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Basternák László bérgyilkosának megbízói után tovább
folyik a nyomozás, a gyanúsítottak rács mögött maradnak

Vádemelés Molnár Péter
gyilkosainak ügyében

Jana Mančíková felvétele

Napokon belül Európa népe, pon-

tosabban (és vélhetően) annak töredéke választani fog. Számtalan kérdés kering a közbeszédben, a kampányszlogenek meg valamilyen új,
szebb, élhetőbb, gondtalanabb jövőt mutatnak
fel nekünk. Eközben a való életben a francia
cukrász, az olasz taxis, a holland sajtkészítő, a
cseh sörfőző, a magyar szakács sem azon morfondíroz, hogy hány uniós normát kell (majd)
napi szinten betartania. Igaz, a GDPR világában már azon sem lepődne meg az ember,
ha kiderülne: nevén
szólítani valakit egyben valamilyen, még
nem közismert EU-s
norma megsértésével
egyenlő.
Globalizálódunk
és
digitalizálódunk, nem
kicsit, nagyon! A politika is változik, száz éve még egy darab föld
és az abban rejlő nyersanyagok feletti ellenőrzésért csatáztak, aztán a gyártásé (gyáraké) lett
a főszerep. A mai gazdasági és társadalmi létben
pedig a „legfőbb” cikk az információ, ha úgy:
tetszik az adat lett. Adatok és adathalmazok határozzák meg egy-egy döntés irányát, ezek kötik
össze a gazdasági és társadalmi rendszereket.
Az adatok úgy áramlanak, mint az emberi idegrendszerben az ingerek. Ma már tudjuk, egy-egy
politikai ügyet csupán akkor lehet sikeresen elindítani, ha az „megüti” a politika idegrendszerének ingerküszöbét. Leegyszerűsítve: közösségi gondjainkat csupán akkor tudjuk bemutatni,
vagy ezekre sikeresen megoldást keresni, ha
– akár nemzetközi porondon is – ezek megütik
a politikai ingerküszöböt. Tegyem hozzá, erre

pedig akkor van igazán lehetőségünk, ha a „politika idegrendszerében” legalább egy-egy beépült sejttel rendelkezünk. Ha nem vagyunk ott,
drasztikusan csökken az adatok fogadásának és
küldésének lehetősége. Európai viszonylatban
ez azt jelenti: amennyiben nincs felvidéki magyar képviselő az Európai Parlamentben, a közösség kikerül az adatáramlási rendszerből.
Hogy miért is írom le ezeket a gondolatokat? A
válasz nagyon egyszerű: hetek, hónapok óta látom, hogy a digitalizált világban, az interneten
eluralkodott az a gondolkodásmód, mely
szerint egyes emberek
személyes sérelmeiért,
a közösség bajaiért
kizárólag a politikum
felelős. Teszik ezt úgy,
hogy arra terelik a
közgondolkodást, forduljon el a választás intézményétől, magyarán:
ne menjen el szavazni… Életveszélyes ez, hiszen lehet a mi közösségi idegrendszerünk ros�sz állapotban, de annál nagyobb veszteség nem
érheti a honi és Kárpát-medencei magyarságot,
mint az Európai Parlamentből történő „kiesés”.
Hogy ennek ki inná meg a levét, azaz ki lenne
a vesztese, azt kérem, gondolja végig a tisztelt
olvasó. Arra a kérdésre pedig, hogy ki lenne egy
ilyen fordulatnak az igazi győztese, nagyon egyszerű a válasz: az a többségi nemzet, pl. amely
nevetve állít emlékművet oda, ahol annak semmi
keresnivalója.
Ébredjünk fel! A hét végéig még álmodozhatunk,
de ne ébredjünk szomorú reggelre május 26-án!
Őry Péter
az MKP OT elnöke

Vesztesek
és győztesek?

Nemzeti jelképeink
valódi védelmet érdemelnek

A Magyar Közösség Pártja üdvözli a parlament döntését,
amellyel az állami szimbólumokról szóló törvényből törölte
azt a korábbi módosítást, amely tiltja és bünteti a magyar
himnusz éneklését.
Az azonban elfogadhatatlan, hogy a Most-Híd párt egy ideje már
sikerként próbálja kommunikálni saját hibája kijavítását, amire
nem is lett volna szükség, ha parlamenti képviselői rendesen végezték volna munkájukat.
Ez a cinikus sikerkommunikáció nem új jelenség a Most-Hídnál.
2015-ben a Híd képviselői észre sem vették, hogy Ficóék a parlamentben korlátozták a magyar nyelv bírósági használatának lehetőségét (fizetőssé tették a magyar fordításokat). Amikor az MKP
figyelmeztetésére végül a parlament visszaállította a korábbi törvényi állapotot, a vegyes párt a saját sikeréről beszélt. 2017-ben
pártjuk igazságügyi minisztere (Lucia Žitňanská) által Szlovákia a
luxemburgi uniós bíróságon támadta meg a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést. Mikor végül Szlovákia visszavonta ezt a lépését, azt a Most-Híd ismét sikerként kommunikálta.
Ezek után felmerül a kérdés: ha a vegyes párt szerint így néz ki a
siker, mire számíthatunk, ha kudarcot vallanak?
A Magyar Közösség Pártja emlékezteti a Most-Híd pártot, hogy
a parlament mostani döntése után Szlovákiában továbbra is tiltják nemzeti jelképeink szabad használatát (például a sportrendezvényeken a magyar nemzeti zászló és a magyar nemzeti színek
használatát). Adófizető állampolgárként nincs annál megalázóbb
helyzet, mint hogy az adóinkból eltartott képviselők és hivatalnokok tiltják és bírságolják identitásunk nyilvános megvallását.
A Magyar Közösség Pártja ennek a megalázó helyzetnek a megszüntetéséért petíciót indított. Kérünk minden jóérzésű polgárt,
hogy támogassa petíciónkat aláírásával.
Felszólítjuk továbbá a Most-Híd pártot, hogy ha cinikus kommunikációs bűvészmutatványok helyett valódi sikert akar elérni, akkor minden erejével segítse a kisebbségek nyilvános jelképhasználatát tiltó összes rendelkezés
eltörlését.
Menyhárt József,
az MKP elnöke
Őry Péter,
az MKP OT elnöke

Befejeződött a rendőrségi vizsgálat és a NAKA nyomozói átadták a vádemelési javaslatot
az ügyészségnek Szabó Tamás és Marček Miroslav ügyében, akiket a közkedvelt gútai vállalkozó, Molnár Péter meggyilkolásával vádolnak. Egyértelműen bebizonyosodott,
hogy közös megegyezéssel, 2016 decemberében betörtek a vállalkozó gútai családi házába és
ott marokfegyverrel, két fejlövéssel kivégezték.
Marček és Szabó áldozatuknál Zoltán és Zsuzsová
is dolgoztak, az előbbi sofőr- Alena trió megbíként, míg unokatestvére egy- zásából
hajtották
fajta testőrként. Azt még nem végre. Andruskó és
derült ki, hogy saját „tartozá- Zsuzsová ellen tosaikat” akarták ilyen módon vább folyik a vizsrendezni, vagy baráti körükből gálat. A rendőrség
került ki a felbujtó.
véleménye szerint ők voltak a Marček Miroslav útmutatása
Mindketten vádlottak Kuci- Basternák László ellen elköve- alapján a rendőrség búvárai
ak Ján oknyomozó újságíró tett bérgyilkosság megbízói.
megtalálták a Vág-Dunában
és menyasszonya, Kušnírová A nyomozó hatóság előtt még a gyilkos fegyvert, egy Luger
Martina régész meggyilkolásá- mindig nem tisztázott, hogy ki P08-as parabellumot, ameval kapcsolatosan. Ezt a tettü- biztosította az „anyagi fedeze- lyen még ott volt a hangtomket nagy valószínűség szerint tet” a gyilkosság elkövetésé- pító rögzítésére felhasznált
ragasztószalag is.
a Kočner Marian, Andruskó hez.

MIÉRT KELL OTT LENNÜNK?

Mert az Európa Parlament rólunk, ám nélkülünk dönthet majd! Ma
már köztudott, hogy a V4-ek valójában csak hárman vannak, hiszen
Szlovákia kormányának tagjai, pártjaikkal az élen, nem mernek és nem
is akarnak fellépni a kötelező migránskvóták ellen. Ami szégyen, az a
Most-Híd vegyespárt viselkedése, amelynek képviselői a párnás székek
megtartása érdekében – egy-egy elejtett szó és megfogalmazás erejéig
– nem látnak semmiféle veszélyt abban, hogy néhányezer migráns (egy
éven belül majd a családegyesítési program keretében anyjuk, apjuk,
nagyszüleik és tántik kíséretében), havi 800-900 eurós támogatással éljék világukat kis hazánkban, miközben az egész életüket becsülettel végig dolgozók ennek feléért nyomorogjanak tovább. Most van lehetőség
arra, hogy olyan képviselők kerüljenek Brüsszelbe, akiknek őseik már
megküzdöttek régiónkért, akik mindent elkövetnek anyanyelvük megőrzéséért, anyaföldjükért, például a Beneši-dekrétumok eltörléséért.

Szombaton ezért kell elmenni szavazni, és
az elkötelezett, magyar jelöltekre adni voksunkat!
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Elektronika oktatás a komáromi
Selye János Gimnáziumban

Az egyik szemünk sír…

A komáromiak kedélyét két dolog borzolta fel az utóbbi időben. Először az, amikor megfelelő műszaki – az előírásoknak
megfelelő – eljárás nélkül bontottak le egy romatanyát úgy,
hogy nem ügyeltek a levegőbe kerülő eternit-porral, ami
bizony rákkeltő anyagként van nyilvántartva. Ha ezt magánember teszi, akár börtönbüntetéssel (közveszélyeztetés)
is sújtható. A másik ügy az örsújfalusi erdőrész vegetációban történő kivágása, amely nemzetközi előírásokat is sért.
Örsújfalu képviselője az egyik közösségi oldalon azt nyilatkozta, hogy az erdészet a felelős.
Akkor viszont arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a két (eléggé
bűncselekmény-szagú) ügyben a városi hivatal illetékesei tettek-e rendőrségi feljelentést?

A komáromi Selye János Gimnázium adott helyet a május
7-én megrendezett Kristálytiszta Elektronika nevű oktatási
anyag információs napjának. A látogatók a tananyaghoz kapcsolódó projektbe nyerhettek betekintést. Az iskola tagja annak a nemzetközi konzorciumnak, amely Erasmus+ forrásból
fejleszt innovatív, gyakorlati szemléletű elektronikai tananyagot a köznevelés számára.
Az eseményen látogatható volt iránt érdeklődő diákok Hevesi
az iskolában heti rendszeres- Anikó és Szabó Endre fizikaséggel zajló szakkör, melyen a tanárok vezetésével. A régiKristálytiszta Elektronika tan- óból idelátogató szaktanárok
anyagot dolgozzák fel a téma így testközelből vizsgálhatták

meg az oktatási anyagot, annak részletességét, érthetőségét
és a diákok motiváltságát az
elektronika tanulása iránt.
Egy prezentáció keretein belül
a rendezvényre látogató tanárok tájékoztatást kaptak a projekt hátteréről, a tananyag felépítéséről, tartalmáról, továbbá
a jelenleg folyó munkákról, a
többi partneriskolában zajló
szakköri tevékenységekről és
a jövőbeli tervekről a projekt-

vezető Xtalin Mérnöki Tervező
Kft. előadásában.
Az iskola fizikatermében egy
interaktív kiállítás is várta a
multiplikációs esemény résztvevőit, amely bemutatott néhányat a tananyagban szereplő
áramkörök közül. A kiállítás
már az eseményt megelőző
héten megtekinthető/kipróbálható volt az iskolában. Ennek
köszönhetően sok diák ismerkedhetett meg a témával.

Gazdag program volt a múzeumok éjszakáján
Mintegy háromezer látogató volt kíváncsi a komáromi Duna
Menti Múzeum valamennyi épületében megtartott Múzeumok Éjszakája rendezvényeire. Ezúttal a komáromi bonszájklub is bemutatót tartott a Nádor utcai Zichy-palotában
tevékenykedő részleg udvarán, amit elsősorban a felnőttek
csodáltak meg. Az ügyes kezű gyerekek a múzeum szakemberei segítségével készítettek asztali és falidíszeket, de dr.
Dorotovič Csilla segítségével bepillantást nyertek a növényés állatvilág mikroszkópikus világába is. A múzeum vezetése
már a jövő héttől készül a jövő évi múzeum-napra, ahol még
több érdekességre is számíthatnak majd a látogatók.
Jakab István felvételei

A Marosvásárhelyen megrendezett
XXVIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen
vett részt a komáromi Selye János Gimnázium hét diákja

A Selye János Gimnázium hét diákja a Felvidéki Magyar Matematikaversenyen való sikeres szereplésének köszönhetően kiérdemelte, hogy részt vehessen a XXVIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen, amely Marosvásárhelyen került megrendezésre 2019. április 24. és 28. között. A csapat tagjai: Téglás Panna (I. A), Simonics Bence (V.
N), Borvák Annamária (VI. N), Pinke Andrea (VII. N), Jánosdeák Márk (VII. N), Bukor Benedek (VIII. N) és Markó
Anna Erzsébet (IV. A) voltak Bukorné Both Emőke tanárnő kíséretével – számolt be lapunknak Téglás Panka.
Az út hosszúsága miatt a versenyre szerda hajnalban kellett indulnunk, ám szerencsére
a buszon, amelyen Felvidék
versenyzői és kísérő tanáraik
utaztak, sikerült pihennünk is.
Szállásunkra, a Sapientia Tudományegyetem bentlakására,
a késő délutáni órákban érkeztünk meg. Ezután megtörtént a
regisztráció, majd nem sokkal
később az egyetem étkezdéjében vacsoráztunk. A következő nap délelőtt a Bolyai Far-

kas Elméleti Líceum diákjai
körbevezettek bennünket az
iskolájukban, illetve megmu-

tatták Marosvásárhely nevezetességeit.
Sokat hallottunk a város két
híres szülöttjéről, Bolyai Farkasról és Bolyai Jánosról.
Ebéd után került sor a megnyitóra, amely a szecessziós
stílusban épült Kultúrpalotában zajlott. Aznap este még
részt vehettünk egy választható kulturális előadáson is; mi
a Kicsi Švejk háborúja című
néptáncszínházi produkciót
néztünk meg.
Másnap 10 órától kezdődött az
izgalommal várt
verseny a már
megismert líceumban. A nehéz
és igényes hat feladat megoldására
négy órát kaptunk. Délután az
egyetem diákjai
rövid közös programot szerveztek
nekünk, majd informatikai és fizikai előadásokat hallgathattunk
meg. Vacsora után következett
a feladatok közös megoldása,

majd az elért pontszámok ismertetése után lehetőség kínálkozott reklamációra (óvásra) is, amely egészen a hajnali
órákig elhúzódott.
A következő nap választható

amelyet az egyetemen tartottak. Iskolánkból dicséretben
részesültek Pinke Andrea és
Jánosdeák Márk tanulók. Ennek végeztével már csak a
hazautazás volt előttünk. Még

kiránduláson vettünk részt.
Az egész felvidéki küldöttség
a Petőfi nyomában elnevezésű kirándulásra jelentkezett;
együtt jártuk be Segesvárt,
Székelyudvarhelyt és Korondot is. Az utolsó nap következett a díjkiosztó ünnepség,

aznap késő este érkeztünk
meg Komáromba fáradtan,
ám sok új, örömteli élménnyel
gazdagodva.
Köszönöm a csapat nevében
is a szervezők áldozatos munkáját!
Téglás Panka

Tényleg puhányok
vagyunk?
Nem könnyű ezt hallani. Amikor egy kedves csángó hölggyel
beszélgetek és azt mondja, mi sokkal rosszabbul élünk, mint
maguk, de nem cserélnék magukkal. A mi lelkünk egészségesebb.
Hallottam hasonló mondatot székely barátaimtól, de kárpátaljai ismerőseimtől is. S bizony, el-elhangzik ez a mondat Magyarországon is, Budapesten is. Arról szól, hogy a felvidéki
magyarság gyenge láncszem az összmagyarság palettáján,
nem igazán tud-akar-mer kiállni az érdekei mellett. Hajlik az
asszimilációra, s nem igazán érdeklődik a közügyek iránt. A
saját közösségi érdekei iránt sem.
Én erre mindig azt válaszolom, hogy nem szabad általánosítani. Bizonyára vannak közöttünk olyanok is, akikre ráillik
a fenti jellemzés. De tapasztalatból tudom, hogy a felvidéki
magyarság – hála Istennek! – még mindig rendelkezik egy
olyan kemény maggal, amely elkötelezett közösségi ügyeink
iránt, s amely napi munkával tesz is közösségünk fennmaradásáért, boldogulásáért.
Persze vannak közöttünk simlisek is, a közügyek iránt nem
érdeklődők, s olyanok is, akiket csak a saját érdekük, csak
a saját zsebük tartalma érdekel. És olyanok is, akiket semmi
nem érdekel. Ezt nem lehet letagadni, értelme sem volna. De
ez jottányit sem von le a tisztességesek érdeméből. S hiszem,
hogy ők vannak többen.
Persze, az ő részükről is elhangzik néha a sóhaj: Magyarországon is komolyabban veszik az erdélyi vagy délvidéki magyarokat, mint bennünket. Talán még az ottani politikusokat
is. S még csak azt sem lehet válaszolni erre a felvetésre, hogy
nincs benne igazság.
Van, s az összefügg az írás elején felvetett értékeléssel. Fölülről nézve gyengének, szétziláltnak tűnünk. S nem szabad
megsértődnünk ezen, inkább azon kellene elgondolkodnunk,
nincs-e ebben az értékelésben tényleg valamennyi igazság.
Mert azt is látnunk kell, hogy Magyarország irányából komoly, konkrét támogatási formák valósulnak meg. Az óvodák, iskolák tevékenységét, felújítását támogató csomag
figyelemre méltó – s a legértelmesebben felhasznált adóforintok kategóriájába tartozik. Megjelentek a gyerekvállalást
célzó programok is, s egyre izmosodik a gazdasági tevékenységet elősegítő csomag is. Milyen lesz ennek a dinamikája,
ha esetleg megbotlunk az előttünk álló EP-választáson? Pár
hónappal ezelőtt ugyanis Romániából az RMDSZ, Szlovákiából az MKP, Ukrajnából a KMKSZ, Szerbiából a VMSZ és
Magyarországról a Fidesz és a KDNP együttműködési megállapodást írt alá, amelynek értelmében az újonnan alakuló
Európai Parlamentben is együtt kíván működni. Ezek a pártok azok, amelyek a Kárpát-medencei magyar együttműködés irányában elkötelezett pártok, kölcsönösen elismerik és
támogatják egymást. Kölcsönösen elvárják egymástól azt is,
hogy maximális támogatást hozzanak eme közös magyar potenciálba. Hogy nézünk majd a szemükbe, ha netán ez nem
sikerül? Mit mondunk majd nekik, ha az lesz látható, hogy
május 25-ikén a felvidéki magyarok túlnyomó többsége otthon marad, s 26-ikától majd nagy kritikákat mond minden
irányban? Hogy várhatjuk el a magyar kormány masszív támogatását, ha mi a minimumot sem tesszük meg helyzetünk
javítása érdekében?
Európai szinten is ott áll a kapuban a Minority SafePack – Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, több mint 1 millió
200 ezer európai polgár aláírásával. A FUEN – az Európai
Népcsoportok Föderalisztikus Uniója kezdeményezésére
(amely szervezetnek Szlovákiából egyedül az MKP a tagja, s
amely szövetség idén júniusban meghívásunkra éppen Szlovákiában tartja majd soron következő kongresszusát) az EU
bírósága nekünk adott igazat a magasságos Európai Bizottsággal szemben, mondván: ezzel a kérdéssel európai szinten
kell foglalkozni! S köszönet, nagy-nagy köszönet illeti azt a
több, mint 60 ezer, Szlovákiában élő magyart, aki aláírásával hozzájárult eme kezdeményezés sikeréhez. Milyen lenne
ennek a nemes dokumentumnak a sorsa, ha nem kerülne be
felvidéki magyar képviselő az új Európai Parlamentbe, aki
segíteni tudná a jogaink védelméért folytatott európai küzdelmet, s a mi szószólónk is lehetne nemzetközi szinten?
Május 25-ikén tehát önmagunkról adunk képet, alkotunk látleletet. Meggyőződésem, hogy a felvidéki magyarság nemzeti
szempontból elkötelezett része nem találtatik majd könnyűnek
eme megmérettetésen. Nem csak maga vesz részt a választáson, hanem barátokat, ismerősöket, rokonokat is elhoz majd
a választóhelyiségekbe. Akkor, 26-ikán örömmel nézhetünk
majd egymás szemébe: nem vesztesek vagyunk, hanem győztünk, sikerrel vettük ezt az akadályt is. És pozitív lelki töltéssel, bizakodva tekinthetünk a jövőbe: a felvidéki magyarság
egészséges lelkületű rétege képes erőteljesen továbbvinni közösségünket nem könnyű viszonyaink közepette is. Nem törtünk meg, nem vagyunk térden: élünk és élni akarunk!
Csáky Pál
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JÚNIUSTÓL
A RÉGI-ÚJ HELYEN

Nem késik, csak minden megy a maga útján… sajnos!
MEGKÉRDEZTÜK dr. Viola Miklós sebészt, gútai és megyei
képviselőt, Nyitra megye egészségügyi bizottságának elnökét:

Mikor kezdődhet el
a városi egészségügyi központ átépítése?

– Ebben a pillanatban erre a kérdésre nem tud még senki pontos
választ adni. A tény az, hogy a
városvezetés részéről mindent
elkövettünk már, amit lehetett.
Elkészültek a látványtervek,
benyújtottuk az illetékesekhez
a pályázatot. Minden híresztelés ellenére viszont tény, hogy
szlovák részről nem csak elfogadták a pályázatunkat, hanem
A több, mint három évtizedes rendőrségi épület az utóbbi
időkben építészetileg és felszereltségében is idejét múlttá
vált. A korábbi „szendvics” épület teljes felújítás alá került,
amelyen az ablakcseréken kívül a hő- és hangszigetelés is
jelentős szerepet kapott. Ezzel kapcsolatosan Mgr. Dušan
Dragúň alezredestől, a rendőrség járási igazgatójától bíztató
hírt kaptunk:
„A rendőrség komáromi járási R. Štefánik utcai Shopping
igazgatósága ezúton értesíti a Center (a volt Prior épülete)
lakosságot, hogy a rendészeti, ideiglenes kihelyezett irodáa közútbiztonsági és szakosz- iból visszaköltözik korábbi,
tályokon május 30-án és 31-én Kertész utca 6. szám alatti
szünetel az ügyfélszolgáltatás épületbe.”
és a gépjárművek nyilvánJakab István felvételén a
tartási osztályán, mert a M.
felújított irodaház látható

kiegészítésként még megnövelték a beruházás értékét néhány
olyan orvosi berendezés vásárlásával, amely bővíti a gútai
egészségügyi szolgáltatást. Azt
is elárulhatom, hogy a pályázatunk az EU-s bizottságnál van,
s valószínűleg hamarosan meg
is tárgyalják. Tanulva a korábbi döntésekből, előpályáztatást
kell a közbeszerzés számára

Az elmúlt napokban a szlovákiai távirati
iroda jóvoltából a hazai médiumok büszkén számoltak be arról, hogy Ógyallán átadták a Ponds Danubii Társulás jóvoltából
felépített multifunkciós gyermekjátszóteret. A hírrel kapcsolatosan azonban megállapítható, hogy a városházáról hiányos
és téves információt kapott a hírügynökség
riportere.
Az ógyallaiak ugyanis jól tudják, hogy a
játszóteret Basternák Ildikó, a korábbi
polgármester idejében építették fel és adták át. Csak kisebb területrendezés maradt
el, amelyet már nem az ő városirányítása

alatt fejeztek be. Mint ismert, Érsekújvár,
Gúta, Komárom és ógyalla magyarországi
partnereikkel (Dél-Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány) városaikra jellemző, stilizált játszóteret építhet fel EU-s támogatásból. A jelenlegi városvezetésnek az ismételt
átadásra meg kellett volna hívnia a korábbi polgármestert, aki nem követett volna
el olyan hibát, mint a jelenlegi, aki szerint
ők a kisbéri bánya stilizált formáját vették
birtokukba.
Kisbéren soha nem volt bánya. A gyermekjátszótér az oroszlányi bánya jellegzetességeit idézi fel…

Immár hagyományosan, ebben az évben is részt vett a gútai Tündérkert óvoda
és kihelyezett osztálya az 1 hetes úszásoktatáson Komáromban, a fedett uszodában 45 gyermek részvételével. Legtöbb gyermek először volt ezen az élménnyújtó eseményen. A gyermek egészséges életmódjához elengedhetetlen
feltétel a különféle sporttevékenység, így többek között az úszás is. Fejleszti
a gyermek állóképességét, bátorságát, felelősségérzetét, önkritikáját, önmegismerését, toleranciáját másokkal szemben, s nem utolsó sorban fizikailag is
edződnek a víz által. Minden gyermek sikerrel próbálkozott a víz alá merüléssel, a kéz és láb koordinációjával úszás közben, s ami a legfontosabb, hogy
önfeledten játszottak a vízben, legyőzve félelmüket. A szakszerű úszásoktatást Béber Károly oktató biztosította, aki már az első napon barátságot kötött
a „kis tanítványokkal. A gyermekek május 17-én, az utolsó napon ígéretet
tettek Karcsi bácsinak, hogy aki teheti az jövőre is eljön.
Tallósi Bagita Borbála, óvónő

Aki a külhoni magyarság jogaiért küzd

28 éves izsai jogász, a Rákóczi
Szövetség alelnöke, egy gyermek édesapja. A Magyar
Közösség Pártja Országos Tanácsának 2019. februári
döntése értelmében ő képviseli a Komáromi járást a
párt listájának 4. helyén a májusi európai parlamenti
választáson. Az elmúlt évek során dolgozott a Kisebbségi Jogvédő Intézetben és európai uniós joggal foglalkozó ügyvédi irodában. Négy éve segíti a Székely Nemzeti

Tanács munkáját a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés ügyében, amely arra irányul, hogy EU biztosítson megfelelő hozzáférést a nemzeti régiók számára
az uniós fejlesztési támogatásokhoz, és vessen véget az
őshonos nemzeti kisebbségek által lakott régiók gazdasági diszkriminációjának. Az idén márciusban közel hat
év után az Európai Unió Bíróságán megnyert per háttérmunkáit jogi tanácsadóként segítette.

Tárnok Balázs egyéni politikai programja:

1. Kisebbségvédelem – európai védelmet a kisebbségben élő nemzeti közösségeknek!
Minority SafePack: A sikeres aláírásgyűjtés után ősztől az EP-ben partnereket kell találni a kezdeményezés támogatásához.
Európai kisebbségvédelmi törvény: Egy
olyan kisebbségvédelmi szabályozásra
lenne szükség, amely megfelelő védelmet biztosít a kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségeknek és képes
megakadályozni a nemzeti kisebbségek
alapvető jogainak tagállami csorbítását.
2. Jólétben a szülőföldön – vessünk véget a nemzeti régiók gazdasági diszkriminációjának!

lyázatot kellett meghirdetni.
Sajnos, a bürokrácia útvesztői
kiismerehetetlenek.
Minden
megy a maga útján… – tájékoztatta lapunkat dr. Viola
Miklós.

Idegen tollakkal büszkélkednek?

Gútai ovisok a komáromi uszodában

Tárnok Balázs

hirdetnünk, mert a pályázat pozitív elbírálása esetén az további időhúzást eredményezhet.
Jó példa erre az új központi
játszótér építése, amelyre már
a harmadik közbeszerzési pá-

Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, gyenes vonatjegyeket biztosító Discohogy a tagállamok az uniós fejlesztési verEU program kereteit a jelenlegi 18
támogatásokat kisebbségellenes politi- évről legalább 25 évre, valamint ingyekák céljára, a nemzeti kisebbségi régi- nes nyelvtanulási lehetőséget kell biztoóik elsorvasztására használják fel. Az sítanunk minél több fiatal számára az EU
EU-nak külön forrásokat kell biztosítani országaiban.
az olyan nemzeti régióknak, mint Dél- 5. Környezetvédelem – egészséges
Szlovákia, hogy több uniós fejlesztési környezetet hagyjunk örökül gyermepénz jusson ide, és így azok nemzeti sa- keinknek!
játosságai fennmaradhassanak.
A hulladékszelektálás lakossági feladat3. Biztonságos Európát – védjük meg ként meghatározása mellett a gyártókat
az EU külső határait!
is rá kell kényszeríteni a tartós és körNap mint nap élvezzük az ellenőrzések- nyezetbarát csomagolások alkalmazásátől mentes határátkelés előnyeit, járunk ra, hogy minél kevesebb szemetet terát vásárolni vagy dolgozni Ausztriába és meljünk.
Magyarországra. Ezt a határellenőrzé- A csallóközi ivóvíz az egyik legnagyobb
sektől mentes szabadságot azonban csak kincsünk, amelyet meg kell védenünk.
akkor tarthatjuk fenn, ha megőrizzük Felső korlátot kell szabnunk az állattartó
Európa biztonságát, fellépünk az ille- telepek méretének, és fel kell számolgális migráció ellen, nem engedünk be nunk a talajvíz ipari szennyezését.
ellenőrizetlenül tömegeket Európába és 6. Családok támogatása – fektessünk
megvédjük az EU külső határait!
a jövőbe, támogassuk a gyermekvál4. Fiatalok Európában – segítsük elő a fi- lalást!
atalok érvényesülését! A fiatalokat min- Európa népesedési válságára nem a beden lehetséges módon támogatnunk kell. vándorlás, hanem a családok támogatása
Bővítenünk kell az ösztöndíjprogramok, jelenti a hosszútávú megoldást. Növelígy az Erasmus forrásait, növelnünk kell nünk kell a családvédelmi intézkedésea fiatal vállalkozók uniós támogatását, ket, erősítenünk kell a családtámogatási
segítenünk kell a fiatal munkavállalók rendszereket és kiemelt figyelemben kell
európai szakképzési programokon való részesítenünk a családvállalást elősegítő
részvételét, ki kell terjesztenünk az in- juttatásokat.
Tárnok Balázs 2007-től foglalkozik magyar katonai hagyományőrzéssel, 2010től az izsai Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület alelnöke. 2011-től
két éven át országos koordinátora volt a Learning Enterprises – Angolul Tanuló
Falvak amerikai önkéntes programnak, 2010-től alapító alelnöke, később elnöke a Kaszás Attila Diákkörnek. 2011-től négy éven át a Diákhálózat aktivistája,
ugyanebben az időszakban pedig a Gombaszögi Nyári Tábor szervezéséből is
kivette a részét.

A kórházi patikában
szemcseppeket készítenek

A hazai gyógyszerpiacon sok esetben hiánycikknek számítanak a speciális szemcseppek, s erre talált megoldást a Komjáty
Hajnalka vezette kórházi patika Komáromban. A szemspecialisták által, a beteg számára szükséges szemcseppeket a gyógyszerészek a legmodernebb technológiával „gyártják” le.
A szem belső nyomását csök- ges gyógyászati cseppeket.
kentő szemcseppek mellett A komáromi kórház gyógya szemfenékvizsgálathoz el- szerészete szoros együttműköengedhetetlen pupilla tágító dést alakított ki a pozsonyi és
szer is az ő laboratóriumukból besztercebányai kollégáikkal
kerül ki. Ennek köszönhetően és hamarosan további szema betegek számára havonta csepp-fajták gyártását is elvétudják biztosítani a szüksé- gezhetik.

JUBILEUMI
XV. ROVÁSÍRÁS
VERSENY

Május 10-én közösen rendezte meg a Palóc Társaság és a Felvidéki Rovók a jubileumi XV. Felvidéki Országos Rovásíró
Vetélkedőt és Műveltségi Találkozót a Gútai Magyar Tan�nyelvű Magán Szakközépiskolában.
Az országos döntőt három kör- sok): 1. Matuska Margaréta
zeti forduló előzte meg, mivel (Érsekújvári Czuczor Gergely
a jelentkezők száma idén 150 AI) * 2. Urban Ábel (komárovolt. A selejtezők után Gútán mi Mariánum Egyházi Iskola59 versenyző mérhette össze központ) * 3. Asztalos Emma
tudását a döntőben. Szokol De- (a II. Jókai Mór Cserkészcsazső iskolaalapító, majd Priskin pat).
Zoltán, az iskola igazgatója B-kategória (5-6. osztályotartott rövid üdvözlőbeszédet, sok): 1. Ördögh Zsófia * 2.
Puss Veronika * 3. Nyári Dávid
köszöntve a résztvevőket.

Tóth Enikő felvétele
A megnyitó után kezdődött a
vetélkedő írásos része. A feladatok elvégzése után, míg a
versenyzők az eredményekre
vártak, betekintést nyerhettek az iskola műhelyeibe és a
város nevezetességeit is megtekinthették. Az eredményhirdetést a The Töpörtyűk
verséneklő együttes műsora
előzte meg. A kiértékelésről
senki sem távozott üres kézzel,
minden résztvevő oklevelet és
egyéb ajándékokat kapott. A
felkészítő tanárok is ajándékban részesültek.
Eredmények:
A-kategória (3-4. osztályo-

Gergely (mindhárman az érsekújvári Czuczor Gergely AI).
C-kategória (7-8. osztályosok): 1. Csizmadia Lilla Kinga
(Alistáli Református Iskola) *
2. Sebők Eszter Noémi (Bölörfalva) * 3. Krnčan Veronika
(Lévai Juhász Gyula AI).
D-kategória (9. osztályosok és
középiskolások):
1. Édes Édua (Aliastáli Református Alapiskola) * 2. Balla
Balázs (Balassagyarmati Keresztény AI) * 3. Mogrovics
Zsuzsa (a kósai Magán Középiskola tanulója). A verseny
fő szervezője Z. Urbán Aladár
volt.
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MŰSORAJÁNLAT
Május 25-től 31-ig

M1

SZOMBAT

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

TV2

7.
05
T V- a n i m á c ió,
12 . 2 0 Pog g y á s z , 13. 2 5
É b r e dj vel ü n k! (a m e r.),
15. 50 A l e x fel ü g yel ő
( l e n g yel), 18 .0 0 Té nye k ,
18 . 55 Hog y a n lo p j u n k
fel h ő k a r c oló t
(a m e r.),
21.15 A z ö t ö d i k h u l l á m
(a m e r.), 2 3.45 Á r nyé kü g y n ö k (a m e r.), 1. 55 A z
i n d í t é k (a m e r.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.30
Sz uper zöld , 13.05 Édesítő, 14.10 Mag nu m (a mer.),
15.15 Vad regény (a mer.),
18.0 0 Hí radó, 18.55 Fó k usz Plusz , 20.0 0 A m i
k is falu n k (mag ya r), 21.05
T hor (a mer.), 23.35 A
szökevény (a mer.), 2.25
Castle (a mer.)

RTL II

8. 30 Au sz t r á l ex p r e s sz
(au sz t r á l), 10. 30 H a z u g
c s ajok t á r s a s á g a (a me r.),
12 . 30 A le ko pt at h at at la n
(a me r.), 14. 30 A g ya nú
á r nyé k á b a n , 17. 30 Éj jeln a p p a l Bu d a p e s t , 21.0 0
Showd e r K lu b Be s t of ,
23.0 0 Selye m f iú a p á cb a n
(a me r.), 1.0 0 Me nya s� sz ony ke r e s t e t i k (a me r.)

M2

12.55 Kemy, a felfedező,
13.05 Kemy, a felfedező,
14.15 A ndy és az állatkölykök, 16.40 Szóf ia herceg nő, 17.00 Elena, Avalor
herceg nője, 18.15 R icsi, a
gólya, 20.15 Violet t a (argentin), 21.05 Én vag yok
it t, 22.45 Eg yszer volt,
hol nem volt (amer.), 23.30
A k vár iu m St age Pass

Duna tv

10. 25
Cs a lá d - b a r át ,
12 . 50 D o c M a r t i n (a n gol), 13.45 Cs e p pb e n a z
éle t , 14.4 0 Cs e p pb e n a z
éle t , 15.4 0 Te c s a k pip á lj,
L a d á ny i (m a g ya r), 17.0 0
G a sz t r oa ng ya l ,
18.0 0
H í r a d ó, 18. 35 Sz e r e nc s e sz omb at , 19.30 Eg y nyá r i
k a la nd (m a g ya r), 20. 30
Vi r á gb olt i r ejt élye k ( k a n a d a i), 22 .0 6 A t á b or nok
lá nya (a me r.- né me t), 0.05
Fá b r y, 1. 25 Hog y volt?

Duna World

10.10 Rejtélyes X X. száza d , 11.35 Cafe Mosz k va
(mag ya r), 13.0 0 H í r a dó,
13.20 Csalá d-ba r át , 17.20
Csa k t isz t a for r á sból,
18.0 0 Csalá d i kör, 18.55
Té rké p, 19.25 Í zőr zők ,
20.0 0 Dok u zóna , 21.35
Fábr y, 22.55 Té rké p, 0.0 0
O pe r a Café

Pozsony 1

12.15 Éjféli mis e (s zlo vá k), 14.00 J égkoron g
vb, 17.5 0 Úttalan utako n ,
18.20 Utikalauz, 18.2 5
É píts házat, ültes s fát! ,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0.30 A
te st titkai, 21.30 Talk show, 22.25 A végs ők i g
(fra nc ia), 23.15 A bűnté nye k idős zaka (amer.)

Pozsony 2

11.30 A diagnózis , 12.0 0
N agyothallók
műs or a ,
14.25
Tes ztmagazin ,
15.30 Színés zlegendák ,
18.25 Fortuna Liga M a ga z in, 19.00 J égkoron g
vb, 22.30 A s zolgálólán y
me séi (amer.)

Markíza tv

7.45
Bilko
őr mester
(amer.), 9.50 Rendőrakadémia 2. (amer.), 12.30
The Voice, 16.10 Mamma
Mia! (amer.), 18.20 Mulat
az elit, 19.00 Híradó, 20.30
The Voice, 23.20 A bosszú
napja (amer.), 1.30 13 óra
(amer.)

JOJ TV

11.10
Házi kedvencek,
11.45
A
for radalom
(amer.), 14.15 Zoo (amer.),
16.50 G r illezz ü n k!, 19.00
K r imi,
19.30
Hí radó,
20.35 Herk ules (amer.),
22.40 Fig yelj, Mupet, k i
g yil kol it t! (amer.-angol),
0.45 Halálos k itérő (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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 Éjszakai program

TV2

7.05 T V animáció, 11.05
Több, mint testőr, 11.40
Super Car, 13.15 Főző műsor, 13.5. A balszerencse áradása (amer.), 16.00
Drágám, a kölyök marha
nag y let t! (amer.), 18.00
Tények, 18.55 A f üggetlenség napja (amer.), 21.25
Miér t pont Ő? (amer.),
23.55 Aug usz t us Ok laho mában (amer.), 2.30 Mick
kell a g yerek nek! (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 12.40 Lila
füge, 13.50 Házon kívül,
14.20 A mi kis falunk (magyar), 15.35 Mindenütt nő
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Utazás a rejtélyes szigetre
(amer.), 20.55 Thor (amer.),
0.40 Életre-halálra (amer.)

RTL II

11.40 Segítség, bajban vagyok!, 16.40 Coming out
(amer.), 18.40 Éjjel-nappal
Budapest, 21.00 Showder
Klub, 22.00 A Showder
Klub bemutatja, 23.00 Coming out (magyar), 1.00
Selyemfiú a pácban (amer.)

M2

12.35 Pom-Pom meséi,
13.20 Nick y, R ick y, Dick y, 14.15 A ndy és a z állat kölykök , 15.50 Tigr is és M ici ma ckó, 16.40
Szóf ia he rceg nő, 17.50
K a csa mesék , 18.15 Maja ,
a méhecske (cseh), 20.15
Violet t a (a rgent i n), 21.10
Mu st a ng (német-f r a ncia),
23.45 K á r t yavá r (a me r.)

Duna tv

10.10 Vallási műsorok ,
12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.25 Í zőr zők , 13.55
Üzenet a palackba n, 14.55
A fér f i m i nd őr ült (mag ya r), 16.30 Hog y volt?,
17.25 Borbás Ma rcsi szakácsköny ve, 18.35 Sze ret ü n k , dok i! (ausz t rál),
19.30 Mag ya rország, sze retlek!, 21.0 0 Család i kör,
22.0 0 Hitchcock és Tip pi Hed ren (a ngol-a mer.),
23.35 Hog y volt?, 0.35 Új
idők , új d alai

Duna World

8.35 Ö nök ké r ték , 11.15
A z iglód i d iá kok (mag ya r), 13.50 Bu rdoshá z
A me r i k ából, 14.50 Szent
Ist vá n Vá ndorlá s, 15.20
Építet t szé pségek , 16.50
Sz í ne -java , 17.50 Nemzet köz i Ci rk u sz fesz t ivál,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.0 0 Do k u zóna , 21.35 A há rom
Ku r t ág, 22.35 Hog y volt?

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13. 50
Poi r o t
(a n g ol),
16 .15
Fel s z a b a d u l á s ,
17.45 Me nj ü n k a ke r t b e!,
19.0 0 H í r a d ó, 2 0.0 0 Jé gko r o n g v b, 2 3.45 Poi r o t
(a n g ol)

Pozsony 2

13.55
Sz í nészlegend á k ,
14.30 Jég korong vb, 19.50
H í rek , 20.10 Pablo Pica sso, a gén iu sz , 21.0 0 Sz í nhá z i köz vet ítés, 23.0 0 Vála sz t á sok

Markíza tv

8.40
Szellemirtók
2.
(amer.), 10.50 Chart Show,
13.00 Testreszabott kérdések, 13.30 A muskétás
(amer.), 15.55 A konyha,
16.40 Felvég, alvég, 18.05
Szomszédok, 19.00 Hí radó, 20.30 Mindent, vagy
semmit
(cseh-lengyel),
23.00 Választások
,

JOJ TV

9.10 Zoo (a mer.), 11.45
Tű z a ví z alá! (a mer.),
13.45 Új kezdet (a mer.),
15.50 Új ker tek , 16.50 A
nya raló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.35 A remény rab jai (a mer.), 23.40 Ha rc a
selyemútér t (a mer.), 1.55
Halálbü ntetés (a mer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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

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 Tények, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A bank, 22.00 Pénzt
vagy éveket!, 23.25 Magánnyomozók

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 (mexikói), 16.45 Madárka (török),
18.00 Tények, 19.10 Bezár a
bazár!, 20.45 A bank, 22.00
Pénzt vagy éveket!, 23.25
Magánnyomozók

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 12.25 Anyák
gyöngye (amer.), 12.45 A
konyhafőnök, 14.50 Nyerő páros, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A konyhafőnök, 21.40 Barátok közt, 22.15 Főnök
inkognitóban, 0.10 XXI.
század

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior, 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 Dör mögőék kalandjai, 13.00 Dóra, a felfedező, 14.00 Unizoomi csapat,
17.20 Mickey egér játszótere, 18.10 Szóf ia hercegnő, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Született szinglik
(amer.), 21.25 Én vagyok
itt!, 22.40 Akusztik, 23.45
Slowmesh, 0.45 Kár tyavár
(amer.)

Duna tv

12.45 Tosz kána ízei, 13.15
Üzenet a palackban, 14.15
Vég telen szerelem (tö rök), 15.10 Hat nővér (spanyol), 16.10 Rex felüg yelő (olasz), 17.05 R idi k ül,
18.35 Sorsok út vesz tője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Kék fény, 21.25 A
legendák hivat ala (f rancia), 22.25 1890 (szlovák),
23.40 NCIS (amer.)

Duna World

11.20 Egy tál lencse (magyar), 14.20 Családbarát,
15.55 Életkor, 16.15 Ízőrzők, 16.50 Öt kontinens,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Szerelmes földrajz, 19.25
Itthon vagy, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Ridikül, 22.35
Ismeretterjesztő műsor

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.20 Orvosok
(lengyel), 16.25 Csodálatos
kertek, 16.55 Brown atya
(angol), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Három másodperc (orosz), 22.40 Riporterek, 23.15 Krimitörténetek (szlovák-cseh)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.30
Kerékpártúrák, 13.15 Nagyothallók műsora, 15.20
Nemzetiségi
magazin,
17.25 EL Magazin, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10 A diagnózis, 21.30
Dokumentumfilm, 22.30 A
célkereszt (francia)

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi történetek, 13.00 A mentalista
(amer.), 15.00 Jószomszédi
viszonyok, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Apukák (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok (szlovák), 21.20 A
konyha, 22.15 Szórakoztató
műsor, 1.05 A mentalista
(amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.40 Topsztár, 13.10 Családvédők, 15.20 A hetedik
mennyország, 17.00 Hírek,
17.35 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Inkognitó, 23.00 Kvízműsor,
23.00 40 nap 40 éjszaka (angol)

TV2

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.55 Főnök
inkognitóban, 13.00 A konyhafőnök, 15.30 Nyerő páros,
16.50 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35 A konyhafőnök,
21.40 Barátok közt, 22.15
Magnum (amer.), 23.20 Házon kívül, 0.25 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
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 Unizoomi
csapat, 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.), 0.20
Kártyavár (amer.)

Duna tv

12.55 Toszkána ízei, 13.25
Honfoglaló, 14.15 Végtelen
szerelem (török), 15.10 Hat
nővér (spanyol), 16.05 Rex
felügyelő (olasz), 17.05 Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Önök kérték, 21.25 A
diagnózis, 22.15 Velvet Divatház (spanyol), 23.10 Magyarország, szeretlek!

Duna World

11.40 Agyrémek (magyar),
13.15 Nemzetiségi magazinok, 14.15 Család-barát,
15.45 Család 2019, 16.10
Szerelmes földrajz, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Szerelmes földrajz, 19.30 Itthon vagy!,
20.00 Üdítő, 21.35 Ridikül,
22.30 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklór, 14.25 Orvosok
(lengyel), 16.25 Csodálatos
kertek, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Rossz bank,
22.15 Titkok (angol), 23.00
Orvosok (lengyel), 1.30 Titkok (angol)

Pozsony 2

11.30 Fiókák, 12.00 Élő
panoráma, 12.35 Kerékpártúra, 14.25 Tudományos
magazin, 15.20 Ukrán magazin, 17.10 Hírek, 17.25 A
család, 17.55 Elveszett világok, 19.30 Hírek, 20.10 Európa történelme, 21.00 Rabszolgák, 22.25 Talkshow,
23.40 A váróterem

Markíza tv

9.55 Apukák, 11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.05
Családi történetek, 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 Jó
tudni!, 22.45 Felvég, alvég,
0.00 A mentalista (amer.)

JOJ TV

8.35 Tárgyalóterem, 10.55
Rendőrök akcióban, 12.30
Topsztár, 12.50 Családvédők,
13.50 Tárgyalóterem, 15.20 A
hetedik mennyország, 17.00
Hírek, 17.35 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Nálunk otthon (szlovák),
21.50 A remény rabjai (amer.),
1.50 Családvédők

M1

SZERDA

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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 (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Marimar (mexikói), 16.45
Madárka (török), 18.00 Tények, 19.10 Bezár a bazár!,
20.45 A bank, 22.00 Pénzt,
vagy éveket!, 23.40 Magánnyomozók

RTL Klub

6.00 Reggeli, 11.55 Pacsi!, 12.20 Anyák gyöngye
(amer.), 13.25 A konyhafőnök, 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, 0.10 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
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 Éjjelnappal 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,
17.20 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 vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.),
23.25 Az A38 Hajó színpadán,
0.20 Kártyavár (amer.)

Duna tv

10.25 Család-barát, 12.50
Toszkána ízei, 13.25 Honfoglaló, 14.15 Végtelen
szerelem (török), 15.10 Hat
nővér (spanyol), 16.10 Rex
felügyelő (osztrák), 18.00
Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője
(török),
19.30
Honfoglaló, 20.35 A maffia
csak nyáron öl (olasz), 21.35
Partitúra, 22.35 Quo vadis?
(olasz), 23.45 Kékfény, 0.45
Új idők, új dalai

Duna World

11.45 Agyrémek (magyar),
13.00 Híradó, 13.20 Horvát
krónika, 14.20 Család-barát, 15.55 Magyar gazda,
16.20 Noé barátai, 16.50
Novum, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Szerelmes földrajz, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.00 Híradó, 21.35 Ridikül, 22.30 Honfoglaló, 0.00
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Folklorika, 14.25 Orvosok
(lengyel), 16.25 Csodálatos
kertek, 16.55 Brown atya
(angol), 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Kapj el, ha
tudsz! (amer.), 22.40 Nincs
vesztenivaló (német), 0.10
Orvosok (lengyel)

Pozsony 2

CSÜTÖRTÖK
M1

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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 (török), 13.35 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.40
Marimar (mexikói), 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, 11.55 Toplista, 13.25 A konyhafőnök,
15.30 Nyerő páros, 16.50 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A konyhafőnök, 21.40 Barátok közt, 22.15 Gyertek
át!, 0.10 Brandmánia, 1.20
Az igazi nő

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
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 Frakk, a macskák
réme, 11.50 Kérem a következőt!, 13.25 Póló, 13.40
Manó Benő, 14.45 Lülü, a
teknőc, 17.25 Mickey egér
játszótere, 18.10 Szófia hercegnő, 19.50 Traktor Tom,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Kiberma, 21.25 Én
vagyok itt, 22.40 Odaát
(amer.), 23.25 Kulisszák
mögött, 0.20 Kártyavár
(amer.)

Duna tv

12.45 Toszkána ízei, 13.15
Honfoglaló, 14.05 Végtelen szerelem (török), 14.55
Hat nővér (spanyol), 15.55
Rex
felügyelő
(olasz),
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok
útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 BagiNacsa Orfeuma, 21.25 Der ült égből apu (francia-angol), 23.25 Ötödik pecsét
(magyar)

Duna World

11.40 Mindenki gyanús
(magyar), 14.20 Család-barát, 15.55 Kék bolygó, 16.20
Opera Café, 16.50 Magyar
krónika, 17.20 Ízőrzők,
17.55 Gasztroangyal, 18.55
Szerelmes földrajz, 19.30
Itthon vagy!, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.35 Ridikül,
22.30 Honfoglaló

TV2

6.20 Mokka, 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 (mexikói), 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, 11.55 Kölyökkalauz, 12.20 Anyák
gyöngye (amer.), 13.25 A
konyhafőnök, 15.30 Nyerő páros, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A
konyhafőnök,
21.40
Barátok közt, 22.15 Doktor Mur phy (amer.), 23.55
Gyertek át!

RTL II

12.00 A konyhafőnök junior,
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 A
kezdő tizenegy (amer.)

M2

11.25 Frakk, a macskák réme,
12.40 Samy és barátai, 13.40
Manó Benő, 15.25 Kody kalandjai, 17.20 Mickey egér
játszótere, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Petőfi Pódium,
21.25 Én vagyok itt, 22.40
Odaát (amer.), 23.25 Akvárium, 0.25 Kártyavár (angol)

Duna tv

12.55 Toszkána ízei, 13.25
Honfoglaló, 14.20 Végtelen
szerelem (török), 15.15 Hat
nővér (spanyol), 16.10 Rex
felügyelő (osztrák), 17.05 Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Kamara Virtuózok, 21.25 A remény pápája,
22.25 Woyzeck (német)

Duna World

Pozsony 2

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 A v ilág
ké pekben , 16.25 Csod álatos ke r tek , 16.55 Brow n
at ya (a ngol), 17.45 Pá rbaj,
19.0 0 H í r a dó, 20.30 Ca ssov ia caf fé, 21.25 Út t ala n
ut a kon , 22.0 0 A k a sz i nó
(f r a ncia)

12.20 Nők k lubja , 13.55
Fol k lór, 14.25 Menjü n k a
ke r tbe!, 16.25 Csod álatos
ke r tek , 16.55 Brow n at ya
(a ngol), 17.45 A pá rbaj,
18.15 Ö ten öt ellen , 19.0 0
H í r a dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.35 Ha el meg yek (f r a ncia), 23.15 A z élet örö mei, 23.45 Tal k show

10.00 Apukák, 11.05 Jószomszédi
viszonyok,
12.05 Családi titkok, 13.05
A mentalista (amer.), 15.00
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi titkok, 17.25
Ref lex,
17.55
Apukák
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
Szomszédok
(szlovák),
23.15 A konyha

11.05 Jószomszédi viszonyok, 12.10 Családi történetek, 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 Felvég,
alvég, 21.40 Jó tudni!, 22.45
Családi történetek, 23.40 A
mentalista (amer.)

JOJ TV

5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 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

Pozsony 1

12.00 Élő panoráma, 12.35
Szlovákia szépségei, 15.20
Roma magazin, 17.25 A
család, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 Én
következem (olasz), 22.50
Művészetek, 23.15 Amerika, hallom az éneked

10.55 Rendőrök akcióban,
12.40 Topsztár, 13.10 Családvédők, 14.10 A tárgyalóterem, 15.20 A hetedik
mennyország, 17.35 A tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Szórakoztató műsor, 22.00 Viszlát, nagyi!, 22.40 Korrupt
zsaruk (amer.)

PÉNTEK

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

11.55 Élő panoráma, 12.15
Kerékpártúrák, 14.20 A diagnózis, 15.20 Magyar magazin, 16.20 Regina, 17.25
A család, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 GEN.
sk, 20.30 Labdarúgás

Markíza tv

M1

Markíza tv

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.30 Topsztár, 12.50 A
család védelmezői, 13.50
Tárgyalóterem, 14.30 A
hetedik
mennyország,
17.50 A tárgyalóterem,
19.00 K r i m i, 19.30 H í ra dó, 20.35 Elő az igazsággal, 22.00 Heti hetes,
23.00 Inkognitó

Pozsony 1

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 14.30
Művészetek, 15.25 Szemtől
szemben, 15.50 Nemzetiségi
hírek, 18.35 Mesék, 19.50 Hírek, 20.10 A család, 20.40 Az
ötödik hajó (szlovák), 22.05
Talkshow

Markíza tv

10.00 Apukák, 11.05 Jószomszédi viszonyok, 12.05 Családi történetek, 13.00 A mentalista (amer.), 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák, 19.00 Híradó, 20.30
John Wick (amer.), 22.35 A
veszélyes bosszúálló (amer.)

JOJ TV

10.55 Rendőrök akcióban,
12.50 Topsztár, 13.20 Szupermama, 14.35 A hetedik
mennyország, 17.35 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Szakíts, ha bírsz!
(amer.), 23.00 Döntő játszma
(amer.)
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Növényvédelem
Gondoskodjunk a szőlőnkről is

A szőlőt számos kártevő és kórokozó támadhatja meg. Néhány
károsító (lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész, tőkepusztulást okozó mikrobák, szőlőmolyok, atkák) majdnem minden
évben jelentős gazdasági kártétellel fenyeget.
A 2019-es szélsőséges – hol száraz, hol pedig csapadékos – csapadékos év nem a szőlő, hanem
a gombabetegségek éve lehet. A
peronoszpórajárvány szokatlan
tüneteket produkált. A fertőzés
leveleken keresztül a hajtásokba
is áthúzódott, a nóduszok és körülötte a hajtások elhaltak. A sok
csapadék miatt a peronoszpóra
és botritisz járvánnyal szemben
az átlagosnál többszöri fungicides kezelések sem biztosíthatnak minden esetben megfelelő
védelmet.
A szürkepenész ellen csak a
rothadásra kevésbé fogékony
fajták esetében lehetett hatékonyan védekezni. A kedvezőtlen
időjárás miatt a termés mennyisége és minősége is elmaradt az
átlagostól.
A tavalyi, elhanyagolt peronoszpóra járvány következtében
nagy mennyiségű fertőzőanyaggal számolhatunk, amely csapadékos időjárás esetén – beleértve a jelentősebb helyi esőket is
– május közepétől fertőzéseket
indíthatott el. A primer fertőzésekre akkor számíthatunk, ha az
átlaghőmérséklet eléri a 10°C-t
és 1-2 nap alatt legalább 10 mm
vagy azt meghaladó mennyiségű
csapadék hull az ültetvényre. A
további fertőzések a hőmérséklet és a levélnedvesség időtartamától függ. Kontakt hatóanyagú
készítményeket virágzás előtt és
fürtzáródás után alkalmazzuk
5-7 naponként. A felszívódó
(szisztemikus) fungicidekkel az
intenzív hajtásnövekedés idő-

szakában permetezünk,a fertőzési nyomástól függően 8-14
naponként.
Ne feledjük, hogy lisztharmatfertőzésre száraz években is
számíthatunk. Az aszkospórák
szóródásához 10°C feletti hőmérséklet, 2,5-10 mm csapadék
és 13-15 órás levélnedvesség
szükséges. A primer tünetek
megjelenése 4-6 leveles kortól
várható.
A lisztharmat ellen az első kezeléseket kontakt gombaölő
szerekkel (kén, metildinokap)
végezzük. Virágzástól fürtzáródásig szisztemikus készítményekkel védekezzünk. Fürt
záródás után, ismét a kontakt
készítményeket használjuk.
A széles hatásspektrumú strobilurin származékokat blokkszerűen, vagy önmagukban kijuttatva ne használjuk, mert már
környékünkön is megjelentek
a Qol fungicidekkel szemben
rezisztens peronoszpóra és lisztharmat populációk.
A szürkepenész olyan gomba,
amely meleg, csapadékos időben károsít. A fertőzés kialakulásához kedvez a sűrű, zárt
lombozat, a mélyfekvés, túlzott
nitrogén ellátás. Elsődlegesen
virágzáskor, illetve sebzéseken keresztül (jégverés, vihar,
lisztharmat,molyrágás,
fiziológiás bogyórepedés) fertőz.
A zsendülés, érés időszakára a
kórokozó nagy mennyiségű fertőző anyagot termel. Ha ekkor
tartósan csapadékosra fordul az
időjárás, a felrepedő bogyókon
megtelepedik a gomba és rövid
időn belül járványt okozhat. Az
erős fertőzés mennyiségi és minőségi kárt okoz.
Védekezni preventíven, a kritikus időszakokban – virágzás,
fürtzáródás, zsendülés, érés –
kell.

Virágzáskor olyan fungicidet
válasszunk, amely a peronoszpóra és a botritisz, illetve a lisztharmat és a szürkepenész ellen
is hatékony.
Fürtzáródás előtt kontakt vagy
speciális botriticid készítményeket használhatunk.
Az érés időszakában a speciális
szürkepenész elleni fungicidekkel védekezzünk. Az éréskor
végzett kezeléseknél az élelmezés-egészségügyi várakozási idő
mellett ügyelni kell a szer erjedésre gyakorolt hatására is. Csapadékos időben a fehér szőlők
fajtákon a botritisz mellett a peniciliumos rothadás is felléphet,
ami a borban maradandó íz hibát
okoz. A botriticid készítmények
közül a Cantus biztosít megfelelő védelmet a kórokozóval
szemben.
Kertjeinkben figyeljük meg a
károsítók jelenlétét, majd ezután
lépjünk közbe! Mindenhol előfordulhatnak a meleg és csapadékos időt kedvelő levéltetvek
és a csigák. A gyümölcsfák levelein a foltosságot okozó gombák
(Taphrina őszibarackon, Stigmina, lisztharmatok) és a levéltetvek, a gyümölcsökön a különféle gyümölcsmolyok és darazsak
berágása, a szőlő levelein ezen
kívül a levélatkák. A málnán, a
szamócán ugyanúgy levélfoltbetegségek, tetvek, ezen kívül
sodrómolyok, a szamóca virágain bimbólikasztó károsíthat.
A zöldségeken általánosan megjelenhetnek a fajra jellemző levélfoltosságot, rothadást okozó
gombák, a tetvek, az egyes növényfajokon: káposztalepke, retekben és káposztafélékben a káposztalégy, a levelüket rágcsáló
földibolhák, hagymában a hagymalégy, borsón a borsótripsz,
terméseiben a borsó-ormányos,
és az akácmoly lárvái. –OS–

Múlthavi szerencsés megfejtőnk Sándor Gyula, nádszegi lakos. Nyereményét postán kapja.
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

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

humor-csokor

A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

A hetek óta székrekedéssel küszködő férfi bemegy a patikába:
– Segítsen, patikus uram! Napok óta székrekedéssel küszködöm.
A patikus kérdezősködni kezd:
– Gyalog, autóbusszal vagy kocsival jött?
– Autóbusszal.
– Hány megállót utazik hazáig?
– Négyet.
– Hányadik emeleten lakik?
– A harmadikon.
– Mennyi a távolság a lifttől a WC ajtóig?
– Tizenegy méter.
A patikus műveleteket végez, kikever egy port, és beveteti a beteggel. A
férfi másnap lelkendezve rohan be:
– Csodálatos szert kevert, maga egy zseni! Ilyen távolságon mindössze
másfél métert tévedett…
A csiga és a kecske sétálnak
Móricka dobol a padon.
a parlament felé, és amint beszélgetnek, kiderül, hogy mindketten segédnek akarnak
– Miért dobolsz Móricka?
jelentkezni egy politikushoz. Mikor már kifelé jönnek, újra összetalálkoznak, és a csiga
– Elijesztem az oroszlánokat.
örömmel meséli, hogy felvették.
– De hisz itt nincs oroszlán.
– Hát hogyhogy felvettek?
– Na, látja! Ugye milyen jó módszer?
– Figyelj kecske, itt csúszni-mászni kell tudni, nem mekegni!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Vannak problémák, amelyek megoldását nem lehet erőszakkal kikényszeríteni, viszont
pár békülékeny szó csodát tehet. Bármilyen fontos is önnek a
döntés, próbáljon távolságot tartani a problémától! Most az ön
hozzáállásán múlik, milyen irányba haladnak tovább az események.
HALAK (február 21. – március 20.) Óvakodjon attól, hogy idealizálja és az egekig magasztalja párját. A magas elvárások óriási
terhet jelenthetnek neki és előfordulhat, hogy nem próbálja meg
lerombolni az ön illúzióit, hanem inkább más módon szabadul
meg a nyomástól, akár úgy, hogy kilép a kapcsolatból.
KOS (március 21. – április 20.) Ha azt akarja, hogy saját akarata
érvényesüljön, kénytelen lesz kis dolgokban engedékenynek lenni. Partnerének csupán arra van szüksége, hogy érezze, figyelembe
veszi az ő igényeit is. Így mindketten elégedettek lehetnek és csodálatos, szerelmes napokat tölthetnek együtt.
BIKA (április 21. – május 20.) Ezen a héten hajlamos lehet a
hirtelenkedésre és lobbanékonyságra, ezért utazás vagy vezetés
közben legyen rendkívül óvatos. Ne engedje, hogy agya „automata módban” fusson, figyeljen oda mindenre, amit tesz. Ez a
felfokozottság gondolatai közlésében is megmutatkozhat.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Annyi az energiája, hogy alig
bír magával. Szerelme is meglepődve tapasztalja, hogy a megszokottnál is élénkebb és sziporkázóbb. Az egyetlen nézeteltérés a szabadság és birtoklás mindig újra visszatérő problémájából adódhat. Óvatosság helyett inkább élvezze kedvese
ragaszkodását.
RÁK (június 22. – július 22.) Ügyeljen rá, hogy változatosság
iránti igénye ne keltsen felesleges stresszt környezetében. Nem
mindenki igényli és főleg nem mindenki képes elviselni az állandó újításokat. Különösen az extravagáns dolgok iránti igényét
nehéz elfogadni az önhöz közel állóknak.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Hajlamos rá, hogy
fölénye megtartása érdekében újra a régi jól bevált módszerhez folyamodjon és rákényszeríti partnerét, hogy vétsen az
ön által felállított szabályok ellen, azután pedig bűntudatot
ébreszt benne emiatt.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Engedjen be új dolgokat
az életébe! Ehhez először meg kell szabadulnia a feleslegessé
vált régi kacatoktól, és ha belső változásokat is szeretne megélni,
akkor a régi lelki mintákhoz sem szabad tovább ragaszkodnia.
Ne féljen a változásoktól!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Kivételesen nehezen
fejezi ki érzelmeit és ez összezavarhatja kedvesét, hiszen ezzel
különben nem szokott gondja lenni. Ám ha odafigyel, és apró
gesztusokkal tudatja vele, hogy milyen sokat jelent önnek, elkerülhetőek lesznek a félreértések.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Kíváncsisága felélénkül, és új dolgokat szeretne tanulni. A szellemileg serkentő helyek,
események, beszélgetések és élmények izgalmas gondolatokat ébreszthetnek önben, amelyeket szívesen megoszt barátaival is, akik
újra csodálni fogják, milyen magasan tud szárnyalni, ha egyszer
beindul.
NYILAS (november 23. – december 21.) Családja számára nem
magától értetődő, hogy elismerjék és elfogadják az ön akaratát. Talán
csak azon múlik, hogy hogyan fogalmaz. Éreztesse velük, hogy milyen
fontos ez a kérdés önnek és azt is, hogy odafigyel mások érdekeire is.
BAK (december 22. – január 20.) Segíteni és védelmezni akar
másokat. Ha nem játssza meg az erkölcs-csőszt, valóban sokat
tehet. Párkapcsolatában úgy érezheti, hogy elkötelezettsége kicsit egyéni szükségleteinek rovására ment. Ha önként vállalta
ezt, ne vesse partnere szemére, de tegyen róla, hogy kevesebb
teher legyen a vállán.
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EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

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

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

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

* Sírkövek vésése és festése.
Tel.: 0908 753 072.
* Eladók 7-hetes Dominant
tojójércék (3,70 euró/db).
Tel.: 0918 303 580, 0950 760
760.
Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty –
energetikai tanúsítványok
Tel.: 0907 264 815
email: pvendegh@gmail. com

Autóbiztosítás?

A legjobbáron!
Tel.: 0905 928 195
BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,
JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT
KERESEK.

Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

EvyTom
Lakásfelújítás

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

Tel.: 0905 450 570

Rekom

Rekonštrukcia bytov
* Lakásfelújítás

* Te l . : 0 9 4 8 6 2 2 0 5 1 *
Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk furgonra – 3,5
tonnáig. Tel.: 0908 555 600.

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

S
Z
U
D
O
K
U

7

KAJAK – KENU

Öt bajnoki cím Komáromnak

Május 11-én és 12-én a Pozsony melletti zemníki tavon került
sor a kajak-kenu 1 000, 500 és 200 m-es távon a junior- és
kadétkorosztály versenyére, amelyen a komáromi evezősök 10
tehetsége szállt hajóba.
Szombaton a juniorok 3x1 000 m …2. Léránt Christopher Peter
m-es, a kadétok és kadétlányok * C1 junior lányok 1000 m …
2x1 000 m-es távon versenyez- 2. Ikrényiová Viktória * Nők K1
tek, vasárnap pedig minden 1000 m 1. Petrušová Mariana
korosztály 3x500 és 3x200 * K1 férfiak 1000 m 1. Gacsal
m-es távon állt rajtvonalhoz. Ákos * C1 kadétok 1000 m 1.
A versenynek nagy tétje volt, Léránt Lucas…7. Ott Jakab * K1
hiszen a győztesek indulhatnak kadétlányok 1000 m …2. Bugár
a juniorok pőstyéni nemzetközi Réka * K1 férfiak 1000 m …5.
futamán, amelyen május 24-től Gacsal Ákos * K1 juniorok 1000
26-ig tart a küzdelem. Az ered- m …4. Ujvári Marko * K1 kadéményekről lapunk jövő heti tok 1000 m 1. Schrimpel Peter,
2. Podleiszek Filip, 3. Doktorík
számában számolunk be.
Jakub * C1 kadétok 1000 m 2.
Eredmények:
K1 férfiak 1000 m:…4 Gacsal Léránt Lucas…6. Ott Jakab * A
Ákos * K1 juniorok 1000 m: rendkívül kedvezőtlen időjárás
… 2. Ujvári Marko, …5. Mesz- miatt több futamot nem engedlényi Márk * C1 juniorok 1000 tek elindítani a szervezők.

TEREPKERÉKPÁROZÁS

McLLOYD´S RIVERSIDE TIME TRIAL – az egyéni indítású
időfutambajnokság, első fordulójára múlt héten vasárnap került sor, s egyben PANYI BÉLA emlékversenynek is minősült.

A kétfordulós versenysorozat
két fordulóból áll. A szezonnyitót követően, a 2. forduló október 6-án lesz Dél-Komáromban.
Vasárnap 105 versenyző rajtolt,
közülük 87 országúti, 18 terep
bringa kategóriában (MTB).
Eredmények:
Abszolút győztes férfi úti: Kuba
Ronald – Brigetio KSE, MTB:
Buga Fridrich – C.K.PIKO-BIKE. Nő úti: Ökrösné Mészáros
Alexandra – Brigetio KSE, MTB:
Farkasová Silvia – C.K.PIKOBIKE. Korcsoportok szerint:
Útikerékpár: Férfi U17: 1. Tóth
Kurucz Áron, 2. ifj. Papp Mihály.
U19: 1. Tóth Bence. ELITE 1:
1. Kuba Ronald, 2. Ráchela MIchal, 3. Jánoki Ádám. ELITE 2:
1. Nagy Tamás, 2. Bokor Attila,
3. Strečko Ondrej. MASTERS: 1.
Szász Attila, 2. Fodor Tamás, 3.
Veréb Róbert. SENIOR 1: 1. Ďu-

riač Peter, 2. Šišlák Stanislav, 3.
Škvarka Radovan. SENIOR 2: 1.
Hruška Štefan, 2. Csintalan Miklós, 3. Leányvári József. SENIOR
3: 1. Platzner Ladislav, 2. Csaplár
Árpád. NŐK: U17: 1. Papp Villő. ELITE: 1. Ökrösné Mészáros
Alexandra, 2. Fail Boglárka, 3.
Olejcová Patrícia. MASTERS:
1. Csiba Ildikó, 2. Orosz Gabriella, 3. Baková Erika. SENIOR:
1. Poláčková Mária, 2. Tehelová
Zuzana, 3. Kucsera Magdaléna.
TEREPBRINGÁSOK MTB: Férfi ELITE: 1. Németh Gábor, 2.
Baráth Zoltán, 3. Hullman Andrej. MASTER: 1. Buga Fridrich,
2. Graszl Ján, 3. Bohák Marián.
SENIOR: 1. Csintalan Miklós,
2. Németh Zoltán. NŐK: U17:1.
Léber Zsófia Melinda. ELITE: 1.
Árendás Nikolett. MASTERS: 1.
Farkasová Silvia, 2. Csiba Ildikó,
3. Tehelová Zuzana.

LABDARÚGÁS

A MOL Arénában a komáromi Selye János Gimnázium diákjai

December közepén került megrendezésre az évenkénti 24 órás
röplabdatorna a Selye János Gimnáziumban. Egész idő alatt
nem is sejtettük, milyen meglepetéssel készülnek nekünk,
résztvevőknek. Így van… ugyanis meghívást kaptunk a 2019.
május 11-ei DAC-Szered ligameccsre, a dunaszerdahelyi MOL
Arénába. De még ha ez nem is lett volna elég nagy meglepetés,
a meccs előtti órákban megtekinthettük a nemrégiben felépült
stadiont, s az emellett működő futball akadémiát.
Szemlélői lehettünk a meccset az itt töltött idő alatt. Betekinmegelőző előkészületeknek és tést nyerhettünk egy igazi, profi
megleshettük bajnokaink me- s elhivatott focista életébe. Egy
zeit, az öltözőket, pihenőhelyi- igazi élmény volt. Köszönjük.
ségeket. Végh Tibortól, a klub
Pálmay Anikó
elnökétől megtudtuk, hogy
az egész stadionba több, mint
A 29. forduló:
12 700 szurkoló férhet el egy
Garamszentkereszt – KFC Komárom 4:1 (4:1)
meccs alatt. Ezek elképesztő
számok. Felvittek minket a Sky Az oroszlángbarlangban, a bajnokság éllovasának pályáján sorozatban születtek a gaBoxokba, ahol a fűtéssel elátott ramvölgyi legénység góljai (az első gól büntetőből), míg a komáromi válasz a 25. percben
érkezett Nurkovičnak köszönhetően. A második játékrészben a listavezető lényegében csak az eredüléseket is kipróbálhattuk.
Majd eljött a várva várt pillanat. mény megőrzésére összpontosított és a komáromi csatárok elé áttörhetetlen védőfalat állított. A hét
Ráléphettünk mi is a pályára… végén a tőketerebesi csapatot látják vendégül Komáromban. A KFC a bajnokság 7. helyén áll.
egy pillanatig mindannyian
IV. liga, 26. forduló
örülhetett a hazai szurkolótábor * kes (41. p) Olajos (75. p) * Bajcs
megrémültünk, elakadt a léleg- Marcelháza – Illésháza 3:0 (1:0) Perbete – Hetény 3:1 (1:0) A 13. – Örsújfalu 6:3 (3:1) Góllövők:
zetünk. A látvány leírhatatlan Mindkét félidőben pályafölényt percben Lakatos góljának örülhet- Nagy (9. és 90. p), Tankó (34. p),
volt. Elképzeltük milyen lehet élvezett a hazai csapat, amely tek a perbeteiek, majd a második Bagin (38. p), Szabó (61. p), Tafocistaként a pályán játszani. Bačík 5. percben szerzett góljával játékrészben erre Blaho (51. p) vá- polcsányi (70. p), illetve Csatlos
Egy csapatként.
megszerezte a vezetést. A talál- laszolt. Rigó 68. és 89. percben lőtt (28.p), Sándor (48. p), Fiala (75.
Ezután elfogyasztottuk az aján- kozó 50. és 85. percében Kuruc gólja a hazaiak fölényét igazolta * p) * Búcs – Ifjúságfalva 6:3 (5:0)
dékba kapott kuponjainkat, gólja igazolta a hazaiak fölényét * FK Actív Nagykeszi – Naszvad Góllövők: 3., 40. és 45. percben
majd elkezdődőtt a meccs. Mind Ímely – Alsószeli 8:1 (3:1) Jog- 2:0 (1:0) Turza előbb büntetőből Bódiš, az 1. és 40. p Simon 70. p
a 90 percet végigszurkolva töl- gal ünnepelhettek az ímelyi szur- (20. p), majd szép támadásból (83. Halász, illetve Dobi (48. és 53. p),
töttük el. A stadionban szuper kolók, csapatuk megállíthatatlan p) lőtt gólt * Gyarak – Ekel 4:0 73. p Izsák * Keszegfalva – Vághangulat uralkodott, mindenki volt. Góllövők: Straňák (mester- (1:0) Kommentár nélkül…
füzes/Kava 1:1 (0:0) Góllövők:
összefogott a csapatért. Énekel- hármas – 16., 38. és 55. perc),
VI. liga, MEVA 26. forduló
Farkaš (52. p), illetve Maťko (88.
tünk és buzdítottuk a játékoso- Varga (17. p), Dnistriansky (58. Pat – Dunaradvány/Marcelháza p) * Nemesócsa – Bátorkeszi 2:1
kat.
és 66. p), Gramkelidze (71. p) és B 1:0 (0:0) Góllövő Péntek (60. (0:1) Góllövők: Horváth (52. p),
A stadion egy emberként szólalt Simonics (90. p).
p) * Újgyalla – Dunamocs 4:0 Hipp (80. p), illetve Oláh (24. p).
meg. Felejthetetlen élmény volt
V. liga, 26. forduló
VII. liga, 21. forduló
(2:0) Góllövők: Habara (mestergimnazistaként átélni ezt a nem Ógyalla – Nagygyöröd 2:1 (2:0) hármas) és Holub * Szilos – Izsa Bogya/Gellér – Lakszakállas 2:7
mindennapi eseményt, s részese Csak a vendégek védelmének 0:0 * Csallóközaranyos – Csicsó (2:4) Góllövők: Kovács, Inczédi,
lenni egy ekkora közösségnek.
köszönhető, hogy csupán Nikolič 5:0 (2:0) Góllövők: Hencz (mes- illetve Császár (mesterhármas),
A meccs végeredménye 4:3 (7. p) és Szántó (29. p) góljának terhármas – 45., 84., 86. p), Lel- Csápai, Farkas, Hury és Varga.
Sered számára, de nem búslaNŐI LABDARÚGÁS
kodtunk, hiszen DAC csapata történelmi sikert aratott így
Szentgyörgy – KFC Komárom 1:5 (0:3)
is… ezüst serleg született a A Boros Dominika – Both Alexandra, Ciria Klau- sodik félidőben Tóközi Tímea távoli lövése landolt
döntőben. A látogatásunk után, dia, Csicsó Dóra, Horváth Beatrix – Győri Bianka, a kapuban, majd egy kontrából szépítettek ugyan a
biztosra mondhatjuk a stadion Csicsó Andrea, Tóközi Tímea, Németh Vivien – szentgyörgyiek, ám három perccel később Németh
mindent megtett, hogy mind- Gaál Csenge, Pauer Tünde (Beke Réka) összeál- Vivó beállította a végeredményt. Összességében
egyikünk élvezhesse, és teljes lítású komáromi csapat Gaál Csenge révén már a elmondható, hogy a sok sérült miatt még tartaléértékű foci élményt kaphasson 12. másodpercben vezetést szerezett, majd a félidő kosan is 70-30 % arányban uralták a komáromi
Hajabács Gábor
végéig Pauer Tünde „rápakolt” még kettőt. A má- lányok a mezőnyt.

Ö K Ö LV Í V Á S

Az European Boxing League Of Vysegrad´nemzetközi tornája
A komáromi Spartak Komárom ökölvívócsapata május
11-én és 12-én részt vett a Mikulovban megtartott European
Boxing League Of Vysegrad´s
Four torna első fordulóján,
amelyet reprezentatív környezetben, a vár helyiségeiben
rendeztek meg. A tornán a V4es országok (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) négy sportklubja
vett részt. A komáromi csapat
a budapesti Vasas öklözőivel
kiegészítve szállt ringbe.
A szombati sorsolás alapján a
komáromi csapat ellenfele a
lengyel KS Bombardier lett.
Az első két pontot a komáromiaknak a 64 kg-os súlycsoportban Papp Nikolett szerezte, ellenfél nélkül. A 69 kg-os
súlycsoportban viszont egyik
csapat sem állított játékost a
szorítóba.
A férfiak 64 kg-os súlycsoportjában Görcs József becsületesen helyt állt, ám végül pontozásos vereséget szenvedett. A
69 kg-os súlycsoportban Szoták Titusz ellenfele a lengyel
Oerlich David lett, akit hatalmas küzdelemben legyőzött.
A 75 kg-os súlycsoportban
Varga László képviselte a komáromiakat, aki Stobodawiuk
David ellenfeleként szenvedett pontozásos vereséget. A
81 kg-os súlycsoportban Lokár
Márk ellenfele Smagielovi Damianovi lett, akit pontozással
győzött le. A 91 kg-os és a +
91 kg-os súlycsoportban a lengyel csapat nem állított senkit
a szorítóba, így Lakatos Márk

és Bélai Tibor küzdelem nélkül
szerzett csapatának 2-2 pontot.
A 10:4-es eredménynek köszönhetően a komáromi csapat
bejutott a vasárnapi döntőbe.
Kemény ellenfél várt a csapatra, hiszen ellenfelük szombaton fölényesen legyőzte a BC
Ružínov csapatát. Ezúttal a
nők 64 kg-os súlycsoportjában
Papp Nikolett ellenfelet is kapott, akit fölényesen legyőzött.
A 69 kg-ban a komáromi csapat
nem küldött szorítóba öklözőt,
így a a cseh csapat ajándékba
kapott két pontot.
A férfiak közül először Görcs
József lépett szorítóba, aki pontozásos vereséget szenvedett. A
69 kg-os súlycsoportban Szoták Titusz sérülés miatt nem
lépett a szorítóba, így újabb
pontpárt vesztett a komáromi
csapat. A 75 kg-os súlycsoportban sem volt nagy szerencséje
a Spartaknak, mert itt Varga
László szenvedett pontozásos
vereséget. A 81 kg-os súlycsoportban Lokár Márk bizonyította, hogy a magyar bajnokságnak jogosan a bronzérmese
és pontozásos győzelmet aratott ellenfele, Jan Ryšavý felett. A 91 kg-os súlycsoportban
hiába küzdött lelkiismeretesen
Lakatos Márk, ellenfele pontozással győzött. A +91 kg-os
súlycsoportban Bélai Tibor a
találkozó legszebb küzdelmét
biztosította. Ellenfele Zezulok Michal támadásait sorra
védte és kemény találataival
megérdemelten győzött. A mikulovi ellenfél ugyan 10:6-ra
győzött, a komáromiak össze-

sítésben ezüstérmesek lettek.
A torna legközelebbi találkozójára augusztusban, Ružinovban
kerül sor. Szeptemberben Lengyelországban folytatódnak az
összecsapások. A torna záróeseményére Komáromban kerül
sor ez év novemberének elején.
Bodoki Péter

AT L É T I K A

Tóbi Attila a komáromi kórház központi újraélesztési osztályának (ARO) ápolója szabadidejében folyamatosan atletizál, rója a
kilométereket. A kisebb (maratoni) távok mellett már két esztendeje készült a Sky Run 2019 versenyére, amelynek címe egy huszonnégy órás folyamatos futást rejt. Attila is meglepődött azon,
hogy egészségügyi problémája ellenére a célban nem csupán a
három maratoni távnak megfelelő teljesítménnyel büszkélkedett,
hanem a leghosszabb távot megtéve az első helyen végzett. A verseny végén büszkén vehette át a győztesnek járó serleget.

RÖPLABDA

K A R AT E

Múlt hónapban adtunk hírt arról, hogy a középiskolás fiúk kerületi röplabda-bajnokságáról, Nyitráról a komáromi Selye János Gimnázium csapata aranyéremmel tért haza, és
máris új eredményről számolhatunk be. Május 9-én Nagyszombatban tartották a középiskolás fiúk országos röplabda-bajnokságát, melyen a SJG csapata az előkelő második helyen
végzett. Az iskola történetében, a labdajátékok terén ez eddig a legnagyobb eredmény.
A csapat tagjai voltak: Mészáros Csaba, Jánosdeák Márk, Gyurenka Ádám, Halász Viktor,
Szeles Bence, Vermes Ákos, Sánta János, Pati Nagy Simon, Hriňa Attila, Lakatos Áron,
Králik Máté, Szalay Mátyás. Diákjainknak és felkészítő tanáruknak, Hengerics Péternek is
szívből gratulálunk, és további szép eredményeket kívánunk!
-sjg-

Poprádon rendezték meg
a gyermek és diák korcsoportú karatékák országos
bajnokságát, amelyről természetesen a gútai Taiyó
Karate Klub versenyzői sem
hiányozhattak.
Egyéni eredmenyek:
1. hely: Kumite ifj. diáklányok
(8-9 évesek) + 37 kg Domján
Dorka Zsófia * … 3. hely kumitében ifj. diáklányok (8-9
évesek) 37 kg-ig kezdőcsoport
Ilcsíková Izabella és 8-9 éves
diákok +34 kg Szántó Zalán*
… 5. hely id. diákok (10-11
éves) kumite 30 kg-is haladók kategóriája Kiss Bence *
7. hely id. diáklányok (10-11
évesek) + 40
kg Szigetiová
Flóra. Igaz,
hogy
nem
mindenkinek
jutott érem,
viszont
az
egész csapat
szépen helytállt. Mind a
hét versenyző
szívvel-lélekkel küzdött.

Történelmi siker a középiskolás fiúk röplabda-bajnokságán

ESEMÉNYTÁR
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május 25-én
május 26-án
május 27-én
május 28-án
május 29-én
május 30-án
május 31-én

GRATULÁLUNK
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az ímelyi Varga Norbert és a komáromi Gogolová Henrieta, a komáromi Papp Ladislav és Gažová Helena, a komáromi Büi Roland és
Lászlóová Terézia.
Gútán: Gombai Róbert és Németh Katalin.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az izsai Calanyos
Kálmán Tamás, az ógyallai Kollár Kevin, a
lakszakállasi Kucsora Lilla, a gútai Gubica
Teo és Szabó Emese, a tanyi Horváth Dániel,
a komáromi Pravda, Dalibor, Ollé Dezider és Csepy Michaela, a szilasi Jaszkó Anna, az ebedi Mikuš
Patrik, a keszegfalvai Ičinová Sofia, a nagysurányi
Žáčik Adam, a bagotai Horváth Luca, a vágfüzesi
Forró Dominik és Bresztyáková Tamara.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Hankó Juraj (73 éves), Kovácsová Judita
(94 éves), Szűcsová Alžbeta (60 éves), Kajan Imrich
(67 éves), a gútai Pásztor Imre (59 éves), Gőgh Valéria (73 éves) és Gáspár István (69 éves), az ógyallai
Richterová Mária (83 éves), az izsai Majkút Michal
(66 éves), az ifjúságfalvai Nagy František (83 éves),
a csicsói Molnár Jenő (68 éves), valamint a hetényi
Szuhová Helena (66 éves).
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk

Lelovics Erzsébetre,
(Komárom)

halálának első évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
Szívünkben örökké élni fog.

Gyászoló családja

Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
egy mécses a sírodon érted ég.
Hálával és tisztelettel emlékeztünk
május 19-én, halálának évfordulóján

A D u n a t á j re c e p t k ö n y v é b ő l

Szaftos
sajtos-tejfölös karaj

Hozzávalók / 4 adag:
8 szelet sertéskaraj
20 dkg sajt
10 dkg liszt
3 dl tejföl
2 teáskanál mustár
1 teáskanál rozmaring
1 teáskanál bazsalikom
1 teáskanál pirospaprika
só
bors

Elkészítése:
A karajszeleteket mossuk meg, csepegtessük le, majd klopfoljuk
ki. Sózzuk és borsozzuk meg ízlés szerint.
Tegyük a lisztet egy tálba, adjuk hozzá a pirospaprikát, és forgassuk bele a húst. A tejfölt keverjük össze a mustárral, a zöldfűszerekkel, és mártsuk meg benne a karajszeleteket.
Egy tepsit vagy tűzálló tálat kenjünk ki kevés zsiradékkal, és rakjuk bele a húst.
A maradék tejfölt egyenletesen elosztjuk a húsok a tetején, majd
szórjuk meg a reszelt sajttal. Előmelegített sütőben, 180 fokon
sütjük meg bő egy óra alatt. Sütés közben a karajt fordítsuk át,
hogy mindkét oldala szép piros legyen.
Ha a hús puha, tehát könnyen beleszalad egy hegyes kés, kivehetjük a sütőből.

Lakás, ház, berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

id. Gőgh Lajosra
Gútán.

Emlékét őrzi szerető családja

SPOMIENKA

V minulom roku,
31. mája sme sa rozlúčili
s drahým manželom, otcom, dedkom,
pradedkom, bratom
a krstným otcom,

Štefanom Kyselom,
v Komárne,

ktorý nás opustil vo veku 78 rokov.
Všetci tí, ktorí ho poznali, nech venujú
úctu ticha na jeho pamiatku.
Manželka a dcéra s rodinou

Tel.: 0905 928 195

Hozzávalók:
Tésztához:
3 db tojássárgája
3 ek cukor
1 csipet só
0,5 csomag sütőpor
10 dkg margarin
15 dkg finomliszt
1 dl tej
3 ek eperlekvár

Tetejére:
3 db tojásfehérje
10 dkg cukor
25 dkg eper

Elkészítése:
A tésztához a tojások sárgáját a cukorral, csipet sóval és a margarinnal habosra kavarjuk. Hozzákeverjük a lisztet, a sütőport,
elkeverjük, hozzáöntjük végül a tejet, megint elkeverjük, aztán
sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk.
Előmelegített sütőbe toljuk, és addig sütjük, amíg a habot teljesen el nem készítettük, utána kivesszük a sütőből a tésztát,
lekenjük eperlekvárral, rá a hab, az eperdarabok, és visszates�szük a sütőbe.
A tojásfehérjéket elkezdjük felverni, majd mikor már kezd jó
állagú lenni a hab, hozzáöntjük szép lassan a cukrot, és kemény
habbá verjük, s eligazítjuk a tészta tetején.
Az epret megmossuk, apró darabokra vágjuk, és beszórjuk a hab
tetejét vele. Sütőbe toljuk, és készre sütjük, inkább szárítjuk.

Čistenie hrobov od 50 €,
prezlátenie písmen
od 0,70 €!
Sírkövek tisztítása
50. – eurótól,
betűaranyozás 0,70 euró/db!

Tel.: 0904 374 273

Árnyékolástechnika és szerviz

Redőnyök * reluxák *
* szúnyoghálók *
ablakés ajtószerviz is!

Tel.: 0917 381 073

Ne feledje:

Július 1-jétől a kisvállalkozók
számára is kötelező az internetes kassza!
A beszerzésről
és bevezetésről szóló
kérdéseivel érdeklődjön
a szakembereknél:

Epres-habos sütemény

Apliko+

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

Eladó:

halászcsónak
motorral
* villanysütő * régebbi
ebédlőfal * versenykerékpár * túrakerékpár *
gyermekkerékpár és öntözőpumpa.

Ár megyegyezés szerint!

Tel.: 035/7773 084

– magyar nyelvű, KEHILA-haver díjjal jutalmazott regionális hetilap • Kiadja a Danubius Kiadóvállalat a Bethlen Gábor Alap támogatásával •
Főszerkesztő: Morovič Lajos • Titkárságvezető: Molnár Mária • Tördelőszerkesztő: Haltrich Györgyi. Szerkesztőségünk és hirdetésfelvételünk címe: Dunatáj
szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P. f. 38, 94501 Komárno • Tel. / Fax: 035/7731 267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs ajándékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo • A kiadó címe: 94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész
évre 20, 80 euró, félévre 10, 40 euró negyedévre 5, 20 euró • Előfizetéseket elfogad minden lapkézbesítő és postahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai Czvedler D. A. Kft.
és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam. sk • weblap: www. dunataj. sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101.

