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Lapunk
tartalmából:

● Folytatódhat a kórház felújítása
2. oldal
● A kolozsnémai nyugdíjasok
életéből
2. oldal
● Magyar sikerek a szlovák
szavalóversenyen
2. oldal
● Testvéri találkozó Erdélyben
3. oldal
● Ittasan jogosítvány nélkül 3. oldal

Andruskó Imre a városi nyugdíjasotthonban történő
gondoskodás havi díjának emelését javasolta

Németh István felvétele

Továbbra is Komárom
„fejőstehene” marad
a városi nyugdíjasotthon?

A komáromi önkormányzat legutóbbi ülésén ismét napvilágra kerültek azok a tényezők, amelyek a járási székhely jelenlegi
áldatlan állapotát okozzák. Ezt fontos lenne tudatosítania minden olyan választópolgárnak, aki a közeledő helyi választások
alkalmával leadja voksát, mert a városháza üléstermében zajló események megmutatták, nagyon nem mindegy, kiket választunk majd novemberben. Ami jelenleg a városi politikában történik, az példátlan és méltatlan Komárom történetéhez,
melynek nem volt még a jelenleginél „elnézőbb” testülete. Még sajnálatosabb, hogy a polgármester képtelen olyan szervhez
fordulni, amely felderítené a sokszor bűncselekmény határát súroló gazdasági visszaéléseket.
Május 19-én, szombaton a múzeumok világnapja alkalmából a komáromi Duna Menti Múzeum is gazdag prog- Múlt héten a nyugdíjasotthon- sekbe is bekerülnek, a testület gadalmak, amelyek arról szól- Kérdezhetnénk még sok minramot készített elő kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt. A ról zajló testületi vita is bizo- még csak tudomásul sem haj- tak, hogy a függetlenek majd dent, de véleményünk szerint
múzeum központi épületén kívül a Nádor utcai könyvtár- nyította, hogy a városatyák landó venni azokat, ahelyett, rendet tesznek, meg hogy vége a jelenlegi testület már elérte
ban, a Zichy-palotában és a VI-os bástyában levő kőtár- nem is veszik észre a városi hogy megtenné a kellő lépé- a sógor-koma mutyinak. Kér- azt a szintet, hogy nem tud
ban is lesznek rendezvények.
vagyon körüli visszásságokat, seket, ráhagyja a polgármes- dezhetnénk azt is, hogy miért és nem is mer igazat monA múzeum központi épület- 11 óráig lehet játszani és s ennek oka talán az, hogy terre …
vállal valaki közszolgálatot, dani. Továbbra is szeretnék
ében 16 órakor nyitják meg az alkotóműhelybe bekap- akkor fény derülne az ő szere- Ezért van az, hogy városunk ha nincs rá ideje, vagy szándé- folytani a jelenlegi tevékenya Kézművesség az őskortól csolódni. A Fekete Sólyom pükre is. Ezzel magyarázható, összes cége, illetve szerveze- ka, hogy érdemleges munkát ségüket és újabb négy évig
napjainkig című kiállítást, Egyesület jóvoltából fél hogy a Csintalan Miklós főel- te ráfizetéssel és sokszor tör- végezzen. Jó lenne tudni, hogy művelni a közvagyon elheramely augusztus 31-ig te- hattól fél hétig történelmi lenőr által elkészített jelentést vénysértő módon működik. a jelenlegi képviselők mivel dálását.
kinthető meg. Ezt követően íjászbemutatót tartanak.
sem voltak hajlandók tudo- Csak emlékeztetőül jegyez- fognak újra kampányolni és Csak a választóikon múlik
17 és 19 óra között tekint- A Zichy-palotában Mac- másul venni, pedig sok év óta zük meg, hogy az év elején milyen eredményekkel kér- majd, hogy megengedik-e ezt
hető meg az ékszerkiállítás. kók világa címmel 14 és talán ez volt a legáthatóbb és a főellenőri jelentés szerint kedni …
nekik…
A múzeum és a könyvtár 23 óra között Szóda Anna legtárgyilagosabb. Ha már a olyan súlyos visszaélésekre
épületében délután 2-től gyűjteménye
tekinthető főellenőr is kénytelen észre- derült fény a Comorra servis
23 óráig Kis művészek cí- meg, a gyerekek számára venni a törvénytelenségeket, működésében, hogy más vámenaz érdeklődők megis- pedig 14 és 20 óra között akkor azok talán a saját hatás- rosokban minimum fejek hulmerkedhetnek a reproduk- megnyitják a mackógyá- körét is túllépik. A képviselők lottak volna, de nálunk már a Május 17-én, a Tiszti Pavilon dísztermében ünnepi hangverciók készítésével, valamint rat, ahol bárki elkészítheti azonban nem zavartatják ma- feledés jótékony leple fedi ezt senyt tartott fennállásának 5. évfordulója alkalmából a Selye
a képtárban kiállított mes- plüssmackóját.
gukat, hiszen a törvényesség az ügyet is. Itt is megmutat- János Egyetem Női Kara, amely ebből az alkalomból a „CANterművekről készített puzz- A VI-os bástyában 14-től számukra csak egy frázis. Így kozik a polgármester passzi- TUS IUVENTUS” nevet vette fel.
le összeállításával. A Szó- 23 óraig római kori szarko- lehetséges, hogy bár sorra de- vitása, aki megelégszik azzal, A női kar megalakulása óta rendezvényeken szerepel. Edküldetésének tartja, hogy meg- digi pályafutásuk során részt
rakoztató természet című fágokat, oltár- és sírköveket rülnek ki a visszaélések a vá- hogy vezesse az üléseket.
kiállításon ugyancsak este tekinthetnek meg.
rosi cégek gazdálkodásában Joggal kérdezhetnénk, hol ismerkedjenek a kórusirodalom vettek a MediCantare leánykar
és ezek az ellenőri jelenté- vannak azok a képviselői fo- gyöngyszemeivel, az értékes által szervezett II. Tavaszi Kózeneirodalommal, s olyan da- rustalálkozón Budapesten és a
rabokkal, amelyek a későbbi- XVI. Kodály Napok Országos
ekben gyakorlati munkájukat Felnőtt Kari Kórusversenyen,
Lucia Žitňanská bejelentette, hogy tá- tengerészszokás: a kapitány hagyja el kon. A párt távozóban lévő alelnökével is elősegítik. Fontos számukra ahol aranykoszorús minősítésvozik a napi politikából. Persze, nem utoljára a Hidat, ami azt jelenti, hogy azonban nagy valószínűséggel együtt a saját és más népek kultúrájá- ben részesültek, valamint elazonnal, ezt a választási időszakot még Bugár gondban lesz, mert elveszíti ez- távozik a még megmaradt szlovák sza- nak megismerése, annak ápo- nyerték a Kodály bicíniumok
szeretné kihúzni a parlamentben. A által a szlovák liberális választók szá- vazók jelentős része is. A Most-Hídnak lása, valamint megfelelő példát előadásáért járó különdíjat is.
Denník N-nel készült interjújában azt mára az egyik legjelentősebb „csaliját”, nyilvánvalóan nem tesz jót, hogy a szlo- mutatni a következő generáció A XVII. Kodály Napokon isállítja, a következő parlamenti válasz- aki a második legtöbb szavazatot kapta vák reprezentációjának színe-java fo- számára.
mét aranykoszorús minősítést
A kórus főként iskolai és városi szereztek. A kórus alapító kartáson már nem indul jelöltként. Ősi a pártelnök után a legutóbbi választáso- kozatosan elpártol tőle.
nagya Orsovics Yvette, korrepetítora Bakos Márta és Fekete
Éva, a Komáromi Művészeti
Alapiskola pedagógusai.
A hangversenyen közreműködtek az Óvó- és Tanítóképző
Tanszék hallgatói és oktatói,
A Magyar Közösség Pártja a szlovákiai magyar sajtó egy részében megjelent hírek kapcsán fontosnak tartja leszögezni, hogy a Nagy József (Most-Híd) euró(karnagy Mgr. Orsovics Yvette,
pai parlamenti képviselő által készített úgynevezett kisebbségi jogminimum-jelentés tervezetét nem mutatták be érdemben, annak tartalma nem ismert, ezért
PhD., fuvola Mgr. Tóth-Bakos
azt az MKP sem tudja véleményezni. Általánosságban viszont rögzítjük, hogy a Magyar Közösség Pártja minden olyan kezdeményezést támogat, amelynek
Anita, PhD., zongorán játszott
célja, hogy az Európai Unió érdemi és hatékony jogi és intézményi garanciákat biztosítson az őshonos kisebbségek identitásmegőrzéséhez. A legfontosabbnak
doc. Dr. Csehi Ágota, PhD., a
azt tartjuk, hogy a fokozatosan megalkotandó uniós jogszabályok minőségén legyen a hangsúly.
nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Pedagógiai Karának
Szlovákiában és más uniós tagállamok- ményezhet, azzal, hogy a tagállamok sának” van jelentősége. Egy, a nemzeti uniós fórumokra is. Illúzió azonban azt
docense). A hangverseny venban ugyanis kiábrándító tapasztalataink egy ilyen uniós irányelvben szereplő kisebbségeknek valóban megfelelő gondolni, hogy az uniós kisebbségvédedégkórusa a győri Széchenyi
vannak az olyan, eredetileg kisebbség- minimumcélokat is a maguk belátása jogszabály elfogadása már csak ennek lem ügye, például az Európai Parlament
István Egyetem Apáczai Csere
védelmi célú jogszabályokkal, amelyek szerinti eszközökkel válthatnák konk- az évekig tartó aprómunkának a befeje- fórumán, a célegyenesnek akár csak a
János Karának Apáczai Kamaáltalános megfogalmazásúak és/vagy rét intézkedésekre. Sajnos nem igényel ző fejezete, eredménye lenne. Ezért is közelébe is ért. Tény, az őshonos nemrakórusa volt (karnagy Várszetartalmuk az adott kisebbségeknek ala- nagy képzelőerőt, hogy például Szlo- tartjuk kifejezetten károsnak, ha ennek zeti kisebbségek ügye valójában egy
giné dr. Gáncs Erzsébet).
csony jogszintet biztosítanak, illetve a vákiában, ahol még a konkrét tartalmú a folyamatnak a sikeres elemeit egye- újabb szakaszba jutott, amelynek a kogyakorlatban nehezen vagy egyáltalán belföldi kisebbségi jogok végrehajtását sek kétes politikai célból becsmérlik, moly részeredmények folytán már van
nem kikényszeríthetők. Az ilyen jog- is nagyon sokszor elszabotálják, kinek- vagy akár konkrét adminisztratív lépé- valós tétje: tovább haladni egy használPENIAZE
szabályok nem védik a kisebbségeket, minek az érdekében állna egy tartalmá- seket tesznek ellenük – mindezt nem- ható és stabil uniós kisebbségvédelmi
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
ellenben az egyes tagállamok (például ban keveset nyújtó és a végrehajtás tág zeti kisebbségi helyzetből.
építmény felé, vagy formálisan megSzlovákia) számára kiválóan használha- lehetőségei között semlegesíthető eu- A Minority SafePack kisebbségvédelmi próbálni „átadni” egy félig sem kész,
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
tók „kirakatjogokként” a nemzetközi fó- rópai sztenderd. Mindenképpen el kell kezdeményezés az Európai Bizottsággal használhatatlan építményt, amely nem
rumokon, ezzel semlegesítve a kisebb- kerülni, hogy az uniós kisebbségvédel- szemben megállta a helyét a luxemburgi a kisebbségek érdekeit szolgálja. Az
ségek tényleges érdekérvényesítését.
mi sztenderd a nemzeti kisebbségeket bíróságon, és végül több mint 1,3 mil- MKP csak a kisebbségeket ténylegesen
Éppen ezért el kell kerülni minden érdekeik szolgálata helyett bizonyos lió polgár támogatta, jelenleg az Euró- szolgálni képes uniós kisebbségvédelmi
z od 600 € do 10 000 €
olyan csapdát, amely magának az euró- tagállamok érdekeit szolgáló „kira- pai Bizottság van lépéskényszerben. A rendszert tartja az egyetlen értelmes és
pai uniós kisebbségvédelmi sztenderd- katjogok” gyűjteményeként szülessen Csáky Pál képviselő által kezdeménye- elfogadható célnak.
nek a megalkotásánál az átalányjellegű meg.
zett, az összes frakció által februárban A politikai munka következő szakaszáKOMÁRNO,ul. Petöfiho 11
jogminimum-filozófiát vegyítené azzal Az MKP számára világos, hogy az uni- megszavazott kisebbségvédelmi hatá- nak első lépéseként Csáky Pál képvise( 0918 709 049
a módszerrel, hogy a tagállamok szá- ós kisebbségvédelmi rendszer kiépíté- rozat politikai áttörést hozott az Európai lő nagyszabású szakmai konferenciát
Magyarul is BESZÉLÜNK
mára csak megfelelően általános elve- se egy nehéz, összetett és hosszú távú Parlamentben. Ezen kívül az évek során rendez május 16-án az Európai Parlaket, „célokat” határoznak meg. Ennek feladat. Ebben a folyamatban a politi- sok más eredmény is született, számos mentben, amelyen többek között Frans
a kombinációnak a kizárólagos alkal- kai előkészítésnek, a közvetlen „népi” kisebbségi érdekérvényesítő csapat- Timmermans, az Európai Bizottság
mazása végül a hírhedt franciaországi kezdeményezéseknek, a több uniós munkájában. Külön fejezetet képez a első alelnöke ismerteti a bizottságnak
„kisebbségvédelemhez” közelítő uniós intézmény egyidejű és több módszer- strasbourgi Európa Tanács terepe, az az őshonos kisebbségek védelmével
kisebbségvédelmi sztenderdet ered- rel folytatott folyamatos „masszírozá- ottani eredmények közvetve hatnak az kapcsolatos vízióját.

Éjszaka a múzeumban

Névadó hangverseny

Lapzárta után kaptuk a hírt: Lucia Žitňanská távozik a HÍD-ból!

Az Európai Parlamentben készülő úgynevezett
kisebbségi jogminimum-jelentésről
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Szeptembertől új módszerrel oktatnak Ógyallán

a komáromi
Komplex Instrukciós Program az iskolapadokban Folytatódhat
kórház modernizálása
A Komplex Instrukciós Program oktatási fogalom még 2015-ben vált ismertté, amikor azt a dél-komáromi Feszty Árpád
Alapiskolában bevezették. Ez egy olyan speciális kooperatív tanulási eljárás, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul. Eredetileg a San Francisco-i (Palo Alto)
Stanford Egyetemen fejlesztették ki. A KIP a speciális kooperatív technika révén, sikerélményeken keresztül a tanuláshoz
való viszonyt kívánja javítani. Mindezt olyan sokrétű csoportmunkára építő foglalkozások gondos előkészítésével valósítja
meg, melyek a gyerekeket közös gondolkodásra és kreatív ötletelésre késztetik, a tanárnak pedig szellemi kihívást jelent a
feladatok, témák kitalálása, előkészítése.
A módszernek köszönhetően a nyitott napok, ahol a szülők és tozás 4-5 év múlva lesz kimu- tetve vannak a kreativitásra.
gyerekek nyitottabbá, bátrabbá a környező iskolák pedagógu- tatható.
Szlovákiában a módszer beveés elfogadóbbá válnak, sőt még sai is megismerkedtek ezzel az – A mi iskolánkban is sok a roma zetése egyelőre mintegy 500
az iskolai agresszió is láthatóan önálló gondolkodást és játékos származású diák, s a pedagógu- gyermeket érint, de érdeklődnek
csökkent. Minderről Komárom- tanulást biztosító rendszerrel. sok is érezték, hogy valamin további iskolák is a KIP iránt,
ban a Rotary Club a Selye János Mind a tanulók, mind a szülők változtatni kell, hiszen éppen a így a projektnek várhatóan lesz
Egyetemen tartott konferenciát. részéről pozitívak a visszajel- roma gyerekek azok, akiknek folytatása Szlovákiában is.
Az innovatív oktatási módszerre zések. A diákoknak
az integrálása nem
jellemző, hogy a dél-komáromi tetszettek a bemutaegyszerű. A KIP
Díjosztás
iskola a bevezető és rendkívül tó órák, sokan már
erre is megoldást
a
gimnáziumban
sikeres kétéves időszakot kö- most nyitottabbak
kínál – nyilatA fiatalon elhunyt színészről
vetően képzőközponttá vált. lettek, jobban el
kozta lapunknak
elnevezett Kaszás AttilaÖrömteli, hogy a módszert merik mondani a
Deme László, az
díjat idén Bencsík Stefánia
Szlovákiában az ógyallai és a véleményüket, de
ógyallai
Feszty
vehette át, aki szeptemberkirályhelmeci magyar tanítási a KIP aktivizálta a
Árpád Alapiskotől a Pozsonyi Színművészela igazgatója, aki
nyelvű alapiskola szeptembertől tanári kart is.
ti Egyetem hallgatójaként
hozzáfűzte: – Namár alkalmazni tudja, ugyanis a A bevezetést köfolytatja majd tanulmányagyon jók az eddikét iskola egyenként 20-30 fős vetően egy évig az
it. A legjobb sportolónak
gi tapasztalatok,
tanári kara túl van a képzésen, órák 15-20 százajáró Klapka György-díjat
léka csoportmuna diákok szinte
ami 90 órából állt.
idén Bában Laura és Szabó
A KIP módszerének megismer- kában zajlik majd. Deme László, az ógyal- észre sem fogják
Richárd kapta. A kimagastetéséhez egyéb programok is A konkrét tanulmá- lai Feszty Árpád Alap- venni, hogy a csoló eredményeket elérő tetársultak, így például worksho- nyi eredményekben iskola igazgatója bízik portos tevékenyhetségnek járó Ipóth-díjat
pok, versenyek, bemutató órák, megmutatkozó vál- a KIP sikerességében ség során készPszota Máté, Édes Lili, Bánki Bence és Siska Dávid, míg
Formabontó lesz a Limes Galéria következő kiállítása
az anyanyelv ápolása terén
elért kimagasló eredményekért járó Rotary-díjat Bartalos Angelika érdemelte ki.

Mayer Éva és Majoros Áron Zsolt:
Bölcsők

Több millió eurós beruházások valósulhatnak meg a komáromi kórházban, amennyiben a létesítménynek sikerül elnyernie az európai uniós támogatásokat. A sikeres pályázat
eredményeként több mint 30 millió euró érkezhet modernizálásra.
A komáromi kórház is a lex onkológiai központot
Nyitra Megyei Önkormány- is létrehoznának, valamint
zat hatáskörébe tartozik, a több akut esetekkel foglalkórházakat üzemeltető ma- kozó osztály modernizálása
gáncégek csupán bérlik az is végbemenne. A központ
intézményeket. A megyei kialakítása során további
képviselők a felújítások elő- fejlesztésekre és munkabekészítését a márciusi ülésen rendezések beszerzésére is
hagyták jóvá. Ennek alapján sor kerülhet. Nagyjából egy
egy széleskörű modernizá- 20 millió eurós beruházásról
lásról van szó, amely Komá- van szó. Emellett a kórházromban egy új rendszer ki- ban széleskörű fejlesztések
dolgozását jelentené a sürgős várhatóak. A sürgősségi elláellátást igénylő betegek fel- tást segítő rendszer kiépítése,
vétele kapcsán. Ez jelenleg valamint a munkakörnyezet
nemcsak a komáromiban, de fejlesztése és modernizálása
több kórházban is probléma, is megvalósulna.
miközben egy alapvető do- Folytatódik a volt belgyólogról beszélünk. Az orvosok gyászati pavilon teljes felújítöbb hibája is abból fakadt, tása, amely egyike Komárom
épületeihogy nem volt megfelelően földrengésbiztos
kidolgozva a sürgős ellátást nek, ám csaknem negyven
igénylő betegek felvétele. éve nem esett át komolyabb
A komáromi kórházban ki- felújításon.
alakítandó, előzőleg említett Sajnos, a tervezet nem szól
rendszert európai uniós pén- a kórház területén levő utak
zekből fedezné az intézmény. felújításáról sem, miközben a
Az erre igényelhető maxi- betegeket szállító ápolóknek
mális összeg 6 millió euró. még csak lehetőségük sincs
A projekt alapján a rendszer az egyre mélyülő gödrök kikiépítése mellett egy komp- kerülésére…

A kolozsnémai nyugdíjasotthon életéből

A Limes Galéria legújabb tárlatán két alkotó szorosan összefüggő alkotásai kerülnek bemutatásra. Valójában egy olyan nőket érintő problémát választottak, ami még a nőtársadalomban
is egyfajta tabutémának számít, s ez nem más, mint a meddőség.
Mayer Éva képzőművész Bu- kotói pályája során több alka- szám. (A meddő nők fele en- A kolozsnémai nyugdíjasotthon májusi első rendezvénye a májfaállítás volt. A „májfa” színes
dapesten és Somorján él, illet- lommal állított ki szakrális és dometriózis érintettségű, bár szalagjai először lakóink kézügyességét tették próbára, a májfa felállítása pedig a bátorságuve dolgozik. Munkáiban évek deszakralizált terekben, ahol legtöbbjük nem is tud róla.) kat és ügyességüket. Egy biztos, ahogy színesen lobognak a szalagok a májfán, megbékélést és
óta foglalkozik az aktuális tár- szokatlan párosításként egy- Magyarországon a betegtájé- vidámságot hoznak lakóink szívébe.
sadalmi, szociális, szociológi- mást jól kiegészítve működik koztatás kielégítő, a szakmai Május első vasárnapja az anyák
a köznapiság és cikkek és az ehhez kapcsolódó napja. Otthonunk lakóit május 9-én,
a szakralitás. Az csoportok száma folyamato- hétfőn a helyi óvodások kultúrműi n s t a l l á c i ó k a t san bővül. A szlovák helyzet- sorral köszöntötték. Műsoruk előtt
gyakran hanggal ről mindez nem mondható el, az anyák napjáról és az anyai szereés mozgóképpel szinte alig foglalkoznak a té- tetről Kósa Éva, az óvoda igazgatómával, ritkán lelhető fel szlo- nője beszélt. A műsor után még egy
is párosítja.
Mayer Éva a vák szakirodalom, és nincs meglepetés várt az otthonunkban
meddőséget és ehhez kapcsolódó közösségi élő anyákra, nagyanyákra. A gyeraz ezzel járó tra- fórum sem. Ezért is Szlovákiá- mekek nagy szeretettel nyújtották
umatizált hely- ban kerül elsőként bemutatás- át a saját kezűleg készített ajándézetet dolgozza ra. Mayer rámutat a meddőség kukat melyen szép gondolatokat,
fel „BÖLCSŐK” problémájára, mely napjaink- illetve versrészleteket idézve fecímű
dokto- ban minden ötödik párt érintő jezték ki hálájukat az anyák iránt,
ri
mestermun- állapot a statisztikák szerint, s majd következett egy csoportkép
kájában,
mely mely nagyon sok helyen még elkészítése, amivel megköszönték a
ai problémákkal, melyek sze- deszakralizált térben kerül ma is tabutémának számít. A
sok tapsot, mellyel lakóink tetszésümélyes életében megtapasztalt elsőként bemutatásra a ko- téma kutatásánál a magyarorket kifejezték.
élményekkel,
kérdésekkel máromi Limes Galériában. szági működtetésű ,,EndometMájusban még további rendezvékapcsolódnak össze. Olyan Fontos volt számára, hogy riózis Támogató Csoport” zárt
nyeket készített elő az otthon igaztabutémákat feszeget, mint a szimbolikusan és gyakorlati- közösségében rendezett felgatósága. A jó idő beköszöntével
betegség, a társadalmi-kisebb- lag is társszerzőként férjével, mérést. Az érintettek válaszai
az otthon lakói felkeresik a nagységi konfliktusok, az előíté- Majoros Áron Zsolt szob- nagyban hozzájárultak a munmegyeri termálfürdőt, május 30letesség, a migráció vagy az rászművésszel dolgozzanak ka tartalmi megtöltéséhez, a
ra pedig biztosítva van a nagyhírű
elmúlás, a gyászfeldolgozás, együtt. Mayer munkájában valós adatok, élettörténetek és
pannonhalmi apátság megtekintése.
illetve a hittel és vallással kap- szeretné felhívni a figyelmet tapasztalatok megosztásával.
Természetesen a rendezvényeket az
csolatos kérdéskörök gondola- az endometriózisban szenve- A kiállítás május 18-án 19-óraotthon lakóinak igényei alapján állíttisága. Az egyén és társadalom dő nőkre és a betegségükkel kor nyílik és június 10-ig lesz
juk össze.
viszonya, a közép-európai
megtekinthető.
Pint Tibor mérnök
identitás mibenléte foglalkoztatja. Bár műveinek kiindulópontja a legtöbb esetben személyes, mégis arra törekszik,
hogy általánosabb érvényűvé
formálja a mondanivalót, és
alkotásaival elősegítsen egyfajta interaktivitást, közléA Selye János Gimnáziumban mindig is célunk volt a tehetséggondozás,
kenységet, hogy nyitottságra,
a szlovák nyelv minél magasabb szintű tanítása. Több szlovák szakkör is
elgondolkodásra, együttműköműködik iskolánkban. Legügyesebb tanulóinkat igyekszünk úgy felkészídésre, toleranciára serkentse a
teni, hogy megállják a helyüket a szlovák nyelvű versenyeken is.
közönséget. Nem csupán teA Hviezdoslavov Kubín akadt, társaikat azonban zsűri. Roli tehát Léván
matikai, hanem egyéni műfaji/
szlovák szavalóversenyt megelőzve két 3. helyet, képviselte
gimnáziutechnikai megoldások révén
szinte minden szlovák hat második helyezést munkat a kerületi foris, figyelve a befogadó közösismeri, hiszen az egyik és egy első helyet ér- dulón, ahol megnyerte
ség reakcióit. A legfontosabb
legfontosabb anyanyelvi tünk el. A járási forduló- kategóriáját és egyedüli
számára azonban az, hogy
versenyek közé tarto- ban Gál Réka Ágota és magyar tannyelvű iskomunkáin keresztül próbáljon
zik. Idén február végén Matyó Éva a 3. helyen, lában tanuló diákként
segíteni, rávilágítani olyan
került sor a körzeti for- Fejes Vivien, Horváth maga mögé utasította a
témákra, melyekről nem szídulóra a Határőr utcai Mónika, Bencsik Stefá- rendkívül ügyes szlovák
vesen beszélünk, beszélünk.
A kiállításainak köszönhetően járó problémáikra, akiknek iskolában. A tanulóknak nia és Králik Máté a 2. szavalókat.
azt tapasztalja, hogy a befo- nemcsak a fájdalom keserí- egy szabadon választott helyen végeztek. Társait Óriási sikerként könygadók is képesek nyíltabban, ti meg az életüket, hanem a verset, vagy prózát kel- megelőzve vers kategó- velhető el, hogy most mi
közlékenyebben
kommuni- krónikus betegség gyakran lett elszavalniuk. Komá- riában a kvartós Bangha képviseljük – magyar iskálni a traumatizált témákról. meg is fosztja őket az anya- rom város szinte minden Roland kivívta magának kolaként – a Nyitrai keMayer Évát élénken foglal- ság élményétől. A betegség szlovák nyelvű alap- és az első helyet. Eredmé- rületet Alsókubínban az
koztatja a grafika „térgrafiká- ugyanis sokszor meddőséghez középiskolája képvisel- nyes szereplésüket az országos versenyen.
Králik Zsuzsanna,
vá” való alakítása, installációi vezethet, statisztikailag 50%- tette magát. Gimnazis- emléklap mellett szóbeli
felkészítő tanár
gyakran helyspecifikusak: al- ban, mely rémisztően magas táinknak sok ellenfele dicsérettel is méltatta a

A májusi hónap rendezvényei

Selyés sikerek
a Hviezdoslavov Kubín
szlovák nyelvű szavalóversenyen
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METAMORFÓZISOK
avagy minden, ami zene

Barangolás a régi
Esztergom vármegyében

Gaál Jenő, a komáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes
örökös tagja, a világjáró Szlovák Filharmónia Kórusának basszusszólistája és
a GAUDIUM között hosszú idő óta folyt az egyeztetés annak érdekében, hogy
időpontot találjanak a Metamorfózisok, avagy minden, ami zene című közös
műsoruk bemutatásához. A rendezvényt 2018. május 20-án (vasárnap) 17 órai
kezdettel tartják a komáromi Kultúrpalotában (Duna Menti Múzeum).
Gaál Jenő városunk szülötte. Kisdiákként a jelenlegi Jókai Mór, egykori
Béke Utcai Alapiskolát látogatta, annak mind a „kicsinyek”, mind a „nagyok” kórusában énekelt. A pozsonyi
magyar gimnáziumban lett nagydiák,
és az Ifjú Szívek énekkarának, később a pozsonyi opera, majd (miután
felfigyeltek kivételes adottságaira) a
Szlovák Filharmónia énekkarának lett
a tagja; mi több: hamarosan annak szólistája. De – mint a 21. század zenésze
– nem csak az úgynevezett. klasszikus
zenét műveli, „nyitott” a zenevilág
minden műfajára. Többféle formációban énekel mind határon innen, mind

túl. Erről tesz tanúbizonyságot mostani
hazai vendégszereplése alkalmából is –
felesége, fia és a szlovákiai szórakoztató zenei élet legjelesebb előadóinak
társaságában – a GAUDIUM-mal való
közös fellépésével.
A GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes rendezvényei
rendszeres hármas „vetésforgójában”
– adventi hangverseny; a tavaszi VOX
HUMANA, az emberi hang ünnepe, a
komáromi énekkarok fesztiválja; nyári szórakoztató műsorai (Kóruskabaré,
Kontrasztok, Csík János-emlékest) sorában – most Gaál Jenő estjét kínálhatja a nemesen szórakozni vágyóknak.

2011-ben jelent meg az a rendhagyó történelemkönyv, amelynek alapján a szerzők – Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó, Gergely Endre és Peragovics Ferenc – immáron hatodik alkalommal rendeztek vetélkedőt a
régi Esztergom vármegye történetéről.

A rendezvény szereplői és szervezői –
a Komáromi Városi Művelődési Központ, a Komáromi Regionális Népművelési Központ, a VMK és a Jókai Mór
Alapiskola GAUDIUM vegyes kara és
hangszeres kamaraegyüttese, egyben
polgári társulás – minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
Stirber Lajos

A Selye János Gimnázium tanári karának
tanulmányi kirándulása Székelyudvarhelyre

Testvéri találkozó Erdélyben

A Selye János Gimnázium igazgatósága még 2004. október 15-én együttműködési szerződést írt alá Lázár Tiborral, a budapesti Szent István Gimnázium igazgatójával, amit egy évvel később a székelyudvarhelyi Tamási
Áron Gimnáziummal, Laczkó György igazgató vezetésével, hármas testvériskolai szerződéssé bővítettünk. Ez a
kapcsolatfelvétel, barátság a Szent István Gimnázium igazgatóhelyettesének, Libárdi Péternek a kezdeményezésére jött létre, aki egykor iskolánk diákja volt és gimnáziumunkban érettségizett. Az együttműködés keretében
minden évben szervezünk közös sítáborokat, a budapestiek pedig a Tisza-táborba várják diákjainkat. Évente
egy-két osztály ellátogat Erdélybe is, ahol néhány nap alatt megismerhetik a helyi szokásokat, hagyományokat,
életkörülményeket, barátokat találhatnak, ismerkedhetnek egymással. Ezen kívül természetesen a tanárok és az
iskolák vezetése is szoros kapcsolatot ápol, rendszeresen vesznek részt egymás jeles iskolai ünnepélyein.
Az első nagytalálkozóra 2013-ban
Székelyudvarhelyen került sor, majd
2015 tavaszán Komáromban, legutoljára pedig 2016 őszén Budapesten ta-

állatvilági formáját. Ezután meglátogattuk azt a fenyőkúti családot, akik
már csak az erdei gyümölcsök feldolgozásából élnek, kóstolót kínálva
csapatunknak az
erdei gyümölcsökből készített
lekvárokból és
szörpökből. A
rendkívül ízletes ebéd, melyet
az egyik helyi
gazdaságban fogyasztottuk el,
hatalmas sikert
aratott – minden asztalra tett
élelem a gazdaságon belül terA székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium épülete
mett: helyben,
kemencében sült
lálkoztunk. Idén pedig ismét a széke- krumplis házi kenyér, házi sajtok, kézlyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium zel köpült házi vaj, főtt tojás, szalonna,
látott minket vendégül április 28. és kolbász és a helyi desszertkülönlegesmájus 1. között.
ség, az áfonyalekváros orda. A napot a
Az erdélyi kollégák rendkívül színes komáromi tanárok (Diósi Viktor, Elek
programmal vártak minket. Vasárnap József, Fonód Tibor, Habán László,
szekerekkel tettünk körutat a korondi Musitz Marietta, Szabó Endre és Szabó
hegyen Pálpataka közelében, ahol az Gábor) meglepetés-előadása zárta.
1000 m magas vulkáni fennsíkon kiala- Másnap Szent László nyomába eredkult szórt tanyavilágot, az önellátáshoz tünk a környéken, három falu – Bögöz,
közelebb álló, hagyományos állattartó Székelyderzs és Székelydálya – tempéletmódot és környezetét ismerhettük lomait, illetve a templomokban találmeg. Meglátogattuk a fenyőkúti tőzeg- ható épen maradt és restaurált Szent
lápot, ahol a tőzegláp egy kis lappföldi László freskókat tekintettük meg. Dáökoszisztémát őriz már 10 000 éve. lyában Bálint Sándor és Ágnes kézTartalmas idegenvezetéssel csodáltuk műves sajtkészítők bográcsos báránymeg ezt a jégkorszakbéli világot, a tokánnyal vártak bennünket. A jóízűen
tápanyagszegény környezethez való elfogyasztott ebéd után lehetőség nyílt
alkalmazkodás megannyi növény- és megtekinteni a juhok fejését, illetve

Az internetes fordulókból és szóbeli
döntőből álló versengésre ezúttal a
Párkányi járás területéről is aktívabban jelentkeztek csapatok (Bátorkeszi, Búcs, Köbölkút,
Párkány). A szóbeli
döntő házigazdája
ugyancsak Felvidék
volt, hiszen a bátorkeszi kultúrházban
zajlott. A vetélkedőt
támogatta Esztergom és Bátorkeszi
önkormányzata, a
Pro Futuro Villa
Kezw
bátorkeszi
helytörténeti
társaság és a Péczeli
József KomáromEsztergom Megyei
Honismereti Egyesület.
A főleg játékos feladatokból álló
április 18-i döntőn minden csapat
arany- és ezüstminősítést kapott.
Május 9-én pedig a fiatalok felkészítő tanáraik kíséretében felkerekedtek, és az olvasott helytörténeti ismereteket a gyakorlatban is
megtekinthették, hiszen egynapos
buszos kiránduláson vettek részt a
régióban. A túra az esztergomi Keresztény Múzeumban kezdődött,
ahol Gergely Endre tanár úr avatott és lelkes idegenvezetésével tekintettük meg az egyházművészeti
gyűjteményt. Ezután átrándultunk
a szlovákiai oldalra, ahol Zsok Gizella bátorkeszi könyvtáros-muzeológus, a fentebb már említett helytörténeti társaság elnöke bemutatta
szülőfaluja legbecsesebb emlékeit,
köztük az államalapítás 1000. évfordulójára készült emlékművet,
a templomdombon álló katolikus
templomot, mellette a Pálffy grófok
egyik tagjának temetkezési helyét.
Az erdődi Pálffyak után Zselízen a
galántai ágból származó Esterhá-

zy-emlékek várták a kirándulókat.
Polka Pál helytörténész sok humorral fűszerezett előadásában Franz
Schubert osztrák zeneszerző zselízi

tartózkodásának legapróbb, néhol
pikáns részleteivel ismertetett meg
minket. A szellemi táplálék mellett
elfogyaszthattunk egy igazi Sacher
tortaszeletet is. Nem, nem Bécsben
jártunk, ahol a Sacher az egyik elsőszámú helyi specialitás, hanem
a dél-szlovákiai Zselízben, ahol az
Esterházy grófoknál szolgált a zsidó származású Franz Sacher szakács és cukrász, a róla elnevezett
híres édesség megalkotója. Szóval
ezek a Franz-ok nagyot alkottak János Károly gróf, családja és a kései
utókor örömére.
Délután négy óra körül Schubert
zenéjétől és a finom tortától elandalítva, fáradtan, de sok élménynyel gazdagodva indultunk vissza a
Dunához. Mindenkinek köszönjük
a részvételt, a szervezést, a pénzügyi támogatást. Jövőre folytatjuk
szűkebb pátriánk felfedezését, mert
a mikrovilágok, mint újfent megtapasztalhattuk, igenis kitekintést
nyújtanak a nagyvilágra!
Peragovics Ferenc

betekintést nyerhettünk a házi sajtkészítésbe.
Az est folyamán egy rendkívül igényes színházi előadáson vettünk részt
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor
Színházban. Matei Vișniec felettébb
aktuális kérdéseket feszegető, Migránsoook – avagy túlsúlyban a bárkánk
című darabja hihetetlen erővel hatott
a közönségre – mindannyian a hatása
alá kerültünk, nehéz volt utána bármit
is mondani.
A nap, illetve az egész kirándulás befejezéseként egy közös vacsorára invitáltak minket erdélyi kollégáink, amit
egy vidám táncmulatsággal zártunk.
Kedden reggel számos élménnyel telve indultunk neki a hosszú hazaútnak.
A találkozó remélhetőleg elősegíti a
három iskola partneri kapcsolatának
további sikeres működését. Az évek
során sok ismeretség és barátság szövődött, tanár és diák kapcsolódott be
és vált ennek a testvériségnek oszlopos
tagjává. A hétvége alatt nemcsak barátságok szövődtek, de távlati tervek is
kovácsolódtak. Az egymás megismerését szolgáló közös tevékenységek,
a jól szervezett tanulmányi kirándulások, a kialakult barátságok arról biztosítanak, hogy az ilyen kapcsolatot
érdemes ápolni.
Legközelebb pedig két év múlva,
2020 tavaszán a
Selye János Gimnázium látja vendégül testvériskoláit Komáromban. Május 9-én közlekedési baleset történt a
Vajányi Orsolya 63-as és 64-es utak izsai kereszteződésében.
A baleset során egy Škoda Favorit vezetője nem adott elsőbbséget egy szabályosan
közlekedő Opelnek. A két személygépkocsi
Kétnapos szakmai továbbképzés Kovácspatakon
ütközését követően a Favorit megpördült
az úton és egy, a főútra való felhajtásra
várakozó kamionnak is nekiütközött. Az
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi és Érsekújvári Területi választmáOpelben egy terhes kismama és a férje ült, a kismama, sem pedig a magzat nem sérült meg.
nya május 17-én és 18-án Kovácspatakon a PANORÁMA SZÁLLÓBAN „A kreatív vezetés és
akik a szülést megelőző orvosi vizsgálatról A Favorit 51 éves vezetője vallomásában azt ála professzionális tanuló szervezet összefüggései” címmel kétnapos szakmai találkozót szervez
tartottak hazafelé. A rémült leendő anyu- lította, hogy a szemébe világító napfény elvakíintézményvezetők számára. Az idei tréningvezető Vass Vilmos egyetemi docens (Óvó- és Taníkát egy arra haladó autós azonnal beszál- totta és nem látta a közelgő Opelt. A balesetben
tóképző Tanszék, TKK Selye János Egyetem Komárom).
lította a kórházba, ahol alapos kivizsgálás érintett gépjárművezetők egyike sem fogyaszután az orvosok megállapították, hogy sem tott alkoholt.
Csütörtökön kezdődik a mű- kompetenciákkal, a kreatív
helymunka, amelynek so- személyiségkomponensek
rán a résztvevők a „miért” fontosságával, a narratíalapkérdésével foglalkoznak vákkal, illetve az esetelemmajd. Ennek során a célok zésekről is szó esik majd.
Egy Renault Vel Satis sze- gálódott kocsival elhajtott a az autón és a kerítésen esett
és elvárások kérdéskör ke- Pénteken délelőtt a miért
mélygépkocsival
karam- helyszínről, de a rendőrjár- kárt előzetesen 900 euróban
retében szó lesz az előzetes kérdéskör kerül előtérbe,
bolozott egy 17 éves fiatal őr már a Komáromi utcán határozták meg a szakértudás feltérképezéséről, a Elsősorban a kreatív iskola
Naszvadon, aki eddig isme- megállította. A helyszíni el- tők, az alkohol mennyisége
gondolattérképről és lesz fogalmával kapcsolatosan
retlen okok miatt letért az lenőrzés során a fiatalember azonban olyan magas volt,
ötletborze is. A „hogyan” kaptnak útmutatót a résztveútról és egy családi ház ke- leheletében a szondázás 1,8 hogy a gépjármű vezetőjékérdésére épülő témakörben vők, de szó lesz a szervezeti
rítésének ütközött. A fiatal- ezreléknyi
alkoholszintet nek bírósági tárgyalással
megismerkedhetnek a gya- kreativitásról é a professzioember az alaposan megron- mutatott ki. Az igaz, hogy kell számolnia.
korló pedagógusok a vezetői nális tanuló szervezetről is.

Az anyagi kár jelentős,
a baleset résztvevői kisebb sérüléseket szenvedtek

Új utakon az oktatás

Ittasan, jogosítvány nélkül, neki a kerítésnek
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Növényvédelem

Hiú ábránd

Májusi teendők a kertekben

A tél végén már jelentkeztek
a különböző levélbetegségek
a kalászosok állományaiban.
Többen ezt észlelve elvégezték az első gombaölős kezelést a gyomirtással egy menetben. Most, májusban újra
ellenőrizni kell a kalászos
tábláinkat, ott, ahol korábban megérkezett a várt csapadék, ismét megjelentek a
levélbetegségek. A kalászos
állományok fejlődése rohamos, egy kicsit megelőzve a
naptári időszakot. Mostanra
az ország nagy részén kikalászolt az őszi árpa, az őszi
búza, a rozs és a tavaszi árpa
is vetésidőtől függően szárba
szökkenés és kalászolás kezdete közötti állapotot mutat.
Amint tudjuk a kalászolás
és virágzás vége közötti fejlődési szakaszban nagyon
érzékenyek a kalászosok a
fuzárium fertőzésére, különösen akkor, ha a környezeti tényezők is a kórokozó
fertőzését segítik, vagyis
tartós nedvességet biztosító csapadékos időszak jön.
A kalászosokban nem csak
a betegségek fenyegetnek,
a vetésfehérítő bogarak lárvái is megjelentek, a lárvák
kelése egyre tömegesebb.
(Könnyű meggyőződni erről
egy világos nadrágban, a gabonatáblában tett séta során.)
Rovarkártevők ellen nem
szoktunk tervezetten védekezni, egy kivétellel, ami a
vetésfehérítő elleni kezelést
jelenti. Itt az ideje elkezdeni
a védekezést, még mielőtt a
hámozgatás útján kialakuló
„fehér” foltokat kell meg-

magyarázni magunknak, vagy
környezetünknek, nem beszélve az asszimilációs felület elvesztéséről.
Ha a virágzás időszakában
megtettük a szükséges védekezéseket, általában kétszeri
kezelés elég volt, nem jelent
meg a szokásos súlyos virágés hajtáselhalásban jelentkező
károsítási kép. Ezt követően
most, hogy a meggy a zöldborsó nagyságát is elérte, figyelhetjük meg a hajtáskártételt.
A hervadó hajtásvégek, és
sokszor szinte az egész hajtás
hervadása a monília károsítására vezethető vissza. Ha alaposabban megnézzük a hajtást,
ott találjuk az elhalt (fertőzött)
virágmaradványt, ami a behatolási kapu volt.
A harmadik jelenség a rovarkártevők korai és tömeges
megjelenése az ültetvényekben. Olyan növényt nem találtam az elmúlt napokban, amin
levéltetű ne lett volna, nem
egy-kettő, hanem több százas,
ezres egyedszámú kolóniákban. Csak néhány példa: alma,
szilva, cseresznye, fekete bodza, orgona, hibiszkusz, őszibarack, rózsa, ribiszke. Korán
repül a cseresznyelégy, rajzik
a tarka szőlőmoly, az almamoly, tömegesen a keleti gyümölcsmoly.
A következő észlelés a lisztharmat primer fertőzésének
tömeges megjelenése az almafákon, de ma már a szekunder
tüneteket is látni lehet. Az
időjárás a fertőzés erősödését
segíti. Szőlőben is lisztharmatfertőzésre kell számítani,
az első tüneteket már megta-

lálták, s a fertőzés terjedését,
erősödését bárhol észlelhetjük. Egyetlen mondatban
összefoglalva: van tennivaló
bőven!
Nehéz általános érvényű
technológiai javaslatot tenni
távolból, egy adott konkrét
helyszínre optimális megoldást nyújtani pedig lehetetlen.
Éppen ezért hangsúlyozom,
hogy a technológia iránymutatás nem tud figyelembe venni helyi sajátosságokat.
A kalászosokban a lomvédelemre használható hatóanyagok és készítmények listája
elég terjedelmes, ismert a
triazol csoportba tartozó készítmények jó hatásossága a
lomb- és kalászvédelemben
is, talán ezek közül lehet választani. A vetésfehérítő ellen
az olcsóbb kategóriába eső
piretroidok valamelyike is
segítséget nyújthat. A virágfertőző monília ellen vegyszeresen már nem tudunk
védekezni, majd a gyümölcs
védelmében kell ismételten
kezeléseket végezni.
A cseresznyelégy ellen most
még alkalmazhatjuk a hoszszabb hatástartamú készítmények valamelyikét, pl. Actara
(II. forg. kat.), Mospilan 20
SP (III. forg. kat.).
A levéltetvek ellen az előbb
említett két készítmény is bevethető.
– 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!

– Miért nem lehet az anyóssal bújócskázni?
– Mert ki az a hülye, aki megkeresi?
Az agresszív kismalac találkozik a jótündérrel.
– Kettőt kívánhatsz, malacka!
Malac megvakarja a fejét.
– Te tündér, a mesében mindig három
kívánságot szoktak teljesíteni! Nem
lehetne, hogy nekem is három kívánságomat teljesíted?
– Dehogynem – mondja a tündér. – És
mi a második?!
– Jean, engedje le az órámat az erkélyről a kertbe!
– Miért uram?
– Mert fel akarom húzni.
A szőke nő vezet, és elüt a buszmegállóban hat embert. Jön a rendőr és mondja: – Hölgyem, ön elütött hat embert!
Erre a szöszi: – Mért, mennyit szabad?

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A hét második felében találkozik valakivel, akivel nagyon gyorsan egészen közeli kapcsolatba bonyolódhat. Mivel általában sokat gondolkozik érzelmi kapcsolataiban is, és rengeteg kommunikációra van szüksége,
hogy közel engedjen magához valakit, önön múlik, mennyire
lesz viharos gyorsaságú a közeledés.
HALAK (február 21. – március 20.) Környezetét sokszor megtéveszti a külseje. Vonásainak finomsága, az a fajta szépség és
természetes elegancia, ami árad önből, arra enged következtetni,
hogy törékeny és sebezhető. Pedig önben egyesül a finom szépség és az erő.
KOS (március 21 – április 20.) Ön tud hűséges társ lenni,
képes a tartós kapcsolatra, de ha sokáig nem történik semmi
változás, vagy ha partnere – akár csak egy időre is – nem
jelent önnek kihívást, türelmetlenné válik. Mindenképpen
olyan párt keres magának, akivel harcolhat és akit soha nem
tud egészen legyőzni.
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten szokatlanul közlékeny hangulatban lesz, szívesen tárja a világ és környezete
elé érzelmeit. Ismert óvatossága és megfontoltsága mintha
soha nem is létezett volna. Nyugodtan engedje el magát, kedvesének nagyon is kedvére lesz ez a fajta változás, úgy érzi
majd, mintha új partnere lenne.

Az öreg székelynek napi 100 litert tejelő tehene van, csodájára is jár ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is érdeklődni:
– Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ilyen sok tejet ad?
– Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
– ???
– Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdezem a
Riskát, hogy „Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?”

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Lehet, hogy felbukkan
ezen a héten egy komolyabb kísértés, ám ön legfeljebb csak
eljátszadozik a gondolattal, hogy mi lenne, ha…, de közben
nehezen tudja akár csak elképzelni is, hogy felrúgja eddigi
életét, azt a biztonságot, amit mostani párja jelent önnek és
kilépjen az ismeretlenbe.
RÁK (június 22. – július 22.) Azokban az időszakokban,
amikor nyakába szakad minden otthoni teendője, valószínűleg újra azt érzi, hogy a család és az otthon területe nem elegendő intellektuális képességeinek és érdeklődési körének
kielégítésére. Mindenképpen gondoskodjon más, nagyobb
szabadságot és lehetőségeket nyújtó programokról!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Egészen elbűvöli, hogy partnere milyen pontosan képes kifejezni érzéseit. Bármilyen más témában képtelenség önt zavarba hozni,
akármit képes néven nevezni és szavakba foglalni, de saját
érzéseivel kapcsolatban ezt mintha külön tanulnia kellene.
Legyen türelmes önmagával, ahogyan párja is.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Végre elérkezett
az az időszak a párkapcsolatában, amikor képes ellazulni,
lazítani tud és leveti a páncélját. Partnere örömmel tapasztalja mindezt, de talán ő is érzi, hogy lelkének egy kis részét
még mindig elrejti, és éberen őrködik, nehogy valahogyan
kiszolgáltatottá vagy függővé váljon.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Meglehetősen
mozgalmasnak ígérkezik most a családi élete. Mintha minden rokona önt szeretné most látni, több helyre meghívják
és szívesen eleget is tesz ezeknek az invitálásoknak. Jól esik
megtapasztalnia, milyen sokat jelent családjának és mennyire számítanak önre.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Egyszerűen muszáj
valamiben hinnie, kell, hogy maga elé kitűzött célokért tudjon
küzdeni, még ha azok nem egészen reálisak is. Ha ezt sikerül
megértetnie partnerével, ő is kevésbé fog aggódni realitásérzéke miatt és végre ön is nyugodtan szárnyalhat és fantáziálhat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Külső szemlélő talán
önzőnek és érzéketlennek tarthatja, de valójában ön attól retteg,
hogy egész életében unalmas és földhöz ragadt dolgokkal kell
foglalkoznia, márpedig ezt legfeljebb átmeneti megoldásként
tűri, és közben tovább szövögeti álmait, amelyeket bizonyára
meg is fog valósítani.
BAK (december 22. – január 20.) Elképesztő mértékben bízik saját képességeiben, az önbizalma azonban most könnyen
változhat elbizakodottsággá, ha nem rendelkezik elegendő önmérséklettel. Körülzsongják hódolói, és ön nem szívesen bántja
meg egyiküket sem a nyílt visszautasítással, inkább mindenkit
hiteget egy kicsit.
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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
Rekonštrukcia
bytov
Lakásfelújítás

Eladók 7-hetes

Dominant
tojójércék

több színben,
3,70 euró/db áron.
Tel.: 0902 170 287,
illetve 0905 270 597.

Tel.:
0948 622 051
905 450 570

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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MŰSORAJÁNLAT
május 19-től 25-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

7.00 Mesék, 12.50 Gyilkos
sorok (amer.), 13.55 Las
Bandidas
(francia-mexikói), 15.55 Seriff az égből
(olasz), 18.00 Tények, 18.55
Mi kell a nőnek? (amer.),
21.35 Csábítunk és védünk
(amer.), 23.30 Vissza a jelenbe (amer.), 1.35 A férjem védelmében (amer.)

6.25 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 9.40 Párosban a
városban (amer.), 11.40 A
keményfejű (amer.- olasz),
13.45 A nyabuli (amer.),
15.50 Vadócka (amer.),
18.00 Tények, 18.55 A
nag y duet t, 21.30 Holiday
(amer.), 0.30 Poltergeist
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 14.0 0
Nevelésből
elégséges
(a mer.), 14.30 Halálos
feg y ver (a mer.), 15.35
A T homas Crow n-üg y
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz plusz , 20.0 0
A t a ná r (mag ya r), 21.0 0
Red 2 (a mer.), 23.25 Kép telen ka mpá ny (a mer.),
1.15 Ö rdögi út a boldogság hoz (a mer.)

RTL II

9.30
Hupikék
törpikék
(amer.), 10.00 Taxi (francia), 11.00 Robin Hood
legújabb kalandjai (amer.),
13.00 A hang ereje (angolamer.), 15.00 UEFA Magazinműsor, 16.00 A gyanú
árnyékában, 20.00 A hűséges (amer.), 22.20 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
23.20 A panamai szabó
(amer.)

M2

11.45 Góg yi felüg yelő,
12.45 Rozsdalovag, 13.20
Bobby és Bill, 14.20 A hó k i rály nő, 16.40 Micimackó, 18.15 Lasse és Maja,
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 A z elveszet t zsar u
(amer.)

Duna tv

9.10 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 11. 30 A C s í k s o m l yói p ü n kö s d i b ú c s ú ,
14. 55 Jó n a k l e n n i jó,
15. 2 5 A k i ke t a p a c s i r t a
el k í s é r (m a g y a r), 17.0 0
Gaszt roangyal,
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 ny á r i
k a l a n d (m a g y a r), 2 0. 35
C s o d á r a v á r v a (a m e r.),
2 2 .11 A z ö r d ög ü g y vé dj e
(a m e r.)

Duna World

11.25 A l k alom (mag ya r),
13.20 Dok u ment u m f il m ,
14.45 Csalá d-ba r át , 16.15
Csí k som lyói
pü n kösd i búcsú , 18.50 Té rké p,
19.25 Í zőr zők , 21.0 0 H í ra dó, 21.35 Csá ngók , 23.40
O pe r a Café, 1.35 A k i ket a
pa csi r t a el k ísé r (mag ya r)

Pozsony 1

12.05 Egy alkimista titkai (szlovák), 13.30 Mit
tudom én, 15.00 Jégkrong
vb, 17.55 Úttalan utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.30
A test titkai, 21.30 Talk
show, 22.25 Az igazság
(német)

Pozsony 2

11.45 Tudományos magazin, 13.35 Farmereknek,
14.00 Horgász magazin,
15.25 Bajnokok Ligája
magazin, 16.45 Labdarúgás, 19.00 Jégkorong vb,
21.58 Hírek, 22.00 Jégkorong vb, 23.45 A híd
(dán-svéd)

Markíza tv

7.50 A királyf i és én
(amer.), 9.55 Moder n Hamupipőke (amer.), 12.00
Királyi
esküvő,
15.00
Szupersztár, 17.45 Szupersztár – Döntő, 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Szemfény vesztők 2
(amer.), 23.10 A kur uzsló
2 (német)

JOJ TV

9.10 Gumimacik, 9.40 Náluk, otthon, 10.15 Viszlát, nagyi!, 11.05 Szülők
felügyelet nélkül (amer.),
13.15 Féktelenül (amer.),
16.50 Minden, amit szeretek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Királyi esküvő, 22.40 Ismerkedés

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 9.20 Csillagok háborúja (amer.), 9.45
Csingling (amer.), 11.05 A
gyereknepper (amer.), 12.50
A zűr bajjal jár (amer.), 15.25
A tanár (magyar), 16.40 Keresem a családom, 18.00
Híradó, 18.55 A barátságos
óriás (amer.), 21.15 Godzilla
(amer.-japán), 0.30 Bosszútól
fűtve (amer.)

RTL II

9.15 A hang ereje (amer.),
11.15 Az élet Prada nélkül (mexikói-amer.), 13.20
Segítség, bajban vagyok!,
18.20
Négy
karácsony
(amer.), 20.00 Azt beszélik
(amer.), 22.00 A hűséges
(amer.), 0.15 Négy karácsony (amer.)

M2

12.45 Rozsd alovag, 13.20
Bobby és Bill, 14.0 0 Hollócsk a , a k is rosszcsont ,
14.20 A hat hat t y ú (né met), 16.20 D r. Plü ssi,
16.40 M ici ma ckó, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 La sse
és Maja , 20.15 Tut i g i m i
(a me r.), 21.10 Ébredések
(a me r.), 23.40 M it gondolsz , k i vag y?

Duna tv

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 Válasz út vá ndora , 14.20 Rex Rómába n
(német- olasz), 15.15 Eg y
szerelem gasz t ronóm iája (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, sze retlek!, 21.0 0 Szoba k ilát ással (a ngol), 23.0 0 Szent
Ferenc (olasz)

Duna World

10 . 3 0 V i r t u ó z o k , 13. 2 0
N a g y o k , 13. 5 0 B ú c s ú
M a g y a r o r s z á g o n , 14 . 5 0
I s m e r d m e g! , 16 . 5 0 H é t v é g i b e l é p ő, 18 . 55 Ö t
k o n t i n e n s , 19. 2 5 H a z a já ró, 20.0 0 Gasz t roa ng y a l , 21. 35 To m i , E r v i n
é s a z i s k o l a , 2 2 . 35 H o g y
volt?

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.4 0 A g a t h a C h r i s t ie:
Poi r o t , 15. 30 H a r c A n gl i á é r t , 17.45 Me nj ü n k
a ke r t b e!, 18 .15 Ko n yh á m t i t k a i , 19.0 0 H í ra d ó, 2 0.0 0 Jé g ko r o n g v b,
2 3.10 Poi r o t (a n g ol)

Pozsony 2

12.25 A v ilágörök ség ré szei, 12.40 A ga zd agság
nem a d ész t , 15.0 0 A z
élet örömei, 15.30 Jég ko rong vb, 18.30 Est i mese,
19.10 Ch ip és Dale, 19.55
H í r a dó, 20.10 Tí z pe rc
sze relem , 21.15 Halleluja , 22.30 Blue Ja sm i ne
(a me r.)

Markíza tv
6.55 Tom és Jerry, 9.20
Ovizsaru (amer.), 11.35
Chart Show, 13.40 Szemfényvesztők 2 (amer.),
16.25 Konyha, 17.00 Felvég, alvég, 18.15 Szomszédok (szlovák), 19.00
Hí radó, 20.25 Szupersztár,
23.00 Szupersztár – Döntő, 23.30 Ne engedj el!
(amer.)

JOJ TV
9 . 4 0 G u m i m a c i k ( a m e r. ) ,
1 0 . 4 0 G e i s s e n é k , 11 . 4 0
E r a g o n ( a m e r. ) , 1 3 . 5 0
A varázslatos orchidea
( a m e r. ) , 1 5 . 5 0 Ú j k e r t e k ,
16.50 A nyaraló, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
H e r k u l e s ( a m e r. ) , 2 2 . 4 0
H a l á l o s m e l ó ( a m e r. )

M1

M1

KEDD
M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

TV2

TV2

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

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

10.25 Snoopy és Charlie
(amer.), 12.05 Seriff az égből (olasz), 14.10 Seriff és az
idegenek (olasz), 16.10 Csábítunk és védünk (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Bezár a
bazár, 20.50 Vigyázat, szülővel vagyok!, 22.40 Drágám, add az életed!, 23.50
Jöttünk, láttunk, visszamennénk 3 (francia)

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.)

TV2

RTL Klub

6.30
Kölyökklub,
9.20
Volt (amer.), 11.10 Medicine Man, 13.15 Godzilla
(amer.), 15.50 A maszk
(amer.),
18.00
Híradó,
18.55 Holnapolisz (amer.),
21.35 Törésvonal (amer.),
23.55 Hazugságok hálója
(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 Mondák a magyar
történelemből, 12.15 Süsü,
a sárkány, 13.00 Állatkerti
sétány, 15.15 Lasse és Maja,
16.55 Mesélj nekem!, 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

12.50 A múlt ár nyékában
(szlovák), 14.40 Erdészház Fal kenauban (német),
15.35 A heg yi dok tor (német), 16.35 János vitéz
(mag yar), 18.00 Hí radó,
18.35 Sorsok út vesz tője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Cu k i a sütid (amer.),
22.00 Övék a men nyek országa, 22.31 Szent Ferenc
(olasz)

Duna World

11.25 Jómadár (magyar),
13.00 Híradó, 13.15 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, 19.05 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 22.35 Ének a fák tetejéből, 23.30 Csíksomlyói
csángó mise

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
A holnapi újságok, 15.15
Közlekedjünk ésszel, 16.25
Csodálatos kertek, 19.00
Híradó, 20.30 Fantomas
haragszik
(francia-olasz),
22.05 Az ajtó mögött, 22.45
Csendőrtörténetek, 23.45 A
holnapi újságok

Pozsony 2

12.25 Kerékpározás, 14.30
Park, 15.35 Nemzetiségi
magazin, 16.00 Hagyományos gyógymódok, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis, 21.25 Fehér varjak

Markíza

10.55
Jószomszédi
viszonyok, 11.55 Családi
történetek, 12.55 Monk
(amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.20 A konyha,
22.00 Kredenc, 23.00 Reality show, 23.40 Csúcsformában (amer.), 0.40 Monk
(amer.)

JOJ TV
12.20 Topsztár, 12.45 Inkognitó, 14.00 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, 23.40 Zsaruvér (amer.),
0.40 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,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.55 Házon kívül, 23.25
XXI. század

RTL II

12.55 Segítség, bajban vagyok!, 13.55 A gyanú árnyékában, 14.55 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.)

M2

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)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.05 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 Amerikai komédia
(magyar), 13.45 Hazajáró,
14.15 Térkép, 14.45 Családbarát, 16.20 Nemzetiségi
magazinok, 17.35 Ízőrzők,
18.10 Gasztroangyal, 19.30
Hazajáró, 20.00 Banán,
pumpa, kurbli, 21.35 Övék
a mennyek országa, 22.35
Honfoglaló, 23.55 Mindenki akadémiája, 1.35 Magyar
pop

Pozsony 1

12.20 Nők klubja,
Menjünk a kertbe!,
A holnapi újságok,
Csodálatos kertek,
Második lehetőség
gyel), 19.00 Híradó,
A csendőrök (cseh),
Mielőtt meghalunk,
Törvény és rend

13.55
14.25
16.25
16.55
(len20.30
21.55
23.50

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.50
Tudományos magazin, 15.35
Ruszin magazin, 16.30 Horgászoknak, 17.15 Szlovák
falvak enciklopédiája, 17.45
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti
mese, 19.50 Híradó, 20.10
Titkos dokumentumok, 21.00
Riválisok

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.50 Monk (amer.),
14.50 Jószomszédi viszonyok, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák,
19.00
Híradó,
20.30 A legnagyobb győztes,
22.00 Családi történetek,
0.15 Monk (amer.)

JOJ TV
9.25 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 Inkognitó,
14.00 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,
23.55 Zsaruvér (amer.), 0.55
Gyilkos elmék (amer.)

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 Potyázók a portyán
(amer.)

RTL Klub

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!, 2.30 Koronák harca (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,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Szulejmán (török),
0.25 Magyar ul Balóval

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, 21.00 Barátok közt,
21.40 Éjjel-nappal Budapest, 22.50 Halálos fegyver (amer.), 1.35 Graceland
(amer.)

RTL II

RTL II

11.55 Oltári csajok, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.50
Showder Klub, 17.30 Hagyjál
főzni!, 18.30 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.15 Süsü, a sárkány (magyar),
14.20 Aprónép, 15.00 Franklin, 16.10 Mesélj nekem!, 18.00
Mickey egér játszótere, 18.50
Lexi és Lotti, 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)

Duna tv

12.50 Jamie 30 perces kajái,
13.25 Honfoglaló, 14.15 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.10 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 Véletlen (lengyel)

Duna World

11.45 Utolsó padban (magyar), 13.20 Magyar gazda,
13.45 Noé barátai, 14.50
Család-barát, 16.25 Nemzetiségi magazinok, 17.30
Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal, 19.00 Itthon vagy!,
19.30 Magyarország, szeretlek!,
21.35
Ridikül,
22.30 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.), 23.15
Nash Bridges (amer.), 0.00
A holnapi újságok

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.00 Élő
panoráma, 14.30 A diagnózis, 15.35 Magyar magazin,
16.05 Hagyományos gyógymódok, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
22.25
Művészetek, 23.45 Éjszaka
a levéltárban

Markíza tv

12.00 Családi tör ténetek,
13.00 Mon k (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 Talkshow, 23.35
Mon k (amer.), 1.30 Mama
(amer.)

JOJ TV

12.20 Topsztár, 14.00 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.)

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 Mr. Brooks
(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,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.55 Showder Klub, 1.20
CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

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.)

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.)

12.15 Süsü, a sárkány (magyar), 13.00 Nálatok laknak
állatok?, 14.00 Állatkerti
sétány, 15.25 Zou, 16.10
Mesélj nekem!, 17.30 Szófia
hercegnő, 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)

13.00 Nálatok laknak állatok?, 13.30 Digby, a tinisárkány, 14.20 Aprónép,
15.25 Zou, 16.10 Mesélj nekem!, 16.20 Gyerekversek,
18.00 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)

M2

Duna tv

12.00 Hírek, 12.45 Jamie
15 perces kajái, 13.15 Honfoglaló, 14.05 A múlt árnyékában (szlovák), 15.00
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 Fábr y,
22.20 Az öreg hölgy és a
testőr (amer.)

Duna World

11.25 Oktogon (magyar),
13.15 Kék bolygó, 13.40
Opera Café, 14.15 Magyar
krónika, 14.45 Családbarát, 16.20 Nemzetiségi
magazinok, 17.25 Ízőrzők,
18.00 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,
20.30 Arany idők, 21.45
Az esküvő nem a gyáváknak való (német), 23.15
Tör vény és rend, 0.00 A
holnapi újságok

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.00 Élő panoráma, 14.35 Művészetek,
15.30 Roma magazin, 16.00
Hagyományos gyógymódok, 18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 23.55 Rendőrség

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 Monk (amer.), 15.00 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!, 23.55 Monk (amer.), 1.40
Mama (amer.)

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45
Inkognitó, 14.00 Doktor House (amer.), 15.00
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, 23.10
Zsaruvér (amer.)

M2

Duna tv

12.50 Jamie 30 perces kajái,
13.20 Honfoglaló, 14.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.10 Erdészház Falkenauban (német), 16.05 A hegyi
doktor (német), 17.00 Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Virtuózok,
21.20 Eurovízió, 22.00 A
kommuna (dán-svéd), 0.25
Eg y üt télés (mag yar)

Duna World

11.20 Az idegen gyermek (magyar), 13.15 Kosár, 13.40 Rúzs és selyem,
14.45 Család-barát, 16.55
Öt kontinens, 17.25 Ízőrzők, 18.00 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, 21.55 Úttalan
utakon, 22.40 A mesterdetektív (amer.), 0.30 Talkshow, 1.55 Holnapi újságok
(amer.)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.25
Mozi,
14.55
Fesztivál,
15.10 Szemtől szemben,
16.30 Sport, 17.45 Szia,
Szlovákia!,
18.30
Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
A család, 20.35 Nyugtalan
szerelem (szlovák), 22.45 A
pap gyermekei (horvát)

Markíza tv

10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi
tör ténetek, 12.55 Mon k
(amer.), 14.50 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apu kák, 19.00
Hí radó, 20.30 Szeretők
(szlovák), 21.35 El rabolt ák a g yer mekem (amer.),
23.35 Mon k (amer.), 1.30
Mama (amer.)

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45
Inkognitó, 14.00 Doktor House (amer.), 14.50
Mike (amer.), 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 H í r a dó, 20.35 Minden, amit szeretek, 23.00
A katona 3 (amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május
19-én
Ivó, Milán
május
20-án
Bernát (Pünkösdvasárnap)
május
21-én
Konstantín
május
22-én
Júlia, Rita
május
23-án
Dezső
május
24-én
Eszter
május
25-én
Orbán
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: Orémus Karina mérnök és Illés Viktor, a nagymegyeri Vass Krisztián és a gútai Ágh Mária, a gútai
Kürti Szabolcs és Földes Edina, a gútai Németh István
és a kocsi (Magyarország) Móri Adrien Rita.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a marcelházai Rigó
Vivien és Góth Annamária, a lévai Horváthová Kristina, a nagyharcsási Rigó Mirella, a szentpéteri Adamiková Anikó és Anna, a tapolyhanusfalvi
Piroska Attila, a komáromi Finta Julianna, Chalupníková Sofia, Lukuvka Eduard, Hegedűs Gergő György
és Kelemen Ryan Roland.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Vans Aurel (89 éves), Nagy Ferenc (77 éves),
Bodó Mária (76 éves), Bódi Klára (92 éves), Varga Mária (67 éves), Eliašová Irena (98 éves), Skuliba Anton
(81 éves), a gútai Kürti Juliana (86 éves), Mernyo Karol
(45 éves), Néveri Zsuzsanna (59 éves), Danihel Matej
(62 éves), Lakatos István (68 éves), Keszeli István (60
éves) és Forró Jolán (86 éves) a dunaradványi Tárnok
András (88 éves), a szentpéteri Molnárová Mária (79
éves), a nagykeszi Varga Valentin (76 éves).
Emléküket megőrizzük!
Eladó 2017 augusztusától 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak,
és mindazoknak, akik május 9-én
elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe a szeretett testvért,
nagynénit és kedves rokont,

A Dunatáj receptkönyvéből

Pandúrgulyás
Hozzávalók:

10 dkg sertészsír
20 dkg vöröshagyma
1 db tv paprika
1 db paradicsom
fűszerpaprika ízlés szerint
0.5 kg sertésvelő (tisztított)
15 dkg gomba
20 dkg zöldborsó
20 dkg sárgarépa
15 dkg fehérrépa
15 dkg karalábé
10 dkg zeller
2 db babérlevél
1 db citrom (héj nélkül)
tárkony ízlés szerint
kapor ízlés szerint

1 kk mustár
1 kk tárkonyecet
2 gerezd fokhagyma
só ízlés szerint
2 dl főzőtejszín
2 dl tejföl
1 db hegyes erős paprika
5 l víz

Elkészítése:
Hagyományos módon borjúpörköltet készítünk. Zsírban megpirítjuk a vöröshagymát, beletesszük az apróra vágott paprikát
és paradicsomot. Fűszerpaprikát szórunk rá, majd beletesszük a
húst, sóval ízesítve szakaszosan pároljuk. Időközben julienne-re
vágjuk a zöldségeket, a gombát felszeleteljük. Mikor a hús félig
megpuhult, beletesszük a sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a
zellert, a karalábét, a gombát, a zöldborsót, az apróra zúzott fokhagymát. Egy kicsit összeforgatjuk a pörkölttel.
Beletesszük a karikára vágott citromot, a babérlevelet, ízlés szerint az erős paprikát. Tárkonnyal, mustárral, kaporral, sóval ízlés
szerint ízesítjük. Összeforraljuk és a végén tárkonyecettel ízesítjük. Tejszínnel dúsítjuk. A finomra vágott hagymát megpirítjuk,
beletesszük a kockára vágott velőt, sóval, törött borssal és finomra vágott petrezselyemzölddel megpirítjuk. Tálaláskor a velőt a
tányér aljára tesszük, rámerjük a forró illatos levest, végezetül
tejföllel meglocsoljuk. Citromkarikával tálaljuk.

EPRES-PUDINGOS SÜTI
Hozzávalók:
25 dkg háztartási keksz
60-70 dkg eper
3 csomag vaníliás pudingpor
2,5 evőkanál liszt
1,5 liter tej
3 dl víz
1 csomag tortazselé
2 csomag vaníliás cukor
9 evőkanál kristálycukor
Elkészítése:
Először elkészítjük a vaníliás puding felével bevonjuk,
pudingot. 1 liter tejet felte- újabb kekszréteg jön, a teteszünk melegedni 8 kanál cu- jére pedig a maradék puding.
korral és 1 csomag vaníliás A tetejét félbevágott eperrel
cukorral (ízlés szerint több/ díszítjük.
kevesebb cukorral). Közben a Három dl vizet meglangyomaradék fél liter tejben csomó- sítunk 1 kanál cukorral és 1
mentesre keverjük a vaníliás csomag vaníliás cukorral,
pudingport és a lisztet. Ha a tej majd beleöntjuk a tortazselét,
felforrt, folyamatos kevergetés és 1 percig forraljuk.
mellett hozzáöntjük a puding- Megvárjuk, míg langyosra
poros tejet, majd az egészet hűl, és egyenletesen a sütink
tetejére öntjük.
sűrűre főzzük.
Félretesszük hűlni, és ha már Hűtőbe tesszük, és másnap
langyos, kirakunk egy sor ház- kis kockákra szeljük.
tartási keksszel egy kb. 35x20
cm magas falú tepsit. Erre
kenjük a puding 1/3 részét.
Majd megint egy sor keksz
következik, erre kerül az eper
fele, amit félbevagdosva helyezünk a kekszre. A maradék

Árnyékolástechnika
és szerviz

S Z U D O K B
Redőnyök * reluxák
*
szúnyoghálók
kedvező áron!

Tel.: 0917 381 073
* Eladó egy jó állapotban levő
OPEL AGILA 1,2-es személygépkocsi. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 063 190.
• 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.

Szabó Erzsébetet,

aki életének 84. évében távozott
szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte
szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak
és mindazoknak, akik május 14-én elkísérték utolsó útjára a gútai temetőbe a
szerető feleséget, édesanyát
és drága rokont,

Néveri Zsuzsannát
(született Kürti),

aki türelemmel viselt, hosszú szenvedés után,
életének 59. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte szavait, amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Csak az hal meg,
kit elfelejtenek…
Fájó szívvel emlékezünk május 18-án

Madarász Etelre
Csicsón,

halálának 10. évfordulóján.
Emlékét őrző
lányai családjukkal.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap,
de szívünkben él, örökké ott marad.
Hálával és tisztelettel
emlékezünk május 19-én,
halálának 13. évfordulóján

id. Gőgh Lajosra
Gútán.

Emlékét őrzi szerető családja

AT L É T I K A
Újabb sikerek a kerületi atlétikai bajnokságon

Május 2-án Nyitrán szervezték meg a középiskolások atlétikai
bajnokságának kerületi fordulóját, melyen a komáromi Selye
János Gimnáziumot 26 diák képviselte különböző versenyszámokban.
A kimerítő nap után végül 11 B) * diszkoszvetés… 2. hely:
éremmel tértek haza iskolánk Vince Veronika (IV. B) * súlydiákjai, köztük a legnagyobb lökés… 5. hely: Czibor Kinga
sikert Pint Lilla (V. N) érte el, (III. C) * távolugrás… 3. hely:
aki a 800 m-es távot 2 perc 30 Horján Alexandra (IV. B) *
másodperc alatt teljesítette, magasugrás… 3. hely: Horján
amivel nemcsak az első helyet Alexandra (IV. B)
szerezte meg, de iskolai rekor- Fiúk – futás 100 m… 2. hely:
dot is állított, így ő képviselheti Szabó Richárd (IV. C) * futás
iskolánkat az országos döntő- 200 m… 2. hely: Szabó Richárd
ben. A diákokat Diósi Viktor és (IV. C) * gátfutás 110 m… 2.
Paraska István készítették fel.
hely: Bútora Bálint (IV. A) *
Egyéni eredmények:
diszkoszvetés… 3. hely: Csóka
Lányok – futás 200 m… 4. Dávid (III. D) * súlylökés… 3.
hely: Édes Lili (IV. A) * futás hely: Csóka Dávid (III. D) * tá800 m 1. hely: Pint Lilla (V. N) volugrás… 3. hely: Bútora Bá* futás 1 500 m… 5. hely: Fin- lint (IV. A) * magasugrás… 4.
ta Viktória (III. A) * gerelyha- hely: Vida Gergely (III. C).
jítás… 2. hely: Fonód Lilla (II.
Vajányi Orsolya

BILIÁRD

LABDARÚGÁS

2. liga – 29. forduló
KFC Komárom – Zólyombrézó 1:0 (0:0)

Vasárnap délután játszotta le utolsó hazai mérkőzését a KFC II. ligás csapata, nem
csoda, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a Duna-parti városban a labdarúgás után.
Négy évtizednyi várakozás után ismét van élvonalbeli csapata Komáromnak, s függetlenül a hét végi idegenbeli találkozó eredményétől, Komárom végképp kikerült a
veszélyeztetettek zónájából, a tabella 8. helyén áll.
A vendégek erre a találko- revette ezt a taktikát, hiszen Nurkovič fejesével győzezóra nem jó előérzettel ér- az első félidőben képtelen lemre vitte csapatát.
keztek, hiszen már tisztában volt a vendégek védelmét Jakab István felvételein
voltak azzal, hogy a komá- áttörni. Hasonló helyzet ala- (jobbra) a komáromiak
romiak tudnak meglepetést kult ki a második játékrész- egyik támadása, (lent balokozni, ezért többnyire a ben is, bár itt-ott megcsil- ra) a győzelmét ünneplő
passzív játékra, azaz a fo- logtatták tudásukat a hazai komáromi csapat, (közélyamatos védekezésre össz- csatárok. Folyamatos táma- pen) a telt lelátó, illetve
pontosítottak. A komáromi dásaiknak a 73. percben lett (jobbra) Baráth György, a
csapat viszonylag korán ész- meg az eredménye, amikor KFC elnöke látható

IV. liga
Nagysurány – Ímely 0:1 (0:0) Hatalmas sikert aratott a vendégcsapat,
amikor a derbimérkőzésen pontot rabolt a hazai csapattól. Az első játékrészben érezni lehetett ugyan a hazaiak pályafölényét, de az ímelyi kaput
remekül védték a vendégek. A második játékrészben, a találkozó 79.
percében Gál szemfüles találata beállította a találkozó végeredményét *
Nemeshodos – Gúta 2:1 (0:1) Nem
kis meglepetésre az első gól a találkozó 7. percében született, amikor
Kókai védhetetlen gólt lőtt a hodosi hálóba. Sajnos, ezután a gútaiak
megtorpantak, inkább védekezésre
összpontosítottak, ám az 51. és 90.
percben ez a taktika megbosszulta
önmagát * Szentpéter – Párkány
3:2 (1:2) A hazai csapat győzelmében kevesen bíztak, hiszen a 9. percben vezetéshez jutottak a vendégek,
majd a 12. percben tovább növelték
előnyüket. Szentpéter első gólja a
30. percben született Németh révén.
A második félidőben egy megújult
hazai csapat lépett pályára és az
52. percben ismét Németh lőtt gólt,
amivel kiegyenlített. A győzelmet
jelentő gól a 90. percben született,
amit büntetőből Lakatos szerzett *
A bajnoki táblázatban 3. Ímely (46
pont), 9. Szentpéter (32 pont), 11.
Gúta (28 pont).
V. liga – 25. forduló
Ekel – Marcelháza 0:4 (0:1) Kellemetlen meglepetést okoztak a vendégek, akik az első negyedórában
még egyenrangó partnernek tűntek,
ám azután folyamatosan ostromolták az ekeliek kapuját. Góllövők: 32.
és 85. perc Hegedűs, 50. perc Szórád, 90. perc Sánta * Nagygyöröd
– Nagykeszi 5:3 (2:1) A kapu előtti
tumultusban öngóllal jutott vezetéshez a nagygyörödi csapat, ami ezúttal a vendégeknél hangulatváltást
is okozott, ráadásul a 12. percben a
hazaiak tovább növelték előnyüket.
Az első félidő végéig Csonka szépítette a kesziek helyzetét. A máso-

dik félidőben fej-fej mellett folyt a
küzdelem, Illés (67. perc) és Tóth
(77. perc) gólja azonban kevésnek
bizonyult a győzelemhez * Naszvad – Ógyalla 1:0 (0:0) A néhol
kissé unalmas első félidő végéig
nem volt gól, a hazaiak győzelmét
jelentő találat a 82. percben Magyar
révén született * Gyarak – Hetény
4:2 (1:0) A mérkőzés végeredménye
nem tükrözi a reális játékképet, a
hetényiek becsülettel állták a sarat,
a hazaiaknak inkább több volt a
szerencséjük, mint a technikai fölényük. A hetényiek góljait Novota
(58. perc) és büntetőből Nagy (73.
perc) lőtte * A bajnoki táblázatban
1. Marcelháza (60 pont), 4. Ógyalla (38 pont), 6. Ekel (38 pont), 7.
Nagykeszi (37 pont), 10. Naszvad
(34 pont), 14. Hetény (25 pont).
VI. liga
Az elmaradt 18. forduló:
Perbete – Pat 3:0 (kontumációs vereség) * Keszegfalva/Megyercs – Dunamocs 1:8 (1:7)
Nem tudott erőre kapni a bajnokság végéig a keszegfalvai vegyes
csapat, s ez tükröződött vissza az
eredményen is Góllövők: Szénási, illetve Oláh 3, Lajos 2, Pálik,
Varró és Janík * Újgyalla – Marcelháza B 4:0 (2:0) A fakócsapat
nem remekelt az újgyallai pályán,
ráadásul védelmük is gyengélkedett. Góllövők: Rigó 2, Kajan 2
* Nemesócsa – Izsa 2:1 (1:0) A
vendéglátókon látszott, hogy szeretnék a pontokat maguknál tartani, ám az izsai csapat mindvégig
jó ellenfélnek bizonyult, s alaposan megkeserítette az ócsai csapat
perceit. Góllövők: Csizmadia,
Horváth, illetve Simon * Örsújfalu – Szilos 1:0 (0:0) Az első félidő
álmossága után Strba büntetőből
szerzett gólja okozott örömöt a
hazai szurkolóknak * Vágfüzes/
Kava – Búcs 2:0 (1:0) Jancsó
két gólja megérdemelt győzelmet
jelentett a hazai csapatnak * Bátorkeszi – Csallóközaranyos 1:2

ÚSZÁS

Április utolsó hétvégéjén az Alsókubin Nagydíjáért
meghirdetett ifjúsági úszóversenyen Komáromot
Patus Keve, Kopčok Max, Čéry Branislav, Kardhordó Richard és Berkesová Tamara képviselték.
Béber Károly mesteredző vezetésével valamennyi úszó
kiválóan szerepelt és javított saját csúcsidején. Kopčok
Max teljesítménye különösen elismerésre méltó, hiszen
mind a hat távján aranyérmet szerzett. Patus Keve 400
méteren ezüstérmes lett szabad stílusban (free style)
valamint a 100 méteres szabad stílusú úszásban bronzérmes, Kardhordó Richard a 100, illetve 200 méteres
mellúszásban bronzérmes szerzett.

(1:0) A hazaiak fölénye megmaradt volna, ha nem követnek el védelmi hibát. Góllövők: Kecskés,
illetve Döme és Hencz.
26. forduló
Perbete – Izsa 8:2 (2:1) Kiegyensúlyozott első félidő után gólzápor... Góllövők: 80., 85., 90. perc
Rigó, 18., 67. perc Bagala, 40.
Andrásik, 56. perc Gašparik, 65.
perc Holub, illetve Smolka a 8.
és 75. percben * Marcelháza B –
Szilos 3:0 (1:0) a 2. percben Šenkár, a 79. percben Varga, majd a
86. percben Mohos lőtt gólt * Dunamocs – Csallóközaranyos 6:5
(2:2) Gólparádé zajlott a pályán és
a vendégeket egy hajszál választotta el a döntetlentől. Góllövők:
22., 40., 47. és 59. percben Oláh,
74. perc Janík, 83. perc Kováč, illetve Lelkes (19., 59., és 76. perc,
Barton 72. perc, 78. perc Döme
* Pat – Bátorkeszi 2:6 (0:2) Az
éllovas vendégek folyamatosan
irányították a találkozó menetét.
Góllövők: Kuchta (65. és 81. perc,
illetve Jozefík (12., 53., és 73.,
Barton (14. és 85.) Németh (63.
perc) * Keszegfalva/Megyercs
– Örsújfalu 1:0 (0:0) A sereghajtók csatájából ezúttal a hazai
csapat került ki győztesen. Góllövő Beke (54. perc) * Újgyalla
– Vágfüzes/Kava 1:0 (1:0) Badala 36. percben berúgott gólja
volt a találkozó legérdekesebb
eseménye * Dunaradvány – Nemesócsa 2:1 (1:1) Az ócsaiaktól
Ódor volt az, aki a 42. percben
berúgta az első gól, erre válasz
három perccel később érkezett,
amikor Vörös volt eredményes.
A 68. percben Szakál fordította
meg a találkozó állását * A bajnoki táblázatban 1. Bátorkeszi
56 ponttal, 2. Marcelháza B (54),
3. Csallóközaranyos (52), 4. Perbete (51), 5. Újgyalla (40), 6.
Szilos (40), 7. Dunmocs (32), 8.
Izsa (37), 9. Nemesócsa (36), 10.
Búcs (32), 11. Dunaradvány (25),

13. Örsújfalu (17), 14. Pat (16),
17. Keszegfalva (7).
VII. liga
utólagos 16. forduló
Nagysziget – Bogyarét 4:3 (3:2)
góllövők: Rohoška 2, Sladký 2, illetve Lakatos, Czafrangó * Bajcs
– Tany 4:0 (2:0) góllövők: Benčo,
Mazan, Tapolcsányi, Zácsik * Ifjúságfalva – Bogya/Gellér 5:0
(2:0) * Negyedi 2, Károlyi, Tóth
és Čaprda.
24. forduló
Nagysziget – Tany 5:0 (2:0) góllövők: Sladký 2, Szulcsányi 2, Kis *
Bajcs – Csicsó 1:2 (1:1) góllövők:
góllövők: Kolompár, illetve Balázs
és Pálfi * Bogya/Gellér – Bogyarét
10:1 (4:1) góllövők: Inczédi Sz. 3,
Inczédi T. 3, Győri 2, Végh, Kváča,
illetve Lakatos * A bajnoki táblázatban 1. Csicsó (50 pont) góllövők: , 2. Ifjúságfalva 43 pont, 3.
Nagysziget (38 pont), 4. Bajcs (31
pont), 5. Bogya/Gellér (24 pont),
6. Bogyarét (24 pont), 7. Tany (2
pont).

Köles Balázst nem kedvetlenítette el a városi képviselő-testület döntése, miszerint elutasítják azt, hogy a komáromi
sportcsarnok mellett egy nemzetközi versenyek előírásainak
is megfelelő biliárdszalont építtessen. A képviselők lényegében
nem is tudatosították, hogy a fiatalember ennek a sportágnak
a szlovákiai élvonalába tartozik. Ezt bizonyítja, hogy tavaly
4:0, idén már 5:0 arányú győzelemmel végzett a szlovák bajnokságon.
A 19-20. század elején még úri tévéközvetítéssel. Mindez nem
mulatságnak számított a zöld- kellett a képviselőknek. Akkor
posztós játék, s míg nyugaton viszont arra sincs joguk, hogy
egyre nagyobb népszerűségnek gratuláljanak Köles Balázsnak,
örvendett, a szocialista álla- aki ismételten Szlovákia pool
mokban kocsmai kellékké vált
a biliárdasztal. Komáromban
Köles Balázs mellett Polách
Jaroslav is mesteri módon
bánik a dákókkal, igaz, Rózsahegyre, Trencsénbe, vagy
Pozsonyba kell utazniuk, ahol
zsúfolásig telt lelátók előtt zajlik a verseny. Komáromban
csak egy-két ember követi a
tévé sportadásain keresztül a
rendkívüli fegyelmet, türelmet,
helyzetfelismerést igénylő versenyeket.
A hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelő versenyszalonokra jellemző, hogy a
legalább 10 asztalnak helyet
adó „porondon” kívül kétol- biliárd, illetve a snoocker bilidalas lelátókkal, a versenyzők árd bajnoka.
elhelyezésére szolgáló szállo- Nem új sportág, mégis úgy tűdarésszel és vendéglővel kell nik, ráfért az ismertség. Nyurendelkeznie. Ilyet akart a gaton a biliárdot a „túlpörgött”,
Köles-család felépíttetni, ami hiperaktív gyerekek legjobb
minden bizonnyal Komárom gyógymódjának is tartják.
új sportközpontja lehetett vol- Komárom nem mutat érdeklőna, rendszeres versenyekkel és dést…

E R Ő S P O RT

Svanczár Róber az Európa-bajnokságra utazik
Svanczár Róbert erőemelő és
személyi edző, a Lipótszentmiklóson megrendezett Nyílt
Szlovák WUAP Nemzetközi Fekvenyomó Bajnokságon
202,5 kg kinyomásával úgy lett
bronzérmes, hogy közben megdöntötte a nemzeti csúcsot is.
Május végén, a franciaországi
Nancy városában megrendezett Európa-bajnokságon versenyez majd az erőember.

S H E I S I N K A R AT E
A Sheisin karateharcosok felnőtt és junior Európa-bajnokságát idén Lengyelországban, Wroclaw városában rendezték meg. A csapat már múlt héten szerdán indult, hogy kipihent legyen
a verseny napjára. A mérlegelés másnap délelőtt zökkenőmentesen ment, így maradt idő egy
kis városnézésre és egy jó ebédre a fogyasztás után (hogy beleférjenek a súlycsoportunkba).
Már januárban, a téli edzőtá- ugyancsak bírói döntéssel verte viszont egy Európa-bajnokborban megkezdték a felkészü- ukrán ellenfelét. A döntőbe ju- ságra kijutni is nagy dolog.
lést a keszegfalvai sportklub tásért az utolsó másodpercben Mindenkinek köszönjük, aki
versenyzői az idei Eb-re, de fejberúgta magyar ellenfelét, bármilyen módon – anyagilag,
többször voltak magyarországi viszont a döntőben őt rúgták lelkiekben, a szurkolásával,
edzőtáborban is. Sokat segí- fejbe, így 2. lett, megszerezve vagy a felkészülésben segítette
tettek az összecsapásokra való a klub hatodik Európa-bajnoki a versenyzőket. Külön köszöfelkészülésben a lengyelorszá- érmét. Markovics Ádám len- net a klubtársaknak!
Markovics János
gi és horvátországi nemzetközi gyel ellenfelet kapott, akivel
megmérettetések, de Duna- szemben az első menetben
szerdahelyen mi is rendeztünk alul maradt. Jakab Adrienn
versenyt. A csapat külön edzés- egy ukrán ellenféllel küzdött,
tervvel készült (napi 2 edzés), aki szabálytalanul rúgta meg.
amit szépen be is tartottak a Ellenfelét leléptették, de sérüsportolók. Ezt a kiváló ered- lése miatt már nem folytathatta
mények is tükrözték, melyek- a küzdelmeket, így a legjobb
nek köszönhetően a wroclawi nyolcban végzett. Szombaton
Eb-n Szlovákiát és a Seishin Hupián Kristína román ellenKarateklubot Hupian Kristína féllel kezdett, akit hosszabbíés Markovics Ádám (Keszeg- tásban (öt percben) vert meg
falva), Jakab Adrienn (Csalló- bírói döntéssel. Ezt követően
közaranyos), Cserepes Zoltán egy grúz ellenfelet kapott, aki
(Nemesócsa) képviselték.
nagyon rutinos versenyzőnek
Pénteken délelőtt fél tizenegy- számított. Hét perces, nagyon
kor mentünk a verseny helyszí- kemény küzdelem után a bírók
nére, ahol 28 ország legjobbjai a grúz lányt juttatták tovább.
mérték össze tudásukat. A juni- Így Tina is a legjobb 8 között
or korosztályban Cserepes Zol- végzett.
tán litván ellenféllel kezdett, A versenyen mindenki kiválóakit bírói döntéssel vert meg, an helytállt. Igaz nem sikerült
majd a következő küzdelmében mindenkinek dobogóra állnia,
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