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Radikális megoldás a környezetvédelemre
és a beilleszkedésre képtelen polgárok kiszűrésére

A komáromi városháza megoldása
másutt is követésre méltó

A környező települések és városok egyik megoldásra váró problémája, hogy egyre több 
azok megjelenése, akiket egyszerűen „beilleszkedésre” képtelen polgárokként tartanak szá-
mon. Ezek döntő többsége olyan roma, aki életében nem dolgozott és nem is akar, s többnyi-
re más községekből települnek be csapatostól a „rokonokhoz”. 

Május 12-én a Rákóczi Em-
lékév keretében, a komáro-
mi Szent András Bazilika 
megújuló falai között újra 
felcsendül az ének: Isten ha-
zánkért, térdelünk előtted. 
A harmincéves egyházi ese-

ménysorozaton kívül a hí-
vők arról is megemlékeznek, 
hogy egy ével ezelőtt avatták 
fel Komárom központi temp-
lomát bazilica minor szintre. 
Délután két órakor II. Rákó-
czi Ferenc és a magyar hit-

XXX. KOMÁROMI IMANAP
A rendszerváltást követően érezték a komáromi római katolikus hívők a legégetőbb fel-
adatuknak, hogy segítsék az elnéptelenedő plébániákat élettel megtölteni, hiszen a ko-
rábbi évtizedek alatt kevés fiatal merte felvállalni azt, hogy életét az egyház köreiben 
papként, szerzetesként töltse. Így született meg a Komáromi Imanap ötlete, ahol a litur-
gikus naptár Jó Pásztor Vasárnapjának ünnepén közös szentmisén imádkoznak magyar 
ajkú főpásztorért, papjaikért és a fiatal, elkötelezett papnövendékekért. 

Valamikor, a múlt század hu-
szas-harmincas éveiben a ko-
máromi erődrendszer falaihoz 
úgynevezett „fecskefészkeket” 
építettek. Itt többnyire a ke-
vésbé tehetős munkáscsaládok 
laktak, viszont környékükön 
tisztaság és rend uralkodott. 
A „fecskefészkek” fokozato-
san eltűntek, a környéken csak 
a Nagy ér sor végén szomor-
kodott egy viskó, amely jelké-
pe lett a beilleszkedésre nem 
képes lakossági csoport min-
dennapi életének. Orrfacsaró 
bűz, patkányok hada, hatalmas 
szemétkupac jellemezte a te-
rületet. Korábban a házban a 
vízművek egyik megbecsült 
dolgozója lakott, majd amikor 
elhunyt – mivel a terület és a 
ház tulajdonosa nem egy és 
ugyanaz a személy volt – en-
gedély nélkül egy roma család 

költözött az elhagyott 
épületbe. A „család” 
bővült, legutóbb már 
30-35 személy zsúfo-
lódott össze a lassan 
életveszélyessé váló 
romhalmazban. 
A múlt héten az illegá-
lis telepnek a KOMVaK egyik 
munkagépe vetett véget, ledó-
zerolva az épületet. Szükség 
volt erre a lépésre, mert az ott 
lakók rendszeresen inzultálták 
a KOMVaK dolgozóit, nem 
egyszer kövekkel dobálták meg 
a munkásokat, vagy a kutyá-
kat uszították rájuk. A területre 
rendszeresen kijártak a szociális 
munkások, azonban a problémát 
szép szóval nem sikerült megol-
dani. Komárom városvezetése 
megelégelte a dolgot, mintegy 
14 ezer euróért megvásárolta a 
romhalmazt, amit aztán érvé-

nyes bontási engedély birtoká-
ban ledózeroltatott. Jellemző, 
hogy a romokon kívül még 80-
100 konténernyi szemetet – kb. 
500 tonnát – kell elszállítaniuk 
a területről. Az itt lakóknak 
csak fele volt komáromi, hi-
szen beköltöztek Ógyalláról, 
Madarról és Nemesócsáról is. A 
városvezetés a zéró toleranciát 
szeretné folytatni a Szent And-
rás és a Nádor utcában is. 
A komáromi példa jó ötletet 
adhat más településeknek is a 
problémák radikális megoldá-
sára. 

Patrik Ruman felvétele

vallók imái hangzanak el az 
engesztelő szentségimádás 
közben, majd fél háromkor 
elmélkedés lesz Isten szolgá-
járól gróf Esterházy János hit-
valló életéről, akinek boldog-
gá avatása már elkezdődött. 
A templomból 14 óra 45 
perckor indul a keresztúti 
ájtatosság, s a stációknál 
a közös ima mellett Lénár 
Károly atya gondolatai is el-
hangzanak. Ennek befejezése 
után került sor a bazilikában 
a Nónára, vagyis a délutáni 
imaórára. 
Délután négy órakor kezdő-
dik a templomban az ünnepi 
főpapi szentmise, amelynek 
főcelebránsa Mons. Orosch 
János, nagyszombati érsek 
lesz, ünnepi szónoka pedig 
Mons. Giacomo Guido Ot-
tonello, Szlovákia apostoli 
nunciusa. 

Én vagyok a jó pásztor:
a jó pásztor életét adja a juhokért.”

 János 10,11

Jubileumra készül a komáromi Szent András bazilika
és a felvidéki katolikusok nagy családja

Modern buszokon utazhatnak

Pacsérok sem lesz a betelepítetteknek
egyfajta „üdülőtelep”!

A komáromi romtelepről a gútai Pacsérokra költöztetett egy komáromi vállalkozó egy hat 
felnőttből és 11 gyermekből álló családot. Itt vásárolt egy öreg családi házat, majd azt felújít-
tatta és bevezettette a villanyt. 

a város szociális begyűjtőhelye-
iről kapnak majd ruhákat.
Az itt lakó férfiak közül ketten 
munkába állnak. Amennyiben  
a környéken lakók nyugalmát 
nem megfelelő életvitellel za-
varják, a város szankciókat 
foganatosít. A komáromi vál-
lalkozó ígéretet tett, hogy több 

házat nem vásárol meg Pacsé-
rokon, sem a közelben, illetve 
oda nem költöztet alkalmaz-
kodni képtelen személyeket. 
Egyelőre néhány pacséroki 
őslakos felvásárolt több üresen 
álló épületet, csak azért, hogy 
oda ne kerülhessen nem kívánt 
betelepülő.

Mivel a háztulajdonos engedé-
lyével költözött a család Pacsé-
rokra, a városvezetésnek nincs 
joga ellenlépéseket foganatosí-
tani. Mindenesetre öt, korábban 
embertelen körülmények között 
élő gyermeknek sikerült egy 
gyermekotthonban helyet talál-
ni, ami ellen a szülők nem is til-
takoztak különösképpen. Azok-
nak, akik Pacsérokon maradnak A HÍD magát szeretné menteni,

amikor az összeborulásról nyilatkozik

Az MKP következetes! 
Az MKP Országos Elnöksége április 30-án, Bősön tartott 
ülésén megvitatta a párt előtt álló kihívásokat, köztük ki-
emelten az európai parlamenti választásra való felkészülést. 
Az erről kiadott nyilatkozatában a következők olvashatók:
Az MKP továbbra is a magyar 
közösség egyetlen, önmagát 
kizárólag nemzeti alapon meg-
fogalmazó politikai tömörü-
lése. Célunk változatlanul a 
méltó, a közösség gyara-
pítását, a nyelvi, kultu-
rális értékeink, valamint 
gazdasági lehetőségeink 
bővítését, és nem utolsó-
sorban az önkormányzatiság 
feltételeinek megteremtését 
elősegítő tevékenység. Közös-
ségünk egyik ilyen, meghatá-
rozó értéke a nemzeti jelképek 
használatának szabad biztosí-
tása, ezért támogatjuk a május 
5-ei pozsonyi himnuszének-
lést. 
Egyúttal arra kérjük minden 
elkötelezett támogatónkat, 
hogy méltó módon segítse, és 
vegyen részt ezen a megmoz-
duláson. A tisztelt polgárokat 
arra is kérjük, hogy az MKP 
petíciójának aláírásával segít-

sék nemzeti jelképeink szabad 
használatának törvényi bizto-
sítását. 
A párt képviselőjelöltjei ezek-
ben a napokban találkoznak a 

felvidéki magyarlakta régi-
ók polgármestereivel, az 
ott működő civil szerve-
zetek vezetőivel, valamint 

az egyes községek lakosaival. 
Az MKP a közelmúltban a saj-
tóban megjelent spekulációk 
kapcsán hangsúlyozza, hogy 
nem tárgyal egyetlen párttal 
sem a parlamenti együttműkö-
désről: a párt abszolút priori-
tásának az európai parlamenti 
választáson való jó szereplést 
tartja. Az MKP ehhez kéri 
minden elkötelezett magyar 
polgár támogatását. 

Az Arriva tömegközlekedési vállalat érsekújvári járműparkja 
két új, Iveco Crossway Line 10,8 típusú autóbusszal gyarapo-
dott. Ezekben 37 ülő- és 39 állóhely van, illetve olyan alacsony 
padlózattal rendelkeznek, amelyek jelentősen megkönnyítik a 
babakocsit toló anyukák, valamint az idősebb és az egészség-
károsodásban szenvedő utasok felszállását. A két új autóbusz 
a Komárom – Perbete és a Komárom – Bátorkeszi szakaszon 
közlekedik majd. 

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

„Helyreállt a remény”
Április 27-én, Kismartonban, az Esterházy család egyik legszebb kastélyában tizennégy csa-
pat újra felidézte a múlt századot. Feltámadtak a kor nem is annyira központi szereplői, 
mégis olyan fontos eseményekben játszottak szerepet, mint a második világháború és az 
1956-os forradalom. Mindszenty József, gróf Edelsheim Ilona, gróf Almásy László, de még 
Szent-Györgyi Albert is megjelent a színen. 
Nagy örömünkre a Selye János Gimnázium 
csapata is meghívást kapott a színvonalas dön-
tőre, amelyet a világhálón is egyenes adásban 

közvetítettek a szervezők. Az estöri kreatív 
történelmi vetélkedő harmadik évadát az Es-
terházy Magánalapítvány olyan céllal szervez-
te meg, hogy az adott kort – idén a 20. század 
sorsfordító évtizedeit – a diákok saját ötlete-
ikkel fedezzék fel, és élménydús jelenetekkel 
tegyék felejthetetlenné a közönség számára. 
Mert a kismartoni kastély Haydn-termében a 
szurkolók szeme láttára zajlott a finálé. 
Zalka Virág, Kovács Kata Luca és Szoboszlai 
Bálint fél éven keresztül készült fordulóról for-
dulóra, esszét, videót és kiselőadást készítettek, 
szerepeltek a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában megrendezett középdöntőben. 
Lassan szűkült a csapatok köre, a 150 csapatból 
először 40, majd 14 maradt a végső megmé-
rettetésre. Ezalatt a csapat a nagyon hivatalos 
revkomarom_selye_9_10vegyes nevet kreatí-
vabbra cserélte. Mivel a középdöntőben és a 
döntőben is olyan személyekkel foglalkoztak, 
akiknek megítélése éppen változóban van, a 
Spem reduxit nevet választotta. Jelentése: hely-
reállt a remény. Meggyőződésük, hogy gróf 
Esterházy János felvidéki magyar politikus 
és Carl Lutz svájci diplomata a jövőben meg-
kaphatja azt az általános elismerést, amelyért 
régóta küzd a magyar közösség határon innen 
és túl. 
A döntőben a budai svájci nagykövetség óvó-
helyébe tekinthettünk be, ahol Carl Lutz és 
felesége a romos Budapestről próbálta kime-

nekíteni a zsidókat és az őket segítő svéd dip-
lomatákat. Majd a vitában éppen Carl Lutz 
bátorsága mellett kardoskodtak, hogy valóban 

megérdemli a Yad Vashem elis-
merését, a Világ Igaza kitüntetést. 
Ezen kívül történelmi villámkér-
désekben, okostelefonos tesztkér-
désekben, filmek felismerésében 
vetélkedtek a többiekkel, zárás-
képpen pedig kapcsolatot keres-
tek a verseny történelmi szereplői 
között. Így keresték Virágék a 
közös szálakat Mindszenty Jó-
zsef és Carl Lutz között, és ebben 
– teljesen véletlenül – egy másik 

bencés gimnázium volt a partnerük, a győri 
Czuczor Gergely Gimnázium. A hétórás dön-
tő úgy repült el, hogy szinte észre sem vettük. 
Nem éreztünk fáradságot, inkább felvillanyo-
zott minket, milyen lehetőségek rejlenek ebben 

a versenyben. Ahogy Bálint is nyilatkozott: 
jövőre újra döntőzünk és egy még jobb jelene-
tet csinálunk! Bár nem kerültünk dobogóra, a 
Spem reduxit csapat különdíjban részesült: a 
Magyar Nemzeti Múzeum vendége lesz egy 
különleges tárlatvezetésen. A féléves közös 
munkában jelentős szerepet játszott Vajányi 
Orsolya tanárnő, akivel közösen irányítottuk a 
trió felkészülését fordulóról fordulóra. Remél-
jük, a lelkesedés jövőre is kitart, hiszen az él-
mény tényleg megfizethetetlen. 

Elek József

Prága, te drága!
avagy a Selye gimi 3. C osztályának tanulmányi kirándulása

Már elsőben eldöntöttük, hogy harmadikban, ahogy gimnáziumunkban szokássá vált, Prá-
gába megyünk kirándulni. Fel is kerekedtünk és hat óra vonatozás után meg is érkeztünk 
a szállásunkra. Habár jó fáradtak voltunk, senki nem szerette volna kihagyni az esti sétát a 
Vencel téren, arról nem beszélve, jó éhesek voltunk, és enni szerettünk volna „egy kis otta-
nit”, hiszen. Hiszen tök jó dolog belekóstolni egy másik ország ízvilágába. 
Másnap korán keltünk, hogy 
megnézhessük Prága leg-
ismertebb nevezetességeit. 
Sétálgattunk az Óvárosban, 
megnéztük az Orlojt. Előtte 
várakoztunk, hogy láthas-
suk majd a fenti ablakokban, 
hogy sorra megjelenhesse-
nek az apostolok, üdvözölve 
a téren állókat. A téren kö-
rös-körül csodaszép, góti-
kus, reneszánsz és barokk 
épületek sorakoztak szorosan 
egymás mellett. Kicsit még 
bámészkodtunk a régi város 
szűk utcáin, majd elértük a 
Károly-hidat. Osztályfőnö-
künkkel, Nagy Andrással és 
Elek József, történelemtanár-
ral végig masíroztunk az 516 
méter hosszú hídon, élvezve 
az utcai zenészek játékát, meg 
a tavasz hangulatát. A híd túl-
oldalán villamosra szálltunk, 
ami felvitt minket egészen a 
várig. A várban többféle tú-
rára lehet jegyet venni, mi a 
„B” túrát választottuk, amely 
az udvarok megtekintésére, 

a Szent György Bazilika, a 
Szent Vitus Székesegyház, a 
régi királyi palota és az Arany 
Utcácska bejárására jogosít 
fel. A Székesegyház lenyű-
göző volt. Emellett nekünk 
az Arany utcácska is nagyon 
tetszett, amely pici lakásokból 
áll – az egyik ilyen kis lakás-
ban élt Kafka is. Mivel a vár 
egy dombon van, így tanára-
ink gondoskodtak az edzettsé-
günk fenntartásáról is azzal a 
200+ lépcsővel, ami lefelé vitt 
minket, a kilátás viszont min-
denért kárpótolt. Mielőtt va-
csorázni mentünk volna, meg-
álltunk a Ján Palach emlékére 
készített keresztnél, amely a 
Nemzeti Múzeum előtt talál-
ható. Végre leülhettünk egy 
igazán érdekes söröző-étte-
remben, ahol kisvonatok szál-
lították a szomjas turistáknak 
az innivalókat. 
Szombat délelőtt jót szórakoz-
tunk az Illúziók múzeumában, 
majd felsétáltunk a Petrin 
kilátóhoz, ahonnan csodás 

panoráma nyílik a városra 
a folyóra, a turisták, helyi-
ek kedvelt kirándulóhelyére. 
A prágai tájat a torony felső 
szintjéről, 387 méter magas-
ságból csodálhatták meg azok, 
akik hajlandóak voltak sok-
sok lépcsőt megmászni egy 
szűk, kanyargós kő-lépcső-
soron. Hát én az osztályunk 
pár tagjával lentről néztem a 
kilátót. Innen még megálltunk 
a John Lennon grafitikkel te-
lefestett emlékfalánál szintén 
„párszáz” kép erejéig. 
Vasárnap délelőtt indult vissza 
a vonatunk, így a kicsekkolá-
son és a rövid vásárláson kívül 
másra már nem jutott időnk. 
Természetesen lett volna még 
mit megnézni a városban, de 
úgy gondolom, az úgynevezett 
látnivalókat bejártuk. Ennek a 
városnak olyan kisugárzása 
van épületeivel, polgáraival és 
sörözőivel, ami megunhatat-
lanná teszi. 

Králik Máté,
a 3. C osztály tanulója

Kétnyelvű óvodai beíratási űrlapok
a magyarlakta településeknek

A Pro Civis Polgári társulás, az iskolai be-
íratási nyomtatványok után újabb kétnyel-
vű űrlapcsomagot küldött magyarlakta te-
lepülésekre, ezúttal az óvodai beíratások és 
ügyvitel megkönnyítése érdekében. Óvodai 
beíratási iratcsomagunk óvodai beíratá-

si kérdőívet, beíratási adatlapot, beíratási 
kérvényt tartalmaz, de nyilvántartólapot, 
beszoktatási adatlapot, különböző kiegészí-
tő nyomtatványokat is, melyek megkönnyí-
tik az érintett szülők és óvodapedagógusok 
munkavégzését. 

Közös érdekünk, hogy magyar 
nevelési nyelvű óvodáinkban 
meghonosítsuk és természe-
tessé tegyük anyanyelvünk, 
a magyar nyelv használatát a 
hivatali ügyvitelben is. Kö-
zösségünket erősítjük azzal, 
ha tudatosan élünk nyelvi 
jogainkkal. S ha ezt már az 
óvodában elkezdjük, anya-
nyelvű iskoláink presztízsét 
is javítjuk. Ezt a tudatos épít-
kezést szeretnénk szolgálni, 
munkánkkal ösztönözni és elő-
segíteni. Köztudomású, hogy 
azokon a településeken, ahol 
a nem szlovák nemzetiségű 
lakosok számaránya eléri a 20 
százalékot, a hivatalos ügyvi-
tel nyelve a szlovák mellett az 

érintett kisebbség anyanyelve 
is, melynek használatát a he-
lyi önkormányzatnak törvényi 
kötelessége lehetővé tenni. 
Mivel magyar nevelési 
nyelvű óvodáink döntő 
többsége önkormány-
zati fenntartású, a ma-
gyar nyelv használata a 
hivatali ügyvitelben az 
intézményeken kívül az 
önkormányzati testüle-
tek és a községi/városi 
hivatalok kötelessége 
is, amennyiben nem 
akarnak a „mulasztásos 
törvénysértés” hibájába 
esni. A kétnyelvű ügyvitel te-
hát amellett, hogy elemi érde-
künk, kötelességünk is. S nem 

csupán a községi fenntartású 
intézményeinkben. Űrlapjaink 
elektronikus formában a www. 
onkormanyzas. sk honlapon a 

Rendeletek/Minták könyvtár-
ban is megtalálhatók, ahonnan 
szabadon letölthetők. 

Prokopp Mária nagysikerű
előadása Révkomáromban

Igen nagyszámú érdeklődő jött el prof. dr. Prokopp Mária 
művészettörténész, egyetemi tanár Mátyás király gyer-
mekkora című vetített képes előadására április 28-án a 
révkomáromi református templomba. A program főszer-
vezője, Körtvélyesi Piroska, a Komáromi Protestáns Nő-
egylet elnöke köszöntője után a professzor asszony érdek-
feszítő előadásában nemcsak Zsigmond király koráról, 
a korabeli Magyarország központi szerepéről, Mátyás 
király tanítását irányító Vitéz Jánosról (aki 1465-től esz-
tergomi érsek), valamint a 13-14 évesen kettős tragédiát, 
apja halálát (1456) és röviddel rá bátyja igazságtalan ki-
végzését (1457) átélt Mátyásról beszélt. 
Mátyás szüleitől örökölt és nevelés útján kapott 
problémamegoldó képessége és töretlen eltökélt-
sége folytán végül is meg tudta valósítani céljait, 

hanem rávilágított fontos kultúrtörténeti-művészet-
történeti összefüggésekre is. Már gyermekkorában 
megszerzett széleskörű műveltsége lehetővé tette 
Mátyásnak, hogy kapcsolatot tartson itáliai huma-
nistákkal, udvarában megjelenni nagy megtisztel-
tetésnek számított. Mint ahogy Prokopp Mária az 
esztergomi vár falképeinek szakértőjeként Wierdl 

Zsuzsanna és Vukov Konstantin társszerzőkkel írt, 
Botticelli. Az Erények nyomában című, 2009-ben a 
Sudiolo kiadó gondozásában megjelent könyvben 

is kifejtette, most is hangsúlyozta, 
hogy Vitéz János esztergomi studi-
olójának falán található Mértékle-
tesség című freskó nagy valószínű-
séggel Boticelli műve. 
Az előadás felvezetőjeként és vé-
geztével a témához illő zeneszá-
mok hangzottak el. Fekete Éva, a 
Révkomáromi Művészeti Alapis-
kola tanára csembalón kísérte ta-
nítványai, Fekete Viktória fuvola- 
és Vajda Borbála: furulyajátékát. 
A zárószámnál Fekete Éva tanítvá-
nyihoz csatlakozva, tenorfurulyán 
játszott. 
A program a külhoni magyar gye-

rekek éve alkalmából, a Komáromi Napok kereté-
ben, a pilisvörösvári székhelyű Muravidék Baráti 
Kör Kulturális Egyesület társszervezésében, a 
Komáromi Református Egyházközség és a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szövetsége támogatá-
sával valósult meg. 

Kép és szöveg: Ruda Gábor

Kiértékelték az Üzleti Terv Versenyét
Középiskolások egyetemi szinten

A közelmúltban szervezte a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a kar Hallgatói 
Önkormányzata a középiskolások számára meghirdetett Üzleti Terv Versenyt. Idén a komáro-
mi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, a nagymegyeri Magán Kereskedelmi és 
Szolgáltatóipari Szakközépiskola, a bátorkeszi Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szak-
középiskola, a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési 
Szakközépiskola diákjai nyújtottak be üzleti terveket. 
A benyújtott pályamunkákat ne-
ves szakmai zsűri bírálta: Vajlik 
Peter, aki az Arriva közep-euró-
pai cégeiben különböző pénz-
ügyi vezető posztokat tölt be, 
Hugyivár Imre, az EUROSVIT, 
Kft. termelésigazgatója, Papp 
Vargha Katalin a CHOCOMA-
ZE, Kft.. ügyvezető igazgatója 
és Szabó Dávid doktorandusz 
hallgató.
Az első helyet a nagymegyeri 
Kereskedelmi Akadémia Nagy 
Florencia – Tárnok Ágnes össze-

tételű csapata (felkészítő tanár: 
Ing. Jankó Anikó) „Az egészség 
bajnokai” elnevezésű üzleti terve 
szerezte meg. A második helyet 
a dunaszerdahelyi Vidékfejlesz-
tési Szakközépiskola Bartalos 
Nikolett – Németh Réka – Kar-
dos Dominik összetételű csapa-
tának (felkészítő tanár: Ing. Álló 
Mónika, PhD.) „EKO STYLE” 
címűüzleti terve szerezte meg, a 
harmadik pedig a nagymegyeri 
Magán Kereskedelmi és Szol-
gáltatóipari Szakközépiskola 

Desát Réka, Hinn Emese, Pipper 
Rebeka összetételű csapatának 
„Soul Eater” elnevezésű terve 
(felkészítő tanár: Mgr. Dudás 
Márta) lett. 
A díjakat a verseny fővédnöke 
RNDr. Csiba Péter, PhD., a SJE 
Gazdaságtudományi Karának 
dékánja és Páldi Ádám, a SJE 
GTK Hallgatói Önkormányzatá-
nak elnöke adták át. A versenyt 
a főszervező PhDr. Antalík Imre, 
PhD., a SJE GTK tudományos 
dékánhelyettese irányította. 
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Az idei Komáromi Napok ünnepélyes 
megnyitójának estéjén, a Duna Men-
ti Múzeumban emlékhangversenyt 
rendezett a Concordia Vegyes Kar az 
1849-es győztes komáromi csata 170. 
évfordulója alkalmából. A szépszámú 
közönség előtt – ahol helyett foglalt a 
testvérváros, Weissenfels küldöttsége 
is – a fellépő szólisták és együttesek a 
magyar zeneszerzők műveinek széles 
skáláját vonultatták fel. 

A hangverseny nyitó száma, Kacsoh 
Pongrác: Rákóczi megtérése című-
dala volt, amelyben Derzsi György 
meghitt átéléssel megadta e zeneest 
alaphangulatát. 
Majd a Beliczay vonósnégyes (Hor-
váth Jozef, Török Ferenc, Lakatos 
Róbert, Rácz Csaba) Beliczay Gyu-
la, komáromi születésű zeneszerző 
Vonósszerenád op. 36 cíművonósné-
gyesét adta elő. A muzsikusok a vo-

nóshangszerek tökéletes technikájá-
val és finomságával elvarázsolták a 
közönséget. 
A hangszeres zenedarab után ismét 
Derzsi György fellépése következett, 
aki előadásában Erkel Ferenc: Bánk 
bán címűoperájából a Hazám, hazám 
áriát énekelte. Az örökzöld mű gyö-
nyörű dallama betöltötte a Kultúrpa-
lota dísztermét. Az énekest ihletett 
zongorajátékával Kalmár Zsuzsanna 

kisérte. 
Idén ünnepli fennállásá-
nak 40 évfordulóját a Dél-
Komárom-i Vox Femina 
Női Kar. A Concordia Ve-
gyes Karral számtalanszor 
együtt szereplő kitűnő kó-
rus Kodály Zoltán: Pün-
kösdölő címűművével a 
kóruséneklés magas isko-
láját mutatta be. A 90 éve 
született mű az énekkar 
tolmácsolásában, H. Ke-
menes Vera értő, világos 
vezetésével nagy sikert 
aratott. 

Domahidy Lász-
ló opera éne kesi 
kvalitásai, hang-
jának különle-
ges mély fekvé-
se, ritkán hallott 
zenei élményt 
nyújtott. Bar-
tók és Kodály 
által gyűjtött 
népdalokat (El-
indultam szép 
hazámból, Által 
mennék én Ti-
szán) és Kodály 
Zoltán: Háry János daljátékából Háry 
énekét hallottuk tőle Kalmár Zsuzsan-
na zongorakiséretével. Előadásával a 
magyar népdalban rejtőzködő mély 
emberi érzéseket megjelenítve csodá-
latos hangulatot teremtett. 
A Concordia Vegyes Kar zárta az ün-
nepi hangversenyt. Első művével a 
100 évvel ezelőtt született Szíjjártó 
Jenőre emlékezve, a szerző Magos a 
rutafa címűkórusművét énekelte. Ezt 
követte Tóth Péter fiatal zeneszerző 

Dsida Jenő: Lángok költeményére 
komponált egyedi hangulatú darabja. 
Végül a hangversenyt Kodály Zoltán 
– Petőfi Sándor: A magyar nemzet 
címűkórusművének meggyőző, átélt 
előadása zárta. 
Mint csepp a tengerben, annyit jelen-
tett a péntek esti komolyzenei hang-
verseny, a Komáromi Napok széles 
kulturális palettáján. De sok-sok élte-
tő esőcseppből fogan a tiszta termé-
szet gyümölcse is. 

A dél-komáromi ENDRESZ Csoport Egyesület és a komáromi EGY JOBB KOMÁROMÉRT 
POLGÁRI TÁRSULÁS, valamint Dél-Komárom Város Önkormányzata szervezésében került 
sor április 30-án, Dél-Komáromban az Arany 17. Rendezvényközpontban arra a megemlékező 
rendezvényre, amely ezt a nagyon kifejező megnevezést kapta „Az I. világháborús tűzszünet és 
békediktátum körüli időszak határ menti történései – Emlékkonferencia a Komáromi áttörés 
100. évfordulója alkalmából”.

Magas színvonalú történészi
konferencia a ketté szakított városról

Az emlékkonferencián elhang-
zott három nagyon érdekes, 
hiteles előadás Komárom, 
Balassagyarmat város és nyu-
gat-magyarország polgárait ért 
igazságtalan történelmi vál-
tozásokról. Az I. világháború 
után kialakult és elsősorban 
csak a magyar nemzetiségű 
polgárokat ért cseh katonai, 
politikai elnyomásról nagyon 
sok komáromi lakos is tudna 
beszélni. 

Számadó Emese régész, mú-
zeumigazgató az 1919 május 
1. komáromi áttörés történetét 
mutatta be nagyon gazdag és 
pontos tényfeltárással. Arról 
amit a hazájukért kiálló becsü-

letes komáromi, győri, tatai és 
a környékbeli helységek ön-
kéntesei valamint a Komárom 
város polgárai elszenvedtek a 
cseh katonák területet foglaló 
véres megtorlásukról, évtize-
dekig nem lehetett beszélni. A 
komáromi katolikus temetőben 
nyugvó 120 ismeretlen sze-
mély is csak 1929-ben kapha-
tott emlékművet. 
Kapa Mátyás író „Maradj 

meg magyarnak – Balassagyar-
mat regénye” című könyvében 
foglalta össze azokat a polgári 
majd katonai szerveződéseket, 
amelyek aztán Balassagyarmat 
városát megtartották Magyar-
ország történelmi részének és a 
város polgárai pedig a Legbát-

rabb város elnevezést érdemel-
ték ki. 
Dr. Botlik József történész, 

nyugalmazott egyetemi do-
cens pedig az 1918. évtől 
1922. évvel bezárólag a nyu-
gat-magyarországi területeken 
(Sopron, Kőszeg városai és a 
környék falvai) zajló polgá-
ri szerveződéseket ismertette 
amik sikereket is hoztak az 
osztrákok igazságtalan területi 
követeléseivel szemben. Két 
név: Prónay Pál és Héjjas Iván 
neve úgy maradjon meg az em-
lékezetünkben mint akik sokat 
tettek Magyarország területi 
egységéért és a magyar nemzet 
becsületének megmentéséért. 
Kép és szöveg: Pint Tibor mérnök

A komáromi csata hőseinek 170. évfordulója tiszteletére

A Csemadok Komáromi Városi Szervezete karöltve a Komáromi Városi Kamaraze-
nekar Polgári Társulással és a Komáromi Városi Művelődési Központtal a Komáromi 
Napok keretében rendezett nagyszabású ünnepi hangversenyt a CSEMADOK megala-
kulásának 70. évfordulója alkalmából. 
A „csak tiszta forrásból” me-
rítő koncertet a Komáromi 
Kamarazenekar Kodály Zoltán 
Adagiójával nyitotta, a hege-
dűszólót a Pozsonyi Zene-
akadémia felettébb tehetséges 
komáromi növendéke, Boris 
Borsányi játszotta. A hang-
szeres zenét kórusmuzsika 
követte: a Marianum Egyházi 
Iskolaközpont Orsovics Ivette 
vezette „nagyok kórusának” 
műsora üde színfoltja volt a 
rendezvénynek. 
A kiváló gyermekkar után a 
Csemadok helyi szervezete és 
a Vmk Concordia vegyeskara 
állt dobogóra. A kórus hírne-
véhez méltó, igényes, szép 
műsort – Szíjjártó J.: Magos a 
rutafa – Szent Iván napi dalok 
Nyitra vidékéről, Tóth Péter: 
Lángok, Kodály Zotán-Petőfi 
Sándor: A magyar nemzet – 
énekelt alapító karnagyának 
Stubendek Istvánnak vezény-
letével. 

Ezt követően a vonós zenekar 
szimfonikus zenekarrá bővült, 
hogy a Tiszti pavilon patinás 
dísztermét zsúfolásig meg-
töltő közönség nagy örömére 
és meglepetésére 
– művészeti veze-
tőjének és karmes-
terének, Medvecz-
ky Szabolcsnak 
avatott keze alatt 
felcsendüljön a 
20. századi magyar zenekari 
muzsika, a nagyvilágban bizo-
nyára a legtöbbször elhangzó 
műve, Kodály Zoltán Galán-
tai táncok címűnagyzenekari 
kompozíciója. 
Fantasztikus élményben volt 
részünk! A közönség felállva 
tapsolt, a zenekar a mű záró-

szakaszát megismételte. Bravó, 
bravó, bravó, Komáromi Ka-
marazenekar! Hogy még katar-
tikusabb legyen az élmény és 
valódi ünnep az ünnep, ismét 
pódiumra állt a Concordia, és 
zenekari kísérettel szólaltatta 
meg Beliczai M.: Ave Maria, 
W. A. Mozart Ave verum és G. 
Fr. Händel: Halleluja címűMű-
vét; Orsovics Ivette, Stubendek 
István és Medveczky Szabolcs 
vezényletével. 
A hangverseny műsorát ösz-
szeállítóknak és a szereplők-
nek csak gratulálni lehet és 
megköszönni a kapott élmé-
nyeket! Sajnos ugyanezt nem 
vonatkoztathatjuk a Komáro-
mi Napok szervezőire, mert az 
idén sem sikerült biztosítaniuk 
azt, hogy a nemesebb zenét is 
igénylők zavartalanul hallgat-
hassák végig az ünnepi hang-
versenyt. Csak megjegyezzük: 
mint a város adófizető polgá-
rainak, a nemesebb szórako-

zásra vágyóknak is ugyanannyi 
joguk van az ünneplésre, mint 
a dübörgő-decibeleket igény-
lőknek!
És még valami: a hangverseny 

elején nem ártott volna néhány 
mondatot szólni a CSEMA-
DOK-ról, a Csehszlovákiai 
Magyar Dolgozók Kultúregye-
sületéről; mi több: arról is, 
hogy jelenlegi Komáromi Ka-
marazenekar eredetileg a helyi 
CSEMADOK zenekaraként 
indult Dobi Géza hegedűmű-

vész, zeneszerző, a helyi MAI 
hosszú éveken át volt igazga-
tója vezetésével. 
A hangverseny végén pedig a 
szereplőknek – az igazán ki-
váló teljesítményért és a pél-
daértékű „viribus unitis”-ért 
a város vezetőségétől is kijárt 
volna néhány köszönő szó. 
Az ilyen (a már több mint 50 
éve folyamatosan működő) és 
ma már hivatásos szinten mu-
zsikáló együttes, amely alapító 
tagjai: Rudolf Harmat, Holló-
sy Gabriella Zsuzsanna, Nagy 
Hollósy Zsuzsanna, Fekete 
Vince, Szombath Károly, Ku-
lin Eduárd, Medveczky Horvá-
th Györgyi, Mátesz Éva, Dobi 
Tibor, Eva Sýkorová, Kazán 
Péter, Weisz Péter mellett fo-
lyamatosan lehetőséget kínál 
a régió ifjabb majdani szak-
zenészeinek: Boris Borsányi, 
Csiba Hajnalka, Cseri Kristóf, 
Csintalan György, Domonkos 
Gábor, Zuzana Klimentová, 

Majer József, Mi-
sák Bence, Pócs 
Beáta, Rácz Réka, 
Rácz Levente, 
Zsitva Tamás a 
szakma műve-
lésére – mint a 
Komáromi Kama-
razenekar az eddi-
ginél sokkal több 
odafigyelést, mind 
erkölcsileg, mind 
anyagilag nagyobb 
támogatást érde-
melne; műsorait a 
komáromi tévének 
rögzítenie kellene 
és ünnepnapokon 
sugároznia; az arra 
kompetenseknek 
pedig a zenekart 
műsoraival utaz-

tatni, országos rendezvényein-
ken való fellépési lehetőséget 
biztosítani kellene. 
Befejezésül egy „kodályi üze-
net” megszívlelése: „A görög 

ember, ha kilépett ott-
honából, kultúrát léleg-
zett be a piacon is. Ne-
künk ma védekeznünk 
kell a nyilvánosság, a 
levegő művészetpusz-
tító bacilusai ellen. 

Meglehet, vannak akik művé-
szet nélkül is boldogok. Igno-
ti nulla cupido. Ne irigyeljük 
őket. Igyekezzünk a bennök 
elsorvadt nemes szervet a fia-
talság tömegeiben kifejleszte-
ni.”

Stirber Lajos
Pro Urbe Komárom díjas

„Csak törpe nép felejt ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket…”

(Garai János)

Háromnapos székelyföldi tú-
rán vettek részt a Martosi 
Hagyományőrzők néptán-
csoportjának tagjai, akik tíz 
év után, másodszor is elláto-
gattak Székelyudvarhelyre, 
ahová meghívást kaptak a 
XX. Kékiringó Néptáncfeszti-
válra. Ez a Székelyföld egyik 
legnagyobb népművészeti ren-
dezvénye, ahol elsősorban a 
hagyományaikat tisztelő cso-
portok mutatkozhatnak be. 
A martosiak ezúttal sem men-
tek üres kézzel, gasztronómiai 
bemutatót is tartottak és ha-
talmas sikert arattak a köz-
ismeret martosi rétesükkel. 
Ezen kívül képkiállításon mu-
tatták be a hagyományőrzők 
munkáját, a megalakulástól 
kezdve napjainkig. A rende-
zők különösen hálásak voltak 
azért is, hogy programjukat a vendégek ru-
hakiállítással is gazdagították. Ezen a mar-
tosi férfi és női népviseletekkel ismertették 
meg az érdeklődőket. Mindenképpen meg 
kell említeni, hogy a székely tánccsoportok 
mellett magyarországiak is bemutatkoztak, 
ám a Felvidéket egyedül a martosiak képvi-

selték, és műsorukat a közelben levő Pálpa-
takán is bemutatták.
A martosiak a színpadon is osztatlan sikert 
arattak, s a rendezvény idei szervezői a cso-
portot már most meghívták a következő, ju-
bileumi (25.) székelyudvarhelyi fesztiválra.
  Molnár Viola

Martosi Hagyományőrzők Székelyföldön

CSEMADOK 70 
ünnepi hangverseny az összetartozás városában – Komáromban



4

MŰSORA JÁNLAT
Május 11-től  17-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 ,  13.10 A z u tol -
só a kc ióhős (a mer.) , 
15.50 A lex felüg yelő 
( leng yel) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 Ket tőn á l l  a  vá sá r 
(a mer.) ,  21.15 A szá l l í t ó 
3.(a mer.) ,  23.25 D rágá n 
add a z éle t ed!  (a mer.) , 
2 .20 A z i nd í t ék (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.30 
Szuperzöld, 14.40 XXI.
század, 15.14 Kutyák és 
macskák (amer.), 16.55 
Magnum (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Fókusz 
Plusz , 20.00 A mi k is fa-
lunk (magyar), 21.05 Va-
káció (amer.), 23.15 Auto -
mata (amer.)

RTL II
8.30 Ausz t rá l  expresz-
sz (ausz t rá l),  10.30 Ha -
z ug csajok t á r sasága 
(amer.),  12.30 Újrakez -
dők (amer.),  14.30 A 
g yanú á r nyékában , 17.30 
Éj jel-nappal Budapest , 
21.00 Showder K lub Best 
of ,  23.00 A cipőbűvölő 
(amer.)

M2
12.55 Kemy, a felfedező, 
13.10 Kemy, a felfede-
ző, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 16.40 Szóf ia 
hercegnő, 17.00 Elena, 
Avalor hercegnője, 18.15 
Izzie nyomában, 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
NagySzínPad, 22.50 Egy-
szer volt , hol nem volt 
(amer.), 23.40 Akvár ium 
Stage Pass

Duna tv
10.25 Család-ba rát ,  12.45 
Doc Mar t in (angol), 
13.35 Ün nep Acapulcó -
ban (amer.),  15.15 Ludas 
Mat y i (mag yar),  17.00 
Gasz t  ro  an g yal ,  18.00 
Hí radó, 18.35 Szerencse -
szombat ,  19.30 Eg y nyár i 
kaland (mag yar),  20.30 
Virágbolt i  re jtélyek 
(kanadai-amer.),  22.00 
A ranyg yer mek (amer.)

Duna World
9.50 Rejtélyes XX.század, 
11.05 Talpalatnyi f öld 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 In memor iam Nagy 
Gáspár, 14.15 Család-
barát , 15.50 I rodalom és 
könyv, 17.50 Családi kör, 
18.50 Térkép, 19.20 Ízőr-
zők, 22.15 Fábr y, 23.35 
Tóth János (magyar), 0.30 
Opera Café

Pozsony 1
14.00 Kamil  Peteraj  kon-
cer t ,  16.05 Miss  Marple 
(angol) ,  17.45 Úttalan 
utakon,  18.25 Épí ts  há-
zat ,  ü l tess  fá t ! ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.00 Jégkorong 
vb,  23.15 A végsőkig 
(francia) ,  0 .10 Miss  Mar -
ple  (angol)
Pozsony 2
11.00 Jégkorong,  12.00 
Dánia – Franciaország 
j é g k o r o n g m é r k ő z é s , 
14.50 Svájc  –  Olaszor -
szág jégkorongmérkőzés, 
18.50 Let tország – Auszt -
r ia  jégkorongmérkőzés, 
20.15 A bokszoló és  a 
halál  (szlovák) ,  22.00 
A szolgálólány meséi 
(amer.)

Markíza tv 
9.10 Hupikék törpikék 
(amer.), 11.15 Ne mér-
gesítsd Hamupipőkét! 
(amer.), 13.00 Szórakozta-
tó műsor, 13.50 The Voi-
ce, 16.10 Twilight (amer.), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 The Voice, 
23.50 A halál hívó szava 
(amer.)

JOJ TV
11.20 Házikedvencek, 
12.00 Get tómill iomos 
(amer.), 14.30 Lecsó 
(amer.), 16.50 Gril lez-
zünk!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Boszor-
kányvadászok (amer.), 
22.30 Egyszerűen bonyo -
lult (amer.)

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

TV2
7.05 TV animáció, 10.40 
Több, mint testőr, 11.15 
Super Car, 13.25 Mrs.
Doubf i re (amer.), 16.15 
Úton hazafelé (amer.), 
18.00 Tények, 18.55 
Transformers (amer.), 
22.00 Fák jú Tanár úr! 
(német), 0.35 Cloverf ield 
Lane (amer.), 2.45 Po -
l igamy (magyar)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.10 Lila 
füge, 14.20 Házon kívül, 
14.55 A mi kis falunk (ma-
gyar), 15.55 Rendőrakadé-
mia 6.(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 A vasember 3.(amer.), 
21.40 Förtelmes főnökök 
(amer.), 0.45 A vasember 
3.(amer.)

RTL II
9.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.30 Szabadság, 
szerelem (amer.), 16.50 
Dögölj meg, John Tucker 
(amer.), 18.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.00 Showder 
Klub, 22.00 A Showder 
Klub bemutatja, 23.00 
Dögölj meg, John Tucker 
(amer.)

M2
12.35 Pom-Pom meséi, 
13.25 Nicky, R icky, Dic-
ky, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 15.50 Tigr is 
és Micimackó, 16.40 Szó-
f ia hercegnő, 17.50 Ka-
csamesék, 18.15 Johanka 
t itka (cseh), 20.10 Vio -
let ta (argent in), 21.10 Fiú 
a Marsról (amer.), 23.45 
Tanárok gyöngye (német)

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Lépten-nyo -
mon geológia , 14.50 Há-
zasságból elégséges (ma-
gyar), 16.30 Hogy volt?, 
17.25 Borbás Marcsi sza-
kácskönyve, 18.35 Sze-
retünk, doki! (ausz t rál), 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.00 Családi kör, 
22.05 Kvíz show (amer.), 
0.20 Hogy volt?

Duna World
8.35 Önök kér ték , 11.20 
András (magyar), 13.50 
Polgár Judit 40., 14.50 
Szent István Vándorlás, 
16.55 Színe-java , 17.55 
Nemzetközi Ci rkuszfesz-
t ivál , 18.55 Öt kont inens, 
19.25 Szerelmes föld rajz , 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Szamár-sziget rab-
jai , 22.35 Hogy volt?, 
23.30 M5 Híradó

Pozsony 1
13.45 A v i lágörök ség, 
14.05 Poi rot  (a ngol) , 
15.0 0 I lyenek vol t u n k , 
16.10 Fel szabadu lá s , 
17.45 Menjü n k a  ke r tbe!, 
19.0 0 Hí r adó,  20.0 0 Jég-
korong vb,  23.10 Poi rot 
(a ngol)

Pozsony 2
12.00 Oroszország – 
Ausz t r ia jégkorong-
mérkőzés, 14.50 USA 
– Franciaország jégko -
rongmérkőzés, 16.00 Dá-
nia – Németország jég-
korongmérkőzés, 18.50 
Olaszország – Svédország 
jégkorongmérkőzés

Markíza tv
8.45 Vinnetou (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 Meg-
erőszakolva (amer.), 22.35 
Elhurcolva (amer.)

JOJ TV
11.20 Csendesek a hajna-
lok (orosz), 13.40 Bogyók 
2.(cseh), 15.50 Új ker tek, 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr imi, 
19.30 Híradó, 20.35 The 
Circle (amer.), 23.05 A 
hazaf i (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!, 23.55 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Noé 
kedvencei, 12.30 Anyák 
gyöngye (amer.), 13.35 A 
konyhafőnök, 15.30 Nye-
rő páros, 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, 23.55 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 Kotkoda, 
13.00 Dóra, a felfedező, 
13.25 Póló, 14.00 Gondos 
bocsok, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 18.40 Yo Yo, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Születet t szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok 
it t!, 22.40 Akusztik, 0.40 
Kártyavár (amer.)

Duna tv
12.50 Jamie egyszerű 
kajái, 13.20 A vízipók 
tényleg csodapók, 14.20 
Végtelen szerelem (tö -
rök), 15.15 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), 22.25 1890 (szlo -
vák), 23.35 NCIS (amer.) 

Duna World
11.30 Az özvegy és a szá-
zados (magyar), 14.20 Csa-
ládbarát, 15.50 Életkor, 
16.15 Ízőrzők, 16.50 Öt 
kontinens, 17.55 Gasztro-
angyal, 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 (len-
gyel), 16.25 Választások, 
16.55 Brown atya (angol), 
17.50 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.00 Jégkorong, 23.15 
Egyel több lövés (szlovák), 
0.40 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpártúrák, 14.25 A 
park, 15.00 Jégkorong, 
16.00 Oroszország – Cseh-
ország jégkorongmérkőzés, 
18.50 USA – Finnország 
jégkorongmérkőzés, 20.10 
A diagnózis, 21.05 Doku-
mentumfilm, 22.30 Fivérek 

 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 A tisz-
teletes felesége (amer.), 
22.35 Bestiális szomszéd 
(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 Inkog-
nitó, 23.20 Heti hetes, 0.20 
Szórakoztató műsor

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, 12.20 Főnök 
inkognitóban, 13.35 A kony-
hafőnök, 15.30 Nyerő páros, 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 Fó-
kusz, 19.35 A konyhafőnök, 
21.30 Barátok közt, 22.05 
Magnum (amer.), 23.10 Há-
zon kívül, 0.20 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 Varjúdombi mesék, 
13.25 Póló, 14.00 Gondos 
bocsok, 14.50 Sam, a tűzol-
tó, 17.25 Mickey egér játszó-
tere, 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 
Kártyavár (amer.)

Duna tv
12.50 Jamie egyszerű kajái, 
13.25 Honfoglaló, 14.20 Vég-
telen szerelem (török), 15.15 
Hat nővér (spanyol), 16.10 
Rex felügyelő (olasz), 17.05 
Ridikül, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.30 Hangolódjunk 
az Eurovízióra, 21.00 Euro-
vízió 2019

Duna World
11.20 Három boltoskisasz-
szony (magyar), 13.40 Nem-
zetiségi magazinok, 14.10 
Család-barát, 15.40 Család 
2019, 16.05 Szerelmes föld-
rajz, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Gasztroangyal, 18.55 Sze-
relmes földrajz, 19.30 Itthon 
vagy!, 20.00 Üdítő, 21.35 Ri-
dikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.25 Válasz-
tások, 16.55 Brown atya 
(angol), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.00 Jégkorong, 23.15 A 
rántás (szlovák), 0.45 Or-
vosok (lengyel), 1.30 Nash 
Bridges (amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpártúrák, 14.30 Tu-
dományos magazin, 16.00 
Olaszország – Lettország 
jégkorongmérkőzés, 18.50 
Nagy Britannia – Dánia jég-
korongmérkőzés, 21.00 Do-
kumentumfilm, 22.30 Fivé-
rek, 23.15 Svájc – Ausztria 
jégkorongmérkőzés 

Markíza tv
9.55 Apukák, 11.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 12.00 
Családi történetek, 13.00 A 
mentalista (amer.), 14.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 15.55 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák (szlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni!, 22.45 Felvég, alvég, 
0.05 A mentalista (amer.)

JOJ TV
8.35 Tárgyalóterem, 10.55 
Rendőrök akcióban, 12.30 
Topsztár, 12.50 Családvédők, 
14.30 A hetedik mennyország, 
17.00 Hírek, 17.35 Tárgyalóte-
rem, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Szünidő (szlovák), 21.50 
Bogyók 2.(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, 12.00 Pa-
csi!, 12.30 Anyák gyöngye 
(amer.), 13.35 A konyha-
főnök, 15.30 Nyerő páros, 
16.50 Elif (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 
19.35 A konyhafőnök, 
21.30 Barátok közt, 22.05 
Toplista, 23.55 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, 
12.00 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 Született szing-
lik (amer.), 21.15 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 23.25 Az 
A38 Hajó színpadán, 0.20 Kár-
tyavár (amer.)

Duna tv
10.25 Család-barát, 12.50 
Jamie gyors kajái, 13.25 
Honfoglaló, 14.20 Végte-
len szerelem (török), 15.15 
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, 22.35 Quo vadis? 
(olasz)

Duna World
10.20 Mindenki akadémi-
ája, 11.45 Vonalra várva 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Horvát krónika, 
14.20 Család-barát, 15.55 
Magyar gazda, 16.15 Noé 
barátai, 16.45 Novum, 
17.20 Ízőrzők, 17.55 Gaszt-
roangyal, 18.50 Szerelmes 
földrajz, 19.30 Magyaror-
szág, szeretlek!, 21.00 Hír-
adó, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló, 0.00 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklorika, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.25 Választá-
sok, 16.55 Brown atya (an-
gol), 17.50 Párbaj, 19.00 Hír-
adó, 20.00 Jégkorong, 23.15 
Éjszakai trezor (szlovák), 
0.40 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2
12.15 Kerékpártúrák, 14.30 
A diagnózis, 16.00 USA 
– Nagy Britannia jégko-
ronmérkőzés, 18.50 Svájc 
– Norvégia jégkorongmér-
kőzés, 20.10 A kutyák titkos 
élete (angol), 21.05 Vita, 
23.15 Jégkorong

Markíza tv
9.45 Apukák, 10.50 Jó-
szomszédi viszonyok, 
11.50 Családi t itkok, 12.55 
A mentalista (amer.), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi t itkok, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Char t Show, 22.35 
Fagyos éjszaka (amer.) 

JOJ TV
9.50 A tárgyalóterem, 
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.30 Topsztár, 12.50 Csa-
ládvédők, 13.45 A tárgya-
lóterem, 14.30 A hetedik 
mennyország, 17.35 A tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 A fü-
lenincs nyúl (amer.), 23.10 
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 
Madárka (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, 12.20 Toplis-
ta, 13.35 A konyhafőnök, 
15.30 Nyerő páros, 16.50 A 
szeretet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A konyhafőnök, 21.30 Ba-
rátok közt, 22.05 Gyertek 
át!, 23.55 Brandmánia, 1.05 
Az igazi nő

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

M2
11.20 Varjúdombi mesék, 
13.25 Póló, 13.40 Manó 
Benő, 14.50 Sam, a tűzol-
tó, 17.25 Mickey egér ját-
szótere, 18.45 Yo Yo, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 
NagySzínPad, 23.30 Oda-
át (amer.), 1.10 Kártyavár 
(amer.)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.50 Ja-
mie egyszerű kajái, 13.25 
Honfoglaló, 14.15 Végte-
len szerelem (török), 15.05 
Hat nővér (spanyol), 15.55 
Rex felügyelő (olasz), 
18.00 Híradó, 18.35 Sor-
sok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.30 
Hangolódjunk az Euro-
vízióra, 21.00 Eurovízió 
2019, 23.05 Az új földesúr 
(magyar)

Duna World
11.30 Erkölcstelen történet 
(magyar), 13.50 Alpok-Du-
na-Adria, 14.20 Család-ba-
rát, 15.55 Kék bolygó, 16.20 
Opera Café, 16.50 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

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), 17.45 A párbaj, 
18.15 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.00 Jégkorong, 
23.15 A pótmama (szlo -
vák), 0.45 Nash Br idges 
(amer.)

Pozsony 2
11.40 Törpék, 11.55 Élő 
panoráma, 13.20 A szlo-
vák sportélet, 14.30 Uta-
zás Szlovákián át, 16.00 
Kanada – Franciaország 
jégkorongmérkőzés, 18.50 
Svédország – Ausztria 
jégkorongmérkőzés, 20.10 
Dokumentumfilm, 21.05 
Választások, 22.30 Rend-
őrség, 23.15 Jégkorong

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 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, 21.50 Jó tudni!, 23.00 
Családi történetek, 0.00 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, 21.50 Heti he-
tes, 22.50 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 Madárka (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 Kö-
lyökkalauz, 12.30 Anyák 
gyöngye (amer.), 13.35 A 
konyhafőnök, 15.30 Nye-
rő páros, 16.50 A szeretet 
útján (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A konyhafőnök, 21.30 
Barátok közt, 22.05 Dok-
tor 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 Rossz 
kisfiú (amer.)

M2
11.20 Varjúdombi mesék, 
12.40 Samy és barátai, 13.40 
Manó Benő, 15.25 Kody ka-
landjai, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Családvarázs, 
21.25 Én vagyok itt, 22.40 
Odaát (amer.), 23.25 Akvá-
rium, 0.25 Tanárok gyöngye 
(német)

Duna tv
12.50 Nigellissima, 13.30 
Honfoglaló, 14.20 Végtelen 
szerelem (török), 15.15 Hat 
nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (osztrák), 17.05 Ri-
dikül, 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Kamara Virtuó-
zok, 21.20 A nap vége (svéd), 
23.00 Aquirre, Isten haragja 
(német-peru)

Duna World
11.15 Irány Kalifornia (ma-
gyar), 13.50 Öt kontinens, 
14.20 Család-barát, 15.55 
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 A vi lág 
képekben, 16.00 Francia-
ország – Szlovákia jég-
korongmérkőzés, 19.00 
Híradó, 20.30 Mit t udom 
én, 22.00 Út talan utakon, 
22.30 A szakasz (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.25 
Hogyan voltak képesek, 15.25 
Szemtől szemben, 15.50 Nem-
zetiségi hírek, 18.35 Jégko-
rong, 20.00 Finnország – Nagy 
Britannia jégkorongmérkőzés, 
23.15 Csehország – Olaszor-
szág jégkorongmérkőzés

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Jószom-
szédi viszonyok, 12.00 Csa-
ládi történetek, 13.00 A men-
talista (amer.), 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 
Ellopták a gyerekem (amer.), 
22.35 Ismeretlen férfi (amer.), 
0.55 A mentalista (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.50 Topsztár, 13.25 Szuper-
mama, 14.40 A tárgyalóterem, 
15.20 A hetedik mennyország, 
17.55 Tárgyalóterem, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 
Mick kell a gyereknek (amer.), 
22.55 Nem adom a gyerme-
kem! (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 vöröshagyma nélkülözhetet-
len fűszernövény. Vitaminok-
ban és ásványi sókban gazdag. 
Jellegzetes csípős ízét és illatát 
egy kéntartalmú vegyület adja. 
A hagymaperonoszpóra tüne-
tei először a dughagymáról 
termesztett növény levelein je-
lentkeznek. Kifakult, szürkés-
zöld foltokat találunk, amelyen 
kifejlődik a gomba lilásszürke, 
finom penészbevonata. A beteg 
levelek lankadnak és fokozato-
san leszáradnak. A károsodás 
miatt a hagymák nem érnek be, 
nyaki részük rosszul záródik, és 
ezért másodlagos kórokozóként 
különböző gombák telepszenek 
meg a növényen. 
A betegségnek a hűvös, csapa-
dékos időjárás kedvez. Védeke-
zésként ajánljuk a vetésforgót, 
a gyommentes, szellős állo-
mány biztosítását. 
Az első tünetek megjele-
nésekor vegyszeres véde-
kezésre van szükség. Több 
mint egy évszázada a pero-
noszpóra ellen a réztartalmú 
szereket használjuk. Napja-
inkban a felszívódó, rézzel 
kombinált készítmények 
választása a helyes gyakor-
lat. A hagyma viaszos leve-
le taszítja a permetlevet, ezért 
feltétlen használjunk nedvesítő, 
tapadást fokozó szert is. Csa-
padékos időjárás esetén a per-
metezést 6-7 nap múlva ismé-
teljük. A hagymaperonoszpóra 
súlyos következményekkel járó 
gombás megbetegedés. 
A hagymalégy a vöröshagy-
ma veszedelmes kártevője. A 
helytelenül kukacosnak neve-
zett, valójában nyüves hagyma 
gusztustalan és rosszul tárolha-
tó. A kártevőnek hazánkban 2-3 
nemzedéke fejlődik. Tavasszal 
április végén, május elején raj-
zik az első nemzedék. A legyek 

rajzásakor időszerű a védekezés 
rovarölő szerrel. Azok a lárvák, 
amelyek befúrták magukat a 
hagymafejbe, kémiai úton már 
nem pusztíthatók el. A hagy-
malégy ellen több alkalommal 
végzett permetezésre van szük-
ség. Vetés, illetve ültetés előtt 
alkalmazott rovarölő talajfer-
tőtlenítéssel mérsékelhetjük a 
kártételt. 
Egyre több a cseresznyelégy a 
gyümölcsfákon, az ágyásokban 
pedig a drótférgek és a cserebo-
garak lárvái ellen lehet szükség 
a védekezésre. 
Aki úgy véli, hogy a fájáról 
túl sok kukacos (pontosabban 
nyüves) cseresznyét, meggyet 
szüretel és permetezéssel is vé-
dekezne a kártevő ellen, annak 
a kertbarátnak javaslom, hogy 

ő is helyezzen ki ragacsos sár-
galapokat. A lombkorona felső 
szintjén és a déli oldalon mű-
ködnek megfelelően. Sajnos 
létrázni kell, de csigával, te-
leszkópos rúddal is megoldhat-
ják a rendszeres leakasztását. 
Az alsóbb ágra függesztve csak 
egy-két héttel későbben jelzik 
az első egyedeket. Ekkor már 
késő, a termés nagyobb részét 
már „beköpték” a legyek. 
Ahol megtalálták a sárgalapon 
az első legyeket ott számolni 
kell a napokat. Ha a szüretig 
még „beleférnek” a felszívódó 
Mospilanok (14 napos é. v. i.), 

akkor ezzel is permetezhetnek. 
Később már csak a kontakt ké-
szítmények, a Decis, a Karate 
2,5 WG, a Karate Zeon 5 CS 
más néven a Full 5 CS, és a 
Kaiso Garden alkalmazható, 3 
illetve 7 nap é. v. i.-vel. A kon-
takt rovarölőkkel ismételni kell, 
folyamatosan rajzik a légy. 
A légy támadása előtt érő korai 
fajtákkal illetve a befőzés előt-
ti beáztatással, válogatással is 
„megúszhatják” a permetezést. 
A kertészek beszámolói alap-
ján, a fák négy oldalára, méte-
renként kiakasztott sárgalapok 
színburka is jól működik. Nem 
engedi be a legyeket a lombko-
ronába. 
Rigók túrják a tavaly ősszel 
komposzttal feltöltött magas-
ágyás talaját, csőrükben kövér 

pajorokkal repülnek tovább. 
Az elvetett, palántázott zöld-
ségek egészségesek. Valószí-
nűleg nem egy kártevő cse-
rebogár lárváira találtak rá 
a madarak, hanem például a 
korhadékevő rózsabogár pa-
jorjára. A komposztban még 
hasznot is hajt, túr, kever se-
gíti a beérési folyamatokat. Itt 
és most tehát nem kell ellene 
védekezni. (Kirepülése után a 

fémesen csillanó gyönyörű bo-
gár gyümölcsfák, dísznövények 
bibéit rághatja, ekkor már a kár-
tételével is számolni lehet.)
Más a helyzet az évek óta rend-
szeresen zöldségekkel bevetett 
parcelláknál. Ezekben felszapo-
rodhatnak a drótférgek, a legyek 
és a cserebogarak lárvái. Ha nem 
tudnak ágyást váltani avagy nem 
lehet egy nyáron át parlagon és 
gyommentesen tartani (javas-
lom mustárral is bevetni) vagy 
abban legalább egy-két évig 
más növényt termeszteni, akkor 
kénytelenek a talajfertőtlenítő 
szerekhez nyúlni.  –ZsGy–

A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

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

Velencében egy magyar vendég taxit akar rendelni. Mivel gondolák a taxik, ezért 
úgy dönt, hogy a legolcsóbbat választja. A diszpécserközpontos megkérdezi:
– Első, vagy másodosztályút óhajt?
– Az attól függ, hogy melyik milyen? – válaszolja a magyar. 
– Az elsőosztályúban bárpult és színes tévé van, továbbá állandóan zene szól. Ez 
egymillió líra. 
A magyar sokallja, ezért tovább kérdez:
– És milyen a másodosztályú?
– Ha azt kér, akkor ön úszik a gondola után. 

Az asszony felháborodva közli férjével, hogy ezután minden házimunkáért dí-
jat kér: a főzés 10 euró, takarítás 7 euró. –A szex is csak 50 euróért lesz – közli 
tömören. Lefekvés után a férj próbál közeledni, de az asszony: 
– Van 50 euród?? 
A férj odahúzza a nadrágját, keresgél a zsebében. 
– Sajnos csak 35 euróm van. 
– Akkor semmi! 
Egy ideig csend van, de a férj szöszmötölést hall, felgyújtja a lámpát.
– Mit keresel a táskádban? 
Mire az asszony: 
– Gondoltam adok neked kölcsön…

Reménység

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Élénk társasági életre 
számíthat ezen a héten. Szívesen találkozik barátaival, új is-
merősöket szerez és szinte valamennyi rendezvényen vagy 
összejövetelen a figyelem központjában áll. Ennek oka leg-
inkább abban keresendő, hogy lelkileg nyitottá vált egy új 
kapcsolatra. 
HALAK (február 21. – március 20.) Egy új kapcsolatban elő-
ször mindig meg kell ismernie, hogy párja hogyan fejezi ki érzé-
seit. Előfordulhat, hogy mostani kedvese nem beszél arról, hogy 
mit érez ön iránt, mert úgy gondolja, hogy a szexben mindent 
elmond. Ha önnek másra is szüksége van, adjon ennek hangot. 
KOS (március 21. – április 20.) Valaki olyasmit terjeszt önről, 
ami miatt mindenki óvatosabban közelít önhöz. Élvezze ki azt az 
időt, amíg mindenki engesztelhetetlennek és szigorúnak tartja, hi-
szen hamarosan rájönnek majd, hogy az ön szíve vajból van és 
senkinek sem képes nemet mondani, aki segítségre szorul. 
BIKA (április 21. – május 20.) Türelme sok fölösleges feszült-
ségtől megvédi ezen a héten. Nem megy bele felesleges erőfi-
togtatásokba és a provokatív kérdések is leperegnek önről. Ez a 
fajta nyugalom nem csak egészséges, hanem tiszteletet is ébreszt 
a környezetében élőkben. 

IKREK (május 21. – június 21.) Szétszórtságot tapasztalhat 
önmagán ezen a héten. Az ilyen mentális állapotokra az egyik 
legjobb módszer, ha – amikor csak észreveszi, hogy már megint 
csaponganak a gondolatai – felír magának egy feladatot és mindig 
visszatér annak megvalósításához. 
RÁK (június 22. – július 22.) Ha úgy érzi, megváltozott kedvese 
viselkedése és már nem támogatja az ön „ügyeit”, gondolkod-
jon el rajta, vajon ön mi mindent változtatott meg fokozatosan. 
Számoljon utána, mennyivel kevesebb ideje van rá, milyen más 
elfoglaltságai lettek és mi mindent vár el tőle. 
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kerülje most párjával 
a nyílt összecsapásokat. Inkább kényeztesse, járjon a kedvében. 
Úgyis biztos lehet benne, hogy végül azt fogják tenni, amit ön 
szeretne. Neki legalább azt az érzést hagyja meg, hogy ő az úr a 
házban és ő dönt a fontos kérdésekben. 
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha folyamatosan 
elégedetlen a párjával, két lehetősége van. Vagy őszintén 
szembenéz a problémák okával és vállalja saját felelősségét 
ezek kialakulásában, vagy véget vet a kapcsolatnak és ké-
sőbb újra létrehozza maga körül ugyanezeket a helyzeteket, 
gondokat!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha úgy érzi, hogy pár-
ja túlságosan csak önmagával foglalkozik, önt pedig elhanyagolja, 
valószínűleg épp fordított a helyzet és azért hangsúlyozza annyira 
saját igényeit és szükségleteit, mert ön nem veszi észre ezeket. 
Teremtsen időt arra, hogy csak egymással foglalkozhassanak!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Gyakorlatias természe-
tének köszönhetően több ötlete is támad, hogyan lehetne bizonyos 
dolgokat jobban, hatékonyabban elvégezni. Próbálja is ki ezeket 
a gyakorlatban és meglátja majd milyen elismerést és eredményt 
ér el velük, ugyanis ezek nem csak az ön életét teszik könnyebbé. 
NYILAS (november 23. – december 21.) Tudja, hogy mit akar 
és nem engedi, hogy bármi elterelje az útjáról. Ha sikerül meg-
tartani ezt a céltudatosságot, meg fogja találni az eszközöket 
is, amelyek segítségével elérhet bármit, amit akar. Párja ebben 
maradéktalanul támogatni fogja és hamarosan együtt élvezhetik 
munkájuk gyümölcsét. 
BAK (december 22. – január 20.) Elmélyült, filozofálgató han-
gulatban van. Intuíciója és érzékenysége egészen kifinomult 
most. Környezete ezt abból érezheti, hogy kitalálja legtitkosabb 
gondolataikat is, még mielőtt azokat egyáltalán megfogalmaznák. 
Kiváló időszak ez belső akadályainak, félelmeinek feloldására!
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

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

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

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

Érdeklődjön Gútán, 
MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. 
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386. 
Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

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

* Eladók 7-hetes Dominant tojójércék (3,70 euró/db). Tel.: 
0918 303 580, 0950 760 760. 
* Vennék piros színű Felíciát. Tel.: 0944 769 217.

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – 
energetikai tanúsítványok

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

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570 

Autóbiztosítás?

A legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195
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LABDARÚGÁS

GYORSASÁGI MOTOROZÁS

FLOORBALL

KAJAK – KENU

A 27. forduló:
Somorja – KFC Komárom 2:2 (0:0)

1900. április 29-én Beliczay Endre királyi mérnök a komáromi városháza nagyter-
mében tájékoztatást adott a világ számos pontján növekvő népszerűségnek örvendő 
„football” nevű játékról, valamint arról, hogy Komáromban is labdarúgó társaság van 
alakulóban. Huszonöt fellelkesült sportbarát azonnal alá is írta a belépési nyilatkozatot, mellyel út-
jára indult a labda, ami a mai napig is gurul. A hét végi derby játéka is a 119. évforduló szellemében 
folyt, s ez is inspirálta a somorjai pályán a komáromiakat. 

ATLÉTIKA

KERÉKPÁROZÁS
A Mountain bike open fest (MTB Maraton) terepkerékpár versenyt 
múlt héten vasárnap rendezték meg Somorján. A C.K. PIKO-BI-
KE bringásai közül öten vettek részt ezen az 50 km-es távon. A 
viharos szél rendesen kivette erőnket, 
nehezebb volt vele szembe tekerni, 
mint megmászni egy komoly hegyet. A 
szlovákiai elitversenyzőkön kívül oszt-
rák, lengyel, magyar és cseh rajtolók is 
voltak szép számban. A klubtagjaink 
közül Farkas Szilvia lett az egyetlen 
dobogósunk. Első lett a női 40-49 éve-
sek kategóriájában. A többiek eredmé-
nyei: férfi 30-39 Hullman András 17., 
férfi 40-49 Buga Fridrich 14. és Izsák 
István 18., férfi 50-59 Kovács Kamill 
5. Felvételünkön Farkas Szilviának 
Péter Velits, szlovák bringáslegenda 
adja át a serleget. -kk-

Felesleges volt kételkedni!
Örömhírről számolhatott be a múlt hét végén 
a komáromi KFC vezetősége. Mint korábban 
arról beszámoltunk, a magyar állam jóvol-
tából hamarosan megújulhat a komáromi 
focipálya és környéke. Ennek keretében tel-
jes felújítást kap a lelátó és a sportszálló, s a 
korábbi 25 férőhelyes öltöző is 40 személyes-
re bővül. A fűtött nagypálya mellett műfüves 
pályát is kialakítanak, így télen is zavartalan 
lesz az edzés. Ezekben a napokban 90 millió 

20 ezer forintos összeg érkezett az átépítés-
sel kapcsolatos elképzelések, az építkezési 
engedély, illetve az átalakítással kapcsolatos 
műszaki javaslatok kidolgozására. Miután 
szerződés rögzíti majd Komárom városa és a 
KFC közötti további együttműködés, a konk-
rét műszaki tervdokumentációra is rendel-
kezésre áll a következő pénzcsomag. Ezután 
már nem lesz akadálya a munkálatok elkez-
désének. 

Május 1-én a dióspatonyi SLOVAKIA Ringen került 
megrendezésre a szlovák kupasorozatok követke-
ző fordulója, ahol természetesen újra indult a gútai 
származású, komáromi Szabó István Cocó is! A nap 
folyamán az első helyre kvalifikálta magát, mely po-
zíciót a döntőkig meg tudta tartani. A Szlovák Moto-
ros Szövetség (SMF) versenyében az időeredmények 
alapján osztották ki a kupákat, s így természetesen 
azon is az 1. helyen végzett. A Szlovák Gyorsulási 
Szövetség (SŠA) versenyében az elő- és középdöntő, 
majd a döntő következett. Cocó mindhárom meg-
mérettetésben magabiztosan kezelte a KAWASAKI 
ZZR1400-as mocijának mind a 257 lóerejét, s így itt is 
a dobogó legmagasabb fokára állhatott! Ez a gép lett 
aznap a leggyorsabb időben és sebességben is az ut-
cai motorok között a 201 méteres (1/8 mérföld) távon. 
Legnagyobb sebessége 200 km/óra fölött volt, melyre 
6,16 másodperc alatt tudott felgyorsulni. 

Czibor emlékévet tartanak Dél-Komáromban
– Büszkék lehetünk sportmúltunkra és az eredményeinkre, a nemzetközi közéletben Magyar-
ország az egyik legjelentősebb erőforrása a sportmúltja – mondta Szijjártó Péter, a magyar 
külgazdasági és külügyminiszter a Czibor Zoltán-emlékévet megnyitó sajtótájékoztatón, a dél-

komáromi labdarúgó nevét viselő sporttelepen. 
A külgazdasági és külügyminisz-
ter kiemelte, hogy idén ünneplik 
a sportoló születésének kilencve-
nedik és első válogatottságának 
hetvenedik évfordulóját. A prog-
ramsorozatot a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 50 millió fo-
rinttal támogatja. 
Dr. Molnár Attila polgármester 
hozzátette, hogy a jövő év kö-
zepéig tartó emlékév keretében 
Rongylábú címmel musical készül 

Czibor Zoltán életéről, valamint 
szobrot állítanak az Aranycsapat 
komáromi tagjának, utánpótlás 
tornákat tartanak és emlékkonfe-
renciát szerveznek. Czibor olim-
piai bajnok és világbajnoki ezüst-
érmes magyar labdarúgó volt. 
Játékosként balszélső poszton 
gyors, kiszámíthatatlan és gólerős 
csatár volt. Többször is megfor-
dult Komáromban, ahol segített az 
utánpótlás nevelésében. 

Országos bajnokokat avattak

Újabb sikerek a kerületi atlétikai bajnokságon
Április 29-én Nyitrán rendezték meg a középiskolások kerületi atlétikai bajnokságát, melyen a 
komáromi Selye János Gimnáziumot 8 diák képviselte különböző versenyszámokban. A kime-
rítő nap után végül 8 éremmel tértek haza iskolánk diákjai, köztük a legnagyobb sikert Puha 
Réka (I. B) érte el, aki a 800 és 400 m-es távon is első helyet szerzett, így mindkét kategóriában 
ő képviseli iskolánkat az országos döntőben. 

A részletes eredmények:
Lányok: Futás (200 m) … 3. 
hely: Kovács Adél (III. C) * 
Futás (400 m) 1. hely: Puha 
Réka (I. B) * Futás (800 m) 1. 
hely: Puha Réka (I. B) * Futás 
(1500 m) … 2. hely: Klučka 
Vivien (IV. A) * Gerelyhajítás 
… 2. hely: Fonód Lilla (III. B)
Fiúk: Futás (400 m) … 2. hely: 
Nagy Dávid (III. A) * Gátfutás 
(110 m) … 2. hely: Ganzer At-
tila (VI. N) * Gerelyhajítás … 
2. hely: Veres Zsolt (III. A) 
A diákokat Diósi Viktor és Pa-
raska István készítették fel. 
A versenyt megelőző napon, 
április 28-án vasárnap került 
sor a Komárom–Dél-Komá-
rom nemzetközi futóverseny-
re, amely már évtizedek óta 
a Komáromi Napok kísérő-
rendezvénye, iskolánk diák-
jai pedig szinte a kezdetektől 
fogva aktív szereplői a futam-
nak. Idén százan futottak az 
5,5 km-es, két tanuló pedig a 
10 km-es távon. 
A többszázas mezőnyben a 
következő „dobogós” eredmé-
nyek születtek:
15-16 éves női kategóriában: 
Dobrocsányi Friderika (I. C) 
1. hely, ideje: 00:28,13 * 15-16 
éves férfi kategóriában: Bóna 
Szilárd (III. N) … 2. hely, ide-
je: 00:21,57; Szalay Balázs 
(III. N), 3. hely, ideje: 00:23,03 
* 17-19 éves női kategóriában: 
Puha Réka (I. B) 1. hely, ideje: 
00:24,58 és ő kapta a Legjobb 
női versenyző-díjat is * 20-29 
éves női kategóriában: Klučka 
Vivien (IV. A) 2. hely, ideje: 
00:24,07. 
Diósi Viktor testnevelő taná-
runk is példát mutatva telje-
sítette a távot. 

-sjg-

Hatalmas sikerrel kezdte idei szezonját a komáromi kajak-kenu sportklub. A Pozsony melletti 
Zemník eléggé viharos és szeles taván került sor a 12 900 és 25 800/4 300 m-es maratoni ver-
senyre. A komáromiak 19 versenyzője összesen 4 bajnoki elsőséget, három második helyet és 
két harmadik helyezés eléréséért állhattak dobogóra. 
Bajnoki címet, azaz aranyérmet 
szerzett Ujvári Marko a K1 ju-
nior korcsoportban, Léránt Lu-

cas a kadétok C1-es futamában, 
Tóth Ľudovít a 14 évesek K1-es 

futamában és Grolmus Lukáš a 
13 éves fiúk K1-es versenyében. 
Ezüstérmes lett a K1-es kadé-
tok futamában Schrimpel Pe-
ter, a 14 éves fiúk K1 kategó-
riájában Doktorík Dominik és 
a 13 éves lányok versenyében 
Tamara Tóthová. 
Bronzérmes lett a 14 éves fiúk 
K1-es kategóriájában Farkaš 
Tomáš, a 13 éves fiúk K1-es 
futamában Nagy Dominik. 

Összesített eredmények:
K1 junioriok 21 500 m – 5 át-
rakás – 1. Marko Ujvári, Erik 
Farkaš nem fejezte be a futa-
mot * K1 kadeti 17 200 m – 4 
átrakás … 2. Peter Schrimpel, 

Ujvári Marko

… 8. Filip Podleiszek, … 13. 
Jakub Doktorík … 20. Domi-
nik Németh * K1 nők 25 800 
m – Grolmusová Bibiána nem 
fejezte be a futamot * K1 ka-
détlányok 17 200 m Bugár 
Réka nem fejezte be a futa-
mot * C1 kadétok 17 200 m 4 
átrakás1. Léránt Lucas, … 4. 
Sýkora Adam Anton * 14 éves 
fiúk 12 900 m 1. Tóth Ľudovít, 
2. Doktorík Dominik, 3. Far-
kaš Tomáš, … 7. Bagin Matúš 
* K1 13 éves fiúk 12 900 m 1. 
Grolmus Lukáš, … 3. Nagy 
Dominik, 4. Podleiszek Dávid, 
… 7. Márk Ikréni * K1 13 éves 
lányok 12 900 m … 2. Tamara 
Tóthová. 

A floorball (vagy palánklabda) a jégkorong-
hoz hasonló labdajáték. A játékot két csapat 
játssza, minden csapat öt mezőnyjátékos-
ból és egy kapusból áll. Már 1998-tól diák-
olimpiai sportág lett és alig tíz év múlva, a 
2009-2010. tanévben több mint háromszáz, a 
2010-2011 tanévben pedig 417 csapat indult 
(melyek száma folyamatosan növekszik) az 
alapiskolások versenyében. Komáromban és 
egyben a járás területén Pazdera Zdenek ta-
nár honosította meg. A hét folyamán csapata, 
a Rozmaring utcai AI játékosai a naszvadi-
akat (2:1), a gútaiakat (4:0) és a Corvin AI 
(4:0) csapatait legyőzve bejutottak a kerületi 
döntőbe. 

IV. liga, 24. forduló
Marcelháza – Alsószeli 1:0 
(0:0) A listavezetőt alaposan 
megizzasztotta a szeli csapat, 
amelyet csak egy jogos bünte-
tővel tudott legyőzni * Ímely 
– Felsőbodok A találkozó a 
rossz pályaminőség miatt el-
maradt * Gúta csapatának 
szünnapja volt * A bajnoki 
táblázatban 1. Marcelháza 
(43 pont), 3. Ímely (37 p), 5. 
Gúta (35 p).

V. liga, 24. forduló
Ógyalla – Berekalja (Pod-
lužany) 0:0 * FK Activ Nagyke-
szi – Nagykér 2:2 (1:2) góllövő 
Turza 2 (1x11 m) * Perbete – 
Udvard 2:4 (0:2) góllövő Ko-
vács, Stano * Ipolyság – Hetény 

2:1 (1:1) góllövő Marikovec (26. 
perc) * Zsitvabesenyő – Ekel 2:1 
(1:1) góllövő Mészáros (8. perc) * 
A Tardoskedd – Naszvad találko-
zóra később kerül sor.

VI. liga, MEVA 24. forduló
Újgyalla – Pat 3:1 (3:0) góllö-
vők: Habara 2, Rigó, illetve Len-
gyel * Szilos – Dunamocs 3:0 
(1:0) góllövők: Cabada, Michali-
na és Pivoda* Csallóközaranyos 
– Dunaradvány/Marcelháza B 
3:1 (1:1) Góllövők: Lelkes, Ola-
jos, Lami, illetve Balogh * Bajcs 
– Izsa 1:1 (1:1) góllövők: Kolom-
pár, illetve Simon * Búcs – Csicsó 
5:3 (2:2) Góllövők: Sánta 2, Bó-
dis, Simon. Halász, illetve Nagy, 
Balázs és Csóka * Keszegfalva 
– Örsújfalu 2:2 (0:1) Góllövők: 

Trajcsík 2, illetve Csatlós és And-
ruskó * A Nemesócsa – Ifjúság-
falva Az esőzés miatt elmaradt * 
Bátorkeszi – Vágfüzes/Kava 2:2 
(0:2) Góllövők: Száraz, Oláh, il-
letve Bak és Maťko * A bajnoki 
táblázatban 1. Szilos (59 p), 2. 
Dunaravány/Marcelháza B (53 
p), 3. Izsa (50 p), 4. Újgyalla (47 
p), 5. Dunamocs (42 p), 6. Csal-
lóközaranyos (40 p), 7. Vágfü-
zes/Kava (36 p), 8. Nemesócsa 
(34 p), 9. Bátorkeszi (33 p), 10. 
Keszegfalva (33 p), 11. Búcs (31 
p), 12. Bajcs (25), 13. Ifjúságfal-
va (24), 14. Pat (16), 15. Örsúj-
falu (10 p), 16. Csicsó (10 p).

VII. liga, 19. forduló
Bogyarét – Lakszakállas 1:7 
(0:1).

Az első félidő viszonylag csendesen telt, mind-
két csapat a másik fél hiányosságait akarta fel-
tárni. Változás csak a 65. percben történt, ami-
kor Nurkovič a bal sarokba küldte a labdát. Öt 

perccel később a somorjaiak egyenlítettek, sőt 
a 78. percben vezetéshez is jutottak. Pinte a 84. 
percben döntetlenre javította a mérleget * Komá-
rom a bajnoki tabella 6. helyén áll 40 ponttal.

NŐI LABDARÚGÁS
Köpcsény (Kopčany) – KFC Komárom

A Boros Dominika – Horváth 
Beatrix, Nagy Laura, Balázs 
Aranka, Both Alexandra – 
Németh Vivien, Tóközi Tímea, 
Csicsó Andrea, Beke Réka 
– Gaál Csenge, Pauer Tünde 
(cserék: Hatyina Zsófia, Győri 
Bianka, Patócs Dorina) össze-
állítású csapat értékes pontot 
rabolt Köpcsényből.
Már az első 15 perc alatt eldől-
hetett volna a mérkőzés, viszont 

a lányok sorozatban hagyták ki 
a ziccereket. Az ellenfél csak a 
16., 22. és a 37. percben jött át a 
térfelünkre, viszont mindhárom 
alkalommal nagy zavart okozott 
a kapunk előtt. A hazaiak az ele-
jétől időhúzásra rendezkedtek 
be, a tartaléklabdák fokozato-
san eltűntek. Az 52. percben 
Németh Vivien egy kavarodás 
után kotorta hálóba a labdát. A 
84. percben Gaál Csenge tört 

be jobbról a büntetőterületre, 
félmagasan beadta középre és 
Tóközi Tímea egy érintéssel 
küldte a labdát a hosszúsarokba 
beállítva a végeredményt. 75-
25%-os labdabirtoklási arány, 
két javunkra meg nem adott 
büntető után elmondható, meg-
érdemelten visszük a 3 pontot 
és maradunk versenyben akár a 
dobogós helyezésért is.

Hajabács Gábor



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Paulíková Irma (86 éves), Zachar Zoltán 
(46 éves), Sošková Mária (82 éves), Haxer Ferenc (72 
éves) és Maurer Sándor (82 éves), az izsai Kiss Ilona 
(90 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: az ímelyi Bachor-
ecz Benjamin, a gellei Zámbó Zora, az ér-
sekújvári Richterová Tamara, a karvai Hor-
váth Flóra, a szőgyéni Haque Kiara, az ógyallai 
Kovačicová Kristina, a gútai Balázs Emma és Ma-
rosi Peter Dominik, a nagyszigeti Páczerová Sára, 
a komáromfüssi Tomčániová Nataša, a komáromi 
Langschadl Róza, valamint a vezekényi Kántor 
Erik. 
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A Dunatáj receptkönyvéből

Csopaki- sertéstokány
Hozzávalók / 4 adag:

500 g sertéshús (3 szelet)
2 ek olívaolaj
1 db vöröshagyma
1-2 ek paradicsompüré
1 dl víz
1 dl száraz fehér bor
1 bögre zöldborsó
ízlés szerint só
ízlés szerint bors

Hozzávalók:
20 dkg rizsliszt
25 dkg Rama margarin
10 dkg porcukor
1 db nagyobb tojás
2 ek kakaópor
1 ek tejföl (ha szükséges)
1 kk szódabikarbóna
A krémhez:
80 g vaníliás pudingpor
5 dl tej

20 dkg porcukor
20 g vaníliás cukor
55 dkg tejföl (minimum 
20%-os)

Pudingos-tejfölös 
kocka 

Elkészítése:

Árnyékolástechnika és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

Először a krémet készítjük el. A pudingot keverjük csomómen-
tesre egy kevés tejjel, adjuk hozzá a porcukrot, vaníliás cuk-
rot, folytonos kevergetés mellett főzzük sűrűre, majd hűtsük 
ki. Amikor kihűlt, kisebb adagokban keverjük hozzá a tejfölt 
(min. 20%-os legyen, különben folyni fog a krém). 
Amíg a krém hűl, elkészítjük a tésztát. Morzsoljuk el a liszttel 
a felkockázott, hideg margarint. Amikor már kellően morzsalé-
kos, adjuk hozzá a porcukrot, a kakaóport és a szódabikarbó-
nát, keverjük össze, majd gyors mozdulatokkal gyúrjuk hozzá a 
tojást és a tejfölt. Gyúrjuk sima, homogén tésztává, osszuk két 
részre, majd 20-30 percig pihentessük a hűtőben. 
Az egyik gombócot, alaposan belisztezett lapon, nyújtsuk ki 
kb. 22x33 cm-re (vagy a tepsinknek megfelelőre). Tekerjük fel 
a tésztát, mintha csigát készítenék, és így helyezzük bele a mar-
garinnal kikent tepsi egyik végébe, majd tekerjük ki a tésztát. 
Nyújtsuk ki a másik lapot is, és az előző módon, helyezzük 
óvatosan a krém tetejére. Néhány helyen böködjük meg, majd 
180 oC fokra előmelegített sütőben süssük meg kb. 30-35 perc 
alatt. A tepsiben hagyjuk kihűlni, majd hűtőben tároljuk fo-
gyasztásig (napokig eltartható a hűtőben). 
Frissen kicsit morzsalékos a tészta, de 1-2 nap után nagyon 
szépen beissza a krémet. Fogyasztás előtt szórjuk meg porcu-
korral. 

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: a komáromi Rizov Angel és a ke-
szegfalvai Kiss Kinga, a zselízi Németh Gabriel és 
a marcelházai Kinczerová Mária.
Gútán: a gútai Szabó Gábor és Molnár Denisza.

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, illetve a 

035/7775261, 0905642312 telefonszámokon. 

Eladó ezüstmetál
Škoda Felícia 1,2

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

május 11-én Ferenc
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

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat. 

Elkészítése:
A húst 5-6 cm hosszú, ujjnyi vastag csíkokra vágjuk. 
A vöröshagymát felaprítjuk és kevés olajon megpirítjuk. Majd 
hozzáadjuk a paradicsompürét és kevés vizet. 
A húst beleforgatjuk, sózzuk, borsozzuk és félig puhára pároljuk. 
Mikor a hús félig megpuhult, akkor hozzáadjuk a zöldborsót és 
annyi száraz fehér bort, hogy ne legyen túl híg a leve. Együtt 
készre főzzük. 
Galuskával és pár szem szőlővel (kompóttal) tálalhatjuk. 

Mesterszakácsot
keresünk

részmunkaidőre,
oktatásra. 

Tel.: 0905 287 156

MEGEMLÉKEZÉS

Eladó
Keszegfalván
(1,3 ha-os, lakópark építé-

sére alkalmas,
a községi fejlesztési 

tervben is szereplő) telek. 
Tel.: 0907 789 807.

„Küzdöttél, de már nem lehetett,
Csend ölel át és a szeretet,
Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, akit szeretnek.” 

Fájó szívvel emlékezünk
május 9 -én halálának

első évfordulóján 
Néveri Zsuzsannára

(született Kürti)
Gútán. 

Emlékét őrző, szerető családja

A jók úgy mennek el,
hogy mindig velünk maradnak.

Hat évvel ezelőtt távozott szerettei 
köréből a drága fiú, testvér,

rokon és jó barát,
Bc. Bachorec Zoltán

Ógyalla-Bagotán. 
Akik ismerték és szerették jóságáért, 
szerénységéért, gondoljanak rá ezekben a napokban. 

Emlékét őrző családja

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

Ár megyegyezés
szerint!

Tel.: 035/7773 084

Čistenie hrobov 
od 50 €,

prezlátenie
písmen od 0,70 €!

Sírkövek
tisztítása

50. – eurótól,  

Tel.: 0904 374 273
betűaranyozás 0,70 euró/db!

Ne feledje:
Július 1-től a kisvállalkozók számára is 

kötelező az internetes pénztárgép!
A beszerzésről és bevezetésről szóló

kérdéseivel érdeklődjön a szakembereknél: 
Apl iko+

Komárom, Munka utca 25. Tel.: 7704 310 
www. aplicoplus. sk


