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Csütörtökön szembesülnek a komáromi képviselők egy súlyos döntés felelősségével

Kőbe, bronzba álmodott emberek, nonfiguratív alkotások,
a magyar történelem regéi és nagy alakjai formálódtak
meg keze alatt. A folyamatos útkeresés jellemzi Nagy János
szobrászművészt, akit bátran nevezhetünk a Felvidék legnagyobb képzőművészének. Ezekben a napokban tölti be
nyolcvanadik életévét, de pihenni nem tud, tervei, elképzelései vannak, dolgozni akar. Nehezen elképzelhető viszont
az, hogy szülővárosában, Komáromban kapjon egy műtermet, ahol a város igazi műértékeinek sorát gazdagíthatná.
Senki sem próféta a saját hazájában? Nagy Jánosra ez
teljes mértékben vonatkozik. Az elmúlt napokban Martonvásárhelyen leplezték le köztéri szobrát, amely Beethovent
és a mindmáig a múlt homályába burkolózó „hallhatatlan
kedvest” ábrázolja. Ideje lenne, hogy Komárom is büszkélkedhessen az örökifjú mester alkotásaival. Az eseményről
lapunk 2. oldalán számolunk be.

Marad, vagy megy a KOMVaK vezetése?

A Komáromi Vízgazdálkodási és Csatornázási Művek
(KOMVaK) talán a legsúlyosabb hagyatéka Bastrnák
Tibor korszakának, amit Marek Anton sem tudott (vagy
akart) orvosolni, inkább a szőnyeg alá söprés taktikáját alkalmazta. Ennek az időhúzó taktikának az lett az
eredménye, hogy a cég szinte reménytelenül eladósodott, több végrehajtás indult ellene, amit valószínűleg
csak ideig-óráig függesztettek fel. A cég vagyonát a város jelenlegi vezetésének tudta nélkül elzálogosították,
ennek ellenére a vezetése mindeddig a helyén maradt.
Ha egy független, a gazdálko- kezdeményezte a cégvezetés
dáshoz értő szakember ránéz a felelősségrevonását és teljes
cégről nyilvánosságra hozott cseréjét.
adatokra, akkor valószínű- Hogy mindez miért történhetett
leg elcsodálkozik azon, hogy meg? Nagy valószínűséggel a
a tulajdonos mindeddig nem jelenlegi cégvezetésnek kitűnő

érzéke van a politikai kapcsolatépítéshez és az érdekérvényesítéshez. Gondoljunk csak arra,
hogy amikor kiderült, hogy a
cégvezetés több millió forintot
vett fel egy magyar vállalattól a
vízművek irányításának kiszervezésére, s ezt a pénzt nem adták
vissza, a vezetés ennek ellenére
következmények nélkül a helyén maradt. Érdekes volt Olláry
Viktornak a nyilatkozata, aki a
pénz vissza nem fizetését azzal
indokolta, hogy azt át kellett adnia Bastrnák Tibornak. Ezután
Andruskó Imre is kiállt a cégve-

zetés mellett, sőt kezdeményezték a KOMVaK privatizálását. A
cégirányítás magánkézbe adásának terve közfelháborodást
váltott ki és Stubendek László
vezetésével aláírási kampány
indult, ami azután ezt a tervet
megakadályozta.
Szinte hihetetlen, hogy a KOMVaK vezetése ellen mindeddig
még csak vizsgálat sem indult.
A helyzet nagyon bonyolultnak
tűnik és megoldása nagy kihívás lesz Stubendek Lászlónak
és az ellene fellépő lobbistáknak egyaránt.

Furcsa baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség

Cserbenhagyta áldozatát a kerékpáros! Azoknak, akik még hisznek a mesében

Különleges közlekedési esemény körülményeit szeretné tisztázni a rendőrség komáromi parancsnokságának közlekedésrendészeti csoportja. Május 29-én, háromnegyed tizenkettőkor a
Billa üzletközpont előtt, közvetlenül a gyalogátkelőhelynél történt.
Az úttesten szabályosan haladó az összeütközés elkerülése ér- sősegélyt, hanem a Billa felé
D. Katalin előtt egy ismeret- dekében hirtelen lefékezett és távozott a helyszínről. A rendlen, rövid barna hajú, 60-70 év feldőlt a kerékpárjával, amely- őrség kéri a baleset szemtanúit,
körüli hölgy haladt kerékpá- nek következtében sérüléseket hogy a körülmények tisztázása
ron, aki jelzés nélkül hirtelen szenvedett. A balesetet okozó érdekében jelentkezzenek a
irányt változtatott. D. Katalin ismeretlen nő nem nyújtott el- rendőrségen.

A házasságok az égben köttetnek?

Lánykérés a hőlégballonban!

Szerdán délelőtt méretes felirat értesítette az vacsoráznánk. Öt óra előtt hazaértem, és elilletékest a csapóhídra vezető hídperemen, kezdtem készülődni. Átöltöztem, kiigazítottam
miszerint Szeretlek Zuzka! Az egyik irodaház a sminkemet, ahogy az ilyenkor lenni szokott.
előtt parkoló kocsit ismeretlenek apró szívek- Elindultunk… és amikor kiléptünk a tömbhákel diszítették ki, délután pedig hőlégballon zunk elé, földbe gyökerezett a lábam! Ugyankeringett Komárom felett, egyesek romantikus is a panelház előtti focipályán egy hatalmas,
csónakázást és vízparti vacsorázókat is láttak. színes hőlégballon várakozott. Előtte a csaláMint kiderült, a magyarországi Kovács László, dom tagjai és a barátaink álltak, mosolyogva,
az egyik budapesti táncstúdió vezetője így kérte könnyezve, hatalmas Laci és Zuzka feliratokat
meg a komáromi Décsi Zuzka kezét.
tartva a kezükben. Egy prímás pedig elkezdte
Ezek szerint napjaink férfiaijátszani a „Végtelen szerelem”
ból sem halt még ki a roman(Endless Love) című számot. Eltika. A fiatal pár több mint egy
sírtam magam, tulajdonképpen
éve tart fenn tarttós kapcsoazt se tudom, hogy kerültem fel
latot, ám a szerdai „akció”
a hőlégballon kosarába. Amialapos meglepetést okozott
kor 800 méter magasba értünk,
Zuzkának – Már többször
éppen a Duna közepe fölé – enmegbeszéltük, hogy össze szenek egyébként szimbolikus jeretnénk házasodni, családot
lentése is van a számunkra, hialapítani. Ennek ellenére a
szen ő magyarországi, én pedig
szerdai nap teljesen váratlanul
szlovákiai vagyok – elővette a
ért… Erre még álmomban sem
gyűrűket, és megkérte a kezem.
számítottam! – nyilatkozta az
A hőlégballon egy gazda búegyik hírportálnak az újdonzaföldjén landolt, aki azután
sült menyasszony. – Az öcsém
koccinthatott is az ifjú párral.
kölcsönkérte az autómat, s
És itt még mindig nincs vége! A
amikor kiléptem a fodrásztól, Az első menyasszonyi csók meglepetéssorozat a Holt-Vág
a földre érés után... partján folytatódott, ahol egy
akkor jöttem rá, hogy „összejátszottak ellenem”, ugyanis
elegáns pincér szolgálta fel az
az autóm tele volt ragasztva szívecskékkel. A ízletes, finom vacsorát, s hangulatos, kellemes
munkahelyemen a kollégák vigyorogva mesél- zenét játszott az asztaluknál egy prímás.
ték a feliratot. Egy óra tájban pedig felkeresett Hát igen, a házasságok az égben köttetnek és
Laci, hatalmas rózsacsokorral a kezében. Csak az igazán szerelmes férfiakból még nem halt ki
arra kért, hogy szeretné, ha ma este kettesben a romantika...

Pénteken csoportos kiállítás nyílik

JELEN-LÉT a Limesben

Stubendek Lászlónak, Komárom
polgármesterének a védnöksége
alatt június 19-én, pénteken 17
órakor nyílik meg a komáromi
Limes Galériában (a volt katonatemplomban) a Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete
csoportos kiállítása. A vendégeket
Miglinczi Éva, a kiállítás kurátora köszönti, míg Wehner Tibor

művészettörténésza mutatja be a
rendkívül gazdag tárlatot és a kiállítást. Huszonhat felvidéki festő, grafikus, szobrász és építész
hozza el Komáromba legújabb
„termését”, s ez azt jelenti, hogy

a kiállítás látogatói csaknem száz
alkotást tekinthetnek meg.
A megnyitó zenei programját
Fekete Vince (hegedű) és Fekete
Éva (zongora) hangversenye képezi majd.

A májusi keresztrejtvények megfejtői
közül a szerencsés nyertes ezúttal

a virti Vojtek Márta.
Könyvjutalmát szerkesztőségünkben
veheti át.

Már Fico-csomagmániája kitörésének kezdeti tünetei is sejteni engedték, hogy ezek a
nagy csinnadrattával beharangozott szociális csomagok nem rejtenek mást, mint üres
kampányfogást. A stílszerűen népmesébe illő „adtam is meg nem is” játék fő attrakciója,
az alapélelmiszerek áfacsökkentése jól hangzott ugyan, bár annak fényében, hogy a környező országok közül mi büszkélkedhetünk a negatív elsőséggel, azaz nálunk a legmagasabb az élelmiszerek áfája – míg például Ausztriában mindössze 10 százalékkal adóztatják ezeket –, mindez már első hallásra sem tűnt olyan nagy kegynek.

Mindazok számára azonban,
akik itt élve még mindig hisznek
a mesékben, komoly csalódást
okozott az érintett alapélelmiszerek nyilvánosságra hozott,
igencsak soványra sikeredett
jegyzéke. Jahnátek földművelődésügyi miniszter ugyanis arról
tájékoztatott, hogy mindössze
kétfajta tej, a legvásároltabb
kenyér, a vaj és a tőkehús áfáját csökkentik. Szerinte ugyanis
ezeket vásárolják a leggyakrabban a szegények, a nyugdíjasok
és a fiatalok. Nem tudni ugyan,
hogy a miniszter miként jutott
erre a megállapításra, viszont
ezen megközelítés alapján az
említettek egyéb tejterméke-

ket, sajtot, joghurtot, lisztet,
olajat, cukrot, vagy felvágottat
egyáltalán nem vásárolnak,
ezek ugyanis kimaradtak azon
alapélelmiszerek sorából, melyeknek csökkenteni szándékoznak az áfáját. Mindenesetre
azért érezhették, hogy ezzel ez a
kampánylufi bizony menthetetlenül eldurran, ezért a helyzetet
kozmetikázandó a tárca szóvivője biztosította a népet, hogy a
lista nem teljes, dolgoznak rajta. S ha már ködösítés, természetesen Fico is megszólalt, ő
azt nyilatkozta, hogy még semmi sem végleges, csak az, hogy
jövőre csökken az áfa. De hogy
ismét ígérjen is valamit, garan-

tálta, hogy az áfacsökkentési
listán pontosan azok a termékek szerepelnek majd, melyeket a Smer azon közgyűlésén,
amelyen a csomagot nyilvánosságra hozták, megnevezett. Ez
így jól is hangzik, mindössze
azzal az apró szépséghibával,
hogy ott konkrétan egyetlen
élelmiszer megnevezésére sem
került sor, csak általánosságban
hangzott el néhány alapélelmiszer áfájának csökkentése,
illetve az arra vonatkozó utalás.
Magyarán Fico úgy ígért, hogy
nem ígért semmit.
Ügyeees, mondaná erre Kohn
bácsi...
-nkzs-

Befejeződtek az 52. Jókai Napok

A Jókai Napokat lezáró díjkiosztó gálán Stubendek László, Komárom polgármestere, Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke és Varga Anna, a komáromi Városi Művelődési Központ igazgatója adta át az 52. kulturális fesztivál díjait.

A zsűri fődíját a komáromi
MEG+értenimúltatsjööövehendőőt csoport kapta. A legígéretesebb fiatal színésztehetségnek
odaítélt Ferenczy Anna-díjat,

Kantár Máté (MEG+érteni...)
kapta. Kiváló szerepformálásért
járó különdíjat kapott Németh
Tamás (MEG+érteni...), Cilling
Gabriella (MEG+érteni...), Ada-

uki Flóra Anna, Török Máté,
Nagy Zsolt, Melecsky Kristóf és
Szebellai Dániel – valamennyien a komáromi GIMISz Diákszínpad társulatának tagjai.

Veled együtt mindenki ott lesz!

A július 8-12. között esedékes III. Martosi Szabadegyetem zenei kínálata már
hetek óta ismert, és mostanra a beszélgetések, előadások döntő többsége is
összeállt. A Feszty park tehát ismét benépesül, s az sem titok, hogy a program
összeállításakor nem csak a huszonévesekre gondoltak a rendezők. Akiket
érdekel a hazai és az anyaországi politika, napjaink kulturális élete, azoknak érdemes lesz
alaposan átböngészni a Martfeszt idei műsorfüzetét.
A már korábban beharangozott,
vidám ébresztőt a Felvidék Rádió fogja fújni, ahogy a „Felvidék, szeretlek!” néven futó délelőtti játékokat és vetélkedőket
is ők bonyolítják le. A fiúk a
tavalyi Martfeszt éjszakai záróbulijain is igazolták, hogy
szakértői a hangulatteremtésnek, idén pedig már velük is
indulnak majd a játékra és vidámságra kapható martlakók
napjai.
A szabadegyetem fővédnöke
idén is Kövér László, a magyar
Országgyűlés elnöke lesz, a
közéleti beszélgetések és előadások vezető témája pedig az
autonómia, azaz az önigazgatás
és a magyar nemzetpolitika. A

Magyar Közösség Pártja által
tavaly megjelentetett önigazgatási elképzelés időszerűvé teszi
az autonómia céljainak és lehetőségeinek a megvitatását, beleértve a gazdasági, pénzügyi
és népjóléti vonatkozásokat.
Felvidék gazdasági helyzete és
az elmúlt 25 év államilag gerjesztett hanyatlása megkerülhetetlen témát vet fel, beleértve
természetesen a kitörési pontokról, helyi gazdasági lehetőségekről és a pályakezdő vállalkozók segítéséről folytatott
eszmecserét. A 2012-es kormányváltás óta egyre nehezebb
helyzetbe hozták a felvidéki
magyar iskolaügyet, és ezek a
folyamatok most, a ciklus vége

felé közeledvén, egészpályás
támadásba mentek át. Jelenleg
már egyszerre küzdünk magyar
alap- és középiskoláink tekintélyes részének bezárása, valamint a magyarórák számának
államilag előírt csökkentése ellen. Mindez megkerülhetetlenné teszi az oktatásügyi fórumot
Martoson. A felvidéki sorsot
leghitelesebben megjelenítő,
számtalan üldöztetést elszenvedő mártír gróf, Esterházy János eszmei és erkölcsi hagyatéka rendszeresen megjelenik
a Martosi Szabadegyetemen.
Ezúttal a róla írt könyv szerzőjével, Molnár Imrével hallható
és látható majd beszélgetés.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Beethoven és a halhatatlan kedves

Martonvásáron felavatták
Nagy János szobrászművész alkotását

Kedves barátunk szoboravatóra való meghívását nagy örömmel fogadtuk, és nagy megtiszteltetésnek vettük. Baráti
Körünket képviselve – Viola
Pál elnök urunk, Nagy Ferenc,
Langschald István és e sorok
írója – 2015. május 1-jén elutaztunk Martonvásárra a nagy
eseményre. Örömünket fokozta, hogy Nagy Jánost végre
nagyon boldognak láthattuk.
Ami nem adatott meg neki idehaza – főként az általa nagyon
szeretett városában, Komáromban – megadatott
neki a „határokon túl”:
olyanok figyeltek fel
művészetére, „...akiknek feladata a művész
számára az alkotáshoz
való feltételek megteremtése”.
Öregdiáktársunk olyan művész,
aki mindmáig tele van
vágyakkal, álmokkal.
Rövid időn belül két
nagy álma is beteljesülhetett: megalkothatta
Esterházy János, felvidéki vértanúnk egész
alakos szobrát, amelyet
2013.május 15-én Budapesten avattak fel. Az
avatáson Magyarország
legfőbb közjogi méltó-

Nagy János szobrászművészünknek, kedves öregdiáktársunknak, mint „fáklyavivőink”
egyikének, a Komáromi Öregdiák hasábjain 2009-ben, többek között a következő kérdést
is feltettem: – Mitől lenne boldog Nagy János? A kérdésre akkor így válaszolt: „Ez jó kérdés. Ha igaz, Bartók mondta: teli tarisznyával hagyom itt a világot. A művész olyan ember, aki tele van vágyakkal, álmokkal. Számára az a boldogság, ha azokból mennél többet
meg tud valósítani. Ha azok, akiknek feladatuk lenne a művész számára az alkotáshoz
való feltételek megteremtése, eljutnának a probléma megértéséhez; ha megértenék: sokkal több van bennünk, mint amennyit csinálhatunk.”
sága, Áder János köztársasági
elnök is beszédet mondott.
Az újabb felkérés pedig egy
Beethoven-szobor elkészítése volt. Így most Nagy János

ÉRTESÍTÉS

Komárom város új területrendezési
tervének kidolgozásáról

Komárom város, mint a területrendezés helyi szerve és a területrendezési terv bebiztosításának felelőse, a városi képviselőtestület 2015. május 21-i ülésének 174. sz. határozata
alapján és a 50/1976 sz. építési törvény 19b §-nak értelmében, az előkészítési munkák keretében értesíti a nyilvánosságot az új területrendezési terv (a továbbiakban TRT) kidolgozásáról.
Az új TRT kidolgozásának oka egy új, aktuális dokumentum
szükségessége, amely a város fejlesztésének legfőbb eszköze a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően és főként a lakóövezetekkel, közellátással, iparral, sport-, és rekreációs területekkel foglalkozik.
A TRT bebiztosítását az építési törvény 26. §-ának értelmében
a megfelelő szakértői vizsgával rendelkező személy, Ing. arch.
Besse Katalin (reg. sz. 322), a területrendezési és építési alosztály vezetője végzi majd a városi hivatal fejlesztési főosztályán.
Továbbá az építési törvény 45. §-a alapján a TRT kidolgozása –
megtervezése azok közé a kiemelt tevékenységek közé tartozik,
melyeket csak arra jogosult fizikai és jogi személyek végezhetnek – összhangban a 138/1992-es sz. törvénnyel –, tehát azok az
építészmérnökök, akik engedéllyel rendelkeznek az ilyen jellegű
tervdokumentáció kidolgozására. A kidolgozói szakcsoportban
megfelelő felállásban szükséges, hogy képviselve legyenek az
egyes szakterületek szakértői – várostervezés, architektúra, közlekedés, technikai ellátottság (vezetékek), demográfia, szociális
infrastruktúra, urbanisztikai ökonómia, környezetvédelem, műemlékvédelem, termőterületek és erdők védelme, hulladékgazdálkodás. A cél a város fejlesztési alapdokumentumának kidolgozása, tartalmilag összhangban az építési törvény 11-13. §-val,
valamint az 55/2001 sz. minisztériumi hirdetménnyel, melyek a
területrendezési dokumentumokkal foglalkoznak.
A TRT bebiztosítása a következő szakaszokból áll:
1. Előkészítő munkák
2. Kutatások, felmérések és analízisek (szöveges és grafikai részek, a problémák azonosítása, és a megoldási irányok megfogalmazása)
3. Feladatok meghatározása a tervezéshez
4. A feladatok megtárgyalása és a képviselőtestület általi elfogadása
5. Konceptus (vázlat) több változatban (szöveges és grafikai rész)
6. A konceptus nyilvános megtárgyalása
7. Végső javaslat – terv (szöveges és grafikai rész, mely kötelező
és irányadó tartalomra tagolódik)
8. A javaslat megvitatása és a képviselőtestület általi elfogadása
Az új TRT a komáromi és őrsújfalusi kataszteri területeket – tehát
a teljes várost öleli fel. Az előkészítési munkálatok keretében ös�szegyűjtésre kerül minden eddig kidolgozott érvényes fejlesztési
dokumentum, kiértékelendő azok felhasználhatóságát.
Az érintett szomszédos települések, állami szervek, szakmai
szervezetek, fizikai és jogi személyek, akik érintettek a terület kihasználásában, valamint a nyilvánosság ebben a fázisban kapcsolódhat be az előkészítésbe, megfogalmazva céljait, észrevételeit,
javaslatait, amelyek felhasználhatók lehetnek a kidolgozásban.
Ezeket a javaslatokat legkésőbb július 31 -ig lehet írásban a városi hivatal iktatójában leadni, a következő címen:
Komáromi Városi Hivatal, fejlesztési főosztály, területrendezési
és építési alosztály, Vársor út 3, 945 01 Komárno, vagy e-mailben a kbesse@komarno.sk címre.
Stubendek László mérnök
polgármester

egy másik dédelgetett álmát
valósíthatta meg: Troznai István öntőmesterrel közösen
formálta meg – Beethovent és
a zeneszerző halhatatlan ked-

vesét – csodálatra méltó új szobrát. A nagyszabású szoboravató
ünnepségen a helyi iskolák,
valamint Martonvásár és testvérvárosainak – Saint Avertin és
Baienfurt – fúvószenekarai adtak színvonalas műsort. Martonvásár főterén jelen volt a városka apraja-nagyja, de mindazok
is, akik számára az alkotáshoz
való feltételeket megteremtet-

ték. Mint azt L. Simon László
államtitkár beszédéből megtudtuk: a kormány és a Nemzeti
Kulturális Alap által a köztéri
alkotások létrehozására kiírt
pályázat célja, hogy a
köztereket olyan alkotások ékesítsék, amelyek
a magyar múlt, emlékezet, a nemzeti kultúra
szempontjából valódi
értéket képviselnek; „…
olyan emberek emlékét
örökítsük meg, akik a
helyi közösségek számára igazán fontosak”.
Nagy élmény volt számunkra a szoboravatón
való részvétel: öröm
volt látni a közülünk
való ember – Nagy
János
művészetére
rácsodálkozók
arcát,
osztozni kedves öregdiáktársunk, jóbarátunk,
Nagy János örömében.
Kedves
Jánosunk!
Csodálatos művedhez
ezúton is szívből gratulálunk.
Közelgő 80. születésnapod –
június 17. – alkalmából nagyon
jó egészséget, töretlen munkakedvet kívánunk, hogy még
sok további művészi alkotással
ajándékozhass meg bennünket
– az egyetemes magyarságot,
az emberiséget!
Stirber Lajos
komáromi öregdiák

… és a Monostori erődből
elindultak a halálvonatok …

A komáromi zsidóság 20. századi holo
kausztjára emlékeztek vasárnap az
izraelita temetőben. Molnár Xénia
színművésznő egy visszaemlékezést
olvasott fel a koncentrációs táborról,
majd Czimbalmosné Molnár Éva,
Magyarország pozsonyi nagykövete
hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar zsidóság minden történelmi eseményben az ország érdekeiért harcolt.
Paszternák Antal, a hitközség elnöke
megelégedéssel állapította meg, hogy
egyre aktívabb tevékenységet végez a
komáromi Menház. A megemlékezésen
Rudas Dániel kántor énekelt, beszédet
mondott Dr. Föhlich Róbert, a budapesti Dohány utcai zsinagóga főrabbija.

Köszöntő

Legyen egészséged,
tudjál boldog lenni
és a szívedet soha
ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen
örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors
ezeket megadja!

Születésnapja alkalmából sok szeretettel
köszönti apuka, anyuka, Ágika
és az egész család a négyéves

Brinzik Olivért.

Öregdiákok Nagytalálkozója

a komáromi Selye János Gimnáziumban

Öregdiákok Nagytalálkozójára került sor június 6-án
a Selye Gimnázium patinás aulájában. A 11. nagytalálkozót Farkasné dr. Bartakovics Adrianna nyitotta meg,
majd a Gaudium vegyes kar és a Selye János Gimnázium énekkara és hangszeres kamaraegyüttese Stirber
Lajos vezénylésével a Szózat után néhány énekszámmal
fokozta az összejövetel hangulatát.
Farkas tanárnő köszöntötte a
vendégeket: a pannonhalmi
bencés gimnázium küldöttségét, a református és a katolikus
egyház képviselőit, nyugalmazott pedagógusainkat, MUDr.
Viola Pált, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre
elnökét, a Selye Gimnázium
igazgatóját, Andruskó Imrét,
valamint a 70, 60 és 50 éve
érettségizett öregdiákokat, s
valamennyi megjelent tagot.
Nagy Ferenc öregdiák és Dóczé Bálint Jonatán kétszeres
Kazinczy-díjas tanuló szavalata után MUDr. Viola Pál elnök tisztelettel és szeretettel
köszöntötte az egybegyűlteket,
beszédében
kihangsúlyozta,
hogy az ember életét „a tudás

szentéjének varázsa” kell, hogy
vezényelje.
Andruskó Imre igazgató köszöntőjében iskolai éveink
három legfontosabb mozzanatát, az „ismerkedés-búcsúzásemlékezés”-t emelte ki.
Pintér Ambrus, a Pannonhalmi
Bencés Gimnázium nyugalmazott igazgatója a múlt ápolása
köré építette fel mondanivalóját. A jelen embere sajnos, csak
a jelennek él, elfelejti gyökereit, s múlt nélkül nincs jelen, de
még kevésbé van jövő.
Az ünnepi beszédek után hangzott el az egyházi képviselők
áldásadása.
Az egybegyűltek örömmel tapsoltak a 70 éve érettségizett,
Gránitmatúra emléklapot átvevő hajdani diákoknak, valamint

a 60 éve érettségizett növendékeknek, akik Gyémántmatúra
emléklapot kaptak. Köztük
volt hajdani kollégám, Kamocsai Gyula tanár és elnökünk,
MUDr. Viola Pál is. Az 50 éve
érettségizettek népesebb táborának az Aranymatúra oklevelet Kamocsai Margit tanárnő,
Gáspár Tibor és Oláh Imre tanár helyett pedig özvegye, Ica
néni adta át.
Az ünnepeltek nevében Salinkáné Langschadl Katalin, Viola Pál és Keszegh Béla szólt
az egybegyűltekhez. Megemlékeztek elhunyt tanáraikról,
osztálytársaikról, az itt kötött
barátságokról, kultúránk, múltunk, hagyományaink tiszteletéről, ápolásáról, s arról a tudásszeretetről, -szomjról, amit
Alma Materünk nyújtott valamennyiüknek. Jankovics József aranymatúrás beszédében
kiemelte, hogy valamennyien
sokat köszönhetnek annak,
hogy szüleik magyar iskolába
íratták őket, mert a tudás alapjait mindenki csak anyanyel-

vén tudja igazán elsajátítani.
Nem szabad megfeledkeznem a hatvan éve, 1955-ben
érettségizett, gyémántmatúrás
pedagógiai osztályról sem,
akiknek nevében Kiszterné
Domonkos Ilona emlékezett
a múltra, azokra a felemelő
pillanatokra, amikor érettségi
bizonyítvánnyal a kezükben
szétszóródtak a magyarlakta
vidékeken szeretettel okítani,
nevelni.
A Himnusz közös eléneklésével fejeződött be az idei nagytalálkozó.
Ezután jó néhányan az első
emeleti tantestületi szobában
gyűltünk össze, hogy lerójuk
végső tiszteletünket a közelmúltban elhunyt két tanárkollégánk, Rácz Lajos és Farnbauer
Béla emléke előtt. A megemlékezést Oláh Imréné, Icuka néni
mondta el, felelevenítette azt a
sok kellemes és feledhetetlen
pillanatot, amit elhunyt kollégáink szereztek nekünk. Tisztelet emléküknek!
Dr. Egriné dr. T. Szonja
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Egy látogatás hátteréről...

Mintegy öt héttel ezelőtt, május elején, szigorúan informális keretek közötti kapcsolatfelvételre került sor a Szlovák Köztársaság Elnöki Hivatala kezdeményezésére a Komáromi Városi Hivatallal, melyben településünk sajátosságairól tájékozódtak, illetve egy esetleges, jövőben megvalósuló látogatás lehetséges színhelyeiről
és lehetőségeiről informálódtak. Az elnöki stáb érdeklődésének középpontjában a
helyi gazdasági kérdések, a térségben működő nagyobb cégek és startup vállalatok
helyzete mellett külön hangsúlyt kaptak az oktatási intézmények, a kultúra, s nem
utolsósorban a régió kimagasló sportélete.
A felek közti mind intenzívebbé váló kommunikáció gyümölcse csakhamar
beérett, hiszen június 9-én,
kedden, ünnepélyes keretek
között, kimagasló polgári
érdeklődés mellett tisztelte
meg látogatásával Komárom
városát országunk legfőbb
közjogi méltósága, Andrej
Kiska. Feszített programja – mely már az érkezését
megelőző héten a nyilvánosság rendelkezésére állt
– kilenckor vette kezdetét a
városi hivatal dísztermében,
ahol a Stubendek László polgármester vezette helyi delegációval tárgyalt mintegy
fél órán keresztül. A felek a
régió súlyos gazdasági problémái és az erődrendszer
lehetőségei mellett olyan
témákat is érintettek, mint a
szlovák-magyar együttélés
kérdései, az úthálózat helyzete, az oktatásügy, illetve a
hivatali és közéleti kétnyelvűség. A megbeszélést egy
rövid belvárosi séta követte,
melynek során – az előzetes
programot némileg felülírva – az elnök úr belülről is
megtekintette a Szent Andrá-plébániatemplomot. Ezt
követően a polgárok tapsával, kézfogások garmadájával illetett menet útja a folyó
tanévben tízéves jubileumát
ünneplő Selye János Egyetem rektorátusára vezetett,
ahol Andrej Kiska előbb az
SJE csúcsvezetésével folytatott megbeszélést, majd a
Tiszti pavilon dísztermében
a hallgatókkal találkozott.
Az elnök úr beszédében rámutatott, hogy Szlovákiának mérnökök és orvosok
mellett éppen – a komáromi
egyetemen is képzett – menedzserekre és tanárokra van
szüksége. Utóbbiak terén

saját édesanyját említette
példaként, aki kémiatanári
foglalkozásában nemcsak
munkára, de élethivatásra is
lelt, több generációval megszerettetve ezáltal e roppant
igényes tárgyat. Nem került
elhallgatásra ugyanakkor az
a mind gyakoribbá váló jelenség sem, hogy a diákok
nem elhanyagolható százaléka csupán pótmegoldásként
választja a pedagógiai karokat, s elhivatottság nélkül
kezd felsőfokú tanulmányaiba. Ugyancsak megfogalmazást nyert az a paradoxon,
hogy a külföldi példákkal
szemben Szlovákiában épp
a magán felsőoktatási intézmények azok, melyek gyengébb nívót képviselnek az
állami, hivatalos megfogalmazásban ún. „nyilvános”
egyetemekkel szemben. A
köztársasági elnök szavaiban
nemcsak a helyiekhez szólt,
hanem mérleget is vont saját
egyéves teljesítményéről, kiemelve azt a harcot, melyet
az igazság- és egészségügy
terén folytat valós reformok
megvalósulásáért. Hallgatói kérdés nyomán vetődött
fel az orosz-ukrán válság
problematikája, melyre adott
válaszában az elnök úr Ukrajna területi épsége megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Az egyetemi vizitet
hajógyár-látogatás követte,
ahol az egykor a régió legnagyobb munkaadója romjain
ma is folyik a – volumenében jóval kisebb mértékű
– termelés. Szűk stábjával
folytatott ebédjét egy rövid,
az előzetesen jóváhagyott
programon kívüli mozzanat
követte, melynek során, az
étteremből távozva – protokollvezetője és személyi
őrsége engedélyével – a

Gombaszögi Nyári Tábor
vezetői személyesen adták át
az idei krasznahorkaváraljai
rendezvényre szóló elnöki
meghívót. Ezt követően a
kajak-kenu sporttelep volt
a következő állomás; itt komáromi sportolók, köztük
olimpikonok és világbajnokok vezették körbe Kiskát.
Az elnök megtekintette a
komáromi hajógyárban folyó munkálatokat és megemlítette, hogy még emlékszik
a mára már csak történelemnek számító hatalmas személyhajókra és tengerjáró
teherhajókra is. Búcsúzáskor
az elnök úgy nyilatkozott,
hogy nagyszerű két napot
töltött
Dél-Szlovákiában,
ahol számára is meglepő
szeretettel fogadták. Hogy a
kiváló fotóalkalmon és kötelező udvariassági körökön
túl egyéb, hosszabb távú
eredményei is lesznek-e a
hét eleji találkozóknak, az
minden bizonnyal hamarosan kiderül.
Szitás Péter
Andrej Kiska köztársasági
elnök a Komáromi járásban tett látogatása során
felkereste még Vágfüzes
községet, ahol csaknem
minden szavazó őrá adta
le a voksát. Forró László
polgármester mellett itt
Gúta vezetőivel is találkozott. Horváth Árpád gútai
polgármester a köztársasági elnöknek emlékkönyvet
adott át az 1965-ös árvízről. A látogatás végén Andrej Kiska megtekintette a
csallóközaranyosi ipari paradicsomtermesztést.
Felvételeinken a köztársasági elnök régiónkbeli látogatását idézzük fel.
Foto: Jakab István

Veled együtt
mindenki ott lesz!

Izsa büszkesége

Május 24-én az izsai múzeum épületében 15 órai kezdettel
nyitották meg Vajda János, 2014-ben Sanghaiban díjnyertes western lovas és az izsai Kelementia Lovasklub elnökének kiállítását.

A megnyitóra szép számban
egybegyűlt közönséget Králik Zsuzsanna, a múzeum vezetője üdvözölte, majd Izsa
polgármestere, Domin István
köszöntötte a díjnyertes lovast, a település büszkeségét.
Szép kultúrműsor, szavalat,
furulyaszám és ének után Tóth
Kurucz Mária méltatta Vajda
János életútját, aki 1984-ben
látta meg a napvilágot. Mindössze nyolchónaposan, még
mielőtt járni tudott volna, ültette őt pónira nagyapja, Kurucz Lajos. Anyai nagyszüleitől örökölte a lovak szeretetét,
a róluk való gondoskodást,
törődést, a lovaglás szépségét.
Kurucz Lajos, a nagyapa, e
sportág imádója, az első felvidéki huszárbandériumban
megalapítója is volt az izsai
lovasklubnak. E munkájába
unokáját, Janit is örömmel bevonta.
Vajda János középiskolai tanulmányai után versenylovakat
tréningezett Angliában, illetve
Magyarországon Nagyigmándon.
1996-ban, már 12 évesen
részt vett Izsa zászlajának és
címerének avatásán, majd az
első tavaszi hadjáratban, és a

többi huszárral folyamatosan
huszárbemutatókat tartottak a
közelebbi és a távolabbi köz
ségekben.
Igazi lovaglási tehetsége az 1.
Nemzeti Vágtán derült ki, ahol
100 méterrel előzte meg versenytársait, akik másnap irigységből a palánk mellé szorították, s szereplését lehetetlenné
tették.
1990-ben Ógyallán beleült egy
westernyeregbe, s ezzel egy új
„szerelem” kezdődött. 2010ben mint amatőr versenyző már
olyan sikereket ért el, hogy a
pozsonyi Western Szövetségbe
felvették tagnak.
Sokunk szemében a filmekbeli
vadnyugati lovas jellegzetes
öltözetével, viselkedésével a
szabadság jelképe. Valójában
azonban a western stílus a marhacsordák körüli munkából
alakult ki az Egyesült Államokban és Mexikóban. A rendkívül
ügyes lovasoknak kellett a marhacsordát kordában tartaniuk.
Később ebből a tevékenységből
alakult ki a western lovaglás,
amit a ló és a lovas tökéletes
összeforrottsága biztosít.
Vajda János az izsai lovasklubban szeretett volna western
részleget létrehozni, de jelen-

Andrej Kiska köztársasági elnök komáromi látogatása során Elek László esperes-plébános
és Stubendek László polgármester kíséretében
megtekintette a Szent András-plébániatemplomot (balra), majd a városvezetők és a Selye János
Egyetem hallgatói előtt a Tiszti pavilonban (lent
középen) mondott beszédet, amelyben kiemelte a pedagógusok megbecsülésének és társadalomformáló szerepének fontosságát. A program
keretében válaszolt a SJE diákjainak kérdéseire
is. Az egyik hallgató kérdésére azt válaszolta,
hogy a funkció nagy felelősséggel jár, és hogy államfőként nem szabad politikai csatározásokba
bocsátkoznia. Vágfüzesen (lent) Forró László
polgármester a hagyományoknak megfelelően
kenyérrel és sóval fogadta az államfőt, aki találkozott a község lakosaival, illetve a környező települések polgármestereivel. Horváth Árpád, Gúta
polgármestere a nagy dunai árvízről készült emlékkönyvet adott át Andrej Kiskának.

Vajda János nagyapja és a díjak, serlegek társaságában
– a szerző felvétele
tős ellenállásba ütközött. Így csésen indult, mert János lova
az eredeti lovasklub kettévált. két hónapra lesérült, mégis a
Megalakult a Kelemantia Lo- közép-európai bajnokságon,
vasklub Izsa, amelynek János Székesfehérvárott több számlett az elnöke és megalakult a ban lettek nyertesek. A 20132. lovasklub is. Jelenleg mind- as évben 4 startból 3 első díjat
kettő működik.
hoztak haza.
A Kelementia Lovasklub an- 2014-ben János két alkalomnak ellenére, hogy a nulláról mal győztes lett, csapata ös�indult, gyönyörű eredménye- szetett champion-díjat kapott,
ket ért el. 2011-ben szlovák s így jutott ki Vajda János a
bajnoki díjat nyert, Vajda Já- világbajnokságra Sanghaiba és
nos az év lovasa lett, lova, vált győztessé.
Luger pedig az év lova, közép- Eredményeihez szívből gratueurópai bajnokságot is nyertek lálunk, hiszen magas színvoLengyelországban (1., 3. díj). nalra emelte Izsán a lovaglást.
Az egész évi pontozás eredmé- János legnagyobb álma, hogy
nyei alapján Szlovákia győzte- a lovaglás szeretetével nemse János lett.
csak a felnőtteket, hanem a
2012-ben az év lovasdíjának gyerekeket is beoltsa. Kívántulajdonosa.
juk, hogy álma teljesüljön.
A 2013-as év kevésbé szerenDr. Egriné Dr. T. Szonja

(Befejezés az 1.oldalról)
hallható és látható majd beszélgetés.
A közéleti programok természetesen Felvidéken túlra is
kitekintenek. Közvetlenül érintett vendégek révén szó lesz az
ukrán válság miatt nagyon nehéz helyzetbe került kárpátaljai
magyarokról, a külhoni magyar
pártvezetők is találkoznak, valamint eljön a bolíviai fogságából
hosszú évek után kiszabadult
Tóásó Előddel együtt Lukács
Csaba újságíró is. Duray Miklós
tőle szokatlanabb témával, Felvidék természeti szépségeivel
jelentkezik, Csáky Pál Boráros
Imre Kossuth-díjas felvidéki
színésszel beszélget, és ott lesz
Martoson a Magyar Népmesék,
a János vitéz, a Fehérlófia és
más népszerű rajzfilmek rendezője, Jankovics Marcell is. Világi Oszkár bizonyára kap majd
a DAC-cal kapcsolatos kérdéseket is, de a fő téma ezúttal a
Csallóköz élelmiszertermelési
értékeit felkaroló Kukkonia
kezdeményezés lesz. Természetesen a sport témakörének is ott
a helye egy ilyen rendezvényen.
Gazdag József bemutatja az
Egy futballfüggő naplója című
könyvét, híres magyar élsportolók részvétele is várható, és
eljön Kiss Virág fittneszvilágbajnok. A népszerű színésznő,

Gubík Ági, az Argo 2 csapata és
Felvidék szépe – Balogh Viktória – részvétele könnyedebb
időtöltést ígér.
Az esti szórakoztatásról Rúzsa Magdi, Demjén Ferenc, a
Tankcsapda, az Ismerős Arcok
és sokan mások gondoskodnak
az öt nap során, számos műfajt
felvonultatva, hogy mindenki megtalálja a számítását. A
Feszty parkban, illetve a tágabb
helyszínen több olyan újdonság
lesz, amelyek a jobb lebonyolítást, illetve a vendégek közérzetének javítását szolgálják,
beleértve az esősátrat, a pihenősarkot, az ingyenes mobiltöltőt
és a kitelepülő vendéglőknél
igénybe vehető napi ételkupont.
Az idei Martfeszt nemcsak az ismeretterjesztésben, tájékoztatásban és szórakoztatásban találja
meg a szerepét, hanem a jótékonykodásban is. A leukémiás
gyerekeket segítő Kantha Dóra
Alapítvány szombaton családi
délutánt szervez Iveta Radičová
korábbi miniszterelnök védnökségével, a Martosi Szabadegyetem égisze alatt. Ebben népszerű
zenészek koncertjei, gyermekprogramok és az egészséges
életmódról szóló előadások is
helyet kaptak. A Szabadegyetem
emellett a martosi óvodát gyermekbútorokkal támogatja.
-martfeszt-
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Növényvédelem

Villámmunka

Időszerű munkák a kertekben

Aki valaha kertjében paradicsomot, burgonyát vagy padlizsánt termesztett, találkoznia
kellett a burgonyabogárral
vagy kolorádóbogárral (Leptinotarsa decemlineata), amely
mintha csak az égből pottyant
volna, egyik napról a másikra
jelenik meg a krumpliágyásban. Nem lehet figyelmen
kívül hagyni kertünkben való
megtelepedését, mert igen
szapora jószág, néhány nap
alatt képes tarra rágni zöldségeskertünk egy részét.

Szlovákiában az ötvenes években találkoztak először a rabruhás rágcsálóval, feltűnése
országszerte különösen nagy
felzúdulást keltett. A Mexikóból származó bogár kedvence
a burgonya, amit a padlizsán,
majd a paradicsom követ, s ha
ezekkel már végzett, folytatja a táplálkozást a maszlagon,
beléndeken vagy nadragulyán.
Védekezés híján június elejénközepén intenzív lombrágásba
kezdenek, illetve lerakják jól
ismert narancssárga tojásaikat,
amelyekből néhány nap alatt
kifejlődnek a vérpiros lárvák,
majd a csíkos bogarak. Ötven
nap alatt a petéből szaporodásra képes felnőtt egyedek
fejlődnek, amit a párás, meleg
időjárás különösen felgyorsít.

Szeptember közeledtével kártételük fokozatosan csökken,
megkezdik téli felkészülésüket. A felnőtt egyed télire a
talajba fúrja magát, s ha nincs
nagyobb lehűlés, ott gond nélkül áttelel.
Mivel a kolorádóbogárnak
teljesen ellenálló burgonyafajtákat még nem sikerült nemesíteni, ezért muszáj saját
kézbe vennünk a dolgokat.
Kiskertben kordában tarható
úgy is, ha naponta körbejárjuk
a veszélyeztetett ágyásokat és
egyenként összetapossuk a
szemünk elé kerülő egyedeket,
de akiben ez viszolygást kelt,
permetezéssel is megoldhatja
a problémát. A legjobb hatást a
lárvák elleni június eleji védekezés adja, amit ha szükséges,
egy hónappal később megismételhetünk. A leghatásosabb
és engedélyezett vegyszer erre
az Actara, illetve a Mospilan.
Érdemes a burgonyavész és a
-bogár ellen egyszerre védekeznünk, mivel a gombaölő
szerek rézion tartalma ugyancsak gátolja a burgonyabogár
táplálkozását. Erre a Tanos,
vagy a Ridomil ajánlott.
A gyümölcsösökben is sok a
tennivaló. A gyakorlott gazdákkal is előfordul néha, még
inkább a kezdőkkel, hogy a
fák kora tavaszi metszésekor
rossz helyen csattan a metszőolló. A hajtások, a levélzet növekedésével a koronának ezek
a metszési hibái júniusra jól
láthatókká válnak, itt az ideje
tehát, hogy kijavítsuk azokat.
Elsősorban a felesleges vízhajtásoktól, a rossz irányba növő,
terméketlen ágaktól szabadítsuk meg fáinkat. Ily módon
lazábbá, a szellő és a napfény
által jobban átjárhatóvá tesszük
a fák koronáit, s a permetezés

hatékonysága is megnő ezáltal.
A tőről induló vadhajtásokat
ugyancsak ajánlott eltávolítani.
Folytathatjuk még a termésritkítást. Mindenekelőtt a sérült,
apró gyümölcsöket távolítsuk
el, s ha tehetjük, elsősorban a
rövid termőrészeken hagyjuk
meg a gyümölcsöt.
A gyümölcsfákon a legtöbb
gondot egyelőre a levéltetvek
megjelenése okozza. Az almafáknál a varasodás és a lisztharmat támadása jelenti a legnagyobb veszélyt, ezenkívül
a takácsatka és az almamoly
esetleges feltűnésére is érdemes idejekorán felkészülni.
A varasodás és az almamoly
a körtét is megtámadhatja, de
még inkább oda kell figyelnünk a körtedarazsak és a körtelevélbolha kártételére – ez
utóbbinak éppen most van a
rajzási ideje. Az őszibarackfákon néhol máris megjelent
a lisztharmat, de a levéltetvek
és a gyümölcsmolyok ellen is
védekezni kell. A kajszibarack
legnagyobb átka a gyümölcsmolyok mellett a gnomóniás
levélfoltosság meg a monília.
A cseresznyével sajnos együtt
jár a cseresznyelégy és a monília megjelenésére is számítani
kell, ha meg akarjuk védeni azt
a kevés termést, ami a tavaszi
fagyok után megmaradt. Mivel
a cseresznye már érésben van,
érdemes kikérni a gazdaboltok
szakembereinek tanácsát, hogy
milyen gyors hatású készítmények állnak rendelkezésre.
A szilvafák legfőbb ellensége
köztudottan a szilvamoly, a
málnáé pedig a szürkerothadás
és a kis málnabogár. Magam
elsősorban Actarát és Mospilant használok védekezésül. A
monília ellen például a Chorus
ajánlható.
–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

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Mivel képes egy időben
több dologgal is foglalkozni, valószínűleg élvezni fogja ezt a
hetet és annak pörgését. Nagyon sokat haladhat, számtalan lehetőség megnyílik ön előtt, hiszen olyan, mintha egyszerre több
helyen is jelen lenne, mintha minden szálat önt tartana a kezében.
HALAK (február 21. – március 20.) Egy munkával kapcsolatos
ügyben kiéleződik az önben folyamatosan harcoló két ellentétes
oldal küzdelme. Döntenie kell, hogy a családnak vagy a munkának kedvez. Ez elsősorban azt jelenti, hogy vállalja-e, hogy még
kevesebb időt szán magánéletére, illetve az ön számára fontos
emberekre.
KOS (március 21. – április 20.) Olyan mértékben képes alkalmazkodni partneréhez, hogy néha úgy érzi, muszáj provokálnia
önt, hogy lássa, képes kiállni a saját érdekei mellett. Ezen a héten is beleszaladhatnak néhány ilyen helyzetbe. Vigyázzon, hogy
szándékosan ne bántsa meg kedvesét!
BIKA (április 21. – május 20.) Új ismeretsége kapcsán gondolja
át, milyen szempontok szerint is szokott párt választani magának és nyugodtan tegye ezután magasra a mércét! Ne féljen attól,
hogy nem talál senkit, aki megfelelne elvárásainak. Persze közben önmagával szemben is legyen kritikus.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Új ismerősének hatására egészen megváltozik. Feldobott, vidám, mintha kicserélték volna.
Ez a könnyed boldogság igazán jókor jött most, hiszen kifogyóban voltak készletei. Most végre újra talált olyan elfoglaltságokat, amelyekben teljes mértékben el tud mélyülni, amelyeket
élvez.
RÁK (június 22. – július 22.) Nem könnyű őszintének lennie,
amikor pontosan látja, hogy milyen következményei lehetnek
szavainak. Most mégsem szabad hallgatnia, mert ha továbbra is
a szőnyeg alá seprik a problémát, annyira elfajulhat a helyzet,
hogy esetleg már nem is találnak megoldást.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nem minden esetben
igaz, hogy a szerelem kibontakozásához idő kell. Találkozik valakivel, akivel azonnal egy hullámhosszon vannak. Adja át magát az érzéseinek és ha vannak is kétségei azzal kapcsolatban,
hogy ez ilyen egyszerű is lehet, csak arra hallgasson, amit érez.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Fontos megtanulnia elfelejteni azokat a bántásokat vagy sértéseket is, amelyek mélyen
megsebzik, különben nem fog tudni továbblépni. A megbocsátás
nélkülözhetetlen előfeltétele a továbblépésnek. Ha erre nem képes, tovább hurcolja magával a múltja súlyos eseményeit.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Gondolkodjon pozitívan, nem is hinné, milyen teremtő ereje van az előremutató, építő
jellegű gondolatoknak a mindennapi életben is. Gyakorolja ezt
apró dolgokban, amelyeket azonnal ellenőrizhet is. Alakítsa pozitívan a beszélgetéseket, érezze, tudja, hogy minden jól fog alakulni.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Amikor kedvese an�nyira sértve érzi magát, hogy semmi másról nem tud beszélni,
áldozzon rá némi időt és hallgassa meg a panaszait. Talán már
azzal is reálisabban fogja látni a helyzetet, ha meg kell fogalmaznia saját sérelmeit és így ön nem kényszerül magyarázkodásra.
NYILAS (november 23. – december 21.) Érzelmei alapvetően
meghatározzák, hogy mennyire tud sikeres lenni az üzleti vagy
szakmai tevékenységeiben, ezért igyekezzen most kirekeszteni
ezeket! Építsen a puszta tényekre, a számokra és ne az befolyásolja döntését, hogy mások mit gondolnak, mi lenne a legjobb.
BAK (december 22. – január 20.) Kevés olyan érdekes mérkőzést
láthatunk, mint amikor két Bak méri össze az erejét, márpedig
most ez a helyzet, hiszen egyikőjük sem enged. Mintha mindketten presztízskérdést csinálnának abból, hogy ebben a kérdésben
ki tudja érvényesíteni az akaratát. Csillagöveik jellemzői ezen a
téren nem éppen kedvezőek.
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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.

Vízcsapok és varrógépek
javítása
Tel.: 0904 572 752.
* 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 garázs Komáromban, a
Nagy soron 4500 euróért. Tel.:
0911 982 583.
* Eladó búza Komáromban. Tel.:
0905 507 648.

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

Laboránsokat
és gyógyszerészeket

ÉVES

GARANCIA

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELOLRO-CARS s.r.o
Hadovská cesta
945 01 Komárno

keresünk
azonnali belépéssel.
Tel.: 0918 776 733

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

GALERIA

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

FOTOSZALON

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

Komárom

Bejárati ajtók
már

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

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!

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.
* Megrendelhető nagyvirágú
krizantémpalánta
Cserháton.
Tel.: 0902302742, 0914224677.
* Eladó 3-szobás lakás a Bástya
lakótelepen (Letecké pole) 27
ezer euróért, vagy kiadó hosszú
távra 350 euró rezsivel/hónap.
Tel.: 0905 315 092.

* Eladó Benelli 50, Keeway 125ös, féléves robogó. Érdeklődni a
0949 302 987-es telefonszámon
lehet.
* Eladók 25, 15 és 10 literes üvegek,
kisebb szőlőprés és puttony. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 341 176.
* Eladó csaknem új kétszárnyas
garázsajtó (fa+üveg kombináció,
199x223 cm) Tel.: 0905 691 345.
* Eladó Veritas varrógép és
mángorló, csempevágó, valamint női kerékpár. Tel.: 0904
572 752.

Eladó 5-karos csillár,
világosdrapp perzsaszőnyeg
(2,3x3 m), futószőnyeg,
teraszra való műbőr
karosszék asztallal.
Tel.: 0949 542 621
Átépítés, festés,
régi kerítések, térkőlerakás,
tetők és kémények
javítása és felújítása,
MINŐSÉG ÉS GARANCIA!
Tel.: 0905 295 528.

Munkát kínálok kőműveseknek Komáromban.

Tel.: 0910 385 278.

* Eladó kitűnő állapotban
levő sarok-konyhafal. Tel.:
0905 158 925.

* Eladó Gútán egy csaknem
új szektoros konyhabútor
(felső rész 300 cm, lenti 240
cm), valamint egy két kompresszoros
hűtő-mélyhűtő.
Tel.: 0915 607 899.
* Eladók oleanderek és műanyag zöldségesládák. Tel.:
0918 860 869.
* Eladók ónozott (zinkelt)
csőből készült fóliakonstrukciók. Azonnal elvihetők. Tel.:
0908 117 979.
* Eladó kétszobás lakás a
Béke utcán. Tel.: 0902 808
092.

Eladó kukorica
és búza.
Tel.: 0917 201 668

Segédszakácsnőt felveszünk
komáromi éttermünkbe!
Tel.:
0908 480 038
0905 673 029

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
június 20-tól 26-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, 9.50 Babavilág, 10.45 Kandász Travel,
12.50 Knight Rider (amer.),
13.55 Walker, a texasi kopó
(amer.), 15.00 Kasza!, 16.00
Az esernyőtrükk (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Ébredj
velünk! (amer.), 21.15 Üvegtigris (magyar), 23.30 Az
utolsó ház balra (amer.), 1.55
A férjem védelmében (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.20 Kalandor, 11.45 Street Kitchen,
13.05 Nevelésből elégséges
(amer.), 14.00 A harc törvénye (amer.), 16.05 Diploma
után (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.10
Harry Potter és a Főnix
Rendje (amer.-angol), 21.40
Jonah Hex (amer.), 23.15
Túl közeli rokon (amer.)

RTL II

10.00 Behajtók, 11.00 A
pletykafészek (amer.), 13.00
Az árnyékfeleség (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 Paranoia
(amer.-francia), 22.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.35 Kicsi a bors, de erős,
13.20 Született kémek,
14.10 Szófia hercegnő,
14.35 Holle anyó (német),
17.50 Rolie, Polie, Olie,
18.55 Fejtörők kicsiknek,
19.25 Maja, a méhecske,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Forma-1

Duna tv

9.00 Magyar Úszás Napja, 13.45 Forma-1, 15.20
Szeretettel
Hollywoodból, 16.00 Balatoni Nyár,
18.30 Szerencse szombat,
19.30 Magyarország szépe,
20.00 Csak semmi pánik
(magyar), 21.25 Spartacus
(amer.), 1.00 Szemekbe zárt
titok
(argentin-spanyol)

Duna World

9.35 Család-barát, 11.25
Ízőrzők, 12.01 Nótacsokor,
13.25 Aranyfeszt, 14.20
Lángok (magyar), 15.45
Csendül a nóta, 16.55 Hol
vannak a katonák?, 17.25
Krónika, 18.20 Szabadság
tér 89, 19.05 Fölszállott a
páva, 20.05 Mindenből egy
van, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.05 Itthon
vagy!

Pozsony 1

13.20 A bátor Severino
(német), 14.50 A szocializmus bájai, 15.20 Mit
tudom én, 16.45 Hétvége,
17.20 Építs házat, ültess
fát!, 18.00 Szlovák ízek,
19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.10
Igaz történetek, 22.30 A
bátor Severino (német)

Pozsony 2

11.10 A Föld, 13.05 Szuper élet, 14.05 Kapura,
15.15 Fejreállt világ (szlovák), 18.15 Sport, 18.45
Esti mese, 19.45 Hírek,
20.00 Dokumentumfilm,
21.05 Őrangyalok, 21.40
Különleges gyógymód (jugoszláv)

Markíza tv

10.00 Lépésről lépésre,
10.55 Első vagy második
(amer.), 13.30 A táncverseny 3 (amer.), 15.35 Zita a
nyakamon, 17.00 Valóságshow, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 A túsz
(amer.), 22.30 Gyilkosok
(amer.)

JOJ TV

10.45 A legjobb szlovák
torták, 12.15 Családi ügyek,
13.35 Krokodil Dundde Los
Angeles-ben (amer.), 15.40
Érettségi mulatság (amer.),
18.00 Új kertek, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Menyasszonyok
háborúja
(amer.), 22.35 A veterán
(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, 11.05
Walker, a texasi kopó
(amer.), 13.40 Knight Rider (amer.), 14.45 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.45 Junior (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Elpuskázva
(amer.), 21.10 Die Hard 4.0
(amer.-angol), 23.50 Bárka
vagy fészek?, 1.10 Jackie
Chan (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.10 A
Muzsika Tv bemutatja!,
12.10 Hazug csajok társasága (amer.), 13.15 Harry
Potter és a Főnix Rendje
(amer.), 15.55 Aranyeső
Yuccában (olasz), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11
(német), 19.50 Szörny Rt.
(amer.), 21.35 Vakító fehérség (amer.-francia), 0.05 A
jóslat (amer.-német)

RTL II

11.55 Dühös szerető (amer.),
13.40 Segítség, bajban vagyok!, 18.40 A leggyorsabb
indián (amer.), 21.00 Minden
lében négy kanál (amer.),
22.00 Heti hetes, 23.00
Showder Klub, 0.00 A leg
gyorsabb indián (amer.)

M2

13.10 Született kémek,
13.30 Állatkert a cipősdobozban, 13.55 Varázslók
a Waverly helyből, 15.15
Arsene Lupin, 15.40 Garfield és barátai, 16.35 A rút
kiskacsa és én, 18.45 PomPom meséi, 19.15 Boldogvölgy, 19.25 Maja, a méhecske, 20.30 Böngésző,
21.00 Elhurcolva (amer.),
22.50 Forma-1

Duna tv

9.05 Isten kezében, 11.00
Római katolikus szentmise,
13.30 Forma-1, 16.30 Balatoni nyár, 18.00 Híradó,
18.30 Hogy volt?, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.25 Az idők végezetéig
(kanadai), 0.35 Spartacus
(amer.)

Duna World

9.10 Család-barát, 11.05
Rúzs és selyem, 12.35 Nótacsokor, 14.15 Csendül a
nóta, 14.25 Szenes Iván
írta, 15.10 Amire a világ
táncolt, 16.15 Csonka Bereg, 17.40 Térkép, 19.10
Szép, szőke szerelmünk, a
Tisza, 20.05 Évszakok Balázs Fecóval, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül,
23.10 Rúzs és selyem

Pozsony 1

11.55 5 perc múlva 12,
13.15 Jégkorong, 14.15
Az ajtó mögött, 14.50 Iskola, az élet alapja (cseh),
16.30 Senki sem tökéletes,
17.45 Menjünk a kertbe!,
19.00 Híradó, 20.20 Álom
a
dicsőségről
(olasz),
23.45 Iskola, az élet alapja
(cseh)

Pozsony 2

12.55 Egérbőr királykisasszony (szlovák), 14.05
Krisztina, 15.55 Szóval,
18.55 Esti mese, 19.45
Kis emberek, 19.55 Hírek,
20.00 Dokumentumfilm,
21.35 Art Film, 21.45 Bukott nők tábora (szlovák),
23.25 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.25 Lépésről lépésre, 11.25
A táncverseny 3 (amer.),
13.35 Én, az ügynök (amer.),
15.40 Tuxedo (amer.), 17.40
Szomszédok, 18.25 Kredenc,
19.00 Híradó, 20.30 Total
Recall (amer.), 23.00 A halál
arénája (amer.)

JOJ TV

10.15 Menyasszonyok háborúja (amer.), 12.15 A
függetlenség napja (amer.),
15.20 Narnia (amer.), 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Játék
az életért (amer.), 23.45 Piranja (amer.), 1.35 Az elátkozott kikötő (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), 21.20 Hal a
tortán, 22.30 Cápa (amer.),
3.30 Elit egység (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),
21.20 Hal a tortán, 22.30 Hawaii Five (amer.), 23.35 A
belső ellenség (amer.)

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.), 23.55 Gyilkos elmék (amer.), 1.00 Chuck
(amer.)

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 Cserebere
szerencse (amer.), 23.55 Tökéletes célpont (amer.)

TV2

RTL Klub

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
Agymenők (amer.), 22.00
Szelfi (magyar)

M2

11.40 Fixi, Foxi és barátaik, 12.30 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
15.30 Kedvencek a világ körül, 17.10 Lóti és Futi, 17.35
Postás Pat, 17.50 Dörmögőék, 20.30 Böngésző, 21.30
Én vagyok itt, 23.10 Gyilkosság (amer.), 0.50 A médium
(amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Lola (amer.),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo (olasz), 19.35 A hegyi
doktor (német), 20.20 Kékfény, 21.20 On the Spot,
22.15 Tetthely (német),
23.55 Fennsíkok csavargója (amer.)

Duna World

13.15
Kívánságkosár,
15.15 Római katolikus
szentmise, 16.20 Csonka
Bereg, 17.50 Magyar elsők, 18.35 Öt kontinens,
19.05 Hogy volt?, 20.00
Poén péntek, 21.00 Híradó,
21.30 Gasztroangyal, 22.25
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, 17.00 Talkshow, 17.50
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szerelmi
gondok (cseh), 22.00 Zsaru a
központból (cseh-szlovák),
22.55 Banditák (ausztrál),
23.40 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.05 Autószalon, 12.35
Sport, 14.25 Fókusz, 15.15
Újságírók, 17.30 Hírek,
18.35 Celebek, 18.45 Kosárlabda,
19.55
Hírek,
20.00 Eiffel nyomában,
21.40 Tudományos magazin, 22.05 Hová megyünk
most? (francia), 23.45 És
mégis forog...

Markíza tv

12.10 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, 23.00 Valóságshow,
23.35 Zita a nyakamon (szlovák), 1.05 Cobra 11

JOJ TV

12.30 CSI: Miami (amer.),
13.25 Játék az életért (amer.),
15.25 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30
Inkognitó (szlovák), 22.00
Édes élet, 23.00 Dr. Csont
(ame, 0.00 Piranja (amer.),
1.40 CSI: Las Vegas (amer.)

TV2

RTL Klub

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 Ha beüt az élet
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi
(magyar), 23.00 Barátok közt

M2

12.10 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.00 Hunyormajor, 16.05 Rolie, Polie, Olie,
17.15 Claude, 18.05 Peppa
malac, 18.45 Nyuszi Péter,
19.15 Boldogvölgy, 20.30
Böngésző, 21.30 Én vagyok
itt, 23.10 Twin Peaks (amer.),
0.55 A médium (amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (német), 11.10 Az élet savaborsa, 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Lola, 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
A hegyi doktor (osztráknémet), 20.30 Párizsi helyszínelők (francia), 21.20
Királylány a feleségem
(francia), 23.00 Női labdarúgás

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Református
magazin, 15.50 Evangélikus
ifjúsági műsor, 16.10 A nap
vendége, 16.25 Szabadság
szárnyán, 17.25 Határtalanul magyar, 19.05 Hogy
volt, 20.05 Van képünk hozzá, 21.25 Gasztroangyal,
23.10 Hol vannak a katonák

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,
21.30 Szlovák receptek, 22.05
Harc az idővel, 22.50 Törvény
és rend, 23.35 Rendőrségi
ügyosztály

M1

SZERDA

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),
21.20 Hal a tortán, 22.30
Doktor Rush (kanadai), 23.35
Belső ellenfél (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,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20
Szulejmán (török), 22.50
Döglött akták (amer.), 23.55
A Grace klinika (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 Az időutazó felesége (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Szelfi, 23.00 Barátok közt

M2

12.30 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 14.00 Lilli, a kis
boszorkány, 15.30 Kedvencek a világ körül, 16.30 Bob,
a mester, 17.30 Napfény
farm, 17.55 Peppa malac,
19.10 Boldogvölgy, 19.00
Mumin-völgy, 19.20 Maja, a
méhecske, 20.30 Böngésző,
21.30 Én vagyok itt, 23.05
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 23.55 Az A38 hajó
színpadán

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.25 A hegyi doktor (német),
11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Lola, 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40 A
hegyi doktor (német), 20.30
Szabadság tér, 21.15 Szerelem
és vérbosszú (olasz), 22.15
Római helyszínelők (olasz)

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 CSI: A
helyszínelők (amer.), 22.50
Gyilkos elmék (amer.), 23.50
A szfinx bosszúja (amer.)

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
Álom.net (magyar), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
21.30 Agymenők (amer.),
22.00 Szelfi, 23.00 Barátok
közt, 23.30 A harc törvénye
(amer.)

M2

12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.15 Kenguk,
17.00 Lóti és Futi, 17.05
Claude, 18.00 Peppa malac,
18.20 Süni és barátai, 19.20
Maja, a méhecske, 20.30
Böngésző, 21.30 Én vagyok
itt, 23.10 Borgiák (kanadai),
1.00 A médium (amer.), 1.45
Én vagyok itt

Duna tv

10.25 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Lola (amer.),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo (olasz), 19.30 A hegyi
doktor (osztrák), 20.20
Szívek doktora (amer.),
21.05 A kíméletlen (francia), 010 Sose halunk meg
(magyar)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Vatikáni
híradó, 15.40 Isten kezében,
16.10 Magyarok Milánóban,
18.30 Hazajáró, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Szálka, 21.00
Híradó, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Lefegyverzett ellenséges erők

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Sokszínű vallás, 15.40 Így
szól az Úr!, 16.00 Ivó –
Egy gyermekfalu lázlapja, 17.40 Hazajáró, 18.10
Erdélyi történetek, 18.40
Rejtélyes XX. század,
19.10 Hogy volt, 20.05
Szenes Iván írta, 21.25
Gasztroangyal, 23.10 Hol
vannak a katonák?

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 Wasabi (francia),
21.50 Határtalanul (francia),
23.25 Rendőrségi ügyosztály

12.20 Nők klubja, 13.55 Építs
házat, ültess fát!, 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 Idegent szeretek (német), 21.45 Riporterek, 22.15 Törvény és rend,
23.40 Rendőrségi ügyosztály

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 2

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, 21.45
A fátyolos nő, 23.00 Mattoni Koktél Fesztivál (amer.),
0.35 Cobra 11 (német)

13.25 Knight Rider (amer.),
14.25 Geissenék, 15.25 Vásárlási láz, 16.40 Topsztár,
17.00 Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.30 Vadlovak, 21.45
Édes élet, 22.40 Dr. Csont
(amer.), 23.40 C.S.I.: New
York (amer.)

TV2

6.20 Mokka, 12.55 NCIS
(amer.),
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), 21.20 Hal a
tortán, 22.30 Sherlock és
Watson (amer.), 23.35 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 18.00 Családi
történetek,
19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 A fátyolos nő (olasz), 23.00 Sherlock és Watson (amer.)

JOJ TV

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

15.50
Ukrán
magazin,
16.45 Fókusz, 17.30 Regionális hírek, 18.00 A világ
lovas nemzetei, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 21.40 A
rendelő, 22.10 Talkwhow

Markíza tv

M1

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

13.30 Talkshow, 14.50 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 17.50 Macbeth (szlovák), 19.40 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.00 Benyovszky
Móric él!, 21.40 Fivérek,
22.10 A fehér gárda (orosz),
22.55 Rendőrség, 23.10 Profik

Pozsony 2

CSÜTÖRTÖK
M1

Markíza tv

JOJ TV

12.30 Dr. Csont (amer.),
13.30 Knight Rider (amer.),
14.25 Geissenék, 15.25 Vásárlási láz, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Inkognito, 22.00 Édes élet,
23.00 Dr. Csont (amer.),
0,00 CSI: New York (amer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

12.40 A fehér gárda, 13.40
Roma magazin, 14.30 Fókusz, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.10 Nagy,
nagyobb,
legnagyobb.
21.40 A család, 22.10 Utolért az éjszaka (cseh), 0.20
Rendelő

Markíza tv

12.10 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

7.20 Tárgyalóterem, 12.30 Dr.
Csont (amer.), 13.25 Knight
Rider (amer.), 14.25 Geissenék, 15.25 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó, 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Vadlovak, 21.45 Édes élet, 22.45
Dr. Csont (amer.), 23.45 CSI:
New York (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 NCIS
(amer.),
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), 21.20 Hal a tortán,
22.30 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 Vadiúj vadnyugat
(amer.), 0.00 Minden lében
négy kanál (amer.)

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 Agymenők (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.20 Kenguk,
16.20 Bob, a mester, 17.30
Napfény farm, 19.25 Maja,
a méhecske, 20.30 Böngésző, 21.30 Én vagyok itt,
23.10 Tankcsapda 25, 0.05
Top Gear, 1.05 A médium
(amer.)

Duna tv

9.35 A szenvedélyek lángjai,
10.20 A hegyi doktor (német), 12.45 Jamie 15 perces
kajái, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Lola, 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.30
A hegyi doktor (osztrák),
20.20 Brown atya (angol),
21.10 Columbo (amer.),
22.25 Ecc, pecc, kimehetsz!
(francia), 0.30 A kíméletlen
(francia)

Duna World

7.45 Balatoni Nyár, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Katolikus krónika, 15.45 Új nemzedék,
16.15 Visszatérés Benyovszky szigetére, 18.00 A nap
vendége, 18.15 Csodabogár,
18.45 Hogy volt?, 19.40
Fábry, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.10 Magyar nők a gulágon

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Hétvége, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csalók akcióban,
16.55 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Mit tudom
én?, 21.45 A szocializmus bájai, 22.15 Harcosok
(amer.), 0.05 Rendőrségi
ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

10.55 Fókusz, 11.40 Úton,
12.15 Élő panoráma, 13.55
Szemtől szemben, 18.45
Esti mese, 19.55 Hírek,
20.00
Dokumentumfilm,
22.00 Filmmagazin, 22.35
Égő Mississippi (amer.)

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké-játék,
17.25 Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó, 20.30 A testőr (amer.),
22.30 Hanna (amer.), 0.45
Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

12.25 Dr. Csont (amer.),
13.30
Knight
Rider
(amer.), 14.15 Geissenék,
15.15 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
A veszélyes szőke (francia), 22.40 Terápia (amer.),
0.55 A sziget (amer.), 2.40
CSI: Las Vegas (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 20-án Rafael
június 21-én Alajos, Alojz
június 22-én Paulina
június 23-án Zoltán
június 24-én Iván
június 25-én Vilmos
június 26-án János, Pál
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: az észak-komáromi Vörös Zoltán és a
dél-komáromi Balogh Erika, az izsai Siegl Ferenc és a
komáromi Krutošíková Denisa, a komáromi Psota Béla
és Menyhárt Veronika, az ekeli Lengyel Imre és a bogyai
Puzsérová Zuzana.
Gútán: a marosvásárhelyi MUDr. Pál Zsolt és a gútai Fűri
Katalin.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a bátorkeszi Szép
Dorina, a gútai Horváth Zara Szofia, Kovács Boglárka és Czukár Dávid, az ógyallai
Kovács Santiago és Korinek Oliver, az érsekújvári Gyarmaty Natália, Andrášiková Izabela
és Mrázová Krisztina, a marcelházai Amlzler Dávid, a
madari Molnár Anna, a gelléri Szoboszlaiová Laura és
Szofia, a kisizsai Kovács Natália, a komáromi Peredy
Viktor Levente, Szalay Lilla Izabelle, Hrabovský Tomáš
és Héger Leonóra.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Valovič Štefan (59 éves), Polgár Mária (91
éves), Lehner Mária (80-éves), Múčková Mária (74
éves), Szakál Mária (64 éve), a gútai Tokár Gyula (63
éves), Domján Erzsébet (62 éves), Kitka Michal (71
éves) és Paszmár Erzsébet (81 éves), az izsai Bulajcsík
Ferenc (71 éves), a bátorkeszi Cséplő Veronika (22 éves)
és Vlčková Šarlota (75 éves), a madari Kún Magdaléna
(81 éves), a marcelházai Kaszanyóczki Imre (72 éves) és
Marczinkó Miklós (72 éves).
Emléküket megőrizzük!
PENIAZE JEDNODUCHO NA ČOKOĽVEK
HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK

z
z
z

jednoduché vybavenie
jedinečné šetrenie na splátky
mimoriadne splátky bez poplatku

Župná 6 (pri soche sv. Trojice), KOMÁRNO

( 0918 709 048
Lássuk meg a láthatatlant a meditációban!
Meghívó Sant Rajinder Singh,
a Spiritualitás Tudománya és a Vallások Világközössége
elnökének június 18-23-a közötti
magyarországi programjaira:

Győr: június 18. csütörtök 18.00 – Utazás a benső spirituális
régiókba (ETO Park, Nagy Sándor József u. 30., II. szint), Szeged: június 20. szombat 17.00 – Meditáció a benső békéért és
örömért! (Dugonics András Piarista Gimnázium, Bálint Sándor
u. 14.), Budapest: június 21. vasárnap 17.00 – Lássuk meg a
láthatatlant a meditációban! (Budapesti Kongresszusi Központ,
Jagelló út 1-3), Veszprém: június 22. hétfő 18.00 – Tapasztaljuk
meg az örök boldogságot és az isteni szeretetet! (Veszéprémi
Aréna, Külső Kádártai út).

Mindenkit szeretettel várunk!
Az összes program ingyenes.

A Dunatáj receptkönyvéből

Cukorborsóleves
csirkehússal

Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és az őszinte részvét szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

bonsai-kiállítás,

Kit őriz a szívünk,
nem hal meg soha,
kit lelkünkben látunk,
nem hagy el soha.
Szomorú szívvel emlékezünk
június 20-án,
halálának negyedik évfordulóján

humorcsokor

– Mit vár a szőke nő a kád
melyre minden érdeklődőt szeretet- mellett?
tel várnak.
A belépés ingyenes! – ???
– Hogy a melegvízes csap
jelzése végre zöldre váltson...

SZUDOKU

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK

Elkészítése:
Forró zsiradékban megforgatjuk, kicsit átpirítjuk a csirke alsócombokat, majd kiszedjük és félretesszük.
A visszamaradt zsiradékban pár perc alatt megdinszteljük a hagymát a répával, megszórjuk a liszttel, kicsit átforgatjuk, meghintjük
a pirospaprikával, gyorsan elkeverjük, és felöntjük bő 1 liter vízzel.
Azonnal sózzuk, hogy a letapadt liszt feloldódjon, borsozzuk, és
amikor forr, belerakjuk a sózott csirkehúsokat, a zöldborsót, beledobunk a fazékba 1 erőleveskockát és egy késhegynyi cukrot. Forrás
után lassú tűzön főzzük kb. 35 percig, közben elkészítjük a galuskát,
és felaprítjuk a petrezselyem zöldjét.
A tésztát kislyukú galuskaszaggató segítségével, gyors mozdulatokkal 2-3 részletben beleszaggatjuk a levesbe (közben a szaggató melletti résen megkevergetjük, hogy ne tapadjanak össze), hozzáadjuk a
petrezselyem zöldjét is, majd 1-2 perc alatt készre főzzük.

dezésre kerül, az immár hagyományos

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe szerettünket,

Domján Erzsébetet,
(született Szénási).

Hozzávalók:
(kb. 2,5 liter leveshez)
75 dkg cukorborsó
6 db csirke alsócomb
lebőrözve és besózva
kb. 3 evőkanál olaj
1 szál sárgarépa vékony
szeletre aprítva
1 közepes vöröshagyma
finomra aprítva
1 teáskanál pirospaprika
1 erőleveskocka, vagy
ételízesítő
1 nagy csokor petrezselyem felaprítva
bors, só, pici cukor
Valamint:
2 kisebb tojás
liszt, amennyit felvesz
só

Június 24-26-ig naponta 9-17 óráig
a Matica székházban ismét megren-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Este hazamegy a feleség.
Így szól a férjéhez:
– Van egy jó és egy rossz
hírem. Melyiket mondjam
előbb?
– A jót.
– Működött a légzsák!
Száraz félév után végre megérkezik a faluba egy kiadós
zápor. A gazdák a kocsmában
ünnepelnek, csak az egyik
búslakodik.
– Ne búsuljon kend! – vigasztalják a többiek. – Ettől az esőtől minden kibújik a földből!
– Látjátok, éppen ez az én
bajom. A múlt héten temettem el az anyósomat...

Varga Andrásra
Izsán.

Emlékét örökké őrző felesége.

Nem simogat kezed,
nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk,
nem halljuk hangod.
Egy jajszó, nem sok,
ennyit sem mondtál,
csak elmentél hirtelen,
a halál hosszú útján.
Fájó szívvel emlékezünk

Gőgh Tiborra
Gútán,

halálának tizenhatodik évfordulóján.
Szerető családja
Panaszszó nélkül, befelé könnyeztél,
búcsúszó nélkül, hirtelen elmentél.
Mindig egy cél volt, a családodért élni,
ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni.
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk
halálának hatodik évfordulóján

Szulcsányi Rozáliára
Gútán.

Emlékét őrző férje és családja

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem,
hanem az, amelyet szívünkben hordozunk némán, csendesen.
Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk

Gönczöl Kálmánra és nejére, Gönczöl Ilonára,
			
szül. Varga

– Nem vagyok teljesen biztos
a diagnózisban – mondja az
orvos a betegnek –, csak feltételezem a panaszainak okát.
Valószínűleg az alkohol az
oka.
– Semmi baj doktor úr, ez 		
haláluk
velem is gyakran előfordul.
huszadik		
Majd visszajövök, ha már 		
évfordulóján.
józan lesz.

negyedik

Emlékét örökké őrző családjuk

Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük és védjük emléketeket.
Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk Gútán

Jakab Sándorra és nejére, Jakab Sándornéra,
szül. Simigh Máriára
			

haláluk
nyolcadik		
harmadik
		
évfordulóján.
Szeretetüket és jóságukat örökké szívünkben őrizzük.
			
Gyászoló családjuk

L A B D A R Ú G Á S
III. liga
Komárom – Nagyölved 2:1
(2:0) A tavaszi idény és egyben
a 2014/15-ös sportév utolsó találkozóján az első pillanattól
kezdeményezőbben és átgondoltabban játszottak a hazaiak.
A fölényt erősítette, hogy Szórád
a 8. percben büntetőhöz jutott,
amely a találkozó első gólját
eredményezte. A 33. percben
Kürthy volt az, aki góllal fejezte be a lila-fehérek támadását. A
második félidőben a vendégcsapat folyamatosan indította támadásait a komáromi kapu ellen, de
ezeket a védelem hatástalanítani
tudta. A 65. percben ugyan egy
gyors támadás eredményeképp a
nagyölvediek is rúgtak egy gólt,
ám az értékes három pont Komáromban maradt. A komáromiak a
bajnokság 12. helyén várják az
őszi idénykezdést.
IV. liga
keleti csoport
Gúta – Udvard 0:0 Az eredmény ellenére változatos, mondhatni sziporkázó találkozót izgulhatott végig a szurkolótábor
az idény utolsó mérkőzésén.
Mindkét csapatnak több gólhelyzete is volt, ám a hálóőrök és a
védelem jó dolgozott. A második
félidőben a vendégek folyamatosan támadtak, bár a gútaiak is
több gólhelyzetet teremtettek. A
bajnokság ezüstérmese lett Gúta,
amit a szurkolók az idényzáráson
megtapsoltak.
V. liga
Ekel – Bánkeszi 2:1 (0:0) Az
első félidő ugyan gól nélkül telt
el, ám mindkét csapat igyekezett
a találkozó elsó gólját megszerezni. Minderre az 52. percig várni
kellett, amikor a vendégcsapat
jeleskedett. Az ekeliek viszont ellentámadásba lendültek és három
perccel később Csinger, majd a
65. percben Horváth lőtt gólt,
ami igazolta az ekeliek technikai
fölényét * Ógyalla – Hontfüzesgyarmat 2:2 (1:1) A találkozó
14. percében vezetéshez jutott a
vendégcsapat, ami azt sejtette,
hogy az idénybúcsúztató nem
lesz olyan könnyű eset. A 37.
percben Turza egyenlített, ám az
ógyallaiak fölényét továbbra sem
sikerült kivívni. A második félidő
63. percében ismét a vendégek
szerezték meg a vezetést, de öt
perccel később Gelle jóvoltából
egyenlített az ógyallai gárda *
Marcelháza – Nagykér 8:0 (3:0)

A hazai csapat ismét bizonyította,
hogy nem ok nélkül lett a bajnokság ezüstérmese. Az első perctől
érezni lehetett, hogy nem tétmérkőzésről van szó, a kérdés csak
az volt, hányszor örülhet a hazai
közönség a góloknak. Volt is minek, mert Németh 3, Gumbér 2,
Gere, Tóth, Bottyán búcsúztatta
góljaival az évadot * Nagysalló – Naszvad 4:3 (2:0) Egy
kis szerencsével akár
döntetlent is elérhetett
volna a naszvadi csapat,
pedig az első félidőben
csak védekezésre futotta
nekik. A második félidő
hatodik percében ismét a
nagysallóiak növelték előnyüket,
de a nyolcadik percben Czibor
kiugrásából, majd három perccel
később Valko szépített. Sajnos a
nagysallóiak a döntetlenből kiláboltak, sőt átvették a vezetés
is, míg a 76. percben Varga csak
szépíteni tudott * Podhajská
– Perbete 6:5 (0:4) Kár volt az
első félidő hatalmas lendületével
leállniuk a perbeteieknek, mert a
második félidőben a hazai csapat
szólózott, miközben a vendégeknek egyenlítésre sem futotta. Góllövők: Lacza 2, Rigó 2, Tinák *
A bajnokság első helyét a perbeteiek szerezték meg, 2. a marcelházi együttes, 4. Ekel csapata, 6.
Ógyalla, 7. Naszvad, 13. Szentpéter, 16. Perbete.
Járási bajnokság
28. forduló
Path – Nemesócsa 2:1 (0:1) A
hazai csapat az első perctől éreztette, hogy intenzív játékkal lepi
meg ellenfelét, viszont az ócsaiak közül Cseh T. vendégvezetést
ért el. A második félidőben előbb
Markovics büntetőt értékesített,
majd Cseh A. öngóllal segítette a pathi csapt győzelmét. *
Lakszakállas – Izsa 0:2 (1:4)
A hazaiak beszorították az izsaiakat, erejükből azonban csak
egy kapufára futotta. Ezt követően mindvégig az izsai csapat
játéka érvényesült. A vendégek
egyértelműen egy jobb csapat
benyomását keltették, és a félidő végéig Vörös és Untermayer
góljai is ezt igazolták. A második
félidőben Konc és Smolka góljával már 4:0-ra vezetett az izsai
csapat, amikor az utolsó előtti
percben Inczédi megszerezte a
lakszakállasiak becsületgólját *
Hetény – Keszegfalva 4:1 (2:0)
Már az első félidőben bebizonyí-

tották a hetényiek, hogy ők valóban otthon vannak a pályán. A
második félidőben is a hetényiek
irányították a találkozó menetét
és a keszegfalvaiaknak csak egy
becsületgólra futotta. Góllövők:
Hencz 2, Csintala, Marikovec,
ill. Sándor * Dunamocs – Actív
KN 1:3 (1:1) Izgalmas találkozó
volt, főképp az első félidőben,
hiszen a komáromi csapat a találkozó elején
vezetéshez jutott, amit
üggyel-bajjal fordítottak döntetlenre a
mocsiak. A második
félidőben a hazai csapat inkább védekezésre
összpontosított, ez viszont megbosszulta magát és a találkozó
utolsó harmadában az Actív két
góllal elhúzott. Góllövő Bábi,
ill. Nagy 2, Géč * Búcs – Marcelháza B 3:2 (1:0) A találkozó
első sípszójától összeszokottabb
csapat képét nyújtotta a búcsi
együttes, és az első félidőben
szinte odaszegezte az ellenfelet
a saját térfelére. A marcelházi
fakó csapat a második félidőben
olyannyira erőre kapott, hogy
megfordították a mérkőzés állását és 1:2-es vezetéshez jutottak.
Mindez nem szomorította el a
búcsiakat, akik a találkozó végéig hatalmas iramban küzdöttek
és megérdemelten győztek. Góllövő: Mikle, Szilvás, Zsidek, ill.
Obložinsky, Takács. * Nagykeszi
– Csallóközaranyos 1:6 (0:4)
Elsöprő győzelmet aratott a vendégcsapat Nagykeszi pályáján és
a mérkőzés első 45 percében már
eldőlt, hogy ki nyeri a találkozót.
A második félidőben is a vendégek voltak kezdeményezőbbek, és a hazai csapatnak Kósa
büntetőjével csak becsületgólt
sikerült szereznie. Csallóközaranyos góljait Álló, Rajkó, Lelkes,
Susik, Jakab és Jóba lőtte. * Bátorkeszi – Újgyalla 1:0 (1:0) Az
élmezőnyhöz tartozó két csapat
párbajából érezhető volt, hogy
nem csupán a hazai pálya előnye,
hanem a felkészültség foka is
segíti a bátorkeszieket. Igaz, a találkozó egyetlen gólja büntetőből
született, de a második félidő is
számos izgalmat rejtett, hiszen az
újgyallaiak mindent elkövettek
legalább a döntetlen kivívásáért.
Járási bajnokság
II. osztály
A járási II. bajnokság győztese idén Szilosháza csapata lett,

A komáromi KFC A ifi csapata felkerült a II. osztályba!

A KFC Komárom idösebb diákok U19-es csapatának válogatottja, amely a sportév alatt a III.
liga győztes csapata lett. Felső sor: Baráth György klubelnök, Csintalan Gábor, Kanyicska
Bálint, Kociha Pavol, Domonkos Krisztián Ferenc, Kováč Peter, Varga Viktor, Sánta Attila,
Mihalík Tomáš, Bugár Gergely, Hegedűs Olivér, Fiala Tamás, Nagy Alan, Szüllő Béla, a klub
alelnöke, Kováč Martin és Židek Miroslav segédedzők, PaeDr. Gyurenka István vezetőedző,
Szikonya Ferenc csapatvezető, Ing. Mihalík Štefan, a klub sportigazgatója. Alsó sor balról:
Martin Šenkár, Szikonya Dávid Krisztián, Lakatos Attila csapatkapitány, Šušik Imre, Kuruc
Adam, Ladányi Márton, Lubuški Alex, Fialová Andrea erőnléti edző, Ferenczi Mária gazdasági ügyintéző.
Karol Scholtz felvétele

amely 73 pontot gyűjtött be 99
adott és 14 kapott gól mellett.
Egyetlen vereségüket a második helyezett Vágfüzes pályáján
szenvedték el (1:0). A sportév folyamán tanúsított játékuk alapján
nem csupán felkerül a szilosházi
csapat a járási I. bajnokságba,
de ott komoly meglepetéseket
is okozhat majd. A bajnokság
„ezüstérmese” Vágfüzes/Kava
csapata lett, amely ugyan lemaradt 9 ponttal az elsőségről,
viszont hatalmas bravúrt ért el,
hiszen tavaly még az 5. helyen
végeztek. Őrsújfalu csapata már
másodízben végez a tabella 3.
helyén, viszont a 4. Martos csapata tudott újítani, hiszen a 9.
helyről küzdötte fel magát. Bogya/Gellér csapata lényegében
tartja formáját, hiszen csak egy
hellyel csúszott le a tavalyi negyedikről, viszont Bogyarét csapata hatalmas bravúrt könyvelhet el magának. A tavalyi utolsó
helyről idén már a 6. helyre sikerült magukat feltornázniuk úgy,
hogy 22 ponttal többet szereztek,
mint egy évvel korábban. Bajcsnak sincs miért szégyenkeznie,
hiszen újoncként rajtolt a bajnokságban és 30 százalékos teljesítményt nyújtott. Nagysziget
csapata ragaszkodik a helyéhez,
hiszen tavaly is, idén is a 8. helyen végzett. A járási bajnokságok legkisebb költségvetésével
dolgozó csapatától ez szép teljesítmény. Megyercs – Ifjúságfalva
– Csicsó osztozik a 9-12. helyen.
Elégedettek nem lehetnek, biztos, hogy csapatuktól községük
lakosai jobb eredményeket várnak. A tabellát Tany és a Selye
János Egyetem csapatai zárják.
Tanynak több lehetősége van érvényesülni, de ahhoz a játékosok
aktivitásában is változást kell elérni. A bajnokságba bekapcsolódó új komáromi csapat egyelőre
csak hobbiból lép pályára, bár
ha sikerül összekovácsolódniuk,
érdekes változást okozhatnak a
bajnoki táblázat sorrendjében.
Mindez már az őszi fordulóban
megnyilvánulhat.
A V. ifjúsági liga
30. forduló
Ipolyság – Nemesócsa 2:0 (1:0)
* Madar – Naszvad 2:1 (0:1),
góllövő: Sebők, Tóth, ill. Hodossy * Szentpéter – Garamkálna 5:1 (1:1), góllövő: Barton 2, Molnár, Pócs és Szákal *
-boldi-

BIRKÓZÁS
Június 5-én és 6-án a gútai birkózóklub versenyzői Ostraván
vettek részt a nemzetközi szabadfogású birkózótornán, ahol
szép eredményeket értek el.
Az egyéni eredmények:
Az idősebb diákok korosztálya
Előkészítő korosztály
42 kg-os súlycsoportban ismét
35 kg-os súlycsoport Ďuráč taroltak a Kürthy testvérek.
Dávid ... 4. * 55 kg-os súlycso- Adrián arany-, Krisztián pedig
port Miśečka Marcel ... 2.
ezüstérmet szerzett, miközben
Fiatalabb diákok korosztálya
a rendkívül erős és népes 47
46 kg-os súlycsoport Tóth kg-os súlycsoportban Kürthy
Krisztina ... 4.
Mário 2. helyezett lett.

Jubileumi verseny Madaron

A jubileumi XV. Madari Polgármesteri-díjért meghirdetett és
a 2. Margit Ferenc-emlékversenyen a rekkenő hőség ellenére
4 ország 15 klubjának 100 versenyzője lépett szőnyegre. A verseny elején megkoszorúzták Margit Ferenc sírját, volt növendéke, Kohút Milán és a gútai Gőgh Mihály, illetve Édes István
polgármester idézte fel a sportember életét. A verseny díszvendége Kovács István világbajnok, a Magyar Birkózószövetség
alelnöke volt. A verseny nagyon jó színvonalúra sikeredett,
nagyon sok kemény csata volt látható a birkózószőnyegeken.
A csapatversenyért járó trófeát a hazai csapat otthon tartotta.
A legjobb külföldi versenyzőnek járó díjat a szerb Dejan Petrovič, a legjobb női versenyzőnek járó díjat a marcelházai Lická
Simona míg legjobb hazai versenyzőnek járó díjat Kovács Nicolas kapta meg.
Egyéni eredmények:
42 kg-os súlycsoport: 1. KürGyermekkorosztály - 24 kg-os thy Adrián Gúta * 2. Kürthy
súlycsoport: ... 2. Édes János Márió Gúta * 3. Kürthy KriszMadar * 3. Sztakovics Máté tián Gúta * 4. Nagy Tamás KoNaszvad * ... 5. Lakatos Pat- márom
rik Gúta és Karahuta Martin 47 kg-os súlycsoport: ... 3. CsiKomárom
csó Adrián Madar és Lakatos
29 kg-os súlycsoport: 1. Remes Luciáno Gúta * ... 5. Domin
Krisztián Madar *... 3. Gergő Barnabás Marcelháza
Csongor Komárom * ... 5. Sza- 53 kg-os súlycsoport: ... 2.
bó Benjamin Marcelháza és 5. Megály Zoltán Marcelháza *
Turančík Arnold
Naszvad
33 kg-os súlycsoport: ... 3. Bódis
Mátyás Naszvad *
... 5. Jelenčič Richard Naszvad
Fiatalabb diákok
29 kg-os súlycsoport: ... 2. Nagy Nikolasz Komárom *
3. Remes Norbert
Madar * 4. Dinko
Branislav Gúta
62 kg-os súlycsoport: 1. Ko- 3. Kajtár Sándor Madar * ... 5.
vács Nicolas Madar * ... 3. Gál Hegedűs Viktor Marcelháza és
Bence Naszvad
Németh Csaba Komárom
68 kg-os súlycsoport: 1. Gergő 59 kg-os súlycsoport: 1. HulKristóf Komárom * 2. Kovács man Nikolas Komárom, 2. PaNicolas Madar * 3. Tóth Ger- radi József Marcelháza
gely Madar * 4. Lami Viktor 66 kg-os súlycsoport: ... 3.
Madar
Kálmán Krisztián Marcelháza
Idősebb diákok:
és Sluka István Sk Madar
29 kg-os súlycsoport : 1. Hor- 85 kg-os súlycsoport: ... 5. Kliváth Alex Komárom
máček Szabolcs Komárom
35 kg-os súlycsoport: ... 2. Pa- 100 kg-os súlycsoport: ... 2.
radi Lóránt Madar
Szeifert Ramón Komárom * 3.
38 kg-os súlycsoport: ... 2. Ma- Megály Ádám Marcelháza
rosi Péter Gúta
Kadétkorosztály:
85 kg-os súlycsoport: ... 2.
Marczinkó Nikolasz Marcelháza * 3. Paradi Frederik
* 200 m pillangó – 2:28,95 – 1. Marcelháza
hely * 200 m vegyes – 2:28,24
Juniorcsoport:
– 1. hely * 400 m vegyes – 50 kg-os súlycsoport: ... 2.
5:05,13 – 1. hely * 100 m Megály Arnold Marcelháza
gyors – 1:01,07 – 2. hely * 200 * 3. Csicsó Kevin Madar * 4.
m gyors – 2:11,91 – 1. hely * Csicsó Nikolasz Madar
400 m gyors – 4:38,11 – 1. hely 74 kg-os súlycsoport: ... 2. Šip1 500 m gyors – 18:17,87 – 1. ka Norbert Naszvad * 4. Marhely.
–csani–
czinkó Dávid Marcelháza
Veteránok:
100 kg-os súlycsoport: ... 2.
Földesi István Madar
Lányok:
43 kg-os súlycsoport: 1. Kurcz
Anna Marcelháza
46 kg-os súlycsoport: 1. Lická
Simona Marcelháza * 2.Tóthová Krisztina Gúta * ... 5. Édes
Patrícia Madar
65 kg-os súlycsoport: ...2. Kovács Vanessa Madar
Csapatverseny
1. Madar
2. Marcelháza
3. Spartakus Komárom
6. Gúta

ÚSZÁS

Párkányban rendezték meg június 12. és 14. között a 13-14
éves úszók szlovák bajnokságát. A komáromi Bielik Kevin
(edzője Szeidl Balázs ) a pozsonyi J&T Sportteam tagjaként vett részt az eseményen
és tíz versenyszámból kilenc
alkalommal állhatott a dobogó
legfelsőbb fokára, egy esetben
pedig
ezüstérmet
szerzett.
Mindezt
úgy sikerült teljesítenie, hogy a hőmérő
higanyszála végig 30
fok felett volt. A bajnokság éremtáblázatán Kevin a legeredményesebb úszóként
zárta a versenyt.
Eredmények :
100 m mell – 1:14,31
– 1. hely * 200 m
mell – 2:41,85 – 1.
hely * 100 m pillangó – 1:05,98 – 1. hely
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