
A Nyitra Megyei Önkormányzat múlt héten
hétfőn megtartotta 12. képviselő-testületi ülését 

Régiónk a Rába-Duna-Vág  
Európai Területi Társulás tagja

A testület elfogadta a 2018. gazdasági év zárszámadását. Ennek alapján megállapítha-
tó, hogy 2018-at a korábbi évekhez hasonlóan, újra magas, 14,9 millió euró gazdasági 
többlettel zárta. A többletet a megyei önkormányzat a tartalékalapba utalta, amelynek 
forrásaiból idén is a prioritást élvező beruházások valósulhatnak majd meg.

A megyei önkormányzat eldön-
tötte, hogy igénybe veszi a kor-
mány által felajánlott 15 millió 
euró összegű kamatmentes hi-
telt, a legrosszabb állapotban 
levő II. osztályú megyei utak 
és hidak teljes felújítására. Az 
összeget az állami költségvetés 
biztosítja.
A minap megtartott ünnepi köz-
gyűlésen Nyitra megye immár 
hivatalosan is a Rába-Duna-
Vág Európai Területi Társulás 
tagjává vált. Megyénket a tár-
sulás szakmai bizottságában 
Csenger Tibor (MKP) megyei 
alelnök képviseli majd. A társu-
lás történetéhez hozzátartozik, 
hogy 2011-ben jött létre a 4 
megyésre tervezett európai tár-
sulás, ám Nagyszombat megye, 
Győr-Sopron-Moson megye és 

Komárom-Esztergom megye – 
amelyek a társulást létrehozták 
– mellől akkor Nyitra megye az 
alapító tagságtól visszalépett. 
Azóta az európai társulás tagjá-
vá vált Pest megye és Pozsony 
megye, mi pedig 2019-ben vég-
re elértük, hogy Nyitra megye 
is csatlakozott a Rába-Duna-
Vág Európai Területi Társu-
láshoz. Az összetartozáson túl 
ennek praktikus okai is vannak, 
hiszen az Interreg Program 
keretében benyújtott pályáza-
toknál immár Nyitra megye is 
a nagy kiterjedésű, hat megye 
térségét átölelő társulás kere-
tében jelenik meg, különösen 
az újonnan meghirdetett Kis 
Projekt Alap pályázatainál. Sőt 
mi több, a további megyékhez 
hasonlóan immár a pályázatok 

elbírálásának döntéshozatalá-
ban is részt vesz. A térképre te-
kintve megállapíthatjuk, hogy a 
Rába-Duna-Vág ETT területe 
immár zárt, kerek tömböt alkot, 
a jövőben már nem lesz foghí-
jas.
A megyei közgyűlés támogatja a 
Papp Katalin Magán Művészeti 
Alapiskola törekvését, hogy a 
középiskolás korú diákok szá-
mára megnyissa a másodfokú 
képzését és benyújtsa ez irányú 
kérvényét jóváhagyásra, a SzK 
Oktatási Minisztériuma elé. A 
megye hozzájárulása nem meg-
kerülhető, hiszen a jövőben 
a másodfokú képzésre szánt 
forrásokat Nyitra megye fogja 
rendelkezésre bocsájtani rész-
adó formájában.

(Folytatás a 2. oldalon)

Kampányzáró Gútán
Május 17-én, 19 órakor a gútai művelődési otthon nagyter-
mében került sor az Európa Parlamentbe való választások 
kampányzárójára, amelyen bemutatkoznak az MKP jelölt-
jei, Csáky Pál, Tárnok Balázs, Horony Ákos és Környi Zol-
tán, akik egyúttal ismertetik programjukat is. Mint ismere-
tes, az MKP következetesen harcol a kötelező migránskvóta 
bevezetése ellen. A műsorban fellép az amerikai turnéjáról 
hazatért Kovács Koppány, aki Vadkerti Jimmyékkel freneti-
kus sikert aratott az óceánon túl is.

Három nap a keleti csodafák világában
Bonsai kiállítás a múzeumban
Május 16-tól 18-ig a komáromi Bonsai klub jóvoltából a Duna 
Menti Múzeum könyvtárának udvarán (Nádor utca 8.) tekint-
hetők meg. A bonszai növényeket nevezik tálas kertészkedés-
nek is, mivel a legismertebb formája a kis méretű, tálkákban 
nevelt és alakított fák tartása.
Elvileg bármilyen fás szárú két-
szikű növényből lehet bonszait 
nevelni, természetesen ennek 
azért korlátot szabnak az illető 
faj morfológiai jellemzői, pél-
dául a túl nagy levélméret, az 
ágelágazások hiánya, vagy a túl 
nagy távolság a rügyek között.

Tekintettel arra, hogy ezen fa-
jok némelyikének életben tar-
tása éppen speciális igényei 
(magas és kiegyenlített hőmér-

séklet, magas relatív páratarta-
lom) miatt egy átlagos komáro-
mi lakásban szinte reménytelen 
vállalkozás. A Bonsai klub tag-
jainak mégis sikerült.

Ismét jóvá hagyta a parlament
a „himnusztörvényt”

A szlovák parlament pénteki ülésén a képviselők ismételten megszavazták a nemzeti jelképek-
ről szóló törvényt, s mivel ezzel letörték a köztársasági elnök vétóját, május 15-től a törvény 
érvénybe lépett. Ennek alapján, hivatalos küldöttség jelenléte nélkül tiltja és büntethetővé teszi 
más nemzetek himnuszának lejátszását.
A rossz idő ellenére két héttel 
ezelőtt a szlovák parlament 
épülete előtt, polgári kezde-
ményezésre Szlovákia magya-
rok lakta területeiről több mint 
félezren énekelték el nemzeti 
imánkat, jelezve azzal a Fel-
vidék tiltakozását. Érdekes, de 
a tömegben csak az MKP köz-
ponti vezetése képviselte ma-
gát, a megbocsáthatatlan hibát 

elkövető Most-Híd tagjai nem!
Kevés szó esik arról, hogy a 
vegyespárt ugyan gyorsított 
eljárásban törvénymódosítást 
terjesztett elő, az azonban csak 
pontosítja más államok himnu-
szának lejátszását és a kiszab-
ható büntetés lehetséges okait, 
de nem szorgalmazza, tehát 
nem javasolja az ide vonatko-
zó passzus eltörlését.

Az igazsághoz hozzá tarto-
zik az is, hogy a Híd 13 tagú 
frakciójából 11 képviselő el-
lenezte a törvény elfogadását, 
akárcsak a párton kívüli Simon 
Zsolt, valamint a SaS teljes 
frakciója. Az általános véle-
mény az, hogy nem magyaráz-
kodni kellene a Hídnak, hanem 
az első olvasatnál már nyíltan 
elutasítani.

A XXX. Imanapon részt vett 
a Mons. Giacomo Guido Ot-
tonello szlovákiai pápai nun-
cius. A diplomáciai jog sze-
rint nagykövetnek számít; a 
legtöbb országban őt tekintik 
a diplomáciai testület rangel-
sőjének (doyenjének). A pápa 
nevezi ki és hívja vissza, a 
nemzetközi jog szabályainak 
megfelelően.

Az ünnepi szentmisét Mons. 
Orosch János nagyszombati 
érsek és a pápai nuncius kö-
zösen celebrálta. A résztve-
vők között ott volt az MKP 
központi vezetője és az EU-
parlamenti képviselőjelöltjei, 
illetve a történemi lovagrend 
képviselői. A prédikációt a 
nuncius írta, szavait magyar 
nyelven tolmácsolták és min-
dennapjaink jó pásztorairól 
szólt. Érdekes, hogy a Híd 
párt és az MKDSZ képviselő-
it sem találtuk a templomban.
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Régiónk a Rába-Duna-Vág ETT tagja lett
(Befejezés az 1. oldalról)

Iskolafenntartói, megyei ha-
tározattal újabb szakközép-
iskolák kaptak lehetőséget 
szakoktatásuk színvonalának 
megnövelését célzó pályáza-
tok benyújtására az Integrált 
Regionális Operatív Program 
keretében. Közöttük a Vágsely-
lyei Összevont Középiskola. 
Pályázatának összege 900 ezer 
euró, siker esetén ehhez iskola-
fenntartóként a megye 45 ezer 
euró társfinanszírozással járul 
hozzá.
Csenger Tibor megyei alel-
nök javaslatára Nyitra megye 
is csatlakozik a CORCAP – a 
TEN-T közlekedési hálózatok 
fejlesztése elnevezésű nemzet-
közi projekthez. A projektben 
Németország, Csehország, 
Szlovákia és Magyarország 
egy-egy megyéje, államigaz-
gatási hivatala, közlekedési 
hatósága és nagyvállalata vesz 
részt olyan célirányos sza-
bályzat kidolgozása céljából, 
amely optimalizálja a meglévő  
TEN-T közlekedési hálózato-
kat, meghatározza multimodá-
lis logisztikai központok elhe-

lyezését, az európai vízi, vasúti 
és közúti szállítási folyosók 
összehangolását a sokkal tisz-
tább, környezetkímélőbb teher-
fuvarozás céljából. Ne feledjük 
el, hogy a Duna VI. számú eu-
rópai vízi közlekedési folyosó, 
a Pozsony–Galánta–Érsekúj-
vár–Párkány–Budapest vasút-
vonal pedig a IV. számú euró-
pai vasúti közlekedési folyosó 
egy szakasza. A projekt értéke 
2,5 millió euró, amelyet az EÚ 
költségvetése fedez.
Mivel az előző pályázati fel-
hívás eredménytelenül vég-
ződött, Nyitra Megye Önkor-
mányzata újra meghirdette 
pályázatát az Érsekújvári Köz-
művelődési Intézet igazgatói 
tisztségének betöltésére.
A Nyitra Megyei Önkormány-
zat Hivatala jóváhagyásra 
nyújtotta be a megyei képvi-
selő-testülete elé 6 pályázati 
rendszer – műemlékek védel-
me, kultúra, sport, idegenfor-
galom, idegenforgalmi létesít-
mények, egészségügyi ellátás 
– összesen 5 általános érvényű 
rendeletének módosítását. Bo-
lya Szabolcs, az MKP megyei 

képviselő-csoportja nevében 
javaslatot tett, amellyel a ren-
deletek átdolgozásra lettek 
visszautalva, hiszen a megyei 
hivatal a tavaly bevezetett új-
donság – a pályázatok kizáró-
lag elektronikus úton történő 
benyújtása – mellett, amikor a 
pályázónak elektronikus sze-
mélyigazolvánnyal kellett ren-
delkeznie, újabb kellemetlen 
újdonságot akart átpasszíroz-
ni, az eredményes pályázatok 
szerződéseinek elektronikus 
aláírását, amely elektronikus 
személyigazolványt és elekt-
ronikus aláírást(!) igényel. A 
képviselő-testület tagjainak 
többsége úgy véli, elég volt a 
tavalyi újdonságból – ennél 
kompromisszumként el lett fo-
gadva, hogy megbízott személy 
is benyújthatja majd a pályáza-
tokat, aki rendelkezik elektro-
nikus személyigazolvánnyal – 
ám az újabb javaslattal nem ért 
egyet, hogy a szerződések alá-
írását is kizárólag elektronikus 
úton lehessen megtenni, ami a 
szerződött féltől megkövete-
li, rendelkezzen elektronikus 
személyigazolvánnyal és elekt-

ronikus aláírással. Mindennek 
oka az, hogy a civil szerveze-
tek, plébániahivatalok, sport-
szervezetek vezetőinek, elnö-
keinek döntő többsége nem 
rendelkezik az elektronikus 
okiratokkal és jelenleg nincs 
is ilyen kényszer, törvényes 
előírás. Az MKP képviselőcso-
portja javaslatával a képvise-
lő-testület egyetértett, hiszen 
a javaslat elfogadása esetén 
alaposan beszűkült volna a jo-
gosult pályázók köre. A megyei 
hivatal átdolgozza a rendeletek 
javaslatát, kiiktatja belőlük az 
újonnan javasolt elektronikus 
eszközök használatát.
Gyarmati Tihamér, az MKP 
képviselő-csoportja nevében 
javaslatot tett arra, hogy a 
megyei hivatal dolgozza ki az 
utazási utalványok átnyújtá-
sának lehetőségét azon megye 
által fenntartott intézményekre 
vonatkozóan, amelyek 49-től 
kevesebb alkalmazottal ren-
delkeznek és számítsa ki en-
nek forrásigényét. Javasolta 
továbbá, amennyiben a for-
rásigények nem terhelik meg 
alaposan a megye költségve-

tését, a megye, mint az intéz-
mények fenntartója utalja át 
az utazási utalványok forrásait 
az intézmények számlájára, 
hogy dolgozóik számára át-
nyújthassák az utazási utal-
ványokat. Javasolta továbbá, 
hogy a megyei hivatal nyújtson 
áttekintést azon megyei intéz-
ményekről, amelyek 49, vagy 
annál magasabb dolgozói lét-
számmal bírnak, átnyújtották-
e dolgozóiknak az államilag 
garantált utazási utalványokat, 
vagy sem. Azon megyei intéz-
ményeknél, amelyek ezt nem 
tették meg, átmenetileg a me-
gye biztosítson forrásokat az 
utazási utalványok kifizetésére 
addig, amíg az állami költség-
vetésből nem térítik meg az ál-
lam által garantált utalványok 
árát. A javaslatot a megyei 
hivatalnak teljesítenie kell, a 
forrásigények függvényében a 
megyei testület dönti majd el, 
jóváhagyja-e az utazási csek-
kek törvényen felüli átnyújtá-
sát.

Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő, az 

MKP frakcióvezetője

Ákos sikere
Nagy Ákos a komáromi Gépészeti és Elektrotechnikai Szak-
középiskola harmadikos diákja a 28. Tompa Mihály Orszá-
gos Versenyen a 4. kategóriában az aranysávosok között a 
3. helyen szerepelt. Varró Dániel Szerenád Saroltának című 
versét adta elő.
Az elektrotechnika szakon ta-
nuló diák vonzódása az iroda-
lomhoz, az előadó-művészet-
hez nem újkeletű. Nagyapja 
szülőfalujának, Keszegfalvá-
nak kultúrfelelőseként, hely-

történészeként, édesapja és 
bátyja pedig aktív színjátszó-
ként nyitottak kaput számára a 
versek, prózák, és a színművek 
varázslatos világába. 
Ákos középiskolai tanulmá-
nyainak kezdetén tagja lett a 
VISZTA színjátszó csoportnak, 
mely a tehetséges, a színját-
száshoz hajlamot érző iparista 
diákokból alakult meg néhai 
Kiss Péntek József vezetésé-

vel. A VISZTA társulatának 
Ákos jelenleg is aktív tagja, 
szabadidejében szívesen olvas 
verset, prózát egyaránt.
Úgy érzi, műszaki jellegű ta-
nulmányai nem jelentenek neki 
akadályt abban, hogy a jövő-
ben valóra váltsa nagy álmát, 
azt, hogy színész lehessen. Si-
keréhez gratulálunk!

PaedDr.Tóth Katalin

Komáromban volt a megyei döntő
A fúvószene nem veszít 

népszerűségéből
Mindenképpen pozitívan kell értékelni, hogy Nyitra megyé-
ben nem csupán a tradíciós együttesek folytatnak aktív tevé-
kenységet, de egyre több az újonnan alakult fúvószenekar is. 
Az elmúlt napokban Komárom adott otthont az ifjúsági és 
gyermek-fúvószenekarok megyei megmérettetésének, ahol a 
tét az országos döntőbe való feljutás volt.
Ebben a tekintetben különös-
képpen elismerésre méltó a 
komáromi Regionális Műve-
lődési Központ tevékenysége, 
amely példásan szervezi és 
irányítja a fúvószenekari fesz-
tiválok és versenyek szervezé-
sét. – Az elmúlt évek tapasz-
talataiból kiindulva abban 
bízunk, hogy az elkövetkező 
időszakban ezen a téren is 
élenjárók maradnak a komá-
romiak – nyilatkozta Ján Jam-

riška, a fúvószenekarok hazai 
szövetségének elnöke.
A Komáromi Napok rendez-
vénysorozatának keretében 
ezúttal a Tiszti pavilon szín-
padán mutatkoztak be a ze-
nekarok, a komáromi Veselá 
kapela, a nyitrai zeneiskola 

Rosinky Jozef csapata, illetve 
az ugyancsak nyitrai megyei 
zeneiskola Madariová He-
lena vezetésével, a bánkeszi 
Kesanka együttes és vendég-
ként nemesócsai Crystal ma-
zsorettcsoport.
A Ján Jamriška, František Petr 
és Marta Komarová összeállí-
tású zsűri aranysávos besoro-
lást adott a nyitrai Rosinsky 
Jozef fúvószenekarnak, ezüst-
sávos besorolást a komáromi 

Vesela kapela együttesnek 
és bronzsávot az ugyancsak 
nyitrai Madariová Helena fú-
vószenekarnak. Ők vehetnek 
részt a június 22. és 23-án 
Lednicrónán megrendezésre 
kerülő országos gyermekfú-
vós versenyen.

Valószínűleg ősszel rendkívüli választások lesznek a községben
Lemondott Nemesócsa polgármestere

Másfél évtized alatt már harmadszor kell időközi választásokat kiírni Nemesócsán. 2004-ben Komjáti László lemon-
dása után öt hónapig Magyarics Dezső alpolgármester irányította a községet, majd 2011-ben egy jogerős ítélet miatt 
Komjáti kénytelen volt végképp lemondani a polgármesterségről. A 2012-es időközi választáson Magyarics Gusztáv 
lett a polgármester, tavaly viszont a választásokat Magyarics Dezső nyerte meg, aki most egészségügyi okokra hivat-
kozva mondott le posztjáról.
Minden valószínűség szerint ősszel kerül 
majd sor az új polgármester megválasztá-
sára, eleget téve a nemesócsai képviselő-
testület erre vonatkozó kérésének.
A 2018-ban megtartott önkormányzati vá-
lasztásokon hárman indultak a polgármes-
teri tisztségért, amelyet Magyarics Dezső 
56,8 százalékkal nyert meg, a korábbi pol-

gármester 36,38 százalék, a harmadik je-
lölt, Szalay Zoltán 6,3 százaléknyi voksot 
kapott.
A lemondott polgármester, Magyarics De-
zső döntését egészségügyi problémáival 
indokolta, az elmúlt hónapokban hosszabb 
ideig tartó gyógykezelései miatt nem tudta 
ellátni feladatát. Az őszi választásokig a 

községet az eddigi alpolgármester, Válek 
Iván irányítja majd, aki független képvise-
lőként már több választási időszakban volt 
a faluban önkormányzati képviselő, így 
megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Jó az 
együttműködés közte és a képviselők kö-
zött, így zökkenőmentesen folytatódhat a 
község vezetése.

Lehár Ferenc szülővárosa néhány napig az operett fővárosa volt
A XI. Nemzetközi Operett Énekverseny

Május 3-tól 5-ig a komáromi Vmk nagytermében immár XI. alkalommal rendezték meg a 
Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekversenyt. A versenybe nyolc ország 48 énekese je-
lentkezett. Előadásukat 5-tagú nemzetközi zsűri értékelte, míg a rendezvény fővédnöke a két 
Komárom polgármestere, Molnár Attila és Keszegh Béla volt.

A szervezők több mint 35 in-
tézményt és magánvállalkozót 
szólítottak meg, hogy segítsék 
az énekverseny lebonyolítását.
Az egyes országok énekesei és 
kísérői a verseny alatt megis-
merkedtek Komárom jelenével 
és múltjával, és csak elisme-
réssel szóltak Komárom neve-
zetességeiről. A kétnapos elő-
döntők után az egyes kategóriák 
legjobbjai kerültek a döntőbe. 
A versenyzőket a budapesti 
Operettszínház Szimfonikus 
Zenekara kísérte Pfeiffer Gyula 
vezetésével. Arról, hogy a kö-
zépdöntőkben a válogatás jól 
sikerült, a hozzáértő közönség 
a döntő gálaesten győződhe-
tett meg. Az est hangulatához 
hozzájárult Keszegh Béla há-
romnyelvű ünnepi köszöntője, 

melyben elmondta, hogy a vá-
ros a további években is min-
dent megtesz Lehár zenéjének 
népszerűsítéséért, és bejelentet-
te, hogy jövőre Lehár Ferenc 
születésének 150. évfordulója 
alkalmából emlékévet hirdet. 
Zenekari kíséretben hangoztak 
el Lehár Ferenc és más ismert 
operett szerzők magyar, orosz, 
román, vietnami nyelven elő-
adott dalai, melyeket a közönség 
vastapssal jutalmazott. 
A zsűri elnöke, Kiss-B. Attila, 
a budapesti Operettszínház fő-
igazgatója – a zsűri további tag-
jai: Dagmar Livorová, a Szlovák 
Zeneművészeti Egyetem ope-
ra-operett ének szakos tanára, 
Szép Gyula, a Kolozsvári Ma-
gyar Opera igazgatója, Kszénia 
Zsarko karmester, a moszkvai 

Női Szimfonikus Zenekar mű-
vészeti vezetője és Kertesi Ing-
rid operaénekes, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem tanára 
– elismeréssel szólt a verseny 
színvonaláról és megköszönte 
szervező és a zenekar áldozat-

kész munkáját. A díjakat a két 
város polgármestere és a zsűri 
elnöke adták át. A nemzetközi 
verseny három kategóriájának 
díjazottai a következők:

Primadonna kategória:
1. helyezettet nem hirdettek * 
2. (megosztott) hely: Bodor Éva 
(Szlovákia) és Marina Kovchina 
(Oroszország) * 3. helyezett Zu-
zana Spót Ballánová (Szlovákia)

Bonviván kategória:
Megosztott első helyen végzett 

Laki Péter, aki egyúttal a kö-
zönségdíjat is elnyerte, valamint 
Ninh Duc Hoan Long (Magyar-
ország/Vietnam) * 2. helyezett 
Sergej Kanygin (Oroszország) * 
3. helyezettet nem hirdettek

Duettek kategória:
Megosztott 1. helyezett Bojtos 
Luca – Erdős Attila (Magyar-
ország), illetve Kis-Lukács 
Bernadett – Rétyi Zsombor 
(Románia) * 2. helyezett Fara-

gó Alexandra – Dénes Viktor 
(Magyarország) * 3. helyezett 
Balázsfi Alexandra – Czuczor 
Dávid (Magyarország/Romá-
nia). A gálaműsoron elhangzott, 
hogy három év múlva ismét 
megrendezik a Lehár Ferenc 
Nemzetközi Énekversenyt. 
Az énekverseny győztesei május 
6-án nagy sikerrel léptek fel a 
teltházas budapesti Operettszín-
házban. 
 Dr. Bende István

Jubileumi, X. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny 
regionális döntője zajlott Gútán

Mesélni mindig jó! 

Április 25-től május 24-ig zajlanak a területi döntők. Nyugat-Szlovákiában Bős, 
Zsigárd, Gúta, Ipolyszakállos ad otthont a mesemondóknak. A nyugat-szlová-
kiai elődöntőkön a Csemadok osztályvezetője, Huszár László az irányító.
A múlt hét végén, Gútán meg-
tartott fordulóból a következő 
mesemondók jutottak tovább 

az országos (Rozsnyón meg-
tartásra kerülő) döntőbe:
I. kategória (1-3.évf.)
Senkulíčová Dézi (Munka 
UAI Komárom), Bukovszky 
Borbála (Szentpéteri AI), Fle-
gel Tímea (Feszty Árpád Ai 
– Ógyalla), II. kategória (4-6. 
évf.)
Balázs Alexandra (Megyer-
csi AI), Molnár Zoltán Dániel 
(Marianum Egyházi Alapisko-
la, Komárom), Pollák Zsófia 
(Gútai AI), Varga Barnabás
IV. kategória (középisko-

lák tanulói)
Lacza Anikó 
(Perbetei AI).

- HL -

Megújul a komáromi Gépészeti és
Elektrotechnikai Szakközépiskola épülete
Május végéig kell befejeződnie a GESZ épülete felújításának, 
amelynek következtében az iskola épületei energiatakaréko-
sabbá válnak és javul az iskola műszaki felszereltsége is. A 2 
és fél milliós beruházás költségeit, 800 000 euró értékben saját 
költségvetéséből fedezi Nyitra megye önkormányzata. A kivite-
lezőnek az intézmény komplett külső felújítását, a főépület, a 
tornaterem, valamint a műhelyek hőszigetelését kell befejeznie.
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Idén tavasszal immár 6. alkalommal szer-
vezték meg a gútai Corvin Mátyás Alap-
iskola pedagógusai a honismereti túrát, 
amelynek keretében ezúttal a Pilisben 
barangolva jutottak el Visegrádra. Mivel 
az időjárás is kegyes volt, jó hangulatban 
zajlott a kirándulás, a 13 km-es távot pe-
dig könnyedén megtették. A túrán ez alka-
lommal részt vett Méhes Csaba is a Nor-
dic Walking Gúta képviseletében. 
Nehéz, fáradtságos, de vidám nap volt.

Vidám túra a Pilisben

Hetven kilométeres történelmi
kerékpárút Dél-Komáromtól

Átadták a Vitézség kerékpárútját, amely Dél-Komáromból indulva, Ács, Csém és Mocsa 
érintésével hívogatja a kerékpározás szerelmeseit. Ez a túraút az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc Komárom és környékének eseményeit mutatja be.
A kerékpárút ötletgazdája dr. 
Mikolasek Sándor komáromi 
Rotary-tag, aki a környék ki-
emelkedő hadi helyszíneit sze-
rette volna rögzíteni a 21. szá-
zadi emberek emlékezetében. 
Az útvonal attól a volt dél-
komáromi Kombinát épülete 

elől indul, amely hamarosan 
a Komáromi Klapka György 
Múzeum új otthona lesz, majd 
az Erzsébet hídon át Észak-Ko-
máromba vezet. Onnan Ács, 
Csém és Mocsa érintésével 
Komáromba érkezik újra visz-
sza.

Az átadón Számadó Emese, a 
Klapka György Múzeum igaz-
gatója – aki egyben a szakmai 
munkákat végezte – elmondta, 
hogy az útvonalhoz tartozik 
egy kiadvány is, amely egy 
történelmi visszatekintés. Ki-
emelte, hogy ami a táblákon 
olvasható, az a kiadványban is 
szerepel.
Az események lektorálását 
Hermann Róbert történész, a 
tervezést pedig Ölveczky Gá-
bor végezte. A kezdeménye-
zéshez számos önkormányzat 
és vállalkozás is csatlakozott.
A túrázók számára húsz meg-
állóhelyet építettek ki, ahol 
tájékoztató táblákat helyzetek 
el, kellő történelmi ismerete-
ket biztosítva. 

Budapesten járt a Selye Gimnázium első évfolyama
Tanulmányi kirándulásra látoga-
tott Budapestre április 30-án a ko-
máromi Selye János Gimnázium 
első évfolyamának négy osztálya, 

nevezetesen 94 diák és 5 kísérő ta-
nár. Első megállónk a Cyberjump 
trambulinpark volt, ahol ferge-
teges élményben volt részünk, és 

kiadtuk a bennünk rejlő hatalmas 
energiát. Felejthetetlen élmények-
kel gazdagodtunk és újra előjött 
belőlünk a kisgyerek. 

Utunk további megállója a 
Dohány utcai zsinagóga volt, 
amely a New York-i után a 
világ legnagyobb zsidó temp-
loma. Paszternák Tamásnak, 
az iskola volt diákjának kö-
szönhetően valósulhatott meg 
ez a látogatás. Tárlatvezetőink 
átfogó képet adtak a zsidóság 
történelméről és szokásai-
ról, illetve megosztották ve-
lünk saját tapasztalataikat is. 
A zsinagóga bel- és külterét 
egy szóval tudnánk jellemez-
ni: gyönyörű. A kertben, ahol 
több száz síremlék van elhe-
lyezve az elhunytak emlékére, 

kiemelkedett egy ezüst 
fa, amely a Holocaust 
áldozatai előtt tiszte-
leg.
A zsinagóga megtekin-
tése után a West End 
bevásárló központba 
érkeztünk, ahol a sok 
éhes pocak végre jól-
lakhatott és mindenki 
kedvére vásárolgatha-
tott. 
Ismét feltöltődve és 
felfrissülve érkeztünk 
meg a Centrál Szín-
házhoz, ahol Puskás Tamás 
rendezésében a fergeteges 

My Fair Lady című musi-
cal varázsolt el minket. Egy 

káprázatos elő-
adást élhettünk 
át Tompos Ká-
tyával és Al-
földi Róberttel 
a főszerepben, 
de színre lépett 
többek között 
Magyar Attila, 
Cserna Antal és 
Borbás Gabi is. 
A koreográfia és 
a zenei aláfestés 
is lenyűgöző él-
ményt nyújtott. 
Ilyen élmények-
kel gazdagodva 

késő este hazafelé vettük az 
utat. Ezúton köszönjük osz-
tályfőnökeinknek, Tóth Évá-
nak (1. C), Fekete Juditnak (1. 
B), Szüllő Líviának (1. D) és 
Elek Józsefnek (1. A), vala-
mint kísérő tanárunknak, Szé-
nássy Editnek, hogy lehetővé 
tették számunkra ezt a felejt-
hetetlen kirándulást. 
Pfeiferlik Anna, Vasík Aron 

Máté és Mikulec Amina 
diákok

Kétkeréken akár a gútai vízimalomig is! A Selye János Gimnázium diákjainak
látogatása az auschwitzi haláltáborokban

Az Élet Menete 2019
Miért éppen Auschwitz? Miért nem Srebrenica, Kambodzsa, 
Bloemfontein, Ruanda, az ukrán Holodomor, az örményor-
szági népirtás vagy az észak-amerikai indiánok tragédiája 
(…és a sor – sajnos – nem teljes.)? A válasz egyszerű, de annál 
bonyultabb. Auschwitz van a legközelebb…
Természetesen a leegyszerű-
sített földrajzi jelző további 
jelentéseket is takar, hiszen e 
közelség egyben érintettséget, 
részvételt és idő-térbeli követ-
kezményeket is magába foglal.
Április 30. és május 3. között a 
komáromi Selye János gimná-
zium diákjai immáron másod-
szor vettek részt Az Élet Me-
nete nevezett rendezvényen, 
amelyet Az Élet Menete Ala-
pítvány budapesti szervezői-
nek köszönhettünk.
A nemzetközi holokauszt em-
léknapot évről-évre Ausch-
witzban rendezik meg. Ezen 
az emléknapon több mint 50 
országból érkez-
nek fiatalok és 
idősek, zsidók 
és nem zsidók, 
hogy a vészkor-
szak áldozatainak 
tiszteletére meg-
tegyék az egyko-
ri halálmenetek 
egyik útvonalát 
Auschwitz I. és 
Auschwitz II. – 
Birkenau között. 
Így tettünk mi is.
A négy napos program a Do-
hány utcai zsinagógában kez-
dődött majd a krakkói Kazi-
miers-negyedben folytatódott. 
A rendezvény további két 
napja, szinte teljes egészében, 
Auschwitzban és Birkenauban 
zajlott. Ez lehetőséget terem-
tett mindannyiunk számára, 
hogy mélyebben megismer-
kedhessünk a vészkorszak 
kérdéseivel, és ezt nemcsak 
a lelkes budapesti vezetőink-

nek köszönhettük, hanem az 
auschwitzi barakkokban létre-
hozott emlékkiállításoknak is, 
amelyek sokszor a művészet 
univerzális nyelvezetével ki-

egészítve segítették a történe-
lem száraz ismereteinek a be-
fogadását. Hazaérkezésünkkor 
a Duna-part Cipőinél gyújtot-
tunk mécseseket.

***
Az Élet menete ideje alatt 
mindannyian kék kabátban 
voltunk. Így a két tábor között 
vonuló kék kabátos embertö-
meg hosszú folyóra hasonlít. 
A Tóra szerint a folyó az idő 
szimbóluma: az időé, amely 
nem moshatja el az emléket. 
Az Élet menete üzenete való-
jában ez, hogy emlékezni és 
emlékeztetni kell – mert az 
emberi sötétség láthatatlansá-

ga, ha láthatóvá válik, köszön-
hetően a tömegeket manipulá-
ló propagandának – szörnyeket 
és szörnyűségeket szül. Ezen 
nem léptünk túl, ma is aktuális.

***
Auschwitzban minden harma-
dik áldozat magyar állampol-
gár volt, mintegy félmillióan 
voltak.

***
A lengyel parlament 1947 jú-
liusában döntött arról, hogy 
a koncentrációs tábor fenn-

maradt részén, 
Auschwitz I. és II. 
területén létrehoz-
za az Auschwitz-
Birkenau Állami 
Múzeumot. Az 
UNESCO 1979-
ben nyilvánította a 
világörökség részé-
vé a helyet. 
„Auschwitz iga-
zi problémája az, 
hogy megtörtént, 

és ezen a tényen a legjobb, de 
a leggonoszabb akarattal sem 
változtathatunk.” – írta Ker-
tész Imre, Nobel-díjas író

Szabó Gábor

Ha az égiek is úgy akarják, a jövő hét folyamán befejeződik 
a gútai Kis-Duna régi töltésén kialakított új kerékpárút asz-
faltozása. A komáromi Korrekt cég szakemberei ugyanis az 
úttest bővítése mellett különösen nagy figyelmet fordítottak a 
korábbi betonpanelek közötti rések tömítésére.
Célgéppel maratták ki még az 
árvíz utáni töltéserősítésekor 
felrakott betonlapok közötti 
üledéket, amelyet azután ru-
galmas aszfalttal tömtek ki. 
A végső aszfaltozás előtt még 
az útpadkák megerősítését is 
elvégezték. Mészáros Imre 
mérnök a gútai területi építke-
zésügyi és környezetvédelmi 
osztály vezetője lapunknak 
elárulta, hogy a speciális mun-
kákra összpontosító komáromi 
cég a 869 m hosszúságú kerék-
párutat 11 cm vastagságú asz-
falttal látta el 4 651 m2-en. Az 
összberuházás értéke 174 240 

euró volt, ennek java részét az 
EU-tól kapott támogatásból, il-
letve a város 5%-os önrészéből 
fedezték.
– Az út átadásával megszűnik 
a régi töltés tetején az átmenő 
forgalom. Erre a sofőröket jel-
zőtáblák figyelmeztetik majd. 
Kivételt csak az ott lakók kap-
nak. A vízimalomig kész a tu-
ristaút, annak másik szakasza a 
Gúta-Vágsellye közötti kerék-
párút kiépítésével egy időben 
újul majd meg – mondta a te-
rületi főépítész.
 Kép és szöveg  

Morovič Orsolya
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MŰSORA JÁNLAT
Május 18-től  24-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,  11.50 
Pogg yász ,  12 .55 A ké t-
szá z éves ember  (a mer.) , 
15.50 A lex felüg yelő 
( leng yel) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 Csábí t u n k és  vé -
dü n k (a mer.) ,  20.50 A z 
ola sz meló (a mer.) ,  23.20 
Mégd rágább a z éle t ed 
(a mer.) ,  2 .0 0 A z i nd í t ék 
(a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.15 
Édesítő, 14.20 Családom 
és egyéb emberfajták 
(amer.), 14.55 Magnum 
(amer.), 15.55 Pluto Nash 
(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Fókusz Plusz , 20.00 
A mi k is falunk (magyar), 
21.05 Faterok motoron 
(amer.), 23.15 John Wick 
(amer.)

RTL II
8.30 Ausz t rá l  expressz 
(ausz t rá l),  10.30 Haz ug 
csajok t á r sasága (amer.), 
12.30 Step Up (amer.), 
14.30 A g yanú á r nyéká-
ban , 17.30 Éj jel-nappal 
Budapest ,  21.00 Showder 
K lub Best of ,  23.00 A 
(sz)ex az oka minden nek
(amer.)

M2
12.55 Kemy, a felfedező, 
13.05 Kemy, a felfede-
ző, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 16.40 Szóf ia 
hercegnő, 17.00 Elena, 
Avalor hercegnője, 18.15 
Trenk, a k is lovag, 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 Egy-
szer volt , hol nem volt 
(amer.), 23.34 Akvár ium 
Stage Pass

Duna tv
10.25 Család-ba rát , 
12.50 Cseppben az éle t , 
13.40 Cseppben az éle t , 
14.35 It thon vag y! 15.00 
Refor mát us is tent isz-
tele t ,  17.00 Gasz t  ro  an-
g yal ,  18.00 Hí radó, 18.35 
Szerencseszombat ,  19.30 
Eg y nyár i  kaland (ma -
g yar),  20.30 Eu rov íz ió

Duna World
10.15 Rejtélyes 
XX.század, 11.35 Egy 
csók és más semmi (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Kékedi László fafa-
ragó, 14.15 Család-barát , 
15.50 I rodalom és könyv, 
17.50 Családi kör, 18.50 
Térkép, 19.20 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.35 
Bagi-Nacsa Orfeuma, 
22.35 Tóth János (ma-
gyar), 23.40 Opera Café

Pozsony 1
11.10 Park,  13.10 Peter 
Nagy,  14.30 Mit  tudom 
én,  16.05 Miss  Marple 
(angol) ,  17.50 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 
( f rancia) ,  0 .10 Miss  Mar-
ple  (angol)
Pozsony 2
11.00 Jégkorong,  12.00 
14.50 Jégkorong,  16.00 
Jégkorong,  20.10 Őran -
gyalok,  20.45 ….vagy 
megölnek (csehszlovák) , 
22.05 A szolgálólány me-
séi  (amer.)

Markíza tv 
8.30 Wild Wild West 
(amer.), 10.40 Rendőraka-
démia (amer.), 12.40 The 
Voice, 16.10 Twilight 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
The Voice, 23.50 A vég-
zet ereklyéi (amer.), 2.30 
Twilight (amer.)

JOJ TV
11.25 Házikedvencek, 
12.00 Randevú Rómában 
(amer.), 14.10 Tomorrow-
land (amer.), 16.50 Gril-
lezzünk!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Töké-
letes hang 2.(amer.), 23.00 
Ave, Caesar (amer.-an-
gol), 1.30 Cunami (auszt-
rál)

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

TV2
7.05 TV animáció, 11.15 
Több, mint testőr, 11.50 
Super Car, 13.25 Főző -
műsor, 14.00 Jenki Zulu 
(amer.), 16.00 Úton haza-
felé 2.(amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 A független-
ség napja (amer.), 22.00 
Fák jú Tanár úr! 2.(német), 
0.40 Boldog karácsonyt 
(amer.), 2.20 Kaszt ing 
minden mennyiségben 
(magyar)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.10 Lila 
füge, 14.20 Házon kívül, 
14.50 A mi kis falunk (ma-
gyar), 16.10 Rendőrakadé-
mia 7.(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 A Karib-tenger kaló-
zai (amer.), 21.55 Godzilla 
(amer.), 1.10 Gyilkos ösztön 
(amer.)

RTL II
11.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 16.30 Megdönte-
ni Hajnal Tímeát (amer.), 
18.40 Éjjel-nappal Buda-
pest, 21.00 Showder Klub, 
22.00 A Showder Klub be-
mutatja, 23.00 Megdönteni 
Hajnal Tímeát (magyar), 
1.10 A (sz)ex az oka mind-
ennek (amer.)

M2
12.35 Pom-Pom meséi, 
13.20 Nicky, R icky, Dic-
ky, 14.15 Andy és az ál-
latkölykök, 15.50 Tig-
r is és Micimackó, 16.40 
Szóf ia hercegnő, 17.50 
Kacsamesék, 18.15 Maja , 
a méhecske (cseh), 20.15 
Violet ta (argent in), 21.05 
Jack ie Brown (amer.), 
23.40 Kár tyavár (amer.)

Duna tv
10.10 Vallási műsorok, 
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Ízőrzők, 14.00 
A rejtőzködő természet , 
15.05 Ez a vil la eladó 
(magyar), 16.30 Hogy 
volt?, 17.25 Borbás Mar-
csi szakácskönyve, 18.35 
Szeretünk, doki! (ausz t-
rál), 19.30 Magyarország, 
szeretlek!, 21.00 Családi 
kör, 22.00 Madam Bovary 
(amer.)

Duna World
8.40 Önök kér ték , 11.15 
Feldobot t kő (magyar), 
13.50 Fény és ár nyék, 
14.50 Szent István Ván-
dorlás, 16.55 Színe-java , 
17.50 Nemzetközi Ci r-
kuszfesz t ivál , 18.55 Öt 
kont inens, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Egy isten, két nem-
zet , 22.35 Hogy volt?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 Poi rot  (a ngol) , 
15.40 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,  23.15 Poi rot 
(a ngol)

Pozsony 2
13.05 Szezon után, 14.30 
Európa szívében, 15.00 
Jégkorong, 16.00 Jégko-
rong vb, 18.50 Jégkorong 
vb, 20.10 Pablo Picasso, 
a géniusz , 21.00 Menj és 
f igyelj!, 23.20 For tuna 
Liga , 23.50 Jégkorong

Markíza tv
8.50 Szellemirtók (amer.), 
10.50 Chart Show, 13.00 
Testreszabott kérdések, 
13.30 Elrablás az inter-
neten keresztül (amer.), 
15.35 Ketté választott ik-
rek, 17.35 Felvég, alvég, 
19.00 Híradó, 20.30 A hí-
vás (amer.), 22.20 Törvény 
tisztelő polgár (amer.)

,JOJ TV
11.00 A tökéletes hang 
2.(amer.), 13.30 Ne mér-
gesítsd a bébiszit ter t 
(amer.), 15.50 Új ker tek, 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr imi, 
19.30 Híradó, 20.35 Kö-
nyör telenek (amer.), 22.35 
A tükör mögöt t (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 
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, 12.00 Noé 
kedvencei, 12.25 Anyák 
gyöngye (amer.), 13.20 A 
konyhafőnök, 15.30 Nye-
rő páros, 16.50 A szeretet 
útján (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A konyhafőnök, 21.40 Ba-
rátok közt, 22.15 Főnök 
inkognitóban, 0.05 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
11.15 Dörmögőék kaland-
jai, 13.00 Dóra, a felfede-
ző, 13.25 Póló, 14.00 Kar-
nevál, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 18.15 Szóf ia 
hercegnő, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Születet t 
szinglik (amer.), 21.25 Én 
vagyok it t!, 22.40 Akusz-
tik, 23.50 The Freeborn 
Brothers, 0.45 Kár tyavár 
(amer.)

Duna tv
12.50 Nigelissima, 13.25 
Szárnyakat a magasba!, 
14.15 Végtelen szerelem 
(török), 15.10 Hat nő -
vér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (olasz), 17.05 
Ridikül, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Kék-
fény, 21.20 A legendák 
hivatala (f rancia), 22.25 
1890 (szlovák), 23.30 
NCIS (amer.) 

Duna World
11.10 Bűnös vagyok (ma-
gyar), 14.20 Családbarát, 
15.50 Életkor, 16.15 Ízőr-
zők, 16.50 Öt kontinens, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 19.30 
Itthon vagy, 20.00 Hogy 
volt?, 21.35 Ridikül, 22.35 
Ismeretterjesztő műsor

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok (len-
gyel), 16.25 Választások, 
16.55 Brown atya (angol), 
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.00 Jégkorong, 23.15 Az 
idősek szelleme (szlovák), 
0.55 Orvosok (lengyel)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.2 
Kerékpártúrák, 13.15 A 
park, 15.00 Jégkorong vb, 
16.00 Jégkorong vb, 18.50 
Jégkorong vb, 20.10 A di-
agnózis, 21.05 Dokumen-
tumfilm, 22.30 Fivérek 

 Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.05 Családi törté-
netek, 13.05 A mentalista 
(amer.), 15.00 Jószomszédi 
viszonyok, 16.00 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Apukák (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Szom-
szédok (szlovák), 21.20 A 
konyha, 22.10 Szórakoztató 
műsor, 0.45 A mentalista 
(amer.)

JOJ TV
8.35 Tárgyalóterem, 10.55 
Rendőrök akcióban, 12.40 
Topsztár, 13.00 Családvé-
dők, 15.00 A hetedik meny-
nyország, 17.00 Hírek, 17.35 
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Inkogni-
tó, 23.00 Heti hetes, 23.55 
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 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 Főnök 
inkognitóban, 13.20 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, 
21.40 Barátok közt, 22.15 
Magnum (amer.), 23.20 Há-
zon kívül, 0.30 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
11.50 Kérem a következőt!, 
13.25 Póló, 14.00 Piknik, 
14.35 Lülü, a teknőc, 17.25 
Mickey egér játszótere, 
19.30 Alvin és a mókusok, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.05 
Született szinglik (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Odaát (amer.), 0.25 Kártya-
vár (amer.)

Duna tv
12.50 Nigelissima, 13.25 
Honfoglaló, 14.15 Végtelen 
szerelem (török), 15.10 Hat 
nővér (spanyol), 16.05 Rex 
felügyelő (olasz), 17.05 Ridi-
kül, 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Önök kérték, 21.25 A 
diagnózis, 22.15 Velvet Di-
vatház (spanyol), 23.05 Ma-
gyarország, szeretlek!

Duna World
11.15 Türelmetlen szeretők 
(magyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.15 Család-ba-
rát, 15.50 Család 2019, 16.10 
Hazajáró, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 19.25 
Itthon vagy!, 20.00 Üdítő, 
21.35 Ridikül, 22.30 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklór, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.00 Jégkorong 
vb, 19.00 Híradó, 20.30 
Rossz bank, 22.15 Titkok 
(angol), 23.00 Orvosok 
(lengyel), 23.50 Nash Brid-
ges (amer.)

Pozsony 2
11.30 Jégkorong vb, 12.00 
Jégkorong vb, 16.05 Sel-
mecbánya, 16.20 Regina, 
17.00 Hírek, 17.25 A család, 
17.55 Elveszett világok, 
18.25 Hírek, 18.25 Jégko-
rong vb, 20.00 Jégkorong 
vb, 22.45 Jégkorong össze-
foglaló, 23.15 Jégkorong vb

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 12.00 
Családi történetek, 13.00 A 
mentalista (amer.), 15.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák (szlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni!, 22.40 Felvég, alvég, 
0.05 A mentalista (amer.)

JOJ TV
8.35 Tárgyalóterem, 10.55 
Rendőrök akcióban, 12.40 
Topsztár, 13.00 Családvédők, 
14.15 Tárgyalóterem, 15.20 A 
hetedik mennyország, 17.00 
Hírek, 17.35 Tárgyalóterem, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Szünidő (szlovák), 21.50 
Kegyetlenek (amer.), 23.50 In-
kognitó, 0.55 Híradó

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 
Madárka (török), 18.00 Té-
nyek, 19.10 Bezár a bazár!, 
20.45 A bank, 22.00 Pénzt, 
vagy éveket!, 23.45 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.00 Pa-
csi!, 12.50 Anyák gyöngye 
(amer.), 13.20 A konyha-
főnök, 15.30 Nyerő páros, 
16.50 Elif (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 
19.35 A konyhafőnök, 
21.40 Barátok közt, 22.15 
Toplista, 0.05 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
11.50 Kérem a következőt!, 
12.00 Mézga család, 13.25 
Póló, 15.25 Kody kalandjai, 
15.50 A dzsungel könyve, 
17.25 Mickey egér játszótere, 
18.10 Szófia hercegnő, 19.30 
Alvin és a mókusok, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Született 
szinglik (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt, 22.40 Odaát (amer.), 
23.25 Az A38 Hajó színpadán, 
0.25 Kártyavár (amer.)

Duna tv
10.25 Család-barát, 12.50 
Nigelissima, 13.25 Hon-
foglaló, 14.15 Végtelen 
szerelem (török), 15.15 Hat 
nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (osztrák), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.35 A maffia 
csak nyáron öl (olasz), 21.35 
Partitúra, 22.35 Quo vadis? 
(olasz)

Duna World
11.45 A Hanákné ügy (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.20 
Horvát krónika, 14.20 Csa-
lád-barát, 15.55 Magyar 
gazda, 16.20 Noé barátai, 
16.45 Novum, 17.20 Ízőr-
zők, 17.55 Gasztroangyal, 
18.55 Szerelmes földrajz, 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.00 Híradó, 21.35 
Ridikül, 22.30 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémi-
ája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Folklorika, 14.25 Orvosok 
(lengyel), 16.25 Választá-
sok, 16.55 Brown atya (an-
gol), 17.40 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Taxi (francia), 
21.55 Mint két tojás (fran-
cia), 23.25 Orvosok (len-
gyel)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpártúrák, 14.25 A 
diagnózis, 15.20 Magyar 
magazin, 17.25 A család, 
20.10 A kutyák titkos éle-
te (angol), 21.05 Választá-
sok, 22.30 Fesztiválpercek, 
23.00 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv
10.00 Apukák, 11.05 Jó-
szomszédi viszonyok, 
12.10 Családi t itkok, 13.05 
A mentalista (amer.), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
16.05 Családi t itkok, 17.25 
Ref lex, 17.55 Apukák 
(szlovák), 19.00 Híradó, 
20.30 Char t Show, 22.35 
Szomszédok (szlovák) 

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.40 Topsztár, 13.00 Csa-
ládvédők, 14.15 A tárgya-
lóterem, 15.20 A hetedik 
mennyország, 17.40 A tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Szóra-
koztató műsor, 22.40 Visz-
lát, nagyi!, 22.40 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, 12.00 Toplis-
ta, 13.20 A konyhafőnök, 
15.30 Nyerő páros, 16.50 A 
szeretet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A konyhafőnök, 21.40 Ba-
rátok közt, 22.15 Gyertek 
át!, 0.10 Brandmánia, 1.20 
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, 
11.50 Kérem a következőt!, 
13.25 Póló, 13.40 Manó 
Benő, 14.45 Lülü, a teknőc, 
17.25 Mickey egér játszóte-
re, 18.15 Szófia hercegnő, 
19.50 Traktor Tom, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Ki-
berma, 21.25 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 23.25 
Kulisszák mögött, 0.25 
Kártyavár (amer.)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.45 Ni-
gelissima, 13.20 Honfog-
laló, 14.05 Végtelen sze-
relem (török), 14.55 Hat 
nővér (spanyol), 15.50 Rex 
felügyelő (olasz), 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Fábry, 
21.45 Éjfélkor indul útjá-
ra a gyönyör (olasz), 23.35 
Próbaút (magyar)

Duna World
11.25 Fent a Spitzbergáknál 
(magyar), 14.20 Család-ba-
rát, 15.50 Kék bolygó, 16.15 
Opera Café, 16.45 Magyar 
krónika, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 19.25 
Itthon vagy!, 20.00 Szenes 
Iván ír ta, 21.35 Ridikül, 
22.30 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 Menjünk a 
ker tbe!, 16.25 Csodálatos 
ker tek , 16.55 Brown atya 
(angol), 17.45 A párbaj, 
18.15 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.00 Jégkorong, 
23.15 Elár ulva (szlovák), 
1.20 Nash Br idges (amer.)

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 12.30 A kutyák 
titkos élete, 14.20 Az élet 
örömei, 16.00 Jégkorong 
vb, 18.50 Jégkorong vb, 
20.10 Dokumentumfilm, 
20.25 Ég és jég, 22.00 
Hírek, 22.25 Rendőrség, 
22.45 Fivérek, 23.15 Jég-
korong

Markíza tv
11.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.00 Családi törté-
netek, 12.55 A mentalista 
(amer.), 14.55 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!, 22.55 
Családi történetek, 0.00 A 
mentalista (amer.)

JOJ TV
9.50 Tárgyalóterem, 10.55 
Rendőrök akcióban, 12.40 
Topsztár, 13.00 A család 
védelmezői, 14.15 Tár-
gyalóterem, 15.20 A hete-
dik mennyország, 17.35 A 
tárgyalóterem, 19.00 K r i-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Inkognitó, 22.00 Heti he-
tes, 22.55 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, 12.50 Anyák 
gyöngye (amer.), 13.20 A 
konyhafőnök, 15.30 Nye-
rő páros, 16.50 A szeretet 
útján (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A konyhafőnök, 21.40 
Barátok közt, 22.15 Dok-
tor Murphy (amer.), 23.55 
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 Odett, 21.25 
Én vagyok itt, 22.40 Odaát 
(amer.), 23.25 Akvárium, 0.25 
Kártyavár (angol)

Duna tv
12.50 Nigellissima, 13.25 
Honfoglaló, 14.15 Végtelen 
szerelem (török), 15.05 Hat 
nővér (spanyol), 16.05 Rex 
felügyelő (osztrák), 17.05 Ri-
dikül, 18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Kamara Virtu-
ózok, 21.20 A hetedik pecsét 
(svéd), 23.05 Kaspar Hauser

Duna World
11.30 Katonák (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.20 
Család-barát, 15.55 Kárpát 
expressz, 17.20 Ízőrzők, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Szerelmes földrajz, 19.30 
Kamara Virtuózok, 21.35 
Ridikül, 22.30 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Folk lór, 14.25 A vi lág 
képekben, 16.25 Csodála-
tos v idékek, 16.55 Brown 
atya (angol), 17.45 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Mit 
t udom én, 22.00 Út talan 
utakon, 22.30 Nem idő -
seknek való v idék (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.25 
Nyitra élő öröksége, 15.25 
Szemtől szemben, 15.50 Nem-
zetiségi hírek, 18.35 Mesék, 
19.40 Hírek, 19.45 Labdarú-
gás, 23.35 Jazz

Markíza tv
9.55 Apukák, 10.55 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 
13 óra (amer.), 23.35 A legyőz-
hetetlen harcos (amer.)

JOJ TV
10.55 Rendőrök akcióban, 
12.50 Topsztár, 13.20 Szuper-
mama, 14.40 A tárgyalóterem, 
15.20 A hetedik mennyország, 
17.40 Tárgyalóterem, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A 
kém, aki dobott engem (amer.), 
23.10 Oltári vőlegény (amer.)
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Támadnak a lótücskök (lótetűk)!

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 melegágyak és a zöldségnö-
vények károsítója, de a különfé-
le szántóföldi növényeket sem 
kíméli. Legnagyobb veszélyt a 
csíranövényekre és a palántákra 
jelent. A kifejlett lótücsök talaj-
lakó rovarlárvákkal, csigákkal 
és egyéb puhatestű szerveze-
tekkel is táplálkozik. Ilyenkor 
hasznos. Ez a haszna azonban 
károsításához képest elenyésző.
A kifejlett lótücsök 4-6 (eset-
leg akár 10 is) cm hosszú, teste 
hengeres, színe barna. Elülső 
szárnyai rövidek, a hátsó pár 
viszont hosszú, hártyás szárny. 
Az elülső lábpár erősen kiszéle-
sedett ásóláb. A tojás ovális, 2 
mm hosszú, okkersárga színű, a 
talajban, tyúktojás nagyságú fé-
szekben találhatók csoportosan. 
A lárva eleinte apró, hangyasze-
rű, szürkésfehér, világossárga, 
majd barna színű.
A melegágyakban és a szabad-
földön a talajt járataival ösz-
szevissza furkálja. A palántákat 
kitúrja, a ceruza vastagságú 
gyökeret vagy a növény föld 
alatti szárát átrágja. Az ilyen 
növény elfonnyad, megbarnul, 
és a talajból könnyen kihúzha-
tó. Szárazság idején a vastagabb 
húsos karógyökeret is megrágja. 
A talaj felszínén futó keskeny 
kanyargós járata szövevényes, 
és kb. 1 cm átmérőjű. Fejlődése 
2 éves. A talajban telelnek, a hi-
degre érzékenyek, néha 1 méter 
mélyre lehúzódnak. 
A kifejlett, ivarérett lótücsök jú-
niusban a meleg éjszakákon fel-
jön a talaj felszínére. Párosodás 
után a nőstény hamarosan tyúk-
tojás nagyságú és alakú fészket 
formál a talajban, mintegy 5-20 
cm mélyen. Június végén, július 
elején ebben helyezi el nagy-
számú (200-300 db, néha még 
annál is több) tojását. A fészek 
helyét a talaj felszínén futó já-

ratból levezető spirális akna, 
és a felette sárguló, pusztuló 
növényzet árulja el. A tojások-
ból 1-3 hét múlva kelnek ki az 
apró, szürkés színű lárvák. Ezek 
kezdetben együtt maradnak, és 
korhadó növényi anyagokkal, 
hajszálgyökerekkel táplálkoz-
nak. A második vedlés után 
rovarlárvákat és vékonyabb 
gyökereket is elfogyasztanak. 
Telelésre 1 méter mélyen is le-
hatolnak a talajba, vagy az is-
tállótrágyába, komposztba és a 
melegágyba ássák be magukat. 
A második telet a lótücsök 
imágó alakban vészeli át, és 
csak a következő tavasszal, 
megfelelő érési táplálkozás 
után fejlődik ivaréretté. A 
legnagyobb károkat ilyen-
kor okozza.
Természetes ellenségei fékez-
hetik elszaporodását. Ezek kö-
zül elsősorban a vakondok és 
a baromfi érdemelnek említést. 
Talajműveléssel, növényápo-
lással egész éven át gyéríthetjük 
a számukat. Párosodás idején 
(júniusban) a talajon mászkáló 
nőstények a talajba süllyesztett 
sima és meredek falú fogóedé-
nyek (pl. konzervdobozok), te-
relőlécek segítségével gyűjthe-
tők össze. A tojáslerakás idején, 
a fészkek kiásásával vagy mér-
gezésével irthatjuk őket.
A védekezés nagyon nehéz, 
mert a kártevő általában éjszaka 
aktív, s túlnyomórészt a talaj-
ban tartózkodik, ott károsít. A 
legeredményesebben akkor vé-
dekezhetünk, ha tojásrakás előtt 
pusztítjuk el a kártevőt, illetve 
mielőtt a fiatal lárvák elhagy-
nák a fészket, amelyben világra 
jöttek. A fészkeket július elejéig 
meg kell semmisíteni. 
A nőstény által közvetlenül a 
talajfelszín alá ásott vízszintes 
járatot a mutatóujjunkkal fel-

törve eljuthatunk a függőleges 
járatig, amely a fészekbe vezet. 
Ezután ásóval fordítsuk ki a 
fészket és pusztítsuk el a tojá-
sokat, valamint a fiatal lárvákat. 
Ha a fészekbe étolajat öntünk, 
majd vízzel feltöltjük, a rovarok 
feljönnek a folyadék felszínére 
és könnyebben megsemmisít-
hetők. A tojások és a lárvák 
megfulladnak.
A kifejlett rovarok egysze-
rű módszerrel is ritkíthatók. 
A földbe konzervdobozokat 
vagy üvegpoharakat a pere-

mükig ásunk be, s kevés vizet 
öntünk beléjük. Az éjszaka a 
talajfelszínen mozgó rovarok a 
csapdába hullva megfulladnak. 
Magyarországon kapható az 
Arvalin LR távcsali, amely egé-
rirtásra is alkalmas.
Természetes védekezési mód:
Nem szereti a körömvirág és a 
krizantém illatát, így nagyon 
egyszerű a megoldás, ültessünk 
a kertbe több helyre is köröm-
virágot. Ez a módszer azért is 
roppant egyszerű, mert a kö-
römvirágnak amúgy is kiemel-
ten fontos szerepe van a nö-
vénytársításban, és egyébként 
is fő helyen kell, hogy legyen 
a veteményesben is. Vagyis te-
gyünk körömvirágot minden 
ágyás elejére, végére, a sorok 
közé, mellé, ahol csak egy kis 
helyünk van.
A krizantém úgyszintén helyet 
kell, hogy kapjon ott, ahol rend-
szeres a lótetű jelenléte. Ültes-
sünk belőle a veteményesbe is, 
akár egy-egy sorba felváltva a 
körömvirággal. –OS–

A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

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

A folyóban egy fürdőző fuldoklik, és 
közben egy csónak felé kiabál:
– Horgászok! Horgászok!
Mire visszakiabálnak neki a csónak-
ból:
– Mi is, de mi nem kiabálunk!
A székely kimegy a kocsmából ré-
szegen, és összeesik. Mondja magá-
ban: – Ha fel tudok állni, bemegyek 
és iszok még egy pohárral, ha nem, 
hazamegyek!

Agresszív kismalac
Jegyellenőrzés a buszon:
– Jegyeket, bérleteket kérek!
Az agresszív kismalac megszólal:
– Anyád tudja, hogy kéregetsz?

– Jean, hol a macska?
– A hűtőben, uram.
– Nem fázik?
– Nem, becsuktam az ajtót.

Két barát az erdőben sétál:
– Látod azt a hatalmas fát ott? – kér-
dezi az első.
– Igen.
– Képzeld, tavaly két perc alatt fel-
másztam a tetejére.
– Na ne mondd, mert úgysem hiszem. 
Volt tanúd rá?
– Hogyne. Egy medve.
Szőke nő elmegy a plasztikai se-
bészhez. A főorvos úr megkérdezi:
– Ezelőtt volt már valamilyen mű-
tétje?
Mire a szőke nő:
– Nem emlékszem, mert elaltattak.
Kit érdemes elvenni?
– Az árvaházból egy néma lányt. Se 
duma, se anyós…

– Miért iszik a néger pöttyös bögréből?
– Mert szomjas.

Egy igazi lovag

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Különös gondot fordít 
mostanában külsejére. Sokat tett azért, hogy csúcsformában le-
gyen és elégedett is lehet az eredménnyel. Egészségére is több 
időt tud most szakítani, jobban odafigyel saját szükségleteire 
és ez meglátszik testi, lelki közérzetén is. Tartsa meg ezeket az 
új szokásait!
HALAK (február 21. – március 20.) Kicsit kedvetlen és hanyag a 
hét elején, ami önt talán idegesíti, de a környezetében élők elége-
detten tapasztalják, hogy ön is csak gyarló ember, akinek vannak 
rosszabb napjai. Csütörtök körül azonban véget ér ez az időszak és 
újra az a kiegyensúlyozott és harmonikus ember lesz, mint régen.
KOS (március 21. – április 20.) Amikor csak teheti, menjen ki a 
szabadba ezen a héten. Egy kellemes séta vagy bármilyen mozgás 
– akár esőben is – kitisztítja a gondolatait és segít tisztázni, hogy 
mi az, ami igazán fontos, mi az, amin változtatni szeretne, ami 
nem akarja, hogy továbbra is része legyen az életének.
BIKA (április 21. – május 20.) Nem érzi, hogy haladna prob-
lémái megoldásában, ennek ellenére jelentős lépéseket maga 
mögött tudhat már. Ezek talán nem a leglátványosabbak voltak, 
de mindenképp fontos állomásai egy belső átalakulásnak, ami a 
komoly változások elengedhetetlen feltétele.

IKREK (május 21. – június 21.) Bármilyen feladatok várnak is 
önre ezen a héten, módszeresen járjon el! Így talán lassabban, de 
sokkal biztosabban célba ér. Ezt még szerelmi ügyekben is célsze-
rű szem előtt tartania, bár érzelmi kérdésekben az is fontos, hogy 
adott helyzetben spontán döntést tudjon hozni a szívére hallgatva.
RÁK (június 22. – július 22.) Ezen a héten bőven lesz alkalma 
kiélvezni a másik nem csodálatát és ha van valaki a közelében, 
aki szépnek és kedvesnek látja önt, az átalakítja a saját magáról 
alkotott véleményét is, ez pedig erősíti önbizalmát. Magabiztos-
sága pedig lazábbá és közvetlenebbé teszi.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha túl egyhangúnak 
érzi az életét mostanában és változatosságra vágyik, tehet apró 
lépéseket is ennek megváltoztatására. Elég ha minden bevásár-
láskor vesz egy olyan ételt vagy italt, amit még nem kóstolt, ha 
meghallgat olyan zenéket, amelyeket nem szokott vagy elolvas 
ilyen könyveket.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ez a hét nem szabad, 
hogy önmaga feláldozásáról szóljon, mert most könnyen visz-
szaélnek vele és mire észbe kap, máris benne találja magát egy 
újabb alárendelt kapcsolatban. Fogadja el, hogy egyenrangúak és 
már a kapcsolat elején szabjon határt önmaga védelmére.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha ezen a héten kel-
lő komolysággal és odafigyeléssel végzi a munkáját, ha képességeit 
célzottan használja, nem lesz hiány dicséretben és elismerésben. Új 
terveket kovácsolhat, de ezeket csak akkor ismertesse másokkal, ha 
annyira kiforrottak, hogy keresve sem lehet hibát találni bennük.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Szabadságra van szük-
sége ezen a héten élete minden területén. Olyan erős önben ez az 
igény, hogy ha valaki korlátozni próbálja, akár arra is képes, hogy 
egy időre megszakítsa vele a kapcsolatot. Azt tudnia kell azonban, 
hogy felelőtlenség lenne ezért feláldozni egy barátságot vagy egy 
szerelmet.
NYILAS (november 23. – december 21.) Tele van ugyan ezen a 
héten tetterővel és tenniakarással, de kénytelen tudomásul ven-
ni, hogy bizonyos dolgokhoz egyszerűen több idő kell. Ezért ne 
cselekedjen elhamarkodottan. Ez leginkább szakmai és pénzügyi 
téren igaz. Így elkerülheti a szükségtelen és időrabló hibákat.
BAK (december 22. – január 20.) Figyeljen oda ezen a héten, 
hogy megmaradjon belső nyugalma és semmi se zökkentse ki 
a pihenésből. Ehhez elengedhetetlen, hogy partnerével őszinte 
legyen és tudatosan dolgozzon azon, hogy közel legyenek egy-
máshoz. Szervezzenek minél több közös programot!
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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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KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS

SHEISEN KARATE

KAJAK – KENU
A 28. forduló:

KFC Komárom – Pozsonyi Inter 3:1 (2:0)
A Slávik – D. Ujlaky, Antálek, Ondruš, Kren, Šimko, Domonkos, Zemko, Mészáros (71. 
E. Ujlaky), Pinte (67. Rymarenko, 84. Kupec), Nurković összeállítású komáromi csapat a 
bajnokság utolsó szakaszában is igazolta, hogy megérdemelten tartozik a liga élvonalához.

ATLÉTIKA

KARATE

WESTERN-LOVAGLÁS

BIRKÓZÁS

A rendkívül kedvezőtlen időjárás 
ellenére, több mint félezren voltak 
kíváncsiak a Duna-partiak és a fővá-
rosiak összecsapására. Már az első 
percekben érződött, hogy a hazai 
csapat pályafölényben van a sereg-
hajtókkal szemben, de gólt lőnie 
csak a 38. perben Domonkosnak si-

került. Öt perccel később Nurković 
újabb gólt lőtt. A második játékrész-
ben, (55. perc) Mészárosnak sikerült 
növelnie a komáromiak előnyét, 
amelyre a 64. percben Clément vá-
laszolt. 
Komárom a bajnoki táblázat 5. 
helyén áll 43. ponttal.

NŐI LABDARÚGÁS
KFC – FC Cseke 0:4 (0:3)

Míg az extraligás csapat már a következő idényre készül fel, a komáromi utánpótlás még 
javában küzd a bajnoki pontokért. Legutóbb az U14-es csoportban sikerült a pozsonyi Ká-
rolyfalu csapatát megalázniuk.
Az oda-vissza lejátszott találkozókon egyértel-
műen érződött, hogy a komáromi csapat kellően 
felkészülve és jó formában lépett pályára, míg 
ellenfelük későn döbbent rá arra, hogy tétmér-
kőzésen vannak.
A jövő héten a bajnoki táblázat éllovasának 
otthonában, a pozsonyi Inter pályáján kell újra 
bizonyítania a komáromi kosaras-reménységek-
nek. Ez a találkozó lesz a bajnokság utolsó ösz-
szecsapása.
Az első találkozó:
BK Junior Komárom – Pozsonyi Károlyfalu 
76:37 (40:22) Komárom pontszerzői: Gyuricsek 

21, Sipula 19, Sabján 11, Tuska 7, Gyürösi 5, 
Mažár 4, Marko 3, Kuníček, Tóth, Čižmár 2-2
Második találkozó (visszavágó):
BK Junior Komárom – Pozsonyi Károlyfalu 
59:26 (27:11). Komárom pontszerzői: Sipula 16, 
Sabján 11, Gyürösi 8, Gyuricsek 7, Kuníček 6, 
Marko 4, Mažár 3, Gergely és Čižmár 2-2.

U12 – idősebb minicsoport:
BK Junior Komárom – Nagyszombat 

Első mérkőzés: 51:22/19:14/ 
Második mérkőzés: 53:13/18:9/ 

Gyuricsek Attila

Öt bajnoki cím Komáromnak
Május 4-én és 5-én rendezték meg Nyitranová-
kon az 5 000 m-es hosszútávú országos kajak-
kenu bajnokságot, amelyen természetesen ott 
voltak a komáromi kajak-kenu klub tagjai is. 

Harminctagú küldöttségük a 13 évestől a sze-
nior kategóriáig minden korcsoportot tudott 
képviselni és a 16 futamban remekül szerepel-
tek, hiszen 18 éremmel tértek haza.

A klub éremgyűjteményét öt 
országos bajnoki cím, hat ezüst-
érem és hét bronzérem gazdagít-
ja. A legeredményesebb verseny-
zőnek a 14 éves Tóth Ľudovít 
bizonyult, aki a K1 és a K2 kate-
góriában is országos bajnok lett. 
Rajta kívül K1-ben a 13 éves 
Grolmus Lukáš, K2-ben Bugár 
Réka, K2-ben a junior Ujvári 
Marko (ő a K1-ben szerzett még 
egy ezüstérmet), illetve Doktorík 
Dominik lett aranyérmes (ő K2-
ben Tóth Ľudovíttal rajtolt).

Összegesítés:
K2, 13-14 éves lányok … 3. Tó-
thová Tamara és Tylková Hanka 
* K1 14 éves fiúk 1. Tóth Ľudo-

vít, … 4. Farkaš Tomáš, … Zr-
nek Jakub, … 14. Bagin Matuš 
* K1 13 éves fiúk 1. Grolmus 
Lukáš, … 3. Nagy Dominik, 4. 
Podleiszek Dávid, … 7. Ikréni 
Márk, … 20. Zauko Viktor * K2 
kadétlányok 1. Bugár Réka/Si-
dová Bianka, 2. Koczkás Eszter 
és Pecsuková Katarína * K1 ka-
détok … 2. Schrimpel Peter, … 
4. Podleiszek Filip, … 13. Dok-
torík Jakub, … 21. Németh Do-
minik * C1 kadétok … 2. Léránt 
Lucas, … 6. Ott Jakab, … 10. 
Sýkora Adam Anton * K2 junio-
rok 1. Ujvári Marko/Tóth Alex, 
2. Meszlényi Márk/Iliaš Martin 
* K1 nők … 3. Grolmusová Bi-

biána, … 4. Doktoríková Anna 
* K1 veteránok … 3 Zirkelbach 
Gabriel * K2 13-14 éves fiúk 1. 
Tóth Ľudovít/Doktorík Domi-
nik, … 4. Grolmus Lukáš/Far-
kaš Tomáš, … 6. Ikréni Márk/
Zrnek Jakub, … 9. Podleiszek 
Dávid/Nagy Dominik, … 13. 
Zauko Viktor/Bábik Martin * 
K1 13 éves lányok … 3. Tó-
thová Tamara * K2 kadétok … 
2. Schrimpel Peter/Podleiszek 
Filip, … Doktorík Jakub/Né-
meth Dominik * … 6. Doktorík 
Jakub/ Németh Dominik * K1 
kadétlányok … 5. Bugár Réka, 
6. Koczkás Eszter * C1 kadétlá-
nyok … 3. Jelínková Aneta.

Első alkalommal rendezte meg a Seishin Karate Klub Csallóközaranyoson a XI. Sosai Oyama 
emlékversenyt. A jelenleg 100 országban több mint 100 ezer tagot számláló világszervezet meg-
álmodója és a Kyokushin Karate megalapítója, Sosai Oyama 25 éve hunyt el. Az ő tiszteletére 
szervezett versenyre Magyarországról és Szlovákiából 24 klubból közel 200 nevezés érkezett.
Az ünnepélyes megnyitó ebédszünetben volt, 
ahol Markovics János a Szlovák Shinkyokushin 
Karate Szervezet Elnöke megköszönte a rendez-
vény megszervezésével kapcsolatos támogatá-
sokat.
Külön köszönet mondott még 
Csallóközaranyos önkormányza-
tának, hogy rendelkezésükre bo-
csátotta a sportcsarnokot, továb-
bá Kurcsík Jánosnak és nejének, 
Ivettnek, hogy hozzájárultak a 
verseny szervezéséhez.
Köszöntötte a válogatott verseny-
zőket, Hupian Kristínát, Marko-
vics Ádámot, Jakab Adriennt, 
Kurcsík Márkot, Pulay Attilát 
és Cserepes Zoltánt, akik június 
végén Prágában, Csehországban 
fogják képviselni a Seishin Karate 
Klubot, és egyben Szlovákiát az Európa Bajnok-
ságon.
A versenyen összesen 52 kategóriában hirdettek 
győztest. Első helyezettek: Lackó Patrik, Rakus 

Ján, Kurcsík Márk, Dorina Lišková, Szenci Erik 
(Keszegfalva) Oláh Ákos (Ekecs) Fekete Abigél 
(Seigi Megyercs), Bödők Beatrix, Garai Márk 
Mihály (Nemesócsa), Tóth Fábián, Bock Zsófia 
(Dunaszerdahely) Pataki Márk (Ekel).

Az év sportolója különdíjat a csallóközaranyosi 
Kurcsík Márk kapta meg, aki kiválóan teljesített 
a 2018-as évben és kitartóan látogatja az edzése-
ket.  –mar–

Az elmúlt napokban a Gúta melletti, pacséroki 
Szekeres ranchon kezdődött el a western-lovaglás 
körversenye, amelyen 63 lovas és paripája mérte 
össze felkészültségét.
A látványos versenyek során számos meglepetés szü-
letett ugyan, de a favoritok ezúttal is taroltak. Ilyen 
volt Scholtzová Carla, aki a pole bending (Minden 
versenyző nekifutással indul. Az időmérés akkor 
kezdődik, amikor a ló orra áthalad a startvonalon, és 
akkor fejeződik be, amikor a ló orra keresztül halad 
a célvonalon), vagyis a szlalomozás kategóriájában 
rajt-cél győzelmet aratott, 2. lett Koštalová Veronika, 
3. Kissová Jessica.
A nyitott pályaversenyen 1. Kopečná Viktoria, 2. Skalová Martina 
3. Kiss Peter. A hivatásos lovasok versenyében 1. Horváth Kristóf, 

2. Fehér István, 3. Mucska 
Gergő.
A Barell versenyszámban, 
vagyis a hordókerülésben a 
junior kategóriában ismét a 
komáromi Scholtzová Carla 
állhatott a dobogó legfel-
sőbb fokára, 2. lett Mucska 
Barbara, 3. pedig Hochelová 
Sarach. Ennek a számnak 
a nyitott pályaversenyén 1. 
Takács Tamás, 2. Takács La-
dislav, 3. Molnárová Alica. 
A hivatásos lovasok között 
1. Horváth Kristof, 2. Fehér 
István, 3. Hadnadová Laura.

Remek teljesítmény a 22. galántai karate kupán
A gútai Taiyó Karate Klub 3. hely négy arany- és két ezüstérem elnyerésével a torna bronzérme-
se lett, ami azt is jelzi, hogy a kisváros karatékái továbbra is az országos élvonalhoz tartoznak. 
Egyéni eredmények:
Aranyérmes lett Erdélyiová Nina a kumite lá-
nyok 14-15 év 54 kg-ig csoportjában, majd dup-
lázott és 12-13 év feletti lányok 45 kg-os súly-
csoportját is megnyerte. Horváth Christopher 
a kumite fiúk 16-17 év feletti korcsoportjában, 
a 65 kg-ig súlycsoportban lett aranyérmes, míg 
Szántó Gergely kumitében a 10-11 éves fiúk 
+40 kg-os súlycsoportjában állhatott a dobogó 
legfelsőbb fokára.
Ezüstérmes lett Lakatošová Erika a kumi-
te 12-13 éves lányok +45 kg-os csoportrjá-
ban és Vargová Tünde Emese, a kumite 14-

15 éves lányok +54 kg -os kategóriájában.
Bronzérmes lett Kiss Bence, a kumite 10-11 
éves fiúk 30 kg-ig kategóriájában, Rigo Rebeka 
aki kumite 12-13 éves lányok +45 kg-os kate-
góriájában lépett tatamira, valamint Szigetiová 
Flóra, a kumite lányok 10-11 év +40 kg-os cso-
portjában.
Pontszerző 5. helyen végzett Szigetiová Flóra, aki 
a 10-11 éves lányok, illetve Kata Szántó Gergely, 
aki a 10-11 éves fiúk kata versenyében rajtolt. 
 –KiTi–

Országos siker a középiskolások atlétikai bajnokságán
Múlt héten adtunk hírt arról, hogy a középiskolások kerületi atlétikai baj-
nokságáról, Nyitráról a komáromi Selye János Gimnázium 8 diákja 8 érem-
mel tért haza, és máris két új eredményről számolhatunk be. Május 9-én 
Nagyszombatban tartották a középiskolások országos atlétikai bajnokságát, 
melyen iskolánkat Puha Réka, I. B osztályos diákunk képviselte.
Hideg, esős időben zaj-
lott a verseny és Réka 
nagyon nehéz döntés 
előtt állt, hiszen két – 
400 és 800 m-es – távon 
is indult a versenyen. 

Felvállalva a küzdelmet 
és fájdalmat, mindkét 
versenyszámon elin-
dult. Először a 400 m-es 
síkfutás zajlott, ahol 4. 
helyezést ért el, majd 

rövid, 40 perces pihenő 
után 800 m-en is rajthoz 
állt, ahol nagyon kis le-
maradással a 2. lett (fel-
vételünkön az ezüstér-
mes atléta).

IV. liga, 25. forduló
Alsószeli – Gúta 0:0 Hatalmas küzdelem folyt a pályán, ám sok volt a kiha-
gyott helyzet is. A döntetlen ellenére a találkozó végén már a gútaiak irányítot-
ták a mérkőzést, de az alsószeli védelem remekül védte térfelét * A bajnokság 
élén Marcelháza áll 43 ponttal, 3. Ímely 37 ponttal, 4. Gúta 36 ponttal.

A hét végén Poprádon került 
sor az országos bajnokságra, 
ahol a gútai karatékák ismét 
remekül megállták a helyüket. 
Az eredmények:
Aranyérmes lett Domján Dor-
ka Zsófia a Kumite 8-9 éves 
ifjabb diáklányok 37 kg-os 
súlycsoportjában. Bronzérem-
mel két versenyzőjük térhetett 
haza, Ilcsíková Izabella a 8-9 
éves ifjabb diáklányok 37 kg-
os súlycsoportjában, Szántó 
Zalán Kumite 8-9 éves ifjabb 
diákok + 34 kg-os súlycsoport-
jában lett harmadik. Pontszerző 
5. lett az idősebb diákok (10-11 
évesek) korcsoportjában, míg 
Szigetiová Flóra a 7. helyen 
végzett.  Samu Lóránt

Karol Scholtz felvétele

Lakatos Patrik harmadszor is országos bajnok
Jól szerepeltek Gúta birkózói a fiatalabb diákok Rimaszombaton rendezett szabadfogású or-
szágos bajnokságán. A négy versenyző közül kettő dobogóra is állhatott.
Dinkó Nikolas jó formában birkózva szerzett egy 
dicséretes bronzérmet, míg Lakatos Patrik kitű-
nően helytállva,valamennyi mérkőzését kétvállas 
(tus) győzelemmel nyerve megszerezte 3. orszá-
gos bajnoki címét. Juhász Dani és Duráč Tibi bár 
nem vesztes nyert meccs nélkül, de a selejtezőben 

elvéreztek. Az országos bajnokságon egyébként a 
délszlovákiai klubok versenyzői immár nemcsak 
kötött, de szabadfogásban is egyértelműen domi-
náltak hiszen rajtuk kívül érmet szereztek a füleki, 
rimaszombati, marcelházi, nagymegyeri, duna-
szerdahelyi, vásárúti és somorjai birkózók is.

A Boros Dominika – Both Alexandra, Nagy Laura, 
Balázs Aranka, Patócs Dorina – Beke Réka, Né-
meth Vivien, Csicsó Andrea, Tóközi Tímea – Gaál 
Csenge, Pauer Tünde, (Cserék: Hatyina Zsófia, 
Czibor Kinga, Győri Bianka) felállítású csapattal 
szemben már a második percben vezetést szerzett 
az ellenfél. Be kell ismerni, az egész első félidő-

ben alárendelt szerepet játszott a csapat, így 0:3-
mas állással vonult az öltözőbe. Használhatott az 
edző fejmosása, az 52. percig háromszor csattant 
a labda a felső lécen, kis szerencsével szorosabbá 
lehetett volna tenni a játékot. Cseke megérdemel-
ten vitte haza a 3 pontot és tartja magabiztosan a 
dobogós helyezést. Hajabács Gábor

V. liga, 25. forduló
Ekel – FK Actív Nagykeszi 0:1 (0:0) A 81. percben 
Turza lövése döntötte el az amúgy kiegyensúlyozott  
találkozó végeredményét* Tardoskedd – Perbete 
3:0 (1:0) A tardoskeddiek hamar kiismerték vendége-
ik gyenge pontjait és megérdemelten győztek * Nasz-
vad – Zsitvabesenyő 1:0 (0:0) Az első félidő álmos 
játéka a 79. percben frissült fel Hrúz gólját követően 
* Léva – Ógyalla 2:1 (2:1) Eléggé hiányos felállí-
tásban érkeztek meg a vendégek, ám ennek ellenére 
méltón helyt állt a gyallai csapat, amely a 13. percben 
Nothart révén még vezetést is szerzett * Hetény – 
Udvard 0:5 (0:2) A listavezető nem kegyelmezett az 
amúgy tisztességesen játszó hazaiaknak. 

VI. liga, MEVA 25. forduló
Bátorkeszi – Újgyalla 5:2 (3:2) góllövők: Tóth, 
Oláh (mesterhármas) és Izsó, illetve Szabó és Habara 
* Vágfüzes/Kava – Nemesócsa 0:1 (0:0) Góllövő: 
Horváth * Ifjúságfalva – Keszegfalva elmaradt * 

Örsújfalu – Búcs 0:1 (0:0 ) A 80. percben Simon 
gólja döntötte el a találkozó végeredményét * Csicsó 
– Bajcs 6:0 (2:0) A csicsóiak megalázó vereséggel 
sújtották a vendégeket. Góllövők: Misák (20. és 81. 
p), Nagy (34. p, 11-es), Bodok (71. p), Pálfy (83. p), 
Csóka (90. p) * Izsa – Csallóközaranyos 4:2 (1:1) 
A kiegyenlített első félidő után aktivizálódott a ha-
zai csapat. Góllövők: Hegedűs (41. p), Konc (46. p), 
Pásztor (47. p), Simon (58. p), illetve Lelkes (5. p 77. 
p) * Dunaradvány/Marcelháza B – Szilos 3:2 (2:1) 
A hazaiak mindvégig pályafölénnyel játszottak. Gól-
lövők: Gumbér (1. és 50. p), Zsidek (10. p), illetve 
Pivoda (17. p), Babiš (56. p) * Dunamocs – Pat 2:1 
(1:1) A kiegyensúlyozott első játékrész után a hazai-
ak megérdemelten győztek. Góllövők: Horák, Tóth, 
illetve Kuchta.

VII. liga, 20. forduló
Bogyarét – Bogya/Gellér 1:2 (0:1) Góllövők: 
Marton, Fraňo, illetve öngól.



Podunajské múzeum v Komárne
prijíma do pracovného pomeru

na dobu určitú (od 1. 6. do 31. 8. 2019) lektorku (sprievodkyňu)
do rímskeho lapidária v Bašte VI v Komárne.

Podmienky: ukončené SŠ vzdelanie, aktívna znalosť 3 jazykov 
(slov., maď. a angl. alebo nemecký jazyk). Zamestnanie a plat po-
dľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. Plat podľa dĺžky praxe od 551 do 
662 €. Štruktúrovaný životopis pošlite najneskôr do 27. 5. 2019 na 
adresu: Palatínova 13, 945 05 Komárno alebo e-mailom: muze-
umkomarno@gmail.com, * informácie: tel.: 035/7731476. 

A komáromi Duna Menti Múzeum
meghatározott munkaviszonyba (jún. 1.-aug. 31.) 

tárlatvezetőt keres 
felvételre a VI. Bástyában lévő római kőtárba.

Feltételek: középiskolai végzettség, 3 nyelv aktív ismerete (a szlo-
vák és magyar nyelven kívül angol vagy német nyelv). Alkalmazás 
az 553/2003 sz. közalkalmazotti törvény alapján. Alapfizetés a gya-
korlattól függően 551–662 euró. 
Részletes életrajzot legkésőbb 2019. május 27-ig kérjük elküldeni 
az alábbi címre: Palatínova 13., 945 05 Komárno, vagy e-mailen: 
muzeumkomarno@gmail.com * információk: tel.: 035/7731476. 

ESEMÉNYTÁR

GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Hriň Ján (92 éves), Veszprémiová Viola 
(84 éves), Bartalos István (92 éves), Koczka Ladislav 
(54 éves), Bagócsiová Jolana (81 éves), az örsújfalusi 
Szabó Imrich (48 éves), a hetényi Kočišová Žofia (87 
éves), a nemesócsai Ferenczi Antal (74 éves), Ger-
gelyová Mária (88 éves). 

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a nemesócsai Ďur-
kovič Mia Amira, az érsekújvári Szeghő 
Marvin, Kálnayová Ester és Hajková Nela, a 
kolozsnémai Puzsérová Dorina, a dunaszerdahe-
lyi Füsi Marcell, a gútai Borbély Marián és Sztoj-
ka Brian, a komjáti Nagyová Emma, a tardoskeddi 
Vincze Sebastian, a csicsói Jurzykowsky Nathani-
el, a komáromi Kucman Maximilián Gabriel, Ta-
kács Filip és Gajdáč Július, a zsemlékesi LeŽáková 
Nela és a marcelházai Lakatosová Lupita.
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A Dunatáj receptkönyvéből

Babos szűzpecsenye
Hozzávalók / 4 adag:

1 szép formás
szűzpecsenye
2 hagyma
1 nagy paprika
3 gerezd fokhagyma
1 paradicsom
1 bő kanál mustár
1 kis konzerv paradicsom-
püré
4 bő kanál ketchup
1 kiskanál cukor
só
bors
majoránna
1 babérlevél
cayenne bors vagy chili
1 ujjnyi szalonna
2 konzerv vörösbab

Hozzávalók:
50 dkg háztartási keksz
2 csomag vaníliás puding-
por
9 dl tej
8 evőkanál cukor
2 teáskanál vaníliaaroma
2 dl habtejszín
A tetejére:
15 dkg étcsokoládé
1 teáskanál vaj
tejszínhab a díszítéshez

Mennyei madártej-szelet

Elkészítése:

Árnyékolástechnika és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

A pudingport, a tejet és a cukrot egy edénybe tesszük, a szo-
kásos módon megfőzzük. Amikor elkészült, a vaníliaaromát is 
hozzákeverjük és hagyjuk kihűlni. A tejszínhabot felverjük. A 
kihűtött pudinghoz kavarjuk a habot, kanalanként adjuk hozzá, 
hogy ne essen össze. A kekszet három részre osztjuk. Egy 20 x 
30-cm-es tepsibe teszünk egy réteg kekszet, a krém felét ráken-
jük, majd bevonjuk egy újabb réteg keksszel és a megmaradt 
krémet a tetejére kenjük. A krémre kerül a maradék keksz. A 
csokoládét a vajjal felolvasztjuk és a tetejére kenjük. A süte-
ményt hűtőbe tesszük legalább 3 órára, de az sem baj, ha egész 
éjjel áll, hogy a keksz megpuhuljon. Tejszínhabbal tálaljuk.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban: 
Gútán: a gútai Csente Martin és az érsekújvári 
Csenteová Nikoleta, a gútai Tóth Alexander és Vi-
zíková Marianna.

Eladó ezüstmetál Škoda Fe-
lícia 1,2 19 ezer km). 

Tel.: 0908 403 539. 

május 18-án Erik, Alexandra
május 19-én Ivó, Milán
május 20-án Bernát
május 21-én Konstantin
május 22-én Júlia, Rita
május 23-án	 Dezső
május 24-én Eszter

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

Elkészítése:
A szalonna kockákat zsírjára pirítjuk, majd megforgatjuk benne 
a vékony szeletekre szelt hagymát, majd sorban a 2 fokhagymát 
és a vastagabb szeletekre vágott paprikát. Ha a húson van hártya, 
azt leszedjük, majd kisujjnyi vastagságú csíkokra vágjuk. Hoz-
záadjuk a hagymához és fehéredésig pirítjuk. Közben a ketchu-
pot, a paradicsompürét és a mustárt elkeverjük 1,5 dl vízzel. Az 
alapunkat befűszerezzük, majd nyakon öntjük a keverékünkkel. 
Hozzáadunk egy cikkekre vágott paradicsomot, 1 babérlevelet 
és egy préselt fokhagymát. Lassú tűzön készre pároljuk. A cukor 
a paradicsom savassága miatt kell. Ha szükséges még pótoljuk 
a vizet, de sűrű raguszerű ételt kell, hogy kapjunk. A legvégén 
adjuk hozzá a babot és még legalább 5 percig hagyjuk összeérni 
az ízeket. Szárított metélőhagymával díszíthetjük.

Mesterszakácsot
keresünk

részmunkaidőre,
oktatásra. 

Tel.: 0905 287 156

M E G E M L É K E Z É S

Eladó Keszegfalván
(1,3 ha-os, lakópark építésére 
alkalmas, a községi fejlesztési 
tervben is szereplő) telek. 

Tel.: 0907 789 807

Fájó szívvel és szívünkből kitöröl-
hetetlen fájdalommal emlékeztünk 

május 12-én a szeretett anyósra, 
nagymamára és dédmamára,

Nagy Máriára
(született Tánczos)

Gútán.
Akik ismerték és szerették jóságáért,

szerénységéért, gondoljanak rá  
ezekben a napokban. 

Emlékét őrző menye és két unokája családjukkal

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

Ár megyegyezés
szerint!

Tel.: 035/7773 084

Ap l iko+
Komárom, Munka utca 25. * Tel.: 7704 310 

www. aplicoplus. sk

A beszerzésről
és bevezetésről szóló
kérdéseivel érdeklődjön  
a szakembereknél:

Eladó Perbetén
* 3 db 50 l-es demizson
* 1 db szőlődaráló (zúzó)
* 1 db szőlőprés
* 1 db piros színű
 műanyag kád
*1 db műhelyasztal

Cím:
Perbete, Rúbanská 16.

Lapostetők szigetelését
vállalom.

Izolácia plochý striech.
Tel.: 0918 780 688.

Ne feledje: Július 1-jétől a kisvállalkozók  
számára is kötelező az internetes kassza!


