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Számtalan kérdés maradt megválaszolatlanul
a csallóközaranyosi beruházás kapcsán

A KOMVaK új elnökségére vár,
hogy kiutat találjon a szinte
reménytelen pénzügyi helyzetből
Németh István fotografikája

Ó – ió – ció – áció ...
... provokáció?!

Véget ért a tanév. A mai napon számtalan diák és minden bizonnyal nem
egy pedagógus fellélegzett. Két hónapig gyakorlatilag szinte az iskola
közelébe sem kell menniük. Nem lesznek feladatok, nem lesz számonkérés, nem lesz stressz. Jöhet a pihenés, az öröm, a móka, az önfeledt szórakozás. Mindenki igyekszik kihasználni a szünidőt, hogy szeptemberben
testben és lélekben megújulva térhessen vissza az iskolába. Feltéve, ha
meglesz az iskolája...
A szlovák törvényhozás ugyanis szimbolikus üzenetet küldött
néhány oktatási intézménynek, hiszen a tanévzáró napjára tűzték ki a közoktatási törvény módosításáról szóló szavazást.
Ezen dől el, hány település kisiskolája zárhatja be rövidesen a
kapuját. Itt válik el az is, a jövőben milyen úton-módon kerülhetnek majd az érdeklődők az iskolaigazgatói székbe. És nem
utolsósorban világossá válik, milyen súlya van a szakmának és
a civil kezdeményezéseknek az oktatási tárcával szemben.
Bár a meteorológia derűs napokat jelez, attól tartok, oktatási körökben már szebb időket is megéltünk. A miniszter arroganciája, a
politikai döntések erőltetése a szakmai érvekkel szemben, valamint
a kormánypárti képviselők szervilizmusa nem sok jóval kecsegtet.
Egyre inkább körvonalazódik, hogy a széthúzás, a pártoskodás, az
önös érdekek kidomborítása közösségünket is még nagyobb veszélybe sodorhatják. Amennyiben nem vetünk gátat a politikai rövidlátásnak, ha nem tesszük félre a márciusi megmérettetés kizárólagos
jelentőségét, a probléma csak terebélyesedni fog. Összefogásra és
szolidaritásra lesz szükség az iskolaügy terén, ha meg akarjuk menteni jövőnk zálogát.
A tanítók idén is rengeteg munkát végeztek felnövekvő generációink érdekében. Úgy illik, hogy a mindennapos önzetlen fáradozásukért és áldozatkészségükért nagy köszönetet mondjunk minden
gyermek és szülő nevében. És úgy illik, hogy ugyanakkor az ő
érdekükben, valamint egész közösségünk érdekében megmutassuk végre, hogy az oktatás nem lehet politikai csatározás tárgya.
A tanévzáró mindig egyfajta számadás, döntéseink és lépéseink
helyességének visszaigazolása. Talán nem véletlen, hogy Szent
Iván havának végére esik, amikor sokfelé megkezdődik az aratás. Júniusban számos jeles egyházi ünnepet és csillagászati eseményt tudtunk magunk mögött, ma pedig szinte csodára várunk.
Azonban már most világosan látható, hogy a nyarat nem tölthetjük tétlenül. Erőt kell gyűjtenünk, s ha szükséges, erőt kell demonstrálnunk, hogy ne döntsenek rólunk − nélkülünk. Ahogy a
klasszikus Ady-verssor mondja: „Június volt s ujjongtunk, nincs
tovább...”. Most viszont azért kell mindent megtennünk, hogy
szeptemberben, majd még sok-sok évtizeden át: legyen tovább!
A. Szabó László
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Felesleges szópárbajra lezüllesztett kabarénak tűnt a komáromi városi képviselő-testület múlt csütörtöki ülése mindazoknak, akik figyelemmel kísérték. A józanul gondolkodó képviselőkben az váltott ki haragot, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a városi
vízművek egyfajta zsarolásos módszerrel kényszerített ki döntést a testülettől. Mint
azt Cséplő Gábor igazgató előterjesztette, a képviselőknek azt kellett megszavazniuk,
hogy egyrészt a cég kapja meg az uniós beruházáshoz szükséges önrészt, másrészt azt,
hogy felvehessenek áthidaló hitelt az ÁFA visszafizetéséig. Így bizonyossá vált, hogy
Komárom fizeti az önrészt Csallóközaranyos helyett, amelynek pénzügyi és gazdasági
megtérülése szinte lehetetlen.
Visszatérve az új elnökség két
héttel ezelőtti megválasztására, talán érdemes megemlíteni, hogy szinte egyértelmű volt
a feltételezés (még a polgármester úgynevezett ellenzéke
körében is), hogy Stubendek
László polgármester a döntést
megvétózza, már csak Olláry
személye miatt is, ami viszont
nem történt meg. A miértre a
későbbiek folyamán megpróbálunk Stubendek Lászlótól
választ kapni.
A múlt héten megtartott önkormányzati ülésen már a csallóközaranyosi
beruházásról
döntöttek. A képviselők megszavazták a hitelfelvétel lehetőségét, ez viszont megosztotta
nemcsak a képviselőket, hanem
a városvezetést is. Keszegh Béla
alpolgármester több esetben is
bírálta és elítélte a KOMVaK
gazdálkodását, mégis, amikor
szavazásra került sor, nevét
adta a döntéshez. Vele szemben alpolgármestertársa, Knirs

Útlezárások
Komáromban

Komáromban a gázvezetékek cseréje miatt több helyütt teljes, vagy részleges
útlezárásokra kell számítanunk. Július folyamán teljes
útlezárás lesz a Patak utcában, részleges lezárás a Megyercsi utcán, a kórház előtt,
augusztus 15-től szeptember
30-ig pedig a Határőr utcában.

Megszüntették a törvénytelen státuszt

Januártól új családjogi törvény

A januártól életbe lépő új családjogi törvény több változást eredményez, többek között a
családon belüli erőszak, a gyermekek jogai és az élettársi kapcsolatban élők gyermekeinek
helyzete területén. Komoly változás, hogy amennyiben a biológiai szülők alkalmatlanok,
vagy képtelenek a kiskorú gyermek nevelésére, az csak végső megoldásként kerülhet állami gondozásba. Ehelyett amennyiben lehetséges, a közelebbi, vagy távolabbi hozzátartozók gondjaira kell bízni.
Ez lehet az unió valamelyik
tagállamában is, melyre jelenleg nincs mód. Amennyiben
a gyermeket nem a biológiai
szülő neveli, lehetővé kell tenni, hogy rendszeresen találkozzon a szüleivel, testvéreivel,
közeli hozzátartozóival. Ami a
közös gyermeket nevelő elvált
házastársak költözését illeti,
végül az a változat került elfogadásra, hogy a volt házastár-

saknak csak a külföldön történő letelepedéshez kell a másik
beleegyezése. Az új törvény
nagyobb teret ad a bíróságoknak annak megakadályozására,
hogy a válófélben levő szülők
ne használhassák fel túszként a
közös gyermeket.
A jogszabály rendezi az élettársi viszonyból született gyermekek jogi helyzetét is, megszünteti törvénytelen státuszukat.
Ugyancsak lehetővé teszi, hogy
a nagyszülők is jogot formálhassanak élettársi kapcsolatból
származó unokájuk láthatására. Az apaság megtagadásával

kapcsolatban újdonság, hogy
az apa, amennyiben tudomást
szerez róla, hogy a gyermek
nem tőle származik, a felismerést követő három évig mondhat le a gyermekéről.
Hat hétről két hónapra változtatták azt az időt, amíg az anya jelentkezhet újszülött gyermekéért, akiről korábban lemondott.
A bíróságoknak ezután gyorsabban, hat héten belül kell
eljárniuk azokban a gyermekrablásos ügyekben, amikor az
egyik szülő a másik engedélye
nélkül külföldre viszi a közös
kiskorú gyermeket.

Imre merte vállalni elveit és
szavazásával is megerősítette
véleményét. Az ügyben sokan
tartózkodtak. Úgy tűnik, az
eredmény inkább a személyi
összefonódások tükre, mint a
racionális gondolkodásé.
Megállapítható, hogy olyan
beruházást próbálnak legalizálni, amely lassan befejeződik még annak ellenére is,
hogy a Has Kft. pár nappal
ezelőtt ismét kivitelezőt váltott, megszüntetve az ipolysági építési céggel az együttműködést. Cséplő Gábornak
talán érdemes lett volna be-

számolnia a képviselő-testületnek azokról a kockázatokról, hogy mi lenne akkor, ha
az uniós illetékesek tudomására jutna, hogy úgy kezdték
el a beruházást, hogy értesüléseink szerint nem történt meg
a hivatalos területátadás, s
más esetben sem tartották be
az előírásokat. Végső esetben az is előfordulhat, hogy
az EU visszavonja az ígért
támogatást, s akkor minden
beruházási költség Komáromot terheli majd.
Csak remélni tudjuk, hogy
információink pontatlanok…

KOMVaK csallóközaranyosi beruházásához szükséges kölcsönfelvételről szóló szavazáson nem volt jelen: Bastrnák Tibor, Benyó Zoltán, Feszty Zsolt, Hortai Éva és Kiss Péntek József.
Igennel szavazott: Andruskó Imre, Batta György, Bende Štefan, Gajdáč Ondrej, Glič Konštantín, Horváth Attila, Ipóth
Szilárd, Keszegh Béla, Korpás Péter, Marek Anton, Szabó
Béla, Szénássy Tímea, Vetter János, Varga Tamás.
A döntés ellen szavazott: Knirs Imre
A szavazásnál tartózkodott: Bujna Zoltán, Kovács Dávid, Less
Károly és Rajkó Ferenc.
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Gúta
méltóképpen
emlékezik
a '65-ös árvízre
– Ez nem ünnep, ez egy a várost és teljes lakosságát érintő tragikus eseménysorozat,
amelyre viszont emlékezni
kell – mondta Horváth Árpád
gútai polgármester. – Ebből
kiindulva igyekeztünk olyan
programot összeállítani, amely
a városban élő valamennyi generációt megszólítja és érinti.
Pénteken délután 2 órakor kerül sor a városi képviselő-testület ünnepi ülésére, amelyen
az Azért a víz az úr! című irodalmi pályázatot is kiértékeljük.
A városháza előcsarnokában az
1965-ös nagy dunai árvíz korabeli dokumentumaiból összeállított digitális fotókiállítást nyitjuk majd meg. Megtisztelő lesz
számomra, hogy ezt követően
Jány Ján akkori nemzeti bizottsági elnökkel ültethetek el egy
emlékfát, aki nemcsak átélője
volt a mezőváros pusztulásának,
hanem az újjáépítés java része
is az ő nevéhez fűződik. Este 6
órakor a Nagyboldogasszonyplébániatemplomban Nagy István ad orgonahangversenyt.
Szombaton délelőtt tűzoltó- és
haditechnikai bemutató lesz,
13.30-kor kerül sor a polgármesteri köszöntőre, Angyal Béla
Árvíz című könyvének bemutatójára, a Libresszóban pedig korabeli fimkockákat vetítenek az
árvízi mentésről. A megemlékezést szombaton este amatőr művészcsoportok fellépése zárja a
kultúrház előtti nagyszínpadon.

Egészséges lokálpatriotizmus

A bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás a hétvégén tartotta támogatóinak és a helytörténetet kedvelőknek első találkozóját. A társulást az elmúlt év augusztusában jegyezte be a belügyminisztérium. Az eltelt időszakban a bátorkesziek
segítségével öt időszaki kiállítást rendeztek és bekapcsolódtak a helyi művelődési
központ által szervezett rendezvényekbe is.
Kiállításaik foglalkoztak Bátor- A facebook csoport tagjai több emberekkel megtörtént esemékeszi általános történelmével, a szlovákiai településen, Cseh- nyeken keresztül megismerhethelyi műkedvelő színjátszás 50 országban, Magyarországon és ték Bátorkeszi történelmét. A
évével, a Bátorkeszin élő és élt Ausztráliában élő volt bátorke- kultúrházban pedig a pár éve
három vallás ünnepi szokásai- sziek, illetve leszármazottak.
megjelent Esztergom és vidéke
val és mindennapi életével, az Az első találkozó lehetőséget című kiadvány egyik szerzője,
ötven év előtti gyermekkor vilá- nyújtott arra is, hogy a társaság Peragovics Ferenc mutatta be a
gával tárgyakban és képekben, ilyen módon is megköszönje kötetet, majd a Bátorkeszi 19.
valamint a bátorkeszi szőlészet, annak a közel 150 támogatónak századi történelmében jelentős
borászat, a helyi búcsúk és bá- segítségét, akik az eddig eltelt szerepet játszó Kobek-Kugler
lok bemutatásával. Ez év feb- időszakban bármely módon se- család leszármazottja, Mehl
ruárjában elindították facebook gítséget nyújtottak, akár fény- Krisztina mesélte el családfaoldalukat is – BÁTORKESZI- képek, tárgyak kölcsönzésével, kutatásainak eredményét.
PRO FUTURO VILLA KEZW ajándékozásával, akár más jel- A Pro Futuro Villa Kezw PolKEDVELÖK TÁRSASÁGA legű támogatással.
gári Társulás terveiben továbbnév alatt. A modern hírközlési A találkozó gazdag program- ra is szerepel hasonló tartalmas
módok lehetőséget nyújtanak mal várta a résztvevőket. Elő- találkozók, kiállítások szervea társaságnak arra, hogy fel- ször részt vehettek egy rend- zése, s végső célként egy tájvegyék a kapcsolatot a Bátor- hagyó falutúrán, Bátorkeszi Fő ház létrehozása Bátorkeszin.
kesziről elszármazottakkal is. utcáján. Az egykori bátorkeszi
-zsoki-
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Már megint
az a fránya sajtó!

A városháza a város háza – magyarázta sihe-

sommás nagyapai magyarázatnál bizonyára többet tudok
a komáromi városházáról s annak történetéről, amelyet
szívesen megosztok mindazokkal, akik a hozzám hasonló
naív érdeklődést tanúsítják Komáromnak a képes levelezőlapokon és fényképeken legtöbbet „sztárolt” épületének
múltja iránt. Nem lévén történész, azért vetemedtem e merész tettre, mert életem meghatározó korát – mondhatni
– a városháza árnyékában éltem le és bizsergető kíváncsiságom ebben a témában sem ismert határt.

Induljunk tehát együtt a régvolt
komáromi városházák történetét kutatva rövid időutazásra,
és – képletesen szólva – vessük
bele magunkat bátran a régmúlt feneketlennek tűnő kútjába. Egy-egy település a szó mai
fogalom szerinti várossá fejlődésének a folyamata rendkívül
hosszú és olykor meglehetősen
tekervényes. Fogadjuk el tehát
történészeink azon megállapítását, hogy Komárom – valamikor a 12. és a 13. század
fordulója idején – három falu
(Komárom falva, Szent András
falva és Keszi falva) egyesüléséből alakult ki. Ebből az időből meglehetősen kevés információ áll a rendelkezésünkre,
azok is a szűkszavú oklevelekből, amelyek többnyire a
királyaink által adományozott
privilégiumokat, illetve a várhoz tartozó birtokrendszer határbejárását tartalmazzák. Nem
vitás, ezek rendkívül értékes
kútforrások, de kevés fogalmat alkothatunk magunknak
belőlük arról, hogyan nézett
ki, mekkora volt a kiterjedése
a régi városnak, s hogyan éltek
eleink, a jó komáromi polgárok. Apropó polgár! Itt feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy
– s ez így volt sok-sok századon át – nem minden városlakó
volt egyben polgár is. A polgári
státusz ugyanis kötelességekkel és jogokkal járt. Ez utóbbiak közé tartozott a mindenkori
városbíró, a szűkebb városi
tanács, illetve az önkormányzat tagjai megválasztásának a
joga. A vagyon nélküli alsóbb
városi réteget többek között
a választás és választhatóság
joga sem illette meg.
Tudvalevő, hogy a régi Komárom nem teljesen a mai helyén

feljegyezték például, hogy a
városnak két bírája volt. Az
egyik a komáromiaké, a másik
pedig a törökök elől a városba
menekült és ott letelepedett
esztergomiaké. Ekkor már
Komáromot is városfalak védték, ezeken három kapu nyílt,
amelyeket a naszádosok őriztek. Egy korabeli rendtartásból
tudjuk, hogy a város piaca (komáromiasan piarc) az „új” és
a „belső” kapu között húzódó
utcában, történetesen Pozsgay

der koromban profán egyszerűséggel jó emlékű apai nagyapám, az aranykezű műlakatos, aki még az Európát bejárt
nagy hírű Török Andrásnál tanulta szakmájának csínjátbínját, mindahányszor a ma Zichy-palotának mondott, de
hajdanán a pórias hangzású Weiss-, illetve Klein-ház udvarára hatalmas árnyékot vető jellegzetes épületre vetettem
fürkésző tekintetemet. Azóta jócskán eltelt egy emberöltő,
s ma már minden szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a
állt, mivel fokozatosan átadni
kényszerült a helyét a Csallóköz irányában terjeszkedő
várépítésnek, s így a város is
a Csallóköz felé hátrált. Ebből
az ugyancsak soká tartó folyamatból alakult ki azután a mai
aszimmetrikus városszerkezet,
miszerint a városháza, a főtér
és a belváros a város szélén
terül el. Hogy tulajdonképen
hol is állt, mikor épült az első
komáromi városháza, korabeli metszetek és leírások híján

nem tudjuk pontosan. Már
maga a városháza is meglehetősen újabb keletű fogalom,
mert hajdanán a város ügyesbajos dolgait feltehetően a
mindenkori városbíró házában
intézték, s annak a személye
időről-időre változott. A 16.
század derekán, azaz 1550-ben

Zsigmond naszádos hadnagy
háza előtti térségen volt. Dr.
Baranyay József szerint Komárom városfalai a mai csapóhídtól a vág-dunai közúti hídig
ívelő vonal mentén álltak.
A tizenhetedik századból már
több híradásunk van. Ezek szerint 1663-ban, amikor az Új-

FIGYELEM!
Továbbtanulási lehetőség!

A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola lehetőséget kínál
szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány megszerzésére.
Értesíti az érdeklődőket, hogy a 2015/2016-os tanévben
a következő szakokat indítja nappali, illetve levelező tagozaton:
* vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén
* gépészet – szolgáltatás és vállalkozás
* hajkozmetika
* művészeti felépítményi
A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítményi szakok a szakmunkás levéllel rendelkezők 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,
* autószerelő,
* kovácsiparművész
* szakács,
* díszzománcozó
* fodrász,
Az alapiskolák 9. osztályos diákjainak, akik még nem döntöttek véglegesen,
hol szeretnék tanulmányaikat folytatni, ajánljuk az iparművészeti szakokat:
* grafika
* vitrázsüveg
* belsőépítész
* díszzománc
Jelentkezni a 0907 743 332 telefonszámon,
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet.

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

vár építéséhez kisajátították és
lerombolták a régi Komárom
nagy részét, ugyancsak lebontották a régi városházát, pedig
nem sokkal korábban a vár akkori parancsnoka, gróf Puchaim egy 1646. április 6-án kelt
levelében megengedte a városi
tanácsnak, hogy a városházára
tornyot emeljenek. Mivel ezt a
városházát lebontani kényszerültek, a városi tanács Csukás
Imre városbíró vezetése alatt
1715. május 14-én elhatározta,
hogy a városnak a nagypiacon
álló házát, amelyet már korábban is városházának használtak, erre a célra átépítik. Feltehetően erre a célra fordították
azt a 700 forintnyi összeget is,
amelyet a kincstártól a régi városházáért kaptak kárpótlásul.
A város közigazgatási súlypontja tehát a 18. század elején
helyeződött át a mai helyére.
Az egykori lefolyástalan vizű
„Büdös tó” helyén alakult ki a
városközpont a piaccal, városházával, a Zichy-palotával és
a teret övező polgárházakkal
egyetemben. A mai városháza
elődjét 1718-19-ben emelték.
A barokk stílusú egyemeletes
épületet 1725-ben átalakították és cseréppel fedték be. Az
1763. évi nagy földrengéskor
a városháza tetemes károkat
szenvedett és 1766/1767-ben
hozták ismét tető alá, amikor
rézlemezekkel borított tűztornyot is kapott az épület,
amelynek a csúcsán a kétfejű
császári sas díszelgett. Az 1848
szeptemberében bekövetkezett
hatalmas tűzvész azonban ezt
a városházát is elemésztette,
csak a puszta falai maradtak.
(Befejezése következik)
NÉMETH ISTVÁN
(a szerző felvétele)

Az újságírónak általában nincs könnyű dolga. Az olvasó
joggal várja el tőle, hogy bátran írja meg az igazságot, kíméletlenül ostorozza a visszaéléseket, a megbíráltak azonban minél sárosabbak, annál kényesebbek a becsületükre,
s annál könnyebben fenyegetőznek sajtóperekkel. S mivel
általában nem állnak híján sem a perekhez szükséges anyagi eszközöknek, sem menő ügyvédeknek, sem pedig jó kapcsolatoknak és összeköttetéseknek, nem kell hozzá nagy
képzelőerő, hogy belássuk, az igazság megírásához bizony
sokszor nagy bátorság szükségeltetik.
Tény, hogy a közszereplők ál- ellenkezik a sajtótörvénnyel
talában addig szeretik a sajtót, és méltán váltotta ki az ellenamíg jót ír róluk, s felhasz- zék felháborodását, mely most
nálhatják azt a saját céljaikra, a sajtótörvény módosításáellenkező esetben viszont na- val szeretné megakadályozni,
gyon gyorsan hektikussá vál- hogy ilyesmi előfordulhasson.
nak. Mečiar sok egyéb mellett Magyarán mindez azt jelenti,
híres volt sajtóellenességéről hogy kicsiny hazánkban töris, de Robert Ficoról sem ál- vényt kellene hozni arra, hogy
líthatjuk, hogy túlzottan sze- a törvényt betartsák, s megretné az újságírókat, holott a tiltsák a közfunkciót betöltő
közszereplőnek, politikusnak személyeknek, hogy korlátozbírnia kell a kritikát, főként, ha zák az információkhoz való
arra rászolgált. Most a Denník hozzáférést a média számára.
N című szlovák napilap ellen Szomorú, bár egyáltalán nem
hirdetett hadjáratot, felszólítva meglepő, mint ahogy az sem ér
a kormány tagjait és a minisz- senkit váratlanul, ha a sajtótörtériumokat, hogy semmilyen vény módosítását indítványozó
formában ne kommunikáljanak javaslatot a Smer lesöpri az
az ellenzéki lappal. Az ilyen- asztalról.
fajta diszkrimináció azonban
-nkzs-

Járásunk
pedagógusainak figyelmébe!

Dédelgetett álmom vált valóra, amikor Stubendek László
mérnök, Komárom polgármestere, Csütörtökí József, a Duna
Menti Múzeum igazgatója és Andruskó Imre, a Selye János
Gimnázium igazgatója felvállalta egy pedagógus emlékszoba
létrehozását a járási székhelyen. Ebből az alkalomból kérném
mindazokat a kollégákat, akik fényképeket, szalagavatói, ballagási szalagokat, értesítőket, tablóképeket, osztálynévsorokat
őriznek, s szeretnék azokat az utókornak átmenteni, hogy Mácza Mihály történésznél adják le a Zichy-palotában.
dr. Egriné, dr. T. Szonja

Karva is lehet az Év faluja

Először 2001-ben hirdették
meg, s azóta kétévente rendezik meg nálunk az Év faluja
versenyt, melybe idén 22 település nevezett be, köztük járásunkból Karva is. Az ütemesen
fejlődő község két kategóriában indul, nevezetesen a Falu
mint vendéglátó, illetve a Falu
mint partner kategóriában. Ez
érthető is, mivel a község la-

kossága a turizmus fejlesztésére törekszik. A verseny eredményét szeptemberben hozzák
nyilvánosságra, s a nyertes települések a díjjal együtt anyagi
támogatásban is részesülnek,
melyet falufejlesztésre fordíthatnak. Az Év falujára interneten is lehet szavazni a verseny
hivatalos oldalán (www.obnovadediny.sk).

Kétnyelvű Cirill és Metód

A hittérítők komáromi szoborcsoportjára immár második alkalommal került magyar felirat (az első mindössze egyetlen nap alatt
eltűnt). Ezt közösen helyezte el Halász Béla, a Fontos vagy! mozgalom aktivistája és Jozef Černek, a Matica slovenská komáromi
szervezetének elnöke. Černek igazán szép példaként az első felirat
eltűnését követően pozitívan reagált a kétnyelvűsítésre és megegyezett a mozgalom képviselőivel a közös fellépésben, melynek
eredményeként került sor a magyar felirat ismételt elhelyezésére. Abban is megegyeztek, hogy hamarosan kezdeményezik egy
többnyelvű, bővebb tájékoztatást tartalmazó tábla elhelyezését a
szoborcsoport közelében.

Gútán élnek a lehetőséggel

Gútán a közmunkások nem csupán közterület-takarítási feladatokat látnak el, hanem aktívan bekapcsolódnak a városfejlesztésbe. Németh Ernő, a városi képviselő-testület árvízés környezetvédelmi szakbizottságának tagja korábban a föld alatti főcsatornák cseréjét
irányította, most viszont azokon a területeken szorgoskodik, amelyek kimaradtak a korábbi felújításból.
– A korábbi, özönvíznek is beillő nyári záporokat követően
két alkalommal is bebizonyosodott, hogy a negyven évvel
korábban lefektetett vízelvezető csatornák kapacitása kicsi, illetve azok eldugultak. Azóta ezt
a problémát orvosoltuk ugyan,

ám a belváros több területén
még nem megoldott az esővíz
elvezetése, ami sok problémát
okoz az ott élőknek. Első lépésként az Alsó utca vízelvezetését
oldjuk meg új csatornahálózat
lefektetésével. Mintegy 250
m-es szakasz kap nyomásmen-

tes elvezetést, s az új csatorna
ahhoz a fedett rendszerhez kapcsolódik majd, amely a csörgői
kanálisig vezeti ki a talajvizet,
illetve az esővizet. A közeljövőben a Pozsonyi utcában
is megoldjuk a problémát –
mondta Németh Ernő.

Nyári egyetem
a pedagógusoknak

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 1992
nyarán a Kárpát-medencében elsőként szervezte meg a
szlovákiai magyar pedagógusok nyári egyetemét. Civil
szakmai szervezetként tette ezt azért, hogy a több ezer
pedagógusnak továbbképzési, ismerkedési és tapasztalatszerzési lehetőséget teremtsen. Az azóta eltelt több mint
két évtized bizonyította, hogy a nyári továbbképzések a
felvidéki magyar pedagógusok évenként megtartott legrangosabb szakmai rendezvényei.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége XXIV.
Nyári Egyetemére hagyományosan két helyszínen, Komáromban és Kassán kerül
sor. A bejelentkezett közel
háromszáz résztvevő számára Komáromban tizenegy
csoportban indítunk 30-40
órás képzéseket.
Az SZMPSZ XXIV. Nyári

Egyeteme megnyitójára július 6-án kerül sor. Előadásairól, szakcsoportjairól és
a kísérőrendezvényekről az
érdeklődők számára későbbi
időpontban küldünk tájékoztatót.
A szervezőbizottság nevében
Jókai Tibor elnök,
Vörös Mária és
Ádám Zita alelnökök

Új körforgalom készül
Komáromban

Komáromban a Zámory, Thaly Kálmán és a Ferencesek utcája kereszteződésében megkezdődött a körforgalom kiépítése.
A balesetveszélyes kereszteződésben eddig a jobbkéz-szabály
szerinti elsőbbségadás volt érvényben, de ez nem mindenki
számára volt egyértelmű, ráadásul a Zámory utca felől beláthatatlan volt. A körforgalom kiépítése képviselői javaslatra
került be az idei fejlesztési tervbe. A kivitelező, a StaviKom
Kft. a szerződés értelmében október végére, de feltételezések
szerint már korábban elkészül a beruházással. A munkálatok
idejére a kereszteződés forgalmában korlátozásra lehet számítani, lezárására viszont nem kerül sor.

Büntetés az ingyenjegyért

Az állami vasúton bevezetett ingyenjegy nem minden
esetben ingyenes, 3 eurós büntetést fizettethetnek ugyanis azokkal az ingyenes vonatozásra jogosult személyekkel, akik az ingyenjegy megváltását elmulasztva utaznak.
Mint ismeretes, az ingyenesen utazóknak is jegyet kell
váltaniuk az állomáson, amiért nem kell ugyan fizetniük, de amennyiben ezt nem
teszik meg, s nem tudják
felmutatni az ingyenjegyet,
az eddigi 1,50 euró büntetés
helyett június 15-től 3 euróra

büntethetők. A büntetés ös�szegének megemelését azzal
indokolta az állami vasúttársaság, hogy az ingyenes
utazásra jogosultak inkább
kifizették a büntetést, mint
hogy sorba álljanak a jegypénztáraknál, vagy más módon vettek volna jegyet.
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Ősztől is gazdag, nívós program
várja a színházlátogatóka t

Megtartotta évadzáró ülését a Komáromi Jókai Színház
társulata. Kezdetben az elmúlt évadban színre vitt produkciókról láthattak rövid videó-összeállítást a résztvevők,
melynek kapcsán Tóth Tibor igazgató néhány mondatban
külön-külön értékelte a bemutatott előadásokat. Elmondta, hogy minden egyes előadás a közösség és az egyén viszonyát vizsgálja, azokat a harcokat, amelyeket az egyén
folytat környezetével szemben. A bemutatott produkciók
más-más szempontrendszerből és más témán keresztül járták körül az egyén társadalmi útkeresését. A Komáromi
Jókai Színház a hatvankettedik évad végén egy szakmailag
izgalmas, kihívásokban gazdag, igényes színházi évadot
mondhat magáénak, amiben a bensőséges szakmai munka
és a siker egyaránt jelen volt.

Méhes László főrendező sze- előadásszáma – kiutazásokkal
rint olyan előadások születtek, együtt – 169, a vendégelőadámelyekre valamennyi alko- sok száma 17, a saját társulattó büszke lehet. Az évadterv tal játszott előadásokat 53 257
nagy téttel bírt, hiszen túlnyo- néző látta. A vendégelőadásokat
mórészt gondolati,
beleszámítva ez
mélyebb
fajsúlyú
a szám 4 818-cal
előadások
születnövekszik. Hozzá
tek egy igényesen
kell tenni, hogy
kivitelezett kön�az évadzáró ülést
nyed, szórakoztató
követően még háprodukció mellett.
rom előadás vár a
A következő évben
társulatra, melyek
a színház visszatér
még az idei évadahhoz az arányhoz,
hoz számítanak:
ami közel 25 éven
a Magyar Színkeresztül jellemezte
házak Kisvárdai
a teátrum repertoárFesztiválján
a
ját, vagyis az a bizoBányavirág című
nyos mérleg kényteprodukció szerelen lesz valamelyest
pel, valamint idén
a szórakoztató előmég két alkalomadások felé billenni. Tóth Tibor igazgató mal láthatja a köDobai Tibor gazzönség A dzsungel
dasági igazgató tájékoztatta a könyve című musicalt, melyről
jelenlévőket, hogy a színház az első öt előadás visszajelzései
saját jegybevétele nélkül szinte alapján elmondható, hogy zajos
lehetetlen lenne működtetni az sikert arat. A produkcióról elisintézményt, tehát megfelelő da- merően szólt maga a zeneszerrabválasztásokkal, közönség- ző, Dés László is, aki jelen volt
barát bemutatókkal termelhető a komáromi premieren.
ki az az összeg, ami a színház Az évad során Tar Renáta távoműködését biztosíthatja.
zott a színésztársulatból, BárA 2014/2015-ös évadban hatvan dos Judit filmes tevékenységei
fővel nőtt a bérletes nézők szá- miatt nem tudja vállalni a jöma az előző időszakhoz képest, vőben az állandó tagságot, de
a színház saját produkcióinak vendégként továbbra is részt

vesz a társulat munkájában.
A legjobb színházi dolgozó
díját a leadott szavazatok alapján Balaskó Edit asszisztens és
Görözdi Szilárd hangtechnikus
kapták megosztva. Az évadban
legtöbbet játszó színésznő 122
előadással Holocsy Krisztina
lett, a legtöbbet játszó színészek Bernáth Tamás és Majorfalvi Bálint, mindketten 148
előadással. A társulat Ferenczy
Anna-díját ezúttal Tóth Károly
színművész kapta.
A következő évad tervezett bemutatóiról is szó esett. Az első
bérletes bemutató vendégprodukció lesz a Kassai Thália
Színház előadásában Márai
Sándor Kassai polgárok című
produkciója Beke Sándor rendezésében. Második – már saját – bemutató: Michael Frayn
bohózata a Mohácsi testvérek
átiratában Veszett fejsze címmel.
Az előadást Béres Attila rendezi. Harmadik bemutatóként
Nagy Ignác művét, a Tisztújítást
láthatja a közönség Parti Nagy
Lajos átiratában, Keszég László
rendezésében. Ezt követően Arthur Miller világhírű alkotása, Az
ügynök halála kerül színpadra
Forgács Péter rendezésében.
Szezonzáró előadásként Méhes László rendezésében kerül
színre Marc Camoletti bohózata
Hamvai Kornél fordításában:
Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban címmel. Meseelőadásként a színház Tersánszky Józsi
Jenő-Pille Tamás: Misi Mókus

vándorúton című előadását
kínálja Pille Tamás rendezésében, valamint a Soproni Petőfi
Színház Szép Cerceruska című
mesebalettjét, Demcsák Ottó
színrevitelében. Tovább folytatódik a stúdióbérletes program
is. Látható lesz Platón: Szókratész védőbeszéde Haumann Péter előadásában, egy Parti Nagy
Lajos átirat, Cervantes Don
Quijote-ja a Nézőművészeti Kft. produkciójaként Mucsi
Zoltánnal és Scherer Péterrel a
főbb szerepekben, Rába Roland
rendezésében. A Kultkikötő és
az Orlai Produkciós Iroda közös
előadása Gerlóczy Márton: A
csemegepultos naplója Ötvös
András virtuóz szereplésével
Göttinger Pál rendezésében,
valamint Ingmar Bergman Őszi
szonáta című produkciója a
Soproni Petőfi Színház előadásaként. Ezt a produkciót Pataki
András állította színpadra.
Hogy mely előadások maradnak műsoron az eddigi repertoárból, illetve mely szlovákiai,
illetve magyarországi településeken játszik a színház a következő évadban, mindez szintén az évadnyitó társulati ülés
egyik témája lesz. Tóth Tibor
zárszóként a színház valamen�nyi dolgozójának megköszönte
az eddigi áldozatos munkát.
Mint mondta: büszke a társulatra, a repertoárra, s a közönségre, mely a jelek szerint
szintén értékeli a befektetett
energiákat.
-maba-

Kárpát-medencei és felvidéki közös ügyek Martoson

Azoknak, akik mernek gondolkodni!
A tavalyi Martfeszt óta eltelt egy
év alatt nem lett kevesebb megoldandó feladata a Kárpát-medence
magyarságának, sőt az ukrajnai
háború súlyosbodása tovább
szaporította a gondokat. A
megoldások viszont a gondok
és teendők bátor, leplezetlen
kibeszélésénél kezdődnek.
A Martosi Szabadegyetem egyik legfontosabb
küldetésének tekinti
ezt, és az idei délutáni műsorok jelentős
részében ez a szándék köszön vissza.

Felvidéken egymásba fonódnak a magyarok életét nehezítő körülmények, így egy-egy
részletben hiába keressük az
igazságot. Az állami források
és beruházások leapasztása, a
meglévő gazdasági erő kiárusítása és a létesítmények teljes lepusztulásig fajuló elhanyagolása, a magyar oktatás
zsugorodása és a magyarság
lélekszámának drámai csökkenése világossá teszi: a rendszerváltásból és az azóta eltelt
25 évből nem jöttünk ki jól.
Ez nemcsak rajtunk múlott,
hiszen a negatív folyamatok
jelentős mértékben irányítottak voltak és ma is azok, a
megoldás azonban csak tőlünk
függ. Az idei Martosi Szabadegyetem mottója Márai tollából jött világra: „Az élethez
türelem kell, a csodához bátorság.” Huszonöt év türelme
után most az építkezés bátor-

ságára van és lesz szükség.
A gazdasági leépülésről egyaránt mesélhetnének bezárt
gyárak egykori munkásai, ellehetetlenült gazdák és Londonban mosogató fiatalok. Farkas
Iván, az MKP gazdasági és
régiófejlesztési alelnöke és
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke a természetes felvidéki régiók gazdasági felvirágoztatásának lehetőségéről és ennek összmagyar
jelentőségéről beszélget szerdán délután. Ugyancsak szerdán délután kerül terítékre a
jelen pillanatban legerősebb
fenyegetés, a felvidéki magyar
iskolák elleni háromirányú
támadás a kormány részéről.
Kötelező minimális osztálylétszámokkal
bűvészkedve
születtek előbb a magyar alapiskolák, majd a középiskolák
tekintélyes részének megszüntetését célzó rendeletek. Mind-

ezt súlyosbította a legutóbbi
rendelkezés, amely a magyar
nyelv és irodalom heti óraszámát csökkenti végletesen. A
nemzetiségi iskolák színvonalas anyanyelvi oktatására irányuló petíció kezdeményezői
és a tárgyalásokon részt vevő
civil és politikai szervezetek
képviselői lesznek az oktatási
kerekasztal vendégei. Az A.
Szabó László, az MKP oktatási alelnöke által vezetett beszélgetésen szó lesz róla, hogy
mivel fenyegetnek a felsorolt
kormányintézkedések, és mi
lehet a kiút a helyzetből.
Az autonómiával kapcsolatban
egyre kevésbé kétséges, hogy
szükség van-e rá, ma már inkább az a kérdés, hogy miként
lehet megvalósítani. A Martosi
Szabadegyetem vezető témája
ez, és az MKP által nyilvánosságra hozott önigazgatási
koncepció révén van is kikkel
beszélgetni erről – a vasárnapi
beszélgetés vendége lesz többek között Őry Péter, az MKP
önkormányzati és közigazgatási alelnöke. A jövőbeni felemelkedésünkhöz viszont helyére kell tenni a múltunkat is.
Dunajszky Gézával, az Arcok
és sorsok c. könyv szerzőjével
Boráros Imre Kossuth-díjas
színművész és Csáky Pál, az
MKP európai parlamenti képviselője beszélget szombaton,
a felvidéki magyarok második
világháború utáni, nehéz és árnyakkal teli történetéről.
A Felvidék magyarsága ter-

mészetesen nem választható
külön a Kárpát Haza magyarságától. Szombaton folytatódik a hagyomány, hogy Martoson egy asztalhoz ülnek az
elszakított területek magyar
pártjainak elnökei, vasárnap
pedig Jankovics Marcell, a
Magyar Népmesék, a Fehérlófia és más népszerű rajzfilmek
rendezője és Duray Miklós
járja körül a Kárpát-medencét sokkal apolitikusabb, de
jóval emberibb szempontból.
Sajnos szinte már megszokhattuk, hogy valamelyik határon túli magyar közösségnél
mindig történnek drámai események. Ezúttal a kárpátaljai
magyarságot próbálja meg a
sors, hiszen a kelet-ukrajnai
konfliktus és az összeomlóban
levő Ukrajna pénzügyi válság
és katonai behívók formájában is kísért a Vereckei-hágó
alatt. Minderről Brenzovics
László, az ukrán parlament
egyetlen magyar képviselője,
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és Gulyás
Gergely, a magyar Országgyűlés alelnöke beszélget. A magyar Országgyűlésből pedig,
a hagyománynak megfelelően, magasabb rangú vendég
is érkezik az elnök személyében, hiszen az egész szabadegyetem nyitófórumát Kövér
László fővédnök részvételével
tartják, akihez csatlakozik Berényi József, az MKP elnöke
és Gubík László, a rendezvény
főszervezője.

A kelet varázsa

Sajnos csak három napig volt látható a komáromi, ekeli,
érsekújvári, galgóci, bajmócskai és apaji bonszájnevelők
kiállítása, bár több mint négyszáz látogató kereste fel a „minifák” világát. A komáromi bonszájklub tagjai, Kamocsai
Vladimír és Skačan Milan ezúttal meghívták barátaikat is, s
az ő, valamit Vadovský Vincent, Vyhlidalová Martina, Krivošík Martin, Németh Norbert és Viola Norbert keramikus
közös tárlata joggal váltott ki érdeklődést, hiszen a sokszor
évtizedeken át nevelt fák közelebb hozták a látogatókhoz az
ősi kelet, Japán és Kína törpefanevelő hagyományait. Jövőre immár a jubileumi, X. kiállításukat szervezik majd.

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

POÉNVADÁSZAT

Időszerű munkák a kertekben

Aktuális feladatok
a szőlőben
Ilyenkor kell nagyon vigyázni
arra, hogy a tőkék ne legyenek
a kelleténél sűrűbbek, mert
akkor a levelek alatt, árnyékban levő fürtök
bogyói
nem
jutnak elegendő napfényhez,
ezért nem képesek cukrot,
savakat,
íz-,
illat- és zamatanyagokat termelni és ennek
következtében
gyenge minőségű szőlőt, illetve mustot fogunk betakarítani.
Ezért kell most megválogatni
a szőlőtőke hajtásait: az egymáshoz túlságosan közel levő,
a tőke belsejében törekvő és
a fürtöt nem viselő hajtásokat tőből le kell törni. Az így
keletkező sebek gyorsan beforradnak! El kell kezdeni a
levelek tövéből (hónaljából)
előtörő hajtások eltávolítását
is, ami ugyancsak kitördeléssel történik. A szőlő növényvédelmének a járványos
betegségek, a szőlőperonoszpóra, a szőlőlisztharmat és a
szőlő szürkerothadása elleni
védekezés az alapja. Régi
megfigyelés, hogy a csapadékos idő inkább a szőlő-peronoszpórának, a szárazabb időjárás viszont a lisztharmatnak
kedvez. Ezt látszik megdönteni azoknak az éveknek a sorozata, amikor a várhatóan peronoszpórás, csapadékos évben
lisztharmatjárvány alakult ki.
Ennek a változásnak egyszerű
oka van: a szőlőlisztharmat az
utóbbi évtizedekben életmódot váltott. Ivaros formában

telel át, és ahhoz, hogy az áttelelő képleteiből a spórák tavasszal kijussanak, és az első
fertőzés létrejöjjön, ugyanúgy
csapadékra van szükség, mint
a peronoszpóra esetében. Az
első
tünetek
megjelenése
után már nem
ennyire hasonlóak a két kórokozó környezeti igényei. A
peronoszpóra
továbbra
is
cseppfolyós vizet kíván a fertőzéshez, a szőlőlisztharmat
nyári spóráinak
azonban ez már kedvezőtlen,
számukra a magas páratartalom is elegendő. A hőmérséklet általában csak annyiban
befolyásoló tényező, hogy
alacsony hőmérsékleten megnő az inkubációs, azaz a fertőzéstől a tünetek megjelenéséig
tartó idő. A munka eredménye
a napsütötte, levegős tőke
lesz, amely eredményesen
védhető meg a kártevőktől és
a gombabetegségektől is.
Sok a kártevő
Mostanában sok kártevővel
kell a kertészkedő ember-

nek megküzdenie! Az egyik
leggonoszabb kártevő rovar
a burgonyabogár, amely

májusban bújik elő téli álmából. Rövidesen megjelennek
– mégpedig tömegesen – a
burgonya-, a paradicsom-, a
tojásgyümölcs- és a paprikapalántákon a roppant mohó
lárvák is, amelyek – ha idejében nem védekezünk ellenük
– tarra rágják a növények lombozatát. A bogarak, a lárvák és
a tojáscsomók leszedésével és
megsemmisítésével meg lehet
próbálkozni, de az eredmény
igen kétséges. Bármennyire
nem szeretünk permetezni,
mégis ehhez a védekezési
módhoz kell fordulnunk. Korszerű rovarölő szer sok van,
érdemes megkérdezni a gazdaboltok eladóit az aktuális
permetszerekről.
A másik veszedelmes kártevő
a meztelen csiga, amely az
utóbbi időben nagymértékben
elszaporodott.
Ez is roppant falánk jószág,
amely válogatás nélkül megrágja a kertben kiültetett virágokat, a zöldségféléket, a
szamócatöveket. Az se nagyon
kellemes, hogy ahol elmásznak, tekervényes, fénylő ösvényeket hagynak maguk után.
Ellenük a Limex nevű granulátummal vagy Super-D, illetve a Mesurol csigaölő szerrel
védekezhetünk eredményesen.
A kiválasztott szert a növények sorközébe, kis kupacokban vagy sávosan szórjuk ki,
gondosan ügyelve arra, hogy
a szer ne kerüljön a növények
levelére. A Limexet nem ajánlatos használni fejessaláta,
káposzta, sóska és kapor közelében, mert ezeknek a leveleit
fogyasztjuk. 10 négyzetméterre 6 g szert használjunk fel. A
szernek nincs előírt munka- és
élelmezés-egészségügyi várakozási ideje.
–la–
A júniusi megfejtéseket július 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe:

Dunatáj szerkesztősége,

Nádor utca 39., 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.) A munka és a magánélet
összeegyeztetése a legtöbb embernek azért okoz gondot, mert
minél nagyobb felelősség hárul valakire hivatásával kapcsolatosan, annál inkább kiesik a gondoskodó partner szerepéből. Nehéz
visszatalálni ezekhez az érzésekhez, ha mindig a munkájával van
tele a feje.
HALAK (február 21. – március 20.) A Halak nagy problémája,
hogy hajlamosak mindenáron megfelelni partnerük elvárásainak.
Ez viszont óriási ellentétben áll belső igazságérzetükkel és őszinteségükkel. Találja meg az arany középutat a megfelelni vágyás és
az eredetiség megőrzése között!
KOS (március 21. – április 20.) Ha úgy gondolja, hogy kedvese túlságosan alkalmazkodik mindenkihez, próbálja ki, hogy egy
ideig minden kívánságát teljesíti. Eleinte talán meglepődik majd,
de hamarosan ráébred, hogy bizony nemcsak adni, hanem kapni
is jó dolog. És erről később nem is akar majd lemondani.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha úgy érzi, kikapcsolódásra van
szüksége és egy ideje már tervezgeti is, hogy elutazik egy időre,
válassza ezt a hetet! Most minden tökéletesen összejön, ami ahhoz szükséges, hogy elfelejtse a hétköznapok rutinját és felfedezze kedvesével a világ csodáit és örömeit.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Tanulmányok azt mutatják, hogy
a tartós kapcsolat és a házasság gondolata olyan partnerekkel kapcsolatban merül fel, akikről azonnal érzi a partner, hogy valóban
megbízhatóak. Talán ez az oka, hogy önnek nem futó viszonyai
vannak, hanem többnyire hosszabb kapcsolatai.
RÁK (június 22. – július 22.) Az egyedülálló Rákok életében felbukkan valaki ezen a héten. Ne siessen a kapcsolattal és ha új
ismerőse gyors tempót diktálna, tudatosan lassítson. Sokkal komolyabb kapcsolat lehet ebből a viszonyból, mint azt most talán
gondolják és ehhez jó, ha időt hagynak egymás megismerésére.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Talán még soha nem
volt ilyen erős önben annak a vágya, hogy nyomot hagyjon maga
után a világban. Ez megijeszti, mert nem tudja, hogyan is tehetné
ezt meg. Ne aggódjon, kreativitását, teremtő erejét sokféleképpen
megélheti, akár a művészetekben, akár a munkájában, sőt még
érzelmi kapcsolataiban is.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Megfeledkezett egy korábbi ígéretéről, amely alól nem tud már kibújni. Ha már rákényszerül, vágjon jó képet a dologhoz, meglátja, egészen másképp
alakul minden, mint előzőleg gondolja. Olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik egész jövőjét alapvetően meghatározzák.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Amikor valamit valóban szívügyének érez, olyan mennyiségű munkát képes elvégezni
érte, amire csak kevesen lennének képesek. Ugyanez a helyzet, ha
valaki érzelmileg zárt és ön fejébe veszi, hogy megnyitja a szívét.
Ilyenkor esélye sincs az illetőnek, hogy elzárkózzon ön elől.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Amikor kedve támad
megvendégelni barátait, egyáltalán nem játszik szerepet, hogy
mennyi pénze van. Utolsó fillérét is kiadja, hogy minden olyan
legyen, amilyennek ön szerint egy ilyen partinak lennie kell. Nem
takarékoskodik az enni-, innivalóval vagy a dekorációval sem.
NYILAS (november 23. – december 21.) Már régóta érlelődik
egy komoly változás az életében, amelynek a jeleit már nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Ha nyitott volt ezekre az apró előrejelzésekre és felkészült a visszatarthatatlan átalakulásokra, akkor
most könnyedén enged a megerősödött áramlatoknak.
BAK (december 22. – január 20.) Ez a hét a kikapcsolódás jegyében telik. Esténként minél hamarabb tudja le elintézendő feladatait, takarítson ki, főzzön finomakat, majd adja át magát az
édes pihenésnek. Barátai értékelnék, ha ők is részesülhetnének
ebből a fajta kényeztetésből, hiszen tudják, hogy ön ebben igazi
profi.

5

Nyári szabadságra
vigyen tólünk
egy jó könyvet!

VÉGTELENÜL TÁGAS TÉR
AZ ÖN STÍLUSÁNAK

Superb kombinált átlagfogyasztás és CO2 kibocsátása: 4,1 - 6,2 l/100km, 105 - 165 g/km. Illusztrációs kép.

Eladók hízók. Tel.: 0904
344 272.
* Lakásban tartott szobatiszta
cicáinknak jó gazdit keresek!
Tel.: 0903 659 161.

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.

Az új ŠKODA Superb. Lépjen be az új korszakba. Öveket kérem becsatolni, az új Superb indulásra kész. Földöntúli külső
elegancia valamint végtelenül tágas belső. Helyet kap benne az Ön személyes stílusa. Nem számít hogy a sportos vagy
kényelmes vezetést részesíti előnyben. Az adaptív alváz alkalmazkodik stílusához és figyelembe veszi az úttest állapotát.
Ha tele a keze a csomagokkal a virtuális pedál egy egyszerű láb mozdulattal kinyissa a csomagtartót. És ez csak egy kis
bemutatása annak amire az új Superb képes. Ismerkedjen meg a határtalan térrel az Ön stílusára szabva.
www.skoda-auto.sk

* Eladó garázs Komáromban, a
Nagy soron 4500 euróért. Tel.:
0911 982 583.
* Eladó búza Komáromban. Tel.:
0905 507 648.

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.

* Eladó kisebb szőlőprés
és puttony. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907 341 176.
* Eladó kétszobás családi ház keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.

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.

* 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.
* Predám poschodový rodinný
dom v Hurbanove na Hlavnej
ceste na 7 árovom pozemku.
Zároveň je na predaj vedľajší
8 árový pozemok so starým domom (vhodný ako stavebný pozemok) a tiež záhrada o výmere
24 á. Tel.: 0908 777375.

Eladó kukorica
és búza.
Tel.: 0917 201 668

Börze Komáromban a Várpiac
területén minden
vasárnap. Tel.:
0903 762 511.

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
július 4-től 10-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 Teleki Sámuel útján,
6.25 TV2 matiné, 10.10
Babavilág, 10.40 Kandász
Travel, 14.00 Tűz és víz (török), 16.00 Columbo: Testvéri szeretet (amer.), 18.00
Tények,
19.00
Jöttünk,
láttunk,
visszamennénk
(francia), 21.15 Üvegtigris
3 (magyar), 23.35 Ananász
expressz (amer.), 2.00 A férjem védelmében (amer.)

6.00 Teleki Sámuel útján,
6.25 TV2 matiné, 6.25
Mokka, 12.55 Knight Rider (amer.), 14.00 Walker,
a texasi kopó (amer.), 16.05
Bean (angol), 18.00 Tények,
19.00 Bajos csajok (amer.),
21.05 Magic Mike (amer.),
23.20 Újabb parajelenségek
(amer.), 1.25 Pszych (amer.)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.10
Kalandor, 11.35 Street
Kitchen, 13.00 Nevelésből elégséges (amer.),
13.55 A harc törvénye
(amer.), 16.00 500 nap
nyár (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
19.10
Totál
beépülve
(amer.), 21.00 Lopott idő
(amer.), 23.10 Bérgyilkosok (amer.), 3.30 Gálvölgyi-show

RTL II

9.00 Behajtók, 11.00 A
pletykafészek (amer.), 12.55
Alaszka (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
A szellemlovas (amer.),
22.00 A belső ellenség
(amer.), 23.00 Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.15 Kicsi a bors, de erős,
13.00 Született kémek,
13.50 Szófia hercegnő,
14.20 Astro Boy (hongkongi), 17.30 Rolie, Polie,
Olie, 18.55 Fejtörők kicsiknek, 19.20 Maja, a méhecske, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Forma-1

Duna tv

11.30 Csodabogár, 13.45
Forma-1, 15.20 Szeretettel Hollywoodból, 15.50
Red Bull Air Race, 17.20
Szerelmes földrajz, 18.30
Szerencse szombat, 19.25
Hippolyt (magyar), 21.00
A kis szemtanú (amer.),
22.50 Mindent anyámról
(spanyol-francia)

Duna World

9.15 Család-barát, 11.25
Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor,
13.15 Aranyfeszt, 14.35
Kék bálvány (magyar),
15.50 Nóvum, 16.50 Nehéz
sorsúak, 18.00 Szabadság
tér 89, 18.50 Csináljuk a
fesztivált!, 19.40 Mindenből egy van, 20.40 Strandlabdarúgó-mérkőzés, 22.45
Gasztroangyal, 23.15 Itthon
vagy!

Pozsony 1

13.40 A szocializmus bájai, 14.05 Egy lépésre a
mennytől (olasz), 16.10
Nagy Kígyó törzsfőnök
(német), 17.45 Építs házat, ültess fát!, 18.25
Szlovák ízek, 19.00 Híradó, 20.20 Nappal és éjszaka (német), 21.50 Tegnap éjjel (amer.), 23.20
Elisa (olasz)

Pozsony 2

14.15 Kerékpározás, 18.05
Színészlegenádk,
18.45
Esti mese, 19.55 Hírek,
20.05 Gálaest, 21.40 Három nővér (cseh), 23.10
Röplabda

Markíza tv

11.45 Evolúció (amer.),
13.50 Képzeld el (amer.),
16.05 Zita a nyakamon,
16.55 Valóságshow, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Amazing Spider-Man (amer.), 23.10 A
visszafordíthatatlan sors
(amer.)

JOJ TV

10.35 A legjobb szlovák torták, 13.50 Családi
ügyek, 15.15 Szerelmes
kisasszony (amer.), 18.00
Új kertek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 12 kör
(amer.), 23.00 A gyilkolás
időszaka (amer.), 1.00 Becsületes szív (amer.)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.25
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.30 Hazug csajok társasága (amer.), 13.30 Könnyed
erkölcsök (angol-kanadai),
15.20 Egy zseni, két haver,
egy balek (olasz-francia),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.50 Fel!
(amer.), 21.40 Törés (amer.német), 0.35 Fekete Dália
(német-francia)

RTL II

10.10 Tizenhárman vacsorára (angol-amer.), 12.00
Segítség, bajban vagyok!,
17.00 Csak szex és más
semmi (magyar), 19.00 Még
zöldebb a szomszéd nője
(amer.), 21.00 Jo, a profi
(francia-angol), 22.00 Heti
hetes, 23.00 Még zöldebb a
szomszéd nője (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, 21.00 Ez a fiúk sorsa
(amer.), 22.55 Forma-1,
1.35
Párizsi
mentősök
(francia)

Duna tv

8.55 Isten kezében, 11.00
Római katolikus szentmise, 13.30 Forma-1, 16.15
Red Bull Air Race, 18.35
Rámenős páros (német),
19.25 Párosban a városban (amer.), 20.00 A DAL
slágerei, 20.30 Szuper
Kupa döntő, 22.35 Az
idők végezetéig (kanadai),
0.15 Gyalog galopp (angol), 1.45 A kis szemtanú
(amer.)

Duna World

9.00 Család-barát, 10.55
Rúzs és selyem, 12.00 Nótacsokor, 13.20 Szabadság
tér 89, 14.00 Szenes Iván
írta, 14.50 Amire a világ
táncolt, 16.20 Nehézsorsúak, 17.30 Térkép, 19.00
Szép, szőke szerelmünk, a
Tisza, 19.55 Évszakok Balázs Fecóval, 21.30 Gasztroangyal, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nappal és éjszaka (német), 13.55 Poirot
(angol), 15.40 Ján Hus
(cseh), 17.35 Cirill és Metód, 19.00 Híradó, 20.20
Anyám (olasz), 23.40 Egy
lépésre a mennytől (olasz),
1.35 Poirot (angol)

Pozsony 2

13.15 Tour de France,
18.00
Folklórfesztivál,
19.30 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 20.30 Röplabda,
22.30 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

10.30 Lépésről lépésre,
11.00 A muskétások, 13.25
Johnny English visszatér
(amer.-francia), 15.30 A
dadus (amer.), 17.30 Szomszédok, 18.25 Kredenc,
19.00 Híradó, 20.30 Elit
egység (amer.), 22.30 A sárkánysír titka (kínai), 0.35
Elit egység (amer.)

JOJ TV

10.45 Lazacok Jemenben
(angol), 13.15 Fekete bárók
(cseh), 15.25 12 kör (cseh),
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

M1

KEDD

M1

SZERDA

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

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 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55 Magánnyomozók, 14.55 Az én
bűnöm (mexikói), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00
Fiorella (amer.), 18.00 Tények, 19.30 Jóban Rosszban,
20.15 Irigy Hónaljmirigy
Show, 21.20 Hal a tortán,
22.30 Cápa 3 (amer.), 3.05
Elit egység (amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Emlékezz, Reina! (amer.),
17.00 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 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Emlékezz, Reina! (amer.),
17.00 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.)

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.)

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 A nagyon
nagy Ő (amer.), 0.00 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 nagy ízválasztó,
18.00 Taxi (francia), 19.00
Glades (amer.), 20.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 21.30
Agymenők (amer.), 22.00
Szelfi (magyar)

M2

11.50 Hunyormajor, 12.40
Egy vízcsepp elég (ausztrál),
13.55 Kenguk, 15.20 Kedvencek a világ körül, 17.05 Lóti
és Futi, 17.35 Napfény farm,
17.50 Dörmögőék, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Gyilkosság (amer.),
0.20 A médium (amer.)

Duna tv

10.25 A hegyi doktor (német), 13.15 Kívánságkosár,
15.15 Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.35 Don Matteo (olasz),
19.50 A hegyi doktor (német), 20.40 Kékfény, 21.40
JAG (amer.), 22.35 Tetthely (német), 0.15 Akit Paripának hívtak (amer.)

Duna World

13.15 Kívánságkosár, 15.15
Római katolikus szentmise,
16.50 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

12.20 Grand hotel (spanyol),
13.45 Építs házat, ültess fát,
14.35 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25
Csalók akcióban, 16.55 Talkshow, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20 Ész és érzelem
(amer.-angol), 22.30 Zsaru
a központból (cseh-szlovák),
23.25 Banditák (ausztrál),
0.10 Ész és érzelem

Pozsony 2

11.25 Élő panoráma, 13.20
Labdarúgás, 14.00 Tour de
France, 17.35 Régmúlt idők
nyomában, 18.00 USA:
Louisiana, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.10 Találmányok, 21.00 Tudományos
magazin, 21.30 Kes (angol),
23.45 És mégis forog...

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly, 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
Négyesben Szlovákián át,
21.15 Kameňák (cseh), 23.15
Valóságshow, 0.05 Zita a
nyakamon (szlovák), 0.50
Cobra 11

JOJ TV

11.00 Castle (amer.), 13.35
Mythica (amer.), 15.40 Vásárlási láz, 17.00 Híradó, 17.25
Tárgyalóterem, 18.15 Afférok, 19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.30 A borosgazdák
(cseh), 22.00 Pucéran az édenben, 23.00 Édes élet, 23.55
CSI: New York (amer.), 0.50
Nyakkendősök (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 nagy ízválasztó, 17.05 Tom és Jerry, 18.00
Step Up 3 (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
21.30 Agymenők (amer.),
22.00 Szelfi (magyar), 23.00
Barátok közt

M2

12.05 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 12.55 Hunyormajor, 14.00 Rómeó és Júlia
(amer.), 15.55 Rolie, Polie,
Olie, 17.05 Claude, 17.55
Peppa malac, 18.40 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 Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.35 Don Matteo (olasz),
19.40 A DAL slágerei, 20.10
Labdarúgás, 22.35 Casanova (amer.), 1.20 Tetthely
(német)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Református
magazin, 15.50 Evangélikus
ifjúsági műsor, 16.00 Nehézsorsúak, 17.10 Atlétikai
kupa, 19.55 Van képünk
hozzá, 20.00 Van képünk
hozzá, 21.30 Gasztroangyal,
22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.40 Váratlan találkozások,
14.40 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 A ravasz banda
(angol)

Pozsony 2

14.30 Tour de France, 18.00
A világ lovas nemzetei,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.05 Mérgező cipők,
20.50 Feltámad a szél (német-olasz), 22.55 Hemingway, a riporter, 0.15 Jazz

Markíza tv

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,
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 nagy ízválasztó, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A nagy ízválasztó,
17.05 Tom és Jerry (amer.),
18.00 Krokodil Dundee Los
Angelesben (amer.-ausztrál),
20.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Agymenők
(amer.), 22.00 Szelfi, 23.00
Barátok közt

M2

12.10 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 13.55 Kenguk,
15.20 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, 21.00 Én vagyok itt, 22.35 Egyszer volt,
hol nem volt (amer.), 23.25
Az A38 hajó színpadán: Chelsea Wolfe

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai, 11.10 Az élet sava-borsa
(lengyel), 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Charly, majom
a családban (német), 16.00
Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.35 Don Matteo (olasz),
19.45 Legenda, 20.10 UEFA
selejtező labdarúgó-mérkőzés,
0.20 Kastély Svédországban
(francia-belga), 1.55 Casanova (amer.)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Vatikáni
híradó, 15.40 Isten kezében,
16.10 Nehézsorsúak, 18.00
Hazajáró, 18.30 Szerelmes
földrajz, 19.05 Hogy volt?,
20.05 Szálka, 21.00 Híradó,
21.30 Gasztroangyal, 22.25
Ridikül, 23.15 Magyar gazda

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.30 Menjünk a kertbe!,
14.40 A ravasz banda (angol), 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Lynley felügyelő,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Határok nélkül (német), 22.00 Banks
főfelügyelő (angol), 23.30
Ravasz banda

Pozsony 2

12.35 Szieszta, 14.30 Tour
de France, 17.30 Régmúlt
idők nyomában, 18.45 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Björk
és
Attenborough,
20.55 Táncosnők a sötében
(svéd), 23.10 Pohoda 2013,
23.50 Rendőrség

12.05 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (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),
22.45 Sherlock és Watson
(amer.)

Markíza tv

JOJ TV

JOJ TV

13.55 CSI: Las Vegas (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), 23.40 C.S.I.:
New York (amer.)

12.10 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (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 Pótterv (amer.), 22.45
Sherlock és Watson (amer.),
0.35 Cobra 11 (német)
13.35 A futár, 14.35 Geissenék, 15.40 Vásárlási láz,
17.00 Híradó, 17.25 Tárgyalóterem, 18.15 Afférok,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 A borosgazdák
(cseh), 23.50 CSI: New York
(amer.), 0.50 A nyakkendősök (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánn yomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Emlékezz, Reina! (amer.),
17.00 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 Ügyféllista
(amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Sherlock
és Watson (amer.), 13.55
Magánnyomozók, 14.55 Az
én bűnöm (mexikói), 16.00
Emlékezz, Reina! (mexikói),
17.00 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Irigy Hónaljmirigy Show, 21.20 Hal a tortán, 22.30 Hazudj, ha tudsz!
(amer.), 23.35 Kettős ügynök
(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.), 22.45 Gyilkos
elmék (amer.), 23.50 Alien
tornádó (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 Tom
és Jerry, 18.00 A szingli fejvadász (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

12.00 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.45 Kenguk,
17.05 Lóti és Futi, 17.10
Claude, 18.00 Peppa malac,
18.15 Süni és barátai, 19.20
Maja, a méhecske, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Borgiák (kanadai),
0.25 A médium (amer.), 1.15
Én vagyok itt

Duna tv

10.55 A világörökség kincsei, 11.15 Az élet savaborsa (lengyel), 12.45 Jamie 30 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár,
15.15
Charly, majom a családban
(német), 16.00 Balatoni
Nyár, 17.45 Szerencse híradó, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 19.40
Van képünk hozzá, 20.10
Labdarúgás, 22.35 Átjáró
élet és halál között (francia), 1.40 Albert Flórián

Duna World

11.20 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Kérdések a Bibliában, 15.40
Engedjétek hozzám, 16.05
Virágzó
Magyarország,
17.25 Határtalanul magyar, 18.25 Rejtélyes XX.
század, 19.00 Hogy volt?,
20.00 Szenes Iván írta,
21.30 Gasztroangyal

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45 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 Ravasz banda
(angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.35
Szieszta, 13.25 Nyolc és
fél, 14.30 Tour de France,
18.45 Esti mese, 19.55 Híradó, 20.05 Nagy, nagyobb,
legnagyobb. 20.55 Germinie (szlovák), 22.15 A halhatatlanok (szlovák)

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (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), 22.45 Sherlock és Watson (amer.), 0.45
Cobra 11 (német)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr (amer.), 13.35 Dr. Csont
(amer.), 15.40 Vásárlási
láz, 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
Tiszta játszma (amer.), 23.40
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,
14.00 Casper karácsonya,
16.25 Bob, a mester, 17.05
Lóti és Futi, 17.35 Napfény
farm, 19.20 Maja, a méhecske, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 23.35
Top Gear (angol), 0.30 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), 19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.30 Brown
atya (angol), 21.20 Columbo
(amer.), 22.35 A végzet háza
(francia), 0.15 Átjáró élet és
halál között (francia)

Duna World

7.45 Balatoni Nyár, 9.30
Család-barát, 11.25 Ízőrzők, 12.30 Hazajáró, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Katolikus krónika, 15.40 Új
nemzedék, 16.10 Neházsorsúak, 18.10 Határtalanul
magyar, 18.40 Hogy volt?,
19.40 Fábry, 21.30 Gasztroangyal, 22.25 Ridikül,
23.15 Profi

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol), 13.35 Váratlan találkozások, 14.35 A ravasz
banda (angol), 16.25 Csalók akcióban, 17.00 Lynley
felügyelő, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Szlovákia leg-faluja, 21.20
Öröm az élet, 21.50 A horgászkirály (amer.), 0.05
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.35
Szieszta, 14.30 Tour de
France, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 20.50 Menekülés a vadonba (amer.),
23.15 Pohoda Fesztivál

Markíza tv

12.10 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (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 Magasság (amer.), 22.15 Szociális háló

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr (amer.), 13.50 A futár
(amer.), 14.50 Geissenék,
15.50 Vásárlási láz, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Jurasic park (amer.), 23.20
Halálos iramban (amer.),
1.35 A tónál (amer.)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július
4-én Ulrik
július
5-én Emese, Sarolta
július
6-án Csaba
június
7-én Apollónia
július
8-án Ellák
július
9-én Lukrécia
július 10-én Amália
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a a komáromi Csonka Gábor és Gőgh
Orsolya, a nyíregyházai Farkas Zsolt és a komáromi
Peťovská Flóra, a komáromi Bedecs Tomáš és Mátéová
Angelika
Gútán: a Sudický Miroslav és Szépe Andrea
Érsekújvárban: a komáromi Tomaštík Jozef és az érsekújvári Rožňová Terézia

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Gazdag
Ábel, Kaštíl Martin és Zakál Emma, a bálványi Rafael Lilla, a szántói Kováčová Jennifer, a bátorkeszi Mácsodi Krisztián, a szalkai
Eötvös Barbara, a perbetei Tóth Natali, a naszvadi
Csepregi Borisz és Dobosi Gábor, a nemesócsai Laki
Bence, a marcelházai Lakatos Eugénia és Téglás Péter,
a szentpéteri Bogner Hanna és Toma Alex, az ógyallai
Lakatos Léna, a madari Varga Jázmin és Ollé Kitti
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Massányi Edit (87 éves), Varga Mária (75
éves), Hubert Kálmán (67 éves), Varga Péter (72 éves)
és Lovász Erzsébet (72 éves), a keszegfalvai Hibský
Martin (66 éves) és a tanyi Zsapka Károly (52 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

A Dunatáj receptkönyvéből

Piri-piri csirke

Hozzávalók:
6 db bőrös, csirke felsőcomb
só
frissen tört bors
2 ek olívaolaj
1 mk cayenne bors
kakukkfű
120 g angolzeller
A szószhoz:
80 g lilahagyma
2-3 gerezd fokhagyma
200 g hámozott paradicsom
chili és erős paprika ízlés
szerint
20 g vörösborecet
1/2 citrom reszelt héja és leve
Tálaláshoz: snidling, chili
aprítva
Elkészítése:
A szósz hozzávalóit feldaraboljuk, egy magas falú edényben összekeverjük a paradicsommal és az ecettel, valamint a citromlével. Egy
botmixerrel leturmixoljuk, vagy aprítóban pürésítjük.
A csirkecombokat előkészítjük. A bőrös felén két helyen bevágjuk,
a csontos oldalukon a csontok mentén bevágjuk, hogy könnyebben, és szépen átsüljön majd a hús. A combokat sózzuk, borsozzuk,
cayenne borssal és friss kakukkfűvel fűszerezzük. Egy serpenyőben
felhevítjük az olajat, majd belehelyezzük a csirkéket a bőrös felükkel lefelé.
A bőrös oldalon pirosra sütjük, majd megfordítjuk, és így is sütjük
két percet. Közben a sütőt előmelegítjük 180-190 fokra.
Az angolzellert (esetleg kaliforniai paprikát helyette) felszeleteljük,
egy kis tepsibe helyezzük. Erre tesszük az elősütött combokat a bőrös oldalukkal felfelé.
Ráöntjük a szószt, majd betoljuk a sütőbe. Kb. 20-25 percig sütjük.
A gyökérzöldségeket (édesburgonya, különféle színű répákat) egy
sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. Sózzuk, frissen őrölt borssal fűszerezzük, olívaolajjal meglocsoljuk, és a csirkékkel együtt betes�szük a sütőbe. Megközelítőleg egyszerre készülnek el.

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.

Epres párnácskák
Hozzávalók:
50 dkg-os leveles tészta (fagyasztott is jó)
25 dkg friss eper
eperdzsem,
1 tojás,
porcukor
Elkészítése:
A leveles tésztát papírtörlő közt hagyjuk
felengedni, közben az
epret apróbb kockákra
vágunk, egy pár szemet
hagyva a díszítéshez.
A felengedett leveles tésztát kinyújtjuk, kisebb téglalapokra
vágjuk, eperdzsemmel megkenjük, és ráteszünk a friss eperből. Félbe hajtjuk, és hústűvel összetűzzük, hogy ne nyíljanak
szét. A tepsi aljára sütőpapírt teszünk, majd a párnácskákat
rárakjuk, az enyhén felvert tojással mindegyiket megkenjük,
és előmelegített sütőben, kb. 180 Co-on 10-15 perc alatt megsütjük. Tálaláskor porcukorral megszórhatjuk.

Azonnali kezdéssel,

autóipari beszállító partnercégünk részére keresünk
gyártósori operátor munkatársakat
Mosonszolnokra!

Feladatok: munkaállomásokon végzett könnyű fizikai állómunka.
Elvárások: minimum 8 általános iskolai végzettség, 3 műszakos
munkarend.
Műszakokra való bejárás műszakos járattal
Komárnóból/Komáromból lehetséges.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el
önéletrajzát a megadott email címre:

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

humorcsokor
Egy férfi figyelmeztető táblát aggat a kertkapura:
„Vigyázat, törpepapagáj!”
Egy járókelő csodálkozva
olvassa a feliratot:
– A törpepapagáj nem is veszélyes!
Mire a háztulajdonos a kertből:
– Általában nem, de ez fütyül a kutyáknak...
Londoni élményeit meséli
a skót a barátainak:
– Ezek az angolok mind
őrültek. Képzeljétek, hajnali háromkor beront egy
angol a szállodai szobámba, üvöltözik és csapkod a
papucsával...
– Szörnyű! És te mit szóltál?
– Én semmit, nyugodtan
fújtam tovább a dudámat.
A szőke nő bemegy a börtönparancsnokhoz és kéri, hogy
a férjének könnyebb munkát
adjanak.
– Nézze hölgyem! Én nem
tudom, hogy a férjének milyenek a fizikai képességei, de a
zacskóragasztásnál könnyebb
munkát nem tudok adni.
– Micsoda? Nekem azt
mondta a beszélőn, hogy
alagutat ás.

GASPON & PERSONAL
pracovná agentúra

Ponúka prácu v Čechách s nástupom ihneď

Operátorka vo výrobe – ponúkaný plat od 3,80€/hod
v čistom + bonusy, ubytovanie zabezpečené,
práca v sede, 8 hodinové smeny.

Výkon práce – okolie Plzne.

Tel.kontakt: +421910 904 801
MEGEMLÉKEZÉSEK

Feledni téged nem lehet,
sírod felett tovább él a szeretet.
Július 2-án emlékeztünk

Markó Imrére
Komáromban,

halálának
tizenharmadik évfordulóján.
A gyászoló család
Csak az hal meg, akit elfelednek,
kit őriz a szívünk, nem feledjük soha.
Szomorú szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk június 30-án,
halálának ötödik évfordulóján
szerettünkre

Leczkési Ignácra
Gútán.

Emlékét őrző felesége és családja

L A B D A R Ú G Á S
Mi történt a területi bajnokság I. osztályában?
A bajnoksság élvonalának harmadik helyét Hetény csapata
szerezte meg, viszont a mai napig saját hibájuknak tekinthetik
ezt a helyezést, hiszen szabálytalanul léptették pályára a Hetény
– Lakszakállas mérkőzésen egy
játékosukat, s ezért a területi labdarúgó-szövetség három pontot
vont le eredményeikből. Marcelháza B csapata nagy bravúrt
hajtott végre a tavaszi idány
során, harmincegy pontot
gyűjtött, ugyanúgy, mint
az Actív KN és a hetényi
csapat. A marcelházai fakócsapat Zsigó edző irányítása alatt fennállásának legjobb
eredményét érte el, amellyel
joggal vívta ki szurkolói elismerését. Az első négy helyezett
bármelyikét megillette volna a
bajnoki elsőség.
Az Actív KN csapatának sikerét
lényegében Nagy Jenő alapozta
meg, aki a bajnokság gólkirályi
címét is kiérdemelte. Izsa csapatának 28 évet kellett várnia, hogy
a bajnokság második helyére tornázza fel magát.
A sorrendet az 5-8. helyig Bátorkeszi, Újgyalla, Csallóközaranyos és Keszegfalva folytatja.
Bátorkeszi csapata a bajnokság
első felében minden ellenfele
számára veszélyt jelentett, talán
még a bajnoki címre is esélyes
volt, idővel azonban leszakadt
a közvetlen élvonalból. Az ötödik hely így is előkelő, hiszen
a hatodik helyezett Újgyalla a
legjobbakat is megszégyenítette,
viszont a gyengébbekkel értékes
pontokat veszített. Csallóközaranyos jelenleg elszánt fiatalokkal
megtűzdelt csapat, ahol már a rutin is sok esetben megmutatkozik
és a jövőben akár dobogós helyet
is tud majd szerezni.
Keszegfalva csapata a tavaszi
idény meglepetését okozta, hiszen az őszi idényben még az
utolsó helyen végeztek, a sportév
végére viszont a nyolcadik helyre tornázták fel magukat. Izsán

Egyértelműen elmondható, hogy minden idők legszorosabb bajnoki idényét zárta a Komáromi
járás bajnokságának I. osztálya. Az utolsó forduló utolsó percéig várni kellett a nagy „négyek”
végső helyezési sorrendjére. A drámai végjátékból az Actív Komárom csapata szerezte meg a bajnoki címet, megelőzve az őszi bajnokságban első helyet szerző Izsa csapatát.
elért 1:1-es döntetlenüket tartják
a legnagyobb eredményüknek,
viszont az izsaiak a legnagyobb
sikertelenségüknek.
A 9-12. hely Nemesócsa, Path,
Gúta B és Lakszakállas sorrendben oszlik meg. A középmezőny alatt végzett csapatok nem tanúsítottak nagy
ellenállást az előttük végzett csapatokkal szemben,
bár kivétel is akadt. Ilyen
volt az, amikor Gúta B egy hazai találkozón kétvállra fektette
Hetény csapatát. Lakszakállas
a kiesési zónát akkor kerülte el,
amikor Hetényen váratlanul 3:0ás kontumációs mérkőzést könyvelhetettek el maguknak. Path
odahaza megverte Bátorkeszi, az
Actív KN és Marcelháza együttesét.
A 13-15. hely Dunamocs, Búcs
és Nagykeszi csapatai között

oszlott meg. A véghajrából még
úgy tűnt, hogy Dunamocs csapata az utolsó, tehát biztos kiesést
jelentő helyet foglalja el, de egy
hatalmas bravúr – ha ezt egyáltalán lehet bravúrnak tekinteni
–, amelyet Gútán végrehajtottak,
más csapatnak nem sikerült. Az
első félidő végén még 3:2-es
vesztésre álltak, a 90. percben
viszont 3:6-os győzelmet ünnepelhettek. Keszegfalván 2:2-es
félidő után 2:5-re tudtak győzni
a mocsaiak, amit elsősorban jó
kondíciójuknak köszönhettek,
viszont érthetetlen, hogy az
utolsó fordulóban az Actív KN
ellen a 75. perctől elfogyott a
lendületük és két gólt is kaptak,
amelynek elsősorban az izsaiak
látták kárát, miközben az Actív
KN a bajnoki címet ünnepelhette (Dunamocs – Actív KN 1:3).
Búcs csapata csak a véghajrá-

ban nyújtott teljesítményének
köszönhette, hogy Nagykeszi
csapatát a háta mögé, azaz az
utolsó helyre szorította. Legjobb
eredményüknek a Hetényen elért
1:1-es döntetlent tartják, az utolsó fordulóban pedig, hatalmas
szerencsével, két perccel az utolsó sípszó előtt 2:1-es vesztésből fordítani tudtak, így 3:2-es
arányban legyőzték Marcelháza
fakócsapatát, megfosztva őket a
dobogós helyezéstől. Nagykeszi
csapata az utolsó helyre szorult,
hogy mi lesz a sorsuk, ma még
nem lehet tudni. Az őszi idény 9.
helyezettje egyértelműen a tavaszi idény legnagyobb csalódását
okozta, hiszen a nagykesziek a
tabella utolsó helyére kerültek.
Jövő heti számunkban a legnagyobb meglepetést okozó IV.
ligás csapataink eredményeit
elemezzük.
–boldi–

AT L É T I K A
Nemzetközi versennyé nőtte ki magát a Kék Duna Futóverseny

Csaknem kétszáz futó állt rajthoz a dunamocsi versenyen, közöttük magyarországi, angol, ukrán, cseh atléták. Kele Géza, a 134-szeres maratonfutó hívó szavára érkeztek, s egyértelmű,
hogy az atlétika hazai vezéregyénisége igazi lokálpatriótaként szívügyének tartja a Kék Duna
Futóversenyt.
Az alapiskolások csapata
mában ismertetjük, viszont
a vártnál gyérebb összeúgy véltük, mindenképpen
tételűre sikeredett, amit
meg kell említeni a község
elsősorban a közeli vakávezetőségének támogatását,
ció okozhatott, ám a távami bizonyítja, hogy a Duna
futóknál már jobb volt a
partján fekvő Dunamocson
helyzet. Érdekességként
kellő figyelmet fordítanak a
annyit elárulhatunk, hogy
sportra, s egyben a kulturáaz egyik versenyzőpár
lis életre is. A szervezőknek
hajnalban
Budapestről
csak gratulálni tudunk!
kerekezett Dunamocsra
Ezúttal a műsorvezetői sze(78 km), lefutotta a távot
repet vállalta Kele Géza
– egyikük a nők kategómaratonfutó, akinek mikriájának győztese lett –,
rofonja előtt Bögi Sándor
majd visszabiciklizett a
ultramaraton futó vallott
magyar fővárosba.
sportszenvedélyéről. Lent a
A nyertesek névsorát ladíjátadás látható.
punk legközelebbi szá-

M O TO R S P O RT

KARATE

Érsekújvárban rendezték meg Shito ryu stílus Európabajnokságát, ahol a gútai Taiyó Karate Klub történelmi
sikereket ért el. A versenyen közel 700 versenyző állt tatamira, s közöttük ott volt a gútai egyesület 14 versenyzője is.

A gútai csapatnak16 érmet sikerült begyűjtenie: 6 aranyérmet,
6 ezüstérmet és 4 bronzérmet.
Remek verseny volt, köszönhetően a résztvevő országok válogatott versenyzőinek, hiszen
minden ország a legjobbjait
hozta a rangadóra. Igazán ke-

Az eredmények:
Erdélyiová Nina, kata 2., kumite 1. * Nagy Viktor, kata 2.,
kumite 3 * Bogárová Dominika, kata 1, kumite 1 és csapatversenyben kumite SVK
2. * Bagita Daniel, kumite 2.
* Forró Áron Gyula, kumite

mény megmérettetések szemtanúi lehettünk és remekül
helytálltunk! Kimagasló teljesítményt nyújtott Jóba Attila,
aki 7 mérkőzésében veretlenül
szerepelt és Bogárová Dominika is, aki 6 mérkőzésben szintén
veretlen volt.

3. * Vermes Ákos, kumite 2.
* Jóba Attila, kumite 1, csapatban kumite SVK 1. * Forró
Réka Dorina, kumite csapatban SVK 2. * Kiss Tibor, kata
3. * Bagita Roland, csapatban
kata SVK 1. Rigó Rebecca,
kumite 3.
-KiTi-

BIRKÓZÁS

Kunmadarason rendezték meg a nemzetközi gyorsasági motorkerékpár-verseny legújabb futamát, ahonnan természetesen nem hiányozhatott a komáromi Szabó István sem. A döntőbe nyolc motoros került és valamennyien 9,50 és 9,71 között
kvalifikáltak, István konkrétan 9,62-vel a 3. helyen rajtolhatott. Ismét remek formában volt, ám a dobogó legfelső fokától
mindössze 0,05 sec választotta el, így ezúttal ezüstérmes lett.
Felvételünkön a nyertesek láthatók.

Június 26-án és 27-én a Bősi Birkózó Sportklub ezúttal
Dunaszerdahelyen rendezte meg a Csallóköz Nagydíj elnevezésű nemzetközi ifjúsági kötöttfogású birkózóversenyt.
A versenyen 9 ország 30 birkózóklubját 169 ifjú birkózó
képviselte. Régiónk sportolóinak eredményei:
Serdülő 2000 – 2001 -2002es korosztálya: 33 kg-ban. 4.
Nemes Norbert (Madar) 38
kg-ban 3. DOLNÍK Krisztián
(Spartacus, Komárom) 53 kgban Kajtár Sándor.
Kadétok 1998 – 1999 – 2000-

Alapiskolások egyéni versenye
Érsekújvárban rendezték meg a Komáromi járás alapiskolásainak atlétikai versenyét, ahol az 1999-ben született diákok
álltak rajthoz. Az eredmények:
Fiúk 60 m-es síkfutás: 1. Halász 3. Tóth Attila (Lakszakállasi AI)
Viktor SJG), 2. Jakab Zoltán (Per- * súlylökés: 1. Veres Zsolt (Gútai
betei AI),3. Szűcs Tamás (Ímelyi Rákóczi F. AI), 2. Máté Tibor (JóAI) * 300 m-es futás: 1. Doktorík kai AI – KN), 3. Tarics Ákos (MaDávid (Eötvös UAI-KN), 2. Pi- rianum AI) * krikettlabdadobás:
voda Dániel (Szentpéteri AI), 3. 1. Rafael Roman (Gútai Rákóczi
Molnár Zoltán (Gútai Corvin M. F. AI), 2. Roderik Imrich (Ímelyi
AI), 1000 m-es futás: 1. Doktorík AI), 3. Záhoncik Imrich (Gútai
Dávid (Eötvös UAI – KN), 2. Tóth AI) * 4x60 m-es váltófutás: 1. JóImre, 3. Tóth Attila (mindketten kai M. AI – KN, 2. Feszty Á. AI
Lakszakállasi AI) * távolugrás: 1. – Ógyalla, 3. Ógyallai Konkoly
Kondé Péter (Marianum – KN), 2. AI. A lányok eredményeit jövő
Pinke Jakab Zoltán (Perbetei AI), héten közöljük.

es korosztálya: 42 kg-ban 2.
Kürti Adrián, 3. Kürti
Krisztián (mindketten a gútai
birkózószakosztály versenyzői * 100 kg-ban 1. SZEIFERT Ramón (Spartacus Komárom).

CAPOIERA
Mintegy húsz komáromi capoierás indult útnak június második
hetén Bécsbe, hogy átvehessék hosszú ideje tartó kemény munkájuk gyümölcsét, egy magasabb fokozatba lépésért járó szalagot.
„Az idei év számomra kivételes volt, mivel a magasabb szintre
való lépés mellett három diákom is megkapta a kék övet és az első
tanári graduado fokozatot.” – mondta el a komáromi capoeirások
edzője, Latinho. Az új, fiatal edzőket immáron nagyobb felelősség terheli majd. Az edző azt is elárulta, hogy véleménye szerint
diákjai felkészültek a feladatra, és büszkén fogadta, hogy ennyi
év alatt sikerült Komáromban fiatal srácokból komoly sportolókat
faragnia, akik tovább haladnak a megkezdett úton, és átadják tapasztalataikat a fiatalabb nemzedéknek.
A komáromiak továbbra sem ülnek a babérjaikon. Hamarosan egy
csehországi találkozón vesznek majd részt, és új projektekkel is
készülnek.
-cseri-
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