X X V I I . É V FO LYAM 15. S ZÁM

n

2017. ápr i l i s 14.

0, 40 eur ó

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
n

w w w. d u n a t a j . s k n a facebook-on is n

Minden kedves olvasónknak
kellemes húsvéti ünnepeket
kíván a dunatáj szerkesztősége!
Keszegh Béla alpolgármester önállósította magát?

Átiratták a bizottságok és
a tanács által elfogadott javaslatot
Rajkó Ferenc képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy a korábban a szakbizottságokban elfogadott fejlesztési javaslatok
sorából furcsa módon eltűnt az őrsújfalusi járdafelújítás, miközben pénzt csoportosítottak át a városrész régi művelődési
házának szociális helyiségei felújítására. Valójában azonban az említett épületben nincsenek szociális helyiségek, ráadásul
maga az objektum, mint konfiskált vagyon, a Szlovák Földalap kezelésében van. Sokkal fontosabb az alapiskola épületének állagmegőrzése, felújítása, mert oda költözne az orvosi rendelő, a patika és a posta is.
Amint arra Andruskó Imre is az önkormányzati törvényt. is tett, illetve kérdéseket inté- számát azonnal emelni tudná
felhívta a figyelmet, példa nél- Ondrej Gajdáč képviselő rá- zett a képviselőkhöz, akik – a úgy, hogy többek között interküli, hogy a szakbizottságok- mutatott, hogy máskor is elő- tőlük megszokott arroganciá- netes könyvtárt üzemeltetne,
ban és a tanácson is megvitatott fordultak már törvénysértések, val – ezúttal sem válaszoltak. teázót nyitna. Kérvénye nem
anyagokba valaki belejavítson, például a temető előtti járda- Érdekes volt viszont az egyik jutott a képviselőtestület elé,
majd azt elfogadásra terjessze felújítás közbeszerzési kiírása vállalkozó felszólalása, aki ne- s ezért ismételten benyújtotta
a képviselők elé. Erre sem az is ilyen volt. Érdekes viszont, hezményezte, hogy a városi hi- azt a városi hivatalhoz. Választ
alpolgármesternek, sem pedig hogy sem Andruskó, sem pedig vatalban rejtélyes módon évek soha sem kapott, s így a legnaa szakosztályvezetőnek nincs Gajdáč képviselők nem tartot- óta „kallódik” a kérvénye. Még gyobb meglepetésére szerzett
joga. Varga Tamás képviselő ták szükségesnek, hogy ebben dr. Marek Anton polgármester- arról tudomást, hogy az általa
mindezt kiegészítve, arra is az esetben az ügyre felhívják a sége idején kérvényezte, hogy igényelt 140 m2-es helyiséget
a Zichy-palota egyik üresen most az önkormányzat „egyéb
felhívta a figyelmet, hogy egy rendőri szervek figyelmét.
beosztott a főnöke utasítását A város lakosainak panaszaira, álló, nem lakáscélú helyiségét igénylő hiányában” egy polköteles teljesíteni, így egy- illetve észrevételeik meghall- szeretné kibérelni vállalkozói gári társulás számára bérbe
értelmű, hogy Keszegh Béla gatására fordított időben Bósza célokra. Kérvényében feltün- adja, jelképes évi 100 euróért,
alpolgármester
megsértette János több érdekes felvetést tette, hogy saját költségére holott a környéken mintegy 40
újítaná fel a helyiséget úgy, euró/m2 az évi bérlemény. SzeVeszélyben Komárom közlekedése
hogy az szerves részévé vál- rintünk ez a korrupciógyanús
jon a belvárosnak. Jelenleg 46 ügylet megérne egy alaposabb
A képviselőtestületi rendszabály értelmében szólalt fel
alkalmazottja van, akiknek lét- vizsgálatot...
Borbély Dávid, aki a komáromi lakosok aggodalmát tolmácsolta. Rámutatott arra, hogy az új dunai híd átadása
Komárom kitüntettjei
után a Nyitra felől érkező hazai és külföldi, nagy terhelésű
Pro Urbe – A városért díjat vehet át a Komáromi Napok keretén
kamionok Komáromon keresztül haladnak majd, teljesen
belül megrendezésre kerülő ünnepi közgyűlésen Fazekas László
tönkretéve a felújításra váró Vág-hidat és a város főútjai
református lelkész és Vlček Erik kajakozó. A felvidéki kitelepítéalatt haladó vezetékeket. Kérte az önkormányzatot, hogy
sek 70. évfordulója alkalmából Komárom díszpolgárává avatják
a közlekedési minisztérium figyelmét hívják fel erre a vea dél-komáromi Nemes Andrásnét, helytörténészi és régiótörtészélyre és addig kezdjék meg az elkerülő út kiépítését, míg
nészi munkásságáért.
nem alakul ki katasztrófahelyzet.

Drog a házban

Miután a komáromi rendőrök már hosszabb ideje
figyelték egy 22 éves férfi
„tevékenységét”, a Komáromi Járásbíróság engedélye
alapján április 4-én, a kora
reggeli órákban házkutatást
tartottak a Kisér soron. A lakásban a bűnügyi szakértők
vadkenderszármazékokat,
illetve pervitint (metamfetamint tartalmazó tudatmódosító szert) találtak.
A drogokat értékesítés céljából tartották a lakásban.
A talált anyagokat a rendőrség szakértőkkel elemezteti.
A helyszínen elfogott komáromi fiatalember ellen
büntetőeljárást indítottak
tudatmódosító szerek tiltott
készítéséért, tartásáért és
árusításáért. A bíróság háromtól tíz évig terjedő szabadságvesztésre ítélheti.

Gyáravatás a szomszédban

Sokan állítják, hogy ipari park nélkül is lehet munkahelyeket teremteni. Igen, egy-két pincért, három szabónőt, néhány segédmunkást el lehet helyezni. Azonban ott, ahol tartós munkanélküliség van, mindez még a foltozásra sem elegendő. Miközben Bastrnák Tibor expolgármester visszautasította a későbbi koalíciós partner, a Smer SD által komáromi ipari park
létesítésére felajánlott pénzt, döntésével véglegesen lefejezte Komáromot.
Ezzel szemben Dél-Komáromba, az ipari park- A tervek szerint a magyarországi gyár állítja elő
ba egyre több beruházó érkezett, s a Komáro- azon buszok alvázszerkezetét is, melyeket egy
mi járás szinte minden településéről „odaát- brit partnerkapcsolat keretében az Egyesült Kira” ingáztak(nak) azok, akik dolgoznak, vagy rályságban, valamint a készülő franciaországi
dolgozni szerettek volna. A Nokia, vagyis a gyárban szerelnek össze. A BYD Company Ltd.
későbbi Microsoft bezárása után dr. Molnár piacvezető multinacionális csúcstechnológiai
Attila polgármester kiterjedt tárgyalásokba vállalat, amelynek központja a kínai Sencsenkezdett, hogy ne maradjanak üresen a gyártó- ben van. A világ több mint 50 országában és
csarnokok. A múlt héten értesültünk róla, hogy régiójában van jelen megújuló energiára épülő
az elektromos autóbuszokat gyártó kínai BYD megoldásaival. Tehát ismét lesz munkahely Kovállalat több, mint 66 ezer négyzetméternyi máromban. A túlparton...
alapterületű üzemét átadta Dél-Komáromban.
Jakab istván felvételei

Amikor egyes korinthusiak azt állították, hogy

nincs feltámadás, Szent Pál apostol így válaszolt nekik: „Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs
értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti
hiteteknek sem” (1Kor 15,13–14). Sok mindenről lehet húsvétkor beszélni, sokféle kérdésre keresheti a
választ a teológia vagy a keresztény tanítás. De olyan
időket élünk, amikor elsősorban a lényegre kell figyelnünk.

Krisztus
feltámadt!

Erdő Péter

Esztergom-budapesti
Egy-egy részlet
finomítábíboros
sa nyugalmas,
igényes, nagy
egyetértésben
élő korok kedvenc feladata.
Nekünk, mai
magyar és európai keresztényeknek nem
adatik meg ez
a fajta nyugalom. Hajlamosak vagyunk ugyan lelki élmények és érzelmek részleteibe belefeledkezni, de – legyen
hála Istennek a nehéz évtizedekért és a kijózanító tapasztalatokért – világosan látjuk és erősen érezzük, hogy itt
most már hit vagy nem hit, kereszténység vagy nem kereszténység az igazi alternatíva. Szóval visszahozott minket a történelem hitünk kezdőpontjához, ami nem egy
filozófiai eszme, nem egy szemlélődő ember természetes
tapasztalása vagy spekulációja, hanem magának Jézus
Krisztusnak a személye.
A názáreti Jézusé, akit keresztre feszítettek. Aki nem
mitológiai alak, hanem történelmi személy. Akinek volt
népe, szülőföldje, kultúrája, anyanyelve, vallási környezete. Akinek élete a történelem meghatározott időszakában
zajlott itt, a földön, császárok és helytartók, főpapok és
ismert személyiségek nevével fémjelzett időben. Nem érthetjük meg személyét és tanítását, ha nem ismerjük, vagy
nem tartjuk fontosnak ezt a környezetet.
Benne ismerték fel tanítványai a megígért Messiást, pedig
személye oktalanság volt a pogányoknak, akik nem vártak Megváltót, és botrány azoknak, akik Dávid fiára, a
győztes szabadítóra vártak. Mert hogyan lehetne szabadító, aki nem szállt le a keresztről, hogyan válthatná meg a
népet, akit az idegen hatalom gyalázatosan kivégeztetett?
Csakis úgy, hogy feltámadt! Maga Isten volt az, aki felülmúlt minden emberi elképzelést, ő volt az, aki megmutatta, hogy úr még a halál fölött is, ő volt az, és ő az most is
az idők végezetéig, aki minden embert a feltámadásra és
az örök boldogságra hív. Jézus feltámadása tehát a történelem középpontja. Bevilágítja életünket, végérvényes
választ ad arra, hogy kik is vagyunk mi, emberek. Szebb
és nagyszerűbb választ, mint amit mi ki tudnánk találni. Nagyobb hivatást és méltóságot, mint amire a saját
fantáziánk alapján becsülnénk magunkat. Nem csupán
az anyagvilágnak egy érdekes képességekkel rendelkező
terméke vagyunk, hanem örök értékű, halhatatlan személyek, akiket a teremtő Isten szeretetére és barátságára
méltatott. Neki nem túl nagy feladat minden idők minden
emberével sokmilliárd résztvevős szimultánt játszani. A
végtelenhez képest a sok is kevés. Őt nem korlátozza a tér
és az idő.
Az ő szemében drága minden ártatlanul meggyilkolt
ember, minden éhező gyerek, minden beteg és szenvedő.
Azok is, akiket az úgynevezett fejlett világ szinte már
csak tehernek érez. Az ő szemében kedves a megbotló bűnös ember is. Nem azért, mintha nem volna különbség jó
és rossz között, hanem mert ő a tévelygés kínja után mindenkit a hozzá való hazatalálásra, a megtérésre hív.
És adódhat bármi vészjósló vagy elkeserítő esemény körülöttünk, az egyes emberek, a népek vagy az egész emberiség történetében, van egy biztos pontunk a kozmoszban
és egyben túl a világmindenségen: Krisztus feltámadása.
Ez az a szilárd pont, amelyre támaszkodva – Arkhimédész szavával élve – ki lehet fordítani sarkából a világot.
Ebben a fényben kell újjárendeznünk a magunk életét.

krisztus
feltámadt!

Ebben a hitben, ebben a szeretetben kell szóban és tettben
megvallanunk, hogy keresztények vagyunk, mert
feltámadt Krisztus!
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Szeptemberben
kislétszámú osztályokkal
nyitnak a gútai iskolák

A múlt hét végén befejeződtek az alapiskola első osztályába
való beíratkozások a gútai iskolákban. Mint ismeretes, a város vezetősége – előrelátóan – mintegy másfél éves előkészítés
után szerette volna a két magyar tannyelvű gútai alapiskolát
egy igazgatóság alá vonni és egy iskolaközpontot kialakítani
az egyre gyérülő diáklétszám miatt. Ezt egyesek politikai kampányfogásként kihasználva megakadályozták. Takács Imre, a
városi hivatal iskolaügyi osztályának vezetője elmondta, hogy
egyelőre, ha – a korábbi évekhez képest – kevesebb is az első
osztályba jelentkezők száma, mindhárom magyar alapiskolában két osztályt nyithatnak.
Nem kis meglepetésre, megle- kezdhetné meg az első tanévet,
hetősen kiegyensúlyozott lett ahol az előírt osztálylétszám
a három magyar alapiskola minimum négy és maximum
között a gyermekek megosz- nyolc diák lehet.
lása, így szeptembertől vala- A Corvin Mátyás Alapiskolába
mennyi alapiskolában két osz- idén harmincnégy gyermek feltály nyílhat.
vételét kérték, viszont biztos,
hogy ősszel közülük hat nem kezdheti meg az első
osztályt, négy viszszakerül az óvodai
nagycsoportba, két
gyermek pedig a
II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola nulladik osztályába kapott besorolást.
A J. A. Komenský
A II. Rákóczi Ferenc Alapisko- AI idén huszonnyolc gyermeklába huszonkét gyermeket írat- kel gazdagodhatna, közülük
tak be, ám azt már most tudni azonban egy külföldön él, két
lehet, hogy az évnyitó előtt jelentkező esetében pszicholóhét esetben szakpszichológusi giai szakvéleményt kértek, ilvizsgálatot javasoltak, illetve letve egy gyermek továbbra is
egy esetben maga a szülő kér- óvodába jár majd.
te az iskolakezdés elhalasztá- A Nagyboldogasszony Egyhását. Az iskolában tizenhárom zi Iskolaközpontba huszonhét
diákkal jelenleg is működik diákot írattak be, viszont két
nulladik osztály, közülük öt esetben pszichológus állapítja
gyermek első osztályba kerül- majd meg a gyermek iskolahet, míg a fennmaradó nyolc érettségét, egy esetben pedig
tanuló specializált osztályban halasztást kért a szülő.

Megjutalmazták Komárom legjobb pedagógusait

Április 3-án, a komáromi Tiszti pavilon dísztermében négy
magyar és szlovák óvónő, továbbá 12 alapiskolai tanító,
valamint a művészeti alapiskola és a városi szabadidőközpont 1-1 pedagógusa vehette át munkájuk elismeréseképpen a város vezetőségének díszoklevelét.
Adameková Marta 35 éve a
Kapitány utcai óvoda pedagógusa, sikereit elsősorban
a tánc és a képzőművészet
terén érte el a gyermekekkel
* Mgr. Helena Ferčíková
(Béke utcai óvoda) 27 éve az
óvodai „Kis tengerész” korrepetítora, neveltjei számos
nemzetközi találkozón és
versenyen képviselték Komáromot * Havettová Gabriela
(Megyercsi utcai óvoda) részt
vesz az óvoda propagálásában
regionális szinten – együttműködik az általános iskolákkal
és más intézményekkel a városban – megnyilvánul különböző előadásokon * Šipula
Katalin – (Ferencesek utcai
óvoda) munkájával fejleszti
a gyermekek tehetségét, felkészíti őket különböző képzőművészeti versenyekre. *
Mgr. Andruskó Éva (Eötvös
Utcai Alapiskola) nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra és a
személyiségfejlesztésre. Osztályfőnökként lelkiismeretes,
odafigyelő pedagógus * Mgr.
Silvia Balaďová (Rozmaring Utcai Alapiskola) egyike
azoknak a pedagógusoknak,
akik a Hejny – matematika
nevű új koncepció szerint
dolgoznak, amivel felkeltik
a tanulókban a matematika iránti érdeklődést * Mgr.
Csermák Zsuzsana (Jókai
Mór Alapiskola) tanóráin kor-

szerű módszertani eljárások
széles skálájának alkalmazásával fejleszti tanulói szociális
és idegen nyelvi képességeit *
Mgr. Jarmila Ďurčová (Rozmaring Utcai Alapiskola) a biológiai diákolimpia szervezési
bizottságának oszlopos tagja,
a 2013-2015 években sikeresen megpályázott „Műhely”
elnevezésű projekten keresztül
negyedmillió eurós támogatást
nyert a szaktantermek kiépítéséhez * Dr. Mária Hamranová (Határőr Utcai Alapiskola)
szakmai elhivatottsága főként
a diákok matematikai és biológiai versenyekre való felkészítésében nyilvánul meg.
Emellett igazgatóhelyettesként
is remekül megállja a helyét *
Mgr. Elena Hrabovská (Művészeti Alapiskola) munkája
során szívesen alkalmazza az
új irányzatokat és módszereket. Diákjai előkelő helyezése-

Hetven évvel ezelőtt kezdődött el a felvidéki magyarság exodusa

Az ártatlanoknak nem jár bocsánatkérés?
Beneš rendelete alapján a második világégést követően a sztálini
diktatúra borzalmait lemásolva
elkezdődött a szudétanémet lakosság kitelepítése Csehszlovákia
nyugati határterületeiről, a Felvi-

Gútáról mintegy 2 500 embert, vagyis az akkori lakosság kétötödét rakták marhavagonokba. Az első turnusok
még Csehországba mentek, a
férfiakat bányákban, ipari üzemekben dolgoztatták, mások
nagygazdákhoz kerültek, istállókban, szérűkben laktak.
Később Békéscsaba és környéke cserélt gazdát. Nem volt
pardon, aki megkapta a „fehér

Harsányi Imre, a rendszerváltást követő első gútai polgármester
papírt”, annak csomagolnia
kellett, családonként kaptak
egy-egy vagont, ahová berakhatták állataikat, bútoraikat,
amennyi felfért. Dél-Komá-

dékről pedig az úgynevezett „nemzetegyesítés”, amelynek keretében
kulákoknak megbélyegzett magyar
őslakosokat Magyarország keleti vidékére, onnan pedig ó-szlovákokat a
kitelepítettek házaiba. Azóta hetven

romban és Oroszlányban állították össze véglegesen a szerelvényeket, amelyek katonai
kísérettel (a szökések megelőzése érdekében) mentek a keleti végekre.
Az idősebb emberek voltak a
legsérülékenyebbek. Többségük rövidesen belehalt a hontalanságba, a honvágyba, aki pedig tehetősebb volt, hamarosan
visszaköltözött a Duna mellé,
Vácra, Dél-Komáromba.
Minderről pénteken délután, a
valamikori városi temető helyén levő Szent Rozália-emlékparkban tartott közös megemlékezésen Harsányi Imre,
a rendszerváltást követő első
polgármester is megemlékezett, akinek köszönhetően a
valamikori temető boltíves bejáratának falaira felkerülhettek
a kitelepítettek nevei.
– Minden háborúnak, a nemzetek és nemzetiségek párharcának nyertese csakis a globális
pénzhatalom volt és ma is az.
Ezt tapasztalhattuk hetven évvel ezelőtt és tapasztalhatjuk
napjainkban is. Csakhogy úgy,
mint ma, a múltban sem volt
kényük-kedvük szerint irányítható, manipulálható, orruknál
fogva vezethető az erős nemzeti társadalom, amely kereszté-

év telt el, s a cseh kormány hivatalosan is bocsánatot kért a szudétanémetektől, Szlovákia kormánya pedig
hallgat, nem mer a tényekkel szembe
nézni, pedig a koalíció tagja egy félig
magyarnak mondott párt is...
nyi, keresztyéni elveket valló, rombolva emberi közösségeket,
családokon nyugvó, munka- és megtépázva évszázados tradíciteljesítményalapú közigazga- ókat. Nem felejthetünk, hiszen
tásban élt – mondta Harsányi saját gyökereinkről van szó.
A megemlékezésen részt vetImre.
Horváth Árpád polgármester tek azoknak a magyarországi
településeknek a küldöttségei,
ahová a legtöbb gútait telepítették át (Pitvaros, Mezőberény és Medgyesegyháza). A
koszorúzáson elhelyezte az
emlékezés virágait az új testvértelepülés, Galgagúta vezetése is.
Aki valóban a történelmi hitelességet tartja szem előtt, az
viszont azt is tudja, hogy nem
minden Békéscsaba környéki
szlovák jött önként Gútára. Soa kitelepítésekkel kapcsolatosan kukat ugyancsak „kulákként”
arra hívta fel a figyelmet, hogy telepítették át, persze sok volt
nem szabad azzal áltatni ma- közülük az olyan nincstelen is,
gunkat, hogy ez már csak tör- akik a jobb boldogulás érdekténelem, és soha többé hason- ében, saját ház reményében érló nem fordulhat elő. Magyar kezett Szlovákiába.
közösségünknek is ébernek Megható pillanat volt, amikor
kell lennie, mert a szunnyadó a megemlékezésen ezeknek a
nacionalizmus szívós propa- családoknak a leszármazottai
gandával, a tények módszeres is elhelyezték az emlékezés vielferdítésével, alantas emberi rágait.
ösztönöket felébresztve bármi- Este a vmk színpadán óriási
re képes lehet. Nem feledhetjük sikerrel mutatta be a könnyes
tehát a háborúkat, kitelepítése- szemű emlékezők előtt a Feket sem, amelyek kitörölhetet- hérlaposok című rockoperát a
len nyomokat hagytak az egyé- budapesti Magyarock Dalszínnek és családok életében, porig ház.

ket érnek el a különféle zenei
versenyeken * Hübsch Miklós (Jókai Mór Alapiskola) tanítási óráin alkalmazott módszertani eljárásai a korszerű
taxonómia-rendszereken alapulnak. Az iskolai természettudományi tantárgybizottság
és a járási fizikakabinet tagja
* László Alica (Munka Utcai
Alapiskola) hisz a gyermek
egyediségében és törekszik a
gyermeki személyiség teljes
kibontakoztatására. Diákjai
eredményesen
szerepelnek
az alsó tagozat számára meghirdetett versenyeken * Mgr.
Viera Lebidová (Komenský
Utcai Alapiskola) számos versenyre készítette fel diákjait,
akik a színvonalas megmérettetéseken rendkívüli eredményeket értek el – Hviezdoslavov Kubin, Beniak Chynorany
és a szlovák nyelv és irodalom
olimpiászon * Dr. Markovics
Ildikó (Eötvös Utcai Alapiskola) pedagógiai elhivatottságát jellemzi, hogy az egyes
gyerekcsoportok tudásának
gyarapítása érdekében a diffe-

renciálást elősegítő tanulási–
tanítási stratégiákat, módszereket alkalmaz * Mgr. Darina
Nagyová (Komenský Utcai
Alapiskola) az alsó tagozaton
végzett sokéves, lelkiismeretes oktatói tevékenységével
érdemelte ki az elismerést *
Mgr. Erika Sokolová (Szabadidőközpont igazgatónője)
szerzője és kivitelezője több
sikeres projektnek. Kreatív
programfejlesztéssel foglalkozik, és szervezőként vesz
részt nemzetközi ifjúsági találkozókon * Szabó Szilvia
– (Munka Utcai Alapiskola)
magyar-angol szakos pedagógus. Keresi, követi és a gyakorlatban alkalmazza az új
pedagógiai módszereket. Az
iskolai könyvtár vezetőjeként
célja az olvasóvá nevelés *
Mgr. Katarína Vajkai – (Határőr Utcai Alapiskola) az
úgynevezett Aprogen tanterv
szerint segíti a diákok fejlődését, melynek alkalmazásával kiemelkedő eredményeket
ért el.
Jakab István felvétele

XII. Bátorkeszi Borfesztivál

Alig egy hónap múlva, május közepén (május 12-13.) rendezik meg a XII. Bátorkeszi Borfesztivált a Galambos-dűlőben.
A környék legnagyobb tavaszi borfesztiválja a legfinomabb
borokat sorakoztatja fel, izgalmas programokat, kellemes zenét, feledhetetlen szórakozást, valamint családi és igazi vidéki hangulatot kínál a látogatóknak. Idén az érdeklődők több
mint 120 fajta bort kóstolhatnak meg, emellett gasztronómiai
specialitások is várják a fesztivál látogatóit. A jó szórakozásról a Kispál és a Borz tavalyi nagysikerű koncertje után olyan
sztárvendégek gondoskodnak, mint az Omega, a Wellhello,
Kökény Attila és a Dupla KáVé. Labancz Roland, a házigazda Bátorkeszi polgármestere nem titkolja, hogy továbbra is a
minőség játszik majd fontos szerepet a fesztiválon.

Egérút Lexának

Immár megjelent a törvény- további 12 személy ellen van
tárban a Mečiar által hirdetett érvényes vádemelés ebben az
amnesztiák és a volt államfő ügyben. Ennek ellenére a nem
fiára, ifjabb Michal Kováčra tartották indokoltnak előzetes
vonatkozó kegyelmi rendelet letartóztatásba helyezését, aneltörléséről szóló deklaráció. nak ellenére, hogy szinte úgy
Ez annyit jelent, hogy a par- jár Mexikóba, mint haza, és
lamentben 129 szavazattal jó- korábban egy alkalommal már
váhagyott deklaráció hatályba Dél-Afrikába menekült, malépett, s a bíróság azonnal gyarán a bíróság nem tartja
léphetne az ügyben, elhárultak valószínűnek, hogy elszökjön
a bünetőeljárás folytatásá- az igazságszolgáltatás elől.
nak akadályai. Akik azonban Ugyan már miért is tenné, ha
ezek alapján a bíróság gyors szinte tálcán kínálják neki az
cselekvésében reménykedtek, egérutat, most már csak az a
csalódtak, mivel az ügyben kérdés, hogy Belizét választja,
illetékes Pozsonyi III. Járás- vagy más egzotikus napsütötbíróság elnöke kijelentette, te országot, amellyel történeaddig nem lépnek az ügyben, tesen szintén nincs kiadatási
amíg nem lesz számukra vilá- szerződésünk...
-zsugos az Alkotmánybíróság ügygyel kapcsolatos álláspontja,
mely még eltörölheti a határozatot. A taláros testület dönté- Az
se alapján, illetve a 60 napos
határidő letelte után véletlenKft.
szerűen osztják ki az ifjabb
Michal Kováč elrablásáról üvegházi kertészet
szóló vádiratot az egyik bíráférfi és női munkajuknak. Az a bíró, aki ezt az
társakat keres
ügyet 2001-ben vitte, már nem
Gútáról és környékéről!
dolgozik a járásbíróságon.
Érdeklődni lehet munkaMindebből az következik, hogy
napokon 8-tól 14 óráig
a szlovák titkosszolgálat, a
a következő telefonszámon:
SIS volt igazgatóját, Ivan Le0918 710 143, vagy
xát ismét hivatalosan vádolják
0908 789 935,
a volt elnök fiának elrablásáilletve személyesen
val és külföldre hurcolásával,
az üvegházaknál:
mely bűncselekményért öttől
Gúta-Császta 297.
tíz évig terjedő börtönbüntetés
szabható ki. Rajta kívül még (szemben a városi temetővel)

Agrotrend
Kolárovo
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2017 a külhoni magyar szakképzés éve
17 millió forintos támogatást kapott a komáromi Műszaki Szakközépiskola

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „2015 – a külhoni magyar szakképzés éve” programsorozathoz kapcsolódóan idén is meghirdette pályázatát, melynek célja a külhoni magyar szakképzés fejlesztésével hozzájárulni a gazdaságfejlesztéshez, amelynek elengedhetetlen eleme, hogy
a diákok megfelelő gyakorlati képzésben részesüljenek. Ezen a pályázaton 17 millió forintos
támogatást nyert a komáromi Műszaki Szakközépiskola.
Az iskolát ma közel 350 ta- nagyon sokat ez a rendkívül köszönhetően 18 új számítónuló látogatja, jelenleg 21 komoly anyagi támogatás. géppel és egy 3D nyomtatóval
osztályban folyik az oktatás, Iskolánk ebből a több millió gazdagodtak. A hegesztőiskoebből 17 magyar tanítási nyel- forintos támogatásból a gépek lában tanuló diákok egy védővű. Az iskolánkra jelentkező és berendezések műszerésze gázas fogyóelektródás (CO2)
diákok a következő szakok és a fémmegmunkáló szakok hegesztőgépnek és 2 db Argon
közül választhatnak: négyéves, érettségivel végződő
tanulmányi szakok: gépek és
berendezések
műszerésze,
villamos műszerész, fa- és bútoripari technikus, számítógépes grafikus, szállítmányozási
ügyintéző; hároméves tanulmányi szakok: fémmegmunkáló, bádogos – gépgyártás,
gépésztechnikus, javító műszerész – gépek és berendezések, autószerelő – műszerész,
autószerelő – villamos műszerész, villamos műszerész

– alkalmazott technika, asztalos, festő, vízvezeték-szerelő,
műszaki ügyintéző, továbbá
az iskola kétéves tanulmányi
szakokat is kínál: gépgyártás,
famegmunkálás és építési termelés szakot.
Az iskolák költségvetését illetően sokszor alig marad keret
a fejlesztésre, ezért is jelent

számára CNC esztergagépet
vásárolt. Az asztalos szakma színvonalas oktatásának
érdekében pedig alsó marógép, formázó körfűrész, marógép és szalagcsiszológép
került megvásárlásra. Azok
a szaktantermek, melyekben
a számítógépes grafikus szakot oktatják, a támogatásnak

védőgázas wolfrám elektródás
TIG hegesztőgépnek köszönhetően tudják hatékonyabban
elsajátítani a modern hegesztési eljárások fortélyait. A villamos műszerészek számára a
támogatásnak köszönhetően
pedig kétkanálisú jelgenerátort és egy digitális oszcilloszkópot sikerült vásárolni.
Felbecsülhetetlen érték számunkra, hogy Magyarország
felelősséget vállal a határain
túl élő magyarok sorsáért, és
céljai között szerepel a határon túli magyarságnak a
szülőföldjén való egyéni és
közösségi boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása,
nyelvének és kultúrájának
megőrzése és továbbfejlesztése.
-eli-

Nem tétlenkednek
a kolozsnémai idősek otthonának
lakói

Több zenés-kulturális műsoros nap is
megrendezésre került és a márciusi forradalmi napokat pedig a csicsói Gáspár
Sámuel Alapiskola tanulóinak köszönhetően méltóképpen tudtuk megünnepelni.
A lakók számára azonban áprilistól bátrabban nyílnak ki az otthon kapui.
énekekkel is megörvendeztette a hallgatóságot. A következő napon – szerdán – mikrobuszos kirándulást szerveztünk
Bősre a vízerőműhöz.
Az előttünk álló tavaszi, illetve nyári hónapokat is hasonlóképpen szeretnénk kihasználni. Az otthonunk szép,
parkosított
környezetében
minél több időt szeretnénk
szórakoztató és hasznos tevéNagytakarítás az otthon parkjában
kenységgel eltölteni, valamint
Lakóink tettrekészen segítet- a meghívást, hiszen már évek kihasználni azt, hogy közel
tek abban is, hogy a tavaszi óta tartjuk ezt a gyümölcsöző van a megyeri fürdő és Északnapsugarakat tiszta udvar- kapcsolatot, ami egyaránt jó Magyarország számos törtéban és megújult kiskerti kö- lakóinknak és a gondozó sze- nelmi és egyházi műemléke is.
rülmények között élvezzék. mélyzetnek is. Természetesen
Pint Tibor
A márciusba még belefért nem mentünk üres kézzel, laa nagymegyeri termálfürdő kóink által készített termékemeglátogatása is.
ket vittünk a vásárra.
Április 6-án baráti látogatást A húsvét méltó megünneptettünk az Alsószeli Nyugdíjas léséhez járult hozzá Kristóf
Otthonban, ahol húsvéti vásárt Hajnalka, aki április 11-én.
rendezett a vendéglátó nyugdí- otthonunk
kultúrtermében
jas otthon. Örömmel fogadtuk orgonajátéka mellett egyházi

A tavasz megérkezésével az élet minden
területén felgyorsulnak az események.
Így van ez a kolozsnémai idősek otthonában is. Otthonunk lakói nem tétlenkedtek
a téli hónapok folyamán sem, hiszen a karácsonyi, újévi ünnepek után nagy várakozással készültek a farsangi mulatságra.

Iskolaújságok
versenye
A gútai Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola immár
nyolcadik alkalommal nyújtott otthont a szlovákiai magyar
alap- és középiskolák iskolaújságainak versenyének. A szakmai
zsűri a többszáz jelentkező által elküldött lapok, képek és írások előzetes értékelése után öt kategóriában döntött a helyezésekről.
A 10-10 legjobb pályázat kö- Rákóczi Ferenc Alapiskola dizül a Fibi Sándor (Katedra fo- ákjának, Kalmár Annabellának
lyóirat) vezette bírálóbizottság a munkáját találta kiválónak.
az 1. kategóriába (alapiskolák Felkészítő tanára dr. Varga Ta5-7. évfolyama) a felsőszeli más volt. A legérdekesebb páSzéchenyi István Alapiskola lyamunkák a középiskolákból
diákja, Lénárt Dóra írását ta- érkeztek be. Itt a Szalay Zollálta a legjobbnak. Felkészítő tán (Új Szó) irányította zsűri
tanára Nogely Mónika volt. A a komáromi Selye János GimII. kategóriában (alapiskolák názium diákja, Szalay Krisz8-9. évfolyam) a Cs. Liszka tina írását találta a legjobbnak.
Györgyi (Vasárnap hetilap) Külön kategóriában értékelték
által vezetett zsűri a gútai II. a sajtófotók készítőit. Ebben
a kategóriában (Holop Ferenc
fotóművész volt a zsűri elnöke)
a pozsonyi Duna Utcai Alapiskola és Gimnázium tanulója,
Koller Regina végzett az első
helyen, így ő nyerte el az év fotóriportere címet.
A legtöbb vitát az iskolaújságok tipográfiájával foglalkozó
zsűri (elnöke Kopócs Tibor
volt) értékelése váltotta ki, hiszen csak három olyan újságot
értékelhettek, amelyek tartalmilag és tördeléstechnikailag
is megütötték a minimális
szintet. A zsűri sajnálatos(Fent) Hodossy Gyula, a II. kategória
zsűrijének elnöke az
alapiskolások
felső
tagozatának munkáit
értékelte * (jobbra)
Ahogy az egyetemen,
itt is szakértők előtt
kellett megvédeni az
alkotásokat. Felvételünk a sajtófotó kategória zsűrijének munkáját örökítette meg.

Újabb áldozataik vannak
a telefonos szélhámosoknak

A jövő „sajtósai” izgatottan várták az értékelést
nak találta, hogy egy korábbi
értékeléskor az akkori zsűri
A5 formátumot, azaz brosú-

Kopócs Tibor festőművész az
iskolaújságok tipográfiáját
értékelte
raformát ajánlott az iskoláknak, holott az semmiképp sem
hasonlít újságra. Az iskolák
lapszerkesztői megfogadták a
tanácsot, s ennek következményeképp nem is érkezett
valódi újság az ítészekhez. A végső értékelésre három lapot találtak
legjobbnak, közülük a
gútai Szittyakürt nevű
iskolaújság felelt meg
az alapvető követelményeknek. Második lett
a gútai Schola Privata
Gutaiensis lapja, a Bakancs, harmadik pedig
a légi Lég-hajó.

Mindenképpen dicséret illeti a
gútai magán-szakközépiskola
tanárának, Bálint Katalinnak a
tevékenységét, aki felismerve
az iskolai lapok jelentőségét
országossá fejlesztette a versenyt. Sajnálatosnak tartjuk
azonban azt, hogy a Komáromi járásban ezen a téren nagy
a lemaradás, a komáromi iskolák közül alig jelentkeztek
néhányan, pedig lehet, hogy a
jövő újságírói, szerkesztői számára itt lett volna a lehetősége
az első bemutatkozásnak.

Számtalanszor megírtuk, hogy elsősorban az idősebb
emberekre vetik ki hálójukat azok a szélhámosok, akik
gyermekük, unokájuk nevében kérnek azonnali készpénzsegélyt operációra, elromlott autóra, bűncselekmény eltusolására. Általában éjszaka hívják fel áldozataikat, akik
ilyenkor nem ellenőrzik a hívás hitelességét, hanem azonnal segíteni akarnak.
Legutóbb egy bogyaréti házas- egyeztek, hogy elmegy hozpárt hívott fel egy doktor Ma- zájuk a pénzért. Hajnali 4.30tuskaként bemutatkozó férfi, kor „Matuska doktor” ismét
azt hazudva nekik, hogy a fiuk felhívta a házaspárt és arra
autóbalesetet szenvedett.
utasította őket, hogy tegyék a
Az álorvos azt állította, hogy pénzt egy borítékba és vigyék
a fiuk olyan sérüléseket szen- ki a házuk elé az utcára, mert
vedett, amelyek miatt beszéd- sietős az útjuk – egy beteg
képtelenné vált. Állította, gyermeket visznek a pozsonyi
hogy a hölgy fiának kérését kórházba. A ház előtt átadták
tolmácsolja, akinek azért van a pénzt egy ismeretlen nőnek,
szüksége pénzre, mert a köz- aki autóval távozott a helyszínlekedési baleset másik részt- ről. Az aggódó szülők reggel
vevője hajlandó eltekinteni hétkor felhívták a fiukat, akitől
a rendőrség bevonásától, ha megtudták, hogy teljesen ép és
4 000 eurót adnak neki. A 74 egészséges, és nem szenvedett
éves néni elmondta az állító- semmiféle balesetet. A rendőrlagos orvosnak, hogy kétezer ség csalás miatt indított bünteeurója van otthon, majd meg- tőeljárást az ügyben.

Adományözön a DAC játékosaitól

A dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapata (akiknek ezúton is gratulálunk a Slovan feletti győzelemhez!) az utóbbi időben nem csupán új stadionnal büszkélkedhet, hanem azzal
is, hogy rendkívül aktív humanitárius tevékenységet folytat. Horváth Magdolna, a mozgássérült gyerekek szervezetének komáromi elnöke alaposan meglepődött, amikor Mgr. Nagy
Krisztián mérnök, a DAC menedzsere felhívta telefonon és tájékoztatta, hogy a mérkőzések
alatt gyűjtött 1191 eurót arányosan kívánják elosztani a mentálisan sérült dunaszerdahelyi
gyermekek szervezete, a nagymegyeri állatmenhely és a komáromi sérült gyermekek szervezete között. Így a gyerekek programjait csaknem 400 euróval tudják támogatni.
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Szőke nő állást keres

Növényvédelem
Teendők a díszbokrok körül

Kanyargós
szillevéldarázs,
selyemfényű puszpángmoly,
ázsiai lombfacincér, tölgycsipkés poloska, boróka-tarkadíszbogár – csak néhány az elmúlt
pár évben megjelent idegenhonos, inváziós rovarok közül.
Az idegenhonos – származási helyüket tekintve már-már
egzotikus – kártevők egyre
gyakoribb megjelenése összefüggésben van az éghajlat változásaival, főként a felmelegedéssel, valamint azzal, hogy az
Európai Unió piacán az áruk
szabadon mozognak, azaz a
közösség határain kívülről érkező szállítmányokat növényegészségügyi
szempontból
jóformán csak a schengeni határokon ellenőrzik. Márpedig
az újonnan megjelenő, nem
honos kártevők zöme természetes úton nem lenne képes
több ezer kilométeres távolság
megtételére, tehát emberi segédlettel érkezik a kontinensre. Növényi szaporítóanyaggal,
csomagolóanyagban,
szállítóeszközök
zugaiban
rejtőzve, Németországban az
ázsiai lombfacincér egy példánya például egy kínai eredetű
lakkozott asztalból bújt elő.
A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis)
közepes termetű, 40–45 milliméter szárnyfesztávolságú,
egyébként impozáns megje-

lenésű molylepke. A bukszusokon a hernyók okoznak komoly károkat, amelyek eleinte
csak hámozgatják a leveleket,
majd felbuzdulva mohóságukban képesek akár tarra is rágni
a növényeket. A kelet-ázsiai
faj Európában csak a 2000-es
évek közepén jelent meg, DélNémetországban, mára pedig

alig akad olyan ország a kontinensen, ahol ne lenne jelen,
s ne pusztítaná elsődleges tápnövényét, a puszpángot.
Nem egy olyan hazai kertészeti árudáról tudunk, ahol az eladásra kínált növények egy része már károsított volt, így az
egyébként önerőből is évente
több kilométert repülni képes
rovar terjeszkedését nagyban
segítette az ellenőrizetlen növények árusítása. A védekezés
alapja a korai megelőzés, azaz
kizárólag egészséges, kártevőtől mentes növényt lenne szabad árusítani, illetve ültetni.
A kártevő várható magyarországi megjelenésére egyébként már 2010-ben felhívták
a figyelmet az Erdészeti Tudományos Intézet és a Nyugat-magyarországi Egyetem
munkatársai a Növényvédelem című szaklapban megjelent tanulmányukban. Alig öt
évvel később már a komáromi
régió díszcserjéiben okozott
nagy kárt.
Az ország fertőzöttségét jellemzi, hogy 2015-ben már
Komáromban is tömegesen
felbukkantak a sárgászöldes,
fekete csíkos hernyók, jellegzetes rágásnyomokkal csúfítva
a város bukszusbokrait. Legutóbb nálunk is megjelent az
ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys), amely akár
száz különböző növényfajon is
megél. Megtámadja az almaés körteültetvényeket, illetve
az azok melletti cserjés fasor
dísznövényeit: a kőrislevelű
juhart, a csíkos kecskerágót és
a japánakácot.
Ez a poloska nem annyira a
dísznövényeken, sokkal inkább a mezőgazdaságban jelent majd gondot, az emberek
életét azzal is megkeserítheti,
hogy az áttelelésekor tömegével húzódhat be lakóingatlanokba, ahol nem pusztán a
megjelenése teszi kellemetlenné, de bűzmirigyeinek váladéka is kifejezetten zavaró,

ráadásul az elpusztult példányok maradványai a szoba levegőjébe keveredve allergiás
reakciókat válthatnak ki.

ázsiai márványpoloska
A rovartani szakember szerint a védekezésben kiemelten
fontos a megelőzés és a korai
észlelés, mert ha már csak a
poloska tömeges előfordulása
– vagy még rosszabb esetben
az okozott kár – tűnik fel, legfeljebb „tűzoltásszerű” védekezésre van mód.
A mediterrán vidékről származó boróka-tarkadíszbogár
(Lamprodila festiva) első felbukkanása még szenzációnak
számított a rovarbarátok körében, és az apró, fémeszöld
színű bogár egészen 2016-ig
oltalom alatt állt, természetvédelmi értékét 1500 euróban
állapították meg.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailban):
Csakhogy a pikkelyes levelű örökzöldeket – így például
a tujákat – károsító díszbogár 2012-ben hirtelen nagy
számban terjedt el, egyre több
elszáradt, kivágásra ítélt növényt hagyva maga után.
Valamennyiük ellen csak a
gyakran megismételt permetezéssel lehet hatásosan védekezni, s ajánlatos a vegyszereket váltakoztatni. Ajánlott a
Nospilan, a Spilan és a Dimidin alkalmazása.
-la-

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!
E-mail: bv-tv@stonline.sk

B-CENTER

Komárom
Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939,
0908-090 919
*
Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880,
0902-961 352

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Könnyen megesik a szíve azokon, akik kellőképpen tudják sajnáltatni magukat. Legyen
azonban keményebb, mindig járjon utána, vajon tényleg olyan
vészes-e az illető helyzete vagy csak lusta megtenni a szükséges
lépéseket. Senkinek ne engedje magát kihasználni, mert újabban
ez lassan divattá válik.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha párja panaszkodna, vagy
csak némán duzzogna, amiért keveset foglalkozik vele, ne sértődjön meg, mert ha őszinte önmagához, el kell ismernie, hogy
bizony van alapja. Mostanában kitöltik gondolatait munkahelyi
problémái, és csak felszínesen figyel rá. Próbálja a hétvégi eseményeket úgy beosztani, hogy többet lehessen a párjával.
KOS (március 21 – április 20.) Emberismerete és megérzései
elég pontosak ahhoz, hogy átlássa, az adott helyzet meghozhatja-e önnek azt az előrelépést, amelyre olyan régóta vágyik. Azt
azonban tudnia kell önmagáról, hogy hajlamos azt látni, amit épp
látni akar. Legyen egészen őszinte magához, ne keressen másban
hibát!
BIKA (április 21. – május 20.) Olyan új ismeretségekre tehet
szert ezen a héten, amelyek meghatározók lehetnek az elkövetkező hetek eseményeiben. Akár egy bensőséges, mély barátság is kialakulhat ezekből az új kapcsolatokból, aminek az
értékével ön igazán tisztában van, ezért meg is tudja becsülni.

Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
A férj hazatér a vadászatból, a felesége pedig
érdeklődik, hogy lőtt-e valamit? Mire a férj:
– Képzeld, elejtettem egy nyulat.
– Na és? Hol van? – kérdi a feleség.
– Mondom, hogy elejtettem!
Férfi a repülőgépen a stewardessnek:
– Hölgyem, fel vagyok háborodva! Rendszeresen önökkel repülök, de sosem mehetek akkor a WC-re, amikor akarok, soha
nem látom a filmet és mindig ablak mellett
kell ülnöm!
– Ne szórakozzon már kapitány úr, hanem
kezdje meg a felszállást!
Bemegy egy ló a kocsmába, letesz egy 10
dollárost a pultra, és rámutat egy söröskorsóra. A kocsmáros meglepődik, majd kitölt a
lónak egy korsó sört, a pénzt meg elteszi.
A ló megissza a sört, majd megfordul, és elindul kifelé. A kocsmáros megjegyzi:
– Na, ló vendégem se volt még!
A ló hátrafordul:
– Ha ilyen baromi drágán adja a sört, ne is
csodálkozzon rajta!
– Mi az? Eső után nagy röhögés?
– Derül az ég.

– És még ablakot nem is mostam!
A székely bácsi ül a szekéren. Egyszercsak megállnak a lovak. A bácsi jól odasóz nekik: – Gyííí!
A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az ostorral: – Gyííí!
A lovak megint nem mozdulnak. A bácsi leszáll a
bakról, előremegy a lovakhoz, és látja, hogy közvetlenül a lovak előtt egy óriási szakadék tátong.
Erre visszamászik a bakra és így szól:
– Helyesbítek: Hóóó!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Nehezen tudja fékezni érzéseit és vágyainak ugyanúgy képtelen határt szabni. Tele van
feszültséggel emiatt, de ez most egy kellemes állapot, aminek
legszívesebben soha nem vetne véget. Kedvesét is magával ragadja az ön lelkesedése és egészen új élményeket élhetnek meg
együtt.
RÁK (június 22. – július 22.) Előfordulhat, hogy egy régi ismerőssel való találkozás felszakít önben rég behegedt sebeket. Ne
temesse el érzéseit, elég sok idő eltelt már, ideje lenne végre végiggondolni, hogy mi is történt akkoriban. A jó dolgokat őrizze
meg, a kellemetlenekből pedig tanuljon. Nem érdemes visszafojtani, megőrizni a régi sérelmeket.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ajánlatos most néven
nevezni a dolgokat, ugyanis ez a hét könnyen a félreértésekről
szólhat. Bár néhány ezek közül igazán mulatságos helyzeteket
teremthet, sajnos komoly nézeteltérések is kialakulhatnak. Kiváló viszont ez a néhány nap mindenféle házimunkára és takarításra!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Valójában tudja, hogy
mi tenné boldoggá partnerét, és régebben igyekezett is ezt megteremteni neki, de most mintha lenne önben egyfajta dac, és
akaratlanul keresztbe tesz neki. Derítse ki, mi áll tettei hátterében és oldja meg a kiindulási problémát, különben nem tud
továbblépni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Megtapasztalhatta
mostanában, hogy aki nyuszi módjára viselkedik, azzal mindig kibabrálnak. Ne essen azonban túlzásokba, nehogy jogos
kérése is követelőzésnek tűnjön. A nagytakarításra máskor is
szakíthat időt, most inkább kapcsolatait ápolja szabadidejében.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha örömet akar szerezni párjának, javasolja neki, hogy látogassák meg a rokonait,
akkor is, ha az utóbbi időben esetleg több időt töltöttek velük.
Meglátja, milyen hálás lesz az ötletért. Valami miatt nagy szüksége van most arra, hogy érezze, mennyire szereti és támogatja
a családja.
NYILAS (november 23. – december 21.) Kedvező fordulatra számíthat a szerelemben, de ennek az a feltétele, hogy ne
tekintse párját kizárólagos tulajdonának, akinek a gondolataiban is olvasni akar. Gondoljon arra, ön milyen nehezen
viselné, ha partnere ennyire korlátozni próbálná szabadságát
és akaratát.
BAK (december 22. – január 20.) Annyira elfoglalt volt mostanában, hogy nem volt ideje felfrissíteni ruhatárát. Ez a hét kiválóan alkalmas arra, hogy bevásárló körútra induljon, felfedezze
az árleszállításokat és elköltse minden pénzét, amiért olyan keményen megdolgozott! Legyenmost az egyszer könnyelmű, az
ünnepeket is használja pihenésre!
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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. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:
hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

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

Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!

Tel.: 0918 776 733

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

Prijmem
do zamestnania
účtovníčku
s praxou.
Výborné platové podmineky!

Volajte:
0905 263 873
Ponúkam na predaj
obchodný priestor
aj so zariadením

a pozemkom v Kamničnej
pri kostole. Cena dohodou.

Tel.: 0903 643 104.
Eladó
félig alápincézett
családi ház
Keszegfalván
11 áras telken (3-szoba,
fürdőszoba, konyha,
mellékhelyiségek, garázs).
Tel.: 0904 537 310.
Tökmag eladó!
2,5 euró/l.
Tel.: 0915 108 274.

WALDEK

Megrendelhetők
7 hetes
dominant tojórécék:
3,50 euró/db.

Házhoz szállítás
lehetséges.

Tel.: 0948 948 947,
0905 270 597.

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

Börze Komáromban minden vasárnap!
Információ: Facebook Burza Komárno, illetve 0903762511

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731
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MŰSORAJÁNLAT
április 15-től 21-ig

SZOMBAT
M1

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

M1

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

TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

7.00 TV2 matiné, 12.30
Monk (amer.), 13.30 Doktor House (amer.), 14.30
Beethoven 6 (amer.), 16.40
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 Transformers 3 (amer.), 22.20
A bérgyilkos (amer.), 0.20
Tudom, mit tettél tavaly
nyáron (amer.)
6.50 Kölyök k lub, 14.05
Hupi kék tör pi kék (amer.),
16.10 A d zsu ngel könyve (amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.20
Wi n netou – Apacsok f öldjén (német), 21.55 Ne csó kold meg a menyasszony t!
(amer.), 0.05 Végszükség
(amer.)

RTL II

11.30 Glades (amer.), 12.25
Egy cipőben (amer.), 15.00
A gyanú árnyékában, 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Fogságban
(amer.), 23.00 CSI: A helyszínelők (amer.), 0.00 Fogságban (amer.)

M2

11.45 A k is herceg, 13.30
I rány Ok ido!, 14.00 Paula
és a vadállatok, 14.25 A
nag y
ho -ho -ho -horgász,
15.10 Nils Holgersson
csodálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Mickey
egér játszótere, 19.30 Pep pa malac, 20.05 Papás-Babás, 21.00 Én vag yok it t,
22.35 M R 2 A k usz ti k, 0.50
A diadal (amer.)

Duna tv

9.0 0 A fe h é r r u h á s v á n d o r, 10.4 0 M a g y a r el s ő k ,
11.0 0 No é b a r á t a i , 12 . 50
Ig a z i k a c s a m e s é k , 14.15
M a g y a r k r ó n i k a , 14. 50
E r d él y i t ö r t é n e t e k , 15.45
A b ig él (m a g y a r), 17.0 0
Gaszt roangyal,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 35
P i l l a n g ó (m a g y a r), 21. 2 0
A s z ó, m el y é g e t (ol a s z),
2 3.0 6 H í d a Kw a i fol yó n
(a n gol)

Duna World

10.10 Rú zs és selyem ,
11.30 Gent r y fészek (mag ya r), 14.15 Tőkécz k i és
Ta k a ró, 14.50 Ha ng v il la ,
15.50 Hog y volt?, 16.45
Tájhá z t ék a , 17.15 Csalá d-ba r át , 18.55 Térké p,
19.25 Ist en r abjai (mag ya r), 21.30 Teréz – A
szeret et k is út ja (a ngol),
23.10 Tót h Já nos (mag ya r), 23.40 O per a Café,
0.10 Világörök ség Por t ugál iába n

Pozsony 1

12.10
Názáreti
Jézus
(olasz), 13.45 Ivanhoe
(amer.), 15.30 Százszorszép (német), 16.35 A Piroska és a farkas (német),
17.35 Hogyan ébresszük
fel a hercegnőket (cseh),
19.00 Híradó, 20.25 Bella és Sebastian (francia),
22.00 Szerelem és háború
(amer.), 23.45 Bella és Sebastian (francia)

Pozsony 2

11.20 Mesék, 13.40 Bajnokok Ligája, 14.15 Labdarúgás, 16.45 Jégkorong,
22.00 Egy ember és a kutyája (olasz), 23.35 Hangverseny

Markíza tv

11.20 Moder n Hamupipőke
2 (amer.), 13.10 A boldogító talán (amer.), 15.30 Valahol már láttalak, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Szemfény vesztők (angol-kína), 23.10
Wanted (amer.), 1.30 Evil
residens (kanadai-német)

JOJ TV
8.55 A Simpson család,
11.05 Drágán add a rétedet (amer.), 13.00 Isten fia
(amer.), 16.05 Óz, a hatalmas (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Hős6os (amer.), 23.00 Egy kis
mennyország (amer.), 1.10
Átnevelő tábor (amer.-kanadai)

HÉTFŐ

KEDD

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

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

M1

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

RTL II

VASÁRNAP

7.0 0 Mesék , 9.20 Ég igérő
f ű (mag ya r), 11.15 Ezer
szó (amer.), 13.15 Éjsza ka
a mú zeu mba n 2 (amer.),
15.25 Isten megbocsát,
én nem! (olasz), 18.0 0 Té nyek , 18.50 A nag y duet t,
21.40 Halálos i ramba n
(amer.), 0.45 A na kond a 3
(amer.)

M1

6.15 Mesék, 10.40 Kacsamesék (amer.), 12.15 A
Pál utcai fiúk (magyaramer.), 14.45 Transformers
3 (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00
Tények, 18.50 Jégkorszak
(amer.), 19.10 A varázsdada (amer.), 21.15 Az ördög
pradát visel (amer.), 23.40
Gettómilliomos (amer.), 2.05
Mint a villám (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock
és Watson (amer.), 13.35
Walker, a texasi kopó (amer.),
14.40 Gyilkos sorok (amer.),
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Extrém
activity, 20.45 Annyit ésszel,
mint erővel!, 22.05 Született
szobalányok (amer.), 0.10 Az
indíték (kanadai), 2.25 Délibáb (magyar-szlovák)

6.40 Kölyökklub, 9.40 A
dzsungel könyve (amer.),
11.20 Winnetou (német),
13.50 A maszk fia (amer.),
15.50 Extralarge (amer.olasz), 18.00 Híradó, 18.50
Kellékfeleség (amer.), 21.20
Családi üzelmek (amer.),
23.40 Tüzes pokol (amer.),
1.50 Kétszemélyes hadsereg
(amer.)

RTL Klub

9.15 Kölyökklub, 10.55
Cserecsapat (amer.), 13.20
Kellékfeleség
(amer.),
15.45 A macskanő (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 Gorilla bácsi (amer.), 21.05 Az
utolsó boszorkányvadász
(amer.), 23.15 Fejjel a falnak (amer.), 2.05 Csípem a
családod (amer.)

5.50 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A kis
menyasszony (indiai), 13.55
Éjjel-nappal
Budapest,
15.15 A konyhafőnök VIP,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A
konyhafőnök VIP, 20.35 Éjjel-nappal Budapest, 21.55
Barátok közt, 22.35 Castle
(amer.), 0.05 XXI. század

RTL II

RTL II

RTL II

9.20 Thelma és Louise
(amer.), 11.55 Segítség,
bajban vagyok!, 16.55 Hová
lettek Morganék? (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Könynyű nőcske (amer.), 21.55
Ne szólj száj! (amer.), 0.05
Könnyű nőcske (amer.)

M2

12.35 Robin Hood kalandjai, 14.25 A nagy ho-hoho-horgász, 15.10 Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.55
Ter ülj, ter ülj, asztalkám!
(német), 17.00 Mickey egér
játszótere, 17.50 A gumimacik, 19.30 Peppa malac,
20.05 Papás-Babás, 21.05
Apám tör ténete (kanadai),
23.15 Love (magyar-francia), 23.35 Bosszú (amer.)

Duna tv

12.30 Rú zs és selyem,
14.0 0 Tüskevá r (mag ya r),
15.45 Abigél (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.30 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 D'A r t ag na n
lá nya
(f ra ncia),
23.20
G race – Monaco csillaga
(f ra ncia-belga)

Duna World

11.10 Vi r t uózok , 13.45
Refor má ció hét ről hétre, 14.25 A z én 56 - om ,
14.35 A rejt élyes X X.
szá za d , 15.05 Rú zs és se lyem , 15.30 Ö nök kér t ék ,
16.25 Tájhá z t ék a , 16.55
Mag ya r szent ek és boldo gok , 17.25 Csalá d-ba r át ,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Szerel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30
Beág ya zot t
em lékei n k ,
22.55 Va n na k v idékek

Pozsony 1

12.30
Názáreti
Jéz us
(olasz), 14.10 Énekel a
f öld, 16.25 G r im m mesék,
17.25 Mahuliena (szlo vák), 19.00 Hí rek, 20.25
Titkos életek, 21.20 Vi któr ia k i rály nő (angol),
22.55 Ivan hoe (amer.)

Pozsony 2

13.55 A királynő férje,
14.45 Orientációk, 15.15
Szóval, 17.45 Húsvét Európában, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.05 A víz
útja, 20.40 Jézus K riszt us
szupersztár (amer.), 22.25
Nap f ivér, Hold nővér (angol-olasz)

Markíza tv
7.40 Jumanji (amer.), 9.50
Az Ezüst-tó kincse (német),
12.00 Bolondok aranya
(amer.), 14.30 Chart Show,
16.40 Jó tudni!, 17.50 Felvég, alvég (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Valahol már
láttalak, 23.10 Titánok harca (amer.-angol)

JOJ TV
12.15 Medvék (amer.),
14.05 A csajok háborúja
(amer.), 15.50 Új kertek,
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35
1890
(szlovák),
22.15 Mentsük meg Banks
urat (amer.), 2.40 A pofátlan (amer.)

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Graceland (amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.45
Showder Klub, 15.50 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 16.50 Hagyjál főzni!,
17.50 A vasálarcos (angolamer.), 20.30 Hagyjál főzni!, 22.00 Showder Klub,
23.00 Nők akcióban (amer.)

M2

12.20 Táncakadémia, 13.00
Sherlock, a jak, 13.30 Animália, 15.30 Állatkert a hátizsákban, 16.20 Mesélj nekem!, 18.25 Dr. Plüssi, 20.00
Pocoyo, 20.10 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
21.05 Holnap tali! (magyar),
21.30 Az angol, aki dombra
ment fel, de hegyről jött le
(angol)

Duna tv

10.00 Váratlan ut azás (kanadai), 12.45 Jamie 30
perces kajái, 13.35 Zor ro
(kolu mbiai), 14.20 A púpos (f rancia), 16.30 Abigél
(mag yar), 18.35 Vég telen
szerelem (török), 19.25 A z
időut azó felesége (amer.),
21.10 A rábiai Law rence
(angol), 0.35 A z ezer zenekar f öldje

Duna World

11.15 Nem élhetek muzsikaszó nélkül (magyar),
13.15 Ízőrzők, 13.50 Öt
kontinens, 14.20 Itthon
vagy!, 14.45 Roma magazin, 15.40 Duna anzix,
16.25 Szenes Iván írta,
17.15 Család-barát, 19.00
Kívánságkosár, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

13.25 Húsvét Bonifáccal
(szlovák), 14.25 Adél még
nem vacsorázott (cseh),
16.10 Grimm mesék, 17.15
Énekel a föld, 19.00 Híradó,
20.20 Mit tudom én, 21.55
Apa vagy szerető (francia),
23.35 Adél még nem vacsorázott (cseh)

Pozsony 2

13.15 A jégkorszak óriásai,
15.05 Boris Filan gálája,
16.05 A bosszú (szlovák),
17.45 Marcelka (szlovák),
18.30 Esti mese, 19.15 Jégkorong, 22.25 Medvebocs
(dán)

Markíza tv

9.25 Madagaszkár (amer.),
12.50 Újra 17 (amer.),
14.55
Múmia
(amer.),
17.15 Shrek (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Húsvéti szórakoztató műsor, 22.00
A farm, 23.10 Kredenc,
23.45
Szemfényvesztők
2 (amer.), 2.20 Bolondok
aranya (amer.)

JOJ TV
8.35 Z, a hangya (amer.),
10.15
Hős6os
(amer.),
12.35 Villámtolvaj (amer.),
15.15 Hófehérke és a hét
törpe (amer.), 16.55 Paddington
(angol-kanadai),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Álrendőrök (amer.),
23.10 A fekete ötven árnyalata (amer.), 1.15 Dr. Csont
(amer.)

SZERDA
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Extrém activity,
20.45 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.15 Közelebb
(amer.), 0.25 A törvény embere (amer.)
5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A kis
menyasszony (indiai), 13.55
Éjjel-nappal Budapest, 15.15
A konyhafőnök VIP, 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök VIP, 20.35 Éjjelnappal Budapest, 21.55 Barátok közt, 22.35 Szulejmán
(török), 0.10 Házon kívül

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.25 Hagyjál főzni!, 18.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Hagyjál főzni!, 22.00
Showder Klub, 23.00 Barátok
közt

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Hagyjál főzni!, 18.25 Segítség,
bajban vagyok!, 20.30 Hagyjál főzni!, 22.00 Showder
Klub, 23.30 Az élet csajos
oldala (amer.)

M2

M2

13.20 Pin kód, 14.40 Max és
Ruby, 15.30 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Peppa malac,
17.50 Mily, a kíváncsi, 20.10
Tuti gimi (amer.), 21.05 Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.20 Borgiák
(kanadai-ír)

Duna tv
10.00 Váratlan utazás (kanadai), 12.45 Jamie 30 perces
kajái, 13.25 Zorro (kolumbiai), 14.10 Erdészház Falkenauban (német), 15.05 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.05
Don Matteo (olasz), 17.10
Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Maradj talpon!, 20.25
Önök kérték, 21.25 Velvet
Divatház (spanyol), 22.20
Cédrusliget (amer.-kanadai)

Duna World
11.30 Valaki (magyar),
13.40 Szerelmes földrajz,
15.00 Nemzetiségi magazinok, 15.55 Útravaló, 16.20
Szenes Iván írta, 17.15 Család-barát, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Cirkuszfesztivál, 21.35 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota (lengyel), 16.25 Környezetkímélő lakások, 16.55 A
hegyi doktor (német), 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 21.45 Szlovák
ízek, 22.20 A pofon (amer.),
23.00 Furcsa ház (angol),
23.55 Diagnózis: Gyilkosság
(amer.)

Pozsony 2
12.05 Mesék, 13.10 Univerzum, 15.00 Boris Filan gálája, 17.05 Szlovák várak,
17.45 Városból városba, 19.15
Jégkorong, 22.25 Queimada
(francia-olasz)

Markíza tv

11.00 Monk (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Tíz évvel fiatalabb, 21.40 A
farm, 22.50 Rendőrségi esetek, 23.50 Két és fél férfi
(amer.)

JOJ TV
12.20 Topsztár, 12.45 Paddington
(angol-kanadai),
14.40 Az ördög nem alszik,
15.50 Mániákus vásárlók,
17.50 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Senki sem tökéletes,
22.15 Elfuserált plasztikai
műtétek, 0.15 Doktor Rush
3 (amer.), 1.15 Dr. Csont
(amer.)

13.30 Animália, 14.20 Raju, a
riksa, 14.40 Max és Ruby, 15.30
Állatkert a hátizsákban, 16.10
Peppa malac, 17.50 Mily, a kíváncsi, 20.10 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.), 0.20 Borgiák (kanadai-ír)

Duna tv

12.45 Jamie 30 perces kajái,
13.30 Zorro, 14.15 Erdészház Falkenauban (német),
15.10 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.10 Don Matteo (olasz), 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.25 Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér
(amer.), 21.25 A fátyolos
hölgy (olasz), 22.25 A megálló (amer.)

Duna World

11.45 A ravaszdi leányzó és
az IBUSZ vendégek (magyar), 13.40 Noé és barátai,
14.35 Kárpát expressz, 15.00
Nemzetiségi műsorok, 15.55
Duna anzix, 16.20 Szenes
Iván írta, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország,
szeretlek!, 21.35 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.50
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Környezetkímélő házak, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Bajnokok
Ligája, 23.30 A diagnózis:
Gyilkosság (amer.), 0.15
Ágota (lengyel), 1.00 Montalbano felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.40 Mesék, 12.00 Éő panoráma, 14.35 Mozi, 15.30
Magyar magazin, 16.00
A tenger nél, 16.45 Jégkorong, 19.30 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.05 Öröm
az élet, 23.25 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Rendőrsé gi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí rek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Hí radó, 20.30 Char t Show,
22.35 A far m, 23.15 K re denc, 23.50 Két és fél férf i, 1.40 Mon k (amer.)

JOJ TV
9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett lelkek, 13.45 Testőrök, 14.45
Rendőrök akcióban, 15.50
Mániákus vásárlók, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Panelház (szlovák), 22.00 A szökés: Visszatérés (amer.), 23.10 Elfuserált plasztikai műtétek, 0.05
Doktor Rush (amer.), 1.05 Dr.
Csont (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok (amer.), 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Extrém activity,
20.45 Annyit ésszel, mint
erővel!, 22.05 A szultána
(török), 2.00 Börtönlázadás
(amer.)
5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A
kis menyasszony (indiai),
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 15.10 A konyhafőnök
VIP, 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök
VIP, 20.35 Éjjel-nappal
Budapest, 21.55 Barátok
közt, 22.35 Halálos fegyver
(amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
15.55 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 16.55 Hagyjál főzni, 17.55 Segítség, bajban vagyok!, 20.00 Hagyjál
főzni!, 20.50 UEFA EL élő
mérkőzés, 23.30 UEFA Magazin

M2

12.20 Táncakadémia, 13.30
Animália, 15.30 Állatkert
a hátizsákban, 17.50 Mi ly,
a kíváncsi, 18.25 Dr. Plüssi, 20.10 Tuti gimi (amer.),
21.00 Én vagyok itt!, 21.05
Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.20 Borgiák
(kanadai-ír)

Duna tv

12.45 Jamie 30 perces kajái, 13.10 Zor ro (kolumbiai), 14.00 Erdészház Falkenauban (német), 14.50 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.50 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.30 Tóth János
(magyar), 21.00 A Bagi
Nacsa Show, 22.00 Két
apának mennyi a fele?,
23.50 Veri az ördög a feleségét (magyar)

PÉNTEK
M1

6.20 Mokka, 12.30 Sherlock és Watson (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Gyilkos sorok
(amer.), 15.45 Ana három
arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények,
19.25 Extrém activity, 20.45
Tények, 21.00 A szállító
(amer.), 23.35 A tenger vadjai (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Fókusz, 13.20 A kis
menyasszony (indiai), 13.55
Éjjel-nappal Budapest, 15.15
A konyhafőnök VIP, 16.55
Story Extra, .17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök VIP, 20.35 Éjjelnappal Budapest, 21.55 Barátok közt, 22.35 Showder
Klub

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza!
(argentin),
11.00 Graceland (amer.),
13.45 A gyanú ár nyékában, 14.45 Showder Klub,
17.25
Hagyjál
főzni!,
18.25 Segítség, bajban
vagyok!, 19.25 A gyanú
ár nyékában, 20.30 Hagyjál főzni!, 22.00 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt

M2

12.20
Táncakadémia,
12.45 Sherlock, a jak,
13.30 Animália, 14.35
Raju, a riksa, 14.40 Max és
Ruby, 17.30 Alvin és a mókusok, 18.15 Digby, a tinisárkány, 18.25 Dr. Plüssi,
20.10 Tuti gimi (amer.),
21.05 Holnap tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.),
0.20 Gran Hotel (spanyol),
2.45 Odaát (amer.)

Duna tv

12.45 Jamie 30 perces kajái, 13.30 Zorro (kolumbiai), 14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.10 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (amer.), 19.30 Virtuózok, 21.10 A spenótos
halálpite (angol), 1.05 A
magányos utazó (olasz)

Duna World

11.20 Hamis Néró (magyar), 13.15 Kék bolygó,
14.05 Magyar krónika,
15.00 Nemzetiségi magazinok, 16.00 Duna anzix,
16.20 Szenes Iván írta,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.35 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

11.25 Antigóné (magyar),
13.40 Rúzs és selyem,
14.40 Esély, 15.00 Életkerék, 15.30 Öt kontinens,
16.00 Duna anzix, 16.20
Szenes Iván írta, 17.10 Család-barát, 18.20 Ízőrzők,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Önök kérték, 21.35 Van képünk hozzá, 22.30 Ridikül,
0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

Pozsony 1

Pozsony 2

Pozsony 2

Duna World

12. 20 Nők k lubja , 13.55
Ágot a ( le ng yel), 14.35
Ágot a ( le ng yel), 16. 25
Kör nyez et k í mélő
la k ások , 16.55 A heg y i dokt or (né met), 17.45 Pá r baj,
18. 20 Ö t e n öt el le n , 19.0 0
H í r a dó, 20. 25 Fi l m múzeu m , 22. 25 Tör vé ny é s
re nd , 23.50 D iag nóz is:
G y i l koss ág (a me r.)
11.30 Mesék, 11.55 Élő panoráma, 12.40 Vad Franciaország, 16.25 Tesztmagazin, 16.50 Nemzetiségi
híradók, 17.10 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.45 Labdar úgás, 23.10
Tudományos magazin

Markíza tv

12.15 Monk (amer.), 14.15
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 A farm,
22.50 Rendőrségi esetek,
0.05 Két és fél férf i

JOJ TV

12.25 Topsz t á r, 12.45 Elveszett lelkek, 14.35 Mániákus vásárlók, 17.50
Főzd le a nyámat!, 19.0 0
K r i m i,
19.30
Hí radó,
20.35 I n kog n itó, 22.00
Heti hetes, 23.00 Elfuserált plasztikai műtétek,
0.00 Dr. Rush (amer.)

12.20 Nők klubja, 13.55
Ágota (lengyel), 14.40
Tesztmagazin, 16.25 Környezetkímélő
lakások,
16.55 A hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.25 Mit t udom
én, 21.55 Úttalan utakon,
22.40 Borsalino (franciaolasz)
11.55 Élő panoráma, 12.45
Alpok felülnézetből, 15.30
Szemtől szemben, 16.45
Jégkorong,
19.30
Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.05
A család, 20.40 Bukott nők
klubja (szlovák), 22.20
Szomor ú tör ténet (olasz)

Markíza tv

12.00 Mon k (amer.), 15.00
Rendőrségi esetek, 16.00
Családi tör ténetek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 A far m, 21.40 A
far m – párbaj, 23.30 Végképp eltörölni (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett
lelkek, 13.40 Testőrök,
14.35 Mániákus vásárlók,
17.00 Híradó, 17.50 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A magányos lovas (amer.), 23.50
Next (amer.), 1.50 Piranha
3D (amer.)
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EsEménytár
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

április
április
április
április
április
április
április

15-én
16-án
17-én
18-án
19-én
20-án
21-én

Anasztázia (Nagyszombat)
Csongor (Húsvétvasárnap)
Rudolf (Húsvéthétfő)
Andrea
Emma
Tivadar
Konrád

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Csontos Dávid és Poláchová Soňa
Gútán: Dráfi Róbert és Bartošová Nikoleta.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a kelenyei
Luptáková Mia, a marcelházai Takács
Szabolcs, a vágfüzesi Bresztyák Laura, az érsekújvári Druga Martin és Szőke Dominik, a bényi Liptáková Abigél, a komáromi Szűcs Viktória, a gútai
Szabó Dávid, Marosi Sebastian, Putnoky Áron, Szekeres Ádám és Kalman Lőrincz.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Šulek Gábor (74 éves), Lérant Juraj (66 éves), Valentová Štefánia (83 éves), Boľová
Emília (90 éves), Molinek Szénássy Viola (59 éves),
Mészárosová Mária (81 éves) és Pálfi Ján (72 éves),
a gútai Jancsó László (64 éves) és Bányász Zuzana (93 éves), a ifjúságfalvai Tuška Pavol (64 éves),
a nemesócsai Weinberger Igor (51 éves), az ekeli
Csicsó Mária (38 éves), a madari Szatmári Ferenc
(60 éves) és Ruff Ferenc (70 éves), a dunaradványi
Danišová Irma (79 éves) és Nagy Miklós (92 éves),
a szentpéteri Sárközi Lajos (61 éves), valamint
a marcelházai Gál Zoltán (72 éves).
Emléküket megőrizzük!
.

A Dunatáj receptkönyvéből

Húsvéti palócleves

Hozzávalók:
60 dkg birkahús,
vagy lapocka
40 dkg zöldbab
3 evőkanál olaj
2 dl tejföl
2 krumpli
1 fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 csokor petrezselyem
1 evőkanál liszt
1 kávéskanál pirospaprika
1 mokkáskanál őrölt
kömény
1 babérlevél, só
Elkészítése:
A birkahúst, vagy a lapockát alaposan mossuk meg. Birkahús
esetében, ha hártyás, akkor előtte vágjuk le róla a legfelső réteget. Papírtörlővel itassuk le a felesleges vizet, majd vágjuk apró
kockákra. Öntsük az olajat egy fazékba, szórjuk rá a felaprított
vöröshagymát, és dinszteljük meg. Adjuk hozzá a húst, pirítsuk
négy-öt percig, szórjuk meg pirospaprikával, ezután öntsük fel
másfél liter vízzel. Lassú tűzön, mintegy hatvan percen át főzzük, időnként megkeverjük.

Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitva tartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!
Hosszú távra (min. 5 év) bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830

Húsvéti torta
Hozzávalók:
10 dkg liszt
10 dkg étkezési keményítő
4 tojás
15 dkg cukor
1 zacskó vaníliás cukor
2 teáskanál sütőpor
2 dkg kakaópor
5 dkg reszelt étcsokoládé
Töltelékhez:
6,5 dl tejszín
2,5 dl tojáslikőr
2 zacskó vaníliás cukor
1 evőkanál cukor
4 lap zselatin (1 lap kb. 3 g)
2 dkg natúr pisztácia díszítéshez

Elkészítése:
A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét egy kanál hideg vízzel
habbá verjük, beletesszük a cukrot és a vaníliás cukrot, majd
egyenként hozzákeverjük a tojások sárgáját. A lisztet összekeverjük a kakaóporral és az étkezési keményítővel, majd a
krémbe szitáljuk. Hozzáadjuk a finomra reszelt étcsokoládét.
A tésztát sütőpapírral kibélelt, 26 cm átmérőjű tortaformába
simítjuk. Előmelegített sütőbe tesszük, és 175 fokon (gáztűzhelynél 2-es fokozaton) 35 percig sütjük. Ha kihűlt, keresztben
három lapra vágjuk. A zselatint hideg vízbe áztatjuk, feloldjuk,
és a tojáslikőrbe keverjük. A tejszínt habbá verjük. Közben beleszitáljuk a cukrot és a vaníliás cukrot. A habot apránként a
dermedő zselatinhoz vegyítjük, majd hideg helyre állítjuk. A
krém egynegyedét az alsó tortalapra kenjük. Rátesszük a középső lapot, megkenjük a krém egynegyedével, és beborítjuk
a harmadik lappal. A maradék krémet a torta tetejére és oldalára kenjük, végül nyomózsákból díszítést nyomunk a szélére.
Durvára vágott natúr pisztáciával, továbbá cukorvirágokkal,
tojásdrazsével díszítjük.

Régi

(háború előtti)
rádiókat
gyűjtök.

Tel.: 0915 094 045.

S Z U D O K U

egy összkomfortos, 3-szobás
családi ház (150 m2),
50 m2-es garázzsal
és 50 m2-es pincével.

szerető felesége Margit
és gyermekei családjukkal.

Gazdag könyvkínálattal
várjuk kedves
vásárlóinkat!

Tel.: 0907 789 807

Prijmeme vodičov klasickej dodávky
do 3,5 t v rámci EU!

N o teb o o k o k , számítógépek,
kasszagépek, nyomtatók

Priebežný nástup.
Požiadavky: čestnosť, technická gramotnosť, skúsenosti v medzinárodnej doprave výhodou. Plat cca.: 250-300 euro/týždeň.
Servis a parkovanie je v Komárne, resp. v mieste bydliska vodiča.
Prosíme len vážnych záujemcov o poslanie životopisu na:
europetransportcv@gmail.com, tel.: 0908 555 600.

* Adatmentés * Vírusírtás * Szoftveres karbantartás *

Seriózny prístup, výplata na čas, mladý vozový park (do
3,5 rokov, 10 vozidiel).

* Lakásfelújításhoz keresünk
fiatal segédmunkaerőt. Tapasztalat előny! Akár nyári idénymunkára is. Tel.: 0905 450 570.

GALERIA
FOTOSZALON
* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
Eladó megkímélt állapotban levő,
gyermekággyá átállítható járóka 30 euróért.
Érdeklődni lehet a 0907 036 807-es,
illetve 0907 511 074-es
telefonszámokon.

0910 441 313.

Eladó Keszegfalván

Emlékét fájó szívvel őrző

halálának 18. évfordulóján.
Emlékét őrző családja

Inf. na t. č.:

kőműves, ács, festő
szakmákban.
Tel.:0910 441 313

id. Balogh Gáborra
Gútán.

Csicsó Imrére
Komáromban,

Stavebná
firma hľadá
do zamestnania
murára,
tesára a maliara.

Építőipari kft.
munkatársakat
keres

MEGEMLÉKEZÉS
Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
akik szívből szerettek, nem felednek téged!
Szívünkben mély fájdalommal
emlékezünk április 13-án,
halálának második évfordulóján

Elmentél, el sem búcsúztál,
de szívünkben örökké ittmaradtál.
Ha a nap ránk ragyog,
a szemed ránk mosolyog.
Fájó szívvel emlékeztünk április 10-én

cukorvirág
tojás alakú drazsé

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)

is felvisszük!

eladása és javítása.

Aplico+

Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

III. liga, 24. forduló
KFC Komárom – Nagyölved 4:0 (3:0) Hatalmas irammal kezdett a hazai csapat, ám
a nagyölvedi védelem sokáig
bírta a rohamokat, ráadásul
hálóőrük sokszor bravúrosan
védett. Faragó volt az, aki a találkozó 27. percében betalált a
vendégek kapujába, majd alig
két perccel később Militosjan
fejelte a labdát a kapuba. Ekkor a vendégek számára kegyetlen csapást jelentett, hogy
Faragó a 31. percben ismételt
a nagyölvedi kapuba, viszont
a vendégek csak egyszer jutottak a komáromi kapu elé, a lövés azonban elkerülte a hálót.
A második félidő nyitásaként,
a találkozó 56. percében Bílik
biztosan talált a kapu felső sarkába. Ezután a vendégek csak
védekeztek, jelentősebben nem
veszélyeztették a komáromi kaput * Komárom továbbra is
veretlenül a bajnoki táblázat
éllovasa 60 ponttal, második a
lednicrónai csapat 50 ponttal.
IV. liga, 20. forduló
Gúta – Felsőbodok 2:1 (1:1) A
találkozó 34. percében Czingel
volt az, aki megszerezte a hazaiak első gólját, amikor betalált a
táblázatban egy hellyel feljebb
levő vendégek kapujába. Két
perccel később azonban a vendégeknek sikerült egyenlíteniük. Hiába ostromolták a gútaiak
a vendégek kapuját, védelmük
minden gólhelyzetet meghiú-

KOSÁRLABDA

LABDARÚGÁS
sított. A találkozó 90. percében
Oláh gólja a hazaiak javára döntötte el a mérkőzés végeredményét * Szentpéter – ČFK Nyitra 4:2 (0:2) A találkozó első
felében a vendégek remekeltek
és úgy tűnt, a hazai csapat gyengébb formában van, mint tőle
megszoktuk. A második félidő
3. percében Kianek talált a nyitrai kapuba, majd a 64. percben
értékesített egy büntetőt is. Ezután már visszatért a péteriek
játékkedve, a 89. percben Lakatos megszerezte a vezetést,
egy perccel később pedig Mukalenga további büntetőt értékesíthetett * Ímely – Udvard 4:0
(2:0) A hazai csapat játékszerévé vált a vendégek ifjoncokból
álló gárdája, amely ezúttal csak
a védekezésre összpontosított.
A találkozó 24. és 32. percében
Kender talált a hálójukba, majd
a 60. percben Matheus, a 74-ben
pedig Oršolík igazolta az ímelyiek fölényét * A bajnoki táblázatban 1. Család (38 pont),
2. Ímely (38 pont), 8. Gúta (28
pont), 10. Szentpéter (21 pont)
V. liga, 20. forduló
Ógyalla – Bellegszencse 0:1
(0:0) A kiegyensúlyozott első
félidő után potyagóllal raboltak
pontot a vendégek * Hetény –
Hontfüzesgyarmat 3:1 (2:0)
A hetényiek már az első félidőben megalapozták győzelmüket.
Góllövők: Smolka (7. perc),
Nagy (36.), Smolka (70.), illetve
Rakica (82.) * Gyarak – Mar-

GyORSASÁGI MOTOROZÁS
COCÓ, alias Szabó István április 1-jén idei első gyorsulási
versenyén a kiskunlacházai reptér betonján sem okozott csalódást. A versenytáv ez alkalommal is 402 méter, azaz ¼ mérföld volt.
István egy KAWASAKI ZZR velhető, valamint lehúzathatók
1400-assal állt a rajthoz, immár és bekeményíthetők az első és
5. éve. Történt a gépen némi hátsó lengéscsillapítók. A súlyátalakítás a téli pihenőidőszak csökkentés háza táján még lenalatt, igaz, a motor 257
lóereje és az 1441 köbcentis blokkja idén érintetlenül maradt. A futómű
azonban a stabilitás érdekében lényeges változtatásokon ment keresztül.
Ezekkel a változtatásokkal COCÓ nem egy,
hanem két kategóriával
ugrott feljebb. Az előző
években a STREET kategóriában hajtotta motorját, ne tennivaló a Kawasakiánál,
de idén már belépett a profik mert az össztömeg a konkurenvilágába. Az új kategória neve ciához képest elég magas, 340
Super D 1000, mely annyiban kg, ezáltal a súly/lóerőarány
különbözik csupán a legmaga- nem a legkedvezőbb. Eddigi
sabb Superstreettől, hogy nincs kiskunlacházi pályacsúcsa 9,57
a gépen turbófeltöltő, sem Nit- sec volt. Az edzések során a
ro palack. A gépek futóműve 5 legjobb ideje 9,13 másodperc
cm-es mélységig leengedhető, lett és 246 km/órával repült át
a tengelytáv 1 730 mm-re nö- a célvonalon.

celháza 2:2 (1:2) Az első félidő
enyhe pályafölényét a második
félidőben kiegyenlítették a gyarakiak. Góllövő Vörös (4. perc)
és Németh (19.) * Óbars – Naszvad 3:0 (1:0) A vendégek nem
használták ki lehetőségeiket, a
hazai csapat viszont élt a hazai
pálya előnyeivel* Szalka – Ekel
1:0 (0:0) Érthetetlen volt az ekeli
csatárok visszafogottsága, szinte
át sem jutottak a barsiak tizenhatosán* A bajnoki táblázatban 1.
Garamkovácsi 53 ponttal, ...4.
Marcelháza (32), ...6. Ekel (30),
...10. Naszvad (27), 11. Ógyalla
(26), 15. Hetény (19)
VI. liga, 21. forduló
Bátorkeszi – Marcelháza B 3:2
(0:1) Az első félidő fölényét eladta a vendégcsapat. Góllövők:
Dobai (47. perc), 59. perc Horján (öngól), Gáspár (74. perc),
illetve Šenkár (29. és 63. perc) *
Csallóközaranyos – Madar 3:1
(2:0) Jó iramú találkozón tarolt
a hazai csapat. Góllövők: Lelkes
(9. perc), Šušík (27. perc), Molnár (84. perc), illetve Ropog (66.
perc) * Vágfüzes/Kava – Dunaradvány 2:1 (1:0) A hazaiak
lelkesebb játék mellett nagyobb
arányú győzelmet arathattak volna. Góllövők: Czukár (28. és 71.
perc), illetve Szmrcsek (50. perc)
* Örsújfalu – Nemesócsa 3:1
(0:0) Az első félidő álmosságát
pótolta a másik 45 perc izgalmas
játéka. Góllövők: Barton 2, Bende, illetve Hipp * Izsa – FK Activ
0:2 (0:1) A hazai csapat jó játéka
ellenére a listavezető eredményesebbnek bizonyult. Góllövők:
Budai (10. perc), Illés (71. perc)
* Szilos – Dunamocs 5:1 (2:0) A
hazai csapat lehengerelte ellenfe-

lét. Góllövő: Géč (18., 42. és 80.
perc – mesterhármas), Pšenák
(63. perc), Babiš (73. perc), illetve Oláh (68. perc) * Keszegfalva
– Búcs 2:2 (1:1) A vendégek lőtték az első gólt, de a hazai csapat
kijavította a hibát. Góllövő: Molnár (39. és 89. perc), illetve Csicsó (7. perc) és Lakatoš (82. perc)
* Újgyalla – Perbete 1:2 (1:1)
Az első félidő kiegyensúlyozott játéka után értékes pontokat
szereztek a vendégek. Góllövő
Šmida (43. perc), illetve Kovács
(18. perc) és Bukovics (57. perc)
* A bajnoki táblázatban 1. FK
Actív (53 pont), 2. Perbete (50),
3. Marcelháza B (43), 4. Bátorkeszi (42), 5. Újgyalla (47), 6.
Dunamocs (35), 7. Csallóközaranyos (34), 8. Izsa (33), 9.
Madar (28), 10. Szilos (26), 11.
Nemesócsa (24), 12. Keszegfalva (21), Vágfüzes (17), 14. Búcs
(16), 15. Örsújfalu (12), 16. Dunaradvány (9).
VII. liga, 14. forduló
Ifjúságfalva – Szentpéter B
6:1 (4:12) góllövő: Pápai, Negyedi (5x!), illetve Ernecz *
Nagysziget – Csicsó 4:2 (2:1)
góllövő Kádek, Ollé, Nagy
(öngól), Leczkési, illetve Kiss
és Horváth * Bajcs – Pat 1:1
(0:0) góllövő Zácsik, illetve
Kuchta * Bogyarétnek, Bogya/Gellérnek, Tanynak és
Megyercsnek szünnapja volt.
A bajnoki táblázatban 1. Pat
(25 pont), 2. Nagysziget (18),
3. Ifjúságfalva (17), 4. Bogya/Gellér (16), 5. Szentpéter B (15), 6. Bogyarét (13),
7. Bajcs (12), 8. Csicsó (8), 9.
Tany (7).
–cseri–

R Ö P L A B D A

TJ Slávia Svidník – VK Spartak UJS Komárno
3:0 (25:14, 25:18, 29:27 * 14, 18, 27)

A 7-8. helyért folytatott küzdelemsorozatban a komáromi röplabdázók a felsővízköviek pályáján folytattak ádáz küzdelmet.
Az eredmény ellenére nincs miért elmarasztalni a komáromi
csapatot.
Miután a középdöntőbe jutá- tettek. Elsősorban ellentámasért folytatott küzdelem véget dásaik voltak védhetetlenek,
ért, még a Duna-partiaknak pedig a komáromi védelem
harcolniuk kell a középme- sokszor vesztett helyzetből
zőnyben maradásért.
mentett. Az elkövetkező naAz első találkozón alaposan pokban a csapatnak új taktikát
meglepte a komáromiakat a kell ellenük kidolgoznia.
felsővízköziek hatalmas irama, A visszavágóra Komáromamit az első pillanattól érzékel- ban, április 15-én kerül sor.

A kosárlabda-bajnokságon 6
fiú és 6 lánycsapat mérkőzött
meg egymással. A verseny
résztvevői: a Pozsonyi Magyar
Tannyelvű Gimnázium (fiúk,
lányok), somorjai Madách
Imre Gimnázium (fiúk), komáromi Selye János Gimnázium
(fiúk, lányok – A és B csapat),
rimaszombati Tompa Mihály
Református Gimnázium (fiúk,
lányok), komáromi MARIANUM Egyházi Iskolaköz-

melynek házigazdája a Selye János Gimnázium volt, főszervezője pedig Paraska
István testnevelő tanár. A kosárlabda-bajnokságot Stubendek László, Komárom város polgármestere nyitotta meg, a megnyi-

pont (fiúk), Dunaszerdahelyi
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium (fiúk, lányok),
dél-komáromi Jókai Mór Gimnázium (lányok).
A versenyen rendkívül izgalmas meccsek zajlottak, végül a fiúk közül a Selye János
Gimnázium csapata végzett
az első helyen, őket követte a
MARIANUM és a somorjai
Madách Imre Gimnázium csapata. A lányok versenyét szin-

MBK Rieker COM-therm Komárom – Lévai Patrióták
103:74 (51:37 * 25:23, 26:14, 32:14, 20:23)
Nem csupán a hazai szurkolótábor biztatása, hanem a játékbeli tudásfölény is megmutatkozott a találkozón. Az első
negyedben még mindkét csapat
hatalmas irammal küzdött a
pontokért és elsősorban a kellő
védelemre összpontosítottak. A
második negyedben
viszont a lévaiak már
nem tudták az iramot
tartani, egyre több és
merészebb támadást
mutattak be a komáromiak, míg végül 14
pontos előnnyel zárták
az első játékrészt.
A szünet után tovább
remekeltek a komáromiak, sorozatban születtek a hárompontos
dobások, a lévaiak pedig teljesen összeomlottak. Az utolsó negyed volt az, amikor

lazított a Duna-parti legénység
és a biztos győzelem tudatában
a lévaiaknak is adtak egy kis
sikerélményt.
Komárom legjobbjai: Halada
20 (ebből 4 hárompontos!), V.
Djordjevič 18 (3 hárompontos), Bilič 18 (3 hárompontos).

Jakab István felvétele

Lévai Patrióták – MBK Rieker COM-therm Komárom
95:91 (41:43 * 24:20, 17:23, 24:20, 20:22 – 10:6)

A komáromi vereség után a lévaiaknak sikerült rendezniük soraikat és talán a tavaszi idény legkeményebb csatájára került sor a patrióták pályáján.
Az első szettben ismét egymás tékrész telítve volt izgalommal,
taktikájának kiismerése folyt, hiszen a komáromiak remek jásajnos, a komáromi védelem tékkal úgy tudtak győzni, hogy
ezúttal gyengélkedett. A válto- egy ötödik játékrészre is sor
zás a második játékmenetben került. Sajnos, a Duna-partiak
történt, régi formáját hozta a ko- egyre idegesebben játszottak
máromi gárda, s a lévaiak sok- és a biztos győzelem reménye
szor agresszív védekezése elle- szertefoszlott.
nére hatpontos előnyt harcolt ki, Komárom legjobbjai: Langígy vezetéssel kezdhették a má- ston 22, Bilič 17 (ebből 5
sodik félidőt. A harmadik játék- hárompontos), Cobb 15 (3
részben ismét a lévaiak védelme hárompontos), Halada 11, Bovolt helyzete magaslatán és ez janovský 9, Tomič 9,, Djordjetükröződött az eredményen is, vič 4, Vido 3, Kuffa 1.
hiszen lemaradásukat fokoza- Visszavágó lapzárta után,
tosan behozták. A negyedik já- kedden volt.

A T L É T I K A

Április 7-én együtt futottak az egyetemisták, a középiskolások, az
alapiskolások, végül pedig az óvodások. Minderre az egy héten át
tartó Komáromi Egyetemi Napok keretében került sor, amelynek
ez volt az egyik zárórendezvénye. A már hagyományos futás azt
kívánja szimbolizálni, hogy Felvidéken igenis lehetséges anyanyelvünkön tanulni az óvodától egészen az egyetemig, mindezt

A S Z TA L I T E N I S Z

Idén sem marad el a gútai húsvéti asztalitenisz-torna, amelyet
nyolcadik alkalommal rendeznek meg. Két kategóriában lehet
jelentkezni, az amatőr és a regisztrált játékosok kategóriájába,
ugyanis külön-külön állnak majd asztalhoz. Az érdeklődők jelentkezhetnek a 0905 661 206, vagy 0905 446 683-as telefonszámokon, illetve személyesen 8 és 9 óra között a verseny napján
a gútai sportcsarnokban. A versenyre április 15-én kerül sor.

További sportsikerek a Selye János Gimnáziumban
Az elmúlt hetekben sem állt meg az élet a
sportversenyek terén a komáromi Selye
János Gimnáziumban. 2017. március 22-én
került sor a Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnokságára (SZMGOB),

Kosárlabda Eurovia SBL

tón részt vett Dobay Beáta, a Selye János
Egyetem tanszékvezetője, Kovács Péter, az
SZMGOB főszervezője is. A rendezvényt
Komárom város önkormányzata és a Selye
János Egyetem támogatta.

tén a Selye János Gimnázium
csapata nyerte, másodikként a
Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium,
harmadikként pedig a Pozsonyi
Magyar Tannyelvű Gimnázium
csapata végzett.
A komáromi gimnázium csapatainak résztvevői: Fiúk: Kajtor Richárd, Fibi Máté, Csóka
Erik, Vida Gergely, Kürthy
Ádám, Takács Gergő, Zakál
Erik, Komár Árpád, Száz-

vai Ádám, Dobroczki Tamás.
Lányok „A”: Talian Dominika, Fehér Fruzsina, Nagy Réka,
Czibor Kinga, Pongrácz Emma,
Pongrácz Anna, Kocskovics Kitti, Horváth Mónika, Szombath
Luca.
Lányok „B”: Pint Lilla, Varga
Viktória, Hanko Barbara, Vanya
Zsuzsanna, Fiala Tímea, Ádám
Eszter, Veszprémi Rebeka, Téglás Nikola, Kovarčík Sára, Rácz
Vajányi Orsolya
Lili.

otthonunkban, Komáromban. A „Futás a jövőért” elnevezésű esemény egy szimbolikus, fordított stafétafutás. A Sirály Kollégiumtól kezdtek futni az egyetemisták, később csatlakoztak hozzájuk a
középiskolások, aztán az alapiskolások, majd az óvodások. Végül
az egész tömeg együtt futott tovább a Klapka térre.

Túl a 156.
maratonon!

Kele Géza saját rekordját
is megdöntötte a múlt hét
folyamán, hiszen egy héten
belül háromszori maratoni
távot futott le. Két nap alatt
a Badacsonytól Siófokig
tartó 93 km-es ultramaratoni távot 9 óra 48 perc alatt
futotta le. Hogy formában
maradjon, indult a pozsonyi maratonon is, ahol az
élgárdában ért célba. A hét
végén Budapesten futott le
egy félmaratoni távot...
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