon keresztül traktorral vonultak fel pénteken délután azok a gazdák, akik csatlakoztak az Élő Vidék által szervezett megmozduláshoz. Tekintettel arra, hogy nem vezetett eredményre a Gabriela Maťečná (SNS) mezőgazdasági miniszterrel folytatott kassai megbeszélésük, a gazdák országszerte ismét utcára vonultak.
– Legfőbb problémánk a létbi- garancia. A fiatal gazdáknak átlátható, igazságos szabályozonytalanság, hiszen nem tud- az Állami Földalapból való kat kidolgozni a földek odaítéjuk, hogy holnap a saját földje- földterülethez jutása feltétele- lésére vonatkozóan, ez utóbbit
inken dolgozhatunk-e, a fiatal inek egyszerűsítését is sürge- úgy, hogy elsősorban a helyi
gazdálkodók nem tudják, hogy tik és kérik, hogy a valóban fiatal kisgazdák élvezzenek
vállalkozhatnak-e – fogalmaz- mezőgazdasági tevékenységet előnyt. Létre kellene hozni egy
ta meg aggályait Pikáli Róbert, kifejtő kezdő és kisgazdák tá- mezőgazdasági
bizottságot,
az Élő Vidék képviseletében. mogatását helyezzék előnybe amely kötelező és állandó straÉppen ezért az illetékes mi- a nagy pénzügyi csoportok- tégiai és tanácsadói partnersénisztériumhoz eljuttatták kö- kal, oligarchákkal és a dán get nyújtana a mezőgazdasági
vetelésüket, miszerint az ere- telepesgazdákkal
szemben. minisztériumnak, elsősorban a
deti földtulajdon helyett kimért Sürgetik egy független vizsgá- törvényalkotásnál, valamint az
pótföldek jelenlegi állapota lóbizottság létrehozását közös agrárpolitika tervezhetőségémaradjon meg annak érdeké- uniós szakértőkkel, melynek nek és javításának érdekében.
ben, hogy az ilyen pótfölde- az agrártámogatások körüli A gazdák így hatékonyabban
ken tisztességesen gazdálkodó visszaélések és a gazdák által ellenőrizhetnék az agrárpolitimezőgazdászok jogbiztonsága tett büntetőfeljelentések ki- kai intézkedéseket.
megerősödjön. Véglegesítsék vizsgálása lenne a feladata. Át A gazdák tiltakozásához csatlaaz 1992 és 2007 között kiala- kellene értékelni, vagy meg- kozott az MKP országos vezekított földnyilvántartást, a pót- szüntetni a Szlovák Földalap tősége is, amely az alábbi véleföldekre pedig legyen állami által kiadott szerződéseket és ményt hozta nyilvánosságra:

„ipari” módon szipolyozva
a városi költségvetést és a
városi cégeket. Az, hogy ebben élen járt a vízművek régi
vezetése, azért történhetett,
mert a képviselő-testületben a
HÍD-as és az önmagukat függetlennek való képviselők egy
csoportja mindent elnézett.
Bizonyára nem ok és nem haszon nélkül.
Már csak egy valamit fed homály, mégpedig azt, hová vándorolhattak az eltűnt milliók?
Nyilvánvaló, hogy nem a vízművek dolgozóinak zsebébe,
nem is a városi költségvetésbe,
hanem azokhoz, akik pozíciójukból kifolyólag engedték,
hogy éveken át szabadrablás
történjen a legjelentősebb városi cégben. Hogy ezt meg
tudják tenni, szükségük volt a
mindenkori polgármesterek és
alpolgármesterek, a főellenőr,
a cég elnöksége, a felügyelőbizottság és persze a képviselők
hathatós segítségére. De talán
adjunk nevet a gyereknek.
A cég elnökségének elnöke
2002-től 2017-ig Olláry Viktor
volt. Amikor már nem lehetett
tovább titkolni a vízművek

valós gazdasági helyzetét, 2014ben a testület új elnökséget választott, melybe 13 képviselő
újra beválasztotta őt. Megérdemlik, hogy megemlítsük a
nevüket: Andruskó, Bastrnák,
Batta, Bende, Feszti, Gajdáč,
Glič, Hortai, Ipóth, Szabó, Marek, Varga, Korpás.
Ők úgy gondolták, hogy Ollárynak még ott a helye a vízművek elnökségében, pedig
ekkor már a felügyelőbizottság
jelentéseiben is ott állt feketén
fehéren, hogy a vállalatnál valami nagyon nincs rendben. A
felügyelőbizottsági
jelentést
Szabó Béla képviselő is aláírta,
aki 2002-től tagja a felügyelőbizottságnak. Annak a bizottságnak, amelynek tiszte lett

volna óvni a városi vagyont.
Az elnökség új tagja 2017-től
Korpás Péter, aki még közel
1000 eurós fizetést is kap azért,
hogy betölti ezt a rendkívül
fontos pozíciót. Meg kell említeni Glič Konštantín nevét is,
aki szintén régi „vízi harcos” és
most végre fizetést is kap azért,
hogy továbbra is „felügyelje” a
vízművek gazdálkodását.
A teljesség igénye nélkül próbáltuk csokorba foglalni azok
nevét, akik tevékenységükkel
lehetőve tették a fent említett
visszaéléseket. A névsor nem
végleges, minden képviselő,
aki most is a város érdekei ellen szavaz a testületben, szintén
részt vállal a város megkárosí-mitásában.

Elhunyt Pogány Erzsébet

Lapzárta után kaptuk a szomorú hírt, hogy életének 59. évében
vasárnap elhunyt Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért civil szervezet igazgatója, a Felvidék.ma hírportál alapítója. Tősgyökeres somorjai családba született, s ott is élt férjével,
lányaival, unokáival. Pozsonyban, a Közgazdasági Egyetemen
szerzett diplomát, de lényegében egész életében tanult, tavaly a
mérnöki oklevele mellé megszerezte a doktori címet is. A rendszerváltozás után a Duray Miklós által irányított Együttélés
politikai mozgalom központi irodájának vezetője volt.

Április végén került sor
a XXVII. Tompa Mihály Országos Verseny döntőjére

Taroltak a régiót képviselők

A Felvidék egyik legnagyobb kulturális eseményének számít a Tompa Mihály Országos Verseny, amelyen a legkisebbektől kezdve egészen a felnőtté válás határán álló fiatalokig szép
számban mérik össze tehetségüket vers- és prózamondásban. Az idei döntőn a Komáromi járás
versenyzői ismét az élvonalban végeztek.
I. kategória – vers: Macz- I. kategória – próza: Fónad Anna (Feszty Á. AI Ógyalla)
ko Fanni (Eötvös Utcai AI) Lili (Eötvös UAI) ezüstsáv * bronzsáv * Tapolcsányi Zaaranysáv * Hámori Diána Ladányi Viola (MTA Marcel- lán (Munka UAI) bronzsáv *
(MTA-Dunaradvány) arany- háza) ezüstsáv * Madari Hanna Pikler Mátyás (Munka UAI)
ezüstsáv.
sáv * Bukovszky Borbála (Eötvös UAI) ezüstsáv.
(Folytatás a 2. oldalon)
(Kossányi J. AI Szentpéter) II. kategória – vers: Matovič
ezüstsáv * Jančík Vivien (Eötvös UAI), ezüstsáv * Tücsök
PENIAZE
Tímea Anna (Jókai M. AI)
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
Május 13-án, vasárnap 16
ezüstsáv *
órától Libidaridom címmel
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
mutatja be Korpás Éva legújabb világzenei lemezét
gyerekeknek és felnőtteknek
a Matica slovenská komároz od 600 € do 10 000 €
mi székházában. A zenekar
felállása: Korpás Éva (ének)
A Magyar Közösség Pártja támogatja és kiáll a szlovákiai gazdák azon követelései mellett,
* Sipos Dávid (szaxofon) *
amelyek az agráriumban évek óta felhalmozódó problémák mielőbbi megoldására irányulnak.
KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11
Madarász András (gitár, zonAz MKP több eddigi nyilatkozatában is rámutatott, hogy az agrárium, az élelmiszeripar, és ezen
( 0918 709 049
gora,
koboz)
*
Lelkes
Tibor
belül a szlovákiai gazdák gondjai nem tartoznak a szlovák kormány prioritásai közé. Több alkalommal
Magyarul is BESZÉLÜNK
(bőgő) * Varjú Attila (dob).
szólította fel a szlovák kormányt, hogy ezen a területen minél hamarabb foganatosítson szakmailag megalapozott változtatásokat és reformokat.
A mindenkori állami költ- élelmiszerbiztonság létre- több tízezer földtulajdonos mas törvényi hátérrel, amely
ségvetésből különítsen el hozását a hazai agrár- és és több ezer gazdálkodó ér- egyenlő esélyt ad minden
Szerdán este hat órakor Csal- elvégzik rajta a törvényszéanyagi forrást olyan beru- élelmiszerágazat fellendíté- dekeit sérti.
szlovákiai gazda és élelmilóközaranyosnál egy 34 éves ki boncolást. Mint ilyenkor
tisztességes
házási alapok létrehozásá- sével, amely egyben meg- Mára nyilvánvaló, hogy szer-előállító
nőt ütött el a RegioJet. Kozma szokás megszondáztatták a
hoz, amelyek hatékonyan teremtheti és garantálhatja az agrártárca szakmai te- érvényesülésének és megZsuzsa eddig ismeretlen okból vonat vezetőjét, aki nem fotámogatják az agrár- és élel- a vidéki életforma tisztessé- vékenysége szinte csak az élhetésének, amely a vidék
a Pozsony felől érkező 1773- gyasztott alkoholt.
miszerágazat fellendítését, ges fenntarthatóságát Szlo- Európai Unió támogatási fejlődésének és megmaradáas számú vonat elé lépett, A RegioJet a tragédiát kövebiztosítva új kis- és közép- vákiában. Az évtizedek óta forrásainak elosztására kon- sának egyik alapvető záloga.
amelynek negyed hét környé- tően néhány órán keresztül
vállalkozások létrehozását a ígért területrendezés, a föld- centrálódik, ötvözve több Az MKP a fentiek kapcsán
autóbuszokkal
kén kellett volna beérkeznie vonatpótló
fiatal generációk bevonásá- rendezés és a termőföldek esetben a korrupciótól sem is üdvözli és egyetért a szloKomáromba. A RegioJet ve- szállította az utasokat Csalval és esélyegyenlőségének tagosításának befejezése a mentes ügyletek tolerálásá- vákiai gazdák mai, május 4-i
zetője azonnal bekapcsolta a lóközaranyos és Nemesócsa
megteremtésével. Az ágazat szlovák kormány egyik el- val. Mindezt teszi ahelyett, tiltakozó megmozdulásával
figyelmeztető hangjelzést és között.
reformjának megvalósítá- sődleges feladata kell, hogy hogy a vidék hangját meg- jogos követeléseik érdekérbehúzta a vészféket, amint
sával kapcsolatban tartsa legyen a földtulajdonjogi hallgatva egy szakmailag vényesítésében.
meglátta a sínekre lépő nőt, de
Varga Péter,
szlovákiai
fontosnak és prioritásnak és földhasználati jogok ren- megalapozott
már nem lehetett elkerülni a
az MKP mezőgazdasági
több ezer munkahely meg- dezésének érdekében. Ezt agrár-, vidékfejlesztési és
tragédiát. A falubeli fiatal nő
teremtésének
lehetőségét, nem válthatja ki egy olyan élelmezési koncepciót alaés környezetvédelmi
a helyszínen életét vesztette,
valamint a hazai független törvényrendelkezés, amely kítana ki megfelelő és rugalalelnöke
a rendőrség közlése szerint

Libidaridom

Egyetértően támogatjuk
a gazdák országos megmozdulását

A vonat elé lépett …

2

A II. Felvidéki Junior Expo
A vállalkozó legnagyobb erőforrása: Motiváció & csapatépítés

A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége által idén június 8-án, a dunaszerdahelyi sportcsarnokban kerül sor a II. Felvidéki Junior Expo megrendezésére.
A szövetség célkitűzése, hogy olyan egyedi vízióval, küldetéssel rendelkező magyar
vállalkozásokat támogasson, melyek nem utolsósorban azért jöttek létre, hogy környezetünket, szülőföldünket, illetve más vállalkozások gazdasági piacon történő
erősödését szolgálják.
A II. Felvidéki Junior Expo bejelentésre kerülnek, any- m e n e d z s m e n t t e l
célja a felvidéki magyar vál- nyit már most elárulhatunk, kapcsolatos és törtélalkozók bemutatkozási le- hogy több neves szakember nelmi cikket publihetőségeinek
elősegítése, is részt vesz a rendezvényen, kált. A HVG rovatáegyüttműködések létrehozása mint például egy több, mint ban éveken keresztül
és kapcsolatrendszerük bővíté- 20 éves szakmai tapasztalattal faggatta Magyarorse. Mintegy 40 kis- és közép- rendelkező HR tanácsadó, aki szág és a világ povállalkozó részére biztosítunk megközelítőleg 800 vállalko- litikai és gazdasági
lehetőséget vállalkozásuk be- zás kiépítésében játszott már döntéshozóit, illetve
mutatására. A szövetség tagjai szerepet. Eddigi munkássága szerkesztette a lap
mellett várjuk más vállalkozók eredményeként vitathatatlanul m e n e d z s m e n t t e l
jelentkezését is. Hangsúlyt he- az élvonalban a helye. Egyedi kapcsolatos különlyezünk a szolgáltatói szektor szemléletmódjával, ötleteivel számait. A szervezetmegjelenítésére, mint például már megannyi vállalkozást és a vezetőfejlesztést
marketing, PR-kommunikáció, vezetett sikerre.
főiskolai kereteken
HR-szervezetfejlesztés, kre- Találkozhatunk Magyarország belül is oktatja, vaatív ipar, pénzügyi és szemé- egyik legizgalmasabb ingat- lamint
rendszeres
lyi szolgáltatások. A kiállítók lanmárkájának vezető sze- előadója a hazai és
jelentkezési határideje május mélyiségével is. Pályafutását nemzetközi konferenciáknak
20. Jelentkezés és regisztráció értékesítőként kezdte, tehát a egyaránt.
a vallalkozzokosan.sk/expo/ szamárlétrát végigjárva jutott Szerepelni fog továbbá egy
weboldalon keresztül történik. el a magaslatokig. Az eltelt köztiszteletnek örvendő római
A találkozó színvonalát to- évek során többször formált katolikus pap, mentálhigiénés
vább emeli a szakmai progra- kollektívát, indított céget. A szakember. Egyházi munkásmokban való bővelkedés. Az szaktekintélyek
elmondása sága mellett a SOTE egyik
idei előadások fő témája: „A szerint ő a csapatépítés mes- intézetének tagja. Rendszerevállalkozó legnagyobb erő- tere.
sen jelennek meg publikáciforrása: Motiváció & csapat- Tanácsokat kaphatunk egy ói, előadássorozatai, melyek
építés.”
coachtól, aki mindeddig mint- nem csupán a keresztény köAz expo előadói hamarosan egy 700 vezetéstudományi, rökben keresettek. 2011-ben

Bécsben járt a II. B osztály

A 2017/2018-as tanévben ismét sor került az osztályunk (II. B)
tanulmányi kirándulására, amit mindenki nagy izgalommal
várt. Idén utazásunk célpontjának az ausztriai fővárost, Bécset választottuk.
A kora reggeli utazás és a két ahol szép kilátás tárult elénk. A
és fél óráig tartó út után megér- művészetkedvelők megcsodálkeztünk a schӧnbrunni kastély- ták az Albertina Múzeumban
ba, ahol számtalan új ismerettel található festményeket. A nap
gazdagodtunk. Sokat megtud- további részét szabad programtunk Mária Teréziáról, Ferenc mal tӧlthettük. Vásároltunk,
Józsefről és Sissiről is. Mind- kávéztunk, pihentünk.
emellett gyӧnyӧrkӧdhettünk a Összességében elmondhatom,

kastély fényűző szobáiban. A
kastély termeinek megtekintése után eltӧltӧttünk egy kis időt
a kastélykertben. Megnéztük a
Gloriette-t, sétáltunk, élveztük
a napsütést. Ezután városnézésre indultunk. Megnéztük a
város híres, nevezetes épületeit. A kӧtelező program utolsó
állomása a Szent István-székesegyház (Stephansdom) volt, fel
lehetett menni a déli toronyba,

hogy ez egy szép élményekkel teli nap volt. Kӧszӧnjük az
osztályfőnӧkünknek, Komár
Annamáriának és a német szakos Fekete Judit tanárnőnek,
hogy megszervezték nekünk
ezt a kirándulást, melynek köszönhetően betekintést nyerhettünk Bécs izgalmas világába.
Antal Réka
II. B osztályos tanuló

A Bánk bánból „vizsgáztak”

Múlt héten pénteken került sor a Bánk bán színháztörténeti vetélkedőre a Komáromi Jókai Színház és a Marianum Egyházi Iskolaközpont szervezésében. Az idei
verseny már a második ilyen vetélkedő volt, a tavalyi
„Shakespeare nyomában” után.
A versenyző – többségben názium LEGENDÁS HÁRgimnazista csapatok mellett –, MAS csapata nyerte: Finta
szakközépiskolások is verse- Viktória, Menyhárt Sára és
nyeztek. A tizenegy csapat két Gažík Viktória. Felkészítő taelőzetes, „házi feladat” forduló náruk Spátay Adriana volt. A
után a színház nagytermében képzeletbeli dobogó második
élesben is összemérhette tu- fokára a Selye János Gimnázidását Katona József Bánk bán um MELINDA csapata állhacímű tragédiájáról. A diákok tott: Vass Boglárka, Bruszi Tamunkáit háromtagú zsűri ér- mara és Kele Fanni. Felkészítő
tékelte – Hizsnyan Géza szí- tanáruk: Farkas Adrianna.
nikritikus, Tóth Tibor, a Jókai A harmadik helyen az ÁDELSzínház igazgatója, valamint ÁJD (Pozsonyi Magyar TanyPerényi Balázs drámapedagó- nyelvű Alapiskola és Gimnágus. A verseny játékmestere zium) csapata végzett: Farkas
Tóth Gábor, a Marianum taná- Anna, Szolcsányi Lea és Vojra, drámapedagógus volt.
tek Lili. Felkészítő tanáruk PaA versenyt a Selye János Gim- edDr. Kulcsár Mónika.

Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla:

A mesemondó aranyember
barangolásai

Jókai Mór munkásságáról szóló tanulmánnyal, könyveiből
ollózott idézetekkel és színes fotókkal mutatja be a magyar
romantika elkötelezett írójának barangolásait a balatonfüredi Anna-báltól az erdélyi Szent Anna-tóig az új monográfia.
Az író, aki hitet tett a ma- juk üzenetét, örömmel, lelkesegyarság eszméje mellett, aki déssel vesszük tudomásul, hogy
romantikus történeteivel el- történelmünk hőstettek és hőkápráztatta olvasóit,
a forradalmi napokban bátorsággal állt
ki a veszélyeztetett
nemzeti lét mellett.
Művei kalandosak,
tele küzdelmekkel,
szerelmekkel, vívódásokkal. Tájleírásai
végigvezetnek bennünket a történelmi
Magyarország
regényes vidékein,
a Balaton partjától
Erdély tündöklő táa Magyar Köztársaság Arany
jékáig. „Én Erdélyt
Érdemkeresztjével tüntették
szívemben magamki, 2013-ban pedig a Prima
mal viszem” – vallotPrimissima közönségdíjával
ta erdélyi útjai során
illették.
írt úti levelei egyikéAz érdeklődők számára a renben a mi mesemondó
dezvény díjtalan, de regisztráaranyemberünk. Ez
cióhoz kötött.
a táj megbabonázta,
Örömmel és szeretettel várelbűvölte. De képzejuk, fogadjuk érkezésüket!
letben bejárta mind
Bővebb információk: http://
az öt világrészt, sőt ellátogatott sök története, s hogy a mítoszok
vallalkozzokosan.sk/expo.
a jövő századba is. Ha meghall- és legendák újra és újra megtörténhetnek.
Szerdán, a Duna Menti MúzeBrüsszeli beszámoló Csáky Pál EP-képviselőtől
um és a Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület szervezésében került sor a legújabb
Május 4-én a komáromi Selye János Gimnázium diákjainak tartott előadást az Európai Unió Jókai-kiadvány ünnepélyes betevékenységéről és gondjairól Csáky Pál. Előadásában leszögezte: bár az uniónak sok hibája mutatójára és a szerzőkkel való
van, amelyeken javítani kell, nincs alternatívája. A „selyések” figyelmébe ajánlotta Remarque személyes találkozóra.
Nyugaton a helyzet változatlan című világháborús regényét, amely az I. világháború kitöréséről és lefolyásáról, illetve az akkori fiatalok világlátásáról szól.
Ógyallai siker
A könyv rámutat arra, hogy az Míg a Most-Híd és a Smer-SD ülésről, amelyen Berényi Jóa
Slávik
slovenska
adott időszakra jellemző volt, uniós szinten próbálta elkenni a zsef, az MKP korábbi elnöke is
versenyén
hogy sokan csak unatkoztak és problémát, az MKP Eduard Ku- részt vett, kivezették a szlovák
mindent bíráltak. Miután
Alapos meglepetést okozott
állampolgárságukat elvesztett
az ifik a lövészárkoka Slávik slovenska énekfelvidéki magyarokat. Az azóta
ba kerültek, két év alatt
versenyének járási döntővégzett tevékenység eredmélelki tekintetben vénemjén az Ógyallai Művészeti
nyeként azonban ma a bizottberekké váltak. Az ilyesAlapiskola tanulója, Molsági tagok teljesen másként vifajta szenvedésektől és
nár Bianka, aki tökéletes
szonyulnak az ilyen témákhoz.
kiábrándulástól, illetve
kiejtésével és tiszta hangjáA PETI élenjáró volt a vonategy újabb világháborútól
val lepte meg a zsűri tagjakozó kérdéskörrel kapcsolatos
szeretnénk megóvni minit. Megérdemelten vehette
parlamenti határozat elfogadenkit – hangsúlyozta.
dásában, illetve Timmermans
Az EP-képviselő vázolta
urat, az Európai Bizottság első
az unió történetét, majd
alelnökét meghívta az ezzel
beszélt az időszerű pénzkapcsolatos vitára. Ő május
ügyi és biztonságpoliti16-ra ígérte: az összegyűlt 1
kai problémákról, illetve
millió aláírás és a parlamenti
a migránskérdésről. A
határozat alapján számon kéri
diákok az őket érdeklő
az Európai Bizottság ezzel
dolgokkal kapcsolatban
kapcsolatos véleményét. Csákérdéseket is feltettek,
ky Pál azt is elárulta: Gál Kinamelyekre az előadó szíve- kannal és a KDH-val az igaz- ga (FIDESZ) EP-képviselővel
sen válaszolt. Rámutatott arra, ság kimondását szorgalmazza. már megegyeztek arról, hogy
hogy a Híd és az MKP politi- Úgy véljük, hogy végre ki kell ősszel összehívnak egy újabb
kája két területen különbözik pucolni ezt a bűzlő szlovákiai Intergroup-ülést, ahol mindezt
egymástól jelentős mérték- istállót” – válaszolta Csáky a részletezik. A jövőre esedékes
ben. Az egyik az, hogy a Híd diákok kérdéseire.
át a II. kategória második
uniós képviselőválasztáson az
a minimális kisebbségi jogok Az EP-képviselő elmondta, MKP-nak nagyobb esélye is
helyezettjének járó díjat.
szavatolása felé akarja elvin- hogy május 3-án Brüsszelben lehet, mint korábban. Azért is,
Felvételünkön pedagóguni a kisebbségvédelmi témát, az emberi és kisebbségi jogok mert ha négy évvel ezelőtt Basával és hangképzőjével,
amivel az MKP nem ért egyet. védelmével kapcsolatos kér- uer Edit szintén indult volna
Becse Szabó Ilonával lát– Nekünk e téren ugyanis nem désekről tárgyalt a Petíciós a magyar párt listáján, akkor
ható. Egyébként a „tanító
a minimumra, hanem átfogó Bizottság, ezért a PETI alel- az alacsony részvételi arány
néni” nemrégiben debütált
kisebbségvédelmi
megálla- nökeként végzendő feladatai- ellenére, most két MKP-s képa Pozsonyi Operaházban a
podásokra kell törekednünk – ról is szót ejtettünk. – Négy-öt viselő lehetne az EP-ben. Az
Varázsfuvola előadásában,
hangsúlyozta Csáky, aki arra is évvel ezelőtt sokaknak az volt MKP törzsszavazói hűségea héten pedig Kassán, illetrámutatott, hogy a másik eltérő a véleménye, hogy a PETI egy sek, arra kell törekedni, hogy
ve Besztercebányán lép fel
vélemény a Kuciak-gyilkosság, elveszett, felesleges bizottság, jövőre az MKP-nak sikerüljön
a Marica grófnő címszereps az azzal kapcsolatos tárgya- amelyben semmit sem lehet 5 százalék feletti eredményt
ében...
lássorozathoz való hozzáállás. megoldani. Egy korábbi PETI- elérnie.

A tisztánlátás érdekében

Taroltak a régiót képviselők
(Befejezés az 1. oldalról)
II. kategória – próza: Vámos
Dóra (Mariánum EIK) aranysáv
* Gerencséri Erik (MTA Marcelháza) ezüstsáv * Naňo Nimród
(MTA Marcelháza ) ezüstsáv.
III. katgegória – vers: Bangha
Roland (SJG) aranysáv * Gál
Ádám Vajk (Tarczi L. AI Hetény), aranysáv * Balázs Anna
Ajnácska (Munka UAI) ezóstsáv * Balla Kiara Priscilla (Eötvös UAI) ezüstsáv * Hlinka Igor
(Perbetei AI) ezüstsáv.

III. kategória – próza: Szalay
Mátyás (Munka UAI) aranysáv
* Fekete Lujza (SJG) aranysáv
* Gyürky Mátyás (Munka UAI)
ezüstsáv * Jančík Dóra (Eötvös
UAI) ezüstsáv *
IV. katgegória – vers: Gál Réka
Ágota (SJG) aranyxsáv * Vida
Gergely (SJG) bronzsáv * Bukovszky Orsolya (SJG) ezüstsáv
* Kantár Máté (Marianum EIK)
ezüstsáv * Mezőszállási Márk
(SJG) ezüstsáv.
IV. kategória – próza: Krá-

lik Máté )SJG) aranysáv *
Jnkulár Tamás (SJG) aranysáv * Bencsik Stefánia (SJG)
ezüstsáv * Jókai Máté Tibor
(SJG) ezüstsáv * Nagy Viktor
(Mariánum EIK) ezüstsáv *
Szarka Beáta (SJG) ezüstsáv.
V. kategória – vers: Török
Máté (SJE) aranysáv * Jung
István (SJE) aranysáv * Kurucz
Anikó (SJE) bronzsáv * Döme
Sándor (Komárom) ezüstsáv *
Sátor Veronika (SJE) ezüstsáv.
V. kategória – próza: Licht-

mannegger Lívia (SJE) aranysáv.
VI. kategória – énekelt/megzenésített versek: Vészmadarak (Komárom) bronzsáv
* Szürkebarátok (Komárom)
ezüstsáv * The Töpörtyűk
(Gúta) ezüstsáv
VII. kategória – lírai színpadok: GIMISZ diákszínpad (SJG
és VMK Komárom) aranysáv *
vÉLETlen (SJG) bronzsáv *
Szivárvány színjátszó csoport
(Naszvad) ezüstsáv.
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A Jó Szó immár 22. alkalommal
a Selye János Gimnáziumban
Idén is irodalmi rendezvény színhelye volt a komáromi Selye
János Gimnázium díszterme, hiszen itt került megrendezésre
a Dobré slovo – Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny kerületi és országos fordulója. A megmérettetésnek immár többéves hagyománya van a komáromi gimnáziumban. 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 kommunikációs készségét,
megismertessük velük egy másik nép irodalmát és kultúráját,
valamint szereplési lehetőséget adjunk azoknak a tanulóknak, akik szívesen szerepelnek
nagyközönség előtt.

A komáromi Bangha Roland,
az országos forduló 3. kategóriájának győztese
A rendezvény 22 éves múltra
tekint vissza, és évek óta komoly szerepet tölt be a szlovák-magyar kapcsolatok ápolásában. A verseny több éve
szerves része a Komáromi Napok rendezvénysorozat programjának.
A mára nemzetközivé bővült és
hagyományokkal rendelkező
megmérettetés egy osztályon
belüli szavalóversennyel kezdődött 1996-ban. A szlovákiai
magyar diákok részére indított
komáromi kezdeményezésből
több járás iskoláit megmozgató
rendezvénnyé nőtte ki magát.
Az iskolai fordulót követően
1998-tól fokozatosan járási,
majd kerületi szintűvé bővült
a verseny. A Nyitrai kerület öt
járásában működnek magyar
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 résztvevője
volt. A 2012/13-as tanévben
elso ízben az országos fordulót
is sikerült megszervezni.
A Besztercebányai kerület
legjobbjai idén is ellátogattak
a Selye János Gimnáziumba. Eljöttek a szerepelni vágyó diákok Rimaszombatból,
Tornaljáról és Bátkáról is.

A szavalóversenybe az alapiskolák felső tagozatosai, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok alsó évfolyamainak
diákjai kapcsolódhatnak be.
A rendezvény akkor vált nemzetközivé, amikor a szervezők a 2001/2002-es tanévtől
nemcsak a szlovákiai magyar
fiataloknak akartak szereplési
lehetőséget adni, hanem megszólítottak olyan nemzetiségi
iskolákat is Magyarországon,
ahol oktatják a szlovák nyelvet. Az elmúlt 17 év alatt több
általános iskola kapcsolódott
be a megmérettetésbe, köztük
budapesti, békéscsabai, nyíregyházi,
pilisszentkereszti,
tótkomlósi, dabasi, szarvasi,
pitvarosi, nagycserkeszi, nagybánhegyesi, pilisszántói, piliscsévi, dunaegyházai és bükkszentkereszti résztvevőkkel.
A verseny bővítésének célja a
kapcsolatteremtés volt a magyarországi szlovákok és a
szlovákiai magyar diákok és
pedagógusok között, egymás
kultúrájának
megismerése,
egymás elfogadása. Az irodalom segítségével talán a Duna
mindkét partján élő nemzetek
és nemzetiségek is közelebb
kerülhetnek egymáshoz.
A versenyt az elmúlt években
több neves személy is támogatta. A fővédnökséget vállalók között voltak: Szigeti
László, Csáky Pál, Bugár Béla,
Bastrnák Tibor, Rudolf Chmel,

A Dobré slovo verseny résztvevői és kisérőik
Dávid Ibolya, Sólyom László,
Ivan Gašparovič, Szili Katalin, Pavol Paška, Kövér László
és Peter Pellegrini. A verseny
fővédnökségét idén Andrej
Danko, a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának elnöke
vállalta. A kétnapos versenyzés
után ünnepélyes eredményhirdetés következett.
A kerületi forduló győztesei:
1. kategória:
1. hely: Kovács Emese, Párkány * 2. hely: Bencz Levente,
Gímes * 3. hely: Máté Zsóka
Elvíra, Komárom
2. kategória:
1. hely: Bencz Zsolt, Gímes *
2. hely: Stirber Bianka – Selye
János Gimnázium, Komárom
* 3. hely: Hrabovská Šarlotta,
Tardoskedd
3. kategória:
1. hely: Tóth Lili, Léva * 2.
hely: Bangha Roland, Selye János Gimnázium, Komárom * 3.
hely: Haris Katarína, Naszvad
4. kategória:
1. hely: Száraz Viktória, Nagycétény * 2. hely: Bencz Bálint,
Gímes * 3. hely: Paluška Dorothea, Léva
A magyarországi nemzetiségi
iskolák eredményei:
Vers:
1. hely (megosztott): Spišák
Emma – Tótkomlós és Reichert Tifanny – Budapest * 2.
hely: Csehó Beáta – Pitvaros *

Nagy Csenge – Dunaegyháza
3. hely: Tepszics Brigitta Elizabet – Dunaegyháza és Orsósová
Izabella – Dunaegyháza
Próza:
1. hely: Buris Orsolya – Bükkszentkereszt és Annus Alexandra – Budapest * 2. hely: Nagy
Zorka – Budapest és Szpisák
Bozsena – Tótkomlós * 3. hely:
Sikari Panka – Dabas
Frisóczki Bendegúz – Bükkszentkereszt
Az országos forduló
eredményei:
1. kategória:
1. hely: Marton Emese – Tornalja * 2. hely: Kuzma Szabolcs
– Rimaszombat, Tompa Mihály
Gimnázium * 3. hely: Bencz
Levente – Gímes
2. kategória:
1. hely: Bencz Zsolt, Gímes * 2.
hely: Stirber Bianka – Selye János
Gimnázium, Komárom * 3. hely:
Vajgel Rozina – Rimaszombat,
Tompa Mihály Gimnázium
3. kategória:
1. hely: Bangha Roland – Selye
János Gimnázium, Komárom
* 2. hely: Tóth Lili – Léva * 3.
hely: Barta Viktória – Bátka
4. kategória:
1. hely: Száraz Viktória – Nagycétény * 2. hely: Bencz Bálint
– Gímes * 3. hely: Ostrihoň Dávid – Rimaszombat, Tompa M.
Gimnázium
–cséma–

A zene hónapja a komáromi
Munka Utcai Alapiskolában

A kezdő hangot és hangulatot az 5. évfolyam tanulói és a gitárjátékban is remekelő kilencedikes Pikler Mihály adták meg zenés-verses összeállításukkal. A megnyitó utáni hetekben további nyolc különféle program követte egymást. Először két tehetséges fiatal,
Misák Bence (egykori tanulónk) és Korpás Réka A zene eredete címmel tartottak egy-egy
énekszóval és hangszerjátékkal fűszerezett előadást.
A költészet napjáról is megem- ahol maguk a gyerekek voltak A zene hónapjának a záróműsor
lékeztünk: a Kicsi Hang látoga- az előadók. Az alsó és felső adta meg a méltó befejezést, itt
tott el iskolánkba, hogy megze- tagozatos osztályokat párosító ugyanis szülők, gyerekek és penésített versekkel szórakoztassa zenés-táncos előadás, mely a dagógusok egyaránt kivették réa kicsiket s nagyokat egyaránt. A Népek zenéje címet kapta, bebi- szüket a zenélésből, éneklésből.
következő héten aztán gyerme- zonyította, hogy az összmunká- A MUAI történetében először
keink maguk is részévé váltak a ért s a kreativitásért valamennyi jött létre tanítói énekkar, amely
zenének és táncnak: a napközi fellépőnek és az őket „rendező” két dallal járult hozzá a gyereotthon tanulói egy hangszerbe- pedagógusnak csillagos egyes kek szórakoztatásához. Erre az
mutatóval egybekötött tánchá- jár. A felsőbb évfolyamok tanu- alkalomra „verbuválódott öszzon vettek részt, a tanítási órák lói egy, a témájában és stílusá- sze” egy szülőkből álló zenekar
közötti szünetekben pedig bárki ban is a modern zenét képviselő (név szerint Farkas Attila, Pikler
kedvére rophatta, ugyanis az rendhagyó zenetörténeti órának Attila és Szabó Gábor), akik
osztályok által összeállított „slá- is részesei lehettek: Forgács némi instrumentális örömzenégerlista” dalaitól zengtek a fo- Attila a rapzene kialakulásáról, lés után remek zenei alapot bizlyosók s az udvar. A legnagyobb válfajairól tartott érdekes és tosítottak az egyik anyukánkkal
sikert azok a programok aratták, hangulatos előadást.
(Matyi Margarétával) kiegészült
dalos csapatnak. Az utolsó dal,
valamennyi MUAI-s tanuló, pedagógus és jelen lévő szülő közös éneke: Dés László és Geszti
Péter Mi vagyunk a Grund című
szerzeménye volt.
Obce Vrbová nad Váhom
-szj-

Oznámenie spôsobu predaja
a zámeru na predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve
formou priameho predaja

Obec Vrbová nad Váhom uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo 30/3 zo dňa 19. 4. 2018, v súlade s § 9 ods.
2 písm. a), 9a ods. 1 písm. c) zákona NR SR
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila spôsob a zámer
na predaj majetku vo vlastníctve obce formou priameho predaja.
Predmetom predaja je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Vrbová nad Váhom, vedenej na LV
č. 278 v k.ú. Vrbová nad Váhom ako rodinný
dom so súp. č. 288 na parcele registra „C” p. č.
4792/11, v podiele 1/1 k celku, za kúpnu cenu
najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom (Ing. Daniel Benčo, Hadovce 11, Komárno 945 01, číslo

4/2018 zo dňa 23.4.2018) vo výške 1 310,- eur,
za podmienok schválených uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom číslo
30/3 zo dňa 19. 4. 2018.
Cenovú ponuku možno doručiť na adresu: Obec
Vrbová nad Váhom, 945 01 Vrbová nad Váhom
91. Lehota na predkladanie cenových ponúk je
18. 5. 2018. Pri osobnom doručení ponuky obálka musí byť odovzdaná na Obecnom úrade vo
Vrbovej nad Váhom dňa 18. 5. 2018 najneskôr
do 15.00 hod. Bližšie informácie poskytne na
požiadanie Obecný úrad vo Vrbovej nad Váhom
na adrese 945 01 Vrbová nad Váhom 91, alebo
na telefónnom čísle 0905609544.
Vo Vrbovej nad Váhom
dňa 2.5.2018

Megjelent Klemen Terézia Házy Erzsébet
operaénekesről készült monográfiája

A XX. század Manonja

Házy Erzsébet 1929. október 1-jén
született Pozsonyban. Az 1939-es áttelepülések során került családjával
Pozsonyból Budapestre, ahol először a
Mária Terézia Gimnáziumban, majd a
Nemzeti Zenede zongora szakán tanult.
A Zenede ének szakán a kor neves pedagógusához, dr. László Gézához került,
aki rendkívül tehetségesnek tartotta, s
már a negyvenes évek végén bemutatta a Magyar Állami Operaház akkori
igazgatójának, Tóth Aladárnak. Pályafutását a Magyar Rádió énekkarában kezdte. 1951-ben debütált a Magyar Állami
Operaházban Verdi Rigolettójának apródjaként. Kezdetben
lírai, majd az 1960-as évektől drámaibb szerepeket is énekelt. Jelentős részt vállalt új magyar operák bemutatásában.
Legnagyobb sikere a Manon Lescaut (Puccini) címszerepe
volt, Ilosfalvy Róbert partnereként, alakítását az évszázad
Manonjaként emlegetik.
A premiert követő évben több hető, mivel az általa 2014-ben
mint negyven telt házas Ma- alapított Szlovákiai Civil Benon-előadást tartottak, ami- csületrend hívta életre magát
re csak ritkán akadt példa az az énekversenyt is. Ezt az
Operaház történetében. Az énekversenyt egy felvidéki
Erkel Színházban nagyope- művészről szerette volna elnerettekben is fellépett. A mo- vezni, így adott volt a pozsozivásznon is emlékezeteset nyi születésű Házy Erzsébet
alakított, például a Gerolsteini neve. Ő maga úgy fogalmazott, hogy a kötet tisztelgés
a méltatlanul elfeledett Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művésznő emléke előtt, mellyel a
szülőföldje még tartozott neki.
A könyv előszavát Szinetár
Miklós, a Magyar Állami
Operaház korábbi főigazgatója írta, majd a monográfia időrendi sorrendben bemutatja
Házy Erzsébet életét, pályája
kezdeti szakaszától egészen a
haláláig. Klemen Terézia harminchárom olyan embert szólaltatott meg, aki személyes
kapcsolatban állt az operaénekessel.
Klemen Terézia,
A kötet 600 példányszámos
a monográfia írója
magánkiadásban jelent meg.
A komáromi könyvbemutakaland (1957), a Felfelé a lej- tón kívül (melyen elfogyott
tőn (1958) és az Új Gilgames az összes ottlévő könyv) még
(1963) című filmekben.
sor kerül pécsi, valamint a buÉlete utolsó éveiben agyda- dapesti bemutatókra is. Legganata miatt súlyos szem- közelebb május 17-én a Bubetegséggel,
énektechnikai dapesti Ünnepi Könyvhéten
problémákkal, memóriazava- kerül majd bemutatásra, merokkal, depresszióval is küz- lyet az „Operaház aranykora”
dött. 1982. november 24-én, élő tagjainak találkozójaként
53 éves korában halt meg is emlegetnek, hiszen megjeBudapesten. A Farkasréti te- lenik a kötetben megszólított
metőben helyezték örök nyu- harminchárom személy is.
galomra.
A könyvbemutató végén KleKlemen Terézia, Az évszázad men Terézia arra a kérdésManonja – Házy Erzsébet re, hogy lesz-e még hasonló
című monográfia szerzője a könyve, illetve mik a jövőbeli
könyvbemutató
alkalmával tervei, azt felelte, hogy ez még
elmondta, hogy az írásmű lét- kialakul, de szeretne olyan
rejötte előzményének a Házy komáromiaknak emléket állíErzsébet Nemzetközi Tehet- tani, akikről nem lenne szabad
ségkutató Énekverseny tekint- elfeledkeznünk.

Keresik a tetteseket
A rendőrség gútai igazgatósága
megkezdte a nyomozást annak a
betöréses lopásnak a felderítése
ügyében, amelynek során az egyik
Malom utcai családi ház raktárát
feltörve a tettesek eltulajdonítottak egy Szlovákiában nem forgalmazott, 4-ütemű motorral ellátott,
önjáró fűnyírógépet. Aki esetleg
megvásárolta és nem jelenti a 158-as, vagy a 035/7771 305-ös
telefonszámon, ugyancsak bűnrészessé válhat.

Gyorshajtás miatt kerültek kórházba
Súlyos sérülésekkel végződő közlekedési baleset történt május 1-jén a Gúta és Érsekújvár
közötti út Kamocsa előtti szakaszán. Pár perccel délelőtt fél tíz tájban egy Honda Civic 23
éves vezetője nagy valószínűség szerint gyorshajtás miatt nem tudott bevenni egy jobbívű
kanyart, áttért a szemközti sávba, majd lefutott az útról és többször felborult. A balesetben
súlyosan megsérült a kocsi 17 éves nőutasa, aki
kirepült a kocsiból és a orvosi jelentés szerint
várhatóan hat hetet vesz igénybe a felépülése.
A gépjárművezető is töréses sérüléseket szenvedett. Az autóban esett kárt a helyszínelők 1 500
euróra becsülték.

4

Növényvédelem

Hiú ábránd

Májusi teendők a kertekben

Adjuk meg a növényeknek
mindazt, ami jár nekik. Csak
ekkor hozzák a legjobb formájukat, és ilyenkor a legellenállóbbak is.
Használjunk jó minőségű,
minősített földkeveréket akár
a cserepes növényekhez, akár
magvetéshez, akár kerti talajunk javításához. Ha a kertünkből, bárhonnan kitermelt
humuszos felső talajréteget
használjuk, ne feledkezzünk
meg a talajfertőtlenítésről.
Kis tételnél, 1-2 virágcserépnél a jól beöntözött talajt
háztartási villanysütőben is
kezelhetjük 90-95°C-on.
Távolítsuk el folyamatosan
az ágyásból a lehullott leveleket. A gombákat így megfosztjuk legjobb búvóhelyeiktől. Biztosítsunk megfelelő
légjárást, ne zsúfoljuk össze
a növényeket. Ezért is fontos
a tő- és sortávolság betartása. Öntözzünk reggel, hiszen
az esti, éjszakai párás, hűvös
környezet kedvez a kórokozók elszaporodásának.
Mulcsozzunk május közepén,
amikor a talaj már biztosan
felmelegedett. A mulcs előnye, hogy megakadályozza a
talajeróziót, tartja a nedvességet, lebomlásával trágyázza a földet, jó szerkezetet
ad a talajnak, és ami most
kiemelendő, hogy gátolja a
gyomosodást, természetesen
előzetesen a felületet gyomtalanítani kell, és a talajból a
gombafertőzések terjedését is
megakadályozza.
A gyümölcsfák közelében vödörben tároljunk rézgálicos
vizet. A lehullott gyümölcsöt

ebbe tegyük, így nem fertőzi a
talajt.
Ha mindent betartottunk, akkor
is felléphetnek kártevők és kórokozók is, viszont sokkal hatásosabb az ellenük való fellépés.
Növényvédelem
háztartási szerekkel
Levéltetű, üvegházi molytetű,
tripsz, takácsatkák ellen használjunk háztartási szereket! Az
alábbi permetlét készítsük el:
70% izopropil alkoholt (patikában beszerezhető fertőtlenítő
szer) használva (1 rész alkohol 3 rész víz). Adjunk hozzá
2-3 csepp nedvesítőszerként
működő mosogatószert, még
jobb a mosószappan-reszelék
(1 evőkanál szappanreszelék
1 liter oldatba), vagy néhány
csepp főzőolaj. Másik lehetőség: 3 rész víz helyett 3 rész
minimum 2%-os zsírtartalmú
tej és víz 1:1 arányú keverékét
alkalmazva. Permetezzünk alaposan, a levél fonákját is!
Egy további lehetőség: 2 dl
70% izopropil alkohol, 2 dl
általános biotisztítószer, 2 dl
víz oldata. Ez is kontakt szerként működik, tehát egyenesen
a kártevőkre kell permetezni.
Néhány perces várakozási idő
után tiszta (eső)vízzel mossuk le a növényről az oldatot.
A permetezést három egymást
követő napon végezzük el.
Gombák ellen hígított 3%-os
hidrogén peroxid oldattal permetezzünk: 3%-os hidrogén
peroxid oldatot és a desztillált
vizet keverjük el 1:1 arányban.
Vigyázzunk az arányok betartására, mert az ennél töményebb
oldat kárt tesz a növényben. A
hidrogén peroxid oldatot tárol-

juk barna, jól lezárt üvegben,
esetleg az üveget takarjuk alufóliába. Eső után vagy hetente
egyszer permetezzünk, ám ne
csak a levelet, hanem a szárat
is.
Ezeket a szereket szobanövényekre is használhatjuk!
A biológiai növényvédelemben
alkalmazott eszközök némileg
eltérnek a vegyszerek használatától (ahol a vegyszert csupán
megfelelően be kell keverni,
majd kijuttatni, és az elpusztít
mindent, ami élő). A burgonyabogár lárvái ellen például
egy speciális bacilust (Bacillus thuringiensis tenebrionis)
tartalmazó készítmény, a NOVODOR FC alkalmazható. A
szer nem mérgező, tehát alkalmazásakor nem veszélyezteti
az emberek egészségét, sem
pedig a háziállatokat vagy az
egyéb hasznos szervezeteket.
Általában a legtöbb folyékony,
nem lúgos műtrágyával keverhető, alkalmazásakor nem kell
figyelembe venni semmilyen
védelmi időt. Amikor a burgonyaszáron észrevesszük az első
bogarakat, megnézzük, hogy a
levelek fonákján van-e már tojásrakás. Néhányat ezek közül
megjelölünk, a szárra például
spárgát kötünk. A tojásokat
háromnaponként ellenőrizzük.
Ha észrevesszük, hogy a tojások többségéből már kikeltek a
lárvák, megkezdjük a kezelést.
– la –

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

humor-csokor

A jó tanulmányi
eredményért
ajándékozzon
könyvet!

A jósnő ül a kristálygömb előtt és
így szól a vendégéhez:
– Látom, hogy két gyereke van.
– Azt maga csak hiszi. Összetörheti
a kristálygömbjét, ezek szerint nem
ér semmit, mert nekem három gyerekem van!
– Azt maga csak hiszi...
Az ügyfél megkérdezi az ügyvédtől:
– Mennyi tiszteletdíjat kér jogi tanácsokért?
– Kétezer euróba kerül három válasz.
– Nem túl drága ez egy kicsit?
– De igen. És mi a harmadik kérdése?
Azt mondja az őrmester a katonáknak:
– Van egy jó, meg egy rossz hírem,
melyikkel kezdjem?
– A jóval – mondják a katonák.
– A hétvégére hazamehetnek.
– És mi a rossz?
– Hazudtam!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten hajlamos
lehet a hirtelenkedésre és lobbanékonyságra, ezért utazás
vagy vezetés közben legyen rendkívül óvatos. Ne engedje,
hogy agya „automata módban” fusson, figyeljen oda mindenre, amit tesz. Ez a felfokozottság gondolatai közlésében is
megmutatkozhat.
HALAK (február 21. – március 20.) Annyi az energiája, hogy
alig bír magával. Szerelme is meglepődve tapasztalja, hogy a
megszokottnál is élénkebb és sziporkázóbb. Az egyetlen nézeteltérés a szabadság és birtoklás mindig újra visszatérő problémájából adódhat. Óvatosság helyett inkább élvezze kedvese
ragaszkodását.
KOS (március 21 – április 20.) Családja számára nem magától értetődő, hogy elismerjék és elfogadják az ön akaratát.
Talán csak azon múlik, hogy hogyan fogalmaz. Éreztesse
velük, hogy milyen fontos ez a kérdés önnek és azt is, hogy
odafigyel mások érdekeire is. Mivel igaza van, engedni fognak az akaratának.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha azt akarja, hogy a saját akarata érvényesüljön, kénytelen lesz kis dolgokban engedékenynek lenni. Partnerének csupán arra van szüksége, hogy érezze,
figyelembe veszi az ő igényeit is. Így mindketten elégedettek
lehetnek és csodálatos, szerelmes napokat tölthetnek együtt.

– Anyu, tud a szobalányunk repülni?
– Dehogy. Honnan veszed?
– Mert tegnap, mikor elmentél itthonról, apu azt mondta
neki, hogy ő egy angyal.
– Igen? Na, akkor mégis repülni fog!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ügyeljen rá, hogy változatosság iránti igénye ne keltsen felesleges stresszt környezetében. Nem mindenki igényli és főleg nem mindenki képes
elviselni az állandó újításokat. Különösen az extravagáns
dolgok iránti igényét nehéz elfogadni az önhöz közel állóknak.
RÁK (június 22. – július 22.) Óvakodjon attól, hogy idealizálja és az egekig magasztalja párját. A magas elvárások
óriási terhet jelenthetnek neki és előfordulhat, hogy nem
próbálja meg lerombolni az ön illúzióit, hanem inkább más
módon szabadul meg a nyomástól, akár úgy, hogy kilép a
kapcsolatból.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Engedjen be új
dolgokat az életébe! Ehhez először meg kell szabadulnia a
feleslegessé vált régi kacatoktól, és ha belső változásokat is
szeretne megélni, akkor a régi lelki mintákhoz sem szabad
tovább ragaszkodnia. Ne féljen a változásoktól! Ezek nem
csupán felpezsdülést, de megnyugvást is hozhatnak.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Vannak problémák,
amelyek megoldását nem lehet erőszakkal kikényszeríteni,
viszont pár békülékeny szó csodát tehet. Bármilyen fontos
is önnek a döntés, próbáljon távolságot tartani a problémától! Most az ön hozzáállásán múlik, milyen irányba haladnak tovább az események.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Kivételesen nehezen fejezi ki érzelmeit és ez összezavarhatja kedvesét, hiszen ezzel különben nem szokott gondja lenni. Ám ha odafigyel, és apró gesztusokkal tudatja vele, hogy milyen sokat
jelent önnek, elkerülhetőek lesznek a félreértések. mindketten újult erővel örülhetnek egymásnak
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Segíteni és védelmezni akar másokat. Ha nem játssza meg az erkölcscsőszt,
valóban sokat tehet. Párkapcsolatában úgy érezheti, hogy elkötelezettsége kicsit egyéni szükségleteinek rovására ment.
Ha önként vállalta ezt, ne vesse partnere szemére, de tegyen
róla, hogy kevesebb teher legyen a vállán.
NYILAS (november 23. – december 21.) Hajlamos rá, hogy fölényes megtartása érdekében újra a régi jól bevált módszerhez
folyamodjon és rákényszeríti partnerét, hogy vétsen az ön által
felállított szabályok ellen, azután pedig bűntudatot ébreszt benne
emiatt. Meddig játssza még ezt a kegyetlen játékot? Előfordulhat, hogy valaki megunja.
BAK (december 22. – január 20.) Kíváncsisága felélénkül és
új dolgokat szeretne tanulni. A szellemileg serkentő helyek,
események, beszélgetések és élmények izgalmas gondolatokat
ébreszthetnek önben, amelyeket szívesen megoszt barátaival is,
akik újra csodálni fogják, milyen magasan tud szárnyalni, ha
egyszer beindul.
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A komáromi MOBIL MARKT
Kínálata:

a Nagy soron (Veľký rad)!

 autófesték keverése, eredeti Jáva szín
 tisztítószerek nagy választékban
diszkont árakon
 munkaruhák, -cipők és -kesztyűk nagy választékban
 hordók, barelek különböző méretben
bográcsok 6-40 l-ig, katlanba üstök 50-100 l-ig

Viszonteladóknak nagykereskedelmi áron!

PREDAJ-ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!
Munkatársakat keresünk üzleteinkbe
Ekelről, Nemesócsáról, Tanyról,
Aranyosról, Nagykesziről.
Jelentkezni a 0908 790 345-ös telefonszámon lehet!
Mindenkit szeretettel várunk!

Újonnan nyílt műtőnkbe
nővérkéket keresünk.
Tel.: 0907 163 386
Azonnali belépéssel felveszünk
segédszakácsnőt komáromi éttermünkbe!
Tel.: 0908 480 038

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

* Eladó Suzuki Swift 1,25 diesel, gy. év: 2006, ára 3300 euró.
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Nagyharcsáson tanya. Tel.: 0908 780 591.

HITELEK, KÖLCSÖNÖK
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.

Építés, átépítés,
hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

REKOM

Vállalkozik?

Rekonštrukcia
bytov
Lakásfelújítás

A pénztárgépekről szóló
törvény utolsó módosítása
alapján az adóalanyok új
csoportja számára
kötelező
az elektronikus kasszagép
használata.

Tel.:
0948 622 051
905 450 570

AKKOR
NE FELEDJE!

Mi segítünk
megoldani az ön
problémáját!

Apliko+
Komárom,
Munka utca 25.

Tel.: 7704 310
www.aplicoplus.sk

Eladók 7-hetes
Dominant tojójércék
több színben,
3,70 euró/db áron.
Tel.: 0902 170 287, illetve
0905 270 597.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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MŰSORAJÁNLAT
május 12-től 18-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 Éjszakai program

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

TV2

TV2

7.00 Mesék, 12.55 Éjjelnappal
szülők
(amer.),
13.25 Féktelen balfékek
(amer.), 15.25 Akit Buldózernek hívtak (amer.),
18.00 Tények, 18.55 Megjött apuci (amer.), 21.00
Terminator (amer.), 23.40
A vadon foglyai (amer.),
2.05 A férjem védelmében
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 14.10
Nevelésből
elégséges
(a mer.), 14.40 Halálos
feg y ver (a mer.), 15.45
Muppets, a f il m (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz plusz , 20.0 0 A t aná r (mag ya r), 21.10 Red
(a mer.), 23.25 T hor, a le g yőz hetetlen (a mer.), 1.20
Hull-a-rabló (a mer.)

RTL II

8.20 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.30 Több, mint
testőr (amer.), 12.40 Gyilkos sorok (amer.), 13.10
Gyil kos sorok (amer.),
14.15
Dok tor
House
(amer.), 15.20 Meg jöt t
apuci (amer.), 17.25 R ipost, 18.00 Tények, 18.55
A nag y duet t, 21.25 Csak
szex re kellesz (amer.),
23.45 Pi élete (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.30 A
Muzsika TV bemutatja, 13.20
Profik a konyhámban, 15.00
Nevelésből elégséges (amer.),
15.25 A tanár (magyar), 16.40
Keresem a családom, 18.00
Híradó, 18.55 Kiütés (amer.),
21.15 Az acélember (amer.angol), 0.40 Szelektív vallás
(német)

RTL II

9.30
Hupikék
törpikék
(amer.), 10.00 Taxi (francia), 11.00 Robin Hood
legújabb kalandjai (amer.),
12.55 Káosz karácsonyra
(amer.), 15.00 UEFA Magazinműsor, 20.00 A lázadó
(amer.), 22.20 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.20
Kopp-kopp (amer.)

8.40 Egy szőkénél jobb a
kettő (amer.), 10.30 Káosz
karácsonyra (amer.), 12.35
Segítség, bajban vagyok!,
17.35 Minden végzet nehéz
(amer.), 20.00 Szerelem és
más drogok (amer.), 22.20
A lázadó (amer.), 0.30 Minden végzet nehéz (amer.)

M2

11.45
Góg yi
felüg yelő, 12.35 Gyerek versek,
12.45 Rozsdalovag, 13.20
Bobby és Bill, 14.20 A hó k i rály nő, 16.40 Micimackó, 18.15 K ner ten nyomoz
(nor vég), 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Én vag yok
it t, 22.45 M R A k usz ti k
a Müpából, 1.20 Bal hé
Bron xban (amer.)

12.45 Rozsd alovag, 13.20
Bobby és Bill, 14.0 0 Hollócsk a , a k is rosszcsont ,
14.20 Va sja n kó (német),
16.15 Szóf ia he rceg nő,
16.40 M ici ma ckó, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 Sz ilaj, a
va d völg y pa r ipája , 20.15
Tut i g i m i (a me r.), 21.10
A z isme retlen lá ny (f r a ncia-belga), 23.45 M it gondolsz , k i vag y?

Duna tv

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 13. 50 Tá r l a t ve z e t é s Po r t u g á l i á b a n , 14.15
Ta p p a n c s , a m e s t e r d e t e k t ív (n é m e t), 15.0 5
R á kó c z i h a d n a g y a (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 35 Eg y n y á r i k a l a n d
(m a g y a r), 21.0 0 E u r ov í z ió s D a l fe s z t iv á l 2 018

Duna World

11.30 A Benedek-há z (mag ya r), 13.20 Dok u ment u m f il m , 14.50 Csalá dba r át , 16.20 Új idők , új
d alai, 16.55 Nem zet iség i
k u lt ú r á k napja , 18.55 Té rké p, 19.25 Í zőr zők , 21.0 0
H í r a dó, 21.35 Nem zet isé g i k u lt ú r á k napja , 22.05
Fábr y, 23.25 Tót h Já nos
(mag ya r),
0.30
O pe r a
café, 1.30 R á kócz i ha d nag ya (mag ya r)

Pozsony 1

12.15 Jégkorong vb (német), 15.05 Idegen a
cowboyok között (amer.),
17.55
Úttalan
utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.30
A test titkai, 21.30 Talk
show, 22.25 A vádlottak
(német)

Pozsony 2

11.45 Tudományos magazin, 12.50 Kapura, 14.00
Vadászoknak, 14.50 Jégkorong vb, 16.35 Labdarúgás, 20.00 Jégkorong
vb, 22.55 Hírek, 23.00
Jégkorong vb

Markíza tv

8.45 Bazi nagy görög lagzi
(amer.), 10.45 Szupersztár,
13.30 Szerelem második
látásra (amer.), 15.50 Várandósok (amer.), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Kalin ka (francia-német), 22.15 A kur uzsló (német)

JOJ TV

8.40 Gumimacik, 9.40 Náluk, otthon, 10.15 Viszlát,
nagyi!, 11.45 Gyilkos gimi
(amer.), 13.50 Féktelenül
(amer.), 16.25 Minden,
amit szeretek, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Max (amer.), 23.00 Másnaposok (amer.), 1.00 Premature (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

M2

12.45 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.15 A baglyok
röpte, 14.05 Mú zeu mt ú ra ,
14.40 Rex Rómába n (né met- olasz), 15.30 Ha m is
I zabella (mag ya r), 16.45
Hej, páva!, 17.0 0 Hog y
volt?, 18.35 Brow n at ya
(a ngol), 19.30 Mag ya rország, szeretlek!, 21.05
Csod álatos Júlia (a mer.),
22.55 A köz szemér me
(olasz)

Duna World

10.30 Vi r t uózok , 13.20
Nag yok , 13.50 A k a rcag i
cigá ny tele pt ől a r á k k ut at á sig, 14.50 Isme rd meg!,
16.50 Hét vég i belé pő,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35
A szenvedések f öldjén ,
22.30 Hog y volt?, 2.20 A
Ha m is I zabella (mag ya r)

Pozsony 1

13.0 0 A z ajt ó m ög ö t t ,
13. 50 A g a t h a C h r i s t ie:
Poi r o t , 15.4 0 Fi l m m ú z e u m , 17.45 Me nj ü n k a
ke r t b e!, 18 .15 Ko n y h á m
titkai,
19.0 0
H í r a d ó,
2 0. 30 A m e n n y b e ve z e t ő
ú t (n é m e t), 2 3. 35 Poi r o t
(a n g ol)

Pozsony 2

11.45 A csalá d , 14.0 0
Szóval, 14.15 Sz í nészle gend á k , 16.0 0 Jég korong
vb, 18.45 Est i mese, 19.0 0
Jég korong, 19.55 H í r a dó,
20.0 0 Jég korong vb

Markíza tv
8.10 Tom és Jerry, 8.30 Kutyák és macskák (amer.),
10.10 Ikrek (amer.), 12.20
Chart Show, 14.25 Csendes
terror (amer.), 16.25 Konyha, 17.00 Felvég, alvég,
18.15 Szomszédok (szlovák), 19.00 Híradó, 20.25
Szupersztár, 23.30 Várandósok (amer.)

JOJ TV
1 0 . 2 5 G e i s s e n é k , 11 . 3 0
Max
( a m e r. ) ,
13.45
Te r á p i á s
szerelem
( a m e r. ) , 1 5 . 5 0 Ú j k e r tek, 16.50 A nyaraló,
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Mentőexpedíció
( a m e r. ) , 2 3 . 5 0 H i d e v é r r e l ( a m e r. )

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

M1

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

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

M1

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.00
Vigyázat, szülővel vagyok!,
14.40 A betolakodó (mexikói), 15.45 Álmodj velem!
(mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények, 19.00
Bezár a bazár, 20.55 Vigyázat, szülővel vagyok!, 22.45
Drágám, add az életed!,
0.30 Hunky Blues

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.05 Éjjel-nappal Budapest, 14.20 A konyhafőnök,
16.20 Story Extra, 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó,
19.05
Fókusz,
19.35 A fal, 20.55 Barátok
közt, 21.35 Éjjel-nappal
Budapest, 22.50 CSI: A
helyszínelők (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Oltári csajok
(magyar), 17.30 Hagyjál
főzni!, 20.30 Showder Klub,
22.00 Showder Klub, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

11.40 Dörmögőék kalandjai,
11.50 Mesék Mátyás királyról, 13.00 Nálatok laknak
állatok?, 15.25 Zou, 16.55
Ernest és Celestine, 18.00
Mickey egér játszótere, 19.10
Alvin és a mókusok, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05 7-kor
nálam!, 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Akusztik, 0.45 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

13.10 Jamie 30 perces kajái, 13.35 Mámoros szerelem (mexi kói), 15.10
Erdészház
Fal kenauban
(német), 16.05 A heg yi
dok tor (német), 18.00 Hí radó, 18.35 Sorsok út vesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Kék fény,
21.25 Kár t yavár (amer.),
22.20 NCIS (amer.), 23.10
Jesse Stone – Elveszet t árt atlanok (amer.), 1.40 Pannon expressz

Duna World

11.15 Fény és árnyék (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Életkor, 13.45 Ízőrzők,
14.20 Öt kontinens, 14.50
Család-barát, 16.25 Roma
magazin, 17.00 Domovina, 17.30 Ízőrzők, 18.05
Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Hogy volt?, 21.35
Ridikül, 23.30 Kulturális
híradó, 2.30 Fény és árnyék
(magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30 A
holnapi újság, 16.00 Jégkorong vb, 19.00 Híradó, 20.30
Fantomas
(francia-olasz),
22.10 Az ajtó mögött, 22.50
Csendőrtörténetek,
23.45
Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

12.25 Kerékpározás, 14.35
Park, 15.30 Nemzetiségi
magazin, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.45 Jégkorong vb,
20.00 Jégkorong vb

Markíza

10.50
Jószomszédi
viszonyok, 11.50 Családi
történetek, 12.50 Monk
(amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Hírek,
17.25 Reflex, 17.55 Tánc
kettőnknek (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.10 A konyha,
21.45 Kredenc, 23.00 Reality show, 23.35 Csúcsformában (amer.), 0.30 Monk
(amer.)

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45 Inkognitó, 13.55 Doktor House
(amer.), 14.55 Rendőrök akcióban, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
23.00 Szórakoztató műsorok, 23.35 Zsaruvér (amer.),
0.35 Gyilkos elmék (amer.)

KEDD

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.00
Vigyázat, szülővel vagyok!,
14.40 A betolakodó (mexikói), 15.45 Álmodj velem!
(mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények, 19.00
Bezár a bazár, 20.55 Vigyázat, szülővel vagyok!,
22.45 Drágám, add az életed!, 1.35 Lángoló Chicago
(amer.)
5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20 Story Extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
20.55 Barátok közt, 21.35
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Házon kívül, 23.20
XXI. század

RTL II

SZERDA
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva (német), 13.00
Vigyázat, szülővel vagyok!,
14.40 A betolakodó (mexikói), 15.45 Álmodj velem!
(mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények, 19.00
Bezár a bazár, 20.55 Vigyázat, szülővel vagyok!,
22.45 Drágám, add az életed!, 0.30 Rachel esküvője
(amer.)

RTL II

RTL II

M2

12.15 Süsü, a sárkány (magyar),
14.20 Aprónép, 15.00 Franklin,
16.10 Mesélj nekem!, 17.55 Mickey egér játszótere, 17.30 Dr.
Plüssi, 18.25 Miles a jövőből,
19.50 Éliás, a kis mentőhajó,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.05
Melissa és Joey, 21.25 Én vagyok itt, 22.40 Hawaii Five-0
(amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

13.25 Honfoglaló, 14.15 Mámoros szerelem (mexikói),
15.10 Erdészház Falkenauban (német), 16.05 A hegyi
doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Önök kérték, 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.20 Laura rejtélyei (amer.)

Duna World

11.25 Három boltoskisasszony (magyar), 13.45
Szerelmes földrajz, 14.15
Térkép, 14.45 Család-barát,
16.20
Nemzetiségi
magazinok, 17.35 Ízőrzők,
18.10 Gasztroangyal, 18.10
Gasztroangyal, 19.30 Hazajáró, 20.00 Banán, pumpa,
kurbli, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló, 23.55 Mindenki akadémiája, 2.30 Három
boltoskisasszony (magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25 A
holnapi újságok, 16.00 Jégkorong vb, 19.00 Híradó,
20.30 Vadorzók (cseh), 21.50
Mielőtt meghalunk, 23.50
Törvény és rend, 0.35 Nash
Bridges (amer.)

Pozsony 2
12.00 Jégkorong vb, 16.00
Hagyományos gyógymódok,
16.30 Vadászoknak, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45 Szia, Szlovákia!,
18.30 Esti mese, 18.45 Jégkorong vb, 19.45 Híradó, 20.00
Jégkorong vb

Markíza tv

9.55 Családi történetek,
11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.00 Monk (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.25 Reflex, 16.55
Jégvárak (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 A legnagyobb
győztes, 22.00 Családi történetek, 0.10 Monk (amer.)

JOJ TV
9.25 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 Inkognitó,
13.55 Doktor House (amer.),
14.55 Rendőrök akcióban,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Az
üveg mögött, 22.00 Jelszó,
23.25 Zsaruvér (amer.), 0.25
Gyilkos elmék (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20
Story extra, 16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A fal, 20.55 Barátok közt,
21.35 Éjjel-nappal Budapest, 22.45 Halálos fegyver (amer.), 1.30 Graceland
(amer.)

11.55 Gyilkos ügyek, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.50 Showder Klub, 15.55
Hagyjál főzni!, 16.55 Segítség, bajban vagyok!, 18.55
Showder Klub, 20.00 UEFA
mérkőzés, Oltári csajok (magyar), 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

Duna tv

6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva, 13.00 Vigyázat,
szülővel vagyok! 14.40 A
betolakodó (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Feriha (török), 18.00
Tények, 19.00 Bezár a bazár!, 20.55 Vigyázat, szülővel vagyok!, 22.45 Drágám,
add az életed!, 2.30 Koronák harca (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20 Story Extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
20.55 Barátok közt, 21.35
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Szulejmán (török),
2.15 Odaát (amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
16.30 Oltári csajok (magyar),
17.30 Hagyjál főzni!, 18.30
Segítség, bajban vagyok!,
19.30 A gyanú árnyékában,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)
12.15 Süsü, a sárkány (magyar), 15.00 Franklin, 16.55
Ernest és Celestine, 17.30
Dr. Plüssi, 17.55 Mickey
egér játszótere, 19.10 Alvin
és a mókusok (amer.), 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05 Melissa és Joey (amer.), 21.25
Én vagyok itt, 22.40 Hawaii
Five-0 (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

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

M2

Duna tv

12.50 Jamie 30 perces kajái, 13.20 Honfoglaló, 14.10
Mámoros szerelem (mexikói), 15.05 Erdészház Falkenauban (német), 16.05
A hegyi doktor újra rendel
(német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok
útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.35 A Durell
család (angol), 21.30 A fátyolos hölgy (olasz), 22.35
Az én XX. századom (magyar)

Duna World

11.45 A Hanákné-ügy (magyar), 13.20 Magyar gazda,
13.45 Noé barátai, 14.50
Család-barát, 16.25 Nemzetiségi magazinok, 17.30
Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!,
19.30 Magyarország, szeretlek!,
21.35
Ridikül,
22.35 Honfoglaló, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 16.55 A második lehetőség (lengyel),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Keresztapa (amer.), 23.45
Nash Bridges (amer.), 1.15 A
holnapi újságok

Pozsony 2

11.45 Törpék, 14.35 Tudományos magazin, 15.35 Magyar magazin, 16.05 Hagyományos gyógymódok, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45 Szia, Szlovákia!,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.15 labdarúgás, 23.15
Rendőrség

Markíza tv

11.55 Családi tör ténetek,
12.55 Mon k (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
15.55 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 Talkshow, 23.45
Mon k (amer.), 1.45 Mama
(amer.)

JOJ TV

12.20 Topsztár, 13.55 Doktor House (amer.), 14.55
Rendőrök akcióban, 17.00
Hírek, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Az üveg mögött (szlovák), 21.55 Áll az
alku!, 23.00 Korrupt rendőrök (amer.), 0.00 Zsaruvér
(amer.), 1.00 Gyilkos elmék
(amer.)

10.00
A
narancsvidék
(amer.), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.50 A gyanú árnyékában,
14.50 Showder Klub, 16.30
Oltári csajok (magyar), 17.30
Hagyjál főzni!, 20.30 Showder Klub, 23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.15 Süsü, a sárkány (magyar), 13.00 Nálatok laknak
állatok?, 14.00 Állatkerti
sétány, 15.25 Zou, 16.10 Mesélj nekem!, 17.35 Dr. Plüssi,
18.00 Mickey egér játszótere, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Hawaii Five-0 (amer.), 0.25
Zorro (kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hírek, 12.45 Jamie
15 perces kajái, 13.10 Honfoglaló, 14.00 A múlt árnyékában (szlovák), 14.55
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.50 A hegyi
doktor
(német-osztrák),
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Tóth János
(magyar), 21.00 A Bagi
Nacsa Show, 22.00 Robinson Cr usoe kalandos élete
(amer.)

Duna World

11.15 Erdő (magyar), 13.20
Kék bolygó, 13.45 Opera
Café, 14.15 Magyar krónika, 14.50 Család-barát,
16.25 Nemzetiségi magazinok, 17.30 Ízőrzők, 18.05
Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Szenes Iván emlékkoncert, 21.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjün k a ker tbe!, 14.25
A holnapi újságok, 16.25
Csodálatos ker tek, 16.55
Második lehetőség, 17.45
Párbaj,
19.00
Híradó,
20.00 Jégkorong vb, 22.40
Közelebb
(amer.-angol),
0.20 Nash Bridges (amer.),
1.05 A holnapi újságok

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.20 Kerékpározás, 14.30 Ambulancia, 15.30 Roma magazin,
16.00 Jégkorong vb, 18.45
Esti mese, 19.00 Jégkorong vb, 19.55 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
22.30
Öröm az élet

PÉNTEK
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Csapdába csalva, 13.00 Vigyázat,
szülővel vagyok!, 14.40 A
betolakodó (mexikói), 15.45
Álmodj velem! (mexikói),
16.50 Feriha (török), 18.00
Tények, 19.00 Bezár a bazár!, 20.55 Vigyázat, szülővel vagyok!, 22.45 Drágám,
add az életed!, 0.05 Tények extra, 0.30 Lopakodó
(amer.), 2.55 Sherlock és
Watson (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20 Story extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
20.55 Barátok közt, 21.35
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Showder Klub, 1.45
Lila füge

RTL II

11.00 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
16.30 Oltári csajok (magyar),
17.30 Hagyjál főzni!, 19.30
A gyanú árnyékában, 20.30
Showder Klub, 22.00 Showder
Klub, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

13.00 Nálatok laknak állatok?, 13.30 Digby, a tinisárkány, 14.20 Aprónép,
15.25 Zou, 16.10 Mesélj nekem!, 16.20 Gyerekversek,
17.55 Mickey egér játszótere, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali (magyar),
21.55 Én vagyok itt!, 22.40
Hawaii Five-0 (amer.), 0.30
Zorro (kolumbiai)

Duna tv

12.45 Jamie 30 perces kajái, 13.15 Honfoglaló, 14.05
A múlt árnyékában (szlovák), 15.05 Erdészház Falkenauban (német), 16.05 A
hegyi doktor (német), 17.00
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője
(török),
19.30
Virtuózok, 21.25 A lecke
(bulgár), 23.20 Vad kanvadászat (mag yar)

Duna World

11.25 Fent a Spitzbergáknál (magyar), 13.20 Kosár, 13.45 Rúzs és selyem,
14.50 Család-barát, 16.55
Öt kontinens, 17.25 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.00 Itthon vagy!, 19.25
Hazajáró, 20.00 Önök kérték, 21.35 Ridikül, 22.35
Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 16.55 Második lehetőség (szlovák),
17.45 Párbaj, 18.15 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Mit tudom én, 21.50 Úttalan utakon, 22.35 Kóma
(amer.), 0.25 Talkshow, 1.45
Nash Bridges (amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.55
Múzeum, 14.30 Utazás a
hullámokon, 15.05 Szemtől
szemben, 16.50 Nemzetiségi magazinok, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.10
A család, 20.40 Nyugtalan
szerelem (szlovák), 21.50
Bobo (cseh)

Markíza tv

Markíza tv

11.05 Jószomszédi viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 Monk (amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.40 Jó tudni!, 23.45 Monk (amer.), 1.35
Mama (amer.)

10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi
tör ténetek, 12.55 Mon k
(amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apu kák, 19.00
Hí radó, 20.30 Szeretők
(szlovák), 21.40 A z internet fogságában (amer.),
23.40 Mon k (amer.), 1.35
Mama (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45
Inkognitó, 13.55 Doktor House (amer.), 14.55
Rendőrök
akcióban,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.0 0 K r i m i , 19. 30 H í ra d ó, 20. 35 Inkognitó,
21.40 Heti hetes, 23.25
Zsaruvér (amer.)

12.20 Topsztár, 12.45
Inkognitó, 14.00 Doktor
House (amer.), 14.55 A
grund (amer.), 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 H í r a dó, 20.35 Minden, amit szeretek, 23.15
A katona 2 (amer.), 1.25
Ellenséges terület (amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május
12-én
Pongrác
május
13-án
Szervác
május
14-én
Bonifác
május
15-én
Zsófia, Szonja
május
16-án
Mózes
május
17-én
Paszkál
május
18-án
Erik, Alexandra
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a montauki Craig George Walker és a komáromi Lattová Veronika, a komáromi Lázár Péter és Vargová
Marta, a holicei Cséfalvay Ottó és a komáromi Benyó Nikoleta.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a gútai Mente Róbert Carlos. a dunamocsi Vasas Márton, az
izsapi Bertók Lajos, a muzslai Csillag Pál és
Mészáros Lilien, az ógyallai Kováč Joel, a marcelházai Zsidek Attila és Krampoťák Karolina, a párkányi
Szencz Larina, a perbetei Kovacsic Liliana Viktória,
a szőgyéni Vígh Liza, a nagykeszi Hamerlik Endre, a
búcsi Grajský Bence, a nagyharcsási Sárközi Sabrina,
a bátorkeszi Vígh Lara, a szalkai Molnár Milán, a fűri
Kertész Marcell, a bálványi Csicsó Brian, a komáromi Muharos Fanni, Majer Leonard, Erős Léna, Biliczky Bianka és Szűcs Sára.
H A L Á L O Z Á S
Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Lagová Juliana (79 éves), Rafael Aladár (56 éves),
a gútai Petes Imre (63 éves) és Szabó Erzsébet (83 éves), az
ekeli Smolíková Emília (91 éves) és Balla László (58 éves), a
marcelházai Petöczová Irena (74 éves), valamint a vágfüzesi
Tóth Edit (84 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Epres pudingos szelet

Zöldséges rakott hús
Hozzávalók:

8 szelet hús (lehet csirke-,
vagy pulykamell,
de sertés is)
1 kg mexikói vegyes
zöldség
1 nagy pohár tejföl
4 db tojás
só
őrölt fehérbors
szerecsendió
majoranna
kakukfű
bazsalikom

ételízesítő
olívaolaj

Elkészítése:
A húst sózzuk, borsozzuk, majd hirtelen mindkét oldalát átsütjük kevés olajon. A tejfölt jól kikeverjük a tojásokkal. A tepsibe
kevés olívaolajat öntünk, majd beletesszük a mexikói zöldség felét, meglocsoljuk a tojásos tejföllel. Erre helyezzük rá a hússzeleteket, majd ízlés szerint fűszerezzük. Befedjük a megmaradt
zöldséggel, és rálocsoljuk a maradék tejfölt. Fóliával lefedjük és
légkeveréses sütőben 160 fokon másfél óráig pároljuk, majd a
fóliát levéve még 10 percre visszatesszük a sütőbe.

Hozzávalók:
A tésztához:
3 db tojás
3 csapott ek cukor
3 evőkanál finomliszt
1 kk sütőpor
1 csapott ek cukrozatlan kakaópor
A krémhez:
250 ml habtejszín (1
kis doboznyi)
4 dkg cukor
1 tasak tejszínízű pudingpor
(vagy vaníliás pudingpor)
3 dl tej

1 csomag zselatinfix
30 dkg eper
A díszítéshez:
5 dkg fehér csokoládé
Elkészítése:
A tészta hozzávalóiból a szokásos módon piskótát készítünk. A
tojásokat különválasztjuk, majd a fehérjét 1,5 ek cukorral kemény habbá verjük.
A sárgáját szintén 1,5 ek cukorral addig verjük, amíg szép világossárga színt nem kap.
A két masszát óvatosan összevegyítjük, majd rászitáljuk a kakaóval és a sütőporral elkevert lisztet.
Forgató mozdulatokkal, ügyelve arra, hogy a fehérjét ne törjük
meg, alaposan összekeverjük, és előmelegített 175 fokos sütőben kb. 15 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük,
hogy kellően megsült-e.
Közben készítsük el a krémet. Ehhez az epret mossuk meg, és
csöpögtessük le. Vágjuk tetszés szerinti darabokra.
A pudingot főzzük meg, és édesítsük a két evőkanálnyi cukorral.
A tejszínhabot verjük keményre, majd a két krémet keverjük
össze robotgéppel, és folyamatos keverés mellett adjuk hozzá a
zselatinfixet. Ezután az epret is forgassuk hozzá.
A kihűlt tésztát töltsük meg az epres krémmel. Ez két módon
történhet, ha kisebb tepsiben sütöttük, és a piskótatészta kellően
feljött, akkor vágjuk ketté, és
tegyük bele a krémet.
Amennyiben nagyobb tepsiben sütöttük, és nem lett elég
vastag a tészta, akkor függőlegesen vágjuk el, kenjük
meg a krémmel, és borítsuk
rá a tészta másik felét.
A díszítéshez olvasszuk fel
a csokoládét (én mikróban
tettem ezt, félpercenként
megkeverve), és csorgassuk a
süti tetejére. Csinálhatunk rá
rácsot, vagy tetszés szerinti
mintázatot.
sütési hőfok: 175°C
sütési mód: alul-felül sütés

S Z U D O K U

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
a volt kollégáknak, a jó barátoknak és
mindazoknak, akik május 4-én elkísérték
utolsó útjára,
a gútai temetőbe a szeretett férjet,
édesapát, testvért és rokont,

Vajlik Bélát,

* Eladó egy jó állapotban levő
OPEL AGILA 1,2-es személygépkocsi. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 063 190.

aki életének 75. évében távozott
szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte
szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Meg nem élt 70. születésnapja alkalmából fájó szívvel
és soha nem múló szeretettel emlékezünk május 9-én a
szeretett testvérre,

SEISHIN KARATE

Kuszala Zoltánra

X. alkalommal emlékeztek Sosai Oyamára Ekecsen

(Komárom).
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk
együtt ezen a szomorú évfordulón. Huga és családja

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
APLICO PLUS, Ing. Papp Alexander,
Ul.Práce 25. 94501 Komárno
Tel.: 035/7704310, mobil 0905 691 345,
E-mail: mail@aplicoplus.sk

Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

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

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

• Eladó félig kész családi ház 12 áras telekkel Keszegfalván, a főút mellett. Közművesítés, ipari áram, öntözésre szolgáló gyűrűskút. Ár megegyezés szerint. Tel.: 035/7740
478.
* Eladó Gútán gyári kétkerekű kistraktor PA-80-as motorral (tartozékok: rotovátor, eke, sorhúzó, burgonyakiszántó és
mások).Tel.: 0908 450 386.
Eladó 2017 augusztusában lízingelt,
megkímélt állapotban levő,
kávébarna
Hyundai i30
(négy év törlesztés 3 618 eur/év) kombi,
benzines, teljes felszereltséggel,
12 000 km-rel.

Tel. 0910 135 623

Április 28-án rendezte meg a Seishin Karateklub Ekecsen a X. Jubileumi Polgármester Kupa nemzetközi karateversenyt, amely egyben Sosai Oyama emlékverseny is. Sosai Oyama (kyokushin karate megalapítója) 24 éve hunyt el, ő volt a világszervezet
megálmodója, amely jelenleg 100 országban több mint 100 ezer tagot számlál. A versenyre 200 nevezés érkezett 24 klubból, 2 országból (Magyarország, Szlovákia) ebből
125 kezdő, és 75 haladó kategóriában.
Az ünnepélyes megnyitón 12 első 17 második, és 13 (Dunaszerdahely). A polgármester különdíját, a PolgárPolák László polgármester harmadik hely született.
köszöntötte a megjelent ver- Aranyérmes lett Holub mester Kupát Zezula Filip
senyzőket, klubvezetőket és Nikol, Pasztorek Kinga (Ekecs) kapta, aki kitartóan
szülőket. Először a nagyob- (Keszegfalva), Oláh Lilla, látogatja az edzéseket.
bak küzdelmei következtek. Oláh Ákos (Ekecs), BogA verseny alatt színvonalas nár Krisztián (Nemesócsa), Májusban még két megösszecsapásokat láthattak Szelle Tamás, Borbély Bar- mérettetés lesz, az egyik
az érdeklődők. Összesen 52 nabás, Bognár Péter, Tóth Wroclawban az Európakategóriában hirdettek győz- Fábián, Farkas Attila, Far- bajnokságon, a másik petest. Seishin Karateklubból kas Kevin, Keszegh Dávid dig Vásárúton lesz.

K A R AT E

LABDARÚGÁS

A múlt hét végén Gútán rendezték meg a gyerekkaratékák
(11 éves korig) nyugat-szlovákiai kerületi bajnokságát és a
kupaverseny 4. fordulóját. A gútaiak utánpótlása összesen 12
aranyérmet gyűjtött be. Az egyéni eredmények:
Domján Dorka Zsófia kumite hely * Nagy Ákos kumite fiúk
kezdő ifj. diáklányok (8-9 év) (6-7 év) +30 kg 1. hely * Rigó
37 kg-ig 3. hely * Erdélyi Nina Rebecca kumite id. diáklányok
kumite ifilányok (12-13 év) +50 (10-11 év) +40 kg 1. hely. kukg 1. hely, katában 5. hely * Fi- mite 3. hely * Szántó Gergely
tos Ádám kata id. diákok (10-11 kata kezdő ifj. diáklányok (8-9
év) 2. hely, kumitében 3. hely év) 2. hely * Szántó Gergely ku* Horváth Christopher kumite mite kezdők ifj. diáklányok (8-9
kadétok (14-15 év) 63 kg-ig 1., év) 1. hely * Szántó Zalán kata
kata 1. * Jóba Attila kumite sze- kezdő fiúk (6-7 év) +30 kg 5.
niorok 84 kg 2. hely * Kalmár hely, kumitéban 2. * Szigeti FlóLászló kumite id. diákok (10-11 ra kumite id. diáklányok (10-11
év) +40 kg 3. hely * Kiss Bence év) + 40 kg 3. hely * Szulcsányi
kumite kezdők ifj. diákok (8-9 Viktor kumite kadétok (14-15
év) 26 kg-ig 2. hely * Kurucz év) 57 kg-ig 1. hely * Varga
Mário kumite kadétok (14-15 Tünde Emese kumite kadétláév) 52 kg -ig 1. hely * Kurucz nyok (14-15 év) +54 kg 3. hely
Erika Réka kumite ifj. diáklá- * Varga Linda Bettina kata id.
nyok (8-9 év) +37 kg 1. hely * diáklányok (10-11 év) 7. hely *
Kurucz Mário kata kadétok (14- Varga Tünde Emese kumite ifj.
15 év) 2. hely * Lakatoš Erika diáklányok (12-13 év) +50 kg 3.
kumite ifj. diáklányok (12-13 hely * Varga Linda Bettina kuév) + 50 kg 5. hely, kumite 2. mite id. diáklányok (10-11 év)
hely * Mančík Bruno kata ifj. +40 kg 3. hely * Vermes Ákos
ifik (12-13 év) 3. hely, kumite kumite +84 kg szeniorok 1.
1. hely, id. diákok (10-11 év) 3. hely, kata 1. hely.

SAKK

A gimnazista JAKAB BÉLA
SZLOVÁKIA SAKKBAJNOKA LETT!

A komáromi gimnazista, Jakab Béla számára a lipótszentmiklósi országos bajnokságon elért aranyérme az eddigi legnagyobb eredménye.
Országos szinten, rapid versenyeken (15 illetve 20 perc játékidő)
több dobogós hellyel is büszkélkedhet, elég megemlíteni, hogy
2014- ben és 2015-ben második, míg 2016-ban harmadik helyezést
ért el. Egyéni versenyben többször nyerte el a Nyitra megye ifjúsági bajnoka címet, továbbá a középiskolások országos versenyéről
ezüstéremmel térhetett haza. Az édesapja tanította meg vele az alapszabályokat. és nyolcévesen kezdett el járni a komáromi sakk-klubba. Ott Kukel Imre szerettette meg vele a sakkot úgy, hogy az élete
részévé vált. Kukel Imre tragikus halála
után ifj. Kukel Imre, Szegi Tamás és az
utolsó évben Sipos István segítették az
ifjú tehetséget a felkészülésben.
Lipótszentmiklóson az országos korcsoportos bajnokságon a 16 éves korcsoportban lett 1. helyezett, ám a versenyen teljesítette a FIDE mesteri cím
feltételeit is. Minden évben a bajnok
jogosult képviselni az országot a világbajnokságon, így legközelebb ő utazhat
a nemzetközi megmérettetésre.

2. liga – 21. (elmaradt) forduló
Bártfa – KFC Komárom 0:2 (0:1)

Negyedik idegenbeli mérkőzésre készült a csapat és minden- elmaradt mérkőzéseket pótolandó szerda-szombat találkozóki érezte, hogy a bennmaradás érdekében sorsdöntő lesz ez sorozat befejezését is jelentette ez a találkozó, amely valódi
a találkozó. Sok idő nem jutott a felkészülésre, ugyanis az tétmérkőzést is jelentett.
A komáromi csapat jó tavaszi felkészülé- támadták a komáromi térfelet, de a KFC hazai csapat mindent egy lapra tett fel,
sét igazolta azonban, hogy ezeken a talál- védelmét, gólkirályuk, Hamuliak sem folyamatosan támadták a komáromi kakozókon a KFC remekül teljesített. Bártfa tudta áttörni. Egy ellentámadássorozat put, de a KFC védelme ezúttal is szilárd
valójában a tabellán egy hellyel megelőzte közepette Nagy jutott a 16-os vonalon túl, talpon állt. Mindkét oldalon volt kapura
a komáromiakat, de a találkozó elején már ezt a vészhelyzetet a bártfaiak csak sza- felé támadás, de gól csak a találkozó 84.
sikerült a vendégeknek enyhe pályafö- bálytalanság árán tudták hárítani. A jogos percében született, amikor Mészáros lablényt kiharcolniuk. Mezőnyben jól járat- büntetőt a 37. percben Matič értékesítette. daszerzése után azt Nurkovič elé tálalta,
ták a labdát, „altatva” a bártfaiakat. Matič A szünetig Domonkos két távoli lövése is aki megszerezte a komáromiak második
két átadásából Nurkovičnak még lett vol- veszélyeztette a bártfaiak kapuját, de gól gólját.
na gólhelyzete is. A bártfaiak néha meg is nem született. A második játékrészben a

KFC Komárom – Slavoj Tőketerebes – 28. forduló
1:0 (1:0)

Több, mint négy évtized elteltével, vagyis 41 év után lépett ismét komáromi pályára a
tőketerebesi Slavoj csapata. Csaknem 1 200 néző előtt már az első félidőben eldöntötte
a mérkőzést a KFC. A vendégek idegenbeli szereplésein eddig is alaposan megkínozta a
hazai csapatokat, ám a komáromi találkozón eleve a védekezésre összpontosított.
Tőketerebes védekező felál- len szabálytalankodtak a ven- csapat másodkapusát,
lásban várta a hazaiak táma- dégek. A büntetőt Goran Matič aki az elmúlt találkozók
dásait, ami sokáig eredmé- a 43. percben értékesítette. A során, 270 percen át
nyesnek is bizonyult. Duda, nyolc sárga lapot hozó mérkő- védett eredményesen,
Nurkovič és Mészáros több- zésen a második játékrészben meghálálva az edző biször is megpróbálta feltörni a már nem született gól, bár fo- zalmát. A komáromiak
vendégek védelmét, ám ered- lyamatos harc folyt a két 16-os sikerükkel előreléptek
ménytelenül. Itt-ott viszont a között. A tőketerebesiek csak a nyolcadik helyre és
vendégcsapat játékosai súrol- egyszer jutottak gólhelyzetbe, az eddig gyűjtött 37 pont már
ták a sportszerűség szabályait amikor szabadrúgás után feje- a biztos bennmaradás jelenis, Egy ilyen „ostromot” köve- sük a kapu mellé szállt. Külön ti Jozef Olejník gárdájának.
tően a 16-oson belül Duda el- meg kell említeni Leczkésit, a Az sem titok, hogy az őszi
IV. liga
az elmaradt 17. forduló
Szentpéter – Nagysurány 1:3,
góllövő Németh * Gúta – Ímely
3:0 góllövő: Vanek, Kókai, Dóša.
24. forduló
Gúta – Szentpéter 4:0 (2:0) A
találkozó első pillanatától érezni
lehetett a hazai csapat fölényét és
a 15. percben Kókai beadásából
Renczés megszerezte a vezetést
jelentő gólt. Nyolc perccel később
Renczés ismételt, tovább növelte a
gútaiak vezetését, sőt három gólhelyzetet ki is hagyott. A második
játékrészben Vanek a 66. és a 85.
percben lőtt góljával igazolta a
hazaiak fölényét * Ímely – Hodos
2:0 (2:0) Az 9. percben, majd a
39. percben Gál pontos lövésével
eldöntötte a találkozó végeredményét, miközben a hodosiak ezúttal
alulmúlták magukat * A bajnoki

táblázatban 4. Ímely (43 pont),
9. Szentpéter ( 29 pont), 10. Gúta
28 pont).
V. liga – 24. forduló
Marcelháza – Slovan Léva 6:0
(2:0) Az első gól a 15. percben
Németh révén egy büntetőből született, ám ezután kiszakadt a gólzsák. A 45. percben Kuruc növelte
a hazaiak előnyét, majd a második
játékrészben arattak a marcelházaiak. Az 55. percben Kuruc ismételt,
a 75. percben Wilson, a 78. percben
Sánta, a 88. percben Batár góljának örülhettek a hazai szurkolók
* Ógyalla – Óbars 4:0 (3:0) Ismét teljes volt a hazai csapat, ami
érződött is a mérkőzés folyamán.
Góllövők: Porubszky (30. perc),
Mokráš (37 perc), Budai (44. perc)
és Karvai (65. perc) * Nagykeszi –
Tardoskedd 3:2 (0:2) A második
félidőben még fordított a mérkőzés

S P O RT L Ö V É S Z E T

A V4-ek városi rendőreinek versenye

Április 27-én a IV. bástyában levő komáromi Royal
Sportlövő Klub lőtere adott otthont a Visegrádi 4-ek
(Szlovákia, Magyarország, Csehország, Lengyelország) városi rendőrségei immáron XXI. nemzetközi
lövészversenyének, illetve a Zsapka Károly-emlékversenynek.
A már jelenlévő csapatok Juracska Róbert (Bazin)
egyperces néma csenddel 152 pont * ...26. Kratochemlékeztek jó barátjukk- víl Miroslav mérnök (Kora, kollégájukra, Zsapka márom) 127 pont * ...33.
Károlyra, aki 21 évvel Ujj Ernő (Komárom) 120
ezelőtt elindította ezt a pont
versenysorozatot. A ver- Nők: 1. Húsková Janka
senyen a csapatoknak, va- (Túrócszentmárton) 114
lamint a versenyzőknek a pont * 2. Šimoridesová
25 m-re felállított lőlapra Alena (Túrócszentmárton)
kellett leadniuk először 98 pont * 3. Németh Vik13, majd pedig nehezítés- tória (Komárom) 71 pont.
ként, a mozgó célpontra Csapatverseny: 1. MsP
10 lövést. Egyéni férfi ka- Privigye 597 pont * 2. MsP
tegóriában 67 jelentkező, Bazin 534 pont * ....7. MsP
míg egyéni nőiben 8, és Komárom 417 pont (Néösszesen 17 város csapa- meth A., Ing.Kratochvíl
ta (Szlovákia 13, Csehor- M., Ujj E., Némethová V.)
szág 2, Magyarország 1, Külföldi csapatok: 1. MsP
Lengyelország 1) nevezett Zlotorija (Lengyelország)
381 pont* 2. MsP Blansko
idén.
(Csehország) 345 pont *
Eredmények:
Férfiak: 1. Hankoščák 3. Rendőrkapitányság KoStanislav (Galgóc) 163 márom (Magyarország)
pont * 2. Németh Attila 305 pont.
(Komárom) 153 pont * 3.
FuiszAttila

Klapka György utódai is versengtek

Április 28-án reggel ismét megtelt a komáromi Royal Sportlövő Klub
lőtere, hogy a XXIII. Klapka György kupa nemzetközi lövészverseny
résztvevői összemérhessék célzóképességüket a korhű fegyverekkel.
A Magyarországról, Szlovákiából Komárom) * Kovaköves pisztoly –
és Csehországból érkezett verseny- Cominazzo: 1. Ernst Štefan, 2. Elek
zők és kísérőik verőfényes nap előtt Peter (Royal Komárom), 3. Haálltak, és akár 10 versenyszámban is nulík Marcel * Kanócos pisztoly –
megmérettethették volna magukat. Tanzutsu: 1. Ernst Štefan, 2. Zsiga
A legbátrabbak összesen 7 számban Eduard, 3. Hoffman Jozef * Katonai
indultak, így reggeltől egészen kora puska – Lamarmora: 1. Jurza Vladélutánig a lővonalon kellett kitar- dimír, 2. Németh Balázs, 3. Kapócs
tásukról tanúbizonyosságot tenni. István * Kovaköves puska – PennA 23. évadot 133 versenyző férfi, sylvania: 1. Németh Balázs, 2.
nő tisztelte meg nevezésével, me- Nyitrai József, 3. Jurza Vladimír *
lyek közt idén is,
Vadászpuska – Trapott voltak Klapka
per: 1. Pillanka Jozef,
tábornok leszár2. Keszei Sándor, 3.
mazotjai, mégpeNagy György * Csapdig Klapka Petr,
pantyús
revolver
és kedves lánya
– Mariette: 1. Ernst
Petra Csehországból, pontosabban Štefan, 2. Hanulík Marcel, 3. Elek
Prágából. Mindketten lővonalhoz Peter (Royal Komárom) * Csapis álltak perkussziós pisztoly, illetve pantyús pisztoly – Kuchenreuter:
perkussziós revolver kategóriában. 1. Jurza Vladimír, 2. Hoffman Jozef,
A verseny győztesei:
3. Bublák Dušan, ... 5. Ing. Dubány
Csappantyús revolver original – Imre (Royal Komárom * CsappanColt: 1. Jurza Vladimír, 2. Múdry tyús puska – Vetterli:
Vladimír, 3. MUDr.Košťál Ladislav 1. Jurza Vladimír, 2. Šrámek To* Csappantyús revolver 50 m – Do- máš, 3. Nyitrai József, ...5. Szalai
nald Malson: 1. Ernst Štefan, 2. Lajos (Royal Komárno), 16. Elek
Bublák Dušan, 3. Elek Peter (Royal Peter (Royal Komárno) –Fuisz–

állásán a hazai csapat és megérdemelten győzött. Góllövők: a 70. és
78. percben Csonka, a 75. percben
Tóth * Hetény – Udvard 0:5 (0:4)
Kellemetlen meglepetést okozott a
vendégek támadó játéka, amely ellen nem tudott védekezni a hetényi
csapat * Zsitvabesenyő – Ekel 3:0
(3:0) Az első fél óra alatt eldőlt a
találkozó kimenetele. * Szalka –
Naszvad 2:1 (1:0) A kiegyensúlyozott találkozón a hazaiaknak több
szerencséjük volt. Naszvad becsületgólját a 31. percben Burin lőtte.
VI. liga
elmaradt 17. forduló
Csallóközaranyos – Perbete 3:1
(0:0) góllövők: Lelkes 2, Jóba, illetve Bagala * Bátorkeszi – Szilos
3:0 (1:0) góllövők: Barton, Sziget,
Gáspár * Búcs – Örsújfalu 1:0
(1:0) góllövő Simon * Marcelháza B – Dunaradvány 5:3 (3:1)
góllövők: Sýkora 3, Szmrecsek,
Varga, illetve Juhász, Vörös, Danczi * Dunamocs – Újgyalla 1:4
(0:2) góllövők: Lajos, illetve Rigó
és Habara 2-2.
25. forduló
Nemesócsa – Perbete 3:3 (1:1),

Kecskés Ferenc felvétele
idénytől a komáromiak már
az élvonalhoz szeretnének
tartozni.
góllövők: Horváth (16. perc),
Hipp (50. p), Csizmadia (58. p),
illetve Bagala (a 42., 51. és 63.
percben) * Vágfüzes/Kava – Dunaradvány 2:2 (1:1) góllövők:
Jancsó a 6. és 47. percben, illetve
Kecskés és Juhász (69. percben)
* Örsújfalu – Újgyalla 0:1 (0:1)
góllövő Rigó (41. perc) * Bátorkeszi – Keszegfalva/Megyercs
4:0 (1:0) góllövő Száraz (30. és
67. percben), Barton (58. p.), és
Németh (66. p.) * Csallóközaranyos – Pat 2:1 (0:0) góllövők
Šusík (86. perc), Gőgh (90. perc),
illetve Czúth (745. perc) * Szilos
– Dunamocs 1:0 (0:0) góllövő
Gažo (15. perc) * Búcs – Marcelháza B 0:0.
VII. liga
(elmaradt) 15. forduló
Bajcs – Nagysziget 4:3 (2:1)
góllövők: Kolompár 2, Zácsik,
Mazan, illetve Szulcsányi,
Sladký és Simonics * Csicsó –
Bogya/Gellér 4:1 (2:1) góllövő
Megály, Pálfi, Bodok, Bakai,
illetve Kacz * Ifjúságfalva –
Bogyarét 2:0 (1:0) góllövők:
Károlyi és Dobi.

Indul a Felvidéki Labdarúgó-bajnokság (FLB)
6. évada

Ahogy öt éve minden tavasszal, idén is rajthoz állnak Felvidékszerte az amatőr futballcsapatok, hogy eljussanak a nyári országos döntőig, ahol elhódíthatják a Felvidék Bajnoka címet.
Nevezni május 15-ig (kedd 23:59) lehet, ami után indulhatnak
is a küzdelmek az összes régióban.
A felvidéki amatőr futballcsa- kell, hogy legyen. Amennyipatok május 15-e, kedd 23:59- ben az adott településen nincs
ig jelentkezhetnek be az FLB Via Nova alapszervezet, úgy
2018-as küzdelmeibe írásban ettől el lehet tekinteni. A régia felvidekifoci@gmail.com cí- ók külön-külön bonyolítják le
men, vagy szóban a Via Nova az alapszakasz mérkőzéseit,
régiós elnököknél. A szóbeli ahol eldől, hogy melyik gárda
jelentkezést később a nevezési képviselheti az adott térséget a
lappal írásban is megerősíte- döntőben.
ni szükségeltetik. A nevezés Az alapszakasz mérkőzéseit jú25+25 euró csapatonként, mely- nius végéig kell lebonyolítani,
ből 25 euró kaucióként szolgál hogy a július 6-7-e hétvégéés visszakapják a csapatok az jén a Martosi Szabadegyetem
alapszakasz végeztével, a fenn- égisze alatt, összemérjék tumaradó 25 euró a megfelelő kö- dásukat Felvidék legjobb csarülmények biztosítására és szer- patai. A csapatoknak az adott
vezési költségekre fordítódik. település magyar nevét kell viLegkevesebb 8, legfeljebb 15 selniük. Jelentkezési feltételek:
fős listával való nevezés, melyHajrá Felvidék!
ből legalább 3 fő Via Nova-tag
-vianova-
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