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Komárom
képviselői
nem tagadták
meg önmagukat!

Lassan már senki sem
bízhat abban, hogy újonnan választott komáromi
képviselőinktől
elvárható, hogy tegyenek végre
valamit a járási székhely
pénzügyeinek
rendezése érdekében. A múlt hét
csütörtöki önkormányzati
ülésen elképesztő volt az
az érdektelenség, amellyel
többek között jóváhagyták
a város múlt évi gazdasági
jelentését. Ha jobban odafigyeltek volna, már a városi
főellenőr, Csintalan Miklós
beszámolójából kiderült,
hogy dr. Marek Anton polgármesterségének utolsó
évében jelentős veszteséget
könyvelhetett el Komárom,
nagyobbat, mint amikor
Bastrnák Tibortól vette át
dr. Marek a polgármesteri
széket! (Ezzel a témával lapunk legközelebbi számaiban részletesebben is foglalkozunk.) Érdekes volt a
városi cégek megüresedett
felügyelői tanácsába történő választás is. A KOMVaK
felügyelői tanácsába visszaválasztották Szabó Bélát,
aki eddig sem vette észre a
cég eladósodását, tehát azt
ezután sem várhatjuk el
tőle. Ugyancsak tanácstag
lett Glič Konštantín is, aki
ugyancsak nem talált kivetnivalót a KOMVaK gazdaságpolitikájában...

w w w. d u n a t a j . s k n a f a c e b o o k - o n i s n

Ismertté vált a kiégett Bentley személygépkocsi
tulajdonosának kereseti forrása...

Kábítószerrel dílerkedett
az ógyallai férfi

Néhány héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy az egyik komáromi szórakozóhely előtt szándékos gyújtogatás áldozata lett egy Bentley típusú személygépkocsi. A rendőrségen tulajdonosa értetlenségét fejezte ki az eset miatt,
ugyanis szerinte nem volt ellensége, senki sem szánhatta „figyelmeztetésnek”
az esetet. A rendőrség azonban más véleményen volt.
Elsősorban az volt feltűnő,
hogy a 38 éves férfi továbbra
is folytatta költekező életmódját, holott egy több százezer
eurós gépkocsi elvesztése mindenki mást megviselt volna. A
rendőrség feltételezte, hogy a
pénzszerzés „könnyebb” módját választotta és kapcsolatban
állhat bűnszervezetekkel.
Erre az elmúlt napokban bizonyítékot is találtak. A Szkalicai járás Brodské-i (Gázlós,
ill. korábban Borockó) határátkelőhelyén a nagyszombati
vámhivatal dolgozói a múlt

hét péntekén egy dunaszerdahelyi
rendszámtáblával
rendelkező Audi A8-as személygépkocsira figyeltek fel a
cseh-szlovák határátkelőn.
A kocsit félreállították és alaposan átvizsgálták. Még ők
is meglepődtek, hogy a hirtelen túlságosan csendessé
vált férfi kocsijából végül is
701 grammnyi pervitín, négy
extazit és 0,288 grammnyi
pentedrón került elő. Mindezt
tetézte az, hogy a férfinál több
mint 10 ezer euró is volt, ami
már olyan mennyiségű kész-

É RT E S Í T É S

Dr. Tóth Péter kardiológus ezúton értesíti betegeit, hogy
június 1-jétől szakorvosi tevékenységét a Rákóczi utcai
egészségügyi központ (patika fölötti) első emeletén folytatja. Egyelőre az Általános Betegbiztosítóval még nem
sikerült szerződést kötnie, ám a tárgyalások biztatóan
haladnak. Addig is a Dôvera és az Union biztosító betegeit problémamentesen fogadja az új rendelőintézetben. Az ÁB-val megkötött szerződés érvénybe lépéséről
a betegeket azonnal értesíti. Bővebb információt, illetve
előjegyzést a 0907 591 333-as telefonszámon kaphatnak
az érdeklődők.

Rendkívüli sajtótájékoztató a KOMVaK-ról

Lapzárta után kaptuk az értesítést, hogy csütörtökön, május 28-án, 13 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tart az ICOCRIM Nemzetközi Bűnmegelőzési és Korrupcióellenes Szervezet
Komáromban, a Matica slovenská járási székházában. Tekintettel arra, hogy többek között a
komáromi vízművekkel kapcsolatos bejelentésre is sor került, ezúttal nemcsak a sajtó képviselői, hanem minden érdeklődő részt vehet a tájékoztatón.

pénz, amely bejelentési kötelezettség alá esik. A lefoglalt
drogmennyiségből 8 781 adag
kábítószert lehetett volna előállítani, amelynek piaci értéke csaknem 15 ezer euró lett
volna. Ilyen „forgalom” mellett már érthető a férfi anyagi
háttere.
A nyomozóhatóság vizsgálótisztje kábítószerkereskedelemmel vádolta meg a férfit.
Amennyiben a bíróság is bűnösnek mondja ki, akár 15-20
évet is rács mögött tölthet a
„drága autók szerelmese”.

Robert Kaliňák, az SZK kormányának alelnöke, belügyminiszter a múlt
hét péntekén a Komáromi járásba érkezett, s szokásához híven ezúttal sem
jött üres kézzel. Perbetén, Szentpéteren,
Ekelen és Szilason az önkéntes tűzoltóegyesületek számára egy-egy új rohamkocsit adott át. Képriportunk lapunk
2. oldalán található.

Halálos kimenetelű baleset történt szombaton hajnalban

Magdika standja üresen maradt

Szombaton a kora reggeli órákban az Őrsújfalu felől Komáromba vezető úton halálos
balesetet szenvedett a hetvenöt éves, csallóközaranyosi Koczkás Magdolna. Gépkocsija
nagy valószínűséggel megcsúszott az úton, áttért a szemközti sávba és ott frontálisan ütközött egy tehergépkocsival.
Magdi néni szinte mindig
pontosan érkezett a komáromi
piacra, autójában mindazzal,
amit kertjében megtermelt. Jó
árusként már hajnali négy óra
felé ott volt a standján, válogatta, rendezgette asztalán a friss
zöldséget. Szombaton reggel
is elindult Komáromba, ahová
azonban ezúttal már nem érkezett meg.
– Hiába rántottam félre a

kormányt, amikor észrevettem, hogy felém tart az autó,
az ütközést már nem tudtam
elkerülni. A kocsi bal oldala
ütközött az enyémmel, ezt
követően belehajtottam az
árokba. Amikor kiszálltam a
teherautóból, láttam, hogy az
ütközéstől kigyulladt a kocsi,
amelynek oltását egy arra járó
kolléga azonnal megkezdte a
kézi haboltóval – nyilatkozta

Komárom szellemiségének közvetítője a 35 éves CONCORDIA

Mindenki örömére énekelnek

Május 31-én, 17 órakor a Duna Menti Múzeum dísztermében ad jubileumi hangversenyt a komáromi Concordia énekkar abból az alkalomból, hogy fennállásuk három
és fél évtizedes múltját ünneplik. Stubendek István énektanár és karvezető volt az, aki fel-

figyelt arra, hogy sok a kiváló énekhanggal rendelkező komáromi, ám mindaddig senkinek
sem sikerült őket egy énekkarba összekovácsolni. Nehéz feladat volt, de nekilátott. Vele beszélgettünk.
Jogosan ünnepelnek, hiszen vesebbet, kinek többet, a sze- A szinte megszámlálhatatlan
hosszú évtizedek után végre rint, hogy mennyire tárja ki a szerzemény, mellyel a kórus
van Komáromnak egy ko- szívét, s beengedi-e lelkébe a harmincöt év alatt találkomolyzenei alapokra épülő a muzsikát. Formál kívülről, zott, forrás, minden kórustag
énekkara. Hogyan értékelné belülről, majd felemel olyan kincsesbányája, amiből tápaz eltelt három és fél évtize- magasságokig, amelyek föl- lálkozhatunk, meríthetünk a
det? – Egy 35 éves énekkar di mértékkel nem mérhetők. jövőben.
ünnepén nagyon könnyű, de Csak az a kérdés, hogy az Ön nem komáromi születésű,
ugyanakkor nehéz is szavakat ember szeretne-e ilyen magas- mégis a tősgyökeres „benntalálni, gondolatainkat rendez- ságokba eljutni, vagy marad szülötteket” is meghazudtoló
ni az együtt töltött sok száz óra földhözragadt anyagias élő- lelkesedéssel küzd a komárotükrében. Melyiket emeljem lénynek?
mi értékek megmentéséért,
ki, hol csak érintsem az ese- Hogyan állítják össze az újrafelfedezéséért. – Nem
ményeket, hiszen mindenki- énekkar mindenkori reper- tagadom, 1979-ben kórust alanek más-más élmény bukkan toárját? – Mindig az értékes, pítani jöttem Komáromba, fájó
fel egy hangverseny, fesztivál, jó zenét kerestük, hiszen egy- szívvel magam mögött hagyva
istentisztelet, emlékműavatás egy mű a kórusban éveken Bodrogközt, a bolyi gyermekalkalmával.
keresztül fémjelezte tevékeny- kart és a Bodrogközi Tanítók
Nehéz összetartani egy ekko- ségünket. Tanultunk népdal- Énekkarát. Mindig hittem az
ra csapatot, amelynek tagjai feldolgozásokat
Bárdostól, emberekben, s mivel „csak” a
különböző korosztályokból Kodálytól, énekeltünk motet- kórusban gondolkodtam, tudérkeznek? – Úgy gondolom, tákat Schütztől, Bachtól, mi- tam, hogy a magyar énekkar
maga a zene tartott minket séket Mozarttól, Schuberttől, megalapítása már az égben
össze éveken át. A zene, ami Liszttől, előadtuk a mai ma- eldöntetett. Én mindig is kevés
összeköt, többet ad minden gyar szerzők, Karai, Csemicz- lettem volna egyedül, ha nincs
művészeti ágnál. Kinek ke- ky, Orbán, Tóth Péter műveit. mellettem Keszeg Pál, Bajnok

István és Dobi Géza. Tisztelettel gondolok rájuk, sajnos már
nincsenek közöttünk. S ugyanúgy már az angyalokkal daloló
kórustagjaink felé is szálljon
röpke fohászunk, akik az elsők
voltak a vártán. Megköszönöm
türelmét, kitartását, kedvességét, tenniakarását minden énekesemnek, aki az énekkarban
töltötte napjait, éveit, évtizedeit hétről-hétre.
Milyenek az énekkar mindennapjai? – A 35 éve alapított
kórus élete a mindennapoké:
a gyakorlásoké, a fellépéseké,
a családjainké, a nemzetünkké

és a minket szerető Teremtőé.
Hogy milyen lesz a jövő? Itt
szeretném Kodály Zoltánt idézni az Excvelsior című művéből:
„Tündérkert vagy pusztaság?
Rajtunk áll. Azon múlik: lesz-e
elég munkás kéz. Elég kiművelt fejű és lelkű karvezető,
aki meglátja, mi a teendő, s azt
véghez is tudja vinni.” Remélem, hogy céljaimat, amelyek
az énekkar további sikereit hivatottak elősegíteni, ennek a
hatalmas támasznak és erőnek,
amivel a Concordia rendelkezik, maradéktalanul végre tudom hajtani.

a vétlen teherautósofőr, aki
még sokáig sokkhatás alatt
állt.
A szerencsétlenül járt nőt a
tűzoltók szabadították ki a
szétroncsolt kocsiból, azonban a helyszínre érkező mentőszolgálat ügyeletes orvosa
már csak a halál beálltát tudta
megállapítani. A rendőrség
tovább vizsgálja a baleset körülményeit.

Májusbúcsúztató
Lehár
szellemében

Május 30-án a komáromi
Lehár Ferenc Polgári Társulás egésznapos rendezvénysorozattal nyitja meg
zenés nyári idényét.
Délután fél háromkor a HoltVág apáli részén kerül sor a
fúvószenekarok koncertjére,
ahol fellép a jókai, a szigetszentmiklósi és a komáromi
együttes.
Délután öttől a Klapka téren
szól a zene, először a vmk
mellett működő Dunajíček
zenekar, a szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola
együttese, majd a komáromi
Vidám Fiúk fúvószenekar ad
műsort.
A Tiszti pavilon dísztermében Csehi Ágota és tanítványai lépnek fel, majd Derzsi
György önálló Lehár-életrajzi adaptációjára kerül sor,
amelyet Soóky László összeállítása alapján Varga Emese
álmodott színpadra.
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Az első komáromi ipari kiállítás
beszédes emléke

A Duna Menti Múzeum állandó jellegű várostörténeti kiállításán a komáromi Zichy-palotában egy szokatlanul nagyméretű (magassága 120 cm, legnagyobb átmérője 100 cm) agyagedény vonzza a látogatók
figyelmét. Gyakran meg is kérdezik, mire használták, milyen célt szolgált ez a díszes alkotás, melynek
oldalain a körbefutó díszítések fölött elöl-hátul két búzakéve között a magyar koronás címer domborművű ábrázolása látható, az elülső oldalán a címer mellett az 1880-as évszám, fölötte pedig a grandiózus
fazék alkotóját felfedő felirat olvasható: „Csinálta Kalabusz István”. A fedőjén a mesterien megformált
fogantyú alatt látható az alábbi körirat: „Megbocsajs jó uram, hogy nints mázos ruhám, nem tehetek
róla, hogy szegény a gazdám. A Magyar nemzet is ide jut nem soká, hogy úgy fog majd járni, mint egykoron Ádám. 1880/juli 20 IN.” (Az utolsó két betű a dátumrag.) Az idézett szöveg arról tanúskodik, hogy
Kalabusz István nem csupán mesterségét kiválóan művelő és hazafias érzelmű fazekas volt, de humorérzékkel is rendelkezett. Az edény megformálásából kitűnik, hogy nem mindennapi használatra készült,
hanem alkotójának mesterségbeli tudását volt hivatott bemutatni, feltehetően valamilyen kiállításon.
Fellapozva a Komáromi Lapok már 312 kiállító jelentkezésé- ros termékei (az illető unokája volt
1880-1881. évfolyamainak szá- ről számolhatott be. A kiállítást a Poloni Béla bőrgyógyász, akit az
mait, kiderült, hogy a „fazék” – rendezők három részre osztották: idősebb komáromiak közül még
ahogy az újságban is emlegetik kézműipari, háziipari, valamint sokan ismertek).
– az első komáromi ipari és ter- terménybemutatóra.
Két hónappal a kiállítás után,
ménykiállításra készült, amelyet a A tervezett időben, augusztus 20- 1880. október 24-én a városháza
Révkomáromi Iparos Ifjúság Ön- án 9 órakor a kiállítást nagy kö- nagytermében, a főispán elnökleképző Egyesülete rendezett 1880. zönség, valamint a főispán, Pulay tével ülést tartott a kiállítás „ítéaugusztus 20-22-én (a három Kornél országgyűlési képviselő és lő-bizottsága”, melyen a bírálóbinapra tervezett kiállítást a nagy Beöthy Zsigmond jelenlétében ün- zottságok véleményezése alapján
érdeklődés miatt augusztus 24-ig nepélyesen megnyitották, miután megállapították az elismerést éraz iparos ifjúság énekkara eléne- demlő kiállítóknak szánt oklevekelte a Himnuszt és Foghtüy Dé- lek odaítélését és véglegesítették
nes ügyvéd, mint kiállítási elnök azok szövegét. Az oklevelek ünmegtartotta ünnepi beszédét. A nepélyes kiosztására azonban csak
rendezők külön Kiállítási Értesítőt 1881. március 6-án került sor a
jelentettek meg, melyben olvasha- református kollégium nagytermétó a kiállítás elnökének megnyitó ben. (Komáromban már akkor sem
beszéde, a kiállítás szakmák sze- siették el a döntéseket!) Az oklerint összeállított 19 bíráló bizott- veleket Tátray József polgármester
sága tagjainak névsora, valamint a osztotta ki, összesen 141 kitüntető,
kiállítók névsora és a kiállított tár- 144 dicsérő, 91 elismerő oklevelet
gyak jegyzéke. Kalabusz István al- és 125 emlékokiratot. Végül két
kotása 133-as szám alatt szerepel, tanoncnak kiosztották a helyi Álmint „óriási fazék domborművek- talános Ipartársulat által a kiállító
kel”. A kiállításon
tanoncoknak kiösszesen 375 kiállíutalt húsz ezüst
tó szerepelt 1106 téforintot.
telszámmal és több
A sikeres ipari,
meghosszabbították) a református mint 3000 kiállított
mezőgazdasákollégium épületében (mellesleg tárggyal. A kiállítás
gi, kertészeti és
ott nyílt meg később a komáromi öt napja alatt azt
régészeti kiállímúzeum gyűjteményének első ki- 5200 látogató tekintással bemutatállítása is). A Komáromi Lapokban tette meg, többek
kozó egyesület,
már 1880 áprilisában két folytatás- között a városban
később módosult
ban megjelent a helyi ipari kiállí- tartózkodó Salvator
teljes nevén a Kotást támogató írás, melyben többek János főherceg is.
máromi Iparos
között ezt olvashatjuk: „...a hely- A kiállítás Foghtüy
Ifjúság Önképző
beli iparos ifjúság önképző köre Dénes ügyvéd zárés Betegsegélyző
tette meg e téren a kezdeményező szavával ért véget.
Egyesülete még
lépést. Üdvözöljük e még múlttal Érdemes megemlíévtizedekig éralig bíró, s máris üdvös munkás- teni, hogy e kiállídemdús munkát
ságának annyi tanujelét adó tár- táson már szerepelt
végzett az iparos
sulatot, midőn nem riadva vissza egy „régiség-tárlat”,
ifjúság nevelése
a kivitel számos nehézségeitől, el- több évvel az ezzel foglalkozó terén. Múzeumunk gyűjteményhatározta egy tisztán helyi jellegű egyesület megalakulása előtt.
ében található az 1886-ban felavaiparkiállítás rendezését”.
Múzeumunkban fennmaradt egy tott, zöld brokátból készült zászlaja.
A kiállítás eszméje nagy viszhang- fénykép a kiállításon szereplő Ezen olvasható a kifejező jelmonra talált a városban. Amikor annak további tárgyakról is – a tárlat dat, melynek jegyében az egyesület
rendező bizottsága 1880. augusz- jegyzékében az 598-as szám alatt működött: „Munkásság és szorgatus 1-jén a Komáromi Lapokban feltüntetett szappanszobor és szap- lom, egyetértés és szeretet”.
közzé tette a kiállítás programját, panok, Poloni Lajos szappangyáMácza Mihály

Hová tűntek a pipacsok?

Imádok a természetben járni,
szeretek kerékpározni. Nagy
örömmel fogadtam, amikor
a Gúta-Komárom
közötti töltésen kerékpárutat építettek. Gyakorta kijárunk a családdal
és előre örültem,
hogy néhány napon
belül az út két oldalán megjelennek
a pipacsok. Senkit
nem veszélyeztetnek, a környéken
nincs olyan vetemény, amelyet
„elgyomosítanának”.
Elképzeltem, milyen jó lesz
majd odafentről látni, ahogy

az útszegélyt piros virágözön
díszíti. Ám valaki kiadta a parancsot: Halál a pipacsokra!
Vajon ki adott utasítást arra, hogy
közvetlenül
virágzás előtt lekaszálják
a térség legszebb
vadvirágát?
Gyönyörködni akartam,
helyette a pusztítást
kellett látnom. Miért
nem lehetett várni
1-2 hetet, amíg elvirágzik?
Attól tartok, hogy az illető
szépérzéke a nullával egyenlő,
ezért csak sajnálni tudom.
Ildikó

Új járműveket kaptak
az önkéntes
tűzoltók

Az előző kormányok méltatlanul
kevés energiát fordítottak arra,
hogy a lakosság anyagi értékei védelmének biztosítása érdekében
gondoskodjanak a települések önkéntes tűzoltóinak megfelelő műszaki ellátásáról. Sok esetben műszakilag lényegében már régebben
kiselejtezésre érdemes járművekkel
Szentpéteren a belügyminisztert Jobindultak mentésre, ahol viszont bábágy József polgármester köszöntöttorságukkal sokszor még a hivatáte, majd együtt avatták fel a nagytelsos tűzoltókat is megszégyenítették.
jesítményű tűzoltókocsit
Célunk, hogy fokozatosan minden
településen új rohamkocsik álljanak az önkéntes tűzoltóság szolgálatában – mondta
Robert Kaliňák, az SZK kormányának alelnöke, belügyminiszter múlt hét péntekén,
amikor a Komáromi járás több településén adott át modern tűzoltókocsikat.
Perbete
után
Szentpéteren tartottak a községháza előtt rögtönzött ünnepséget,
ahol felvonultak
nem csupán a jelenlegi önkéntes
tűzoltók, hanem
a szervezet régi
tagjai is. – Minden körülmények
között számítunk
az egyesület tagjainak munkájára,
bár inkább az tölt Robert Kaliňák társaságában volt több parlamenti képviselő, így
el nyugalommal, Vladimír Matejička, aki korábban is hozzájárult a Komáromi
ha a versenyeken járás tűzvédelmének erősítéséhez. Jobbra Fekete Ivett mérnök,
remekelnek,
s Ekel polgármestere látható az új rohamkocsi felavatásakor.
nem valódi bevetésen – mondta Jobbágy találtak menedéket. Ta- tárban, s csak az önkéntes
József polgármester, majd lán ezt volt az oka annak, tűzoltók gyakorlatain és
azt is hozzáfűzte, hogy a hogy elődeink 1890-ben versenyein kelljen használhivatásos tűzoltók kiérke- megalakították az önkén- niuk. A belügyminiszter és
zése előtt sokszor életmen- tes tűzoltószervezetet. Ez kísérete járásbeli látogatátő lehet a helyi egyesületek falunk legrégebbi szerve- sát Szilason fejezte be, ahol
gyors beavatkozása.
zete, amely 125 éve végzi ugyancsak egy rohamkocsit
Ekelen a községháza előtt önkéntes feladatát, lako- kaptak az ottani önkéntes
ott állt a régi rohamkocsi, saink életének és vagyo- tűzoltók.
várva az új megérkezését.
nának megóvását.
– Különösen jelentős ese- Az elmúlt 125 év
mény községünk életében alatt több száz
az új tűzoltókocsi megér- tűzoltó tevékenykezése, hiszen idén több kedett a szervejelentős évfordulót is ün- zetben – mondta
neplünk. Idén emlékezünk Fekete Ivett mérmeg Ekel első írásos be- nök, Ekel polgárjegyzésének 795. évfordu- mestere.
lójáról és az 1965-ös ár- Az átadáson Rovízről, amely elpusztította bert Kaliňák azt
Ekel kétharmadát. A múlt- kívánta az ekeliban a legnagyobb tűzvész eknek, hogy ez a
1823-ban sújtotta a közsé- kocsi nyugodtan
get, amely elpusztította az rozsdásodjon
a
egész falut. Az ekeliek a nemrégiben felszomszédos településeken újított tűzoltószer-

Komárom város

a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében, valamint e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján, továbbá Komárom város
munkarendjének 2004. 4. 1-jén keltezett 3. §-a, és Komárom város munkarendjének
2011 6. 15-én keltezett módosítása értelmében

pályázatot hirdet a Komáromi Városi Hivatal elöljárói posztjának betöltésére

A munkaviszony kezdete 2015. július 1.
Alapvető követelmények
és a szükséges képesítések
Szakmai alkalmasság:
– másodfokú egyetemi végzettség
– a közigazgatásban hatályos jogszabályok ismerete,
– a munkavégzés feltétele a közérdekben
végzett munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 3. §-a betartása
Egyéb kritériumok és elvárások:
– legalább hároméves szakmai tapasztalat
– vezetői beosztás, szervezési és kommunikációs készség,
– kedvező előfeltétel önkormányzati, államigazgatási szakmai tapasztalat,
– önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– magyar, német, angol nyelv ismerete
szóban és írásban előny a pályázó számára.
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,

– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét
(hitelesített fénymásolatát) a pályázat
lebonyolítása előtt küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.
A benyújtandó kérvényhez csatolja az
alábbiakat :
– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz
– a pályázó által írásban előterjesztett
szakirányú koncepció – maximum 3 oldal
terjedelemben
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó
személyi adatainak felhasználásához a
pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as
számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében.

Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:
– szakmai képesség és vezetői tapasztalat
– a pályázó által előterjesztett szakirányú
koncepció
– végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként
benyújtandó okiratokkal együtt lezárt borítékban postán elküldeni a városi hivatal címére: Mestský úrad v Komárne,
Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno
legkésőbb 2015. június 10-ig, vagy személyesen leadni a városi hivatal iktatójában Mestský úrad Komárno, Pevnostný
rad 3, 945 01 Komárno legkésőbb 2015.
június 10-én déli 12 óráig. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Výberové konanie –
prednosta úradu – Neotvárať!”.
A meghatározott pályázati feltételeket
teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallgatás előtt a pályázat pontos
időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.
Komárom, 2015. május 15.
Ing. Stubendek László
polgármester
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Piros pünkösd napján tartják a gútai sortáncjárást

Ha pünkösdvasárnap van, akkor biztos, hogy a Gútán áthaladó gépkocsik utasai valahol találkoznak majd azzal a
népviseletbe öltözött vidám csoporttal, amely évről évre
gondoskodik arról, hogy ne merüljön a feledés homályába
a kisváros egyetlen népszokása, a pünkösdi sortáncjárás.
Idén is a Nagyboldogas� plébániatemplom előtt a
szony Egyházi Alapiskola táncosokat, s az ő fejére is
és Gimnázium volt a kiindu felkerült a táncosok kalapja,
lópont, a táncosok látogatá majd alaposan megforgat
sukkal megörvendeztették ták a lányok. A vidám cso
az óvodásokat, a városi pan port késő délutánig bejárta
zió lakóit, majd a Kis-Duna a város szinte valamennyi
Panzióba látogattak, ahol dr. intézményét, majd a sortánc
Viola Miklós sebész ezúttal, közös bulival záródott a táj
a tavalyihoz képest bővült házban.
családdal fogadta a tánco Mint ismeretes, a gútaiak
sokat. Miközben az apuka szeretnék elérni, hogy ez a
és Helga, az anyuka ropta népszokás fennmaradjon az
a táncot, a nagyi felügye utókor számára, s hungari
lete mellett a babakocsiban kummá váljon. Ami negatí
a négyhónapos Benedek vum: a sortáncosok újabban
gőgicsélt. A táncosokat el már csak intézményeket és
kísérték a Vermes-törzs lo nem magánházakat keres
vasai is, akik legnagyobb nek fel. Pozitívum viszont,
örömére dr. Viola is maga hogy igazi népzenei kísére
biztosan nyeregbe pattant tet biztosított a gútaiakkal
(Információink szerint szó kiegészült Posfa folklórze
esett a lovak parki legelte nekar, szakítva az évtize
téséről is, elvégre olcsóbb, dekig cigányzenekarokkal
mint a fűnyírás...) A táncot megoldott szokással, hiszen
persze nem úszták meg a vá így még autentikusabbá vált
rosháza dolgozói sem, ahol az idei sortáncjárás.
Horváth Árpád frappáns
verssel fogadta az ugyan Felvételeink az idei sorcsak rigmusokban beszélő táncjárás pillanatait örötáncosokat. Délben Szlovák kítették meg a Kis-Duna
Marian
esperes-plébános Panzióban, a városháza és
várta a Nagyboldogasszony- a templom előtt

A Komáromi Napokról
Előző heti ígéretemhez híven, jelen írásom fő tartalmi fonalát a XXIV. Komáromi Napok pénzügyi mérlegére fűzöm. Mivel e cikk fizikai keretei nem elegendőek ahhoz, hogy valamennyi kiadást taxatívan felsoroljak, így beszámolómban a főbb tételekre kívánom fektetni a hangsúlyt.
Fontos megjegyezni, hogy a fesztivál legvégső záróelszámolása még hátra van, de az alább olvasható adatok természetesen nem légből kapottak. A teljes költségvetés – annak végleges lezárása után – egyébként mindenki számára elérhetővé válik a világhálón.

Abból a tényből kiindulva, hogy
a számok önmagukban állva
sokszor nehezen értelmezhető
ek, úgy döntöttem, hogy az idei
év mérlegét párhuzamba állítom
az egy évvel ezelőtt lezajlott
XXIII. Komáromi Napok ada
taival.
A dr. Marek Anton által vezetett
város utolsó, illetve a Stuben
dek László irányította Komá
rom első nagy feszti
válja napra pontosan
ugyanakkor,
április
24-én vette kezdetét,
bár idén huszonnégy
órával rövidebb ideig,
május 3-ig tartott. Az
időtartam csökkenése
ellenére a programok
száma nőtt: idén a két
városrészben összesen
258 eseményre került
sor a tavalyi 238-cal
szemben, melyből az észak-ko
máromi programok száma 118at tett ki, míg egy évvel ezelőtt
110-et. Fontos változás még,
hogy idén a városi hivatal mel
lett a Gombaszögi Nyári Tábor
csapata is részt vett a fesztivál
szervezésében, mely tény azóta
is kontraverz vitáknak képez
táptalajt, elég csak a legutóbbi
testületi ülésre gondolni.
A lakosság által legnagyobb
számban látogatott események
kétségkívül a koncertek, me
lyek alapvető feltétele a minő
ségi színpad és technikai felsze
reltség. A tavalyi esztendőben a
nagyszínpad technikai költségei
összesen 9 700 eurót tettek ki,
míg idén ez a tétel 6 800 euróra
apadt, mely összegbe már be
lefoglaltatnak a Tiszti pavilon
amfiteátrumának és a Borok ut
cáján található kisebb színpad
nak a költségei is. Utóbbi épí
tését és üzemeltetését az előző
évben külső szponzor állta. Míg
a szabadtéri amfiteátrum techni
kai költségei tavaly 2 160 euró
ra rúgtak, addig idén már e tétel
is a fentebb kimutatott 6 800
euró része. 2014-ben emellett
az Anglia parkban is kiszámlá
zásra került 360 euró technikára

az idei nullával szemben. Az
egyes tételek összeadása után
elmondható, hogy a technikai
költségek terén markáns meg
takarításra került sor az előző
évhez képest, hiszen a 2014-es
12 220 eurós költség idén 6 800
euróra csökkent.
Ami a produkciókat illeti, 2015ben a nagyszínpadon fellépő 22
zenekar összgázsija 26 500 euró
volt, míg egy évvel ko
rábban 21 produkció
kóstált 19 207 eurót.
Mindezzel párhuza
mosan, a Borok utcá
ján található színpad
2014-ben kilenc fellé
pőnek adott teret 1 800
euróért, idén 7 produk
ció került 1 650 euró
ba. A Tiszti pavilon
szabadtéri színpadán a
XXIII. Komáromi Na
pokon 17 produkcióra került sor
12 500 euróért, idén 15 műsort te
kinthettek meg a nézők, melyek
nek összköltsége 7 500 euróra rú
gott. 2014-ben a fellépők gázsija
összesítve tehát 33 507 euró volt,
míg idén mindez 35 650 euróba
került. Ha ehhez hozzávesszük a
technikai költségeket, akkor a ta
valyi 45 727 eurós költség az idei
évben 42 450 euróra apadt.
A Borok utcáján 2015-ben ös�
szesen tizenöt borász termékeit
kóstolhattuk meg. A szervező
Festivitas Kft. által rendelke
zésre bocsátott adatok alapján
elmondható, hogy eladások
terén a legjobban teljesítő pin
cészet Kasnyik Gáboré volt,
őt Mátyás András, Matusek
Zoltán, Bott Frigyes és Henge
rics Péter követi. A felek közti
szerződések értelmében az utca
összbevételének 70 százaléka a
pincészetet, míg a fennmaradó
30 százalék Komárom városát
gazdagítja. A végösszeg tekin
tetében a tavalyi évvel összeha
sonlítva a különbség markáns,
mivel azonban hivatalosan a
mérleg még nem lett a képvi
selő-testület elé tárva, így jelen
pillanatban én is tartózkodnék
ennek közzétételétől. Ami azon

ban tény, ez a pénz teljes mérték
ben városunk költségvetésébe
folyik be, s a tavalyi, jóformán
értékelhetetlen bevétellel szem
ben immár jelentősnek mondha
tó összegről van szó.

Kóruspódium:

(6.)

(2.)

A legutóbbi testületi ülésen
pár képviselő nehezményezte,
hogy mi szükség van külsős
cég szervezésbe való bevoná
sára. Ez véleményem szerint
egy hosszabb vitának a kezde
te. Ami azonban elvitathatat
lan: kiváló fesztiválon vagyunk
túl, mely fel tudott nőni az idén
750 éves város által megköve
telt nívóhoz.
Szitás Péter

Harmincöt éves a komáromi Concordia

Harmincöt év alatt a komáromi Concordia nem csupán az ország egyik legelismertebb énekkarává fejlődött, hanem egy összetartó, lelkes kis csapattá is
kovácsolódott.
Kelemen István: Megboldogult Weszelovsz
ky Gábor „bátyám” volt az első főnököm, és
már 1981-től győzködött, hogy jelentkezzek
az énekkarba. Mégsem az ő rábeszélése volt
a döntő, hanem az öcsém, Kelemen László
vett rá arra, hogy 1984 őszén együtt lépjünk
be az kórusba. Az öcsém lelkesedése néhány
hónapig tartott, jómagam egy év kihagyással
már 30 éve a tenor szólam tagja
vagyok.
Amikor beléptem az énekkar
ba, egy nagyon jó, dinamikusan
fejlődő közösségbe kerültem.
Sokan voltunk hasonló korúak,
fiatalabbak, de a nálunk hama
rabb születettek is rögtön barát
ságukba fogadtak. Számukra
természetes volt, hogy megtisz
teltek minket azzal, hogy tege
ződjünk. A kórus a 80-as évek második felétől
nagyon gyorsan fejlődött, bekerült a szlováki
ai magyar kórusok élvonalába. Jöttek a ver
senyek, a jó eredmények, fellépések itthon és
külföldön. A sok próba, utazások, közös élmé
nyek, baráti kórusokkal való találkozások és
fellépések nagyon jó közösséggé kovácsolták
össze a társaságot. Természetesen, ehhez kel
lett a karnagyunk, Stubendek István, aki sze
mélyiségével, igényes munkájával, felkészült
ségével célt és utat mutatott mindnyájunknak
az éneklésben és a közösségi munkában.
Legkedvesebb és legmeghatóbb élményeim
között egy gömöri útra emlékszem, amikor
Rimaszécsen karnagyunk édesapja orgo
nakíséretével elénekeltük a templomban a
Himnuszt és a Boldogasszony anyánk című
népéneket. Abban az időben ez még tiltott
dolognak számított. Szintén szívesen em
lékszem azokra a koncertekre, amelyeket a
magyarlakta vidékeken, kisebb-nagyobb fal
vakban tartottunk, és az előadás keretén belül
karnagyunk bemutatta, ismertette az előadott
műveket. Ez az igazi népművelés.

Az énekkarnak köszönhetően nagyon sok
olyan helyre juthattam el, ahová egyébként,
magánemberként biztosan nem. Sok helyen
énekeltünk magunk és mások örömére. Sa
jógömörben Mátyás király szobra előtt dalol
tunk, Krakkóban Balassi Bálint, Prágában II.
Rákóczi Ferenc fejedelem emléktáblája előtt
tisztelegtünk egy-egy énekkel. New Yorkban
Kossuth Lajos szobránál a buszban zen
gett a Kossuth-nóta. Énekeltünk olyan
nem szokványos helyeken, mint a wie
liczkai sóbánya gyönyörű kápolnája, az
ochtinái aragonit barlang, a miskolcta
polcai barlangfürdő, vagy éppen a New
York-i Szabadság-szobor belseje, ahol
a kilátó felé lépcsőzve szórakoztattuk a
„nagyérdeműt”. Felléphettünk Magyar
ország legjobb előadótermeiben, mint a
Zeneakadémia régi és új épülete, a Mű
vészetek Palotája vagy a pesti Vigadó. Éne
keltünk híres templomokban, mint a budai
Mátyás-templom, a győri és esztergomi ba
zilika, a debreceni Nagytemplom, a pozsonyi
Szt. Márton-dóm, a bécsi Schubert-templom
vagy a prágai Szt. Miklós-templom, de fel
léptünk a pannonhalmi apátságban, a tatai
piarista gimnáziumban, a jászói premontrei
apátságban is. Olyan híres búcsújáró helyeken
is megfordultunk, mint Nyírbátor vagy éppen
Monserrat (Spanyolország). A kórusba jelen
leg kikapcsolódni és feltöltődni járok. Az egy
éves kihagyás ráébresztett arra, hogy hiányoz
nak a rendszeres hétfői próbák, a fellépések
és a közösség. Ma már a korábban születettek
népes csoportjába tartozom, és ezért azt kívá
nom a kórusnak a 35. évforduló alkalmából,
hogy sok fiatal találja meg magában a kedvet
és kitartást, hogy közénk álljon és vigye to
vább a kórus jó hírét.
Kedvenc kórusműveim közé tartoznak: Ko
dály Z.: E.Whitacre: Lux aurumque, A 114.
genfi zsoltár, Karai J.: Estéli nótázás, Beliczay
Gy.: F-dúr mise, P. Casals: O vos omnes

Széplaki
Norbert
(basszus): 2014 szep
temberétől vagyok a kó
rus tagja.
A zene szeretete, s sze
mély szerint Bajnok Éva
hozott a kórusba.
Kedvencem
Händel
Óda Anna királynőhöz
című műve. Eddigi legnagyobb élményem:
éneklés a karácsonyi éjféli szentmisén. Mi
tart a kórusban? A jó társaság, segítőkész
kórustársak, s nem utolsósorban a karnagy
úr lelkesedése és profizmusa!
Bese Irén (szoprán): Emlékszem, men�
nyire örültem, amikor egy korábbi kórustag
beajánlott a Concordiába. Nagyon izgultam,
hiszen előtte még sohasem énekeltem kórus
ban. Már az első próbán
kiderült számomra, hogy
itt énekelni nagyon jó
dolog. Éppen Schubert
G-Dur miséjét kezdtük
tanulni, azóta is ez az
egyik kedvencem. Leg
inkább az egyházi műve
ket szeretem, de a kato
nadalokat is becsülettel
eléneklem, amikor azt várják a kórustól.
Számomra minden próba, minden szereplés
egy élmény. Hol ilyen, hol olyan, de ez az
élet minden területén így van. Már 21 éve,
hogy a karmester és a kórustagok bizalom
mal befogadtak, azóta tartozom ebbe a nagy
családba, nagyon sokat tanultam itt, nagyon
sok szeretetet kaptam, és még szeretnék so
káig itt énekelni.
Sajnos négy és fél éve meg kell osztanom az
időmet Ausztria és Komárom között, ezért
sok szép szereplésről, utazásról le kellett
mondanom, de a munkahely az első! Nagyon
örülök annak, hogy még így is járhatok és
adhatok a közösbe annyit, amennyit tudok. A
kórusban való éneklés előbbre vitte az élete
met, színvonalasabbá tette, segített a helye
sebb értékrend kialakításában.
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Növényvédelem

Gyermeknapi meglepetés

Időszerű munkák a kertekben

A szőlőben május végére, június elejére elérkezik az ideje
a hajtások kötözésének. Ha
támrendszeren neveljük a szőlőt, akkor a csonkázás, azaz a
támon túlnőtt hajtások visszametszése is ilyenkor esedékes.
Ezt úgy végezzük, hogy a legfelső meghagyott fürtkezdemény fölött még 4-5 levelet
hagyunk. A szőlő hónaljhajtásait is ideje megritkítani.
Ezeket azonban ne tőből távolítsuk el, hanem csak 2-3 levelesre csípjük vissza. Ha tőből
távolítjuk el, az újabb, még
fokozottabb
hajtásképzésre serkenti a növényt, holott
annak a következő időszakban a gyümölcs táplálására
kell fordítania az energiáját.
Az utóbbi napok csapadékos
időjárása és a magas légköri
páratartalom miatt fokozódik a gyümölcsfák és a szőlő
gombás és baktériumos betegségeinek fertőzésveszélye.
A kórokozók szaporodásának
kedvezőek az időjárási feltételei, ilyenkor a növényvédelmi kezelések elmulasztása
súlyos
következményekkel
járhat. A szőlőperonoszpórafertőzéshez a csapadékos idő
és legalább 10-13 °C átlaghőmérséklet szükséges. A májusi
zivatarok eredményeképpen
ezek a feltételek teljesültek.
A szőlőperonoszpóra további gyors terjedéséhez a 20-25
°C és csapadékos idő a leginkább kedvező. A betegséggel szemben a szőlő virágzás
és terméskötődés idején a
legfogékonyabb. A szőlőperonoszpóra korai tünetei az
alsóbb leveleken megjelenő
sárgászöld „olajfolt” és a levél
fonákján látható fehér gombafonalak tömege. A fürt fertőződése esetén a fürtkocsány

és a fiatal bogyók sárgászöldre
színeződnek és a felületükön
megjelenik a gombafonalak
alkotta fehér sporangiumtartógyep. Védekezés hiányában
fürtpusztulás következhet be.
A szőlőlisztharmat első tünetei a fás részekhez legközelebb elhelyezkedő levelek
fonáki részén az ország több
részén megjelentek. A jellegzetes fehér lisztes bevonat
később a levelek színén, majd
a bogyókon is megfigyelhető,
a fertőzött fürt növekedése
leáll, idővel elhal. A fertőzés
kialakulásának és a kórokozó
fejlődésének a páradús légkör
és a szórt fény kedvez. A betegség fellépésére valamennyi
borvidéken számítani lehet.
A feketerothadás tünetei
– egyes helyeken tömegesen – jelentek meg
a szőlőleveleken és
levélnyeleken.
A
gomba a hajtást és
a fürtöket is fertőzi.
A 2010. évihez hasonló erős fertőzést
megelőzendő, ez ellen a kórokozó ellen
is védekezni kell. A
szőlőperonoszpóra
és a feketerothadás
ellen ajánlott kombinált hatóanyagot tartalmazó
gombaölő szerekkel védekezni: mefenoxam+mankoceb,
benalaxil+rézoxiklorid,
mankoceb+cimoxanil,
dimetomorf+mankoceb.
A
szőlőlisztharmat
ellen a kén, boszkalid, penkonazol és propikonazol,
difenokonazol+ciflufenamid
hatóanyagú
készítmények
használhatók eredményesen.
A növényvédőszeres védekezések megfelelő hatékonyságához elengedhetelen az

időben és szakszerűen végzett
zöldmunka, hajtásválogatás,
az átpermetezhető lombfal kialakítása.
Az alma egyik legjelentősebb betegsége a varasodás.
Tünetei a levélen, a hajtáson
és a gyümölcsön egyaránt
jelentkeznek. A barnásfekete
gombafonalakkal borított folt
a termésen később parásodik
és berepedezik, a gyümölcs
alakja torzul, minősége és íze
leromlik. Az almafa-varasodás elleni védekezésre alkalmasak a difenokonazol, rézoxiklorid, valamint ciprodinil
tartalmú gombaölő szerek. A
gyümölcsfákat (alma, körte,
kajszi- és őszibarack, szilva
stb.) a különböző molyfajok
is károsíthatják, ellenük szintén indokolt lehet a növényvédőszeres kezelések
elvégzése. Alkalmas
hatóanyagok: tiametoxam, cipermetrin,
diflubenzuron, lambda-cihalotrin stb.
A sok csapadék a növények fejlődését is
élénkíti, a friss hajtásokon viszont tömegesen jelenhetnek
meg a levéltetvek.
Az idei évben számottevő a levéltetvek kártétele. Amellett, hogy szivogatásuk következtében gyengül
a hajtásnövekedés, deformálódnak a levelek és ragacsos
mézharmattal szennyezik a
gyümölcsöket, bizonyos fajok
veszélyes vírusos betegségeket is terjesztenek a növények
között. A gyümölcsfákon károsító levéltetvek ellen acetamiprid, lambda-cihalotrin
és flonikamid hatóanyagú
rovarölő szerekkel lehet védekezni.
–la–
A májusi megfejtéseket június 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége,
Széna tér 3. * 94501 Komárno,
E-mail cím:
dunataj@zoznam.sk

Hypopôžička
na čokoľvek
•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
•Vedenie úverového účtu zadarmo
•Garantované splátky až do konca splácania
•Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku
Nie je úrok ako úrok!

Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)

( 0907 771 903

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Szokatlanul szétszórt ezen
a héten. Nem tud koncentrálni és szinte minden eltereli a figyelmét. A tünetek alapján vagy túlterhelt, vagy szerelembe esett,
csak valami miatt nem hajlandó fejest ugrani az érzelmekbe, hanem önmaga előtt is titkolja valódi érzéseit.
HALAK (február 21. – március 20.) Ez a hét most nem a személyes célok megvalósításáról szól! Bár tele van tervekkel, egyszerűen nem lesz alkalma tenni értük Sokkal fontosabbnak érzi most
mások problémáit, ezért egész héten jótékonykodik és másoknak
segít. Ezzel észrevétlenül meg is oldódik néhány gondja.
KOS (március 21. – április 20.) Hangulati barométere ezen a héten
is azonnal jelzi, kinek van szüksége egy kis lelki vigaszra. Mások
talán nem is sejtik, hogy ezzel leginkább saját magán segít, hiszen
ilyenkor talál rá ön is azokra a biztos hátteret adó forrásokra, amelyek erősítik és megtartják belső békéjét. A lelki egyensúly egyben a
sikeres munkavégzés alapfeltétele is.
BIKA (április 21. – május 20.) Talán ezúttal túl nagyot álmodott.
Ha úgy érzi, lassan ereje végére ér és még mindig nagyon távoli
a cél, sajnos valószínű, hogy újra kell terveznie elképzeléseit. Ez
nem jelenti azt, hogy fel kellene adnia álmait, de mindenképp
közelíteni kell őket a valós lehetőségekhez!

www.mojepozicky.sk

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Nem biztos, hogy párja valóban
érti, mennyire megbántotta egyik reakciójával. Mielőtt döntő lépésre szánná magát, tisztázza a helyzetet! Az ön érzékeny pontjai
nem biztos, hogy ugyanolyan fontos területek kedvese számára,
így talán nem is tudja, hogy fájdalmat okozott.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha sikerül gondolatait pozitív
irányba terelni, több megoldást és kevesebb akadályt fog látni
maga előtt, ez pedig kreatívvá teszi a problémamegoldásban.
Használja ki az utóbbi időben szerzett szakmai tapasztalatait! Ne
gondolja, hogy az ön teljesítményére bárki képes lenne!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Azzal, hogy nem vitázik és nem érvel, csak azt éri el, hogy a külvilág úgy éli meg állhatatosságát, hogy makacskodik és nem lehet hatni önre. Értesse
meg a többiekkel, miért ennyire biztos a döntésében. Észérvekkel mindenkit meg tudna győzni.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Rossz hangulata leginkább annak köszönhető, hogy túl sokat vállalt és már reggelente,
ébredéskor nyomasztja rengeteg feladata. Sajnos ez ellen már
nem tehet semmit, kénytelen sorban egymás után mindent végigcsinálni. A leckét viszont alaposan megtanulja, úgyhogy máskor
nem követi el ezt a hibát.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Megbízhatóságra, bizalomra vágyik, amit barátaitól vagy egyetlen régi barátjától meg
is kaphat. Önnek fontos, hogy őszinte odafigyeléssel hallgassák
meg, ha egyszer rászánja magát, hogy legbensőbb érzéseiről beszéljen. Csak ilyen közegben tud megnyílni és kitárulkozni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Meglehetősen drága az
ízlése, így sokat költ „ínyencségekre” minden területen. Szerelmi életében legalább ilyen igényes, de ne kövesse el azt a hibát,
hogy előítéletei miatt nem ad esélyt egy kapcsolatnak, ami pedig
elhozhatná önnek a régóta áhított boldogságot és szerelmet!
NYILAS (november 23. – december 21.) Azt jó, ha tudja, hogy nem
attól jó egy párkapcsolat, hogy a partnerek sohasem veszekszenek.
Ez sokkal inkább annak a jele, hogy mindkét fél hajlamos visszafogni indulatait és lenyelni, ha valami bántja, ám ezek az apró sértettségek csak halmozódnak és egyszer úgyis felszínre kerülnek.
BAK (december 22. – január 20.) Önnek szüksége van arra, hogy
valakit szerethessen, hogy valaki a párja legyen, akivel beszélgethet, aki mellett érezheti, hogy folyamatosan hatnak egymásra. Talán nem tudja olyan szenvedélyesen kimutatni az érzéseit,
mint más jegyek, de intenzitásuk legalább olyan nagy. Legyen
bátrabb érzelmei kimutatására.
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A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

LIMITÁLT
BAJNOKI KIADÁS
RED & GREY

HIVATALOS FŐTÁMOGATÓ

* Eladó egyszobás, átépített lakás a VII-es lakótelepen. Tel.:
0918 366 533.
* Eladó egyéves, kitűnő állapotban levő akkumulátoros permetezőgép. Tel.: 0910 545 093.
* Eladó Gútán egy felújított,
3-szobás családi ház. Tel.: 0905
480 262.

A szlovák
nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

* Eladó 3-szobás családi ház
Vágfüzesen (kert, melléképület,
garázs). Érdeklődni lehet a 0908
085297-es telefonszámon.

Fabia kombinált átlagfogyasztása és CO2 kibocsátása: Fabia, Rapid: 4,7 l/100 km, 107 g/km. Illusztrációs fotó.

Lépjen ki a sorból, térjen el az átlagostól! ŠKODA Fabia és ŠKODA Rapid modeljeink most limitált,
bajnoki Red & Grey kiadásban érkeznek. A dinamikus dizájnt sportülések, színes könnyűfém felnik,
multifunkciós sportkormány, és további extrák gazdagítják. Tűnjön ki a tömegből, rendelje meg
az egyik eredeti sportos dizájnt a legközelebbi ŠKODA márkakereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

Laboránsokat
és gyógyszerészeket
keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

Š K O D A L I M I T E D E D I T I O N 1/200

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

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. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

WALDEK s. r. o.

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Bejárati ajtók
már

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól

* Garázst bérelnék Gútán. Tel.:
0918 260 099.
* Eladó Ógyallán 2-szobás családi ház, hozzáépített műhellyel.
Tel.: 0903 915 172.
* Eladó Gúta központjában egy
kétgenerációs, földszintes, ötszobás családi ház, 7-áras telken.
Tel.: 0915 768 723.

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Vennék 70-es balos ajtót. Tel.:
0918 556 208.
* Eladó 20 db alumínium mézeskanna. Tel.: 0907 053 860.
* Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván. Tel. (16 óra után):
0905 383 432.
* Mélytisztítást végzek speciális
géppel (matracok, garnitúrák).
Tel.: 0903 495 492.

KÚTFÚRÁS!
0948 424 805
0911 605 097

Eladó Komáromban,
a Klapka utcán
polifunkciós épület (3x58 m2)
lakásnak és vállalkozásnak
egyaránt alkalmas.
Tel. 0908 733 227.
* Megrendelhető nagyvirágú
krizantémpalánta
Cserháton.
Tel.: 0902302742, 0914224677.
* Eladó búza Komáromban. Tel.:
0905 507 648.
* Vízcsapok és varrógépek javítását vállalom. Tel.: 0904 572 752.

* Eladó Veritas varrógép és
mángorló, csempevágó, valamint
női kerékpár. Tel.: 0904 572 752.
* Eladók 25, 15 és 10 literes üvegek,
kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.

Sofőrt keresek
3,5 tonnás furgonra.
Tel.: 0905 605 345
* Eladó búza és morzsolt kukorica. Tel.: 0908 113 576.

Eladó 5-karos csillár,
világosdrapp
perzsaszőnyeg
(2,3x3 m),
futószőnyeg,
teraszra való
műbőr karosszék
asztallal.
Tel.: 0949 542 621

Nemzetközi fuvarozásra C+E kategóriás
gépjárművezetőket keresünk.
Tel.: 0905 606 252.

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel. : 035/ 7720 616 * 0907163 386.

Ambuláns kezelések:

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

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
május 30-tól június 5-ig

M1

SZOMBAT

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, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Látlelet a Földről, 6.25
TV2 matiné, 10.55 Kandász
Travel, 11.25 Tűsarok, 12.55
Knight Rider (amer.), 14.00
Walker, a texasi kopó (amer.),
16.05 Főnök inkognitóban
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
Tök állat (amer.), 20.40 Szakíts, ha bírsz! (amer.), 22.55
Halálsoron (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.00
Kalandor, 12.50 Street Kitchen, 13.25 Nevelésből
elégséges (amer.), 13.50 A
nagy svindli (amer.), 14.50
Glades (amer.), 15.50 Doc
Hollywood (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
19.10 Alkonyat (amer.),
21.10 Lánybúcsú (amer.),
22.50 A sárkány közbelép
(amer.-hongkongi)

RTL II

10.10 Nincs kettő séf nélkül
(olasz), 11.20 A pletykafészek (amer.), 13.15 A tökéletlen trükk (amer.), 15.00
Nagy szám!, 16.00 Nyomtalanul (amer.), 17.00 Tökéletes célpont (amer.), 18.00
Érintés (amer.), 19.00 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
20.00 Az őrzők legendája
(amer.-ausztrál), 22.00 A
belső ellenség (amer.), 23.00
A dolog (amer.)

M2

11.35 Kicsi a bors, de
erős, 13.00 Született kémek, 14.15 Szófia hercegnő, 15.40 Dinoszaurusz
kalandok, 17.50 Állatkert
a hátizsákban, 18.50 Fejtörők kicsiknek, 19.15
Maja, a méhecske, 20.00
Nagy-Szín-Pad!, 21.55 Én
vagyok itt, 22.40 Élet az
anyagi világban, 0.15 Akvárium Stage Pass

Duna tv

9.10 Lassie (amer.), 11.30
Csodabogár, 13.15 A világörökség kincsei, 13.35 Don
Camillo
(francia-olasz),
15.55
Szeretettel
Hol
lywoodból, 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó, 18.30
Szerencse szombat, 19.25 A
pogány madonna (magyar),
21.15 JFK (amer.)

Duna World

10.05 Hogy volt?, 12.01 Nótacsokor, 12.25 Csendül a
nóta, 13.55 Aranymetszés,
14.50 Álomkeringő (magyar), 16.45 Csodabogár,
17.15 Képek az árvízről,
18.40 Van képünk hozzá,
19.35 Régimódi történet
(magyar), 20.25 Hazajáró,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.10 Itthon vagy!

Pozsony 1

13.15 A Nagymedve fiai
(német), 14.50 A szocializmus bájai, 15.20 Mit tudom
én, 17.20 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.20
Váratlan
találkozások,
21.10 Igaz történetek, 21.45
Talkshow, 22.30 A Nagymedve fiai (német), 0.00
Elisa de Rivombrosa

Pozsony 2

14.15 Féltékenység (szlovák), 15.25 Bajnokok Ligája
Magazin, 16.40 Farmereknek, 17.50 Röplabda, 19.55
Hírek, 20.00 Apokalipszis,
21.35 Németország a nulladik évben (francia-olasz),
22.50 Csehszlovákia filmen

Markíza tv

10.40 Lépésről lépésre,
13.25 Modern Hamupipőke, 15.30 A csere (amer.),
17.35 Szomszédok, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Hupikék törpikék 2
(amer.), 22.30 Terminátor
Salvation (amer.)

JOJ TV

13.40
Csupaszpisztoly
(amer.), 15.40 Gagyi mami
(amer.), 18.00 Új kertek,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30
Boszorkányüldözés
(amer.), 22.45 Kalasnikov (amer.), 1.30 Hogyan
fogjunk gazdag vőlegényt
(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

6.00 Látlelet a Földről,
8.00 Csiri bá! (amer.),
11.55 Otthontérkép, 14.00
Casper
(amer.),
16.00
Szörnyek az űrlények ellen (amer.), 18.00 Tények,
18.55 Az ének iskolája,
21.20 Friderikusz, 22.35
A bébisintér (amer.), 1.35
Kettős ügynök (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.00
A Muzsika Tv bemutatja!, 13.05 Egy rém modern
család (amer.), 13.30 Alkonyat (amer.), 15.30 Piedone Egyiptomban (olasz),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra
11 (német), 19.50 A titánok
haragja (amer.), 21.40 Véres
gyémánt (amer.), 1.00 Ös�szeomlás (francia-amer.)

RTL II

11.15 Az őrzők legendája (amer.-ausztrál), 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
18.00 Heti hetes, 19.00 Nicsak, ki beszél még! (amer.),
21.00 Minden lében négy
kanál (amer.), 22.00 Heti
hetes, 23.00 Showder Klub,
0.00 Nicsak, ki beszél még!
(amer.)

M2

12.25 Született kémek,
13.15 Állatkert a cipősdobozban, 13.40 Varázslók
a Waverly helyből, 14.35
Arsene Lupin, 15.30 Garfield és barátai, 16.20 A
rút kiskacsa és én, 18.25
A kockásfülű nyúl, 19.05
Boldogvölgy, 19.10 Maja,
a méhecske, 20.00 Fonogram, 21.00 Filmklub
(amer.),23.35
Magyarország, szeretlek!

Duna tv

9.00 Isten kezében, 11.00
Ortodox örömhír, 13.20 A
világörökség kincsei, 13.45
Hagyaték, 14.50 Karosszék
(magyar), 16.15 Hattyúdal
(magyar), 18.00 Híradó,
18.35 Hogy volt?, 19.35
Magyarország, szeretlek!,
20.45 Egynyári kaland (magyar), 21.40 Egy gazember
halála (francia), 23.40 Labdarúgás

Duna World

10.10 Önök kérték, 11.05
Rúzs és selyem, 12.00
Nótacsokor, 14.30 Szenes
Iván írta, 15.50 Öt kontinens, 17.45 Kosárlabda,
20.00 Balázs Fecó koncert, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Rúzs
és selyem

Pozsony 1

11.20 A világ képekben,
13.05 Az ajtó mögött,
13.45
Navarone
ágyúi
(angol), 16.25 Senki sem
tökéletes, 17.45 Menjünk
a kertbe!, 19.00 Híradó,
20.20 A bátor hercegnő
(olasz), 23.25 Navarone
ágyúi (angol)

Pozsony 2

14.50 Orientációk, 15.20
Szóval, 16.45 Színészlegendák, 17.00 Jennie Gerhardt (szlovák), 18.45 Esti
mese, 19.35 Vadonban
születtek, 19.55 Hírek,
20.00 Dokumentumfilm,
22.25 A Hold túlsó oldala, 21.45 Speer a on, 23.15
Lefújva

Markíza tv

9.50 Lépésről lépésre, 10.50
Hupikék törpikék 2 (amer.),
12.55 Chart Show, 15.15 Szuper 8 (amer.), 17.45 Kulcsrakész házak, 18.25 Kredenc,
19.00 Híradó, 20.30 Jack Reacher (amer.), 23.15 A bosszú
(amer.)

JOJ TV

10.35 Szerelem a csillagokban (amer.), 11.35 A
kés élén (amer.), 14.10
A Karib-tenger kalózai
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Járőröző szomszédok
(amer.), 23.00 Hogyan tovább (amer.), 1.25 Az ördög
(amer.)

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, 12.55 NCIS
(amer.), 13.55 Magánnyomozók, 14.55 Valentina titka
(kolumbiai), 15.55 Emlékezz,
Reina! (amer.), 16.55 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Tűz
és víz (török), 22.20 Beverly Hills-i zsaru (amer.), 2.55
Elit egység (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Hal a tortán, 22.20 Hawaii Five (amer.), 23.25 A
belső ellenség (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.50
A
konyhafőnök,
14.10 Fókusz, 14.40 Éjjelnappal Budapest, 15.55 A
vihar (mexikói), 16.50 A
szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest,
20.45
Barátok közt, 21.20 Dr. Csont
(amer.), 22.45 Magyarul
Balóval, 23.20 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 18.05 Hupikék törpikék
(amer.), 19.00 Taxi (francai),
20.00 Glades (amer.), 21.30
Magyarul Balóval, 22.00
Showder Klub

M2

11.30 Arthur, 12.50 Egy vízcsepp elég (ausztrál), 13.20
Fixi, Foxi és barátaik, 14.50
Kedvencek a világ körül,
16.40 Lóti és Futi, 17.10 Postás Pat, 17.40 Peppa malac,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Gyilkosság
(amer.), 23.25 Életművész:
Szarvas József

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Út,
amelynek lelke van, 15.25
Lola (amer.), 16.15 Charly,
majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.35
Brown atya (angol), 20.25
Kékfény,
21.25
Bábel,
22.20 A Lyme

Duna World

13.15
Kívánságkosár,
15.20 Útmutató, 16.10 Élő
örökség, 17.35 Határtalanul magyar, 18.05 Szerelmes földrajz, 18.40 Hazajáró, 19.05 Szeretettel
Hollywoodból, 20.05 Hogy
volt?, 21.00 Híradó, 21.25
Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.15 Kárpát expressz

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Taxi, 14.40 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Krízis
a házasságban (cseh), 21.45
Zsaru a központból (csehszlovák), 22.40 Banditák
(ausztrál), 23.25 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

13.55 Bajnokok Ligája Magazin, 14.50 Sporthírek,
15.30 Autószalon, 15.55
Nemzetiségi
magazin,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.00 Tanítónő kontra
Hitler (német), 21.35 Tudományos magazin, 22.00
Tatarak (lengyel), 23.25 És
mégis forog...

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.45 Kredenc, 22.25 A lúzer (amer.),
0.05 Két és fél férfi

JOJ TV

13.05 Megszállottság (amer.),
15.10 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30
Inkognitó (szlovák), 21.45 Panelház, 22.50 Dr. Csont (ame,
23.45 Hogyan tovább (amer.),
2.05 CSI: Las Vegas (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.00
Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40
Éjjel-nappal Budapest, 15.55
A vihar (mexikói), 16.50 A
szerelem foglyai (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz, 19.25 Éjjelnappal Budapest, 20.45 Barátok közt, 21.20 Castle (amer.),
22.45 Magyarul Balóval

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge,
17.05 Agymenők, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00
Dal Marionnak (angol),
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.45 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.35 Fixi, Foxi
és barátaik, 15.40 Állatkert
a hátizsákban, 16.55 Lóti
és Futi, 17.40 A kockásfülű nyúl, 18.30 Nyuszi Péter,
19.00 Boldogvölgy, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Twin Peaks (amer.),
23.30 Bábel

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.35
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.25 Önök kérték,
21.25 Furcsa pár (amer.),
0.55 A hatalom ára (olaszspanyol)

Duna World

11.05 Minden tudás, 11.30
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Ortodox örömhír,
16.15 Útravaló, 16.30 Velünk élő Trianon, 17.55 Szerelmes földrajz, 20.00 Hogy
volt, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.15 Minden tudás

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.35 A ravasz
banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
16.55 Lynley felügyelő, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Senki sem tökéletes,
21.30 Szlovák receptek, 22.00
Harc az idővel, 22.50 Törvény
és rend, 23.30 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

15.05 A család, 16.05 Ruszin magazin, 16.45 Fókusz, 17.30 Regionális
hírek, 18.00 A világ lovas
nemzetei 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő, 22.05 Talkwhow

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 A fátyolos nő (olasz), 23.00 Sherlock és Watson (amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 C.S.I.: New
York (amer.), 0.50 CSI:
Las Vegas (amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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

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

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Tűz
és víz (török), 21.15 Hal a
tortán, 22.20 Sherlock és
Watson (amer.), 23.20 Lángoló Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Hal a tortán, 22.20
Doktor Rush (kanadai), 23.20
Belső ellenfél (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz,
14.40 Éjjel-nappal Budapest,
15.55 A vihar (amer.), 16.50
A szerelem foglyai, 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 Szulejmán (török), 22.50 Magyarul
Balóval, 23.25 Döglött akták
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A konyha ördöge, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 17.05 Agymenők (amer.),
18.05
Hupikék
törpikék
(amer.), 19.11 Zseni az apám
(amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok
közt

M2

12.35 Zazie kisasszony, 12.40
Egy csepp víz elég (ausztrál),
14.00 Arthur, 15.05 Kedvencek a világ körül, 16.10 Bob,
a mester, 17.35 A kockásfülű
nyúl, 18.00 A nagy ho-hoho-horgász, 18.40 Fejtörők
kicsiknek, 19.10 Maja, a méhecske, 19.20 Franklin, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 23.25 Ég,
föld, férfi, nő

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.30 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.20
Szabadság tér, 21.10 Fapad
(magyar), 21.40 Szerelem és
vérbosszú (olasz), 23.35 Labdarúgás, 23.40 Személyes vonatkozás (amer.)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Nótacsokor,
16.00 Isten kezében, 16.30
Velünk élő Trianon, 17.55
Szerelmes földrajz, 18.30 Magyar klasszikusok új köntösben, 25.00 Önök kérték, 21.00
Híradó, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.15 Magyar
gazda, 23.40 Tálentum

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Megyünk a kertbe, 14.35 A
ravasz banda (angol), 16.25
Csalók akcióban, 17.00
Lynley felügyelő, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 A zsűri (amer.), 22.20
Határtalanul (francia), 0.00
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.00 Talkshow, 15.25 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 18.25 Tesztmagazin,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.05 A remény szigete,
21.35 Fivérek, 22.05 A fehér
gárda (orosz), 22.50 Rendőrség, 23.05 Profik

Markíza tv

12.20 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 Forr a bor, 21.45
A fátyolos nő, 23.00 Sherlock és Watson (amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal
Budapest, 15.55 A vihar
(amer.), 16.50 A szerelem
foglyai (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 Cobra
11 (német), 22.55 Magyarul
Balóval, 0.00 Véres mosoly
(amer.-olasz)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 18.55
Barátok babával (amer.), 21.30
Magyarul Balóval, 22.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
23.00 Barátok közt, 23.30 A
harc törvénye (amer.)

M2

12.30 Zazie kisasszony,
12.40 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.20 A komisz
aranyhal, 16.50 Lóti és Futi,
17.15 Postás Pat, 18.10 PomPom meséi, 18.20 Pimpa,
19.05 Maja, a méhecske,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Borgiák
(kanadai), 23.35 A titkos
diszkó forradalom, 1.00 Yalta Club

Duna tv

11.00 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Lola
(amer.), 15.55 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Szívek doktora (amer.), 20.25
Szálka, 21.25 Munkaügyek, 21.55 Nemzeti Ös�szetartozás Napja, 23.25
Labdarúgás, 23.35 Emberek a havason (magyar)

Duna World

11.30 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Így
szólt az Úr!, 16.55 Hosszú
búcsú, 18.15 Határtalanul
magyar, 18.55 Magyarok
Latin-Amerikában, 19.30
Hazajáró, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.25 Gasztroangyal, 23.15 Élő egyház

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Építs
házat, ültess fát!, 14.35 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Együtt a családdal (német), 21.50 Riporterek, 22.15 Törvény és rend,
23.45 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.35 Vadászoknak, 14.00
Tenisz, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.05 Csodálatos építmények. 21.35
A család, 22.00 Egy forró
nyár árnyai (cseh-szlovák),
23.55 Rendelő

Markíza tv

12.30 NCIS (amer.), 14.10
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 A fátyolos
nő, 23.00 Sherlock és Watson (amer.), 0.00 Gyilkos
elmék (amer.), 1.45 NCIS
(amer.)

JOJ TV

10.55 Tárgyalóterem, 13.20
Dr. Csont (amer.), 14.20 Panelház (szlovák), 15.20 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár, 17.00
Híradó, 17.55 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Vadlovak, 21.45 Ös�szeomlás (amer.), 22.25 Dr.
Csont (amer.), 23.25 C.S.I.:
New York (amer.), 0.25
C.S.I.: Las Vegas (amer.)

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma
délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó, 20.35
Ma este, 22.00 Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (mexikói), 16.55 Fiorella (amer.),
18.00 Tények, 19.30 Jóban
Rosszban, 20.15 Tűz és víz
(török), 21.15 Hal a tortán,
22.20 Hazudj, ha tudsz!
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz,
14.40 Éjjel-nappal Budapest,
15.55 A vihar (mexikói),
16.50 A szerelem foglyai
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal
Budapest, 20.45 Barátok
közt, 21.20 Showder Klub,
22.55 Magyarul Balóval

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 14.40 A
múlt fogságában (amer.),
15.35 Barátok közt, 16.05
A konyha ördöge, 18.05
Hupikék törpikék (amer.belga), 19.00 A nagy
svindli
(amer.),
20.00
Érintés (amer.), 21.00 Híradó, 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.30 Zazie kisasszony,
12.40 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 15.15 És te mit
gondolsz?, 16.10 Bob, a
mester, 17.20 Postás Pat,
19.05 Maja, a méhecske,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Száműzetés (angol), 23.40 Munkaügyek, 0.05 Fapad (magyar)

Duna tv

9.35 A szenvedélyek lángjai, 10.25 Család-barát,
12.45 Jamie 15 perces kajái,
13.15 Kívánságkosár, 15.25
Lola, 16.10 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.25 Labdarúgás,
20.45 Columbo (amer.),
22.20 King (kanadai), 23.05
A rejtélyes XX. század,
23.35 Labdarúgás

Duna World

9.15 Hacktion (magyar),
10.25 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.20 Katolikus
krónika, 15.45 Új nemzedék,
16.15 Velünk élő Trianon,
17.40 Szerelmes földrajz,
18.30 Hazajáró, 19.05 Egynyári kaland (magyar), 20.05
Kézilabda, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Hétvége, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csalók akcióban,
17.00 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Mit tudom
én?, 21.40 A szocializmus bájai, 22.10 Az állam
érdekében (svéd), 23.55
Rendőrségi
ügyosztály
(amer.)

Pozsony 2

11.40 Élő panoráma, 13.00
Tenisz, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 20.55 Művészetek, 21.25 Filmmagazin,
21.55 Harc Hadithuért (angol), 23.30 Jazz 2014

Markíza tv

12.20 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké-játék,
17.25 Reflex, 18.15 Szomszédok,
19.00
Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.45
Az idegen (amer.-francia),
0.00 Hatodik érzék (amer.),
0.55 Bosztoni halottkémek
(amer.)

JOJ TV

13.35 Dr. Csont (amer.),
14.40 Összeomlás, 15.20
Vásárlási láz, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Kincsvadászok (amer.), 23.10 A
szikla (amer.), 2.05 A három idegen (amer.)
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GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

május 30-án Janka, Zsanett
május 31-én Angéla
június 1-jén Tünde
június 2-án Kármen, Anita
június 3-án Klotild
június 4-én Bulcsú
június 5-én Fatime
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a koroncói Prochászka András és a komáromi Komjáthy Nikolett, a komáromi Farkas Róbert és Panyi Eszter
Gútán: a gútai Okša Ivan és Tözsér Charlotte Michaela, a rétei Gyurcsi István és a gútai Őszi Tímea, a komáromi Lencse Péter és a keszegfalvai Szolik Eszter
Érsekújvárban: a naszvadi Haris Gyula és a zsitvabesenyői Pintesová Jana
Tatán: az izsai Czékus Tibor és a tatai Sarus Szilvia.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a nagymegyeri Szapu Viktor Márk, a komáromi Borbélyová
Anna és Hanna, Vontszemű Marián és Rafael Dávid, a szilosházai Gereová Bianka, az ógyallai Pastorek Daniel és a perbetei Šajben Flórián.

HALÁLOZÁS

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Novotný Milan mérnök (80-éves), Gáspár
Imre mérnök (61 éves), Szarka János (77 éves), Szu
chy Magdolna (87 éves), Albertová Jozefína (79 éves),
Mátyus Hermína (79 éves), Hrobár Marian (67 éves),
Kajanová-Horvatič Silvia (42 éves) és Grygová Jiřina
(61 éves), a gútai Szabó Julianna (93 éves), Földes Mária (95 éves), az ifjúságfalvai Nagy Ferenc (55 éves)
valamint a nemesócsai Szoboszlai Katalin (77 éves).

Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Tejben sült
sajtos csirkehús
Hozzávalók:
6-8 felső csirkecomb
12-20 szelet sajt,
0,5-1 l tej
só,
bors,
majoránna
köretnek rizs, paradicsom,
paprikás saláta
Elkészítése:
A csirkehúsokat megsózzuk, borsozzuk és majoránnával megszórjuk. Más csirkeaprólékból is elkészíthető, de elsősorban a felső
combokat ajánlhatjuk, mert könnyebb velük a munka. A csirkecomb bőre alá tegyünk sajtszeleteket. A húsokat tepsibe rakjuk,
majd a tetejükre is sajtszeleteket teszünk. A tepsit felöntjük annyi
tejjel, hogy a húst ellepje. Ekkor letakarjuk alufóliával és 180-200
C fokon addig sütjük, amíg a tej el nem főtt. Ekkor levesszük a fóliát és tovább sütjük mindaddig, amíg szép piros nem lesz. Rizzsel,
vagy paradicsomsalátával tálaljuk. Nagyon finom omlós a hús, és
ami a lényeg, hogy nem zsíros.

SZUDOKU
A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy
minden szám csak egyszer szerepelhet
soronként és oszloponként. A nagy
négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet minden
szám.

humocsokor

Egy házaspár balesetet szenved, aminek során a feleség
arca csúnyán összeég. A
plasztikai sebész bőrátültetést javasol, de a feleség, mivel kistermetű, 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...
Egy szőke nő meséli a barátnőjének:
– Képzeld, egy jó tündér megállított ma, és azt
mondta, választhatok, hogy
mit kívánok tőle, mi kell
jobban: jó memória, vagy
nagy mellek!
– És melyiket választottad?
– Már nem emlékszem...

Ananászos-mascarpone
Hozzávalók:

3 csomag babapiskóta
25 dkg mascarpone
2 dl habtejszín
1 kis tasak habfixáló por
1 cs. vaníliás pudingpor
4 dl tej
cukor (ízlés szerint)
5 dkg kókuszreszelék
1 doboz ananászkonzerv a levével együtt
Tetejére:
csokimáz (elhagyható)
Elkészítése:
A pudingot a tasakján található leírás szerint elkészítjük, majd lehűtjük. Szándékosan nem írtunk cukormennyiséget, ki-ki a maga
ízlése szerint édesíthet. A tejszínt egy tasak habfixálóval kemény
habbá verjük. Ha a puding kihűlt, belekeverjük a mascarponét, a
kókuszreszeléket, végül óvatosan beleforgatjuk a felvert tejszínt
is. Az ananászt lecsepegtetjük, levét félretesszük. A babapiskótát
óvatosan megmártogatjuk az ananász levében. A jénai tál alját
kirakjuk annyi babapiskótával, hogy befedje. A teljes krémmen�nyiséget rákanalazzuk és egyenletesen elsimítjuk rajta. A feldarabolt ananászt a krémre kanalazzuk, elegyengetjük, hogy mindenhova jusson, és enyhén belenyomkodjuk a krémbe. Ezután
ismét babapiskóta következik. Amennyiben azonnal tálaljuk,
akkor rögtön meglocsoljuk a langyos csokimázzal, de, ha tálalás
előtt van idő hűteni, akkor csak a hűtőből kivéve, közvetlenül
tálalás előtt öntjük rá a mázat.

MRP programok eladása és karbantartása,
akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is.

Apliko+

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

Sírod előtt állunk, talán te is látod,
Körülötted van szerető családod.
Még fáj, s talán örökre így marad,
de mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk halálának
ötödik évfordulóján drága fiunkra,
– Apu, mit szólnál, ha egy
testvérre, apára, unokára, rokonra
szép kulcstartót kapnál tőlem
és barátra,
a születésnapodra?

– Kedves vagy kisfiam, de
egy jó bizonyítványnak jobban örülnék.
– Késő. A kulcstartó már
megvan!
– Melyik étel csökkenti a nők
Hetilapunk
szexuális vágyát 95%-kal?
üzletkötőt keres!
– Az esküvői torta!
Extra magas jutalék a hirdetések árából!
Feltétel: vállalkozói engedély
– Mi az? Feldobod csavar,
dunataj@zoznam.sk
leesik, tank?
Tel.: 0908768128
– Orosz népmese.

ifj. Gönczöl Sándorra
Gútán.

Szeretetét örökké őrző szülei,
testvére, kisfia Dominik, családja, rokonai és barátai
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
szeretett szüleinkre,

Mura Ágnesre

és
szül. Jankó
halálának 14. évfordulóján

Mura Tiborra
halálának
9. évfordulóján

Kolozsnémán.

Gyermekeik családjukkal.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk május 26-án
a szeretett édesapára, nagypapára és
dédnagyapára,

Szeder Sándorra.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá ezen a szomorú,
huszadik évfordulón.

A gyászoló család

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Bős – Komárom 3:0 (2:0) Az
első perctől kezdve hatalmas
irammal játszott a tabella 3. helyén álló Bős a 11. Komárom
ellen, igazolva, hogy játékosai
technikásabbak és jobb erőnléttel bírnak. Az első gól a 17. percben, majd a 23. percben született,
amit a második félidő 25. percében szerzett góljuk bizonyított.
IV. liga
Zselíz – Gúta 0:0 A hazai csapat egy megfiatalított gárdával
fogadta a tabella második helyén
álló gútaiakat, amely az első félidőben három gólhelyzetet is kialakított, ám a zselízi védelem jól
zárt. A második félidőben fordult
a kocka és a hazai csapat szeretett
volna három ponthoz jutni, ám
ezúttal a gútaiak védelme bizonyult áttörhetetlennek.
V. liga keleti csoport
Ekel – Ógyalla 2:2 (0:1) A találkozó 29. percében az ógyallai
Gelle szerezte meg a vezetést. A
hazai csapat a második félidő 63.
percében Horváth révén egyenlített, majd öt perccel később
Csinger már a vezetést jelentő
gólt is belőtte. A vendégek nem
adták fel és a 76. percben Pšenák

egyenlíteni tudott * Perbete –
Nagysalló 6:2 (4:2) Gólözönnek
tapsolhattak a perbetei szurkolók, hiszen az első gólt ugyan a
4. percben a vendégek szerezték
meg, viszont ezt követően a 10.
és 14. percben Rigó kiegyenlített és vezetéshez juttatta őket.
A nagysallóiaknak még sikerült
kiegyenlíteni, ám ezután már
csak a perbeteiek szólóztak A
25. és 66. percben Lakatoš, a
42-ben Varga, az 51-ben pedig
ismét Rigó lőtt gólt * Bánkeszi
– Szentpéter 4:1 (2:0) A vendégek becsületgólját a Vida lőtte
* Naszvad – Marcelháza 2:1
(1:0) A 4. percben Varga gólja
már jelezte, hogy a hazaiak előnye érezhető. Második góljuk az
51. percben Molnár révén született, amit a 80. percben Tóth gólja ellensúlyozott.
Járási bajnokság
25. forduló
Izsa – Nagykeszi 4:1 (2:1) Már
a 10. percben Procházka a félpályáról kiugrott a jobbszélen
és beadását Vörös értékesítette.
Két perccel később Konc növelte
a hazai előnyt. A vendégek első
említésre méltó támadásából
Soldan közelről belőtte a gólt.

A 30. percben Cseh , a vendégek játékosa utolsó emberként
Procházkát csak szabálytalanul
tudta szerelni, ezért idő előtt
kellett elhagynia a pályát. A második félidőre tíz főre csökkent
vendégcsapat egymást követően háromszor is gólhelyzetben
hibázott. Untermayer azonban
a 48. percben növelte az izsaiak előnyét. Ezután már csak
a vendégek kapuja forgott veszélyben, Liška kapusnak és a
szerencsének köszönhető, hogy
már csak egy izsai gól született
a 73. percben, Vörös révén *
Csallóközaranyos – Hetény 1:2
(0:1) Az első félidőben a vendégektől Lucza volt az, aki áttörte
a hazaiak védelmét és gólt lőtt. A
második félidő elején Csintalan
lövése ismét az aranyosi kapuban
kötött ki. A hazai csapat folyamatosan támadott, de csak Jakab
gólja csökkentette vereségüket *
Nemesócsa – Újgyalla 1:0 (0:0)
Az ócsaiak négy fiatal játékossal,
hatalmas irammal kezdtek, ám az
első 45 percben nem sikerült gólt
lőniük. A második félidőben is
folyamatosan támadtak, ám csak
Viczenának sikerült gólt lőnie *
Marcelháza B – Bátorkeszi 2:1

SPORTLÖVÉSZET
Városi és községi rendőrségek 18. nemzetközi lövészversenye
a komáromipolgármester vándorserlegéért
Május 22-én pénteken borult, esős időben a komáromi ROYAL Sportlövő-klub lőtere adott otthont a városi és községi rendőrségek a komáromi polgármester vándorserlegéért meghirdetett
18. nemzetközi lövészversenyének. A versenybe három országból összesen 17 csapat nevezett, így
a szlovák csapatok mellett tiszteletüket tették a csehországi, valamint a magyar kollégák is. A 68
versenyző közül heten a szebbik nemet képviselték, ők külön díjazásban részesültek.
A nemzetközi
A verseny két részből tevődött minél pontosabban eltalálják.
lövészverseny
össze. Mindkét esetben a 25 Erre összesen tízszer volt móderedményei:
m-re felállított céltábla minél juk. A két részben elért eredmépontosabb eltalálása volt a cél. nyek összegzése után került sor Egyéni – férfiak: ... 2. Karol
Az első szakaszban célzott lö- a győztesek kihirdetésére. A nap Zsapka Komárom 166 p., ... 9.
véseket kellett a versenyzőknek folyamán összesen 1 564 lövés Attila Németh Komárom 153 p.
leadni előbb három próbalövést, leadására került sor. A legjob- ... 19. Ernest Ujj Komárom 131
utána pedig tíz értékelendőt az baknak a díjakat Komárom város p. ... 22. Miroslav Kratochvíl
álló lőlapra, majd következett a polgármestere, Stubendek László mérnök Komárom 123 p.
nehezebb, második rész, mely- mérnök, PhDr. Knirs Imre alpol- Csapatversenyben 2. lett a koben a lőlap mozgásban volt, s gármester, valamint a komáromi máromi városi rendőrség csapata
a versenyzőknek csak 3 másod- városi rendőrség parancsnoka, 573 ponttal.
Fuisz Attila
perc szolgált arra, hogy a lőlapot Rozsnyó Lajos adta át.

BIRKÓZÁS
Három arany, két bronz a kladnói tornáról

Május 22-24-én rendezték meg 32. alkalommal Kladnóban a
LIDICE – Sokolský pohár 2015, nemzetközi ifjúsági, szabadés kötötfogású birkózóversenyt, melyen szőnyegre léptek a
Komáromi Centrum reménységei, illetve Megály Mihály vezetéséve a kötöttfogású serdülő szlovák válogatott versenyzői.
A versenyen 400 versenyző
vett részt 14 országot képviselve. Nagyon erős volt ez a
nemzetközi mezőny, melyben
orosz, dán, svéd, német, lengyel birkózóklubok képviseltették magukat. Ennek ellenére járásunk versenyzői három
arany- és két bronzérmet harcoltak ki, valamint egy ötödik
és egy hatodik helyezést is
elértek. Hulman Nikolas szép
születésnapi ajándékot szerzett
magának egy aranyéremmel.
Az eredmények:
3. hely – DOLNÍK Krisztián
, Komáromi Spartacus Birkózóklub, 5. hely – SZEILER
Mátyás , Somorjai Gladiátor
Birkózóklub,
1. hely – MEGÁLY Zoltán,
Marcelházi Birkózóklub, 3.
hely – PARADI Jozef, Marcelházi Birkózóklub,
1. hely – HULMAN Nikolas,
Komáromi Spartacus Birkózóklub,
1. hely – HOLOCSY Bence,
Somorjai Gladiátor Birkózó-

klub, 6. hely – NAGY Kevin,
Komáromi Spartacus Birkózóklub.
Dr. Kúr Károly

(0:0) Az első félidő bátortalan
kezdeményezései után a másodikban a vendég csapat Tóth révén került előnybe, ám ezt Varga
és Vörös gólja ellensúlyozta *
Actív Komárom – Path 5:2
(3:0) Az első félidőben eldőlt a
mérkőzés sorsa, amin a második
félidőben sem tudott a vendégcsapat változtatni. Góllövő Nagy
2, Sedlár, Mačanský, Ondič, ill.
Czúth-Lami * Gúta B – Búcs
5:1 (1:0) Az első félidőben még
védekezni is tudtak a vendégek,
ám a másodikban összeroppantak
a gútaiak támadásai alatt. Góllövő Leczkési 2, Lakatos, Baráth,
Gáspár, ill. Bruszi * Keszegfalva
– Lakszakállas 1:1 (1:0) Enyhe
fölényben játszott a hazai gárda
és Sándor belőtte a keszegfalvai
gólt. A második félidőben is ők
voltak a kezdeményezőbbek, de
a lakszakállasi védelem hárítani
tudta a gólhelyzeteket, s végül
Inczédi még egyenlíteni is tudott.
Járási bajnokság
II. osztály, 23. forduló
SJE Komárom – Bajcs 1:5
(0:2) góllövő Nagy 2, Bachorecz,
Erdős és Mazan * Nagysziget –
Ifjúságfalva 4:2 (3:1) góllövő
Lengyel 3, Slatký, ill. Szabó és
Ollé * Dunaradvány – Csicsó
7:2 (2:2) góllövő Szemenyei 3,
Hudák 2, Sebők, Erncz, ill. Pál
fy * Bogyarét – Szilosháza 3:3
(1:2) góllövő Szobonya, Né
meth, Czina, ill. Zmeček, Kováč
és Hegedűs * Tany – Bogya/Gellér 1:4 (0:4) góllövő Tamási, ill.
Boros 3 és Fügedy * Őrsújfalu –
Martos 2:1 (0:0) góllövő Petrók,
Simon, ill.Bazso * Megyercs
– Vágfüzes/Kava 1:8 (1:4) góllövő Jancsó 4, Sógor 4, ill. Tokár
V. ifjúsági liga
26. forduló
Nemesócsa – Madar 2:2 (2:1)
Góllövő Horváth B. és Horváth
A., ill. Sebők és Tóth * Bánkeszi – Szentpéter 5:2 (2:1)
góllövő Pšenák 2 * Naszvad –
Nagyölved 6:1 (0:0) Góllövő
Benča 2, Hódosí, Kis, Szabó és
Varga
-boldi-

Jótékonysági vízilabda-mérkőzés
A komáromi vízilabdások igazi sportcsemegének ígérkező, sportágukat népszerűsítő programmal várják
a komáromi termálfürdőbe látogatókat június 6-án
délután fél ötkor. Az esemény fő attrakciója a szlovák
és az olimpiai aranyérmet nyert magyar vízilabda
válogatott egykori és jelenlegi játékosait felvonultató
gálamérkőzés.
A rendezvényből származó bevételből a komáromi
kórház számára szeretnének ágyakat venni.

AT L E T I K A
Legyen ez a hétéves Tibike napja!
Tavaly a kis Tomikáért futottak a festői szépségű üdülőterületen a lelkes terepfutók, akik nevezési díjukkal támogatták a mozgássérült kisfiút. A több száz mozogni,
segíteni akaró ember jóvoltából Tomika egy speciális járókeretet kapott, sőt egy rehabilitációs központ gyógykezelésére is futotta az összegyűlt pénzből.

Tibike oxigénhiánnyal született
és nem sok esélyt adtak neki az
orvosok, de ő nagy harcosnak
bizonyult. Kilenc
hónapos korában
agyi eredetű gyermekbénulást diagnosztizáltak az orvosok, annak is a
spasztikus, diparetikus
formáját,
csökkentett motorikus képességgel.
Számtalan gyógykezelésen esett át
és túl van három műtéten is.
Hatalmas szív, jókedv, küzdés
jellemzi ezt a kis embert.
A lelkes szervezők a következő üzenettel fordultak azokhoz,
akikben él az emberség és a jótékonysági hajlam:
Szólj a barátodnak, csalá-

dodnak, ismerősödnek, üzletfeleidnek, keljetek fel a
kanapéról és töltsünk el egy
mozgással, játékkal, zenével és
jótékonysággal
egybekötött napot!

Hol?

Május 30-án a
Gúta (Kolárovo)
város
melletti
„Dögös” területén. Festői környezet, hajómalom, természet.

Közel egymáshoz
és az univerzumhoz!

DGS

Dögös Sprint 2015

Gyorsasági motorozás

A KN– BiKERS Társulás májusban másodízben rendezte
meg a Dunatáj írt és elektronikus kiadásának médiatámogatásával a motoros fesztivált
és jótékonysági főzőversenyt,
amelyen beteg és rászoruló
gyermekek számára gyűjtöttek a szervezők. Egyik kedvezményezettje az a Szalay
anyuka, aki három beteg gyerekkel próbál meg boldogulni.
A motorosok és szervezők kis
küldöttsége a gyermekekre is
gondolt, és édességet és élelmiszert tartalmazó csomagot
is adományozott, miközben az
édesanya a legsürgősebb fizetnivalókra fordíthatja az össze-

gyűjtött mintegy 800 eurót. Az
akció sikeréhez nagyon sokan
hozzájárultak.
– Reméljük, hogy most valamennyiünk szívét melegség
járja át, köszönet mindazoknak, akik eljöttek rendezvényünkre. Akik pedig az idén
nem tudták kivenni a részüket,
lesz még lehetőségük, ugyanis
a nagy érdeklődésre való tekintettel még az idén megismételjük a rendezvényt – nyilatkozta
Szabó István, a KN BiKERS
egyik oszlopos tagja.
Felvételünkön a lelkes, humanizmusból jelesre vizsgázó szervezők és a Szalay család látható

KEMPO

A törökországi Antalyában került megrendezésre a Nemzetközi KEMPO Szövetség (International KEMPO federation
IKF) és a Török KEMPO Szövetség által a 12. IKF KEMPO
világbajnokság és világkupa, amelyen Szlovákiát, illetve a
csallóközi régiónkat a Szayka Róbert által vezetett Szlovák
KEMPO Szövetség válogatottja képviselte.
Négy kontinens 36 országának Bence 1 ezüst, Marák Róbert
380 versenyzője több verseny- 1 bronz, Vass Mátyás 1 ezüst *
számban is összemérhette tu- Full Contact küzdelem: Nikker
dását. A szlovák KEMPO vá- Ronald 4. hely, Vass Mátyás 1
logatott 8 versenyzőt indított, ezüst, Marák Róbert 1 ezüst,
akik összesen 1 arany-, 6 ezüst- Szalai Ádám 1 bronz, Kanoés 10 bronzérmet szereztek.
zsay Máté 1 bronz, Kádár Filip
Egyéni eredmények:
1 bronz * Self deffense – önvéKata: Földes Timea 1 ezüst, delem: Földes Timea 1 bronz
Schiller Bence 1 bronz * Sub- Kanozsay Máté 1 bronz.
mission Grappling (földharc): Felvételünkön balról jobbra:
Schiller Bence 1 arany, Földes Schiller Bence, Szalai Ádám,
Tímea 1 ezüst, Kanozsay Máté Kádár Filip, Marák Róbert,
1 bronz, Kádár Filip 1 bronz, Szayka Róbert, Nikker RoVass Mátyás 1 bronz * Semi nald, Vass Mátyás, Földes TíContact küzdelem: Schiller mea és Kanozsay Máté
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