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Elképzelhető, hogy az Aqua Venturától évekkel ezelőtt „lenyúlt”
tízmillió forint most hozta meg gyümölcsét?

Nyilatkozat

Az MKP komáromi városi szervezete elhatárolódik
Komárom képviselő-testülete azon tagjainak tevékenységétől, akik az MKP-tagságuk feltüntetésével nyilvánulnak meg a testületben. Ezen képviselő urak: Feszty
Zsolt, Korpás Péter és Szabó Béla, akik semmilyen
kapcsolatban nincsenek alapszervezetünkkel és nem is
egyeztetnek a képviselői munkájukkal kapcsolatban.
Példa erre a múlt heti testületi ülésen véghez vitt szavazásuk, amely egyértelműen bizonyítja, hogy nem Komárom város érdekeit szolgálják. Nekik az MKP-tagságuk sem bizonyított, mivel az alapvető dokumentum,
amelynek alapján MOST-Híd párttal koalícióban szereztek mandátumot, a mai napig nem került elő, ezért
ők a párt alapszabályával ellentétben más párt színeiben indultak a helyhatósági választásokon és szereztek
mandátumot. Ha be tudják bizonyítani, hogy ez nincs
így, tegyék meg! Ha nem, akkor felszólítom őket, hogy
ne használják az MKP logóját a testületi szavazásokon
és további tevékenységük során!
Kijelentjük, hogy az eddig végzett tevékenységük
egyáltalán nem egyezik alapszervezetünk és az MKP
alapelveivel.
Komárom, 2015. június 22.
Csonka Lajos,
az MKP komáromi városi
alapszervezetének elnöke

Sokak megrökönyödésére
Bastrnák Tibor és 12 képviselőtársa
ismételten a KOMVaK elnökségébe
választotta Olláry Viktort!
Mindenki érdeklődéssel várta a múlt hét csütörtökére összehívott rendkívüli képviselőtestületi ülést, ahol a komáromi vízművek, vagyis a KOMVaK sorsáról kellett dönteni.
Mint ismert, ez a városi cég Komárom legfontosabb önkormányzati kézben levő cége,
amelytől jogosan elvárható lenne, hogy szakmailag kifogástalanul, jó minőségben, megfelelő áron szolgáltasson ivóvizet, tisztítsa a szennyvizet és pozitívan járuljon hozzá a város költségvetéséhez. Ezzel szemben a KOMVaK vállalata Olláry Viktor elnökségével és
Cséplő Gábor igazgatása alatt szinte reménytelenül eladósodott, fizetésképtelenné vált,
amit bíróság által jóváhagyott végrehajtások bizonyítanak és megerősítenek.
A cég büntetőkamatokat fizet,
miközben nyaralót vásárolt
Olláry Viktor rokonától. Vagyonát közben elzálogosították
a polgármester és a városvezetés tudta nélkül. Olyan presztizsberuházásokba
kezdett,
amelyek megtérülése felettébb
kétséges, valószínűleg ezek is
a városi kasszát terhelik majd.
Ezen tények tudatában, már
az is meglepetést okozott,
hogy a Híd-frakció januárban
Andruskó Imre javaslatára a
pénzügyi bizottság tagjává választotta Olláry Viktort. Ezt a
döntést Stubendek polgármes-

Immár negyedszer zárt be a második pillér

Új helyen a szerkesztőség!

Július 1-jétől új címre költözik szerkesztőségünk, a Nádor
utca 39-es szám alá (bejárat a Kiscsapó utcából, a Grosso
pizzériával szemben). Előfordulhat, hogy néhány napig a
vonalas telefonunk nem működik. Az apróhirdetéseket email címünkre (dunataj@zoznam.sk) kérjük küldeni, vagy
a 0911 316 762-es mobilszámon lehet feladni.

Közbeszerzés
csak elektronikus piacon

Idén márciustól minden állami
intézménynek, a megyéknek,
a városi és községi önkormányzatoknak, valamint az
irányításuk alá tartozó cégeknek elektronikus piacon
keresztül kell lebonyolítaniuk az ezer euró feletti értékű
közbeszerzési eljárásokat és
vásárlásokat. Júliustól a Smer
ezt az alsó határt ötezer euróra
emelné, ez alatt nem lenne kötelező az elektronikus piacon
keresztüli bonyolítás, az ellenzék viszont még tovább emelné az alsó határt. A Szlovákiai
Városok és Falvak Társulása,
illetve a polgármesterek többsége ugyanis nehezményezte,
hogy ilyen alacsony összegha-

tár alatt is elektronikus piacon
kell vásárolniuk, s ezzel feleslegesen bonyolódik a kisebb
munkák elvégzése.

amikor Balogh Zsolt (23 szavazattal) és Domonkos László (21 szavazattal) bekerült az
elnökségbe. Ezután Bastrnák
Tibor és tizenkét képviselőtársa Glič Konštantin javaslatára

Olláry Viktornak a KOMVaK elnökségi
tagjává történt újraválasztására szavazott:
Andruskó Imre, Bastrnák Tibor, ifj. Batta
György, ifj. Bende István, Feszty Zsolt, Gajdáč Ondrej, Glič Konštantin, Hortai Éva,
Ipóth Szilárd, Korpás Péter, Marek Anton,
Szabó Béla és Varga Tamás.

O LVA S Ó I N K Í R T Á K

Százezernél több kilépő

Március 15-e és június 15-e között immár negyedszer nyitották
meg a második nyugdíjpillért, s ezúttal több mint 100 ezer ügyfelet sikerült visszaterelni a második pillérből a teljesen állami
rendszerbe. A nyugdíjpénztárakban a hosszas pro és kontra győzködések után megközelítőleg 1,4 millió ügyfél maradt. A kilépés
mellett döntő, többségükben alacsony jövedelműek elhatározását
bizonyára befolyásolta a minimálnyugdíj bevezetése is, mely hátrányosan különbözteti meg a második pillér ügyfeleit.

ter megvétózta, ám vétóját a
képviselők letörték. Néhány
héttel később viszont Olláry
önként lemondott tisztségéről.
A vezetés által elkövetett és
időközben kiderült visszásságok egész sorát tudnánk felsorolni, miközben pozitívumokat nem találunk. Ennek
alapján érthető, hogy a választópolgár joggal reménykedhetett a jelenlegi vezetés
cseréjében, illetve abban,
hogy kísérletet tesznek a cég
pénzügyi normalizálására.
Két tag cseréje meg is történt,

Olláry Viktort újraválasztotta a
KOMVaK elnökségébe. Hogy
miért, azt nem lehet tudni, csak
sejteni...
Most Stubendek László polgármesteren múlik, hogy elfogadja-e, Olláry Viktor kinevezését, akinek a nevéhez
egyértelműen köthető a cég
gazdasági
ellehetetlenülése,
vagy vétót emel és ezzel esélyt
ad a képviselőknek, hogy újra
átgondolják döntésüket és annak várható következményeit.
Az alábbiakban közöljük a 13
képviselő nevét:

Bastrnák Tibor megőrizte befolyását
a komáromi vízművekben

A választások után sokan bíztak abban, hogy az új polgármester (és csapata) megkezdi a város rendbetételét. Sajnos naivitás
volt hinni a régi és kipróbált politikusokat tömörítő Híd-frakció
ígéreteinek miszerint a város érdekében fognak tevékenykedni,
mert a Híd politikai és gazdasági érdeke, hogy semmi ne változzon a városi hivatalban, illetve a városi cégekben. Két legyet
ütnek vele egy csapásra, lejáratják a jelenlegi polgármestert és
előkészítik a talajt a következő önkormányzati választásokhoz.
Mellesleg gazdaságilag sem járnak rosszul.
Erre talán legjobb példa a lanságot, személye ellen folegutóbbi testületi ülésen le- lyó (vagy folyt) vizsgálatokat
zajlott események sorozata. stb. Ez azonban nem zavarta
A Hid-MKP(!?) frakció né- a tisztelt városatyákat és újra
hány független támogatásával bizalmat szavaztak neki. Temeghosszabította Olláry Vik- hát újra lehet pathi nyaralókat
tor elnökségi tagságát. Azét venni, saját cége borpincéjét
az Olláry Viktorét, aki már bérbe venni és még egyéb a
2002 óta tölti be ezt a funkci- KomVak számára fontos és
ót és neve fémjelzi ezt a kor- hasznos tevékenységet folytatszakot. Hogy mit is hozott a ni a vízfogyasztók pénzén és a
KomVak életében az Olláry városi vagyonon élősködve.
korszak: gazdasági leépülést, Kovács Dávidnak hála ezek
adóssághalmazt,
átláthatat- a képviselők már nem tudtak

elbújni a titkos szavazás függönye mögé és kénytelenek
voltak vállalni voksukat, tehát
a továbbiakban ők a felelősek
a KomVak-ban történtekért.
A gyűlés nem volt mentes
meghökkentő jelenetektől sem,
mint például amikor Korpás
Péter igyekezett eltussolni a
vízmű valós adósságát és azt
firtatta, hogy ez az információ
vajon nem üzleti titok-e? Tehát
szerinte a cég valós állapotára vonatkozó információ nem
tartozik a nyilvánosságra, csak
egy szűk klikkre. Szégyellte,
hogy egy ilyen adósságot felhalmazóra kell szavaznia, vagy
csak egyszerűen vonzódik a
titkos tevékenységekhez, vagy
a titkosszolgálathoz? Mellékesen megjegyzendő, bekerült
a vezetőségbe egy ismeretlen
jelentkező, Balogh Zsolt, aki
csak azért tudott bejutni, mert
az egész jelölés dilettáns mó-

don történt. Róla utóbb kiderült
hogy a bátyja a KomVak-ban
dolgozik, tehát eleve megkérdőjelezhető a függetlensége.
Mivel azonban 23 voksot kapott, kitudódott, hogy ő volt a
rejtett favorit. (Ezt egyébként
alátámasztotta Bastrnák Tibor
telefonos magánszáma a szünetben, amikor is bekapcsolt
kamerák és mikrofonok előtt
vallott színt a két új emberről).
Amennyiben ez lesz a végleges
felállás, a vízművekben semmi
sem változik.
Egyetlen esély a polgármesteri vétóban rejlik és mivel Stubendek László már többször is
kiállt a vízművek valós érdekei
mellett, valószínű, hogy most
is megteszi, amit megkövetel
a közérdek. Ehhez azonban
feltétlenül szüksége lesz 13
képviselőre, ami most szinte
lehetetlennek tűnik.
-la-

Egy év haladék a kisiskoláknak
…a fenyegetettség azonban korántsem múlt el…

Egyelőre feltehetően mégsem fenyegeti a bezárás veszélye a kisiskolákat, mert a Smer hajlik rá,
hogy a minimális osztálylétszám
csak jövő év szeptemberétől lépjen érvénybe. A rendelkezés a
magyar tannyelvű iskolák mellett számos szlovák tannyelvűt is
érint és ezek megszüntetését a választások előtt nem kockáztatja a
csökkenő népszerűségű Smer.
A készülő közoktatási törvénytervezet három hónappal későbbre, májusra halasztaná az iskolai

beíratások időpontját, s korlátozná az iskolatanácsok jogkörét,
oly módon, hogy az általuk javasolt igazgatójelölt kinevezését a
fenntartó egy alkalommal megvétózhatná, a második jelöltet
azonban már ki kéne neveznie.
Itt egy módosító javaslat szerint
a döntésbe az önkormányzati
képviselőknek is lenne beleszólásuk. Amennyiben a polgármester
az első és a második jelöltet sem
találná megfelelőnek, a testület
tagjai háromötödös többséggel

dönthetnének, s döntésük kötelező érvényű lenne a fenntartó számára. Ha a jelölt nem szerezné
meg a háromötödös támogatást,
a harmadik körben a polgármester egyedül dönthetne. A törvénytervezet szabályozza továbbá a
szakközépiskolák
osztályainak
összevonását és a tanulók szakváltását.
Az új közoktatási törvénytervezet magyar tannyelvű iskolák
számára legérzékenyebb pontja
a minimális osztálylétszám mel-

lett a magyarórák számának korlátozása. A rendelet szerint míg
az alapiskola első osztályában a
szlovák oktatási intézményekben
kilenc, a magyarokban viszont
mindössze öt anyanyelvi óra lenne szeptembertől. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, vajon a
rendelet nem alkotmányellenes-e.
A magyar szakmai szervezetek az
ügyben már tárgyaltak az oktatási miniszterrel, aki a legkisebb
kompromisszumra sem mutatott
hajlandóságot.
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Andrej Kiska
államfői egy éve

A mozgássérültek
Ki mit tud?-ja

A mozgássérültek országos és területi szervezeteinek elsődleges küldetése, hogy segítsenek az egészségkárosultaknak teljes életet élni. A járási központ folyamatosan
tájékoztatja tagjait az őket érintő törvényváltozásokról
és a szervezett egészségjavító lehetőségekről. Ezenkívül
sportrendezvényeket, s idén már második alkalommal
kulturális vetélkedőket is szervez.

Az elmúlt napokban a komáromi Hoffer vendéglő nagytermében kibővített járási
kulturális versenyt szerveztek
a komáromi felnőtt és gyer-

dők. Természetesen szakmai
zsűri értékelte az előadásokat,
amelynek Monika Vrábľová, a
mozgássérültek országos szervezetének elnöke, Mgr. Bohus-

Kiosztásra várnak a díszoklevelek és a serlegek.
mek, illetve a gútai, hetényi és
érsekújvári alapszervezetek
tagjai számára. A versenyen
megjelent Stubendek László
komáromi polgármester és dr.
Knirs Imre alpolgármester is.
A versenyen szlovákul, vagy
magyarul előadott ének, vers,
próza, illetve tánc kategóriában indulhattak az érdeklő-

lavová Oľga, a szervezet országos központjának igazgatója és
Stejskalová Anna, a szervezet
Nyitra megyei elnöke volt a
tagja. A műsort Bc. Vrzalová
Júlia vezette.
Miután a vendégeket és a verseny résztvevőit Stubendek
László polgármester üdvözölte,
elkezdődött a műsorszámok elő-

Karván várják
a színészpalántákat

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány és a Komáromi Városi Művelődési Központ 2015-ben is meghirdeti hagyományos színjátszó táborát.
A tábor helyszíne ezúttal is
Karva, a helyi középiskola
parkja, épülete és kollégiuma, vagyis a tábor csodálatos
környezetben, a Duna partján
éli majd mindennapjait.
Szervezői minden olyan diák
és felnőtt színjátszó jelentkezését várják, akik szeretnének
egy intenzív nyári tanfolyam
keretében többet tanulni a
színpadi beszédről, mozgásról, zenéről és magáról a
„színházcsinálásról”.
A tanfolyamot neves hazai és
magyarországi oktatók vezetik, így ott lesz Solténszky
Tibor dramaturg, Szabó Csilla drámapedagógus, Sereg-

lei András színész, rendező,
Hernádi Kriszta beszédtanár,
Benkő Ágnes mozgástanár és
Kovács Áron Ádám zenetanár.
A tábor július 31-én kezdődik
és augusztus 9-én ér majd véget (péntek – vasárnap).
A színjátszó tábor részvételi
díja 80,- euró, amely tartalmazza a szállásköltséget, a
napi háromszori étkezést és a
lektorok tiszteletdíját. Mindazok, akik szeretnének bepillantani a kulisszák mögé,
július 15-ig jelentkezhetnek.
Bővebb tájékoztatás a csengel.monika@gmail.com
email címen.

Munkában a szakmai zsűri, balra Stubendek László polgármester és Knirs Imre alpolgármester látható.
adása. A prózamondók és szava- A táncosok versenyét a
lók kategóriájának első helyét az Mgr. Vízváry Erika–Vízváérsekújvári Kočiová Eva szerez- ry Zoltán páros nyerte, akik
te meg, második lett a hetényi rendkívül látványos szalag
Tóth Terézia, míg a harmadik gyakorlattal érdemelték ki a
díjat az érsekújvári Lubušká díszoklevelet és a kupát. A
Katarína vihette haza. A zsűri zsűri különdíját humorcsoés a nézők különdíját előadásá- korjával a komáromi Bári Gival a komáromi Fíger Brigitta zella érdemelte ki.
érdemelte ki.
Az ének kategóriában a komáromi
Forró Erika-Horváth Magdolna páros
szerzet elsőséget,
második lett a hetényi Tóth Orsolya,
harmadik pedig a
komáromi Gogola
Gizella. Ebben a
kategóriában a zsűri különdíját a Tóth
Ilona vezette hetényi alapszervezet
énekkara szerezte
meg, míg a közönségdíjat a nézők
szavazatai alapján
a marcelházai Ba A nyerteseknek Knisr Imre alpolgármester adta át a díjakat
logh Anita kapta.

Andrej Kiska a magyarok szavazatainak is köszönhetően került az államfői posztra. Az elnöki palotában töltött egy év során elsősorban az egészségügyi helyzet állapota miatt emelte
fel a szavát. Figyelemre méltó eljárás volt a részéről, hogy
hivatalba lépésekor nem nevezett ki néhány alkotmánybírót,
akikről úgy vélte, nincs elég tapasztalatuk ehhez a felelősségteljes munkához. Az idei év elején a család szerepéről tartott
népszavazás előtt kissé meglepő módon két igen-t jelzett,
majd így is szavazott. A külpolitikában fenntartások nélkül,
mindenben az amerikai álláspontot igyekszik érvényesíteni és
népszerűsíteni Szlovákiában, tehát az ukrajnai válsággal kapcsolatban is.
Aláírta a Váhostavval kapcsolatos törvénymódosítást, ezt az
elemzők joggal kifogásolták. Bár a fizetését szétosztja a rászorulók között, az állami különgépet családi célokra is használja,
ami ellentmondásos jelenség.
Kisebbségi ügyekben tulajdonképpen néma maradt az elmúlt
egy évben. Sem a magyarság számának 110 ezres csökkenésével, sem a veszélybe került kisiskolákkal, sem a kétnyelvűséggel kapcsolatban nem fogalmazott meg semmilyen véleményt.
Még elnökjelöltként a kollektív bűnösséget is tartalmazó beneši dekrétumokat nem kifogásolta.
Népszerűségét annak is köszönheti, hogy kerüli a konfliktusokat, így a konfliktusos, nem egyértelmű témákat is. Ugyanakkor az emberek felé sokkal nyitottabbnak tűnik, mint elődje,
Ivan Gašparovič volt, ezért közkedveltebb is.
Az MKP egyetért azon elemzők véleményével, akik szerint
Andrej Kiskáért nem kell szégyenkezniük a választóknak, de
aktívabb közéleti szerepet kellene vállalnia. A kisebbségi kérdésekben pedig a struccpolitika helyett konkrét állásfoglalásra
lenne szükség több témában is.
Berényi József,
az MKP elnöke

Nem adott elsőbbséget

Pórul járt az a 64 éves gépkocsivezető, aki június 15-én az
Ímelyről Ógyallára vezető úton egy kereszteződésben Š-Octavia gépkocsijával nem adott elsőbbséget egy Š-Yetinek amelynek, amelynek volánjánál egy 69 éves sofőrt ült. A baleset során az Octavia sofőre és 34 éves útitársa könnyebb sérüléseket
szenvedett, miközben a gépkocsikon mintegy 3 ezer eurós kár
keletkezett. Egyik gépjárművezető sem fogyasztott alkoholt.

A szervezők a résztvevők kényelmére is gondolnak

Felhasználóbarát újítások a III. MartFeszten

A jó koncertek, az érdekes beszélgetések, a színes kísérőprogramok a Martosi Szabadegyetem legfontosabb részei, de
aki ott lesz, érthető módon tudni szeretné, milyen körülmények várják a Feszty Parkban. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan, a Park felé vezető utca végén lesz a főkapu, viszont újdonságot jelent a művelődési ház előtt, a Nyitra partján
felállítandó Úszó Színpad. Ez lehetővé teszi, hogy adott esetben két hangos műsor ne zavarja egymást, de a falut is
közelebb hozza a rendezvényhez. A főbb koncerteknek most is a Turul Színpad ad helyet, az előadások és beszélgetések
a Színpad Udvarban és a megújult Erdei Előadótéren lesznek, az Árgyélus Ház pedig a nyugodt közösségi ejtőzés tere
lesz az idei MartFeszten.

Mindezek kihasználása érdekében viszont rály Kollégiumot is, fejenként
oda kell jutni Martosra, és ott szállást kell 6 euró/éj ellenében. A szobák
keríteni – mindkettőre több mód van. A háromágyasak, mindegyikhez
hagyományos (vonat, busz) megoldás- saját zuhanyzó és WC tartozik.
nál jóval izgalmasabbnak ígérkeznek A kollégiumtól nem messze taa négy útvonalon közlekedő party- lálható két bevásárlóközpont,
buszok, amelyek már az odave- így az esetleges bevásárlások
zető úton biztosítják a ráhango- sem okozhatnak kitérőt. Jelentlódást, és ugyanazon az úton kezni a kommunikacio@sjehaza is elviszik a megfáradt hok.org címen lehet, a tárgyba
martlakókat. Az útvona- feltétlenül bele kell írni: Marlakról, megállóhelyek- tosi Szabadegyetem, és a fogről, árakról a martfeszt. laláshoz szükséges a szállást
sk honlapon érdemes igénylő neve (több személy
tájékozódni.
esetén az igénylők nevei), vaA leghagyományo- lamint telefonszám és e-mail
sabb szálláslehetőség cím arra a személyre, aki a
a saját sátor felverése a Feszty foglalást intézi. Emellett kiadó
park erre kijelölt részén – aki magánházaknál, egyénileg is
ezt a megoldást választja, az bérelhető szállás Martoson.
végig ott lesz a természet lágy A sátorozás mellett döntők
ölén, az események közvet- jobb közérzetéért is születtek
A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola lehetőséget kínál
len közelében, és nem marad újítások. A községháza udvaszakmunkás bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány megszerzésére.
ki semmiből. Így a Felvidék rán felállítandó meleg zuhanyÉrtesíti az érdeklődőket, hogy a 2015/2016-os tanévben
Rádió mindennapi vidám éb- zók révén jóval kisebb kaland
a következő szakokat indítja nappali, illetve levelező tagozaton:
resztőjéből sem, amelyet szó- lesz a fesztiválkosz eltávolítá* vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
rakoztató ügyességi játékok, sa, de ezt valószínűleg senki
* gépészet – szolgáltatás és vállalkozás
műveltségi vetélkedők követ- sem bánja majd. Az étkezősor
* hajkozmetika
nek majd délelőttönként. A ké- kínálatában bővülés várható,
* művészeti felépítményi
nyelmesebb szállásra vágyók a szervezőknél pedig 23 euróA fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi szakok a szakmunkás levéllel renválaszthatják a komáromi Si- ért lehetőség lesz egy kupon
delkezők számára. A nappali tagozat 2-éves a levelező / távutas / tagozat pedig 2-éves.
Továbbá meghirdetjük szakmunkás levéllel, vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkező
diákok számára az alábbi 2-éves tanulmányi időben abszolválható távutas szakokat:
* vendéglátás,
* cserépkályhás,
autóipari beszállító partnercégünk részére keresünk
* autószerelő,
* kovácsiparművész
gyártósori operátor munkatársakat
* szakács,
* díszzománcozó
Mosonszolnokra!
* fodrász,
Feladatok: munkaállomásokon végzett könnyű fizikai állómunka.
Az alapiskolák 9. osztályos diákjainak, akik még nem döntöttek véglegesen,
Elvárások: minimum 8 általános iskolai végzettség, 3 műszakos
hol szeretnék tanulmányaikat folytatni, ajánljuk az iparművészeti szakokat:
munkarend.
* grafika
* vitrázsüveg
Műszakokra való bejárás műszakos járattal
* belsőépítész
* díszzománc
Komárnóból/Komáromból lehetséges.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el
Jelentkezni a 0907 743 332 telefonszámon,
önéletrajzát a megadott email címre:
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet.

FIGYELEM!
Továbbtanulási lehetőség!

kiváltására, amely az egész
rendezvény időtartamára vonatkozó ételellátást biztosítja.
Ez a szerdai vacsorával kezdve, naponta ebédet és vacsorát
jelent. Az Árgyélus Házban
babzsákokon lehet kipihenni a
fesztiválozó jövés-menés fáradalmait, és ugyanott ingyenes
wi-fi, valamint mobiltöltési lehetőség is lesz.
Az elővételes jegyek 21 euróért még mindig megvásárolhatóak a martfeszt.sk honlapon,
illetve az ugyanott feltüntetett
helyeken személyesen is. Még
néhány napig érvényesíthetik
kedvezményüket az elővételes
hetijegyet váltó egyetemisták,
főiskolások, akiket a szervezők mindennap meghívnak
egy sörre vagy üdítőre. Változatlanul érvényes emellett a
magyar középiskolások számára fennálló akció: a honlapon elvégzett regisztráció és
egy iskolalátogatási igazolás
fejében ajándékba kapják a
sátorozós hetijegyet. Találkozzunk a III. Martosi Szabadegyetemen!

Azonnali kezdéssel,

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo

viktoria.nagy@kellyservices.hu
Tel.: 0036 30 924 6540

Hetilapunk
üzletkötőt keres!

Extra magas jutalék a hirdetések
árából!
Feltétel: vállalkozói engedély

dunataj@zoznam.sk

Tel.: 0908768128

A városfejlesztés csak összefogással oldható meg
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Gútán mindezt megbeszélték

Így védik(?)
egyesek
a környezetü(n)ket...
Barátom lassan már két és fél évtizede járja Európa országait a kamion nyergében. Balesetet nem okozott, de többször előfordult már, hogy mikroálomba szenderülő kollégái,
a kötelező elsőbbségadásról megfeledkező autósok belerohantak a kocsijába. Az egyik ilyen koccanásos balesetnél
lényegében nem is történt jelentősebb kár, viszont leszakadt
a hidraulikus fékrendszer nyomáscsöve, s mire azt bedugaszolta, legalább négy liternyi olaj kifolyt az úttestre. Pillanatok alatt ott voltak a rendőrök és természetesen a katasztrófavédelem is. Ők leszórták a foltot perlittel, azután
azt kannákba szedték, majd sugárnyalábbal letakarították
az úttestet. Búcsúzáskor megemlítették, hogy a takarításért
elküldik neki a számlát, s örüljön, hogy nem kap büntetést,
mert az nagyon sok pénzébe kerülne. Két hét múlva megérkezett a 8 ezer eurós számla is, amitől először rosszul lett, de
a biztosító végül megtérítette a kárt.
Kis hazánkban és természetesen Komáromban ez nem így
történik. A vasútállomás rakodórámpájánál egyre gyűlik
az olajfolt, szétkenődik a kövezeten. Gazdája nincs. Amikor a vasúti rendőröknél érdeklődtünk, azt mondták, nem
tudják, hogyan került oda, nekik meg nem feladatuk a tér
felügyelete. Akkor viszont mi? Vonat alig jár, a sínek üresek,
itt-ott halad át egy-egy tehervonat. Ha a mozdonyból szökik
a hidraulikus olaj, akkor bizony baj lesz a fékezéssel, ám ez
azért is lehetetlen, mert ugyebár a vonatok sínen járnak, ez
meg a kövezeten van!
Fiatalok, idősek rendszeresen takarítják a parkokat, látogatottabb turistahelyeket, mert óvják, védik a környezetüket. Fizetség nélkül. Akik viszont ezért kapják a fizetésüket,
azoknak kötelességük lenne felfigyelni arra, ha egy teherautóból szivárog az olaj. Vagy nem???

MESTOKOLÁROVO

Néhány héttel ezelőtt az MKP központi vezetésének ajánlata
alapján elindult a Beszéljük meg! mozgalom, amelynek keretében a párt gútai alapszervezete is összehívott egy lakossági fórumot. Mint ahogy azt Koczkás Beáta alpolgármestertől, az MKP városi szervezetének elnökétől megtudtuk, az
elsőt hamarosan követi majd a többi találkozó is. Minderről
az alpolgármesterrel beszélgettünk.
* Mi volt a találkozó létrejöttének oka? – Valójában
kettős célunk volt. A „Beszéljük meg!” az MKP országos
rendezvénysorozata, amelynek
lényege, hogy a választókhoz
közelebb kerülve kötetlenebb
formában tudjuk egymás elképzeléseit, gondolatait megismerni. Ezeken a fórumokon
gyűjtötte össze az MKP azokat
az adott régiót érintő konkrét
problémákat, amelyek megoldásra várnak, valamint azokat az ötleteket, elvárásokat,
amelyek megvalósíthatóak és
amelyeket aztán beépítettünk
az MKP 2012-es választási
programjába. Idén, azon túl,
hogy ezeken a fórumokon már
a 2016-os parlamenti választásokra készülve szeretnénk az
itt élő emberektől megtudni,
hogy milyen konkrét nehézségek vannak a településen, a
régióban, ismertetni szeretnénk
az MKP már elkészült, főleg
Szlovákia déli régióját érintő
komplex elképzeléseit, amelyeket az MKP majdani parlamenti pártként képviselni tud
majd a szlovák törvényhozásban is. Úgy gondoltuk, hogy
egy ilyen lakossági fórum,
ahol közvetlenül találkozhatunk a gútaiakkal, lehetőséget
nyújthat arra, hogy kötetlenebb
formában beszélgethessünk a
lakosokkal, hogy kérdéseket
tehessenek fel az MKP képviselőinek, polgármesterünknek,
hogy megtudjuk és megértsük
azokat a problémákat, amelyekkel időről időre helyi szinten küzdenek az emberek és
megoldásokat találjunk, esetleg
segítséget, ötleteket, ösztönzést
is kapjunk. Fontosnak tartottuk
a lakossági fórum megszervezését, a személyes találkozást
már csak azért is, mert mai
felgyorsult világunkban, amikor világhálón zajlik szinte az
egész életünk, a gútaiak között
is van még egy olyan generáció, amely nem a világhálót
használja, az újságokból tájékozódik, és szívesen veszi, ha
megszólítják és személyesen
mondhatja el a véleményét és
teheti fel kérdéseit, vagy hívhatja fel az adott problémára a
figyelmet.
* Mennyire tartja sikeresnek
ezt a találkozót? – Mindenképpen. Nem tömegbázissal

kellett „megküzdenünk”, családiasabb volt a hangulat, s
akik ott voltak, érezték, hogy
ez nem párbeszéd, hanem
közös törekvés a problémák
megoldására. Ott volt köztünk
Őszi Imre bácsi, aki messze
földön elismert szakember,
akinek észrevételeit nemcsak
illik meghallgatni, hanem megvalósítani is kell. Bajcsi Béla
korábban városi képviselő volt,
ismeri a városi hivatal lehetőségeit. Ötleteket és tanácsokat
kaptunk, amelyeket beépítünk
feladataink sorába. Természetesen mi is vázoltuk a programunkat, felsoroltuk az adott
területen kitűzött céljainkat és
számot vetettünk, azaz elmondtuk, hogy sikerült-e elindítani,
esetleg már meg is valósítani
terveinket. Az önkormányzatban jelenleg hat képviselőnk
van, tehát a tizenhét tagú testületben kisebbségben vagyunk,
céljaink
megvalósításához
szükségünk van a többi képviselővel való jó együttműködésre, ezért mindenképpen
arra törekszünk, hogy a többiekkel együtt tudjunk dolgozni.
Szakmai szempontból hasznos
alkotórésze vagyunk az önkormányzatnak, van közöttünk orvos, pedagógus doktor, kultúr
antropológus bölcsész-tanár és
műszaki mérnök, akik sportolók is egyben, de van mezőgazdasági szakemberünk, jómagam pedig közgazdász mérnök
vagyok. Minden képviselőnk
a szakmailag hozzá közel álló
területen ismertette a terveinket, az elért eredményeket és

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na
LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo v zóne „JUH“ pozemky parc. reg. „C”
s parc. č. 28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55, 84-108 a 211-217 bez infraštruktúry a inžinierskych sietí za účelom stavania rodinných domov (25 ks), rodinných domov v radovej zástavbe (7 ks) a obytných domov (9 ks).
Minimálna kúpna cena u pozemkoch na výstavbu rodinných domov a rodinných domov v radovej zástavbe je 15,- €/m2 na výstavbu obytných domov 50,- €/m2. Kritériom pre určenie víťaza
je najvyššia ponúknutá cena.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať:
– na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 03
Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
– na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
– e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
– na telefónnom čísle: 035/7900928
Lehota na predloženie návrhov končí dňa 17. 07. 2015 o 14,00 hod.
Termín vyhodnotenia verejnej súťaže: 20. 07. 2015 o 10,00 hod.
na Mestskom úrade v Kolárove.
Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo

munk lényegében egy láthatatlan sorvezető, emlékeztető arra,
hogy mi az, amit városunkért
tenni akarunk, tenni tudunk az
előttünk álló négyéves ciklus
hátralevő felében. A jövőben
folyatni kívánjuk, rendszeresíteni szeretnénk a fórumokat, a
gútaiakkal való személyes találkozásokat, ahol egyrészt mi,
képviselők szembesülünk az
általunk kitűzött elképzelésekkel, vállalt feladatokkal és azzal, hogy a megvalósítás mely
szakaszában vagyunk, másrészt
a gútaiak hozzászólásai, értékelése, elvárása és irányadása
alapján időszerűen reagálva a
helyi feltételekre folyamatosan
változtatni tudunk az elsőbbségeken, elvégzendő teendőkön.
–sb–

Sok kis lépés,
akár nagy távot is jelenthet!

Több, mint harminc éve nem volt felújítva a Zichy-palota,
amelynek belső udvarát és homlokzatát a város új vezetése
megszépíttette, megújultak Komárom parkjainak padjai,
s játszóterei is. Ügyes kezek megnyírták, botolták a város
fáit, miáltal lombozatuk levegősebbé vált. A múlt hét péntekén átadták a volt Kormorántól a Selye János Egyetem
felé vezető felújított járdarészt, ahová fákat is ültettek. Valaki azt mondhatná, hogy ezek nem is olyan nagy dolgok,
viszont azt sejtetik, hogy a város vezetőinek szándékában
áll Komáromot szépíteni, régi fényét visszahozni.

Iparista diák Strasbourgban

A komáromi Ipari Szakközépiskola az idei tanévben is bekapcsolódott az EnviArt elnevezésű versenybe, melynek célja az volt, hogy az emberek, főleg a fiatalabb generáció
figyelmét korunk környezetvédelmi problémáira irányítsa.
A verseny iskolai koordinátora Ladek Alica tanárnő volt,
akinek szívügye a környezetvédelem és a természet megóvása. Tanári munkájának
egyik nagy eredménye, hogy
mindezek fontosságára nap
mint nap sikerül felhívnia diákjai figyelmét. Aktív hozzáállásának és a tanulók kreativitásának köszönhetően már
az iskolai fordulóban ötletes
grafikák, plakátok, körlevelek,
kollázsok és nem utolsósorban

G Ú TA V Á R O S

Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
Templom tér 1., 946 03 Kolárovo
Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v A gútai városi képviselő-testület 2015. június 1-jén kelt,
Kolárove č. 176/2015-B/1 zo dňa 01.06.2015
176/2015-B/1 számú határozata értelmében
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

természetesen azt is, hogy hol
vannak lemaradásaink. Polgármesterünk, Horváth Árpád
minden témában kiegészítette
mondandónkat, ő minden területre van rálátása, hiszen az ő
kezében összpontosul a város
vezetése, az irányítás.
* Szó volt az MKP választási
programjáról is? – Természetesen igen. A fórum második
felében Samu István, az MKP
parlamentiképviselő-jelöltje ismertette az MKP koncepcióját,
amely Szlovákia déli régiója
megmaradásának, fölzárkózta
tásának és fejlődésének, fejlesztésének zálogát jelenheti.
Samu István tagja volt annak
a munkacsoportnak, amely az
MKP
autonómia-tervezetét
kidolgozta. Választási progra-

versenytárgyalást hirdet

a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján
Gúta kataszterében, a 4941 sz. tulajdonlapon,
a „C” regiszterben vezetett, közművesítetlen
28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55, 84-108 és 211-217
parcellaszámú területekre családi házak (25 drb),
családi sorházak (7 drb) valamint lakóházak (9
drb) építése céljából.
A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat
minimális összege családi házaknál és családi sorházaknál
15,- €/m2, lakóházak esetében pedig 50,- €/m2. A versenytárgyalás győztese az lesz, aki a legmagasabb árat ajánlja.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a
– Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Kolárovo, I.
emelet, 22-es irodájában kaphatnak az érdeklődők, illetve
– Interneten: www.kolarovo.sk
– E-mail címen: info@kolarovo.sk
– Telefonon a 035/7900928 számon adunk.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2015. július 17., 14,00 óra
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2015. július
20-án, 10 órakor a Gútai Városi Hivatalban.
Horváth Árpád,
Gúta város polgármestere

kisfilmek hívták fel a figyelmet környezetünk védelmének
halaszthatatlan problémáira. A
középiskolások kategóriájából
Molnár Róbert (3. D) munkája bizonyult a legjobbnak.
Robi kézügyessége határtalan
képzelőerővel párosul. Rajzának témája a Föld pusztulása,
mellyel igyekszik felhívni a
figyelmet a környezetünket
fenyegető veszélyekre.
Az EnviArt védnöke Nagy
József mérnök, parlamenti
képviselő a legtehetségesebb
diákokat, valamint azok tanárait háromnapos strasbourgi
tanulmányúttal
jutalmazta.
A hosszú autóbuszozás fáradalmait teljes mértékben
feledtette a városnézés, az
ezeréves katedrális megtekintése és nem utolsósorban a
parlamenti látogatás, melynek
során a vendégek érdekes előadásokat is hallgathattak.
A tanulmányút tapasztalatai,
élményei mindenképpen hozzájárulhatnak egy új alkotás
megszületéséhez és újabb
ötletekhez azzal kapcsolat-

ban, hogyan varázsolhatnánk
magunk köré szebb, élhetőbb
világot.
PaedDr. Tóth Katalin

győri partnercégünk részére
Azonnali kezdéssel keresünk

olvasztárt és öntödei betanított munkatársakat!
Elvárások: jó fizikai állóképesség, egészségügyi alkalmasság,
minimum 8 általános iskolai végzettség, 3-műszakos munkarend vállalása. Versenyképes jövedelem, 100%-os utazási
költségtérítés. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát a megadott email címre:

adrienn.kis@kellyservices.hu,
vagy keressen telefonon: 0036 30/581-9820
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Növényvédelem

ŰRPARADICSOM

Időszerű munkák a kertekben

Régen a falusi házak ablakai
roskadásig voltak muskátlival. Ennek oka azonban nem
csupán az volt, hogy széppé
varázsolja házunkat. A muskátlinak van egy olyan speciális illata, amit a legyek nem
szeretnek, így az esztétikus
virágosláda egyfajta szúnyoghálóként is szolgál.
A muskátli legveszélyesebb
betegségei
A xantomonászos betegség
(baktériumos rothadás), növényházban és szabad földön
is rendszeresen, járványszerűen lép fel. Magas hőmérséklet
és magas páratartalom mellett
a növények 80-l00 %-át is elpusztíthatja, akár 3-4 hét alatt.
A kerti muskátlifajták levelén
félkör alakú vagy az érközökben ék alakú vizenyős foltok
keletkeznek, melyek közepe
megbarnul, vagy megfeketedik. A foltok összefolynak, és
a levél elszárad. A futómuskátlin a levélnyél elhal, a levél foltosodás nélkül szárad el
és sokáig lógva marad a száron. Jellegzetes tünet a szárrothadás is, amikor a száron
vizenyős, nyálkásan rothadó
elhalások láthatók. Fertőzési
források a beteg anyanövények és dugványok, valamint
a talajon lévő növénymaradványok. Állományban öntözővízzel és dugványvágó
eszközökkel terjed. A védekezésben rendkívül nagy szerepe van a megelőzésnek és a
higiénia betartásának. A muskátlit gőzölt vagy termesztésre még nem használt talajban
neveljük. Csak egészséges
dugványokat használjunk fel.
A növényeket szellősen ültessük. Kerüljük a felülről való
öntözést, amely a leveleken
terjeszti a betegséget. A beteg

növényeket azonnal semmisítsük meg.
A gombás betegségek közül
súlyos károkat okoz a muskátlirozsda. A levelek színén
kerek, sárga foltok, a fonákját barna, szétporzódó spóratelepek láthatók. A levelek
elszáradnak, lehullanak, a
növények felkopaszodnak. A
kórokozó szabad földön nem
tud áttelelni. Fertőzési források a növényházban áttelelő
növények.
Dugványokkal
hurcolható szét. Növényállományban légárammal terjednek a spórái (uredospórák).
Nyári nagy melegben a betegség visszaszorul, de lehűléskor, l6-l8 0C fokon hirtelen
elhatalmasodik. Csak egészséges dugványokat használjunk
fel. A növényeket rendszeresen ellenőrizzük és a betegség
észlelésekor 7-10 naponként
permetezzünk rozsda elleni
készítményekkel.
Az állati kártevők közül a
növényházban
feltétlenül
számolnunk kell az üvegházi
molytetűvel. Lárvái és imágói elsősorban a fiatal levelek
fonákján szívogatnak. A károsított levelek kezdetben halványulnak, majd elhalnak, lehullanak, később az egész növény
elpusztul. Az általuk termelt
mézharmaton
megtelepedő
korompenész csökkenti a növények díszítőértékét. Ha indokolt a védekezés, válasszuk
a rovarok fejlődésére és szaporodására ható készítményeket (Actara 25 WP, Confidor
200 SL, Mospilan 20 SP). A
levéltetvek a fiatal leveleken,
bimbókon, virágokon szívogatnak. Szintén termelnek
mézharmatot. Növényházban
és szabad földön egyaránt előfordulnak. Közvetlen kártéte-

lük nem számottevő, ellenben
a polifág uborkamozaik vírus
terjesztésével súlyos károkat
okoznak. Ilyenkor speciális
levéltetűölő (Axoris, Cyperkill 25 EC, Decis, Fazilo, Kaiso Garden, Karate 2,5 WG,
Karate Zeon 5 CS, Mospilan
20 SG. Pirimor 50 WG, Teppeki) készítményekkel permetezzünk.
A nyugati virágtripsz a muskátli fiatal hajtásain és a bimbókban szívogat. A muskátlin
az imágók jelenlétét kék színű,
ragadós lapokkal, a lárvákat a
virágok fehér lap fölötti ütögetésével mutathatjuk ki. A
károsított bimbókat, virágokat
semmisítsük meg. A kémiai
védelem akkor hatékony, ha
kétnaponként, legalább négy
alkalommal megismételjük.
Szabad földön a káposztabagolylepke és a gamma-bagolylepke lárvái hámozgatják,
majd lyuggatják vagy karéjozva rágják a leveleket A gyapottok-bagolylepke hernyói egyes
években a virágok szabálytalan
rágásával okoznak súlyos kártételt. Csak a fiatal bagolylepke
lárvák ellen lehet hatékonyan
védekezni. Elhúzódó kelésük
miatt a permetezéseket (Mospilan, Actara 25 WG, Karate
Zeon 5 CS, Cyperkill 25 EC,
Kaiso Garden) gyakorta meg
kell ismételni. Mindhárom faj
betelepedhet a növényházba
is. Magas hőmérséklet és alacsony páratartalom mellett
észrevétlenül elszaporodhat a
közönséges takácsatka. A levelek fonákján, szövedék védelmében szívogat. A kártevő
megtámadhatja a bimbókat és
a virágokat is. Permetezzünk
atkaölő szerekkel (Vertimec
1,8 EC, Cascade 5 EC).
–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

Körutazás
Dél-Erdélyben!
Kárpátkanyar – Hétfalu – Szászföld –
Kalotaszeg és környékeik

Július 19-től 24-ig
Erdélyjárás
képzett vezetői kísérettel!
Félpanzió + piknikek

Tel.: 035/777 2658 és 0949 792 472
Részvételi díj: 290 euró

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nagyon megviseli, ha
valakitől azt a visszajelzést kapja, hogy nem igazán arra lenne
szüksége, amit ön adni tud vagy akar neki. Minden kapcsolatot
az határoz meg, hogy a felek mit és milyen mélységben akarnak
és tudnak adni. Ha ezek egyensúlyban vannak, harmonikus lesz
a kapcsolat.
HALAK (február 21. – március 20.) Ez a hét kedvez a művészi
tevékenységeknek, illetve minden alkotó, teremtő munkának. Ez
jelenti az otthonunk szépítgetésével kapcsolatos feladatokat, vagy
új tervek kieszelését is. Bármire is vonatkozik, a most elkezdődő
folyamatok biztosan gyors sikerhez vezetnek és sok örömet adnak.
KOS (március 21. – április 20.) Belső elégedetlenségéről hiába
próbálja meg elterelni figyelmét sok munkával, ismeretek gyűjtésével, nyelvtanulással. Ha az igazi okot nem tárja fel, ha nem talál
gyógyírt arra a magányra, amit szinte egész életében érzett, akkor
csak ideig-óráig tudja meggyőzni önmagát.
BIKA (április 21. – május 20.) A szokásos kettősség gyötri. Egyszerre vágyna a változásra, az új impulzusokra, a kihívásokra és
a régi jól ismert közegre, a biztonságra, ám a kettő nem létezhet
együtt. Segíti a döntését, ha meghatározza, hogy mi is a hosszú
távú célja és megvizsgálja, ennek melyik felel meg jobban.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha úgy gondolja, hogy még nagyobb közelségre vágyik kedvesével, ismerje meg jobban saját
vágyait és figyelje meg, mennyire tudja közvetíteni neki ezeket.
Azután gondolja végig, ön mennyire látja, hogy mi az, amit párja
szeretne és mennyire veszi figyelembe ezeket!
RÁK (június 22. – július 22.) Keressen ezen a héten olyan dolgokat, amelyek feltöltik. Ha a lendületes, ritmusos zene tudja
magával ragadni, amikor csak teheti, hallgasson ilyen zenét. Ha
a nyugodtabb elfoglaltságok, akkor arra teremtsen magának lehetőséget, de mindenképpen töltődjön fel!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha olyan tulajdonsággal vagy szokással találkozik környezetében, amely bosszantja és
amelyet kibírhatatlannak talál, gondolkodjon el rajta, önben életének mely területén van meg ugyanaz, ha esetleg egy kicsit más
formában is! Valószínűleg egy régi probléma köszön vissza újra,
érdemes lenne átértékelnie eddigi viselkedését.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Hajlamos az önsajnálatra, pedig erre most igazán nincs oka. Tény, hogy néhány dolog
nem egészen elvárásai szerint történt, de később be fogja látni,
hogy sokkal jobb, hogy így alakult az élete és a kapcsolata, nem
pedig úgy, ahogy szerette volna.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ne essen abba a hibába, hogy összekeveri a tényeket és a véleményeket. Akármilyen
meggyőződéssel mesél is valaki valamiről, ha nem objektív tényeket mond, legfeljebb csak érdekes lehet a látásmódja, de semmiképp sem szabad, hogy meghatározza az ön véleményét.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha kedvese fél a kötöttségektől és minden olyan lépés megijeszti, ami valamilyen formában elkötelezettséget jelent, hagyjon neki időt! Ilyen helyzetekben
a türelmes, megértő várakozás az egyetlen, ami feloldhatja a másik
félelmeit, és bizalmat ébreszthet benne a további közös élethez.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha már olyan mértékű
stressz éri, amit napi egyéb elfoglaltságaival nem tud levezetni
és feldolgozni, egyre fáradtabbnak és kimerültebbnek érzi magát.
Fizikai kondíciójának és ellenálló képességének erősítésére a legjobb módszer, ha a lehető legtöbb időt tölti a szabadban.
BAK (december 22. – január 20.) Életünk minden hibájából tanulhatunk, ha vesszük a fáradságot és kielemezzük őket. Nem
kell túl sokáig rágódni rajtuk, hiszen az adott helyzetben legjobb
tudásunk és képességünk szerint cselekedtünk, de ha újra ugyanolyan szituációba kerülünk, már tudni fogjuk, hogy mi a legjobb
megoldás.
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A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

VÁLASSZON 500 € ÉRTÉKBEN
A TARTOZÉKOK
KÍNÁLATÁBÓL

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid:
4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Ilustračné foto.

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.

Eredeti tartozékok mindenkinek akár 500 € értékben. ŠKODA Rapid, vagy ŠKODA Rapid Spaceback most négy év
garanciával, Finanszírozás Egyesre és eredeti tartozékok akár 500 € értékben, az Ön választása alapján.
További információ a legközelebbi kereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

Laboránsokat
és gyógyszerészeket

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.

Kútfúrás – vŕtanie studni.
Tel.: 0911 605 097.

* 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.

Nemzetközi fuvarozásra,
3,5 tonnás furgonra
sofőröket keresünk
köbölkúti telephellyel.
Kezdő, nettó átlagfizetés
800 euró.
Elvárások: megbízhatóság, rugalmasság. Életrajzokat az alábbi e-mail címre kérjük:
europtransport@pobox.sk.
Tel.: +421908778 148.

Hľadáme vodičov
na medzinárodnú dopravu s
dodávkovým vozidlom
do 3,5 t, s výjazdom
z Gbeliec. Začiatočný, netto
priemerný plat je 800 eur.
Požiadavky:
spoľahlivosť,
flexibilita.
Životopisy prosím
posielať na e-mail:
europtransport@pobox.sk.
Tel.: 0908 778 148.

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 kétkompresszoros hűtőmélyhűtő. 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.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Megrendelhető nagyvirágú
krizantémpalánta
Cserháton.
Tel.: 0902302742, 0914224677.

Eladó kukorica
és búza.
Tel.: 0917 201 668
Átépítés, festés, régi kerítések,
térkőlerakás, tetők és kémények javítása és felújítása,
MINŐSÉG ÉS GARANCIA!
Tel.: 0905 295 528.

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 27-től július 3-ig

M1

SZOMBAT

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, 0.03 Éjszakai program

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

6.00 Látlelet a Földről,
6.25 TV2 matiné, 10.00
Babavilág, 10.55 Kandász
Travel, 13.00 Knight Rider
(amer.), 14.00 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.05
Kasza!, 16.05 Lányok pórázon (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Zorro álarca (amer.),
21.50 Üvegtigris 2 (magyar), 1.40 Gorillák a ködben (amer.), 3.50 A férjem
védelmében (amer.)

6.00 Teleki Sámuel útján,
6.25 TV2 matiné, 11.20
Apaütők (amer.), 13.40
Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.45
Pincérlány (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Gru (amer.),
21.00 Földre szállt boszorkány (amer.), 23.10 Incella
kenyérért megy (magyar),
0.45 Hét év Tibetben
(amer.-angol)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.10 Kalandor, 11.35 Street Kitchen,
13.00 Nevelésből elégséges
(amer.), 13.55 A harc törvénye (amer.), 16.00 Kutyafuttában (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.10
Harry Potter és a félvér
herceg (amer.-angol), 22.05
Féktelen harag (amer.)

RTL II

9.40 Behajtók, 11.30 A
pletykafészek (amer.), 13.10
Ara csak egy van (amer.),
15.00 Nagy szám!, 16.00
Nyomtalanul (amer.), 17.00
Tökéletes célpont (amer.),
18.00 Érintés (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 19.55 A bűn árfolyama (amer.-német), 22.05
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.40 Kicsi a bors, de erős,
13.25 Született kémek,
14.15 Szófia hercegnő,
14.45 Grimm mesék (német), 18.00 Rolie, Polie,
Olie, 19.00 Fejtörők kicsiknek, 19.25 Maja, a méhecske, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 23.05
Sina és Koré (magyar)

Duna tv

9.20 Kivert kutya (belgaamer.), 11.30 Csodabogár,
13.10 Don Camillo és a
tiszteletreméltó
Peppone
(olasz-francia), 15.30 Térkép, 16.00 Balatoni Nyár,
18.35 Szerencse szombat,
19.35 Hamis a baba (magyar), 21.00 Kínai negyed
(amer.), 23.20 Mephisto
(magyar-osztrák), 1.40 A
légy (magyar)

Duna World

9.35 Család-barát, 11.25
Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor,
13.15 Aranyfeszt, 14.10
Néma kolostor (magyar),
15.40 Nóvum, 17.30 Magyar zarándokút, 18.25 Szabadság tér 89, 19.10 Csináljuk a fesztivált!, 20.00
Mindenből egy van, 21.25
Gasztroangyal, 22.20 Ridikül, 23.10 Magyar nők a
gulágon

Pozsony 1

13.10 A nyomkereső (német), 14.55 A szocializmus bájai, 15.25 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, 22.35 A
nyomkereső (német)

Pozsony 2

14.25 Kapura, 15.05 Farmereknek, 17.40 Csokoládéhős (szlovák), 18.45
Esti mese, 19.45 Hírek,
20.00 Dokumentumfilm,
21.05 Őrangyalok, 21.40
Csalóka nyár (jugoszláv)

Markíza tv

10.40 Lépésről lépésre,
11.40 Star Trek (amer.),
14.15 Bolondos temetés
(amer.), 16.15 Zita a nyakamon, 17.45 Valóságshow, 18.20 Mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Professzor a ringben (amer.),
22.40 Latrok (amer.)

JOJ TV

10.45 A legjobb szlovák torták, 12.25 Családi
ügyek, 13.45 Éjszakai randevú (amer.), 15.45 A három bolond (amer.), 18.00
Új kertek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A futár (amer.), 22.35 A mélység (amer.), 1.05 A vikingek (amer.-kanadai)

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 10.50
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 12.55 Harry
Potter és a félvér herceg
(amer.), 15.55 Mr. Milliárd
(amer.-olasz), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.50 Ő a megoldás (amer.),
21.45 A fülke (amer.), 23.20
Hogyan kell egymilliót lopni? (amer.)

RTL II

10.10 Tükrökkel csinálták
(angol-amer.), 13.40 Segítség, bajban vagyok!, 17.00
A tiltott királyság (amer.),
18.00 A szomszéd nője mindig zöldebb (amer.), 21.00
Jo, a profi (francia-angol),
22.00 Heti hetes, 23.00 A
szomszéd nője mindig zöldebb (amer.)

M2

13.05 Született kémek,
13.30 Állatkert a cipősdobozban, 13.55 Varázslók
a Waverly helyből, 15.15
Arsene Lupin, 15.45 Garfield és barátai, 16.35 A
rút kiskacsa és én, 18.45
Pom-Pom meséi, 19.15
Boldogvölgy, 19.20 Maja,
a méhecske, 20.30 Böngésző, 21.30 Puskás Hungary
(magyar), 23.35 Sikersorozat (amer.-angol)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 11.00
A szeretet erejével, 13.15
Emmy (magyar), 13.30
Falak (magyar), 16.00 Balatoni nyár, 18.00 Híradó,
18.35 Rámenős páros (német), 19.25 Párosban a városban (amer.), 21.00 Az
idők végezetéig (kanadai),
22.35 Női labdarúgó vb

Duna World

9.20 Család-barát, 11.00
Rúzs és selyem, 12.00 Nótacsokor, 12.35 Csendül a
nóta, 14.05 Szenes Iván
írta, 14.55 Amire a világ táncolt, 16.05 Te még
élsz?, 17.40 Térkép, 19.05
Szép, szőke szerelmünk, a
Tisza, 20.05 Évszakok Balázs Fecóval, 21.25 Gasztroangyal, 22.20 Ridikül

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
14.00 Poirot (angol), 14.55
Utazás a diákok lelkébe
(cseh), 16.30 Senki sem
tökéletes, 17.45 Menjünk
a kertbe!, 19.00 Híradó,
20.20 A zarándokhely (német), 23.20 Utazás a diákok lelkébe (cseh)

Pozsony 2

12.40 A nagy Romulusz
(szlovák), 14.00 Kerékpározás, 18.45 Esti mese,
19.40 Kis emberek, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.35 Art Film, 21.35
USA kontra John Lennon

Markíza tv

10.10 Lépésről lépésre,
10.40 Harc a sors kopjájáért
(amer.), 12.40 Professzor a
ringben (amer.), 14.50 Hősök (amer.), 17.35 Szomszédok, 18.25 Kredenc,
19.00 Híradó, 20.30 Titátonk haragja (amer.), 22.30
Mint a pók (amer.)

JOJ TV

11.15 A három bolond
(amer.), 13.25 A mélység (amer.), 15.55 A futár
(amer.), 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Játék az életért
(amer.), 23.50 Családi titkok (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), 21.20 Hal a
tortán, 22.30 Cápa 2 (amer.),
3.20 Elit egység (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55
Castle (amer.), 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.), 0.55
Chuck (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
Agymenők (amer.), 22.00
Szelfi (magyar)

M2

11.40 Hunyormajor, 12.35
Egy vízcsepp elég (ausztrál),
13.50 Kenguk, 15.20 Kedvencek a világ körül, 17.00 Lóti
és Futi, 17.30 Napfény farm,
17.45 Dörmögőék, 20.30
Böngésző, 21.30 Én vagyok
itt, 22.35 Gyilkosság (amer.),
0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Lola (amer.),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo (olasz), 19.40 A hegyi
doktor (német), 20.30 Kékfény, 21.25 JAG (amer.),
22.15 Tetthely (német),
23.45 Vadnyugati igazság
(amer.)

Duna World

13.15
Kívánságkosár,
15.40 Isten kezében, 16.45
Nehézsorsúak, 18.30 Öt
kontinens, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 A Lart pour
lart műsora, 21.00 Híradó,
21.30 Gasztroangyal, 22.25
Ridikül, 23.15 Kárpát expressz

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.25 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 Kakaspörkölt (német), 22.15 Zsaru
a központból (cseh-szlovák),
23.10 Banditák (ausztrál),
23.55 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.20
A család, 14.50 Sport, 15.30
Motorosoknak, 15.55 Nemzetiségi magazin, 16.45
Fókusz, 17.30 Hírek, 18.50
Esti mese, 19.30 Csodálatos műterem, 19.55 Hírek,
20.05 Marie Curie, 21.35
Tudományos
magazin,
22.05 Végrendelet (francia), 0.05 És mégis forog...

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

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 Irigy Hónaljmirigy Show, 21.20 Hal a
tortán, 22.30 Hawaii Five
(amer.), 23.35 A belső ellenség (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, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Irigy
Hónaljmirigy Show, 21.20
Hal a tortán, 22.30 Sherlock
és Watson (amer.), 23.35
Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.00
Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40
Éjjel-nappal Budapest, 15.55
Castle (amer.), 16.50 A szerelem foglyai (amer.), 18.00
Híradó, 18.50 Fókusz, 19.25
Éjjel-nappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 Szakítópróba (amer.-német), 23.50
Tökéletes célpont (amer.)

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz, 14.40 Éjjel-nappal Budapest, 15.55 Castle (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.), 0.00 A
Grace klinika (amer.)

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó, 17.05 Tom és Jerry, 18.00
Hisztéria
(angol-francia),
20.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Agymenők
(amer.), 22.00 Szelfi (magyar), 23.00 Barátok közt

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge,
17.05 Tom és Jerry (amer.),
18.00 Szabad egy táncra?
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 21.30 Agymenők (amer.), 22.00 Szelfi,
23.00 Barátok közt

RTL II

M2

12.15 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.05 Hunyormajor, 14.10 Gulliver utazásai
(angol), 16.00 Rolie, Polie,
Olie, 17.10 Claude, 18.05
Peppa malac, 18.45 Nyuszi
Péter, 19.15 Boldogvölgy,
20.30 Böngésző, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Twin Peaks (amer.), 0.25 A médium
(amer.)

Duna tv

10.25 A hegyi doktor (német), 11.15 Az élet savaborsa, 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Lola, 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 20.00
UEFA selejtező labdarúgó-mérkőzés, 22.30 Tibor
vagyok, de hódítani akarok
(magyar)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Evangélikus
magazin, 15.40 Evangélikus
ifjúsági műsor, 16.10 Nehézsorsúak, 17.15 Virágzó
Magyarország, 17.35 Határtalanul magyar, 19.05 Hogy
volt, 20.00 Van képünk hozzá, 21.30 Gasztroangyal,
22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Grand hotel (spanyol),
13.40 A konyhám titka, 14.35
A ravasz banda (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 Senki sem tökéletes, 21.20 Szlovák receptek,
21.55 Törvény és rend, 23.20
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

Markíza tv

JOJ TV

12.05 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 A muskétások
(angol), 23.00 Sherlock és
Watson (amer.), 1.00 Cobra 11 (német)

11.00 Castle (amer.), 13.05
Játék az életért (amer.), 16.20
Topsztár, 17.00 Híradó, 17.25
Tárgyalóterem, 18.15 A barátom szintén szeretné (cseh),
19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.30 Inkognitó (szlovák), 22.00 Édes élet, 22.55
Mormota (szlovák), 23.45
CSI: New York (amer.), 0.45
Nyakkendősök (amer.)

SZERDA

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

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

12.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
16.56 Niké, 17.25 Reflex,
18.00 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 As�szonyráncok 2 (cseh), 23.10
Valóságshow, 23.45 Zita a
nyakamon (szlovák), 0.55
Cobra 11

M1

Markíza tv

JOJ TV

12.55 CSI: Las Vegas
(amer.), 13.55 CSI: New
York (amer.), 14.55 Édes
élet, 15.50 Vásárlási láz,
17.25 Tárgyalóterem, 18.15
Afférok, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.30 A futár (amer.),
21.40 Brooklyn taxi (francia), 23.45 C.S.I.: New
York (amer.)

RTL II

M2

12.35 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 14.15 Kenguk,
15.25 Kedvencek a világ
körül, 16.25 Bob, a mester,
17.35 Napfény farm, 18.00
Peppa malac, 19.15 Boldogvölgy, 19.05 Mumin-völgy,
19.25 Maja, a méhecske,
20.30 Böngésző, 21.30 Én vagyok itt, 22.35 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 23.25
Az A38 hajó színpadán: Chelsea Wolfe

CSÜTÖRTÖK
M1

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

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 Irigy Hónaljmirigy Show, 21.20 Hal a
tortán, 22.30 Doktor Rush
(kanadai), 23.35 Belső ellenfél (amer.)

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 Ros�szban, 20.15 Irigy Hónaljmirigy Show, 21.20 Hal a tortán, 22.30 Hazudj, ha tudsz!
(amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz,
14.40 Éjjel-nappal Budapest,
15.55 Castle (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 Eastwood faktor

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 17.05 Tom
és Jerry, 17.35 Minden végzet
nehéz (amer.), 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

12.30 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.15 Kenguk,
17.00 Lóti és Futi, 17.05
Claude, 17.55 Peppa malac,
18.15 Süni és barátai, 19.20
Maja, a méhecske, 20.30
Böngésző, 21.30 Én vagyok
itt, 22.35 Borgiák (kanadai),
0.30 A médium (amer.), 1.45
Én vagyok itt

Duna tv

10.05 A szenvedélyek lángjai,
11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Lola, 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.35
Szeretettel
Hollywoodból,
20.10 UEFA selejtező labdarúgó-mérkőzés, 0.10 Női labdarúgó vb, 0.20 Montecarlo!
(magyar)
11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Vatikáni
híradó, 15.35 Isten kezében,
16.05 Magyar elsők, 18.00
Hazajáró, 18.30 Szerelmes
földrajz, 19.05 Hogy volt?,
20.00 Szálka, 21.00 Híradó,
21.30 Gasztroangyal, 22.30
Ridikül, 23.15 Magyar gazda

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Önkéntesek, 15.45 Engedjétek
hozzám, 16.00 Balatoni
nyár, 17.40 Határtalanul
magyar, 18.40 Rejtélyes
XX. század, 19.10 Hogy
volt?, 20.05 Szenes Iván
írta, 21.30 Gasztroangyal,
23.10 Élő egyház

Duna World

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol), 13.55 Építs házat,
ültess fát!, 14.40 A ravasz
banda (angol), 16.25 Csalók
akcióban, 17.00 Lynley felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 A pilóta
(amer.), 23.00 Rendőrségi
ügyosztály, 23.45 Ravasz
banda

Pozsony 2

13.15 Szieszta, 14.45 Ma
már tudom, 15.20 Nevessünk!, 16.55 Energetika,
17.10 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.00 Szlovák
mozi, 21.00 A fehér gárda
(orosz), 21.50 Nap a hálóban
(szlovák), 23.20 Rendőrség

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.25 Reflex, 18.00 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Diana (angol-francia), 23.00 Sherlock és Watson (amer.), 1.00 Cobra 11
(német)

JOJ TV

12.55 A futár, 13.55 Brooklyn taxi (francia), 14.55
Geissenék, 15.50 Vásárlási láz, 17.00 Híradó, 17.25
Tárgyalóterem, 18.15 Afférok, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 A borosgazdák
(cseh), 23.10 CSI: New York
(amer.), 0.10 A nyakkendősök (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

10.25 Fürdés a halhatatlanságban, 11.10 Az élet savaborsa (lengyel), 12.45 Jamie 30 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Lola
(amer.), 16.00 Balatoni
Nyár, 17.45 Szerencse híradó, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.45
UEFA selejtező
labdarőúgó-mérkőzések, 22.35 A
zsaru szava (francia), 2.30
Elveszett személyek körzete (belga-magyar)

Duna tv

M1

Duna World

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.55 Szlovák ízek, 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 Zen nyomozó
(angol), 21.50 Törvény és
rend, 23.15 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

12.45 A fehér gárda, 13.35
Szieszta, 14.50 Egy generáció, 18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.10 Nagy, nagyobb, legnagyobb. 20.55
Az orgona (szlovák), 22.30
A halhatatlanok (szlovák),
23.45 Jazz

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, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A muskétások
(angol), 23.00 Sherlock és
Watson (amer.), 0.55 Cobra
11 (német)

JOJ TV

7.05 Tárgyalóterem, 11.00
Castle (amer.), 13.25 A
borosgazdák (cseh), 15.40
Vásárlási láz, 17.00 Híradó, 17.25 Tárgyalóterem,
18.15 Afférok, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 A
futár (amer.), 21.40 Brooklyn taxi (francia), 22.40
Geissenék, 23.45 CSI: New
York (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Dr. Tóth, 14.00 Fókusz,
14.40 Éjjel-nappal Budapest,
15.55 Castle (amer.), 16.50
A szerelem foglyai (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz,
19.25 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20
Pluto Nash (amer.), 23.45 A
főnök (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 11.55 A nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 14.40 A
múlt fogságában (amer.),
15.35 Barátok közt, 16.05
A nagy ízválasztó, 17.05
Tom és Jerry, 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), 13.50 Kenguk,
16.25 Bob, a mester, 17.30
Napfény farm, 19.20 Maja,
a méhecske, 20.30 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
23.35 Top Gear (angol),
0.35 A médium (amer.)

Duna tv

9.35 A szenvedélyek lángjai, 11.10 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.45 Jamie
15 perces kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Charly,
majom a családban (német),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 20.05 A hegyi doktor (osztrák), 20.50 Brown
atya (angol), 21.40 Columbo
(amer.), 23.20 Forma-1, 1.35
Menetrend szerinti gyilkosságok (francia), 3.15 A zsaru
szava (francia)

Duna World

7.45 Balatoni Nyár, 9.30
Család-barát, 11.25 Ízőrzők, 12.30 Hazajáró, 13.15
Kívánságkosár, 15.15 Katolikus krónika, 15.40 Új
nemzedék, 16.10 Virágzó Magyarország, 16.30
Nehézs orsúak, 17.50 Csonka vágányon, 18.45 Hogy
volt?, 19.40 Fábry, 21.30
Gasztroangyal, 22.25 Ridikül, 23.10 Profi

Pozsony 1

12.20 Grand hotel (spanyol), 13.45 Építs házat,
ültess fát!, 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Lynley felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szlovákia leg-faluja, 21.25 A
szocializmus bájai, 21.55
A Dominici-eset (amer.),
23.35 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.45
Szieszta, 15.00 Nagyothallók műsora, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05
Dokumentumfilm, 20.50 A
csodatévő szűz (cseh-szlovák), 23.05 Jazz

Markíza tv

12.00 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 Johny English
visszatér, 22.40 Megtört
város (amer.)

JOJ TV

12.25 A futár (amer.),
13.25 Brooklyn taxi (francia (amer.), 14.20 Geissenék, 15.20 Vásárlási láz,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Fekete bárók (csehszlovák), 22.45 Szexi 40
(amer.), 1.00 Élő holtak
(amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

A Dunatáj receptkönyvéből

Rakott sült hús zöldségekkel
Elkészítése:
A burgonya külső héját lekaparjuk, megmossuk,
majd négyfelé vágjuk és kivajazott jénai tálba tes�szük. Rátesszük az apróra vágott paprikát és hagymát. A tetejére ráhelyezzük a vékonyra kivert húsés paradicsomszeleteket, majd a befűszerezett (só,
bors, delikát) tejfölt ráöntjük. Végül jó vastagon
megszórjuk sajttal. Sütőben kb. 1 órán át sütjük,
akkor van készen, ha sajt már jól rápirult.

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 27-én László
június 28-án Levente, Irén
július 29-én Péter, Pál
június 30-án Pál
július
1-jén Tihamér, Annamária
július
2-án Ottó
július
3-án Kornél
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

Hozzávalók:
4 szelet sertéscomb csont nélkül
30 dkg újburgonya
2 db paprika
2 db paradicsom
1 közepes fej vöröshagyma
1 nagy doboz tejföl
20 dkg trappista sajt
só, bors, delikát

Komáromban: a komáromi Hengerics Róbert és Zsidó
Ingrid, Šimko Ladislav és Princzová Adela, a komáromi
Krojer Ladislav és a kolozsnémai Šamuová Veronika, a
gútai Csente Márió és a komáromi Horváthová Nikoletta, a komáromi Izsák Csaba és a keszegfalvai Vajkai
Izabella,
Gútán: a zsigárdi Vágó Zoltán és a negyedi Šašová Iveta.

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet
a rokonoknak, a szomszédoknak,
a jó barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak, akik június 17-én
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett édesanyát, anyóst
és nagymamát,

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a lándori Lévai Karolina, az ekecsi Monozlay Zsófia, a párkányi Kubiš Mátyás, a gútai Sztojka Fabian, az
ekeli Csinger Dorka, Könnyű Maja és Markó
Oliver, a dunaradványi Gőgh Lilla, a komáromi
Kubik Tommy Ben, Kravec Sophie Maria, Mórocz Benedek és Farkas Oliver, a martosi Špák Lara, a szentpéteri Holecz Nikolas, a szinóbányai Bršťák Martin, a
marcelházai Vörös Noel, a keszegfalvai Szoboszlai Simon és a bátorkeszi Sikora Márk.

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S O K

özv. Paszmár Jánosnét,
született Balogh Erzsébetet,

aki életének 81. évében adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvét őszinte szavait.
Emlékét őrző családja

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

Dolezsa Antal
(1924 – 2015)

búcsúztatásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉSEK
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk június 27-én,
halálának huszonkettedik
évfordulóján

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Seres József (57 éves), Dolezsa Antal 90éves), Bese Jolán (59 éves), Sótyi Ilona (82 éves), Štefanec Anton 87 éves), a gútai Varga Erzsébet (62 éves),
Molnár Júlia (66 éves) a csicsói Bödők Pál (66 éves),
a nemesócsai Csiba József (60-éves), a gadóci Halmo
Vladimír, a megyercsi Herdics Irén (74 éves), a csallóközaranyosi Bereczk Julianna (83 éves), a martosi Janus
Michal (77 éves), az ekeli Vödrös Anna (92 éves), a dunaradványi Reháková Zuzana (62 éves), a lakszakállasi
Ferenczi Brigitta (83 éves).

Megtört szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik a komáromi temetőben
június 19-én drága szerettünk,

Paksi Lajosra
Komáromban.

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.

humorcsokor
Két orosz földműves megbeszéli, hogy este egyiküknél összejönnek iszogatni. A
házigazda elővesz egy üveg
vodkát, tölt mindkettőjüknek.
– Egészségünkre! – mondja.
Ezután üldögélnek vagy
10 percet, majd a házigazda ismét tölt és megszólal:
– Egészségünkre!
Eltelik újabb 10 perc, a házigazda megint kitölti az italokat, és nyitná a száját, de
vendég közbevág:
– Most iszunk, vagy beszélgetünk?
– Mi a különbség a rendőrség és a bolondokháza
között?
– ???
– Más a telefonszámuk.
– Pistike, látom tetszik neked ez a szánkó, de miért
nem adod oda a kistestvérednek is? – kérdi a papa.
– Már hogyne adnám oda.
Felfelé mindig ő viszi.
– Hogy hívják a japán agglegényt?
– ???
– Maradoka Magamura.

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

Emlékét őrző családja

Elment tőlünk,
nem volt időnk búcsúzni…
Szeretettel gondoltunk június 17-én
szeretett édesanyánkra,

Lukács Józsefnére,
született Végh Irénre
(Nagykeszi)

halálának 5. évfordulóján.
Szerető férje Jóska, lánya Klári
családjával és fia Dodi családjával

Álmodj néha rólam,
és én ott leszek veled!
Szólj néha hozzám,
ha hiányzom neked!
Keress álmaidban
és én ott leszek veled!
Szomorú szívvel emlékezünk
édesapánkra,

Pápai Dezsőre
(Izsán)

halálának kilencedik évfordulóján.

Szerető családja

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem,
hanem az, amelyet szívünkben hordozunk némán, csendesen.

Ezekben a napokban emlékeztünk meg
a drága testvér,
a szeretett édesanya,
édesanya, nagymama
nagymama
és keresztmama,
és dédnagymama,

Tóth Magdolna,
született Kasznár
tizenharmadik

és

Spányik Gabriella
született Tóth

halálának

második
évfordulójáról.
Emléküket örökké őrző családjaik

A mélyben csak a tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed ezerfelé szórva is
közöttünk marad.
Fájó szívvel emlékezünk június 30-án,
halálánk kilencedik évfordulóján

Keszeli Katalinra
Gútán.

Emlékét őrző családja

L A B D A R Ú G Á S
Többnyire 2-3 hét szünetet kapnak járásunk különböző osztályaiban és besorolásaiban játszó csapataink, azután a játékosok ismét
pályára lépnek, hogy ezúttal nézők nélkül, ám kellő elszántsággal
tartsák meg edzéseiket. Szűk az idő, augusztusban újra benépesülnek a stadionok nézőterei, kezdődik a 2015/2016-os sportidény.
Addig főbb vonalakban átismételjük az elmúlt sportév eredményeit.
III. liga
A Komáromi járásnak ebben az Ádám, aki az ificsapattal a III.
osztályában a komáromi KFC liga bajnoki csapatának tagja és
csapata játszik, s egyben ez a 30 góljával a liga gólkirálya lett.
legmagasabb osztály, amelyben Idénykezdésig azonban érdemes
járásbeli csapat képviseli régi- lesz minden lejátszott mérkőzést
elemezni, hiszen auguszónkat. Az őszi idényben a
tusban már csaknem
komáromiak a bajnoki
ugyanazokkal a csapa- Győzelemmel búcsúzott a 2014/2015-ös sportévtől a KFC feltáblázat hatodik hetokkal kell majd meg- nőtt A csapata (KFC-Nagyölved 2:1). Harminckilenc pontjályén végeztek, a tamérkőzniük, s akkor val a csapat a bajnokság 12. helyén végzett úgy, hogy pontvasz viszont semmi
már szebb eredménye- osztozása volt a DAC B csapatával. A következő sportévvel
jót nem hozott száket és előkelőbb helye- kapcsolatosan bizakodók a komáromi labdarúgószakosztály
mukra. Anton Dragúň
zést is megérdemelne a vezetői.
edző minden igyekezete
Foto: Kecskés Ferenc
csapat. Szólni kell azonban
ellenére inkább a vereségek,
mint a megnyert mérkőzések még a szurkolókról is, akiknek egy csapattól a szurkolók ered- vannak, nincs miből beruházni, a
jellemezték leginkább a járási nem lesz könnyű visszaszerezni ményeket várnak el, azt is tu- klub rezsiköltségeit téríteni, nem
székhely csapatának eredmény- korábbi lelkesedését. Sokszor datosítaniuk kell, hogy nekik is szólva arról, hogy a tribűnön feltábláját. A tavaszi idényben az egy falusi derbin sokkal többen áldozniuk kell. A bevételekből hangzó bíztatások előbb-utóbb
volt a célkitűzés, hogy a csa- voltak, mint a lelátón. Pedig, ha gazdálkodik a klub, ha kevesen gólt eredményeznek.
patban a komáromi, illetve körIV. liga – Gúta egy lépéssel a feljebbjutás előtt
nyékbeli játékosok domináljanak, mint az idegenlégiósok. Az Egyértelmű, hogy Máté Zsolt játékos-edző több mint négyéves ni, viszont a vezetőség előreeredmény, vagyis a bajnokság munkájának köszönhető, hogy sikerült egy olyan csapatot össze- látását dicséri, hogy olyan új
12. helye azt igazolja, hogy a fi- állítani, amely évről évre egyre jobb eredményeket tud felmutat- arcokat hozott a csapatba, akik
atalítással egyidejűleg még nem ni. Az idei eredményüknek köszönhetően a bajnokság második rövid időn belül beilleszkedtek. Ami különösen dicséretrejött el a talpraállás ideje. Szinte helyével megismételték a 2002-es év sikerét.
az utolsó pillanatban vette át a Még az előző választási idő- A csapat fő erőssége, hogy méltó, az a csapategység, ami
csapat irányítását Szórád Csa- szakban gazdagodott a Gőgh mindig van olyan egyéniség a játék során is érvényesül. A
ba játékos-edző, akinek legfőbb Kálmán stadion egy új lelá- közöttük, aki példát tud mu- csatárok nem egyéni babérokérdeme, hogy a problémák elle- tóval, ám úgy tűnik, hogy a tatni játéktechnikából, szor- ra törnek, gólpasszaikat annak
nére is meg tudta őrizni a csa- szurkolói tábor kiérdemelne galomból. Elsősorban Magyar alapján adják át, hogy pillanapat egységét. Meg kell azonban még egyet, hiszen a gútai foci- Zsolt neve cseng ismerősen tok alatt felismerik, melyik táremlíteni, hogy a másik oldalon rajongók is egyre gyakrabban az olvasók előtt, aki évek óta suk van kedvezőbb helyzetben
a komáromi ificsapat feljutott a látogatnak ki a stadionba. Lel- a csapat és a bajnokság gólki- az ellenfél kapuja előtt. Máté
II. ligába, tehát az elkövetkező kesek, bíztatásuk sok esetben rálya. Ebben a szezonban húsz Zsolt játékos edző tudását ráidőszakban nem lesz probléma segített a csapategység vis�- gólt lőtt, amelyekkel idén is ki- adásul a fiatalabb és idősebb
az utánpótlás „bevetése”. Olyan szaállításában. A gútaiaknak érdemelte ezt a címet. Magyar diákcsapatoknál is kamatoztatfiatal játékosok állnak rendel- az idei év azonban más miatt is mellett az egész csatársor és a ja. Érdeklődve várjuk az őszi
kezésre, mint az izsai Kurucz rendkívül sikeres volt, hiszen a védelem is dícséretet érdemel, idényt, ahol illő lenne egy fokIV. liga bajnokságának ezüstér- hiszen a tavaszi idény kezde- kal feljebb lépni, mert egy III.
mesei lettek, ez pedig 2002-től tekor több bevált játékosukat ligás szereplést megérdemel a
Sportlövészet nem fordult elő.
kellett sérüléseik miatt pótol- város és a szurkolók is. -boldiVasárnap délelőtt a csörgői
vadászháznál rendezte meg
a Szlovákiai Vadászszövetség
gútai alapszervezete nyilvános agyaggalamblövészetét,
amelyre a Komáromin kívül
a Galántai és az Érsekújvári
járás „puskásai” mérték ös�sze ügyességüket.
A több mint ötven sportlövész
közül a legjobbnak a komáromi
Kiss Imre bizonyult, második
lett az ímelyi Bystrický Július,
harmadik a hodosi Ágh Tamás.
A gútaiak közül a negyedik
helyen végzett Tóth Richárd,
ötödik pedig ifj. Kloszterman
Kálmán lett.
Zuber József

ATLÉTIKA

Szombaton rendezik meg a
VII. Kék Duna elnevezésű futóversenyt, amelynek „szülőatyja” Kele Géza dunamocsi
maratoni futó volt.
Az 5 és 15 kilométeres távon
a férfiak négy, a nők három
korcsoportban rajtolhatnak. A
férfiak A kategóriája 39, B kategóriája 40-49, a C kategória
50-59, illetve a D kategória 60
év feletti sportolókat érinti. A
nők E kategóriája 39 évig, az
F kategória 40-49 évig, a G
kategória az 50 feletti futónőket érinti. A versenyt 9 órakor
az alapiskolások futóversenye
nyitja, a felnőttek pedig 11
órakor rajtolnak a Kék Duna
Panzió elől. Nevezni délelőtt
9-től lehet Dunamocs főterén,
nevezési díj nincs.

KOSÁRLABDA

A komáromi MBK Rieker COM-therm kosárlabdacsapatát,
az extraliga bajnokát a májusi döntő után több kulcsjátékosa (Bannister, Jankovič, Igrutinovič), valamint a csapat edzője
(Čurovič) is elhagyta. A klub vezetősége már júniusban elkezdte jövő évi keretét kialakítani, előbb a szombathelyi Falcónál
is megforduló Andjelko Mandič edző, majd Ondrej Haviar és
Roman Vidó érkezett, végül pedig a Fülöp-szigeteki állampolgársággal rendelkező Isiah Umipiggel kötöttek szerződést.
Mint azt a klub vezetőségétől színűség szerint lezárult Komegtudtuk, hamarosan újabb máromban. Külföldi játékos
tengerentúli játékos érkezik már nem várható, hiszen a
az MBK Rieker COM-therm két friss igazolással (Umipig,
együtteséhez: a kettes és a Thompson) együtt már hat idegenlégiós (+ Kratochvíl, Halada, Alawoya, Bilič) szerepel
az együttes keretében.
Egy jövő idénytől életbe lépő
szabályozás értelmében a
bajnoki találkozókon az idegenlégiósok aránya 1:1 lehet,
tehát legalább annyi szlovákiai játékosnak is helyet kell
szorítani a kispadon, mint az
idegenlégiósok száma, miközben a mérkőzésekre tizenkét fő
nevezhető be.

Isiah Umipig Komárom csapatát erősíti az új sportévben
hármas poszton is bevethető
amerikai Bernard Thompson
személyében, aki az elmúlt
idényben a Florida Gulf Coast Eagles csapatát erősítette.
Mutatói egészen imponálóak:
átlagban 13,8 pontot, 5 lepattanót szerzett és 1,8 gólpaszt
adott a Gulf Coast Eagles színeiben. Thompson ráadásul
mindössze 22 éves, és az MBK
Rieker lesz az első európai
csapata.
Thompson érkezésével az átigazolási időszak nagy való-

Bernard Tompson lesz az új
üdvöske?

5 7 . k a j a k - k e n u s K o m á ro m i N a g y d í j

Évtizedek óta a járási székhely „vizes” sportéletének legjelentősebb eseménye a Komáromi Nagydíjért meghirdetett kajak-kenu verseny, amelyet idén 57. alkalommal rendezett
meg a már nemzetközi hírnevet szerzett egyesület. Annak ellenére, hogy a legjelentősebb
hazai és külföldi versenyzők éppen a Bakuban folyó európai játékokon vettek részt, Szlovákián kívül Magyarország, Csehország és Szlovénia versenyzői képviseltették magukat
Komáromban. A különféle távon és korcsoportban több mint négyszázan szálltak vízre.
A komáromi versenyzők eredményeit az alábbiakban közöljük.
Szombaton, 2000 m-es távok
K2 11-12 éves diáklányok: 7.
Hübschová (KN- a továbbiakban a komáromi versenyzők illetőségét nem írjuk ki)
– Rusová Dominika (Nováky)
vegyes páros, 9. Bugár Réka –
Gatialová Chiara (Nováky), 11.
Koczkás Eszter – Sidó Bianka
(Somorja), 12. Kiss Henrietta
– Jurečková Eliška, (Privigye),
14. Brandtová Silvia – Paradiová Vivien * K1 11 éves fiúk: 4.
Doktorík Jakub, 7. Podleiszek
Filip, 8. Németh Domin, 12.
Ott Jakab * C1 – 11 éves fiúk:
1. Léránt Lucas * K1 – 10 éves
fiúk: 1. Doktorík Dominik, 4.
Zemek Jakub, 7. Tóth Ľudovít, 14. Stojka Tibor, 19. Mikes
László, 20. Gál Ondrej * K1 9
éves fiúk: 2. Grolmus Lukáš,
3. Podleiszek Dávid, 8. Ikréni
Márk, 15. Gál Carlos * K1 10
éves lányok: 5. Vávrová Eva,
6. Vávrová Anna * K1 9 éves
lányok: 5. Tóthová Tamara
500 m-es távok
K1 veteránok: 1. Zirkelbach
Gabriel, 2. Csoma Tamás * C2
13-14 éves lányok: 3. Ikréniová
Viktória – Kubičková Karolina

(Vynodol) vegyes páros * K2
13-14 éves fiúk: 5. Konečný
Kevin – Náhlik Pavol, 6. (Újvári Marko-Libai Zsolt (Somor
ja), 7. Meszlényi Márk-Libai
Norbert (Somorja), 8. Brandt
Erik-Farkas Erik * K1 férfiak:
4. Szokol Dániel * C1 ifik: 2.
Kara Mátyás * K1 ifik: 1. Botek
Adam * C1 kadétok: 1. Zilizi
Richárd, 2. Koczkás Dávid, 6.
Sýkora Samuel Daniel, 7. Banai
Tóth István, 8. Csontos István
* K1 kadétok: 3. Obert Ákos *
K1 kadétlányok: 3. Petrušová
Mariana, 8. Konečná Anita *
C1 13éves fiúk: 2, Lénárt Peter
Christopfer, 3. Gallo Dávid *
K1 13 éves fiúk: 6. Brandt Erik,
8. Meszlényi Márk * C2 ifik: 2.
Kara Mátyás és Sidó Zoltán *
K2 kadétlányok: 3. Petrušová
Mariana – Zalková Viktória
(Somorja), 5. Konečná AnitaGőcze Andrea, 8. Grolmusová
Bibiána – Solárová Katerína
(Privigye) * C2 kadétok: 1.
Koczkás Dávid – Zilizi Richárd, 3. Sýkora Samuel Daniel – Banai Tóth István, 5. Csontos István – Kleman Tomáš, 7.
Méhes Zoltán – Šuplata Jakub

(UK Pozsony) * C2 13-14 éves
fiúk: 2. Léránt Peter Christopfer-Galló Dávid * K2 kadétok:
4. Obert Ákos – Libai Denisz
(Somorja), 9. Tanka Tomá2.
Léránt Peter Christopfer-Galló
Dávid * K2 kadétok: 4. Obert
Ákos – Libai Denisz (Somorja), 9. Tanka Tomáš – Živicky
Samuel * C1 13 éves lányok:
1. Ikréniová Viktória
Vasárnap, 2000 m-es távok:
C2 11-12 éves fiúk: 2. Léránt
Lucas –Kvártin Martin (TTS)
* K2 11-12 éves fiúk: 8. Doktorík Jakub- Podleiszek Filip, 10.
Németh Dominik – Ott Jakab,
14. Hajtman Levente – Paradi
Anton, 16. Petrovics Viktor –
Schrimpel Peter * K1 12 éves
lányok: 7. Koczkás Eszter, 10.
Hübsch Diana, 12. Brandtová
Silvia * K1 11 éves lányok: 6.
Bugár Réka, 20. Kissová Henrieta , 21. Paradiová Vivien *
K1 10 éves fiúk: 1. Doktorik
Dominik, 5. Zrnek Jakub, 7.
Stojka Tibor, 9. Tóth Ľudovít,
19. Mikes László, 17. Gál Ondrej * K1 9 éves fiúk: Grolmus
Lukáš, 4. Podleiszek Dávid, 6.
Ikréni Márk, 11. Gál Carlos, 13.

Szeiner Márk * K1
10 éves lányok: 6.
Vávrová Eva, 7.
Vávrová Anna *
K1 9 éves lányok:
5. Tóthová Tamara.
5000 m-es táv:
K2 13-14 éves
fiúk: 5. Konečný
Kevin – Náhlik
Pavol * C2 13-14
éves fiúk: Léránt
Peter Christopfer
– Galló Dávid *
K1 férfiak: 4. Kráľ
Radim * C1 ifik:
3. Kara Mátyás *
K1 ifik: 1. Botek
Adam, 7. Németh
Dávid * C1 kadétok: 1. Banai Tóth
István, 3. Sýkora
Samuel
Daniel,
8. Méhes Zoltán Jogosan büszke Koczkás Olivér a fiára,
* K1 kadétok: 2. Dávidra, aki az új sportnemzedék ígéreObert Ákos, 21. te. A családban Esztikének sem kell széŽilický
Samuel, gyenkeznie, neki is gyűlnek a babérok.
23. Tanka Tomáš,
29. Bogdány József * K1 ka- Grolmusová Bibiána – Soladétok: 1. Petrušová Mariana, rová Katerina (Privigye) * C2
15. Grolmusová Bibiana * K1 kadétok: 1. Koczkás Dávid –
14 éves fiúk: 5. Újvári Marko, Zilizi Richárd, 3. Csontos Ist11. Černák Martin, 16. Kari- ván – Kleman Tomáš, 8. Grolka Benedek * K1 14 éves lá- musová Bibiána – Solarová
nyok: 10 Bogdány Katalin * Katerina (Privigye) * C2 kadéK1 13 éves fiúk: 4. Meszlényi tok: 1. Koczkás Dávid – Zilizi
Márk * K2 kadétok: 2. Obert Richárd, 3. Csontos István –
Ákos- Libai Denisz (Somorja) Kleman Tomáš (Nyitrabánya)
* K2 kadétlányok: 5. Koneč- * K1 veteránok: 1. Csoma Taná Anita – Gőcze Andrea, 8. más, 2. Zirkelbach Gabriel.
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