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Csütörtökön Komáromban tartott sajtótájékoztatót az
ICOCRIM Nemzetközi Bűnmegelőzési és Korrupcióel
lenes Szervezet. Milan Katrinec bemutatta azokat az iratokat, amelyek alapján az állami bűnüldözési szervek, illetve a Legfelsőbb Ügyészség segítségét kérik a komáromi
KOMVaK feltételezett gazdasági csalásával kapcsolatosan.
Bizonyítottnak látták, hogy a cég több esetben is hiánya
pótlása érdekében különböző berendezéseket „adott el” a
városnak. Így történt ez a már korábban szétszedett és ismeretlen helyre szállított termálfürdői gázmentesítővel,
amely viszont most is ott szerepel a városháza leltárában.
Ugyanez a helyzet a városháza leltárában szerepelő vízórákkal, amelyeket évek óta bérleti díj fizetése nélkül használ a
városi cég. Katrinec rámutatott arra, hogy még Bastrnák
Tibor idejében született meg a cég alapszabálya, amelynek
értelmében a várost képviselő mindenkori polgármesternek
még szavazati joga sem volt a céggel kapcsolatosan. Míg
dr. Marek Anton ebbe belenyugodott, Stubendek László új
alapszabályt fogadtatott el a képviselőtestülettel annak érdekében, hogy rendezni tudja a KOMVaK körül kialakult
helyzetet. A sajtótájékoztató végén az ICOCRIM képviselői
bejelentették, hogy legközelebb is Komáromban lesz sajtótájékoztatójuk, ahol csak Bastrnák Tibor ex-polgármester,
jelenlegi parlamenti képviselő ügyes-bajos dolgairól lesz
szó. Egyébként az ICOCRIM volt az, amelynek nyomozása
a valamikori SMER-es parlamenti képviselő, az „asszonyverő” Jánoš bukását okozta.
Felvételünkön az ICOCRIM dolgozói, Ďurkáč Dušan és
Katrinec Milan, illetve a sajtó munkatársainak egy csoportja látható.
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Tevékenysége elismeréseképp a CONCORDIA

Olimpiai bajnok
pólosok
az észak-komáromi
termálfürdőben

Szent Gorazd-díjat kapott!

Vasárnap a kora esti órákban, fennállásának 35. évfordulója
alkalmából ünnepélyes hangversenyt adott a komáromi Concordia Vegyeskar. Stubendek István alapító karnagy vezényletével Claudio Monteverdi, Bartók Béla, Ádám Jenő, Kodály
Zoltán, Karai József és Tóth Péter művei hangzottak el.
A hangverseny vendége volt a romi Kamarazenekar kíséretébudapesti Országos Széchényi vel adta elő G. F. Händel Anna
Könyvtár Kórusa, amely önálló királynő születésnapi ódája
műsorán kívül a zárórészben a című művét. Az ünnepség keConcordiával együtt, a Komá- retében Elek László, a Szent

András-plébániatemplom esperese adta át Őszentsége, Ferenc
pápa díszoklevelét, amelyben
a kórus tevékenységére küldte
apostoli áldását. Ugyancsak az
ünnepségen vehette át az énekkar a Szent Gorazd-emlékérmet,
amelyet PhDr. Kresáková Jana,
a Nemzeti Közművelődési Intézet igazgatója adományozott.

Június 6-án jótékonysági
vízilabda
gálamérkőzést
szervez a komáromi vízilabda-egyesület. A medencében olyan híres játékosokkal találkozhatnak a
nézők, mint a sydney-i és
athéni olimpián csúcsra érő
Steimetz Barnabás, a Pekingben aranyérmet szerző
Hosnyánszky Norbert, a
világbajnok Szívós Márton.
A szlovák játékosok közül itt lesz az egykori világ
válogatott Gyurcsik Géza,
Nyitranovákról Nižný Peter, Kassáról Nagy Alexander és Veszelits Péter
és persze vízbe szállnak a
Gergely-testvérek (Gerely
István kétszeres olimpiai bajnok, illetve Gergely
Mihály többszörös szlovák
válogatott, Európa-bajnoki
hetedik, világbajnoki nyolcadik helyezett). Nemcsak
a vízben, hanem a parton is
találkozhatunk volt klas�szisjátékossal, hiszen itt lesz
Faragó Tamás is. A rendezvény szervezőitől megtudtuk, hogy az első mérkőzés
(Folytatás a 2. oldalon)

Kampányfogásként tálalt olcsó alapélelmiszerek

Ingyenes vonatozás után áfacsökkentés

Mivel röpke tíz hónap múlva nyakunkon a választások, a Smer támogatottsága viszont csökken, Ficoék már javában kampányolnak. Tavaly novembertől bevezették, hogy a diákok és a
nyugdíjasok ingyen utazhatnak a vonatokon, a dolognak viszont az a szépséghibája, hogy ezzel
a kedvezménnyel édeskeveset érnek azok, akik nem laknak vasútvonal közelében. Történetesen
éppen a leszakadó régiók lakosságáról van szó, ahol a vonatközlekedést rég felszámolták, holott
itt lenne a legnagyobb szükség a szociális csomagra.
Ráadásul a szociális csomag pen Ficóék voltak azok, akik lóban olcsóbbak lesznek az
ebben az esetben sem veszi fi- végül meghiúsították. A Smer alapélelmiszerek. Arról nem
gyelembe nemcsak a területi, kongresszusán nyilvánosság- beszélve, hogy a környező
hanem az egyéni rászorultsá- ra hozott szociális csomag országok közül nálunk a leggot sem, hiszen a gazdag és legfontosabb tételének az magasabb az élelmiszerek
szegény egyaránt részesül a alapélelmiszerek
áfájának áfája, tehát úgymond van mit
kedvezményben. Ugyancsak 20 százalékról 10 százalék- csökkenteni. És még valami:
a hoztam is meg nem is, ad- ra való csökkentése számít. a kormány szociális csomagtam is meg nem is népmesei Arra viszont semmi garancia ja annyira szociális, hogy kokategóriába tartozik az a kam- nincs, hogy az üzlethálózatok rántsem csak a rászorulóknak
pányfogás, miszerint nyár- nem „nyelik le” az áfacsök- kedvez, mi több, inkább a
tól olcsóbb buszközlekedést kenést, azaz a csökkentés magasabb jövedelműek pro-zsuígérnek azon diákok számára, mértékének megfelelően va- fitálhatnak belőle.
akik iskolába menet buszról
szállnak át vonatra, vagy for- Nehezebb lesz elhúzni a pereket,
dítva.
S ha csökken a támogatott- s a bíró a tárgylást megelőzően megegyezést javasol
ság, akkor a Smer ismét előhúzza a bűvészcilinderből
az alapélelmiszerek áfájának
csökkentését, mellyel már
A parlament új polgárjogi perrendtartást fogadott el, hatályon kívül helyezve ezzel a szocitöbbször kecsegtettek, de épalista perrendtartást. Az új perrendtartás, mely, amennyiben az államfő aláírja, jövő júliusban lép érvénybe, három új polgárjogi kódexből áll, s remélhetően legfontosabb erénye az
lesz, hogy felgyorsítja a polgári perek menetét.

Új polgárjogi perrendtartás

A veszekedés halállal végződött

Tragédia Bátorkeszin

István egyedül élt abban a házban, amelynek felerészben volt a tulajdonosa. A házrésznek lényegében már értéke sem volt, ugyanis nyolc évvel korábban lefoglalta a végrehajtó. A férfi alkalmi munkákból élt, néha a községi közmunkákba kapcsolódott be. Számára múlt hét
péntekén, 53 éves korában ért véget a földi lét, amikor egy barátságosnak indult beszélgetés
veszekedéssé fajult.
Egy órával éjfél előtt érkezett „vendég” kést rántott és azt dolásba, vendégségbe épeszű
a helyszínre a mentőszolgá- a házigazda jobb combjába ember nem visz magával egy
lat ügyeletes orvosa, ám már döfte. A szúrás ütőeret ért és 9 cm pengehosszúságú vacsak a halál beálltát tudta az áldozat egyszerűen elvér- dászkést.
konstatálni. Mint a nyomo- zett. Gyilkosa azt állította a A rendőrök egyelőre gyilkoszás megállapította, L. István nyomozóknak, hogy önvéde- ság vádjával indítottak nyoszomszédjával, az ugyancsak lemből volt kénytelen a kést mozást és kezdeményezték
53 éves B. Gáborral tartóz- használni. Mindez ellentmond B. Gábor előzetes vizsgálati
kodott a lakásban, amikor a a logikának, hiszen szomszé- fogságának elrendelését.

Komáromi
díjazottak

Az elmúlt napokban adták
át a Nyitra megye kulturális életében végzett
tevékenységéért odaítélt
Nyitrai Lunica elnevezésű díjat. A kitüntetettek
között volt Littvová Alžbeta, a komáromi könyvtár igazgatója, aki a járás
könyvtárainak fejlesztéséért, illetve Mácza Mihály
történész, aki a történeti
gyűjtemények létrehozásáért és publikációs tevékenységéért kapta meg a
megyei kitüntetést.

Május 20-án rövid idő alatt
több mint 60 mm csapadék
hullott Gútára. A jéggel „dúsított” zivatar eredményeképp
hatalmas tócsák alakultak ki,
mert sok helyütt eltömődtek
a lefolyók nyílásai. A város
nemrégiben felújított csatornázása azonban jól vizsgázott. Problémák csak az
ún. abeszíni új utcákban keletkeztek, ahol a pincegarázsokba befolyt a víz. * Egy
héttel később, május 27-én a
Komáromi járás keleti részében hullott 100 milliméternyi, özönvízszerű csapadék.
Szentpéterre, Bátorkeszire,
Mudroňovóra és környékére a felázott domboldalakról
sárlavina zúdult, több autót
elsodort, s betört a családi házakba, kertjeikbe. Több százezer eurós kár keletkezett.
Felvételeinken az ítéletidő pillanatait idézzük fel.

Véget vet továbbá a bírósági küldemények kézbesítése
kapcsán felmerülő huzavonának, mivel ezeket az érintett
személy állandó lakhelyére
küldik, s amennyiben az kézbesíthetetlen, három nap múltán kézbesítettnek tekintik
majd. Amennyiben a bíróság
nem tudja kideríteni az érintett
címét, elegendő, ha a határozatot vagy idézést az interneten vagy a bíróság épületében
levő hirdetőtáblán teszik közzé. Mindez nem vonatkozik
azokra a küldeményekre, me-

lyekben illeték vagy büntetés
kifizetését követeli a bíróság.
Véget vetnek továbbá a bírósági perek során bevált időhúzási
módszerekkel való trükközéseknek is. Ezek egyike volt,
hogy a felek folyamatosan
újabb és újabb bizonyítékokat
nyújtottak be. Ezután a bírónak joga lesz meghatározni a
bizonyítékok benyújtásának
végső határidejét. A perek hátráltatásának további módszere
volt a bírák elfogultságára hivatkozva panaszt benyújtani.
Erre ugyan továbbra is lesz

lehetőség, ám amennyiben
megalapozatlannak ítélik, a
panaszost 500 eurós büntetés
fizetésére kötelezik.
Ugyancsak pozitívum lehet és
talán a felesleges peres ügyek
számát csökkenti, hogy a bíró
a tárgyalás megkezdése előtt
az akta áttanulmányozása
alapján berendeli a peres feleket és ismerteti velük, mi a
véleménye az ügyről, milyen
döntést tart valószínűnek. Ez
egyes esetekben pereskedés
nélkül megegyezésre ösztönözheti a feleket.
-zsu-

Ha szerda van, akkor jön az ítéletidő?
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Amíg az Európai Uniónak az ázsiai, közel-keleti és af-

rikai országokból menekülő tízezrek illegális bevándorlása
okoz egyelőre szinte megoldhatatlan gondot, addig – ennél
kevésbé látványosan – vén kontinensünk egy másik csendes
elözönlése is folyamatban van már hosszú évek, évtizedek óta.
Ez esetben azonban olyan növény- és állatfajok megjelenéséről van szó, amelyek az európai őshonos flóra és fauna számára nem kevés veszélyt rejtegetnek, hiszen természetes ellenségük nem lévén fokozatosan túlszaporodnak és elveszik az itt
honos fajok életterét. A legtöbb „bevándorló”, mint kiderült,
az Újvilágból származik. A nemkívánatos növényi jövevények
esetében gondoljunk csak a szinte kiirthatatlan parlagfűre, de
egyre gyakoribbak a híradások olyan állatfajok megjelenéséről is, amelyek őshazája ugyancsak a tengerentúlon van. S
hogy mindebben mennyire ludas maga az emberi meggondolatlanság, illetve az éghajlati viszonyok gyors, és a melegövi állatfajok tartós európai „letelepedésének” olyannyira kedvező
változása, azt döntse el a kedves olvasó.
A tévéhíradók olykor furcsa éppen az ékszerteknőcöknél
esetekről számolnak be. Az többek között azt olvashattuk,
utóbb például egyetlen napon hogy az Észak-Amerikában
láthattuk, hogy egy lengyelor- honos számos alfaja Európában
szágbeli tóból egy „termetes” csakis akváriumban, illetve terpoliptetemre bukkantak a hor- ráriumban tartható, mert az ittegászok, míg egy tévécsator- ni szabad természeti viszonyonával arrébb annak lehettünk kat nem viselik el. Márpedig,
szemtanúi, amint egy budapesti mint azt a példa mutatja – hála
tóból rekordméretű ékszertek- a klimatikus viszonyok gyors és
nőcöket gyűjtenek össze, s ami- látványos változásainak – szakor a riport készült, már a negy- badon eresztve már nálunk is
venedik példány befogásánál vígan megélnek a szabadban.
tartottak. Az egyik és a másik Ez talán nem is lenne olyan
esetben nyilván úgy kerültek nagy baj, csakhogy fennáll a
a nálunk a természetben elő reális veszélye annak, hogy az
nem forduló jövevények a tóba, ékszerteknőcök túlszaporodják
hogy a díszállatkereskedésben és ezzel életterükből teljesen
vásárolt kedvencét megúnva kiszorítják nálunk őshonos szea „gazdi” egyszerűen a legkö- rényebb rokonaikat, a mocsári
zelebbi tóba pottyantotta, nem teknőcöket. De hasonló példágondolva arra, hogy „jópofa” kért nekünk sem kell a szomcselekedetének komoly követ- szédba mennünk.
kezményei lehetnek. Amint ez Néhány héttel ezelőtt a Holta példa is mutatja, sok tekin- Vágon járva nem kis megletetben át kell majd írnunk az petéssel tapasztaltam, hogy a
állattankönyveket, amelyekben vízparthoz közel egy nyolc-tíz

„Szegénységi”
bizonyítvány

ékszerteknőcből álló kisebb kolónia vígan napozik egy uszadékfán. A nagyobb példányok
mérete elérte a 20 centimétert
is, s így felnőtt egyed lévén akár
tíz éves is lehetett. Azt, hogy
hány „családtag” úszkálhatott
még a víz felszíne alatt, vagy
éppen a környéken, nem tudtam
megállapítani. Nos, ez a történet is ugyanúgy kezdődhetett,
mint a többi bizarr eset. Valaki
ékszerteknőcét megúnva, évekkel ezelőtt szabadon eresztette
a Holt-Vágon. S ha már éppen
az ékszerteknőcök esetével
foglalkozunk, ejtsünk róluk
néhány szót. A nálunk díszállatkereskedésben kapható (néhány
alfajának a behozatalát és árusítását korábban már betiltották) ékszerteknőcök őshazája

Komárom város
Klapka tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlan versenytárgyalás útján történő
bérbeadási szándékáról
A komáromi képviselő-tes- parcellaszám alatt szerepel, hető a Komáromi Városi Hitület 2015. május 21-én kelt s a komáromi kataszterben vatal vagyonkezelési osztá196/2015-ös számú határoza- a 6434-es tulajdonlapon van lyán, a 945 01 Komárom, Vár
ta értelmében jóváhagyásra vezetve. Kikiáltási bérleti sor 3. szám alatt – emelet, 13
került a város tulajdonát ké- díj: 40 euró/m2/év, ami egy- C ajtószám, illetve a 035/2851
pező ingatlan kereskedelmi úttal a legalacsonyabb ös�- 379-es, a 035/2851 319-es teversenytárgyalás útján törté- szeg. A bérlet meghatározott lefonszámon.
nő bérbeadása a Törvénytár időre, 5 évre szól, háromhavi A versenytárgyalás tárgyát
138/1991-es számú, a községi felmondási idővel, játékauto- képező vagyonra vonatkozó
vagyonról szóló törvény 9-es maták üzemeltetésének kizá- általános és műszaki informáparagrafusa 9. bekezdése és a rásával.
ciók, valamint annak megtekésőbbi vonatkozó törvények, A versenytárgyalás meghir- kintése ügyében forduljanak
valamint a Kereskedelmi tör- detése és feltételei, beleértve a Komáromi Városi Hivatal
vénykönyv 281-es és a többi a javaslattétel határidejét, ol- vagyonkezelési osztályához a
vonatkozó paragrafusa értel- vashatók
következő telefonszámokon:
- a város hirdetőtábláin,
mében.
035/2851 379, 035/2851 319.
A nyilvános versenytárgyalás - a város internetes oldalán:
Stubendek László mérnök,
tárgya a Zichy-palotában lévő www.komarno.sk
polgármester
33 négyzetméternyi, nem A versenytárgyalás meghirlakáscélokat szolgáló helyi- detése és feltételei, valamint
ség, mely a C registerben a szerződésminta írásos és
29/1-es parcellán, 1044-es elektronikus formában kér-

Rablótámadás Komáromban

Előre kiszemelték áldozatukat, akinek a nyakában egy szép
aranylánc volt. Ez szúrt szemet támadóinak, amiért a Tó utca
egyik tömbházának lépcsőházában a 67 éves hölgyet megtámadták és nyakából letépték az ékszert.
A rablók ugyan elszaladtak, de néhány nappal korábban egy Rákózsákmányuknak nem soká örülhet- czi utcai lakásba is betört. A nyitott
tek. A hölgy a kiérkező rendőrök- ablakon keresztül hatolt be a házba,
nek pontos leírást adott támadói ar- ahonnan két notebookot tulajdonícáról és ruházatáról is. A rendőrök tott el, melyek együttes értéke 800
ennek alapján hamarosan elfogták euró volt. Társa, a 26 éves Péter
a rablókat. A kihallgatás során ki- a lakásbetörésben nem vett részt.
derült, hogy az egyik tettest, mint A tettesek ellen rablás gyanújával
ismeretlen elkövetőt már kereste a indult eljárás, de Gyulát magánlakrendőrség, ugyanis a 23 éves Gyula sértéssel is vádolják.

Észak-Amerika, ahol Indianától
Texasig terjedően nagy számban előfordulnak. Páncéljának a
hossza akár a 20 centimétert is
elérheti, és a hímek testtömege
az egy kilogrammot is. Társas
lény, csoportokban sütkérezik a
napon, halakkal, vízinövények-

kel, rovarokkal és puhatestűekkel táplálkozik és akár negyven
évig is elélhet.
Sajnos az ékszerteknőcök példája nálunk sem egyedülálló.
A horgászok a megmondhatói
annak, mennyire elszaporodtak
vizeinkben a hasonló módon
szabadon eresztett amerikai törpeharcsák, vagy akár az ugyancsak a tengerentúlról származó
amerikai márványrákok. Mindkettő invazív állatfajta, s itte-

ni ellenségük nem lévén mód
felett elszaporodnak. Kevésbé
bosszantó esetként végezetül
megemlíthetem még a lohóti
termálforrás csordogáló vizét,
amelyben egy „jótét lélek” évtizedekkel ezelőtt szabadjára engedte akváriumának díszhalait,
amelyek – köszönik szépen – azóta
is jól megvannak.
Bár napjainkban a
világnak nem az a
legnagyobb gondja, hogy ki mit
cselekszik a díszállatkereskedésben
drágán megvásárolt kedvenceivel,
mindenkinek meg
kellene fontolnia, hogy amen�nyiben érdektelenség vagy
egyéb okok miatt meg szeretne
szabadulni tőlük, azt miként
cselekszi. A szabad természetben kiengedni – minden jópofaság ellenére – súlyos meggondolatlanság. Aki nem hiszi,
kérdezze csak meg a zoológusokat...
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei
a Holt-Vágon készültek)

Olimpiai bajnok pólosok

az észak-komáromi termálfürdőben
(Befejezés az 1. oldalról)
16,30-kor kezdődik, az extraligába feljutó komáromi férficsapat ellenfele Pőstyén lesz.
Ezt követi a nap csúcspontja,
a gálamérkőzés. Itt a két csapat
kapitányai a Gergely-fivérek
lesznek, a szlovák és magyar
játékosokon kívül Komárom-

ban nevelkedett egykori pólósok lesznek a csapatok tagjai.
Az eseményre a belépés ingyenes, a kijelölt gyűjtőhelyeken
adakozhatnak az nézők, hiszen
a vízilabda-egyesület a befolyt
adományokból az észak-komáromi kórháznak szeretne modern kórházi ágyakat venni.

Komárom város

A statisztikai adatok mögött ez
esetben emberi sorsok, mindennapi küzdelmek és megpróbáltatások, esélytelenség és reményvesztettség bújik meg. A szegénységről
készült ugyanis felmérés, az emberi nyomorúságot vették górcső
alá a számadatok emberei. Az
uniós jövedelmekről és életkörülményekről készült felmérésből
kiderült, hogy tavaly Szlovákiában összesen 660 ezer embert fenyegetett a szegénység, miközben
a szegénységi küszöb az egy főre
jutó ekvivalens jövedelem 60 százaléka, azaz 341 euró volt.
Ugyancsak megállapítást nyert az
a szomorú tény, hogy továbbra is a
jövő generáció képviselőit, a gyermekeket fenyegeti leginkább a
szegénység hazánkban. Szegénység szempontjából a legérintettebb
réteg a munkanélkülieké, megközelítőleg 50 százalékuk él a szegénységi küszöb alatt. Ugyancsak
elszomorító tény, hogy minden
huszadik munkavállaló nem tud
megélni a jövedelméből, ők képezik a dolgozó szegénység csoportját, s a lakosság 5,7 százalékát
alkotják. A nyugdíjasoknál kissé
jobb a helyzet, 6,7 százalékuk került a szegénységi küszöb alá. Ami
a gyermekszegénységet, illetve a
családok helyzetét illeti, érdekes,
hogy inkább az egygyermekes
családok vannak rosszabb helyzetben. Nem meglepő viszont, hogy
a legjobb helyzetben Pozsony,
Nagyszombat és Trencsén megye
van, itt a szegények aránya 8 százalék körül mozog. A legrosszabb
a helyzet Besztercebánya megyében, egy fokkal jobb pedig Eperjes
megyében.
A rideg számok mögött emberi
sorsok, reményvesztettség, rossz
egészségi állapot, a kitörésre való
esélytelenség, tönkrement életek és
házasságok, alkoholizmus, öngyilkosságok, bűnözés, szenvedélybetegség és sok-sok veszélyeztetett
gyermek rejlik. Gyermekek, akiknek a gondtalan gyermekkor helyett a nélkülözés, szerencsésebb
társaikkal szemben a behozhatatlan hátrány az osztályrészük. A
660 ezer szegény ember (jelentős
részük önhibáján kívül került a
szegénységi küszöb alá) még akkor is nagyon sok, ha Szlovákia
uniós összehasonlítás tekintetében
állítólag nem áll olyan rosszul.
Ezen azért el kéne gondolkodnia a kampányra javában készülő
uralkodó pártnak, melynek szociális csomagja inkább ötletelésnek, mint szociálisnak minősül...
-nkzs-

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:
– a 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 írásban értesítjük
a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről.
Komárom, 2015. május 15.
Stubendek László mérnök,
polgármester

Európa német utcáit jártuk

OVIBRADER
A Vi s z t a b e m u t a t ó j a
Nyolcadik bemutatójukat tartják június 5-én, pénteken este 18 órától az Ipari Szakközépiskola színjátszói. A Viszta (Vidám Iparisták Színjátszó Társulata)
eddig a Hair, a Képzelt riport…, A dzsungel könyve
és a Grease című musicalek mellett bemutatott egy
verses összeállítást Szerelem és más népbetegségek
címen. Rendhagyó módon eljátszották Lúdas Matyi
történetét, valamint Shakespeare Hamletjének diákszínházi változatát Hamlet-variációk címmel.
Az idén Garaczi László igen lesz-e neki megvívidőszerű témát feszegető da- nia az Élet harcarabját adják elő Kiss Péntek it vagy nehezebb?
minden
József rendezésében. Az Ovi Esetleg
brader egy olyan fiúról szól, keservünk a férfilét
aki képtelen kimondani azt a megéléséből fakad…
szót, hogy: szeretlek. Anyja Ilyen kérdésekre keresi a
elviszi egy pszichoterapeutá- választ az egyórás előadás,
hoz, aki „végigutaztatja” őt az amelyben Angyal Gábor, Benedek Bence, Cseh Petra,
életén.
Az előadás ugyanígy végig- Fischer Noémi, Győrög Samu,
vezeti a nézőt a felnőtté válás Horváth Dávid, Lipóti Viktókeservein. Végül felmerül a ria, Lovász Erika, Marafkó Takérdés: változik-e valami Fá- más, Patus Arnold játsszanak.
bián Péter életében? Könnyebb A zenei kíséretet Kovacsics

A Selye János Gimnázium lelkes némettanárnői jóvoltából idén is eljutottunk Németországba.
A kirándulás meghirdetésekor az elsődleges úti cél – a manapság sok helyütt Európa fővárosának tartott – Berlin volt, ám a szervezés folyamán a terv bővült. Berlin ugyan megőrizte
kiemelkedő pozícióját a programtervezetben, de a hosszú buszutazás során útba ejtettük a
tragikus múltú Drezdát is.

Olvasópróba az ipariban
Dávid biztosítja. Fény- és hangtechnikusok: Ádámka Balázs és
Hrabovszki Gyula. Az előadást
Kiss Péntek József rendezte.
A belépés a bemutató előadásra
díjtalan. Mivel kamaratérben
játsszák, az egyes előadásokra
csak hatvan néző fér be.
-kpj-

A GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttese
magyarországi barátai meghívásainak tett eleget

Csak egy kicsit el a főzőkanáltól!

A Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes
karát és hangszeres kamaraegyüttesét az iskola azon egykori diákjai alapították, akik az
iskolai gyermekkórusban szerették meg a közös éneklést, a kórusmuzsikát, és mindmáig
örömmel, azaz gaudiummal énekelnek; innen a nevük is.
Tizennégy évvel ezelőtt, a
gyermekkar fennállásának 40.
évfordulóját ünneplő hangverseny (amelyen 90 egykori
gyermekkari tag énekelt önálló kórusként) után jött a „kemény mag” felkérése: „Alapítsuk meg az iskola felnőtt(ek)
kórusát! Csak egy kicsit el a
főzőkanáltól! Járjunk össze
kéthetente!” De, mint mondják: „evés közben jön meg az
étvágy”, jöttek a felkérések:
nyissuk meg a kiállítást, szerepeljünk az ünnepi műsorban,
a különféle emlékműsorokban,
vegyünk részt baráti kórustalálkozókon stb. Így fokozatosan nagyobb sebességre kellett
kapcsolni, a „főzőkanáltól” jóval messzebbre kellett menni;
egyre rendszeresebb munkát
kellett végezni. Kialakultak és
rendszeressé váltak saját rendezvényeink, dalos ünnepeink: Adventi koncert, a VOX
HUMANA – tavaszi énekkari
fesztivál, a nyári baráti kórustalálkozó – amelyeken mindig
fellép egy-egy vendégszereplő,
baráti társaság; majd következnek a visszahívások.
2015. május 10-én régi barátunk, a solymári CORVINUS
vegyes kar – a solymári Férfikar Fábián Attila, a budapesti
Pro Fun Kórus Énekes Katalin,
a GAUDIUM vegyes kar és
hangszeres kamaraegyüttese
Stirber Lajos vezette együttesek részvételével – szervezte
meg tavaszi kórustalálkozóját
Solymáron. Rozványi Dávid
– az idei Jókai-díj pályázat díjazottjainak egyike – kedves
solymári jó barátunk blogjáról
idézem: „Az én kis falumban,
a Pilisi-medence déli oldalán
csodálatos dolgok történnek
ám! Most vasárnap éppen egy
dalos találkozó, solymári, budapesti és észak-komáromi
kórusok ünnepeltek együtt…
Mit is? Talán a tavaszt, talán
a közelgő nyarat, de leginkább
az együttlét örömét.” Igen,
nagyon jól éreztük magunkat
mind a hangversenyen, mind
az azt követő fogadáson is.
Ott is folytatódott a „hangverseny”: egymásnak énekeltünk
az „együttlét örömével”. Köszönjük a CORVINUS-nak
és kedves karnagyának, Lógó
Tibornak a meghívást, a barátkozást. Ismét Rozványi Dávid
rólunk: „…ugyanazt a tisztaságot és erőt érzem bennük, mint
hónapokkal ezelőtt a Felvidé-

„A dalos versenyek, a művészi szellem hóhérai,
adjanak helyet dalos ünnepeknek…”
(Kodály Zoltán)

ken. Azt hiszem, ők kincskeresők, hiszen nemcsak őrzik, de
meg is keresik azokat a kincseket, miket elfelejteni igencsak
hajlamosak vagyunk.” Kedves Dávid barátunk, a GAUDIUM szeretett tiszteletbeli
tagja, Nagy Ferenc által írt és
Solymáron elmondott, Ha nem
nyújtunk kezet című versével kapcsolatosan pedig így
ír: „Ahogy igaz volt a vers is,
ami a dalokat megszakítva a
felvidéki magyarság sorsával
szembesített minket – de mert
ez a vers túl szép ahhoz, hogy
eldugjam egy blogbejegyzésemben, majd külön osztom
meg.” Majd blogbejegyzését
így zárja: „…nekem még egy
ajándékot adott ez a nap: a
komáromi Gaudium vegyes
karnak odaadhattam a nekik írt
versemet.” Kell-e ennél szebb,
nagyobb elismerés? Kedves
Dávid, nagyon köszönjük!
2015. május 16-án a GAUDIUM ismét útra kelt. A Pápai
Éneklő Szülők Kórusa és karnagyuk, dr. Szatmáry Péterné
Rédei Margitta kedves meghívásának tettünk eleget. A
kórus – a pápai Erkel Ferenc
Ének-Zenei Általános Iskola
énekkarainak egyike – énekkari találkozóval ünnepelte
fennállásának 15. évfordulóját.
Ismét nagy öröm volt együtt
lenni azokkal – Rezi Kórus –
Cserepes Gabriella, Móri Kórus – Nagy Ildikó, Gyarmati
Kórus – dr. Szatmáry Péterné
– Rédei Margitta karnaggyal
az élen, akik a mester, Kodály
Zoltán tanítását vallják: „A dalversenyek (…) adjanak helyet
a dalos ünnepeknek”. A hangverseny a pápai evangélikus
templomban volt. Már maga a
helyszín is ünnepi hangulatot
árasztott, és az egymás után
fellépő kórusok más-más műsora azt csak fokozta. Együttesünk, „a felvidékiek” fellépését
érezhetően nagy érdeklődéssel
várták; nagy örömünkre állótapssal köszönték meg.
Kedves (új) barátaink szeretettel és élményekkel teli kétnapos programot – városnézés,
fellépés, fogadás, fürdőzés –
szerveztek számunkra, amit ezúton is köszönünk, és mint énekeltük is, kívánjuk: „… mint
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tenger csöppjei, sík mezőknek
füvei, oly nagy bőven szálljanak Rád égnek áldásai.”
Kedves vendéglátóinkat, a
Pápai Éneklő Szülők Karát
tisztelettel és szeretettel várjuk Révkomáromba június
20-ra (a Jókai Mór Alapiskola
fennállásának 60. évfordulója alkalmából) a GAUDIUM
vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttese újabb rendezvényére, KONTRASZTOK
című szórakoztató műsorára.
Stirber Lajos

Kóruspódium:

(7.)

Számomra az egész kirándulás
alatt ez a város jelentette a legnagyobb, s egyben legkevésbé
várt meglepetéssel ötvözött
csodálatot. A második világháború végén a város súlyos,
mondhatni mindent elsöprő
bombázást szenvedett el, ám
ma ebből mit sem érzékelni. A
festői szépségű tereket, templomokat, emlékhelyeket mesteri pontossággal rekonstruálták.
Olyannyira figyelnek az eredetiségre, hogy az ember szinte
észre sem veszi, hogy valójában egy 21. századi nagyváros
utcáit rója.
Berlini körutunkat rögtön első
nap a Reichstag, azaz a parlament megtekintésével kezdtük.
Személy szerint rengeteget merítettem a színvonalas, mélyreható és átfogó idegenvezetésből,
melynek révén ismereteket szereztem a parlament felépítéséről,
az egyes frakciók ideológiájáról, elhelyezkedéséről a politikai palettán, helyéről a plenáris
ülésteremben, valamint a német
választási rendszerről. Úgy gondolom, ezek az információk nem
csak a politika iránt érdeklődő
számára bírnak nagy jelentőséggel, hanem a ma embere, Európa
polgára számára egyaránt. Napjainkban Németország nehezen
definiálható pozíciót lát el mind
kontinensünk, mind a világ politikai életében, meghatározó
eseményeinek alakulásában. Az
épület egészét áthatja az erő, a
hatalom légköre, mely mégis
egy bizonyos megnyugtató jelleggel hat az emberre.
A parlament megtekintését egy
buszos városnézés követte, mely
gyakorlatilag minden fontos és
látványos helyre eljuttatott minket, valamint információkat szolgáltatott a város történelméről,
mindennapjairól, hangulatáról.
Másnap ismét útnak indultunk,

A német parlament épülete előtt
ezúttal csak a közelbe, a potsdami Sanssouci kastélyhoz. Megismerkedhettünk a rokokó stílus
sajátosságaival, a kastély történetével, felépítésével, valamint az
építtető, Nagy Frigyes életével.
Délután a nagynevű Check Point
Charlie Múzeumot kerestük fel.
Különösen nagy kíváncsisággal érkeztem a kiállítótermekbe, hiszen mindig is érdeklődve
fordultam a múlthoz, kiemelten
a 20. század eseményeihez, a
kommunizmus éveihez. Boldog
büszkeséggel töltött el, mikor
felfedeztem a falat, mely teljes
egészében népünk 1956-ban vívott szabadságharcának állított
emléket.
Kora este ismét Berlin turistalátványosságainak szenteltük figyelmünk egy kellemes hajózás
keretében a Spree folyón.
A következő napon tartalmas
órákat tölthettünk el a híres berlini Múzeumsziget Pergamon nevet viselő múzeumában, ahol antik kincsek áradatát csodálhattuk.
Később felkerestük a Potsdamer Platz egyik felhőkarcoló-

ját, melynek tetejére Európa
leggyorsabb liftje mindössze
10 másodperc alatt repített fel
bennünket. A tetőről káprázatos
kilátás tárult elénk a belvárosra.
Egészen más jellegű élmény volt
a város, melyet a napokban fedezünk fel madártávlatból szemlélni. Innen az ismert NDK-beli
találkozóhely, az Alexanderplatz
felé vettük az irányt. A tér máig
megőrizte funkcióját, ma is kedvelt találkozóhely a fiatal generációk körében, majd este egy
akrobatikus showműsor résztvevői voltunk a Fridrichstadt Palast
hatalmas épületében.
Pénteki zárónapunkra a tanárnők
meglepetésprogrammal készültek: bebarangolhattuk a híres
berlini állatkertet.
E minden tekintetben gazdag és
élményteli programsor után szerencsésnek érzem magam, hogy
részese lehettem az útnak és remélem, hogy ezzel a kirándulással
egy hagyomány alakul ki iskolánkban, mert a jövő generációinak is hasznos tapasztalata lehet.
Hunčík Rebeka, III. D

Harmincöt éves a komáromi Concordia

Vasárnap hatalmas sikert aratott a Duna Menti Múzeum dísztermében a Concordia Vegyeskar. Összeforrott csapat, pontos intonáció, szívet melengető átélés.
Ez a sikerük titka. Néhányuk visszaemlékezését hét héten át közöltük. A többiekét majd a negyvenedik évforduló alkalmából...
Pásztor Éva szoprán:

2010 januárjában Szalay Sziszó
„előmelegített széke” várt az első
sorban. Úgy gondoltam az ilyen
gesztusnak nem lehet ellentmondani, és jó gondoltam... Kisgyermekes
anyukaként, szinte feltöltődés minden hétfői próba, közös éneklés, a
családias légkör, a jó hangulat tart
itt. Szakmabeliként, pedig csak tanulhatok kiváló karnagyunktól és
általam nagyrabecsült kolléganőimtől. Kedvenceim a hangszerkíséretes
népdalokat feldolgozó kórusművek,
de egyre inkább kezdek ráérezni az
eleinte szokatlannak tűnő kortárs
művekre is. Valamennyi fellépés,
„kiruccanás” élmény számomra,
mert mindig történik valami új, új
helyeken járunk, új kórusműveket
hallunk, új emberekkel találkozunk,
de nemegyszer előfordult, hogy régi
osztálytársaimmal, ismerősökkel is
találkoztam, mert kicsi a világ, és
énekelni jó.

Gyökér Lajos (tenor): Az énekkari pályafutásom a 70es években kezdődött, amikor beléptem a dél-komáromi
Jézus Szíve-templom kórusába. Egyházi énekeket, miséket, passiókat énekeltünk. A 80-as évek második felében volt egy közös fellépésünk a Concordia énekkarral,
Mozart misét énekeltünk. Akkor azt gondoltam, hogy
szívesen énekelnék ebben a kórusban. Néhány hónapot
énekeltem is itt, aztán a társadalmi változások miatt a
politikát választottam. Sajnos, ebben az időben az éneklésre nem jutott időm. (akkoriban a templomi kórus is
feloszlott.)
Zernovácz Géza – az énekkar egyik tagja, kedves jó
barátom, a család jó ismerőse –, többször jött hozzám
látogatóba és gyakran megkérdezte, hogy mikor jövök
vissza a Concordiába énekelni. Mivel az énekkarnak jó
hírneve volt, a repertoárja érdekelt, a különleges koncertjei és a tagok zenei gyakorlata is ösztönzött arra,
hogy én is a kórus tagja lehessek. Mint minden kezdő
énekesnek, nekem is bele kellett jönnöm az éneklésbe.
A rendszeres otthoni felkészüléseket és a próbára járást
fontosnak tartottam. Egyre több darabot tanultam meg
az évek folyamán, ami nekem, amatőr énekesnek biztosabb kiállást adott.
Körülbelül 20 éve tagja vagyok ennek a kórusnak: belföldi és külföldi versenyeken és koncerteken vettem
részt, a sikereknek nagyon örültem, hogy én is hozzájárulhattam azoknak eléréséhez. A galántai Kodály Napok
mindig nagy élmény számomra. Érdekesnek találom,
ahogy a felvidéki kórusok énekelnek, és a műsoraikat
előadják. (Szt. Gellért püspökre gondolva elmondhatjuk, hogy boldog az a nép, amelynek ilyen gyönyörű
dalai vannak.) A Concordia tagjaként örülök, hogy ennek a kórusnak a tagja vagyok, nagyon sok szép művet
tanultam meg az évek folyamán, ezek a darabok mindig
örömmel töltenek el, és a közös éneklés mindig felüdít
a próbák után. A 35 éves jubileumra nagyon készülök,
ez egy nagy nap lesz a kórus történetében. Mindenkinek
szép felkészülést és vidám éneklést kívánok.

Tóth Szilvi: A kórusba 15 évvel ezelőtt,
2000 júniusában kerültem. A zene és az
éneklés szeretete az, ami oda csábított.
Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy
kórustag legyek,
hiszen gyerekkorom óta folyamatosan énekeltem,
és aktív tagja
voltam az iskolai
énekkaroknak is.
S mivel az éneklést az iskola befejezése után sem
szerettem volna abbahagyni és a szülővárosomban megszűnt a felnőtt kórus, így
szinte automatikusan a Concordiára esett a
választásom. Azóta is hű maradtam hozzá.
A szüleimnek köszönhetem, hogy a zene
nagyon fontos része lett az életemnek,
hiszen születésem óta igyekeztek ebbe az
irányba terelgetni, s mivel apukám zenét
tanított, így már egész fiatalon megismerkedhettem a különféle hangszerekkel,
művekkel és zenei irányzatokkal, ráadásul gyakran eljárogattam vele az énekkari
próbáikra. Igazából akkor határoztam el,
hogy én is kórusban fogok énekelni egyszer, amikor először hallottam Kodály
Esti dalát. Ott, abban a percben beleszerettem.
Ugyanaz tart itt, ami idehozott, az éneklés
és a zene szeretete. Meg persze az is, hogy
szeretem a csapatmunkát. Minden művet
örömmel énekelek, de Eric Whitacretől a
Lux aurumque, Pablo Casalstól az O vos
omnes, Karai Józseftől az Estéli nótázás,
valamint Zdeněk Lukáštól a Quis potest
dicere, de nagyon hálátlan dolog lenne
tőlem kihagyni a Beliczay F dúr misét,
a Magyar éneket, a Hiszekegyet, és természetesen még mindig nagyon szeretem
Kodály Esti dalát is.
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Növényvédelem

Nászút helyett

Időszerű munkák a kertekben

A tűlevelű örökzöldek közül a
lucfenyőn és az ezüstfenyőn
tavasszal találkozhatunk a lucfenyő- vagy más néven ezüstfenyő-levéltetűvel (Elatobium
abietinum). Az egyik legjelentősebb lombkártevőként tartjuk
számon, amely főleg enyhe telek után, túl száraz vagy nedves
és huzatos helyen veszélyezteti
a fent említett két fenyőfajt.
Kezdetben sárga foltosodás,
majd az idősebb tűlevelek teljes elsárgulása, barnulása, nyár
elejére pedig erőteljes hullása
következik be. A fiatal leveleket – a levéltetvek többségével
ellentétben – nem támadja, a
károsítás jellegzetesen az idősebb, illetve a korona belső,
alsó részén található levelekre
terjed ki. A kb. 2 mm-es, zöld
színű tetvek szívogatása miatt csökken a fotoszintetizáló
felület, amely nagymértékben
hozzájárul a fák kondicionális
leromlásához. A lucfenyő-levéltetű szerencsére nem minden évben jelentkezik tömegesen, ha pedig mégis jelentős
károsításra van kilátás, akkor is
megfelelően védekezhetünk ellene. Vegetációs időben a Decis
vagy a Mospilan 20 SP adhat
védelmet. Ezek szabadforgalmú készítmények. A II. forgalmi kategóriájú szerek közül pl.
a Danadim Progress jöhet számításba.
A közönséges lucfenyőn és annak egyes rokonain (Picea spp.)
gyakran találkozhatunk a lucfenyő-gubacstetvek kárképével.
Az egyik legelterjedtebb faj a
sárga
lucfenyő-gubacstetű
(Sacchiphantes abietis). Ez a
kártevő lárva alakban a rügyek
tövénél telel. Többszöri vedlés
után végül április elejére fejlődnek ki az első nőstények,
melyek testét viaszos bevonat

fedi, így szabad szemmel is
észrevehetők. Június elején a
második petézési időszak eredménye várható. Az általuk lerakott tojásokból kikelő lárvák a
rügypikkelyek közé húzódnak,
és szívogatásuk hatására gubacsképződés indul meg. Nyár
végére az ananászra emlékeztető gubacsok kb. 2-3 cm nagyságúak lesznek, megbarnulnak és
felnyílnak, a kirepülő tetvek pedig tojásaikat ugyanarra a fára
vagy a közelben lévő lucokra
rakják, amelyekből rövidesen
kikel az áttelelő lárva. A lucfenyő-gubacstetű fajok elleni legjobb és egyben leghatékonyabb
védekezési mód a zöld gubacsok időben, még felnyílásuk
előtt történő eltávolítása. Ennek
optimális időszaka májustól júliusig terjed. Permetezésre az
ezüstfenyő-levéltetű elleni szerek vehetők számításba.
A jegenyefenyőkön (Abies
spp.) a hajtástetvek okozhatnak kárt. A jegenyefenyő-hajtástetű (Dreyfusia nordmannianae) kárképe a fiatal hajtások,
tűlevelek tavaszi torzulása,
visszahajlása, majd sárgulása
és elszáradása. A tetvek kb. 1
mm nagyságúak, sötét színűek,
nyáron pedig viaszos bevonat is
megjelenik. A közönséges jegenyefenyő-hajtástetű (Mindarus abietinus) kb. 2 mm-es, zöld
színű, testét fehér viaszréteg
borítja. Kárképe szintén a szívogatás miatt bekövetkező hajtástorzulás, illetve a kiválasztott
ragacsos mézharmat, melyen
korompenész telepedhet meg.
A növényvédőszeres kezelést
– szükség esetén – a tetvek
észlelésekor végezzük el. A fenyő-takácsatka (Oligonychus
ununguis) polifág faj, számos
tűlevelű veszélyes károsítója
lehet különösen meleg, száraz

években. Elsősorban az alultáplált, sínylődő lucfenyőt és a
borókát támadja. A tenyészidőszakban, főleg meleg, száraz
nyarakon, legyengült növények
esetében a II. forgalmi kategóriájú készítmények közül a Verimec 1,8 EC nyújthat védelmet
az atkákkal szemben.
A pikkelylevelű örökzöldek
(tuják, hamisciprusok) legismertebb kártevője a tujafúró
aranymoly (Argyresthia thuiella). Ez a kb. 0,5 cm nagyságú molylepke június-júliusban
rajzik, a nőstények pedig tojásaikat a pikkelylevelek közé
rakják le, általában közel a hajtáscsúcshoz. A kikelő, néhány
mm-es hernyók július végétől
berágják magukat a hajtások
belsejébe, ahol ezt követően
aknaszerű járatot készítenek,
és áttelelnek. A károsítás következtében a tuja, hamisciprus
és boróka hajtásvégei elszáradnak, felületükön helyenként
lyukak láthatók, belsejük pedig üreges, így ellenfényben
áttetsző, és ürülékszemcséket
tartalmaz. A védekezés legcélravezetőbb módja a károsított
vagy fertőzésgyanús, elszíneződő hajtások legkésőbb június
első hetéig, közepéig történő
eltávolítása és megsemmisítése. Vegyi védekezésre a nyár
második felében kerülhet sor,
lehetőleg akkor, amikor a tojásból kikelt lárvák még nem
rágták be magukat a hajtások
belsejébe. Indokolt esetben, kizárólag erős fertőzéskor permetezésre a Mospilan 20 SP mint
szabadforgalmú készítmény, a
II. forgalmi kategóriájú szerek
közül pedig a Danadim Progress jöhet szóba. A kezeléseket
június és július közepén érdemes végezni.
–la–
A júniusi megfejtéseket július 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.) Óvatosan kritizálja kedvesét vagy ismerőseit, ugyanis most sokkal jobban észreveszi a
negatívumokat, a pozitív eredményeket pedig nem értékeli olyan
sokra, ennek pedig az a következménye, hogy nem lesz reális
az önben kialakult kép. Hagyja érni a dolgokat és csak azután
ítélkezzen!
HALAK (február 21. – március 20.) Érdemes ezt a hetet a családi kapcsolatok ápolására fordítani. Ha elhanyagolta mostanában
rokonait, itt az ideje, hogy tegyen ez ellen valamit. Ha meglátogatni nem is tudja őket, igyekezzen része maradni az életüknek
és nekik is engedjen belátást az ügyeibe.
KOS (március 21. – április 20.) Hagyja ott ezen a héten a biztonságos, meleg otthont és vesse bele magát az életbe. Kössön új
ismeretségeket, ismerjen meg új embereket! Ehhez csupán nyitottnak és érdeklődőnek kell lennie, minden más jön magától!
Akár egy új szerelem is felbukkanhat, ha nyitott most rá.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha egyedül szeretne lenni egy
ideig, nyugodtan mondja meg kedvesének. Ezt sokkal kön�nyebben megérti, mint ha azt tapasztalja, hogy ön kivonja magát
minden közös programból és ok nélkül visszavonul, hiszen így
akaratlanul is önmagában keresi a hibát.

www.mojepozicky.sk

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Érdemes ma valamivel visszafogottabbnak lennie, mint általában, mert könnyen kiszaladhat a száján olyasmi, amit egyrészt nem gondol igazán komolyan, másrészt
a másik nem szívesen hall, így azután nem is tud egykönnyen megbocsátani. Mindig gondolja végig mondandóját, mielőtt megszólal!
RÁK (június 22. – július 22.) Kellemesen töltheti ezt a hetet,
ha időt szakít barátaira. Látogassanak el együtt egy fürdőbe és
élvezzék a víz és a kezelések jótékony hatását! Egy alapos mas�százs nemcsak a fizikai kondíciójának tesz jót, hanem a lelkének
is megadja a kellő kényeztetést és ápolást.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Kellemes meglepetéseket tartogat ez a hét, ha nyitott szemmel jár és észreveszi az
élet apró szépségeit és örömeit. Ossza meg ezeket az élményeket
kedvesével is! Élvezzék együtt a pihenést és nyugodtan halas�szák a jövő hétre minden tennivalójukat és feladatukat.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Már megint meggondolatlansága miatt került bajba. Ez a két véglet jellemző önre
ugyanis, vagy olyan sokáig mérlegel, hogy elszalasztja a lehetőséget, vagy hallgat az első megérzésére és gondolkodás nélkül
belevág olyasmibe is, ami nyilván nem a megfelelő irány az ön
számára.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha nem érzi magát
csúcsformában, igyekezzen ezen a héten a legegyszerűbb módszerek egyikével feltöltődni, mégpedig finom ételekkel. Gondosan
válogassa meg, hogy mit fogyaszt és mennyit. A bőség inkább a
minőségre és a változatosságra vonatkozzon, ne pedig a mennyiségre!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne menjen bele ezen a
héten ellenséges helyzetekbe! Ha csak teheti, térjen ki mindenféle konfrontáció elől, még akkor is, ha ezért esetleg gyávának tarthatják. Hosszú távon sokkal többet nyer, ha a másik maga döbben rá, hogy mennyire helytelenül viselkedett önnel szemben.
NYILAS (november 23. – december 21.) Jókedvű és tele van energiával. Ha nincs kedve a négy fal között maradni, szervezzen egy
kirándulást, vagy bármilyen sportprogramot barátaival, meglátja
majd, mennyire élvezi mindenki! Rossz idő esetén még mindig kitalálhatnak más programot, a lényeg úgyis a társaság!
BAK (december 22. – január 20.) Engedje mások véleményét is
érvényesülni még akkor is, ha száz százalékosan meg van róla
győződve, hogy önnek van igaza. Ez a kis figyelmesség áthangolja beszélgetőpartnereit annyira, hogy saját maguk lássák be
érvelésük hibáját és valóban meghallgassák, amit ön mond.
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A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

AZ ÚJ ŠKODA
RAPID SPACEBACK

Rapid kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása:
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Illusztrációs fotó.

* Eladó egyszobás, átépített lakás a VII-es lakótelepen. Tel.:
0918 366 533.
* Eladó egyéves, kitűnő állapotban levő akkumulátoros permetezőgép. Tel.: 0910 545 093.

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!

WALDEK s. r. o.

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

ŠKODA Rapid Spaceback, letisztult vonalak, dinamikus dizájn, tágas belső és ezen felül még:
› 4-éves garancia › téli abroncsok ingyen › Finanszírozás egyesre 111€-tól havonta
Ajánlatunk minden ŠKODA modellre érvényes. További információ a legközelebbi kereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

ÉVES

GARANCIA

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:

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

HELOLRO-CARS 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. cservice. 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

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

Bejárati ajtók
már

43,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Beltéri ajtók
már

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

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

* Eladó Ógyallán 2-szobás családi ház, hozzáépített műhellyel.
Tel.: 0903 915 172.
* Eladó Veritas varrógép és
mángorló, csempevágó, valamint
női kerékpár. Tel.: 0904 572 752.
* 52 éves nevelőnő besegítene nyugdíjasnak a ház körüli munkák elvégzésében. Tel.: 0908 597 482.
* Bérbeadó garzonlakás Komáromban. Tel.: 0908 151 463.

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.
* Mélytisztítást végzek speciális
géppel (matracok, garnitúrák).
Tel.: 0903 495 492.
* Megrendelhető nagyvirágú
krizantémpalánta
Cserháton.
Tel.: 0902302742, 0914224677.
* Eladó búza és morzsolt kukorica. Tel.: 0908 113 576.

Vízcsapok és varrógépek
javítása
Tel.: 0904 572 752.
Eladó Komáromban,
a Klapka utcán
polifunkciós épület (3x58 m2)
lakásnak és vállalkozásnak
egyaránt alkalmas.
Tel. 0908 733 227.
* Eladó búza Komáromban. Tel.:
0905 507 648.

ISMERKEDÉS

* 65 éves férfi megismerkedne
55-65 éves hölggyel Gútáról vagy
Naszvadról. Lakásom van. Tel.:
0944 122 409

* Eladó 3-szobás lakás a Bástya
lakótelepen (Letecké pole) 27
ezer euróért, vagy kiadó hosszú
távra 350 euró rezsivel/hónap.
Tel.: 0905 315 092.
Eladók 25, 15 és 10 literes üvegek,
kisebb szőlőprés és puttony.
Ár megegyezés szerint.

Tel.: 0907 341 176.

* Garázst bérelnék Gútán. Tel.:
0918 260 099.

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

6

MŰSORAJÁNLAT
június 6-tól 12-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
Mizu?!, 10.35 Babavilág,
11.05 Balfékek, 13.00 Knight
Rider (amer.), 14.05 Walker,
a texasi kopó (amer.), 16.10
Simlisek akcióban (francia), 18.00 Tények, 19.05
Csak tudnám, hogy csinálja
(amer.), 21.00 Miss Universe
Hungary 2015, 22.35 S.O.S.
szerelem (magyar)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.50 Kalandor, 12.40 Street Kitchen,
13.15 Nevelésből elégséges
(amer.), 14.15 A nagy svindli (amer.), 15.15 Több mint
sport (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.10
A végzet ereklyéi (amer.),
21.35 Szex és New York 2
(amer.), 0.40 A zodiákus
(amer.)

RTL II

10.15 Behajtók, 11.15 A
pletykafészek (amer.), 13.15
A remény vágtája (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 Dredd (amer.angol), 22.00 A belső ellenség (amer.), 23.05 Gyilkos
hajsza (amer.)

M2

11.35 Kicsi a bors, de erős,
13.05 Született kémek,
14.15 Szófia hercegnő,
14.45 Macskafogó 2 (magyar), 17.50 Rolie, Polie,
Olie, 18.50 Fejtörők kicsiknek, 19.15 Maja, a méhecske, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Forma-1, 0.15 Akvárium
Stage Pass

Duna tv

9.05 Lassie (amer.), 11.30
Csodabogár, 13.40 Don
Camillo visszatér (franciaolasz), 15.30 Térkép, 16.00
Szeretettel Holl ywoodból,
17.00 Gasztroangyal, 18.00
Híradó, 18.45 Forma-1,
20.25 Szerencse szombat,
21.20 Ryan közlegény megmentése (amer.), 1.40 Tökéletes másolat (amer.)

Duna World

10.10 Hogy volt?, 12.01 Nótacsokor, 12.30 Csendül a
nóta, 13.35 Aranymetszés,
14.30 Emberek a havason
(magyar), 16.35 Csodabogár, 17.55 Szabadság tér
89, 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

13.05 Tekumseh (német),
14.55 A szocializmus bájai,
15.25 Mit tudom én, 16.50
Hétvége, 17.20 Építs házat,
ültess fát!, 18.00 Szlovák
ízek, 19.00 Híradó, 20.20
Bajnokok Ligája, 23.00 Tekumseh (német)

Pozsony 2

12.45 Fivérek, 13.20 Kapura,
14.05 Farmereknek, 14.30
Bajnokok Ligája Magazin,
15.00 Tenisz, 18.00 Évekkel
ezelőtt, 19.50 Hírek, 20.05
Meghalni Varsóért, 21.05
Őrangyalok, 23.00 Filmklub

Markíza tv

11.20 Vénusz FC (német),
13.25 A kék villám (amer.német), 15.25 Kövesd az
álmodat (angol), 17.40
Niké, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Nonstop (amer.), 22.40 A menekült (amer.), 1.25 Firewall
(amer.), 3.10 A bérgyilkos
(amer.)

JOJ TV

13.35 Az elveszettek földje
(amer.), 15.50 A megállíthatatlan vonat (amer.), 18.00
Új kertek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Víz az
elefántoknak (amer.), 23.15
Kommandó (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,
6.25 TV2 matiné, 11.10
Walker, a texasi kopó
(amer.), 13.45 Knight Rider (amer.), 14.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.50 Bölcsek kövére 2
(amer.), 18.00 Tények,
18.55 Az ének iskolája,
21.20 Friderikusz, 22.35
A Vaslady (angol-francia),
0.45 Szabadság szárnyán

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.00 A
Muzsika Tv bemutatja!,
12.00 Egy rém modern család (amer.), 13.35 Nyomul a
banda (amer.), 15.40 Nincs
kettő négy nélkül (olasz),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.50 Exférj
úrjatöltve (amer.), 22.00 Az
időutazó felesége (amer.),
0.10 Portré

RTL II

10.15 A remény vágtája
(amer.), 12.00 Segítség, bajban vagyok!, 17.00 A testvériség (amer.), 19.00 Nicsak, ki beszél most (amer.),
21.00 Minden lében négy
kanál (amer.), 22.00 Heti
hetes, 23.00 Showder Klub,
0.00 Nicsak, ki beszél most!
(amer.)

M2

12.20 Született kémek,
13.10 Állatkert a cipősdobozban, 13.40 Varázslók
a Waverly helyből, 14.30
Arsene Lupin, 15.25 Garfield és barátai, 16.20 A
rút kiskacsa és én, 18.25
A kockásfülű nyúl, 19.05
Boldogvölgy, 19.15 Maja,
a méhecske, 20.00 Böngésző,
21.00
Filmklub
(amer.), 23.40 Forma-1

Duna tv

9.00 Isten kezében, 11.00
Evangélikus istentisztelet,
13.20 Telesport, 14.50 Áll
a bál (magyar), 16.30 Legenda a vonaton (magyar),
18.00 Híradó, 18.35 Hogy
volt?, 19.30 Forma-1, 22.30
Túraautó-vb

Duna World

10.10 Önök kérték, 11.05
Rúzs és selyem, 12.25
Nótacsokor, 14.00 Szenes
Iván írta, 15.45 Hétköznapi kifutó, 16.10 Áldom a teremtőt, 17.35 Öt
kontinens, 19.30 Ízőrzők,
20.00 Balázs Fecó koncert, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Rúzs
és selyem

Pozsony 1

11.55 5 perc múlva 12,
13.00 Az ajtó mögött,
13.30 Agatha Christie:
Poirot (angol), 15.05 Nyaralás az angyallal (cseh),
16.30 Senki sem tökéletes,
17.45 Menjünk a kertbe!,
19.00 Híradó, 20.20 Tigriskaparás (olasz), 23.40
Nyaralás
az
angyallal
(cseh)

Pozsony 2

12.40 Váratlan látogató, 14.20 Szóval, 15.00
Tenisz, 18.45 Esti mese,
19.35 A csodálatos műterem, 19.55 Hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 21.25
Lóverseny, 22.35 Éjszaka
a levéltárban, 23.40 Művészetek

Markíza tv

10.20 Lépésről lépésre, 11.20
Az idegen (amer.), 13.25
Non-stop (amer.), 15.35
A túszejtés (amer.), 17.45
Szomszédok, 18.25 Kredenc,
19.00 Híradó, 20.30 Expressz
küldemény (amer.), 22.30 A
Föld utolsó órája (amer.)

JOJ TV

10.30 A megállíthatatlan
vonat (amer.), 12.35 Víz az
elefántoknak (amer.), 15.15
Kincsvadászok
(amer.),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Használati utasítás a szülőkhöz (amer.), 23.05 Forró
üdvözlet Párizsból (amer.),
1.10 Szexparti (amer.)

M1

HÉTFŐ

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, 12.55 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), 21.15 Hal
a tortán, 22.20 A Beverly
Hills-i zsaru 2 (amer.), 2.55
Elit egység (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 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 Dr. Csont
(amer.), 22.50 Magyarul
Balóval, 23.25 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,
18.00 Taxi (francia), 19.00
Glades (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Magyarul Balóval, 22.00
Szelfi (magyar)

M2

11.30 Arthur, 13.00 Egy vízcsepp elég (ausztrál), 13.25
Fixi, Foxi és barátaik, 14.55
Kedvencek a világ körül,
16.45 Lóti és Futi, 17.15 Postás Pat, 17.40 Peppa malac,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Gyilkosság
(amer.), 23.25 Életművész:
Pindroch Csaba

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola
(amer.),
16.10
Charly,
majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.35
Brown atya (angol), 20.25
Kékfény, 21.25 On the
Spot, 22.25 Az internet veszélyei

Duna World

13.15 Kívánságkosár, 15.15
Evangélikus istentisztelet,
16.45 Magyar elsők, 17.05
Velünk élő Trianon, 18.00
Határtalanul magyar, 18.30
Szerelmes földrajz, 19.00
Hazajáró, 19.30 Szeretettel
Hollywoodból, 20.00 Hogy
volt?, 21.00 Híradó, 21.20
Gasztroangyal, 22.15 Ridikül, 23.10 Kárpát expressz

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Taxi,
14.40 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25
Csalók akcióban, 16.55 Talkshow, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Bogyók (cseh), 21.50
Zsaru a központból (csehszlovák), 22.45 Banditák
(ausztrál), 23.30 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

14.20 Európai Liga, 14.50
Sporthírek, 15.30 Autószalon, 15.55 Nemzetiségi
magazin, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.05 Dokumentumfilm, 21.35 Tudományos magazin, 22.00
Pechesek (belga), 23.50 És
mégis forog...

Markíza tv

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

TV2

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.)

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 Hupikék törpikék
(amer.), 18.00 New York-i
bújócska (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Szelfi (magyar), 23.00
Barátok közt

M2

12.40 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.30 Fixi, Foxi
és barátaik, 15.35 Rolie, Polie, Olie, 16.55 Claude, 17.45
Peppa malac, 18.30 Nyuszi
Péter, 19.00 Boldogvölgy,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Twin Peaks
(amer.), 23.30 On the Spot

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 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 2 (amer.),
23.00 Faust

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Református
magazin, 16.00 Útravaló,
16.10 Velünk élő Trianon,
17.35 Szerelmes földrajz,
19.35 Barangolás öt kontinensen, 20.00 Hogy volt,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.15 Minden tudás

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.40 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,
21.25 Szlovák receptek, 22.00
Harc az idővel, 22.45 Törvény
és rend, 23.30 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

14.55 A család, 16.00 A világ lovas nemzetei, 16.45
Fókusz, 17.30 Regionális
hírek, 18.00 Bajnokok Ligája magazin, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05
Dokumentumfilm, 21.35 A
rendelő, 22.00 Talkwhow,
0.40 Pilóták

Markíza tv

12.05 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, 22.15 Valóságshow,
23.00 Zita a nyakamon (szlovák), 0.25 Két és fél férfi

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.)

12.25 CSI: Miami (amer.),
13.20 Knight Rider (amer.),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30
Inkognitó (szlovák), 22.00 Panelház, 23.05 Dr. Csont (ame,
0.05 A fekete özvegy (amer.),
2.05 CSI: Las Vegas (amer.)

13.20 Knight Rider (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.)

JOJ TV

JOJ TV

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 NCIS
(amer.),
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 Hupikék törpikék
(amer.), 18.00 Ne csókold
meg a menyasszonyt! (amer.),
20.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Szelfi, 23.00 Barátok közt

M2

12.30 Zazie kisasszony, 12.40
Egy csepp víz elég (ausztrál),
14.00 Tabaluga, 15.05 Kedvencek a világ körül, 16.05
Bob, a mester, 17.30 Dörmögőék, 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

9.35 A szenvedélyek lángjai,
10.20 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola,
16.05 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Párizsi
helyszínelők (francia), 20.30
Szabadság tér, 21.20 Zsüti
100, 23.10 Labdarúgás, 23.20
101 éjszaka (amer.)

Duna World

11.30 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Vatikáni
híradó, 15.40 Isten kezében,
16.10 Velünk élő Trianon,
18.20 Szerelmes földrajz,
18.55 Száműzött magyar irodalom, 20.00 Önök kérték,
21.00 Híradó, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.15
Magyar gazda, 23.35 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 Bounty (amer.), 22.25
Határtalanul (francia), 0.00
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.30 Talkshow, 15.00 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 18.25 Tesztmagazin,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.05 A rabbi (szlovák),
21.35 Fivérek, 22.00 A fehér
gárda (orosz), 22.50 Rendőrség, 23.05 Profik

Markíza tv

12.15 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.),
0.00 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

12.25 Dr. Csont (amer.),
13.20 Knight Rider (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 17.00
Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 Inkognitó,
22.00 Panelház (szlovák),
23.05 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), 22.50 Magyarul Balóval, 0.00 A harc
szelleme (thai)

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05 Hupikék törpikék (amer.), 18.00
Pluto Nash (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
21.30 Magyarul Balóval, 22.00
Szelfi, 23.00 Barátok közt,
23.30 A harc törvénye (amer.)

M2

12.25 Zazie kisasszony,
12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.20 A komisz
aranyhal, 16.45 Lóti és Futi,
17.15 Postás Pat, 18.10 PomPom meséi, 18.20 Pimpa,
19.10 Maja, a méhecske,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Borgiák
(kanadai), 23.35 Budapest
Bár, 1.20 Én vagyok itt

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.05 Lola
(amer.), 15.50 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Szívek doktora (amer.), 20.20
Fábry, 21.40 Római helyszínelők (francia), 22.45
kult.hu, 23.15 Labdarúgás, 23.25 Keresztúton
(magyar)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 A sokszínű vallás, 16.10 Velünk
élő Trianon, 17.00 Magyar
történelmi arcképcsarnok,
18.00 Határtalanul magyar, 19.00 Magyar klas�szikusok új köntösben,
19.30 Hazajáró, 20.10
Szenes Iván írta, 21.25
Gasztroangyal, 23.20 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, 16.55 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 A láthatáron
túl (német), 21.50 Riporterek,
22.15 Törvény és rend, 23.45
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.10 A fehér gárda, 14.10
Roma
magazin,
18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.05 Nagy, nagyobb, legnagyobb. 21.30 A család,
22.00 Szigorúan ellenőrzött
vonatok
(cseh-szlovák),
23.45 Rendelő

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.05
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.)

JOJ TV

10.55 Tárgyalóterem, 12.25
Dr. Csont (amer.), 13.20
Knight Rider (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
Összeomlás (amer.), 22.25 Dr.
Csont (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,
22.50 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, 17.05
Hupikék törpikék (amer.belga), 18.00 A nagy
svindli
(amer.),
19.00
Érintés (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.00 Híradó, 21.30 Magyarul Balóval, 23.00 Barátok közt

M2

12.25 Zazie kisasszony,
12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 15.15 És te mit
gondolsz?, 16.00 Bob, a
mester, 17.10 Postás Pat,
19.10 Maja, a méhecske,
20.00 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 Száműzetés (angol), 23.40 Akik túl
fiatalon mentek el, 1.30 Én
vagyok itt

Duna tv

9.35 A szenvedélyek lángjai, 10.25 Család-barát,
12.45 Jamie 15 perces kajái,
13.15 Kívánságkosár, 15.20
Lola, 16.10 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.40 Rocca parancsnok (olasz), 20.35 Columbo (amer.), 21.50 King
(kanadai), 22.40 A rejtélyes
XX. század, 23.10 Hat nő és
a gyilkos (francia)

Duna World

10.35 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Katolikus
krónika, 15.45 Önkéntesek,
16.15 A város szerelmese,
18.00 Szerelmes földrajz,
19.05 Hazajáró, 19.35 Fábry,
21.25 Gasztroangyal, 22.20
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, 22.15 Hamilton: Ha
a lányáról van szó (amer.),
23.55 Rendőrségi ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

11.40
Élő
panoráma,
12.55 Seeborna hadnagy
esete, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.00 Művészetek, 21.25 Filmmagazin, 23.25 BJD 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 Zsoldosok (amer.),
22.35 Bosszú a fiam nevében (amer.), 0.40 Hatodik
érzék (amer.)

JOJ TV

12.45 Dr. Csont (amer.),
13.45
Knight
Rider
(amer.), 14.40 Összeomlás, 15.20 Vásárlási láz,
17.55 A legjobb szlovák
torták, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 A megfékezhetetlen (amer.), 22.40
Elektra (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

június 6-án Norbert
június
7-én Róbert
június 8-án Medárd
június 9-én Félix
június 10-én Margit
június 11-én Barnabás
június 12-én Villő
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: a gútai Dora Anikó és Takács Sándor, Kiss
Szilvia és Fördős Tamás
Szőgyénben: a szőgyéni Kunyik Éva és a gútai Halász
Zoltán.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a csúzi Drozda
Dávid, az ógyallai Rusňáková Viktória és
Bohony Kevin, a komáromi Verešpej Alex,
Keszegh Tamás, Ujj Ernest, Biliczky Borbála és
Nagy Tamara, a kürti Fülöpová Luca, a nemesócsai
Csehová Bianca, a gútai Šáli Hanna, a csallóközaranyosi Vígh Bence, a naszvadi Cserepes Adél, a hetényi
Dolník Patrik és Zina, a nagysallói Búry Eliona és a
bálványi Rafael Chelzi.

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Pernunčičová Edita (55 éves), Nehéz Viktor
(68 éves), Gerhát Zlatica (87 éves) és Domaradský Ladislav (84 éves), a gútai Téglás Béla (60-éves), Paray
Pavel (60-éves) és Szénási Anita (26 éves), a lakszakállasi Bartal Erzsébet (61 éves), a nemesócsai Csorba
Erzsébet (82 éves), a nagykeszi Ferenczi László (62
éves), a csicsói Megály Sándor (61 éves), a bátorkeszi
Lavička Štefan (53 éves) és az izsai Szenteszki Miloš
(19 éves).

Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Szójaszószos
csirkecsíkok
Hozzávalók:
50 deka csirkemell
(vékony csíkokra vágva)
fél deci olivaolaj
só
bors
2 kanál méz
2 kanál szójaszósz
1 nagyobb alma
(szeletekre vágva)
Elkészítése:
Az olajat feltesszük forrósodni, s amikor elkezd már melegedni,
hozzáadjuk a csíkokra vágott, megmosott csirkemellet, sózzuk,
borsozzuk és fehéredésig sütjük. Ez mindössze pár perc. Hozzáadjuk az almaszeleteket is, egy-két kevergetés után jöhet a méz,
amivel a húst és az almát kicsit karamellizáljuk, végül szójaszósszal
felöntjük. Egyet-kettőt még óvatosan keverünk rajta és készen is
van a finom szójaszószos csirkecsíkok. Rizzsel tálaljuk.
Gyorsan elkészül és nagyon finom!
Elkészítési idő: 20 perc

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.

Karamellkrémes torta

Hozzávalók:
A torta tésztájának
hozzávalói:
4 tojás
10 deka liszt
8 deka cukor
fél cs. sütőpor
fél deci olaj
2 kanál víz
csipetnyi só
A krém hozzávalói:
10 deka porcukor
4 deka darált dió
2 cs. karamellás
puding
5 deci tej
6-7 deka cukor
4 deci tejszín

4 deka porcukor
csokoládé a díszítéshez

Elkészítése:
A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját fele cukorral, vízzel és
olajjal kikeverjük. A lisztben elkeverjük a sütőport. A tojásfehérjét a maradék cukorral habbá verjük, majd a sárga masszába
a fehérjét óvatosan, hogy a hab ne törjön össze, belekeverjük.
Végül hozzáadjuk a sütőporos lisztet. Olajjal kikent, morzsával
hintett tortaformában (az ajánlott tortaforma 20 centi átmérőjű)
170 fokon sütjük. A kihűlés után 3 egyforma lapra felvágjuk és
megtöltjük a krémmel.
A krém készítése:
A porcukrot megpirítjuk, hozzáadjuk a darált diót és olajjal
lekent márványlapra kiöntjük. Amikor kihűlt, apróra zúzzuk.
A pudingot a szokásos eljárással főzzük és hűtjük. A tejszínt a
Két szőke nő beszélget.
– Képzeld, tegnap vizsgám porcukorral habbá verjük, majd a kihűlt pudinghoz hozzáadjuk
volt autóvezetésből, és meg- az összezúzott karamellt és a tejszínhab felét. Ezzel a krémmel
megtöltjük a lapokat. A tetejét habbal és csokival díszítjük.
húztak.
– Hogyhogy?
* Eladó csaknem új kétszárnyas
– Bementem a körforgalomSegédszakácsnőt
garázsajtó (fa+üveg kombináció,
ba, ki volt írva, hogy 30, hát
felveszünk
én körbe is mentem harminc- komáromi éttermünkbe! 199x223 cm) Tel.: 0905 691 345.
szor, mégis meghúztak.
Eladók hízók
Tel.:
– Nem lehet, hogy elszámol0908 480 038
Komáromban
tad?!
0905 673 029

humocsokor

Hatalmas viharban csenget
az anyós. A veje nyit ajtót:
– Anyuka, mit keres itt
ilyen rossz időben? Mért
nem megy szépen haza?

Orvosnál
– Ne feledje, Kovács úr, az
alkohol az Ön legnagyobb
ellensége!
– Semmi baj, doktor úr –
mondja Kovács – én nem vagyok gyáva ember....
A székely bácsi sakkozik a
lovával. Ezt látva átszól a
szomszéd:
– A csudába, magának ilyen
okos lova van?
Mire a székely gúnyosan:
– Méghogy ez okos? 3:1-re
vezetek...

Tel.: 0904 344 272

Komárom város

Klapka tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlanok
közvetlen eladással történő értékesítéséről

A komáromi képviselő-testület 2015. május 21-én kelt
199/2015-ös számú határozata, valamint a Törvénytár
138/1991-es számú, községi vagyonról szóló törvénye 9.
paragrafusa 1. bekezdése, illetve a későbbi vonatkozó törvények értelmében jóváhagyta a C regiszterben levő, újonnan
kialakított, 1666/39-es parcellaszám alatt szereplő 92 négyzetméternyi egyéb terület közvetlen eladását, mely területet
a 34373934-05/2012-es számú geometriai terv alapján alakították ki a C regiszterben, 1666/3-as parcellaszám alatti 2721
négyzetméternyi egyéb területből, mely a komáromi kataszterben 6434-es szám alatt szerepel. A legalacsonyabb ár a
becslő által megállapított általános vagyonérték alapján 23,31
euró/m2, azaz összesen legkevesebb 2 140 euró.
A közvetlen eladással történő értékesítés feltételei olvashatók
a városi hirdetőtáblákon, valamint a város internetes oldalán:
www. komarno.sk.
Az eladásra kínált vagyonnal kapcsolatos általános és műszaki információkért forduljanak a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályához a 945 01 Komárom, Vár sor 3. szám
alatt, az emeleti 13C ajtószámú irodában, vagy a 035/2851
377-es telefonszámon.
Stubendek László mérnök,
polgármester

MEGEMLÉKEZÉSEK

Elmentem tőletek,
nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.
Szomorú szívvel emlékezünk
június 5-én, halálának
ötödik évfordulóján

Baran Lacikára,

aki 19 évesen távozott
szerettei köréből.
Emlékét örökké őrző szerető szülei, testvére,
nagyszülei és Veroni.
Évre év jön, az idő repül tova,
de mi nem feledünk soha...
Fájó szívvel emlékezünk június 7-én
szeretett halottunkra,

Nagy Kálmánra
Gútán,

halálának tizenegyedik évfordulóján.
Szerető családja

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Borčice (Borcsic)
1:7 (0:2) A listavezető csapat
sem számított arra, hogy ennyire
gyenge legyen az ellenfele. Az
első gól a 13. percben született,
négy perccel később pedig védelmi hibából újra a komáromiak kapujában kötött ki a labda. A
továbbiakban a komáromiaknak
több gólhelyzetük is volt, ám
ezeket nem tudták érvényesíteni. Rosszul kezdődött a második
félidő is, amikor a komáromi
kapust a játékvezető kiállította.
Ezek után sorozatban kapták
a hazaiak a gólokat, s csak a
77. percben lőtte be Csonka az
egyetlen komáromi gólt.
IV. liga
keleti csoport
Gúta – Tardoskedd 1:1 (0:0)
Kemény ellenfélnek bizonyult
a vendégcsapat, amely az első
félidőben sikeresen védekezett,
ám így is unalmasra sikeredett
a játék. A második félidőben az
ellenfél jutott vezetéshez, amit
a 78. percben Czingel kiegyenlített. A bajnokság első helyén a
galántai csapat áll (73 p.), második Gúta 57 ponttal.
V. liga
Ógyalla – Naszvad 0:1 (0:0)
Mindvégig szoros küzdelem folyt
a pályán és csak a találkozó 65.
percében sikerült Machnak belőnie

a vendégek győztes gólját * Nagysalló – Ekel 2:2 (0:2) Az első
félidőben érezhető ekeli fölény a
második játékrészben megtorpant,
amit a hazaiak ki is használtak.
Góllövő Halász és Hrabovský *
Szentpéter – Hontfüzesgyarmat
5:2 (0:2) Az első félidő védelmi
hibáit sikerült a szentpéterieknek
kiküszöbölniük és a második félidőben remekeltek a csatáraik.
Góllövő: Vida (3), Cong és Halász
* Podhajská – Ímely 2:2 (1:0) Az
első félidő egyetlen gólját a hazaiak szerezték meg, de a következő
45 percben már a vendégek jeleskedtek és megérdemelt döntetlent
harcoltak ki. Góllövő Lovász és
Hübsch * Zsitvabesenyő – Perbete 3:2 (1:2) A sereghajtó perbeteiek egy kis szerencsével akár győzelmet is arathattak volna. Góllövő
Rigó és Németh.
Járási bajnokság
28. forduló
Nagykeszi – Marcelháza B 2:4
(1:1), góllövő Beke, Soldan, illetve Obložinský 3, Takács és
Vörös Az első gólt hazaiak lőtték
és vezetésüket jó fél órán át megtartották. A második félidőben
viszont a vendégek voltak aktívabbak * Dunamocs – Keszegfalva 5:2 (2:2) A mocsiak rögtön
a találkozó elején lőttek két gólt,
előrejelezve a mérkőzés kimenetelét. Az első félidőig viszont a

keszegfalvaiak kiegyenlítettek.
A második félidőben mindvégig érezhető volt a hazai fölény.
Góllövő Pálik, Lajos T., Gáspár,
Paluska, Bábi, illetve Sándor A.
és Oláh * Lakszakállas – Gúta
B 4:2 (4:2) A hazaiak a találkozó
elején megszerezték a vezetést,
majd védelembe vonultak, ennek
köszönhetően a második félidő
már eseménytelenül telt el. Góllövő Csápai 3, Károlyi, illetve
Haris és Czukár * Búcs – Actív
Komárom 1:3 (0:0) Könnyű ellenfélnek bizonyult a hazai csapat
a tabella 2. helyén álló komáromiak számára. Góllövő Kétyi,
illetve Nagy 2 és Kršteňanský *
Path – Izsa 0:2 (0:2) Sokan elkísérték csapatukat a szomszédos
Pathra Izsáról, szinte hazai légkört teremtve a vendégeknek. A
találkozó 10. percében Procházka
góljával a vendégek jutottak vezetéshez. A 25. percben Vörös kiugrása újabb vendéggólt eredményezett. A hazaiak szinte minden
próbálkozása meghiúsult, hiszen
az izsaiak mindvégig – ez nem
tükröződik a kihagyott helyzetek
miatt – legalább egy osztállyal
jobban fociztak. * Bátorkeszi –
Nemesócsa 4:1 (3:0) A találkozóelső félidejében eldőlt a mérkőzés
állása, hiszen mindvégig érezhető
fölényben játszott a hazai csapat.
Góĺlövő Száraz 2, Németh, Tóth,

BIRKÓZÁS
Május 30-án rendezte meg a Rimaszombati Lokomotíva Birkózóklub a 2015. évi serdülő országos kötöttfogású egyéni birkózóbajnokságot. A Szlovák Birkózószövetség versenyén 17 klub 72
birkózója lépett szőnyegre. A versenyen természetesen részt vettek a Komáromi járás birkózói
is, akik közül négyen arany (42 kg Kürthy Adrián, 47 kg Lakatos Lucián, 53 kg Megály Zoltán,
59 kg Hulman Nikolas), hárman ezüst- és egy bronzéremmel térhettek haza.
A csapatversenyben is nagyon Gútai BK * 47 kg-ban 1. hely: Spartacus BK, 5. hely: SLUKA
szép eredmények születtek, hi- LAKATOS Lucián, Gútai BK István, Madari BK * 73 kg-ban
szen a gútaiak a 4. helyen, a ko- * 53 kg-ban 1. hely: MEGÁLY ... 5. hely: NAGY Kevin, Komáromiak az 5., a marcelháziak Zoltán, Marcelházai BK, 2. máromi Spartacus BK, ... 10.
pedig a 7. helyen végeztek.
hely: KAJTÁR Sándor, Madari hely: KOVÁCS Nicolas, MaAz egyéni versenyben a Komá- BK, ... 6. hely: NÉMETH Csa- dari BK * 85 kg-ban ...5. hely
romi járás birkózói a követke- ba, Komáromi Spartacus BK * KLIMÁČEK Szabolcs, Komáző eredményeket érték el:
59 kg-ban 1. hely: HULMAN romi Spartacus BK, 6. hely ME38 kg-ban 4. hely: DOLNÍK Nikolas, Komáromi Spartacus GÁLY Ádám, Marcelházai BK,
Krisztián, Komáromi Spartacus BK, ... 4. hely: PÁRADI József, 7. hely: TÓTH Gergely, Madari
BK * 42 kg-ban 1. hely: KÜR- Marcelháza BK * 66 kg-ban ... BK * 85-100 kg-ban ... 3. hely:
THY Adrián, Gútai BK, 2. hely: 2. hely: KÁLMÁN Krisztián, SZEIFERT Ramón, Komáromi
KÜRTHY Krisztián, Gútai Marcelházai BK, ... 4. hely: Spartacus BK
BK,... 6. hely: KÜRTHY Mário, GERGŐ Kristóf, Komáromi
dr. KúrKároly

illetve Cseh T, * Újgyalla – Csallóközaranyos 5:1 (2:0) Az első
félidőben még nem érződött a hazai csapat ilyen hatalmas fölénye,
viszont az aranyosiak a szünetben
nem tudták rendezni soraikat.
Góĺlövő Bódis 3, Rigó, Šmida,
illetve Jandás.
A bajnokság végégig Hetény (57)
az Actív Komárom (54), Marcelháza (53) és Izsa (53) csapata
küzdhet az elsőségért.
Járási bajnokság
II. osztály, 26. forduló
Szilosháza – Megyercs 2:0 (0:0)
góllövő Ortuta és Paulík * Vágfüzes/Kava – Nagysziget 3:1
(1:1) góllövő Tokár, Jancsó, Koštialik, illetve Molnár * Ifjúságfalva – Őrsújfalu 0:2 (0:1) góllövő
Hulman és Simon * SJ E Komárom – Martos 1:7 (0:2) góllövő
– Martosról György 2, Zsák 2,
Rácz 2 és Pšenák * Bajcs – Tany
3:0 (2:0) góllövő Bachorec, Nagy
és Tóth * Bogya/Gellér – Dunaradvány 6:4 (1:4) góllövő Bölcs
2, Nagy 2, Kollár, Boros, illetve
Szemenyei, Kovács, Hudák és
Sebők * Csicsó – Bogyarét 3:3
(2:1) góllövő Gál, Szép, Nagy, illetve Czina 2 és Gubica.
V. ifjúsági liga
28. forduló
Rybník -– Naszvad 0:5 góllövő Paluska 2, Hamrák, Benča
és Keszi * Madar – Újlót 6:2
(2:1) góllövő Csicsó 3, Répás 2
és Papp * Kmeťovo – Nemesócsa 0:2 (0:1) góllövő Bedecs és
Kovács * Szentpéter – Szőgyén
2:6 (1:3) góllövő Barton 2.
-boldi-

K A R AT E

Május 30-án rendezték meg a Szlovák Karateszövetség szezonzáró versenyét, amelyen a gútai karatésok is részt vettek
Pozsonyban, ahol a szlovákiai csapatok mellett szőnyegre
léptek magyar, horvát, fehérorosz, cseh és szlovén csapatok
is. Ilyen nívós versenyről természetesen nem hiányozhattak a
gútai Tayió Klub versenyzői sem.
A gútai Taiyó karate egye- nincs más lehetőség, mint a
let 10 versenyzővel érkezett kétségtelen győzelem a tataa rangadóra, Mint korábban min...
is, a döntetlen meccsek ese
Az eredmények:
tében, amikor a zászlós dön- Fitos Ádám kata 3., Nagy Viktése a lényegesek, ötből öt tor kata 2., Forró Áron kumite
esetben a gútaiak ellen szólt a 3., Bogárová Dominika kumibírói ítélet. A gútaiak számára te 1., Jóba Attila, kumite 1.

Gyorsasági motorozás
Szabó Istvánékhoz bútorasztalost várnak?

Szerintünk igen, mert szombaton Léván, a szlovákiai kupasorozat második évfolyamának első versenyén immár a gyorsasági motorfutamokból hazavihette ötvenedik serlegét. Ideje
lesz polcot csináltatni nekik...
A Street 1 000+ kategóriában sodik és 1 harmadik helyezés
a kvalifikációs futamban fölé- született.
nyes győzelmet aratott, s ezzel
meg is nyerte ezt a versenyt.
Az összes induló motorkerékpár közül, egyedül az ő ZZR
1441-esének sikerült a 10 másodperces álomhatár alá kerülnie, vagyis 9,63 sec és 250
km/óra feletti sebesség volt
a mai napon a csúcs, amelyet
KAWASAKI típusú motorkerékpárjának nyergében állított
fel a 402 méteres pályán! (A
második helyezett versenyző
legjobb ideje 10,111 sec volt,
tehát mintegy fél másodperces előnnyel volt gyorsabb a
komáromi versenyző. Szabó
István idei eddigi mérlege: 8
verseny, amelyen 4 első, 3 má-

S A K K
A rapid szlovák bajnokságról a komáromi sakkozók két ezüstéremmel tértek haza és a többiek is jól szerepeltek. A május 22-i fiatalabb diákok országos csapatbajnoksága után, ahol
csak Gyuricsek Szilárd teljesített az elvárásnak megfelelő szint felett, ezúttal jobb eredmények
születtek.
A komáromi „A” csapatból a get szenvedtek ugyan a későb- ricsek Szilárd 12. helyezése
korcsoportos egyéni bajnoksá- bi bajnoktól, de a többieknek főleg a múltbeli eredményeigon sikerült a Komáromi Sakk esélyt sem adva szerezték meg hez képest nagyszerű, végig a
Club szinte minden játékosá- hosszú idő óta vágyott ered- mezőny elején játszott erős elnak szép eredményt elérni. A ményüket. Szakmai szempont- lenfelekkel. Az idősebb diákok
12 és 14 éves fiúk korcsoport- ból igen értékes a 16 éves fiúk csapatbajnokságában elért 5.
jában két ezüstérem is született korcsoportjában Jóba Árpád 5. helyezés a komáromi „A” csaViczencz Péter és Jakab Béla és Molnár Ernő 8. helyezése is patnak kellő reményt ad a jövő
jóvoltából. Mindketten veresé- míg a 12 éves fiúk között Gyu- évi bajnokságokhoz.

AT L É T I K A
Gútai jótékonysági futóverseny
Tibike felgyógyulásáért

Ez a futóverseny nem a győzelemről szólt, bár mikrochippekkel ellenőrzött időmérés is folyt. Azok jöttek el a 2. Dögösi
Sprintre, akik így tettek tanúbizonyságot arról, hogy vannak
még emberek, akikből nem veszett ki a humanizmus. És eljöttek vagy háromszázan, hogy a nevezési díjjal támogassák
Tibike, a beteg kisfiú életkörülményeinek javítását, gyógykezelésének fedezetét. A HelloGúta és „szövetségesei” ezúttal is
nagyot és maradandót alkottak.
Baráti hangulat uralkodott a 2. Raffai Barnabás, 3. Nagy
futók között, bár a Telekes Róbert (mindketten gútaiak).
Péter (Pepe), Stohl András A nők versenyét Kliska Valé(Buci) és Csöre Gábor össze- ria nyerte, 2. Ivicsics Anett, 3.
állítású színművészcsapat utó- Hegedűsová Nikoletta (mindlag arra panaszkodott, hogy a hárman komáromiak).
rengeteg ölelés, puszi és szel- A futóverseny legfiatalabb
fizés jobban kimerítette őket, versenyzője, a nem egészen
mint maga a táv...
tíz éves Szabó Margaréta, a
És most szóljunk az eredmé- legidősebb pedig (juszt sem
nyekről is. A 12 km-es fél- áruljuk el!) Gőgh Rózsika
maraton győztese a nyárasdi nyugalmazott fényképész. A
Vörös Róbert lett, második a legmesszebbről érkező futó
gútai Zsélyi Zoltán, bronzér- pedig a gútai Lukács Krisztián
mes az ugyancsak gútai Ollé volt, aki egy héttel korábban
Tibor. A nők kategóriáját a még a svédországi göteborgi
komáromi Söregi Ági nyerte, maratont teljesítette.
második lett Menyhárt Lilla, A résztvevők megigérték,
3. Lévay Szilvia. A 6 km-es hogy jövőre újra rajthoz állnak
távon a férfikategóriát a ko- a már nemzetközi részvételű
máromi Bohak Marián nyerte, versenyen.
-cseri-

DGS

Dögös Sprint 2015
(Fent) Rajtol a mezőny * (lent balra) Bohak Marián
a célban * A legkisebbek szlalomversenye

A budapesti vígszínház művészei számára a rajongók támadása fárasztóbb volt, mint a futás * Jobbra az éppen nyalókázó Tibike látható a
papájával.
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