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Becse Norbert, az MKP
járási elnöke megnyitója
után kezdte meg a párt járási jelöltállító konferenciáját szombaton délelőtt
Nemesócsán. Menyhárt
József, az MKP országos
elnöke konferencianyitójában a párt elvhűségét
emelte ki. A nyolc jelölt
névsora a kapott szavazatok alapján: 1. dr. Viola
Miklós, 2. Becse Norbert,
3. Horváth Árpád, 4. Varga Péter, 5. Földes Csaba,
6. Gyarmati Tihamér, 7.
Knirs Imre, 8. Orosz Örs.
A jelöltlistáról lemaradt:
9. Labancz Roland, 10.
Samu István, 11. Jakab
István, 12. Bukovszky János, 13. Szalay Rozália,
14. Basternák Ildikó, 15.
Dolník Tibor, 16. Brinzik
László, 17. Petheő Attila,
18. Tóth Ákos.

Szavalóink és prózamondóink sikerei

A Tompa Mihály
országos verseny élvonalában
Szombaton ért véget Rimaszombatban a szavalók és prózamondók országos versenye, amelyen jelentős sikereket értek
el a líra és próza Komáromi járásból érkezett szerelmesei. Az
alábbiakban közöljük a nyertesek névsorát.
I. kategória, vers: ... 2. Majer és Danczi Annamária), ... 7.
Jázmin (Eötvös Utcai Alapis- Bukovszky Orsolya (SJG, f. t.
kola, Komárom – felkészítő Spátay Adrianna) * próza: ...
tanára Majer Szendi Gabriel- 3. Jankulár Tamás (SJG, f. t.
la), ... Balázs Alexandra (ko- Spátay Adriuanna), ... 6. Orosz
máromi Munka Utcai AI – f. Boglárka Sára (SJG, f. t. Fart. Szigethi Ágota), ... 7. Lestár kas Adrianna), 7. Szebellai
Zsófia (Naszvad, f. t. Holka Dániel (SJG, f. t. Farkas AdriGizella) * próza: 1. Gerencsé- anna), ... 14. Nagy Ákos (Ipary Erik (Marcelháza, f. t. Gál ri Szakközépiskola, f. t. Kiss
Lívia), 2. Fónad Lili (komá- Péntek József).
romi Eötvös UA, f. t. Varga V. kategória, vers: 1. Laboda
Rózsa), ... 10. Madari Hanna Róbert (Komárom, f. t. Szabó
(komáromi Eötvös UAI, f. t. Csilla), 2. Döme Sándor (KoVarga Rózsa).
márom).
II. kategória, vers: 1. Gál VI. kategória, énekelt/megÁdám Vajk (Hetény, f. t. Kiss zenésített versek: a komáromi
Szilvia), ... Hlinka Igor (Perbe- B612-együttes, vezetője Döte, f. t. Tóth Péter), ... 10. Nagy mény Krisztián. Együttesük
Zsófia (komáromi Jókai Mór elnyerte a legeredetibb zenei
Alapiskola, f. t. Varga Ilona) * hangzásért járó díjat is.
próza: ... 2 Fekete Lujza (Selye VII. kategória, lírai színpaJános Gimnázium, f. t. Spátay dok: 1. GIMISZ diákszínpad
Adrianna), ... 8. Naňo Nimród (Komárom, rendezője Csengel
(Marcelháza, f. t. Naňo Bog- Mónika).
lárka), ... 13. Adamik Tamás
(SJG, f. t. Gaál Gertrúd).
III. kategória, vers: 1. Szalay Mátyás (Munka UAI, f.
t. Laboda Róbert), ... 5. Haris
Katalin (Naszvad, f. t. Holka
Gizella), ... 7. Pikler Mihály
(Munka UAI, f. t. Habán Hajnalka) * próza: ... 12. Györky
Mátyás (Munka UAI, f. t. Habán Hajnalka), 13. Jóba Zoltán
(Ógyalla, f. t. Jakab Erika).
IV. kategória, vers: ... 2. Gál
Réka Ágota (SJG, f. t. Kiss
Szilvia), 3. Török Máté (SJG,
f. t. Spátay Adrianna), 4. Balla
Dávid (SJG, f. t. Szabó Viktor
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● Hatalmas siker a lévai
országos látványtánc-bajnokságon
(3. oldal)

A két Komárom közös testületi ülésén kitüntetéseket adtak át

A Duna nem elválaszt,
hanem örökre összeköt bennünket!

Április 26-án a két testvérváros, Komárom és Dél-Komárom közös ünnepi testületi ülést tartott, amelyen kiosztották a Pro Urbe és a polgármesteri díjakat, illetve díszpolgárt avattak. A Tiszti pavilon
dísztermében Stubendek László, Komárom polgármestere egy díszpolgári címet és két Pro Urbe,
illetve polgármesteri díjakat is adományozott.

KOMÁROM DÍSZPOLGÁRA címet kapta Nemes Andrásné (született Hörömpöli
Zsuzsanna), aki évtizedek óta
végez kimagasló közéleti tevékenységet a felvidéki kitelepítettek emlékének felkarolása
érdekében. 2001-től a Kecskés
László Társaság kuratóriumának elnöke, 2013-ban Magyar
Arany Érdemkeresztet vehetett
át Áder János köztársasági elnöktől.
PRO URBE – A VÁROSÉRT
DÍJAT kapott Vlček Erik síkvizi kajakozó, tízszeres világbajnok és 11-szeres Európabajnok. Rióban már az ötödik
olimpiáján szerepelt, ezzel beállította a szlovák rekordot.
Fazekas László református
püspök, alatt a református egyház felvidéki súlypontja Komáromba került, amely jótékony
hatással van a régió közösségi
életére. Az egyház fenntartása
alatt idén elindul a Timóteusház munkája, amely idősekről
gondoskodik.
POLGÁRMESTERI DÍJBAN
részesült: a Marianum Egyházi Iskolaközpont „Schola
Mariana Nagyok Kórusa”. A
kórus alapító karnagya Stubendek István, akitől 2012-ben Orsovics Yvett vette át az énekkar
vezetését. Ő zenepedagógus,
karnagy és tankönyvszerző. A
2015 decemberében, Pozsonyban megrendezett X. Nemzetközi Adventi és Karácsonyi
Zenei Fesztiválon való sikeres
megmérettetés eredményességét bizonyítja, hogy a kórus a
kategória győzteseként aranysávos minősítésben részesült *

A Kassai Lovas Íjász Iskola
– Sereghy Törzs 2004-ben
alakult Komáromban a Kassai Lovas Íjász Iskola keretén
belül, Sereghy Zoltán törzsfő
vezetésével a városi csoport.
Mesterük Kassai Lajos, világszerte elismert lovas íjász,
az iskola alapítója. Céljuk a
lovas íjászat – mint legősibb
magyar hagyaték, és magyar
harcművészet – megismertetése, népszerűsítése és versenyszerű űzése. A csoport
vezetője, Sereghy Zoltán kétszer nyerte el a magyar bajnoki címet és a törzs versenyzői
minden viadalon dobogós
helyen végeznek. Lovasai
évekig erősítették a komáromi Magyar Lovas Színház
csapatát és rendszeresen részt
vesznek a Komáromi Napok
programjában * Helios Fotóklub A Helios Szlovákia
egyik legrégebbi fotóklubja.
1959. február 5-én alakult
a Komáromi Hajógyárban,
Gráfel Lajos vezetésével.
Polgári társulásként működik, a jelenlegi 24 klubtag
nagy része a Komáromi járásból, hárman pedig Magyarországról látogatják a klubot.
A Komáromi Duna Menti
Múzeum
Zichy-palotabeli
Fotógalériájában évente négy
kiállítást rendeznek, ismert
fotóművészek munkáiból, illetve különböző fotóklubok
kollekcióiból. Több évtizede
együttműködnek a Dél-Komáromi Molaj Fotóklubbal *
Holczhei Árpád tanár egyetemi tanulmányai befejezése
után a Selye János Gimnázi-

umban kezdte tanári pályáját,
ahol 1982-től biológiát tanít.
A komáromi magyar gimnáziumban folyó tehetséggondozás
egyik legaktívabb vezetője:
1986-tól a biológiaolimpiák A
és B kategóriáiban készíti fel
a tanulmányi versenyek résztvevőit, melyek keretén belül
az elmúlt 23 év alatt 75 eredményes tanulója volt. Húszan
országos döntőben, hárman
pedig nemzetközi diákolimpián is megmérettek * Bandor
Éva színművész előbb a Kassai
Thália Színház, majd pedig a
Komáromi Jókai Színház tagja
volt. 1992-ben felvételt nyert a
pozsonyi Színművészeti Főiskolára, ahol 1996-ben szerzett
színészdiplomát. Azóta sokoldalú, kimagasló művészegyéniséggé érett. Többször nyert színészi alakítás díjat Kisvárdán, a
Határontúli Magyar Színházak
Fesztiválján, legutóbb Ranyevszka alakjának megformálásáért Csehov Cseresznyéskert
című művében. Jelenleg többek
között Shakespeare Rómeó és
Júlia című tragédiájában, a Dajka szerepében láthatja őt a közönség. Művészi alkotómunkájának elismeréseként 2004-ben
Jászai-díjat kapott. 2015-ben
pedig egy nemzetközi elismerés részese lehetett, amikor az
V. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon a Gyerekek (Deti)
című szlovák filmben nyújtott
alakításáért elnyerte a legjobb
női mellékszereplőnek járó díjat. Erről tanúskodnak színpadon és filmen látható kiváló alakításai. Színpadi szerepei közül
kiemelkedik Mása alakjának
megformálása a Sirályban és
ugyancsak Mása a Három nővérben, valamint Lady Milford
az Ármány és szerelemben.
Nemcsak drámai hősnőként
ismerjük, hanem elementáris
erővel tud komédiázni is. Feledhetetlen alakítást nyújtott
Dorina szerepében az Anconai
szerelmesekben, de kiváló Ká
volt A dzsungel könyve zenés
változatában is. * Paszternák Tamás és dr. Paszternák
András több mint húsz éve
szervezik városunk zsidó kö-

zösségének vallási és kulturális
életét. Szerkesztik a Hitközségi
Híradót, amely a nyomtatott
megjelenés mellett az interneten is elérhető. Könyvek,
kiadványok és oktatási programok szerkesztésében működnek közre, konferenciákat,
megemlékezéseket szerveznek.
Mikromúzeumot és könyvtárat hoztak létre. Emléktáblák
elhelyezésévei hozzájárulnak
az épített zsidó örökség emlékének megőrzéséhez. Évek óta
a Komáromi Napok keretén
belül nyitott kapuk napját tartanak és ismert előadók fellépé-

Nemes Andrásné (sz: Hörömpöli Zsuzsanna) Komárom
díszpolgára lett
sét szervezik a zsinagógában.
Nagyrészt az ő munkájuknak
köszönhető, hogy közösségük
a hagyományok őrzésévei,
kétnyelvű nyitott programjaival gazdagíthatja városunk
kulturális életét * Komáromi
Animátorok Önkéntesek közel 25 fős csoportja, akik Don
Bosco nevelési tanácsait követve munkájukat családias alkotó
légkörben, nagy lelkesedéssel,
jó példát mutatva végzik. A
több generációból álló csoport
a várossal, civil szervezetekkel
és az egyházakkal együttműködve rendszeresen szervez
körtevékenységet és egyedi
rendezvényeket a város polgárainak gyermektáborok, ünnepi összejövetelek, sportakciók
formájában. 2016-ban több,
mint 8000 vettek részt ezeken
a rendezvényeken.
(Folytatás a 3. oldalon)

Este ne legyünk betegek...

Kollár Zoltán felvételeivel idézzük fel a Lehár
Ferenc születésének 147.
évfordulója alkalmából
tartott rendezvényeket.
Lent Klemen Terézia
idézi fel az operettkirály
emlékét, illetve Borsó
Ákos szaval, Klukan
Eduard pedig hegedül,
illetve a résztvevők.

A jövő évtől a legnagyobb változásra a kórházi ügyeleten számíthatnak a páciensek, de alapvetően megváltozhat a járóbeteg-ügyeletek működése is. Azok idén novembertől csak 23
óráig tartanak nyitva, míg jelenleg egész éjszakán át, egészen
másnap reggelig fogadják a betegeket.
Jövőre felkerekítik az összegeket, például a vények kiírásakor vagy
az gyógyfürdők esetében, ahol a pácienseknek hozzá kell járulniuk
étkezésük és elszállásolásuk költségeihez.
Legnagyobb mértékű emelés a kórházi ügyeletek esetében várható:
a jelenlegi 1,99 euróról 10 euróra emelik az illetéket. Ezt azoknak
kell kifizetniük, akik 23 óra előtt keresik fel a sürgősségi ügyeletet,
amikor még az ambuláns ügyeletek (LSPP) is nyitva vannak. A
tárca ezzel gátolná meg a kórházi sürgősségi ügyeletek páciensek
általi felesleges terhelését. Az illetékesek állítása szerint a járóbeteg-ügyelet minden járási székhelyen működni fog, bár korábban
csak 50 ilyen intézmény működését tervezték engedélyezni. Jelenleg az ország 79 járásában 95 ilyen rendelő működik.
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Ki menti meg
az egészségügyet?
Januártól életbe lépett az egészségbiztosítási törvény módosítása, melynek egyik jelentős változtatása az állam biztosítottjai
után (pl. nyugdíjasok, gyerekek, anyaságin lévő anyukák, munkanélküliek) fizetett járulék csökkentése volt. Ennek az összege az eddigi 4,3%-ról, amelyet az állam eddig is többnyire csak
részlegesen fizetett be, januártól 3,78%-ra csökkent. Az elmúlt
két évben, 2015-ben és 2016-ban is, a novemberi és decemberi
járulékokat az állam saját biztosítottjai után megemelte (5,85%,
illetve 4,96%-ra), ami egyértelműen az egészségügyben keletkezett nagymértékű hiány részleges enyhítését volt hivatott
szolgálni. Ezek az ad hoc intézkedések is azt bizonyítják, hogy
a 2017 januárjától megszabott 3,78%-os járulékelvonás tovább
súlyosbítja majd az egészségügyben tapasztalt pénzhiányt.
A Magyar Közösség Pártja már több éve figyelmeztet arra,
hogy az állam biztosítottjai után fizetett járulék mértéke nem
elegendő, ennek nagyságát 6-7%-ban kell megszabni, hogy az
egészségügyi ellátásban évek óta kialakult pénzhiányt némiképpen enyhítsük. Ezzel szemben a kormány ennek az ellenkezőjét
teszi – ott csökkenti a járulékokat, ahol nem kellene. Magyarázza ezt azzal, hogy az egészségügyi biztosítás kivetési alapjánál
megszüntették a felső határt (eddig 4 290,00 € volt) és az ebből
várhatóan befolyó mintegy 82 millió euróból hozzávetőlegesen
70 milliót szánnak a kórházak felújítására. Ismerve azonban a
szlovákiai kereseti lehetőségeket, bátran kijelenthetjük, hogy
ez a változtatás csak pár tízezer embert fog érinteni, míg az állam biztosítottjainak száma több százezres nagyságrendű. Ahhoz, hogy említésre méltó bevétel-növekedésről beszélhessünk,
amely az egészségügyi ellátás és kórházaink felszereltségének
javítását érezhetővé tenné, többek között az állam biztosítottjai
után fizetett járulék növelését kell elérni és azt, hogy ezt az ös�szeget az állam be is fizesse.
A miniszter technikai okokkal magyarázta a járulékcsökkentés
szükségességét – a működési költségek csökkentését és a beruházások növelését csak így tudták megoldani. Az elmúlt évek
botrányai miatt, amelyekből éppen az egészségügyben nem
volt hiány (a pöstyéni CT-ügy, vagy Anka néni esete) nem vagyok bizakodó. Megtörténhet ugyanis, hogy a megspórolt pénz
sem jut el rendeltetési helyére, és míg a fenntartási költségeknél hiányozni fog, a beruházások mégis elmaradnak.
A kivetési alap felső határának megszüntetésétől várni az egészségügy problémáinak megoldását, kórházaink felszereltségének
korszerűsítését és az egészségügyi ellátás minőségének javítását
jobb esetben naivitás, rosszabb esetben a rászoruló betegek és
az egészségügy jogos igényeinek semmibevételét jelenti.
Az MKP ismételten felszólítja az illetékeseket, hogy a kapkodó, ad hoc megoldások helyett halaszthatatlanul fogjanak hozzá olyan rendszerszerű intézkedések bevezetéséhez, amelyek
az egészségügyben sok éve tapasztalt, tarthatatlan helyzetre
megoldást jelentenek és az egészségügyi ellátás érezhető javításához vezetnek.
Németh Gabriella,
az MKP szociális, családpolitikai
és egészségügyi alelnöke

A Dobré slovo – Jó Szó

kerületi, országos és nemzetközi fordulója a Selye János Gimnáziumban
Idén is immár hagyományosan irodalmi rendezvény színhelye volt a komáromi Selye János Gimnázium díszterme, április 25-én és 26-án került megrendezésre a Dobré slovo – Jó
Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny kerületi, országos és nemzetközi fordulója.
A megmérettetésnek immár 21
éves hagyománya van a komáromi gimnáziumban. A verseny
kezdeményezője, megalapítója
és a mai napig főszervezője
Csémy Marianna, az iskola
szlovák szakos tanára. A verseny alapgondolata abból indult ki, hogy a magyar tanítási
nyelvű iskolákban a szlovák
nyelv és irodalom oktatása
kulcsszerepet tölt be. A szlovák
nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül.
Ezért a verseny elsődleges
célja az volt, hogy fejlesszük
diákjaink szókincsét, nyelvi
és kommunikációs készségét,
megismertessük velük egy másik nép irodalmát és kultúráját,
valamint szereplési lehetőséget

magyar diákok részére indított
komáromi kezdeményezésből
több járás iskoláit megmozgató
rendezvénnyé nőtte ki magát.
Az iskolai fordulót követően
fokozatosan 1998-tól járási,
majd kerületi szintűvé bővült
a verseny. A Nyitrai kerület öt
járásában működnek magyar
tannyelvű iskolák, így a Komáromi, a Nyitrai, a Lévai, Vágsellyei és az Érsekújvári járás
legjobbjai már évek óta a Selye
János Gimnáziumban mérik
össze tudásuk legjavát. A rangos megmérettetésnek az évek
során több száz résztvevője
volt. A 2015/16-os tanévben
harmadszor az országos fordulót is sikerült megszervezni.
A Besztercebányai kerület legjobbjai is ellátogattak a Selye

A kiértékelés résztvevői a gimnázium dísztermében
adjunk azoknak a tanulóknak,
akik szívesen állnak ki a nagyközönség elé.
A rendezvény 21 éves múltra
tekint vissza, és évek óta komoly szerepet tölt be a szlovák-magyar kapcsolatok ápolásában. A verseny több éve
szerves része a Komáromi Napok rendezvénysorozat programjának.
A mára nemzetközivé bővült és
hagyományokkal rendelkező
megmérettetés egy osztályon
belüli szavalóversennyel kezdődött 1996-ban. A szlovákiai

János Gimnáziumba. Eljöttek a
szerepelni vágyó diákok Rimaszombatból és Tornaljáról is.
A szavalóversenybe az alapiskolák felső tagozatosai, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok alsó évfolyamainak
diákjai kapcsolódhatnak be. Az
előadott versek és prózai művek szlovák írók alkotásai, de
a diákok a világirodalomból is
választanak műveket.
A rendezvény akkor vált nemzetközivé, amikor a szervezők a
2001/2002-es tanévtől nemcsak
a szlovákiai magyar fiataloknak

A spanyol nyelvoktatás sikere
a Selye János Gimnáziumban

A spanyol nyelv oktatása feltörekvőben van hazánkban, így a Selye
János Gimnázium sem lehet ez alól
kivétel. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az elért eredmények, ilEzt a versenyt a szlovák iskolaügyi minisztérium hirdeti
meg, és a IUVENTA szervezi.
Küldetésüknek tartják a fiatal tehetségek felkutatását és
gondozását. Különböző módszerekkel igyekeznek őket a
további kitartó munkára és önfejlesztésre inspirálni. A versenyen fontos továbbá a versenyszellem megélése, a diákok
egymást is motiválják a jobbnál jobb teljesítményekkel. A
szervezők idén is gondoskodtak a választékos programról,
hogy a hivatalos rész mellett
legyen alkalom a kikapcsolódásra is. A verseny előestéjén
alkalmuk nyílt a tanulóknak és
kísérő tanáraiknak egy kötet-

letve az egyre sokrétűbb program.
Pozsonyban került megrendezésre
a spanyol olimpia országos fordulója, amelyen Nagy Natália (VI. N
– sexto) nemcsak iskolánkat, ha-

len beszélgetés keretén belül
jobban megismerni egymást,
illetve a zsűritagokat. A diákok élesben is kipróbálhatták
spanyoltudásukat. Luis Ángel
Macías Amigo, a Cervantes
Intézet bécsi képviselője vezette „A világ képekben” című
programot. Különböző nyelvi
játékokkal szórakoztatták a
versenyzőket, egyben ötleteket
adva tanáraiknak, mivel is tarkíthatnák saját óráikat. A hangulat fergeteges volt. Másnap
pedig kezdetét vette a verseny,
ahol Natália a C kategóriában
mérte össze tudását a többiekkel. Ebbe a kategóriába a
sextós és a negyedikes diákok
tartoznak. Nagy Natália az 5.

Az országos döntő pozsonyi résztvevői

nem az egész Nyitrai kerületet képviselte. Tavaly az országos versenyen 5. helyezést ért el, tehát nagy
izgalommal állt idén is a kihívások
elébe.

helyen végzett, ami nagy eredmény az iskolánk számára.
Ezzel véget is ért idén számunkra a versenyek időszaka,
de ez nem jelenti azt, hogy
sokáig tétlenkedhetünk. Közeledik
ugyanis
június
12., a tizenegy napig tartó spanyolországi tanulmányi utunk kezdete.
Idén 35 diák és 2
kísérő tanár vág
neki a hosszú útnak, hogy együtt
hódítsák meg Spanyolország napsütötte partjait és persze ezzel
együtt magát a spanyol nyelvet
is. Ki kell emelni, hogy
mivel tanulmányi útról
van szó, nagy hangsúlyt
fektetünk a nyelvtanulásra. Diákjaink egy 20
órás tanfolyamon vesznek majd részt, amit tapasztalt helyi lektorok
vezetnek. A kurzus lényege, hogy természetes
környezetben a gyerekeket szinte körülölelje
a nyelv, s kénytelenek
legyenek kizárólag spanyolul kommunikálni a
tanáraikkal, vagy egyéb
feladatokat teljesítve a
város utcáin is. Két évvel

akartak szereplési lehetőséget
adni, hanem megszólítottak
olyan nemzetiségi iskolákat is
Magyarországon, ahol oktatják
a szlovák nyelvet. Az elmúlt 20
év alatt több általános iskola
kapcsolódott be a megmérettetésbe, köztük budapesti, békéscsabai, nyíregyházi, pilisszentkereszti, tótkomlósi, dabasi,
szarvasi, pitvarosi, nagycserkeszi, nagybánhegyesi, pilisszántói, piliscsévi, héhalmi, bükkszentkereszti résztvevőkkel.
A magyarországi nemzetiségi iskolák tanárai elmondták,
hogy szívesen vesznek részt
Komáromban a szavalóversenyen, mert kedves fogadtatásban, házias, példaértékű
vendéglátásban van részük. A
diákok által is nagyon kedvelt
a rendezvény, mert új ismerősökre, barátokra tesznek szert,
gyarapítják szókincsüket, fejlesztik nyelvtudásukat, beszédkészségüket.
A verseny bővítésének célja a
kapcsolatteremtés volt a magyarországi szlovákok és a
szlovákiai magyar diákok és
pedagógusok között, egymás
kultúrájának
megismerése,
egymás elfogadása. Szeretnénk ezzel hangsúlyt fektetni
arra, hogy a fiatalok megértsék a kölcsönös tolerancia és
megbecsülés fontosságát, hogy
ezúton válhasson a költészet
egyfajta kapcsolódási ponttá,
amely összeköt minket. Az
irodalom segítségével talán a
Duna mindkét partján élő nemzetek és nemzetiségek is közelebb kerülhetnek egymáshoz.
A nemzetközivé bővülő eseményt az elmúlt években több
neves személy is támogatta. A
fővédnökséget vállalók között
voltak: Szigeti László, Csáky
Pál, Bugár Béla, Dávid Ibolya,
Sólyom László, Ivan Gašparovič, Szili Katalin, Pavol Paška,

Csémy Marianna, a Selye
János Gimnázium tanára, főszervező
Kövér László, Peter Pellegrini
és Andrej Danko.
Az idei versenyt az iskola igazgatója, Andruskó Imre nyitotta
meg, majd Fejes Vivien, Szebellay Dániel, Csiba Emese,
Csóka Dávid és Nagy Csomor
István, a Selye János Gimnázium diákjai értékes kultúrműsorral kedveskedtek a résztvevőknek. A műsort Csémy Marianna
tanárnő állította össze.
A kétnapos versenyek után
ünnepélyes eredményhirdetés
következett, ahol a következő
eredmények születtek:
A kerületi forduló régióbeli
győztesei:
1. kategória: 1. Haris Katalin
– Naszvad * 2. Molnár Ferenc
– Ógyalla 2. kategória: 1. Jóba
Zoltán – Ógyalla 3. kategória:
...3. Farkas Emma – Komárom, MARIANUM Egyházi
Alapiskola 4. kategória: ...2.
Németh Ľudovít Štefán – Komárom, Jókai Mór Alapiskola
* 3. Bangha Roland-Komárom,
Selye János Gimnázium
Az országos forduló régióbeli
győztesei:
1. kategória: 1. Molnár Ferenc
– Ógyalla * 2. Haris KatalinNaszvad 2. kategória: 1. Jóba
Zoltán – Ógyalla 4. kategória:
...2. Németh Ľudovít Štefán –
Komárom.
-CsM-

A V4-es együttműködés
a térség biztonsági hálója

Háromnapos V4-es konferenciát szervezett Felsőszeliben a Via
Nova ICS a Hanns-Seidel Alapítvány támogatásával, melyen országos tanácsülését is megtartotta a szervezet. A rendezvény fő
gondolatisága a visegrádi négyek együttműködése és ennek felvidéki vonatkozása volt, ugyanakkor számtalan témát igyekezezelőtti utunk alkalmával két tek kivesézni a szülőföldjükért elkötelezett, tettrekész fiatalok.
kubai tanárnőt kaptunk, akik
sajátos latin stílusban vezették az órákat. A megtanultakat
rögtön ki is próbálhatták diákjaink, hiszen akadt
számukra
elég
megoldandó
feladat. Információkat
kellett gyűjteniük
a helyiektől, majd
az órán tolmácsolni a hallottakat. De
jó kubaiak lévén, a
tánc, az ének és a
mulatság sem hiányozhatott az órákról. A tanítás mellett
idén is lesz idő egy kis tengerparti pihenésre, de az aktív
programokra is. Felmegyünk
a Montserratra, Katalónia legismertebb zarándokhelyére, a
híres Fekete Madonnához, körbejárjuk Barcelonát (a stadiont
is beleértve), hajókiránduláson, flamenco-esten veszünk
részt és megkóstoljuk a híres
„tapas”-t. Tehát program akad
bőven, csak bírjuk kivárni.
Ahogy az látható, próbálunk
a nyelvtanításba egy kis életet vinni, hiszen ha a diákokat
kellemes élmények fűzik a
nyelvhez, könnyebben megy a
tanulás is.
Hevesi Petruf Alena
és Musitz Marietta

Gubík László, a Via Nova elnöke köszöntőjében rámutatott,
hogy a V4-es együttműködés
biztonsági hálóként működik Közép-Kelet-Európában,
amelyre bátran alapozhatjuk a
jövő politikáját. Mint mondta,
ezen országok szövetsége éberségként hat az EU néha szun�nyadozni látszó politikájában. A
köszöntőt követően bemutatták
a gútai kitelepítésekről szóló dokumentumfilmet, majd Berényi
József és Ondrej Dostál OKSelnök, parlamenti képviselő közös fóruma következett, ahol a
felek egyetértettek abban, hogy
a szlovákiai szélsőségesek ellen
nem elég csupán szóban fellépni, ahogy a kormány teszi, hanem cselekvésre is szükség van.
A konferencia második napján
rendezett V4-es ifjúsági kerekasztal-beszélgetés
világossá
tette, hogy a magyar, a szlovák
és a cseh fiatalok az értékek
mentén történő politizálásnak
köszönhetően egyetértenek a
legtöbb kérdésben.
A panelbeszélgetés után következett a Via Nova éves országos
tanácsülése, melyen a szervezet
kiértékelte a tevékenységét, és
megfogalmazta jövőbeli terveit,
célkitűzéseit. A tanácskozáson
részt vett Kiss Katalin, a Hanns-

Seidel Alapítvány szlovákiai
képviselője, továbbá magyarul
köszöntötte a Via Nova tagjait
a KDMS alelnöke, Hudák Katalin. A program Menyhárt József fórumával folytatódott, aki
hangsúlyozta, hogy életkorából
fakadóan is közel áll a szervezet
fiataljaihoz, és az MKP elnökeként számít a Via Nova mozgalmiságára. Ezért az MKP és a
Via Nova a jövőben kétoldalú,
évente megújítandó szerződésben fekteti le az együttműködés
alapjait.
A szervezeti ügyek után az önkormányzatiságot érintő vitafórum következett Őry Péterrel,
az MKP OT elnökével, Simon
Zsolt független parlamenti képviselővel, valamint Vladimír
Špánikkal, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének
(ZMOS) elnökével. Simon Zsolt
elmondta, ismeri és jó vitaalapnak tartja az MKP tervezetét. A
független képviselő legmeglepőbb javaslata volt, hogy nem is
lenne szükség megyei képviselőkre, mert ezeket a feladatköröket a települések polgármesterei
láthatnák el.
A konferencia záróakkordjaként
a fiatalok megkoszorúzták a Hősök Kopjafáját, majd együtt vettek részt a vasárnapi szentmisén.

Parlamenti levéltitkok

Aki ismeri Örkény István Tóték című örökbecsű drámáját, bizonyára emlékszik a sorsfordító
pillanatra, amikor a Tóték fiának halálhírét tartalmazó értesítést a postás nem kézbesíti. A háború elején ugyanis a község postását behívták katonának, s a helyére egy félkegyelműt, Gyuri
atyust tették, akit ugyebár a hazája nélkülözni tudott a hadszíntérről. Gyuri atyus azonban
a rábízott küldeményeket szelektíven kézbesíti, ami azt jelenti, hogy minden levelet felbont
és elolvas, majd annak alapján kézbesít vagy sem, hogy a levél jó vagy rossz hírt tartalmaz,
illetve, hogy kedveli-e a címzettet. Tótékat kedveli, ezért úgymond megkíméli őket gyászhírtől.
Örkény az abszurd zseniális ez egy teljesen standard bizton- Érkezik például egy levél valamestere volt, de bizonyára nem sági eljárás. A levélfelbontást melyik ellenzéki képviselőnek,
gondolta volna, hogy nincs elrendelő házelnök szóvivője teszem azt Matovičnak címezolyan abszurd helyzet, mely az szerint ugyanis az utóbbi idő- ve, amelyben egy választópoléletben ne fordulna elő. A le- ben három radioaktív külde- gár névvel, vagy névtelenül,
véltitok megsértésének, illetve ményt is kaptak, a levelet ellen- komolyan véve Fico bátorítámeglehetősen egyedi értelme- őrző alkalmazottakat pedig köti sát, felhívja egy kormánypárti
zésének példájáról értesülhet- a titoktartási kötelezettség, egy személyiség, vagy az általuk
tünk a napokban, amikor napvi- szó mint száz, ő ezt a szocialista funkcióba ültetett köztisztvilágra került, hogy a parlamenti idők állambiztonsági hatósága- selő korrupciós ügyére, visszaképviselőknek címzett, feladó inak módszereire emlékeztető élésére az ellenzéki képviselő
feltüntetése nélkül, illetve ma- eljárást teljesen helyénvalónak figyelmét. Vajon mi a biztosígánszemélyektől érkezett leve- tartja. Ez az indoklás azonban ték arra, hogy az nem végzi a
leket nemcsak átvilágítják, ha- azért nem állja meg a helyét, süllyesztőben, mert nem megy
nem az iktató alkalmazottai el mert a veszélyes küldemények át az iktató kormányhű dolgokiszűrhetők, zójának szűrőjén? Az, hogy a
is olvassák azokat. A hivatalos átvilágítással
verzió szerint, amennyiben vul- egyébként pedig egyáltalán képviselőkkel szemben valaki
gáris, vagy lejárató tartalommal nem életszerű, hogy az iktató a levéltitok megsértését követtalálkoznak, nem továbbítják a dolgozóit kitennék a radioaktív te el, egy dolog, azt oldják meg
levelet a címzettnek, csak tájé- fertőzés veszélyének. S azt sem ők, de fel kell tenni a kérdést,
koztatják őt, majd három hóna- nehéz kikövetkeztetni, hogy mi jogon sértik meg a válaszpig archiválják a küldeményt és itt nem a képviselők gyenge tópolgár levéltitokhoz való joha senki sem veszi át, megsem- szívének kíméléséről van szó, gát, aki abban a hiszemben írt
misítik. A kézbesítésre általuk nehogy túlzottan felizgassák XY képviselőnek, hogy azt ő
alkalmasnak tartott leveleket magukat egy-egy sértő, becs- fogja elolvasni, nem pedig egy
„Biztonsági okokból felbont- mérlő kifejezés hatására. Sok- túlbuzgó, kormányhű csinovva” bélyegzővel ellátva kapják kal inkább arról, hogy a tisztelt nyik?
ház és annak fura urai tudni Nos, a botrány kirobbanása
kézhez a címzettek.
„Ebben az országban csak a akarnak arról, hogy az általuk után a levelek felbontására vojogerősen elítélt rabok leveleit megbízhatatlannak ítélt fizikai natkozó rendeletet visszavon-nkzslehet elolvasni, a képviselők személyek, azaz nemes egysze- ták…
erre a szintre kerültek. Ennél rűséggel szólva a választópolmélyebbre már nem lehet sül�- gárok mit irkálnak választott
lyedni” – mondta erről Ján Bu- képviselőiknek, különös tekindaj. Bugár Béla szerint viszont tettel az ellenzéki képviselőkre.

Újabb ütközés a nemesócsai
vasúti átjáróban

Ismét súlyos közlekedési baleset történ Nemesócsa határában, ahol múlt héten szerdán, hajnali 5 órakor egy kisteherautó sofőrje a sorompó és jelzőlámpa nélküli vasúti
átjáróban úgy hajtott fel a sínekre, hogy nem vette észre a
Pozsony felé tartó RegioJet személyvonatot. A motorvonat
vezetője azonnal vészfékezett, de az ütközést már nem tudta elkerülni. A szerelvény mintegy 100 méternyit tolta maga
előtt a gépkocsit, amelynek vezetője tüdőroncsolódással és
törésekkel került a komáromi kórház traumatológiai osztályára. Sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek. A baleset
miatt néhány órán át szünetelt a Komárom és Pozsony közötti vasúti forgalom, az utasokat autóbusszal szállították.
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Közös online tér
a felvidéki magyar vállalkozásoknak

Március elején elindult a Szolgáltatás.sk portál, a felvidéki magyar vállalkozásokat ös�szefogó első online katalógus. Célja, hogy olyan, eddig még nem létező ingyenes adatbázist hozzon létre, ahol a szlovákiai magyar kis- és középvállalkozók bemutathatják
szolgáltatásaikat, jövőbeni vevőik pedig mindössze pár kattintással válogathatnak ezek
között.

„A Szolgáltatás.sk portállal egyrészt szeretnénk
lehetőséget adni a kis- és középvállalatoknak,
hogy ingyen bemutathassák magukat, reklámozva ezzel is tevékenységüket, másrészt pedig egy olyan adatbázis létrehozása a célunk,
ahol találkozhat a felvidéki magyar kereslet és
kínálat. Nagyon sok magyar családi vállalkozás
működik Dél-Szlovákiában, kiváló szolgáltatásokkal és termékekkel, ezért az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy megalkossunk egy
könnyen működtethető és kezelhető rendszert,
amivel hozzájárulhatunk üzleti sikereikhez.
Első lépésként most
mindenkit arra buzdítunk, regisztrálja vállalkozását az oldalon”
– mondta Németh Róbert, a Libertate Polgári Társulás elnöke.
Vállalkozóként először
regisztrálnunk
kell a szolgaltatas.sk
weboldalon, majd ezt
követően tudjuk feltölteni a vállalkozás
adatait, leírását és elérhetőségeit. A mentés után vállalkozásunk automatikusan megjelenik az adatbázisban. Az adatokat bármikor frissíthetjük, bővíthetjük, egy
regisztrált felhasználó pedig több szolgáltatást
is hirdethet egyidejűleg az oldalon. Jelenleg

14 főkategória közül választhatjuk ki, milyen
területen elérhető szolgáltatásunk, de több kategóriával is felcímkézhetjük hirdetésünket. Az
egyes kategóriákat úgy állították össze, hogy
szinte az összes ma ismert szolgáltatás könnyen
kereshető legyen általuk. Az online katalógus
használata díjmentes, és a későbbiekben sem
válik fizetőssé.
A szolgáltatások között az oldal tetején található kereső segítségével böngészhetünk, vagy az
egyes kategóriákra kattintva tekinthetjük meg
a feltöltött ajánlatok listáját. „Bízunk benne,

hogy az elkövetkező hónapok, évek során egy
élő, mindig aktuális online katalógussá fejlődik
a Szolgáltatás.sk, és a felvidéki magyar vásárlók és vállalatok közös fórumává válik” – tette
hozzá Németh Róbert.

Hatalmas siker a lévai országos
látványtánc-bajnokságon
A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Iskola gútai táncosai
ezúttal Pepita nevű tánccsoportként vettek részt a látvántáncbajnokságon. A korábbi, tavaly abszolvensként végzett diákok
továbbvitték a Samballi nevet és folytatják közös pályafutásukat. Kartai Adél és lánya, Vörös Vivien munkájának eredményeképp minden csoportjuk az élvonalban végzett.
– A Pepita tánccsoportot két meg egy nagyon erős mezőnykoreográfiával neveztem be a ben, de elért pontszámaik alapversenyre, az 5-6. évfolyam a ján a zsűri továbbjuttatta őket
„Madárélet” című koreográfiát az Európa- bajnokságra.
táncolta és bronz minősítést ka- A nemesócsai tánccsoport (a
pott. Eredményük azért is jelen- 8-tagú Rytmo) ugyanazon két
tős, mivel ennek a csoportnak tánccal szerepelt a versenyen.
ez volt az első versenye – tájé- A „Záróra a bárban” 1. helyekoztatta lapunkat Kartai Adél zést, a „Black & White” pedig
koreográfus A 7- 8. évfolyamos 3. helyezést érte el. Ezt a koretáncosok a „Revizor” című ográfiát Kartai Adél lánya és
koreográfiával a saját kategó- egyben kolléganője, Vörös Viriájukban a 6. helyet szerezték vien készítette és tanította be.

Legyünk óvatosak!

A rendőrség közleménye szerint romániai roma állampolgárok
próbálják megállítani az autókat a legkülönfélébb útszakaszokon,
illetve benzinkutaknál. A szélhámosok úgy próbálják megállásra
késztetni az autókat, hogy előttük haladva lassítják őket. Pénzt
akarnak kicsalni az autósoktól különféle trükkökkel: hamis aranygyűrűket, karkötőket, nyakláncokat igyekeznek eladni. Az egyébként jól öltözött csalók bizonyos cégek tulajdonosainak adják ki
magukat, névjegykártyákat osztogatnak és jól kommunikálnak
szlovákul. Ha látják őket valahol, értesítsék a rendőrséget a 158as telefonszámon.

A Madárélet című kompozíció bronzsávot érdemelt ki
Az ismert Samballi tánccsoport
ezüst minősítést szerzett a „Sötétből a fénybe” című modern
balettel, és ugyancsak nominációt nyert az Európa- bajnokságra.
A Crystal mazsorettcsoport lányai Nemesócsáról szintén Kartai Adél tanítványai. A „Sway”

A Duna nem elválaszt,

hanem örökre összeköt bennünket!

(Befejezés az 1. oldalról)
Daniela Kapitáňová írónő a
prágai DAMU-n (Divadelná
A Záróra a bárban című produkció megérdemelten kapott akadémia múzických umení)
első díjat
végzett tanulmányai után a
Jókai Színházban és a kassai
Tháliában volt rendező. Később az RTVS munkatársa lett.
Nemrégiben nyugdíjba vonult,
A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége jú- épületében. A Junior Expo fő célja a felvidéki magyar válhogy idejét újra az írásnak
nius 22-én első ízben rendezi meg az I. Felvidéki Junior lalkozások bemutatása, kapcsolatépítő és üzleti találkozók
szentelhesse, és visszaköltöExpót Dunaszerdahelyen, a Városi Művelődési Központ megvalósítása.
zött Komáromba. Daniela KaEmellett szakmai programokra is sor kerül olyan magyar vállalkozások részére, akik zásokat. Az önálló standokon megjelenő
pitáňová legismertebb műve
az Expón, melynek idei fő témája: „Millió- hiszik, hogy a vállalkozásuk nem egy a kis- és középvállalkozások lehetőséget
– a Könyv a temetőről – egy
kat érő márkák, márkaépítés mesterfokon. sok közül. Van víziójuk, küldetésük, és kapnak az új ügyfélkapcsolatok kialakíkomáromi történet, amelynek
Egy kezdő, de akár a kis- és középvállalkofőhőse egy valós személyen
zás életében az egyik legfontosabb lépés,
keresztül mutatja be a kommuhogy miként tudja önmagát pozícionálni a
nista korszakot és a rendszerpiacon meglévő számtalan vállalat, vetélyváltás utáni időket, a magyarok
társ között. Ehhez nyújt segítséget a márés szlovákok együttélését. A
kaépítés, mellyel a kisvállalkozások önálló
szellemi fogyatékos főszereparculatot adhatnak tevékenységüknek. Az
lő kalandjai a komáromi utI. Felvidéki Junior Expo iránt érdeklődők a
cákon játszódnak. A könyvet
szakmai előadásokon a márkaépítés mód- azért jöttek létre, hogy a környezetüket, tására, illetve a szakmai találkozókon keeddig 15 nyelvre fordították
ját sajátíthatják el. Már nemcsak a nagy szülőföldjüket, illetve más vállalkozások resztül bővíthetik tudásukat.
le, nemrégiben magyarul is
multinacionális vállalatoknak éri meg már- működését, hatékonyságát szolgálják. A Az érdeklődők részére az I. Felvidéki
megjelent * Ryšavý Boldižár
kát építeni, hanem napjainkban a cégépí- terméküket vagy szolgáltatásukat kiál- Junior Expon való részvétel díjtalan, de
vállalkozóként számos civil és
tés elengedhetetlen része az úgynevezett. lítani szándékozó vállalatok között ver- regisztrációhoz kötött. A kiállítani szánmás társadalmi tevékenységet
„brand” kialakítása.
senyt is hirdet a szövetség, melynek célja dékozó vállalatok részére bővebb infortámogat, tavaly elsősorban a
A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók kiemelni és értékes jutalmakkal díjazni máció és regisztráció a http://vallalkozzoTatra Mozi tatarozása és újraSzövetsége az Expo keretében teret ad a kimagasló minőséget nyújtó vállalko- kosan.sk/expo/ hivatkozáson.
indítása okán vált ismertté. A

Milliókat érő márkák, márkaépítés mesterfokon

című koreográfiával ők is ezüst
minősítéssel tértek haza, és továbbjutottak az EB-re.
A csoportok most lázasan készülnek az öt napon át tartó budapesti EB-re, amelyre június
28. és július 2. között kerül sor.
Gyors összefoglaló: hat produkcióból három lett továbbjutó.

színvonalas felújított képszínház újra a város egyik nyüzsgő
színtere lett. Ryšavý Boldizsár
részt vállal védett sírok felújításában és a város szobrainak
állításában, a hajléktalanoknak fenntartott melegedő biztosításában is segítséget nyújt.
Igazgatja a komáromi extrém
sportok klubját, december végén a helyi rozmárokkal a Vág
jeges vizében úszik * Kubala
Ivan vállalkozói tevékenységével és ezzel új munkahelyek teremtésével hosszú ideje
segíti városunkat. Eredetileg
építésvezetőként, majd a termelés elindítása után a gyártás
vezetőjeként dolgozott a Pivovary állami vállalat helyi „szódagyárában”. Ebből alakult
meg a Soneco cég, melynek
nyugdíjba vonulásáig igazgatója volt. Már ekkor látta,
hogy az akkor 50 főt alkalmazó cégnek profilvátásra van
szüksége, így 2004-ben létrehozta a fémmegmunkálással
foglalkozó PRECISION TUBES EUROPE Kft.-t, amely
ma 90 dolgozót foglalkoztat.
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Növényvédelem

Egerek egere

Mi vár ránk a kiskertekben?

A hagyma és a fokhagyma kukacosodásáért elsősorban a közönséges hagymalégy (Hylemia antiqua) a felelős.
A közönséges hagymalégynek
évente három nemzedéke van.
Báb alakban telel. Tavasszal,
cseresznyevirágzáskor rajzanak a legyek, párosodás után a
nőstények azonnal megkezdik
a tojások lerakását a hagyma

Hagymalégy lárvája
levelei közé. A kikelő nyüvek
befurakodnak a hagymalevélbe, majd a föld alatti részébe
hatolnak, és összefurkálják. Ha
a hagymát felélték, a szomszéd
hagymába húzódnak át. Itt
már a gyökérrészen hatolnak
a hagymarészbe. A nyüvek kifejlődés után bebábozódnak,
és 10-14 nap múlva kelnek ki
a hagymalegyek. A fejlődési
ciklus újraindul.
A közönséges hagymalégy
kukacának jelenlétét, vagyis
a kártételét a hagymán észlelni lehet. A hagyma levelei
lankadnak, a növény rothadva
bűzleni kezd. A rothadó hagymarészben fehér nyüveket lehet látni.
A hagymalégy első nemzedéke
ellen május első napjaiban kell
felvenni a harcot a következő
vegyszerek egyikével: Mavrik

2F 0,05%-os oldata, Actara 25
WG 0,02%-os oldata, Novadim Progress 0,2%-os oldata,
Mospilan 20 SP 0025%-os oldata, vagy bármely más hasonló hatású szerrel.
A kezelés a talaj és a növények
permetezéséből áll (600-800
liter/ha, illetve 0,6-08 liter oldat/10 négyzetméter), hogy a
vegyszer bejusson a gyökérnyakba. A kezelést 8-10 nap
múlva meg kell ismételni. A
permetszerbe ragasztóanyagot
is kell keverni.
A hónap elején vessük el azokat a magvakat, amelyek áprilisban nem kerültek a földbe.
Bimbós kelt, fejes és vörös
káposztát még május 20-ig
(védett helyre) vethetünk. Jobb
azonban, ha palántanevelő
ágyban előneveljük őket, és
ebben a hónapban ültetjük ki a
szabadba.
A hónap közepétől következhet a fagyérzékeny növények:
a bab, a paradicsom, a paprika,
a dinnye, az uborka és a tök vetése vagy kiültetése. Vetéskor
és kiültetéskor ne feledkezzünk
meg a januárban betervezett
vegyes ültetésről. A karfiol, a
bimbós kel és a többi káposztaféle, valamint
a zeller palántáit május 20ig ültessük ki.
Majoránna és
bazsalikom kiültetésére is ez
a legkedvezőbb
időpont. Valamennyi túl sűrű
magvetést ritkítsuk. Különösen
fontos ez a sárgarépa-, a petrezselyem-, a hónapos retek-, a

Új meglepetések tárháza
* Televíziók * audiovíziós eszközök üzleteházunk!
* háztartási robotgépek
* gáz- és elektromos tűzhelyek
* üzemtakarékos hűtők és
mélyfagyasztók

Fagyasztó box
LED TV 81 CM * DVB-T/C
Tuner * MPEG2/MPEG4
* USB + PVR funkció most

145 l
199.– euró!

199.– euró!

Most kamatmentes
kölcsönre is!

Régi (háború előtti)
rádiókat
gyűjtök.
Tel.: 0915 094 045.

Lakásfelújításhoz keresünk
fiatal segédmunkaerőt.
Tapasztalat előny!
Akár nyári idénymunkára is.
Tel.: 0905450570.

retek-, a saláta- és a hagymavetések esetében. Folytassuk
a káposztafélék palántázását.
Karalábé, káposzta, brokkoli,
és a hónap vége felé a karfiol
is kerüljön ki végleges helyére.
A hüvelyesek közül a bab vetését is elkezdhetjük. A bokorbab
csak meleg földben csírázik,
ha hideg a talaj hiányosan kel.
A karós vagy futóbab széltől
védett helyet és gyorsan melegedő, humuszban gazdag
talajt kedvel. A futóbab köztes
növénye lehet a karalábé, fejes
saláta.
Vessünk cserepekbe tököt, patisszont, cukkinit és neveljük
palántának. Ha van védőburánk, az edzett palántákat már
május közepén kiültethetjük.
Ha van helyünk, vethetünk
cserepekbe uborkát is. Így biztonságos körülmények között,
védett helyen előnevelhetjük
őket, és május végén kiültethetjük a palántákat.
Ne hagyjuk ki a csemegekukoricát sem, hiszen sokunk
kedvence. Szakaszosan a rövid
tenyészidejű fajtákat egész júliusig vethetjük.
A paradicsomot is palántázzuk
ki, de a tojásgyümölcs, azaz
padlizsán kiültetésével várjuk
meg a májusi fagyok végét.
Vethetünk még
hónapos és nyári
retket, töltsük fel
a borsó tövét, és
szintén
töltsük
fel a burgonyát. A
borsót karózhatjuk is, így a szél
nem dönti el, nem sározódik be
a növény.
-la-

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.: 0905 918 628
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

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

is felvisszük!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Tudnia kell, hogy minden
ember más-más határig megy el, ha szívességet szeretne kérni
másoktól. Ha valaki túllépi az ön számára még elfogadható
határt, akkor ezt jeleznie kell, különben legközelebb megint
azt fogja érezni, hogy az illető visszaél az ön segítőkészségével.
HALAK (február 21. – március 20.) Kedvese szeretné, ha valamivel szorosabbá válna a kapcsolatuk, ami önnek sincs ellenére,
de nem biztos benne, hogy ugyanakkor a függetlenségét is megőrizheti majd mellette. Tartsa tiszteletben, hogy ő egészen más
dolgoktól érzi biztonságban magát, mint ön.
KOS (március 21 – április 20.) Olyan természetességgel várja
el, hogy ön körül forogjon a világ és minden az ön elképzelései
szerint alakuljon, hogy a befolyásolhatóbb személyiségű emberek gondolkodás nélkül beállnak az önt támogatók csapatába
és feláldozzák magukat azért, hogy ön könnyebben boldoguljon.
BIKA (április 21. – május 20.) Amikor nincs igazán ráhangolódva párjára, belső eltávolodását fokozott gondoskodással
ellensúlyozza. Kedvese azonban a szíve mélyén érzi, hogy
ez nem egészen őszinte, így nem tud mit kezdeni az ön figyelmességével, vagy legalábbis nem tudja igazán nagyra
értékelni.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):

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

humor-csokor

Találkozik a kismalac a bátor pulykával.
– Szia, bátor pulyka! Te tényleg nem félsz a hentestől?
– Tényleg nem.
– Megengeded, hogy veled tartsak? Itt van a közelben egy vágóhíd, és én nagyon félek.
– Gyere csak.
– Te bátor pulyka, már érzem, hogy itt a hentes a
közelben. Biztos nem félsz?
– Nem félek.
– Már látom is, ott a bárd a kezében! Hogy-hogy
téged nem bánt?
– Tudod, néhanapján viszek neki egy malacot...

Egy házaspár balesetet szenved, aminek során a
feleség arca csúnyán összeég. A plasztikai sebész
bőrátültetést javasol, de a feleség, mivel kis termetű, nem rendelkezik elegendő bőrfelülettel. Végül a
férj hátsó feléről vesznek le egy nagy bőrdarabot.
A műtét sikerül, a feleség szebb lesz, mint valaha.
Egy buliban, amikor mindenki dicséri a szépségét,
örömtől sugárzó arccal mondja a férjének:
– Annyira nagy jót tettél velem, hogy sosem tudom megfizetni neked!
– Ugyan drágám, nekem elég fizetség, amikor látom, hogy anyád megcsókolja az arcodat.

Doktor úr, a feleségemmel van egy kis baj.
Olyan gyerekesen viselkedik.
– Kérem mondjon egy példát, hogy mit csinál?
– Amikor fürdök a kádban, folyton bejön és
elsüllyeszti a papírhajóimat.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha párkapcsolatában mostanában felborult az egyensúly, ez a hét, a közös programok
lehetőséget adnak a korábbi szeretetteljes viszony helyreállítására. Legyen megértő kedvesével, ne várja meg, hogy ő kezdeményezzen, tegye meg ön az első lépést! Érdemes lesz arra is
ügyelni, hogy legyen türelmes!
RÁK (június 22. – július 22.) A párkereső Rákoknak szükségük
lesz minden elszántságukra és nem szabad hinniük a látszatnak.
Rajongásuk tárgya ugyanis sokáig közömbösnek mutatkozik, de
ez nem azért van, hogy ellenére lenne a kapcsolat, csak a nemrég szerzett tapasztalatai nagyon óvatossá tették. Legyen egy
kicsit nyitottabb a változások iránt.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Néha nyomasztja az
a belső késztetése, hogy tökéletes legyen. Olyan, mintha bizonyos emberek teljességgel mentesek lennének ettől, és amikor ezzel szembesül, kétszer akkora tehernek érzi, hogy saját
maximalizmusával együttéljen. Ne áldozzon fel érte értékes
dolgokat!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten újra a
jó szívére hallgat és segít a bajba jutottakon. Ez alapvetően
elgondolkodtatja az élet nagy kérdéseiről és önmaga biztonsághoz való viszonyáról. Rá kell jönnie, hogy történhetnek
dolgok, amelyekre nem lehet felkészülni, és amelyeket nem
lehet elkerülni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Mivel szereti megfigyelni, milyen belső folyamatok zajlanak önben, ezeket
rendkívül pontosan ki is tudja fejezni. Tökéletes kifejezőképessége révén bármelyik társaság kedvence lehetne, de ön
inkább visszahúzódva figyeli, ki hogyan reagál vagy él meg
dolgokat.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezen a héten különösen fogékony mások hangulataira, ezért igyekezzen azoknak
a társaságát keresni, akik felvidítják és feltöltik energiával.
Mindenképpen szakítson időt egy kis testmozgásra és töltsön a lehető legtöbb időt a szabadban, de ehhez napos helyet
keressen!
NYILAS (november 23. – december 21.) Sikerekre számíthat
munkájában ezen a héten, akár még egy előléptetésről is szó
lehet. Érdemes most odafigyelnie a kollégákhoz fűződő viszonyára. Beszélgessen velük sokat, ismerje meg őket és véleményüket a közös feladatokkal kapcsolatban. Sokat tanulhat
tőlük!
BAK (december 22. – január 20.) Önben nagyon mélyen él az a
tudat, hogy senkire sem számíthat és így nem is vár el segítséget, illetve amikor nehéz helyzetben van, nem jut eszébe, hogy
segítséget kérjen valakitől. Kedvesének ezt nem könnyű elfogadnia, úgy érzi, mintha nem tartaná egyenrangú partnerének,
nem érezné a kellő bizalmat..
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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

Megrendelhető paprika- (fűszer és csemege),
valamint krizantémpalánta Cserháton.

Tel.: 0902 302742, 0914224677.
Autóbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitvatartás:
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!

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

A jó tanulmányi
eredményért ajándékozzon
könyvet
: -)
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MŰSORAJÁNLAT
május 6-tól 12-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

7.00 TV2 matiné, 12.30
Monk (amer.), 13.30 Doktor House (amer.), 14.35 A
Madagaszkár (amer.), 14.45
Bajos csajok 2 (amer.),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 18.55
Shrek (amer.), 20.50 A
skor piókirály
(amer.-német), 22.45 Rocky (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.10
Fit t Má n ia , 13.15 Ra ndi Taxi, 14.55 Ér i ntés
(amer.), 16.0 0 Mama k icsi
f ia (amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.20
A k it Buldózer nek h ív t a k
(amer.), 21.50 Támad ás a
Fehér Há z ellen (amer.),
0.10 A félelem játéka
(amer.)

RTL II

11.00 Glades (amer.), 12.55
Kaméleon (magyar), 15.00
A gyanú árnyékában, 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 A lázadó
(amer.), 22.15 Különösen
veszélyes (amer.), 0.15 CSI:
A helyszínelők (amer.)

M2

11.50 A k is herceg, 13.05
I rány Ok ido!, 13.30 Paula és a vadállatok, 13.55
A nag y ho -ho -ho -horgász, 14.35 Nils Holgersson csodálatos ut azása a
vadludak kal, 17.00 Jake
és Sohaország kalózai,
19.30 Peppa malac, 20.05
Papás-Babás, 21.25 Hu r ts
koncer t, 22.20 M R 2 Szimfoni k, 0.55 Át a hídon (német-török)

Duna tv

10.4 0 A v i l á gö r ö k s é g
k i n c s e i , 11.0 0 No é b a r á t a i , 12 . 50 A v i l á g t e t e jé n , 14.10 M a g y a r k r ó n i k a , 14. 55 M ic i n é n i
ké t él e t e (m a g y a r), 16 . 2 5
Tó t h Já n o s (m a g y a r),
17.0 0
G a s z t r o a n g y a l ,
18 . 35
Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 Ná s z o k á s z a
(a m e r.), 2 0.4 0 Üz e n e t
a
palackban
(a m e r.),
2 3.0 0 A r e t t e g é s a r é n ája
(a m e r.- n é m e t)

Duna World

11.20 Eg y f iú na k a fele
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.50 Ha ngv illa , 15.20 Hog y volt?,
17.15 Csalá d-ba r át , 18.55
Térké p, 19.25 Í zőr zők ,
20.0 0 M i ndenből eg y va n ,
21.35 A Bag i Na csa Show,
22.35 Tót h Já nos (mag ya r), 23.05 O per a Café

Pozsony 1

12.20 Egy lépés a mennyország, 13.25 A test titkai,
14.15 Mit tudom én, 16.00
Jégkorong, 19.00 Híradó,
20.25 A test titkai (szlovák), 21.15 Talkshow,
22.10 János Pál barátsága
(olasz), 23.50 Egy lépés a
mennyország

Pozsony 2

11.25 Bajnokok Ligája,
12.00 Jégkorong, 16.45
Farmereknek, 17.10 Horgász
magazin,
17.40
Tesztmagazin, 18.30 Esti
mese, 18.45 Labdarúgás,
21.00 Jégkorong vb

Markíza tv

7.10 Olsen Twins (amer.),
9.10 K redenc, 10.35 Rabaka (szlovák), 12.40 Valahol már láttalak, 15.40 A
kirándulók (cseh), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Baby Sellers
(amer.), 22.35 Non-Stop
(amer.-francia), 0.40 Training Day (amer.)

JOJ TV

8.20 Timon és Pumba
(amer.), 9.15 A Simpson
család, 10.45 Evelyn világa, 12.00 Tűz a víz alá!
(amer.), 14.00 James Bond
(amer.), 16.30 Építkezünk,
javítgatunk, 17.20 Senki
sem tökéletes, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Herkules (amer.), 22.40 Fury
(amer.), 1.40 The Moguls
(amer.)

M1

VASÁRNAP

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

7.0 0 T V2 mat i né, 9.15
A z év pasija , 11.25 Super
Ca r, 13.0 0 Mon k (a mer.),
14.0 0
Dok tor
House
(a mer.), 15.05 Ket tőt t alál hatsz (a mer.), 17.25
R ipost, 18.0 0 Tények ,
18.50 A nag y duet t, 21.35
A nyabuli (a mer.), 23.40
Pén zcsi náló (a mer.), 2.15
Ha z udj, ha t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 12.30
Édes otthon, 14.10 XXI.
század, 15.15 Nevelésből
elégséges (amer.), 15.45
Extralarge
(amer.-olasz),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.55 Vasember
2 (amer.), 22.35 Szigorított
őrizet (amer.), 1.15 Véres
igazság (amer.)

RTL II

10.10 Különösen veszélyes
(amer.), 12.10 Segítség,
bajban vagyok!, 17.10 Tucatjával olcsóbb 2 (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Csak a
testeden át! (amer.), 21.50
Csak szex és más semmi
(magyar), 23.50 Csak a testeden át! (amer.)

M2

12.25 Robin Hood kalandjai, 13.56 A nagy ho-hoho-horgász, 14.35 Nils
Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.55
Hamupipőke
(német),
17.00 Jack és Sohaország
kalózai, 17.50 Aladdin,
18.10 Szóf ia hercegnő,
19.30 Peppa malac, 20.15
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.05 Erin Brockovich (amer.), 23.40 Bos�szú (amer.)

Duna tv

12.45 Rú zs és selyem,
13.45 Á lom lu xusk iv itelben (a mer.), 15.45 Má rciusi mese (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!, 21.0 0 K á r t yavá r
(a mer.), 22.0 0 Acél magnóliá k (a mer.), 0.0 0 Á lom
lu xusk iv itelben (a mer.)

Duna World

11.10 Vi r t uózok , 13.55 A z
én 56 - om , 14.15 A rejt é lyes X X. szá za d , 14.45
Rú zs és selyem , 15.15
Ö nök ké r t ék , 16.15 Embe rebb embe r, 17.15 Csalá dba r át , 18.55 Ö t kont i nen s,
19.25 Ha zajá ró, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35
Hal hat atla nok , 22.35 Eg y
gá d zsó ut a zá sa Romá n iába n

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.45 Poi rot (angol), 14.40
El hal k ult ének (orosz),
16.25 Fil m mú zeu m, 17.35
Menjü n k a ker tbe!, 18.15
Konyhám titka, 19.00 Hírek, 20.00 Jég korong vb,
23.15 Apokalipszis (amer.)

Pozsony 2

10.05
Tesz t maga z i n ,
12.0 0 Jég korong vb, 18.45
Est i mese, 18.55 Jég ko rong vb, 20.0 0 Felsőbb elvek (cseh szlová k), 23.05
Jég korong vb

Markíza tv

6.55 Mesék, 10.20 Nemzetbiztonság Bt. (amer.),
12.10 Chart Show, 14.15
Az álmodó (amer.), 17.05
Niké, 17.50 Felvég, alvég
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.30 A halálsoron (amer.),
0.20 Prisoners (amer.)

JOJ TV

9.45 A vikingek kincse (amer.), 11.45 Major Movie Star (amer.),
13.50 Forr a bor, 15.50
Új kertek, 16.50 Szuper
nyaralók, 17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Fogadom
(amer.), 23.00 Kétszemélyes hadsereg (amer.),
0.55 Hogyan tovább?

M1

HÉTFŐ

M1

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Extrém
activity, 20.50 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.10
Szökőhév (amer.-ír), 0.25
Bűnös Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet!, 14.40
Családi titkok, 15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Extrém activity,
20.50 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Született szobalányok (amer.), 0.25 Az
indíték (kanadai), 2.30 Kas�szafúrók (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Story extra, 13.20
Fókusz, 14.00 A kis menyasszony (indiai), 14.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50
Házasság
első
látásra,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Házasság
első
látásra,
20.05 Éjjel-nappal Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Dr. Csont (amer.),
23.40 Magyar ul Balóval

RTL II

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
Barátok közt, 16.25 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge,
17.25 Hagyjál főzni!, 18.25
Segítség, bajban vagyok!,
20.30 Showder Klub, 23.00
Barátok közt

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
Sherlock, a jak, 13.35 Animália, 15.20 Állatkert a
hátizsákban, 16.15 Mesélj
nekem!, 18.00 Dr. Plüssi,
19.45 Pocoyo, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.25 Én vagyok itt,
22.35 Odaát (amer.)

Duna tv

9.55 Váratlan ut azás (kanadai), 12.50 Jamie vidék i
konyhája,
13.30
Zor ro (kolu mbiai), 14.20
Erdészház
Fal kenauban
(német), 15.15 A múlt árnyékában (szlovák), 16.10
Don Mat teo (olasz), 17.10
R idi k ül, 18.35 A heg yi
dok tor
(német- osz t rák),
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii 5.0 (amer.), 22.20 Alpesi nyomozók (osz t rák),
23.10 Hotel Plaza (amer.)

Duna World

11.30 Házassággal kezdődik (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15 Öt kontinens,
14.45 Itthon vagy!, 15.10
Roma magazin, 16.05 Az
én Afrikám, 16.25 Szenes
Iván írta, 17.20 Család-barát, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Hogy volt?, 21.35
Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

11.10 Konyhám titka, 11.50
A gyűrű (amer.), 14.55
Grimm mesék, 16.55 Üzlet a korzón (csehszlovák),
19.00 Híradó, 20.25 Fuss,
fiam, fuss! (amer.-németlengyel), 22.05 Ryan közlegény megmentése (amer.),
0.45 Üzlet a korzón (csehszlovák)

Pozsony 2

10.50 Apám és a Gulag, 14.15 Nicky családja
(amer.), 16.00 Jégkorong
vb, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Jégkorong vb,
22.45 Mixzóna, 23.10 Jégkorong vb

Markíza tv

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 Házasság első látásra, 16.55 Story extra, 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
Házasság első látásra, 20.05
Éjjel-nappal
Budapest,
21.30 Barátok közt, 22.05
Castle (amer.), 23.40 XXI.
század

RTL II

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 Showder Klub, 22.00
Pimaszúr átcuccol

M2

13.20 Pin kód, 14.45 Félix
levelei, 15.20 Állatkert a
hátizsákban, 16.00 Peppa
malac, 17.25 Béci és Réci,
18.00 Dr. Plüsi, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.00 Holnap
tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv

12.50 Jamie vidéki konyhája, 13.30 Zorro (kolumbiai),
14.20 Erdészház Falkenauban (német), 15.10 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.10
Don Matteo (olasz), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A
hegyi doktor (osztrák), 19.25
Maradj talpon!, 20.30 Elővízió, 21.00 Eurovíziós Dalfesztivál, 0.40 Hawaii Five.0
(amer.), 1.25 Alpesi nyomozók (osztrák)

Duna World

11.45
Zrínyi
(magyar),
13.40 Hazajáró, 15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.00
Útravaló, 16.25 Szenes Iván
írta, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Cirkuszfesztivál, 21.35 Maradj talpon!, 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titka, 14.35 Ágota
(lengyel), 16.25 Konténerházak, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.00 Jégkorong vb, 23.10
Mindenáron, 0.05 Diagnózis: Gyilkosság (amer.)

Pozsony 2

11.45 Törpék, 11.55 Élő panoráma, 12.30 Kerékpártúra,
14.55 Tudományos magazin,
15.25 Ruszin magazin, 16.00
Jégkorong vb, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.05 Riválisok, 22.35 Sztálin-gyertyák
Eperjes felett, 23.10 Jégkorong vb

6.00 Scooby-Doo (amer.),
9.20 Jánosík I. (szlovák),
11.05 Jánosík II. (szlovák),
13.05 A kannibálok szigete (amer.), 15.45 A púpos
(francia), 19.00 Híradó,
20.20 Sporthírek, 20.30
Valahol már láttalak, 23.15
The Debt (amer.-angol-izraeli), 1.40 Ismétlések

Markíza tv

JOJ TV

12.25 Topsztár, 12.45 Elveszett lelkek, 13.45 Nemo
nyomában (amer.), 15.45
Mániákus vásárlók, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Senki sem tökéletes, 22.15
Cunami (amer.), 0.15 Zsaruvér (amer.), 1.15 Eltűntek
(amer.)

7.30 A hét törpe (német),
11.40 A Karib-tenger kalózai (amer.), 14.30 A csajom
apja ideges (amer.), 16.55
Nemo nyomában (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 1890 (szlovák), 22.10
Férfias játékok (amer.), 0.05
Eltűntek (amer.), 1.05 Krimi

12.00 Monk (amer.), 13.00
A farm, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Lídia Baarová
(cseh), 23.00 A farm, 0.00
Rendőrségi esetek, 1.00 A
púpos (francia)

JOJ TV

M1

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet!,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Extrém
activity, 20.50 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.10 Én
és a hercegem (amer.-cseh),
0.35 Hűtlen vágyak (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 Házasság első látásra
(amer.), 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 Házasság első látásra, 20.00 Éjjel-nappal Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Szulejmán (török),
23.45 Házon kívül

RTL II

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 Showder Klub, 22.00 Pimaszúr
átcuccol

M2

13.35 Animália, 14.20 Raju, a
riksa, 14.45 Félix levelei, 15.20
Állatkert a hátizsákban, 16.00
Peppa malac, 17.20 Béci és
Réci, 18.50 Bori, 19.45 Pocoyo,
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.00
Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.20 Gran Hotel
(spanyol)

Duna tv

12.50 Jamie vidéki konyhája,
13.25 Zorro, 14.15 Erdészház Falkenauban (német),
15.10 A múlt árnyékában
(szlovák), 16.05 Don Matteo (olasz), 18.35 A hegyi
doktor (osztrák), 19.30 Maradj talpon!, 20.35 Zsaruvér
(amer.), 21.25 A fátyolos
hölgy (olasz), 23.10 Amerikai gengszter (amer.)

Duna World

12.00 Zrínyi (magyar), 13.40
Noé és barátai, 14.40 Kárpát
expressz, 15.05 Nemzetiségi
műsorok, 16.00 Zebra, 16.20
Szenes Iván írta, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.35 Maradj talpon!, 22.35 Ridikül

Pozsony 1

10.00 Diagnózis: Gyilkosság
(amer.), 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, 20.00 Jégkorong vb, 23.10 A diagnózis:
Gyilkosság (amer.), 0.45
Manara felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 11.55 Élő
panoráma, 12.20 Kerékpározás, 14.30 A diagnózis,
15.00 A második világhábor ú archív uma, 15.25
Magyar magazin, 15.55
Mixzóna, 16.00 Jégkorong
vb, 18.45 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.45 Bajnokok
Ligája
–
mérkőzések,
23.30 Jégkorong vb

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 Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 A far m, 23.35 K redenc, 0.10 Két és fél fér f i,
1.05 Mon k (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett lelkek, 13.45 Testőrök, 14.45
Rendőrök akcióban, 15.45
Mániákus vásárlók, 17.00
Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Magic Mike: Nadrág nélkül (amer.), 23.05 A
szökés: Visszatérés (amer.),
0.05 Zsaruvér (amer.), 1.05
Eltűntek (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Extrém
activity, 20.50 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.10 A
szultána (török), 2.10 Frost /
Nixon (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet, 14.40
Családi titkok, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Extrém activity,
20.50 Tények top sztori,
21.00 Mission: Impossible
(amer.), 0.20 Célpont neve:
Salazar (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A
kis menyasszony (indiai),
14.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Házasság első
látásra, 16.55 Story extra,
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 Házasság első
látásra, 20.05 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Barátok
közt, 22.05 Halálos fegyver
(amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal Budapest, 15.50
Házasság első látásra, 16.55
Story Extra, .17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 Házasság első látásra, 20.05 Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.05 Showder
Klub

TV2

RTL Klub

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (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, 18.50 A gyanú árnyékában, 19.50 Showder
Klub, 20.50 UEFA EL élő
mérkőzés

M2

12.20 Táncakadémia, 13.30
Animália, 15.20 Állatkert a
hátizsákban, 17.35 Béci és
Réci, 18.25 Dr. Plüssi, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.35
Odaát (amer.), 0.20 Gran
Hotel (spanyol)

Duna tv

12.50 Jamie vidéki konyhája, 13.20 Zor ro (kolumbiai), 14.10 Erdészház Falkenauban (német), 14.55 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.55 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.25 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.15
Maradj talpon!, 19.55 Tóth
János (magyar), 20.30 Elővízió, 21.00 Eurovíziós
Dalfesztivál,, 23.10 Csend
és kiáltás (magyar)

Duna World

11.35 Zrínyi (magyar),
13.20 Kék bolygó, 14.10
Magyar krónika, 15.05
Rondó, 16.00 Az én Afrikám, 16.20 Szenes Iván
írta, 17.15 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 20.00
Szenes Iván írta, 21.35
Maradj talpon!, 22.20 Lehettem volna... Psota Irén
arcai

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.50
Konyh á m t it k a , 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 , 22.55 Tör vé ny é s
re nd , 0.20 D iag nóz is:
G y i l kosság (a me r.)

Pozsony 2

11.45 Mesék, 13.20 Amikor Szlovákiában minden
a jégkorongról szólt, 15.25
Roma
magazin,
16.00
Jégkorong vb, 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10
A diagnózis, 20.45 Labdar úgás, 23.05 Tudományos
magazin, 23.45 Jégkorong
vb

Markíza tv

12.00 Monk (amer.), 14.00
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 férfi

JOJ TV

12.25 Topsz t á r, 12.45
Elveszett lelkek, 15.45
Mániákus vásárlók, 17.55
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,
0.05 Zsaruvér (amer.),
1.00 Eltűntek (amer.)

TV2

RTL 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 Showder Klub, 23.00 Barátok
közt

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
Gógyi felügyelő, 13.35 Animália, 14.20 Raju, a riksa,
14.45 Félix levelei, 17.25
Béci és Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali! (magyar),
22.35 Odaát (amer.), 0.20
Gran Hotel (spanyol), 2.40
Odaát (amer.)

Duna tv

12.50 Jamie vidéki konyhája, 13.25 Zorro (kolumbiai), 14.15 Erdészház Falkenauban (német), 15.05 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.05 Don Matteo (olasz),
17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor
(német-osztrák), 19.30 Virtuózok, 21.10 Agatha Raisin (angol), 22.10 Vágyak
vonzásában (amer.)

Duna World

11.25 A vén bakancsos és
a fia, a huszár (magyar),
13.45 Rúzs és selyem, 14.45
Esély, 15.35 Öt kontinens,
16.05 Az én Afrikám, 16.25
Szenes Iván írta, 17.20
Család-barát, 18.30 Ízőrzők, 19.00 Kívánságkosár,
19.30 Merre jártál tegnap
S. Nagy?, 21.35 Poén péntek, 22.30 Ridikül, 0.00
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Konyhám titkai, 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 Zsar utör ténet
(amer.), 0.30 Talkshow

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 13.30 Amikor
Szlovákiában minden a
jégkorongról szólt, 15.25
Szemtől szemben, 15.05
Európai Liga, 16.00 Jégkorong, 20.00 Híradó, 22.45
Mixzóna, 23.10 Jégkorong
vb

Markíza tv

12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A farm,
21.40 A farm – párbaj,
23.25 Miami Vice (amer.)

JOJ TV

9.40 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.45 Elveszett
lelkek, 13.40 Testőrök,
14.40 Mániákus vásárlók,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Kéjjelnappal (amer.), 23.00 Tökös
csávó (amer.), 1.00 A sziget
(amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

május
május
május
május
május
május
május

6-án
7-én
8-án
9-én
10-én
11-én
12-én

Ivett, Frida
Gizella, Mónika
Mihály, Ingrida
Gergely, Roland
Ármin
Ferenc
Pongrác

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a komáromi Bačkovský Róbert és a gútai Tóth Mónika.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a sopornyai Orgoník Marián, az izsai Szendi Félix, a
negyedi Molnár Léna, a nemesócsai Lukács Flórián, a kurtakeszi Jónáš Olivér,
az érsekújvári Múčková Hana, a komáromi
Morvai Lara Viktória, Spezzano Christina és Varga Luca.
H A L Á L O Z Á S

A Dunatáj receptkönyvéből

Baconos-sajtos
rakott csirke

Mákos guba torta

Hozzávalók:
50 dkg szeletelt bacon
2 egész csirkemellfilé
15 dkg trappista sajt
(reszelve)
15 dkg füstölt sajt
(reszelve)
4 db tojás
10 dkg liszt
ízlés szerint bors
8 szelet sonka
ízlés szerint só
ízlés szerint bors

Elkészítése:
Egy tűzálló tálat kibélelünk alul a bacon felével.
A csirkemellfiléket középen elvágjuk, a fél melleket hosszában is
elfelezzük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk.
A tojásokat felverjük. A sajtokat összekeverjük.
A csirkemellfiléket megforgatjuk a lisztben, tojásban, sajtban. A
baconre rátesszük a panírozott filék felét, mindegyikre egy-két
szelet sonkát, a tál formájától függően.
A sonkára újabb réteg panírozott filé kerül. A hús tetejét beburkoljuk a bacon másik felével.
180 fokos sütőben kb. 45-50 percig sütjük.
Figyeljük, ne égjen meg.
Felszeletelve tálaljuk burgonyapürével, krokettel és savanyúsággal.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Šamuová Andrea (47
éves) és Lisicky Ivan (70 éves), a gútai Sztojka Marek (55 éves), az izsai Gogola Jozef (63
éves), a marcelházai Hegedüs Vojtech (78 éves),
a tanyi Antala Jozef (69 éves), a csicsói Seiner
Lenke (68 éves) és Nagy Terézia (81 éves), a
nagykeszi Kosár Valéria (71 éves), valamint a
nemesócsai Nagy Éva (56 éves).
Emléküket megőrizzük!

Hozzávalók:
A mákos gubához:
12 db kifli
1 liter tej
3 db tojássárgája
10 dkg vaj
10 g vaníliás cukor, vagy
1 teáskanál vaníliaaroma
10 dkg cukor
15 dkg darált mák
1 db citrom reszelt héja
10 dkg mazsola (elhagyható)
A krémhez:
4 dl tej
4 db tojássárgája
15 dkg vaj
40 g vaníliás pudingpor
A tetejére:
20 g vaníliás cukor vagy 2 te- 3 dl habtejszín
áskanál vaníliaaroma
1 csomag zselatinfix
8 dkg cukor
1 evőkanál porcukor
Elkészítése:
Először a mákos gubát készítjük el. A kifliket felkarikázzuk, a
tejet és a vajat összemelegítjük. A tojássárgáját kikeverjük a cukorral, vaníliaaromával és a langyos vajas tejhez öntjük, majd
lassú tűzön kicsit besűrítjük. A darált mákhoz hozzáadjuk a citrom héját, majd az egészet a tejes keverékhez vegyítjük. Ráöntjük a kiflikarikákra és várunk egy kicsit, amíg magába szívja a
folyadékot. Egy 26 cm tortaformát kikenünk vajjal és belenyomkodjuk a kiflis masszát, és 170 C fokon 20-25 percig sütjük.
Amíg sül, elkészítjük a krémet. Felforraljuk a tejet. Közben a
tojássárgáját jól kikeverjük a cukorral, a vaníliaesszenciával és
a pudingporral. Belemerünk
egy keveset a forró tejből,
simára keverjük (ez a hőkiegyenlítés), aztán a maradék
tejjel is összevegyítjük. Addig
főzzük, amíg be nem sűrűsödik, ekkor lehúzzuk a tűzről.
Amikor kihűlt, kikeverjük a
vajjal, a tortára simítjuk, és
pár órára a hűtőbe tesszük.
A tejszínhabot felverjük a
porcukorral és a zselatinfixszel, és habzsákkal halmokat nyomunk belőle a torta
tetejére.

S Z U D O K U

WALDEK

MEGEMLÉKEZÉS

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

Csak az hal meg,
kit elfelejtenek...

43, 00 eurótól

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel
emlékeztünk halálának második
évfordulóján

Horgászbotok javítása:

Bogár Jánosra
Gútán.

0950 591 112

Emlékét őrző felesége, szomszédai,
rokonai és ismerősei

e-shop: www.privlačuj.sk
Eladó félig alápincézett családi ház Keszegfalván
11 áras telken (3-szoba, fürdőszoba, konyha, mellékhelyiségek, garázs).
Tel.: 0904 537 310.

1846/3-as parcellán, a C regiszterben, a komáromi kataszterben vezetett 6 434-es tulajdonlapon. Kikiáltási bérleti díj 20,- euró/m2/
év, éves bérlet 7 400,- euró/év, mely egyúttal
a legalacsonyabb összeg, a bérlet meghatározott időre, 5 évre szól.
A nyilvános versenytárgyalási eljárás meghirdetése és feltételei, beleértve a javaslattétel határidejét, olvashatóak lesznek:
• a város hirdetőtábláin,
• a város internetes oldalán:
www.komarno.sk.

A nyilvános versenytárgyalás meghirdetésével és feltételeivel kapcsolatban részletesebb tájékoztatás, valamint a szerződésjavaslat mintapéldánya írásban és elektronikus formában kérhető
a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán, az alábbi címen: 945 01 Komárom, Vár
sor 3., I. emelet, 13 C ajtószám alatt, vagy a 035/2851 379, 035/2851 319-es telefonszámon.
A bérletre kínált vagyonnal kapcsolatos általános és műszaki információk kikérése, valamint annak megtekintése ugyancsak egyeztethető a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán
a 035/2851 379, 035/2851 319-es telefonszámon.
Stubendek László mérnök,

polgármester

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno

Nyitva tartás:
Hétfőn és kedden
	  8-tól 14 óráig
szerdán 10-től 16 óráig
pénteken 8-tól 13 óráig.
Tel.:035/*777 4556
Hosszú távra
(min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830
Eladó Keszegfalván

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

Tel.: 0907 789 807

Telefonszám:

0948 252 606.

fogorvos

a város tulajdonát képező ingatlan
nyilvános versenytárgyalási eljárással történő bérbeadási szándékáról
A komáromi képviselő-testület 1179/2017es számú, 2017. március 9-én kelt határozata alapján és a Törvénytár községi vagyonra
vonatkozó, 138/1991-es számú rendelete 9.
paragrafusának 9. bekezdése és a későbbi
vonatkozó rendelkezések értelmében jóváhagyásra került a város tulajdonát képező,
a Tiszti pavilonban található, nem lakáscélokat szolgáló 370 négyzetméter alapterületű helyiség (Vár sor – pincehelyiségek, a
volt Aranysas) nyilvános versenytárgyalási eljárással történő bérbeadási szándéka,
mely 142-es helyrajzi számmal szerepel az

35, 00 eurótól

Dr. Czirák Szabó
Henrietta
tisztettel értesíti betegeit,
hogy gútai fogászati
magánrendelője
átköltözött
a Főút 23. szám alá.

Komárom városa
Klapka tér 1., 945 01 Komárom
hirdetménye

Beltéri ajtók
már

Eladó megkímélt állapotban levő,
gyermekággyá átállítható járóka 30 euróért.
Érdeklődni lehet a 0907 036 807-es,
illetve 0907 511 074-es
telefonszámokon.

KOSÁRLABDA
Lapunk múlt heti számában közöltük a hírt, miszerint sporttörténeti esemény színhelye volt Domžale sportcsarnoka, ahol
az Alpok-Adria Kupa döntőjében a csapatok pontarányának
különbsége alapján a komáromi kosarasok vehették át a vándorserleget. Ilyen hatalmas nemzetközi sikerre még nem volt
példa a komáromi kosárlabdázás történetében. Csonka Lajos
mérnököt, a klub elnökét az előzményekről kérdeztük.
– Az elmúlt négy évben a ko- COM-therm. Ami az extralimáromi
kosárlabdacsapat, gát illeti, bizakodva nézünk a
az MBK Rieker COM-therm play-off további mérkőzései
mindig bejutott a legjobb négy elé és igyekszünk a legjobb
közé a szlovák extraligában.
Egyszer bajnokságot nyert,
kétszer a második, egyszer
pedig a negyedik helyen végzett. Idén ismét a legjobb négy
közé jutott a csapatunk. Két
éve az európai FIBA Kupában egy győzelemmel végeztünk, öregbítve ezzel nemcsak
csapatunk, hanem Komárom
jó hírnevét is. Idén az AlpokAdria Kupában folytattuk a
küzdelmet, ahol olyan csapatokkal mérkőztünk meg, mint,
Dečín, Laško, Léva és a Rogaška, amelyeket legyőzve bejutottunk a döntőbe, melyben
a szlovén Domžale csapatával
vettük fel a harcot. Nagy öröm eredményt elérni – tájékoztatta
számunkra, hogy Szlovákia lapunkat a klubelnök. Felvétetörténetében férfi kosárcsa- lünkön Csonka Lajos mérnök a
pat először hódított el európai vándorserleggel látható.
kupát és ez a csapat nem más,
Kép és szöveg:
mint a komáromi MBK Rieker
Jakab István

MBK Rieker COM-therm Komárom – KB Kassa
93:80 (49:35 * 26:24, 23:11, 24:22, 20:23)
A négy győzelemig folyó küzdelem komáromi fordulójában hétpontos győzelmet aratott a hazai csapat. Az első negyedben még
lényegében fej-fej mellett küzdött a két csapat, a második játékrészben azonban sikerült „lelépni” a vendégeket. A félidő végéig
14 pontos előnyt szereztek a Duna-partiak. A harmadik negyedben
már magukra találtak a kassaiak, de végül a komáromiak kerültek
ki győztesen. Az utolsó negyedben szeretett volna fordítani a játék
menetén a kassai csapat, de csak hárompontos előnyt szereztek,
ami azt jelentette, hogy 2:2-es döntetlen van a két csapat között.
Komárom legjobbjai: Langston 23, V. Djordjevič 16, Halada 15.

BK Kassa – MBK Rieker COM-therm Komárom
65:81 (18:28, 14:17, 24:15, 9:21)

LABDARÚGÁS
III. liga, 26. forduló
Galánta – KFC Komárom 4:1 (1:1) Az első mekül bizonyító Kurucz Ádámot lecserélte az
félidőben folyamatosan irányították a komáro- edző, ez viszont nem bizonyult jó döntésnek.
miak a játék menetét, viszont a csatáraik nem Két védelmi hibából kapott gól után szinte ös�remekeltek. Bylik egy parádés lövéssel kirúgta szeroppant a csapat * A bajnoki táblázatban
a felső sarkat, viszont percekkel később a véde- továbbra is az első helyen áll a KFC. A kolem hibájából a galántaiak egyenlíteni tudtak. máromi gárda 64 pontját Lednicróna követ
A második játékrészben az első félidőben re- 53 bajnoki ponttal.
IV. liga, 23. forduló
Nyitra B – Szentpéter 5:0
(2:0) Az első negyedóra kiegyenlített játékot mutatott, ám
a 33. percben kapott büntető
után a szentpéteriek összeomlottak * Tardoskedd – Ímely
1:1 (1:0) Értékes pontot rabolt
a listavezető Ímely csapata,
amely a 16. percben kapott
gólját a 83. percben Bacigál
révén egyenlítette ki * A bajnoki táblázatban: 1. Ímely 45
ponttal, 8. Gúta (30 ponttal –
a hét végén szünnapja volt),
14. Szentpéter 24 ponttal.
V. liga, 23. forduló
Ekel – Ógyalla 2:0 (2:0) Farkas
30., illetve Filko 42. percben
lőtt gólja végképp eldöntötte a
találkozó sorsát * Marcelháza – Bellegszencse 5:0 (2:0)
gólparádé zajlott a marcelházai
stadionban a 4. percben Né
meth, majd a 44. percben Hegedűs bizonyította a hazai csapat
fölényét. A találkozó 73. percében Hegedűs duplázott, a 75.
percben Obložinský, majd a 80.
percben Hausleitner adta meg a
vendégeknek a kegyelemdöfést
* Naszvad – Hetény 1:0 (0:0)
Folyamatosan irányította a hazai csapat a játék menetét, de a
hetényiek védelmét a 81. percben Molnárnak sikerült áttörnie * A bajnoki táblázatban:
3. Marcelháza (41 pont), ... 7.
Ekel (33 pont), 8. Naszvad (41
pont), 12. Ógyalla (27 pont),
13. Hetény (25 pont).
VI. liga, 24. forduló
FK Activ – Bátorkeszi 6:1 (3:1)
góllövők: 10., 29. és 66. percben Horváth (mesterhármas), a
17. percben Illés, a 85. percben
Turza és a 90. percben Budai. A
vendégek gólját a 31. percben
Szigeti lőtte * Dunamocs – Csallóközaranyos 7:2 (4:2) góllövők

Alaposan meglepődtek az alapszakasz bajnokának, a BK Kassa szurkolói, hiszen hatalmas küzdelemben, de hazai pályán
legyőzve őket, a komáromi kosarasok 2:3-ra fordították a két
csapat közötti párharcot.
A kassaiak nem vártak olyan Komárom legjobbjai: Tomič
viharos kezdetet, mint az 20, V. Djordjevič 13, B. Boelső negyedben. A komáro- janovský 12.
mi kosarasok bravúroztak és
tízpontos vezetést harcoltak
B I R K Ó Z Á S
ki. Mindenki azt várta, hogy
Egy
arany- és két bronzérem Győrből
a kassai csapat taktikát vált,
ez azonban csak részben si- Április 29-én Győrben rendezték meg a IX. Nemzetközi Gyerkerült, mert ez a játszma is mek és Diák Szabadfogású Sillai László Emlékgálát, amelyen
a komáromiaké volt. A har- 5 ország 281 birkózója 28 birkózóklubbot képviselt.
madik negyedben a kassaiak Gyermek (2008-2009): 26 kg – NAGY Dávid * Serdülők (2002voltak a jobbak, ám az utolsó ... 5. CSIZMADIA
2003): 50 kg ... 6.
percekben már érezhető volt, Levente, 6. MÉHES
NAGY Tamás *
hogy fizikailag kimerültek. Szabolcs * 32 kg
54 kg ... 3. PREZEzt igazolta az is, hogy az ...7. CINGEL AntMECZKÝ Július
utolsó menet a komáromiak hony * Diákok I.
* Kadétok (2000számára diadalmenetet jelen- (2004 – 2005): 46
2001): 63 kg 1.
tett. A visszavágóra május kg ... 3. LAKATOŠ
NAGY Balázs.
2-án került sor Komáromban. Imrich * 75 kg ...6.
Dr. Kúr Károly

CSELGÁNCS

Az elmúlt hét végén, szombaton rendezték meg Pezinokban a diákok kerületi cselgáncsbajnokságát. A gútai csapat hét versenyzővel vett részt a bajnokságon és rendkívüli sikert arattak, hiszen mind a heten dobogóra
állhattak.
Az egyéni eredmények:
Fiatalabb diákok 44 kg-os súlycsoportjában 1. Szabó Margaréta
* fiatalabb diákok 46 kg-os súlycsoportjában 1. Gubien Márk *
idősebb diákok 63 kg-os súlycsoportban 1. Takácsová Brona * idősebb diákok 55 kg-os súlycsoportjában 2. Czina Gergő * fiatalabb
diákok 42 kg-os súlycsoportjában
2. Tánczos Márton * mini diákok
30 kg-os súlycsoportjában 3. Varga
Dániel * idősebb diákok 55 kg-os
súlycsoportjában 3. Angyal Márk.

a 36. és 42. percben Oláh, a 44.
és 61. percben Janík, a 21. percben Kovács, a 87. percben Varró,
illetve a 3. és 27. percben Lelkes
* Madar – Újgyalla 1:2 (1:1)
góllövők: Gáspár (1. perc), illetve
Szabó (10.), Caletka (63.) * Perbete – Szilos 1:0 (1:0) góllövő:

Matuš (33. perc) * Nemesócsa
– Marcelháza B 1:1 (0:1) góllövők: Obložinský (23. perc) , illetve Ledeczky (74. perc)* Búcs
– Izsa 2:1 (0:0) góllövők: Kovács
(52. perc), Kiss (66. perc), illetve
Petrik (59. perc) * Keszegfalva
– Vágfüzes/Kava 2:1 (0:0) gól-

lövők: Szüllő (70. perc), Molnár
(74. perc, illetve Habardík (65.
perc) * Dunaradvány – Örsújfalu 2:0 (1:0) góllövő: a 33. és
71. percben Kecskés.
VII. liga, 18. forduló
Tany – Nagysziget 1:0 (1:0)
góllövő Buday: * Pat – Ifjúságfalva 5:0 (4:0) góllövők: Ferenczi 2, Czúth 2 és Kosztolányi
* Bajcs – Bogyarét 1:2 (0:1)
góllövők: Nagy, illetve Palacka
és Czafrangó * Szentpéter B –
Bogya/Gellér 3:5 (1:1) * Szünnapja volt Csicsó és Megyercs
csapatának.
- cseri -

K A R AT E

Április 29-én Gútán rendezték meg a Nyugat-szlovákiai kerület mini és diákkategóriája (11
éves korig) nyílt bajnokságának negyedik fordulóját, ahol a gútai csapat a 2. helyen végzett. A
KK TAIYÓ versenyzőinek egyéni eredményei:
Aranyérmesek: szeniorok +35 kg Angyal Zoltán 13 évesek, 55 kg felett, ifj. diáklányok +37 kg
* kadétok (14-15 évesek 70 kg Bagita Daniel, Szigeti Flóra, kadétok 14-15 évesek 52 kg Szul6-7 éves lányok +28 kg Domján Dorka Zsófia – csányi Viktor, juniorok (16-17 évesek) + 76 kg
id. lányok 10-11 évesek, Erdélyiová Nina – kata Vermes Ákos
12-13 éves ifj. ifik Erdélyiová Nina – kata, ifj. Ezüstérmesek: Angyal Zoltán, Erdélyiová
ifik 12-13 évesek 45 kg Erdélyiová Nina, 10-11 Nina, Fitos Ádám, Forró Áron, Kiss Bence,
éves id. diákok Fitos Ádám – kata, szeniorok 61 Mančík Bruno, Uhrik Gergő, Varga Linda Betkg Forró Réka Dorina, kadétok 63 kg Horváth tina, Varga Tünde Emese.
Christopher, szeniorok + 84 kg Jóba Attila, id. Bronzérmesek: Domján Dorka Zsófia, Kurucz
diákok + 40 kg Kalmár László, 8-9 éves lányok Mário, Kurucz Mário, Rigó Rebecca, Szabó
37 kg Kurucz Erika Réka, 10-12 éves ifik 40 kg Imre, Szigeti Flóra, Szulcsányi Viktor, Varga
Kurucz Mário, 10-11 éves lányok +40 kg Laka- Linda Bettina.
tošová, ifj. ifik (12-13 évesek) + 55 kg Mančík Pontszerző 5. lett Kürti Enzo, illetve 7. Fitos
Bruno, Nagy Viktor – kumite ifjabb serdülők 12- Ádám.

Országúti Kerékpár
A C. K. PIKO-BIKE kerékpárcsapat részt vett a
délkomáromi II. Brigetio MTB versenyen. A komáromiak kiváló eredményeket ért el. Eredményeik: Nő Master 2: 1. Farkas Szilvia 2. Csiba Ildikó,
Nő Master 3: 1. Laki Irén, Férfi Master 2: … 16.
Izsák István Férfi Master 3: 1. Kurdi István 2. Kovács Kamill. Az abszolút (korcsoport nélküli) sorrendben a dobogósaik: Nők: 1. Farkas Szilvia, …
3. Csiba Ildikó, Férfiak: … 3. Kurdi István.

A T L É T I K A

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy
mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra.”
(Weöres Sándor)
Négy évvel ezelőtt egy maroknyi fiatal hagyományt teremtett jótékonysági futóversenyével. 2014-ben a Tominak futottunk résztvevőinek adományaiból a mozgássérült
Tomika egy speciális járókeretet kapott,
valamint egy rehabilitációs központban töltött gyógykezelésre is futotta az összegyűlt
pénzből. A kisfiú egészségügyi állapota azóta folyamatosan javul. 2015-ben Tibiért fu-

tottunk és az ugyancsak súlyosan mozgássérült Tibike az adományokból egy többhetes
speciális terápián vehetett részt, amelynek
hatására szemmel látható és kézzel fogható
javulás, fejlődés állt be nála. 2016-ban Viviért futottunk volt a jótékonysági futás neve
és a befolyt adományokból egy egyedi készítésű triciklit rendeltek a szervezők, amelyet
azóta át is adtak a kislánynak.

Idén már negyedik alkalommal kerül sor a jótékonysági futóversenyre, amelyet május 27-én rendeznek a gútai szabadidőparkban. Az idei
futás kedvezményezettje Kürti Csilla, egy fiatal, életvidám gútai lány,
aki már 18 éves kora óta küzd a krónikus ízületgyulladással, azaz a gyógyíthatatlan reumával. A betegség lényege az ízületi felszín gyulladásos
burjánzása, amely előbb a porcot, majd mélyebbre hatolva a csontot is
károsítja, illetve a környező inak gyulladásával is társul. A fájdalmas
gyulladás az ízületek „elemésztése” után akár az egész szervezetre is
átterjedhet. Csilla túl van két csípőprotézis-beültetésen, ami után 2015ben annyival javult az állapota, hogy – bár bottal, de – önállóan tudott
járni. A reményteli javulás ellenére a reuma tovább terjedt, Csillus ágynak esett és fájdalmas számára minden mozdulat. Jelenleg az édesanyja
nélkül képtelen magát ellátni és kísérleti biológiai gyógyszerekkel kezelik. Most a térdízületeinek
műtétjére volna nagy szükség. Állapota miatt ez a műtét ötször nagyobb veszéllyel jár, mint egy átlagos ember számára, ám ennek ellenére is belevágnak. Csilla példaértékű küzdeni akarásával hívta
fel magára a figyelmünket, így ennek a műtétnek a kiadásaira, illetve a műtét utáni steril környezet
kialakítására gyűjt az idei
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