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Nagy sikerrel zárult a pedagógusok 24. komáromi nyári egyeteme

Gazdag program várta a résztvevőket

Csaknem háromszáz hazai és Kárpát-medencei magyar pedagógus vett részt
a 24. komáromi nyári egyetemen, amelyet a Selye János Egyetem dísztermében Jókai Tibor, az SZMPSZ országos elnöke nyitott meg. A rendezvény
a Kárpát-medence legnagyobb hagyományokkal rendelkező, pedagógusok
számára összeállított nyári szakmai továbbképzése.

Cserháti naplemente
– Obonya Sándor felvétele

VILLÁMINTERJÚ

Stubendek László mérnökkel,
Komárom polgármesterével
a várt, de mégis elmaradt vétóról
* Kedd kora reggel van, egyhetes szabadsága után nem
a városházára ment, hanem
szerkesztőségünket
kereste fel... – Igen, mert korábban
ígéretet tettem arra nézve, hogy
az olvasóknak és a komáromi
polgároknak megmagyarázom,
miért nem vétóztam meg a városi vízmű elnökségéről tartott
képviselői szavazást, amelynek
eredményeképp a két új elnökségi tag mellett ismét felbukkant Olláry Viktor neve. A magyarázat egyszerű. Lényegében
arról van szó, hogy mérlegelnem kellett, mekkora a valószínűsége annak, hogy a vétómat
elfogadja a képviselőtestület
és új elnökségi tagot választ. A
korábbi önkormányzati szavazások során már tapasztaltam,
hogy az Olláry Viktor iránt
elkötelezett képviselők foggalkörömmel védik a KOMVaK
jelenlegi elnökét, akit még a
pénzügyi bizottságba is beválasztottak. Ismerve a cég megkérdőjelezhető
ténykedését
– amellyel lényegében a város
költségvetését is veszélyeztette
–, a kinevezést megvétóztam,
ám a képviselők kitartottak
álláspontjuk mellett (Olláry
végül maga mondott le a bizottsági tagságáról). Ezek után számomra egyértelmű volt, hogy
ezúttal nem vétózom, hiszen a
képviselőtestület többségét a
Híd párt és támogatóik alkotják, akiknek számára fontos,
hogy a régi vezetés is képvi-

Ügyelnek
a nyugalomra

A Komáromi Városi Hivatal,
eleget téve az I. és II. lakótelepen élők jogos kérésének,
megnyitotta a városi rendőrség kihelyezett irodáját a
Hegesztő (Zvaračská) utca
27/4 szám alatt. Egyelőre a
legkritikusabb időszakban,
délután négytől éjfélig fogadják a bejelentéseket, ám
augusztustól már déltől éjfélig tehetnek bejelentést a
lakosok rendbontás ügyében.
A városi rendőrség egyébként továbbra is folytatja a
járőrszolgálatot az egész nap
folyamán.

selve legyen. Volt azonban egy
másik tényező is, ami befolyásolta a döntésemet. Mindenképpen városérdek, hogy a cég
folytassa a tevékenységét, s
részeredményként kell elkönyvelni, hogy a két új elnökségi
tag megkezdhette munkáját. Ha
vétózom, további hónapokba
telhetne, mire a képviselőtestület új tagokat választana.
* Értékelte a városvezetés
munkáját a Híd-frakció...
– Ezzel kapcsolatosan csak
annyit mondhatok, hogy vannak megfontolandó észrevételeik, de többségük olyan
hiányosságokat sorol fel,
amelyeknek
megoldásával
a korábbi években még ők
maradtak adósok. Szerintem
mindenkinek a saját portája
előtt kellene söpörnie.
* Köszönjük a tájékoztatást.

A témakörökre bontott előadássorozat első előadásaként
az irodalomoktatás időszerű
kérdéseiről számolt be Lackfi János költő, aki jellegzetes
humorával átszőve elemezte a
témakört. – Ami nem igaz, az
még nyugodtan szép is lehet –
magyarázta.
Küldetésében is megújult a
nyári egyetem, hiszen tavaly
a résztvevők számára az volt
fontos, hogy akkreditációs
pontokat szerezenek, amelyek
esetleg a bérezést is befolyásolhatták. Az idei program
szervezői szakítottak ezzel
és a legnagyobb hangsúlyt a
kötöttségek nélküli ismeretszerzésre összpontosították,
bár az előadások fele azért a
résztvevők számára biztosított akkreditációs pontokat.
Egyértelmű, hogy Jókai Tibor,
az SZMPSZ elnöke számára
jelentős előny a hazai környezet, amelyet ki is használt a kísérőprogram szervezésekor. A
résztvevők örömmel fogadták
a hangversenyeket, a szervezett városnézést. Az ének-zenei szakcsoport tagjai önálló
hangversenyt adtak a komáromi református templomban, a
képzőművészeti szakcsoport alkotásaiból pedig a Duna Menti
Múzeumban nyitottak kiállítást,
illetve a nyári egyetem résztvevői felkeresték Sopron, a „hű-

ség városa” nevezetességeit.
A rendezvénysorozat tapasztalatait az egyes szakcsoportok vezetői összegezték, majd
Fekete Irén, az SZMPSZ
Központi Irodájának vezetője

tartotta meg záróbeszédét. A 24. nyári egyetem Jókai Mór szobrának megkoszorúzásával
ért véget.
–zam–

Több, mint nyolcezer fiatal fordult meg Martoson!

Vasárnap bezárta kapuit a régió
legnagyobb ifjúsági rendezvénye

A főcím talán csalóka is, hiszen a MARTFESZT,
amely a Via Nova Ifjúsági Csoport kezdeményezéséből jött létre, nem csupán a tizen- és huszonéveseké. A jól
átgondolt programösszeállításnak köszönhetően az előadásokon, fórumokon bizony jócskán részt vettek középkorúak és
nyugdíjasok is.
És talán még maguk a szer- fiatalsága nem csupán könnyed
vezők sem gondolták, hogy szórakozásra vágyik, hanem
három év alatt ekkora sikert az árnyat adó hűs fák alatt a
és ismertséget tudnak kivívni „mindentudás” vágya is erősen
maguknak. Mindenesetre be- él. Még vasárnap délután sem
igazolódott az, hogy napjaink került sor sátorbontásra, hiszen

olyan előadók válaszoltak a
kérdésekre, mint Duray Miklós, Jankovics Marcell, nem
szólva arról, hogy az öt nap
egyfajta megkoronázásaként
Böjti Csaba ferencesrendi szerzetes tartott rendkívül ízesen
előadott beszámolót a romániai
magyarság életéről, mindennapjairól. Jövő heti számunkban visszatérünk az eseménysorozatra.

A kisfiú testét Karvánál adták vissza
az öreg Duna hullámai

Július 7-én, kedden a délutáni órákban a 13 éves Kevin és barátja, a 10-éves Viktor a dunamocsi Duna-szakasz egy olyan részén próbáltak meg fürödni, amely nem csupán elhagyatott, de medre erősen tagolt. Kevin beugrott a vízbe és azonnal elmerült. Kis barátja, Viktor
azonnal segítségért futott, de hiába. A komáromi tűzoltók, a bátorkeszi és ógyallai rendőri
egységek a késő esti órákig kutattak Kevin után a helyszínen, a parton és annak környékén
is, sajnos eredménytelenül. Éjjel felfüggesztették a keresést, de szerdán a hajnali óráktól
tovább folytatták. Szombaton a nyitrai rendőrség szóvivője jelentette, hogy Karvánál megtalálták a fiú holttestét. Dunamocs gyászol.

53. Járási Dal- és Táncünnepély

Szombaton a Csemadok Komáromi Területi Választmánya, Kolozsnéma önkormányzata
és a helyi Csemadok szervezésében megrendezett hagyományos népművészetei fesztivál
valóban gazdag programmal várta a folklór szerelmeseit. A megnyitón Szalay Rozália, Kolozsnéma polgármestere mellett Petheő Attila, a Csemadok járási szervezetének elnöke és
Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke is köszöntöte a résztvevőket.
Hagyományőrző- és kultúr- a gelléri Amazonok Tánc�- TEKKNŐ együttes adott fercsoportok, valamint szólisták csoport, a Napraforgó Gyer- geteges koncertet, majd folykövették egymást a színpa- meknéptánc-együttes
Per- tatódott a hagyományőrző
don. Fellépett Pécsi Virág betéről, a gútai Kis-Dunaág és kultúrcsoportok fellépése.
Veronika énekes Nagyke- Női Éneklőcsoport, a nasz- Színpadra lépett a lakszakálsziről, az ímelyi Búzavirág vadi Búzavirág Férfi Ének- lasi Jácint Éneklőcsoport,a
Népdalkör, a kolozsnémai lőcsoport, az ímelyi Szíkes naszvadi Sústya CiterazeneBeke Dóra és Fábik Flóra Citerazenekar, az ógyallai kar, a Madari Hagyományőrénekes páros, a tanyi Lila- Őszirózsa folklórcsoport, a ző Népdalkör.
akác Népdalkör, a Gönyüi perbetei Árvalányhaj Népdal- A népművészeti fellépők műNépdalkör, az ekeli Kiss La- kör, a lakszakállassi VaLakik sora után operettgálára került
jos népdalénekes, a Marcel- Tánccsoport, a naszvadi Bú- sor Bernáth Tamás főszerepházai Hagyományő Csoport, zavirág Női Éneklőcsoport, a lésével, majd hajnalig tartó
a naszvadi Búzavirág Vegyes dunaradványi Búzavirág Ha- utcabállal zárta idei rendezÉneklőcsoport, a pathi Pi- gyományőrző Népdalkör. Ezt vényeit a kolozsnémai Dalros Tulipán Éneklőcsoport, követően a Mc HAWER és és Táncünnepély.
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Komárom városa a közérdekben végzett munkáról szóló, többször módosított
552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében, valamint Komárom város
Munkarendjének 2004. 4. 1-jén keltezett 3. §-a, továbbá Komárom város
Munkarendjének 2011. 6. 15-én keltezett módosítása értelmében

pályázatot hirdet
a Komáromi Városi Hivatal
fejlesztési főosztálya vezetői posztjának betöltésére

„Mire a falevelek lehullanak, otthon lesztek szeretteitek körében, győztesen.” II. Vilmos német császár 1914 nyarán tette ezt az elhamarkodott
ígéretet katonáinak, s hogy mi lett a vége, azt minden történelmet ismerő
ember tudja, mint ahogy azt is, hogy a politikai propagandának már akkor sem lehetett, s azóta sem érdemes hitelt adni. A négy és fél évig tartó,
rengeteg szenvedést okozó első világháború emlékét, eseményeit idézi az a
vándorkiállítás, mely július 11-től augusztus 27-ig tekinthető meg a Duna
Menti Múzeum főépületében.
Az első nagy világégés legfőbb jellemzői a háborús propagandával, a hősi kultusszal
ellentétben a frontokon hősi
halottak, sebesültek, rokkantak, fogságba esők milliói, a
hátországban pedig özvegyek,
árvák, rekvirálás, jegyrendszer, nyomorúság és szenvedés voltak. A mai Szlovákia
területéről az Osztrák-Magyar Monarchia csapataiba
közel 400 ezer férfit soroztak
be, az áldozatok és eltűntek
száma meghaladta a 69 ezret.
Szinte minden településnek
vannak saját I. világháborús
hősi halottai és majd minden
családban őrzik az első világégés emlékét egy elvesztett,
vagy megrokkant családtag,
szerencsésebb esetben pedig
a frontot megjárt dédapa elbeszélései kapcsán. A tavalyi centenárium alkalmából
a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma, valamint
a Hagyományok és Értékek
Polgári Társulás országos
méretű gyűjtést indított a még
fellelhető dokumentumok és
tárgyi emlékek felkutatására.
Az emléktárgyak, fényképek,
levelezőlapok és egyéb dokumentumok anyagából készült
vándorkiállítás bepillantást
nyújt a harctéren küzdő katonák életébe és az otthon
maradottak hétköznapjaiba.
A látogató időrendi sorrendben értesülhet a háború előzményeiről, az azt megelőző
„boldog békeidők” illúziójáról, a nagyhatalmak közötti,
háborúba torkolló feszültségről, a két szembenálló katonai
tömb kialakulásáról, a szarajevói merényletről és a mozgósításokról. Megismerkedhet a harctéri élettel, a tábori
posta intézményével, mely
a hátországgal való kapcsolattartást biztosította sokszor
csak az engedélyezett obligát
„Én jól vagyok, csókollak
benneteket” szövegű tábori
levelezőlapokon
keresztül.
Megszemlélheti a jellegzetes
csukaszürke katonai viseletet
és olyan, a mai ember számára már ismeretlen kiegészítő-

ket, mint a málhazsák, tábori
ásó, kulacs, kenyérzsák és
társai. Nyomon követhetjük
a harcterek kialakulását, az
orosz betörést és a lövészárkokban folytatott harcokat,
melyekről tudni kell, hogy
eső után hideg, sáros lyukakká
váltak, az olasz fronton pedig
az elviselhetetlen hőségtől
voltak a fegyverropogások
közötti csöndben is kibírhatatlanok, nem beszélve az
élősködők és a rágcsálók seregéről, akikkel a szerencsétlen
katonáknak meg kellett osztaniuk az árkokat és mindennek
következtében az állandó járványveszélyről. A kiállítás természetesen bemutatja a hátor-

világháború a modern propaganda kialakulásának fontos
állomása volt, mely valóságos
tömegfegyverré vált, mobilizálva az egész lakosságot.
A plakátok optimizmusa, a
mozifilmek hősi illúziója természetesen messze nem tükrözte a szomorú valóságot. A
háborús propaganda további
velejárója volt a hősi és vezérkultusz, mely ebben az időben
ugyancsak hihetetlen méreteket öltött, gondoljunk csak
a Ferenc József arcképével
díszített tárgyakra, amelyek
észrevétlenül beszivárogtak az
emberek mindennapi életébe.
S hogy mi lett a II. Vilmos
császár által oly rövidnek jó-

A munkaviszony kezdete 2015. szeptember 1.
Alapvető követelmények és a szükséges képesítések
Szakmai alkalmasság:
– másodfokú egyetemi végzettség
– a hatályos jogszabályok ismerete a fejlesztés és a közbeszerzés területén
– a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 3. §-a
		 betartása
Egyéb kritériumok és elvárások:
– legalább hároméves szakmai tapasztalat – vezetői beosztás,
– vezetői, szervezési és kommunikációs készség, önálló szakmai döntéshozatali képesség,
– rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban, magyar és idegen nyelv ismerete előny
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét (hiteles fénymásolatát) a pályázat lebonyolítása előtt
küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.
A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat :
– a pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz
– a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú koncepció a megpályáztatott munkakörre
maximum 3 oldal terjedelemben
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak
alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében.
Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:
– a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
– szakmai képesség és tapasztalat vagyongazdálkodási tevékenység területén
– végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postán
elküldeni a városi hivatal címére: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno legkésőbb 2015. július 27-ig, vagy személyesen leadhatják a városi hivatal iktatójában Mestský
úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno legkésőbb 2015. július 27-én déli 12 óráig. A
borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci Odboru rozvoja – Neotvárať!”
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallgatás
előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.
Komárom, 2015. június 24.
Stubendek László mérnök, polgármester

Komárom városa a közérdekben végzett munkáról szóló, többször módosított 552/2003
sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében, valamint Komárom város Munkarendjének 2004. 4. 1-jén keltezett 3. §-a, továbbá Komárom város Munkarendjének
2011. 6. 15-én keltezett módosításának értelmében

pályázatot hirdet
a Komáromi Városi Hivatal kulturális és iskolaügyi főosztálya
vezetői pozíciójának betöltésére

szág életét is, ahol nemcsak a
fronton harcolókért aggódtak,
hanem a saját megélhetésükért
is küzdöttek, hiszen minden a
haditermelésnek volt alárendelve, így hamarosan hiány
keletkezett a legalapvetőbb
élelmiszerekből is, s bevezették a rekvirálást, új adókat,
hadikölcsönt, a jegyrendszert,
s a fronton levők helyett itthon
a nőknek kellett elvégezniük a
legnehezebb munkákat is. Korabeli fényképekről ismerkedhetünk a hadifogolytáborok
életével, melyek, mint megtudhatjuk, Dunaszerdahelyen,
Nagymegyeren is voltak.
És ha már háborúról van szó,
természetesen nem maradhat
el a kultusz és a propaganda
témája sem, hiszen az első

solt I. világháború szomorú
mérlege, erről szól a kiállítás
zárófejezete: 38 ország sodródott bele, a gyarmatokkal
együtt a világ akkori népességének kétharmada. A harcokban és azok következtében 10
millióan vesztették életüket,
20 millióan sebesültek meg és
több millió civil áldozat is a
háború veszteségeihez tartozik. Négy birodalom omlott
össze és kilenc új állam jött
létre, mérhetetlen sok szenvedés és egyéni tragédiák árán.
Éppen ezeknek az egyéni
tragédiáknak a bemutatására
törekedtek a kiállítás összeállítói. Tekintsék meg, igazán
tanulságos...
-nkzs(Németh István felvételei)

A munkaviszony kezdete 2015. szeptember 1.
Alapvető követelmények és a szükséges képesítések
Szakmai alkalmasság:
– másodfokú főiskolai végzettség – Az elbírálás alapjául az iskolák vonatkozásában megkövetelt
képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai
és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 390. törvény értelmében, amellyel módosul és kiegészül a 2009. évi 317. sz. törvény hatályos rendeletei értelmében és a 2009. évi 437.
sz. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.
– első atesztáció – I. kvalifikációs vizsga, illetve annak más, adekvát formával való helyettesítése
a T.t. 317/2009-es számú törvénye 61. §-a 7-es bekezdése értelmében.
– a közigazgatásban és az iskolaügyben hatályos jogszabályok ismerete,
– a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló, többször módosított 552/2003
sz. törvény 3. §-a betartása
Egyéb kritériumok és elvárások:
– legalább hároméves szakmai tapasztalat – vezetői beosztás, szervezési és kommunikációs készség,
– kedvező előfeltétel önkormányzati, államigazgatási szakmai tapasztalat,
– önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– magyar, német, angol nyelv ismerete szóban és írásban előny a pályázó számára
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét (hitelesített fénymásolatát) a pályázat lebonyolítása előtt
küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.
A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat:
– a pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz
– a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú koncepció – maximum 3 oldal terjedelemben
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak
alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében.
Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:
– a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
– szakmai képesség és vezetői tapasztalat
– végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban
postán elküldeni a városi hivatal címére:
Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno legkésőbb 2015. július 27-ig,
vagy személyesen leadhatják a városi hivatal iktatójában: Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad
3, 945 01 Komárno, legkésőbb 2015. július 27-én déli 12 óráig.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci OŠK – Neotvárať!”.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallgatás
előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.
Komárom, 2015. június 24.
Stubendek László mérnök, polgármester
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A bérgyilkos megbízói még ismeretlenek...

Öt évvel ezelőtt dördült el a fegyver, amely családi háza közelében, felesége szeme láttára kioltotta Ógyalla korábbi polgármestere, megyei képviselő és az MKP járási elnöke, Basternák
László életét. A vasárnapi megemlékezésen Farkas Iván, az MKP országos alelnöke ismertette a
párt szétesését – a HÍD tagjainak kiválását – követő időszakot, annak megerősödését, amelyben
oroszlánrészt vállalt Basternák László a maga higgadtságával, eltökéltségével. Ma már tudjuk,
hogy az MKP országos konferenciáján olyan ügy hátterét akarta nyilvánosságra hozni, amely
„ az MKP-t is megrázza, de a HÍD szétesését eredményezi”. Egy nappal korábban megölték.
A rokonok, barátok, az MKP országos és járási képviselete helyezte el koszorúit a megemlékezésen, majd közösen vettek részt a Szent László-templomban a megemlékező szentmisén, amelyet az elhunyt barátja, Elek László komáromi esperes-plébános celebrált. Prédikációjában
az emberi mulandóságra, a megbocsátásra hívta fel a figyelmet, s velük együtt az emlékezés
szükségességre, hiszen csak az hal meg, akit elfelednek...

Nálunk a háromszorosát fizeti a biztosító, mint Magyarországon

Jó üzlet a CT-vizsgálat Szlovákiában

Működésbe lép
Szlovákia garanciavállalása?

Az euróövezet tagjaként, hosszúra nyúlt parlamenti vitákat
követően 2011-ben, majd 2012-ben Szlovákia belépett a Görögország hitelezését, segélyezését szolgáló mentőövek rendszerébe. Az euróövezet tagjaként az országnak sok választási
lehetősége nem volt, ám akkor is tudtuk, hogy az 1. és a 2.
mentőöv szabályzatával szembeni kritikátlan, feltételek nélküli
megfelelés egyszer megbosszulhatja magát. Ez az időpont egyre inkább közeleg.
Ami a fejtörést és a Magyar Közösség Pártja Gazdasági Tanácsa tagjainak akkori hezitáló, inkább elutasító hozzáállását
okozta, az Szlovákia teljesen kiszolgáltatott helyzete volt. A
mentőövek, a garanciavállalás szigorú, feszes szabályzatát
ugyanis az euróövezet legerősebb országai diktálták, a kisebb
gazdaságok, az euróövezethez legkésőbb csatlakozott országok ehhez csupán alkalmazkodtak. Másfelől gondot okozott
számunkra a garanciavállalás Szlovákiára eső aránytalanul
magas összege, amely az ország lakossága és gazdasága teljesítőképessége arányát messze felülmúlta, az övezet további 17
országához mérten. Tulajdonképpen fajlagosan Szlovákia vállalta önmagához képest a legmagasabb garanciát a mentőövek
mechanizmusában. S az olyan tényezőket, mint a bérek és a
nyugdíjak átlagos nagysága, viszonyítva az euróövezet további
országaihoz, figyelembe sem vettünk. Pedig megért volna egy
misét, ha csupán a mi garanciavállalásunkra, segélyezésünkre
váró akkori Görögország és az akkori Szlovákia átlagos adatait
hasonlítottuk volna össze. Diametrális, nagyságrendbeli különbségeket tapasztaltunk volna. Mondjuk egy az öthöz. Hogy
is volt akkor a mentőövekkel? Mely ország polgárai, társadalma szolgált volna rá inkább a nemzetközösség támogatására?
Egyetlen parlamenti párt volt akkoriban, a Szabadság és a
Szolidaritás Pártja, amely kritikusan, szkeptikusan, a fajsúlyos kérdéseket az asztalra téve próbálta megvilágítani az
akkori történéseket. Érvelése több tekintetben megegyezett
a Magyar Közösség Pártja Gazdasági Tanácsának érvelésével. Mivel akkor már nem voltunk parlamenti párt, hangunk
kevésbé hallatszott, mint a parlamenti SaS hangja. Mi akkor
csupán óvatosságra intettük a döntéshozókat. Óvatosságra,
amely a döntéshozók döntésének későbbi következményeit
illeti. Amennyiben Görögország végleg csődöt jelent, működésbe lépnek a mentőövek, Szlovákiának 1,6 milliárd eurónyi
garanciavállalása válik időszerűvé, az állami költségvetés kiadási tételévé. Igaz, a kiadás lejárta 2022-re datálódik. Így is
fájdalmas tétel, hatalmas kiadás lesz, az állami költségvetés
éves kiadásainak egytizede. Mondjuk az egyik fontosabb tárca
éves kiadásainak megfelelő összeg.
A levonható tanulságok: az érem egyik oldala a szolidaritás, a bajba jutott szövetséges ország megsegítése. Azonban az érem másik oldala, hogy nem mindig kifizetődő felsőbb utasításra, feltételek nélkül,
kritikátlanul, az ország érdekeit megkérdőjelezhető rendszerbe lépni. Az utóbbi tanulsága az, amelynek keserű piruláját a közeljövőben minden bizonnyal le kell majd nyelni.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

GASPON & PERSONAL
pracovná agentúra

Kicsiny hazánkban nemcsak a CT-berendezések vásárlása, hanem üzemeltetése is jó üzlet, meretében még felháborítóbb,
Ponúka prácu v Čechách s nástupom ihneď
igaz ennek a lehetősége nem akárkinek adatik meg. A vizsgálatokat magáncégek végzik az hogy időről időre felmerül, a
Operátorka vo výrobe – ponúkaný plat od 3,80€/hod
egészségbiztosítókkal kötött szerződés alapján, és mint a Transparency International Slo- betegnek mi mindenért kellene
v čistom + bonusy, ubytovanie zabezpečené,
vensko vizsgálódása alapján kiderült, a cégcsoport sokkal drágábban végzi ezeket, mint fizetnie, illetve többet fizetnie,
práca v sede, 8 hodinové smeny.
például Magyarországon, vagy Csehországban.
hogy az egészségügyi ellátás
Ugyanez a helyzet az MR-vizs- tás. Az esélyeket mindenesetre MR-vizsgálatokra szakosodott színvonalát növelni lehessen,
Výkon práce – okolie Plzne.
gálatok terén is, Szlovákiában jelentősen növeli azt a tény, ha cégcsoport 2009-től 2013-ig 54 illetve, hogy annak rendszere
Tel.kontakt: +421910 904 801
háromszor annyit fizet érte a valaki valamilyen kapcsolat- milliós bevételt ért el, s 15 mil- össze ne omoljon…
-zsubiztosító, mint déli szomszé- ban áll az Általános Egészség- lió eurós haszna volt. Ennek isdunknál. Ennek ismeretében biztosító igazgatójával, például
igazán nem meglepő az ugyan- ha annak történetesen nyolcvan
Komárom városa a közérdekben végzett munkáról szóló, többször módosított 552/2003 sz. törvény 5. §
csak a TIS által feltárt tény, esztendős hölgyrokonával is
hatályos rendeleteinek értelmében, valamint Komárom város Munkarendjének
hogy az üzemeltető magáncé- van közös cége.
2004. 4. 1-jén keltezett 3. §-a, továbbá Komárom város Munkarendjének
gekkel kötött szerződések át- S hogy mekkora „falatról” van
2011. 6. 15-én keltezett módosításának értelmében
láthatatlanok, nem tudni minek szó, annak érzékeltetésére állpályázatot hirdet
alapján esett épp rájuk a válasz- jon itt a tény, hogy a CT- és

Nem bántják az offshore-t

Igazán senki számára nem meglepő, hogy az úgynevezett offshore
törvényt a kormány által beterjesztett változatban fogadta el a
parlament. Csak a közbeszerzésen induló cégek lesznek kötelesek
nyilvánosságra hozni valós tulajdonosaik névsorát, bár az ellenzék több javaslatában is próbálta kiterjeszteni a törvény hatályát
többek között minden olyan vállalatra, mely közpénzt kezel.
Ugyancsak elbukott az a javas- Micimackó barátai és üzletfelei
lat is, mely az egészségügyi tehát továbbra is jól ellesznek
vállalkozásokra, az egészség- a Százholdas Pagonyban, és
biztosítókra és szolgáltatókra zavartalanul élvezhetik annak
terjesztette volna ki a törvény gyümölcseit, például az egészhatályát, azaz a valódi tulajdo- ségügyi szolgáltatások kínálta
nosok felfedését. Az offshore finom falatokat. A jogszabály
törvény tehát fogatlanra sikere- életbe lépését követően a végdett, minden bizonnyal nem vé- ső kedvezményezettek (valós
letlenül. Mindezt az ellenzéki tulajdonosok) nyilvántartását a
Lucia Žitňanská a következő- Közbeszerzési Hivatalnak kell
képpen kommentálta: „A Smer vezetnie azon cégek esetében,
számára a jól működő államnál melyek
közbeszerzéseken
fontosabb a baráti vállalkozá- akarnak indulni. A pályázat
sok komfortja.” Végeredmény- kiírója a jövőben nem köthet
ben mindehhez nem nagyon szerződést olyan céggel, mely
van mit hozzáfűzni, hiszen aki nem szerepel a nyilvántaregy kicsit is figyelemmel kíséri tásban, s utólag is szerződést
a kicsiny hazánkban zajló ese- bonthat. Ha ezt nem teszi meg,
ményeket, maga is levonhatja a pénzbüntetésre számíthat ő is
saját következtetéseit.
és a beszállító is.
-zsu-

a Komáromi Városi Hivatal gazdasági főosztálya vezetői posztjának betöltésére

A munkaviszony kezdete 2015. szeptember 1.

Alapvető követelmények és a szükséges képesítések
Szakmai alkalmasság:
– másodfokú egyetemi végzettség,
– a hatályos önkormányzati jogszabályok ismerete, főleg gazdasági és pénzügyi területen,
– a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 3 §-a betartása
Egyéb kritériumok és elvárások:
– legalább hároméves szakmai tapasztalat vezetői beosztásban közgazdaság területén,
– vezetői, szervezési és kommunikációs készség, önálló szakmai döntéshozatali képesség,
– rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
– számítógépes ismeretek – MS Office
– a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban, magyar
és idegen nyelv ismerete előny
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített
másolata,
– áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét (hiteles fénymásolatát)
a pályázat lebonyolítása előtt küldje el. A jelentkezéskor kérjük
feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.

A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat :
– a pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz
– a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú koncepció a
megpályáztatott munkakörre – max. 3 oldal
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as
számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében.
Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:
– a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
– szakmai képesség és tapasztalat
– végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó
okiratokkal együtt, lezárt borítékban postán elküldeni a városi hivatal címére: Mestský úrad v Komárne,
nám.gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, legkésőbb
2015. július 27-ig, vagy személyesen leadhatják a városi hivatal
iktatójában: Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01
Komárno, legkésőbb 2015. július 27-én déli 12 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie – vedúci Ekonomického odboru – Neotvárať!”
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7
nappal a pályázati meghallgatás előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.
Komárom, 2015. június 24.
Stubendek László mérnök,
polgármester
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Növényvédelem

Intelem

Időszerű munkák a kertekben
Július a kiskertekben

Júliusban végre megjött a várva várt eső, ami véget vetett
az aszálynak. Azóta viszont
hirtelenjében visszaesett a hőmérséklet, itt-ott kisebb esők
is hullottak azóta és ilyenkor
ebben a párás, meleg környezetben gyorsan terjednek a növényi betegségek, a kártevők.
Szőlőben például nagy veszélyt jelent a peronoszpóra,
a lisztharmat és a szürkerothadás. Ezek ellen érdemes a
hosszabb hatástartamú, kombinált szereket választanai.
Néhány a gazdaboltokban is
kapható készítmények közül:
Rézoxiklorid, Bordói lé+kén,
Zenatil R, Quadris, Miltox
Special Extra WP+Thiovit jet,
Vegasol.
Magas hőmérsékleten és páratartalom mellett hamarabb
megbetegszik a krumpli is,
főleg a burgonyavész és az alternáriás betegség okoz károkat. A tünetek nemcsak a levélen látszanak, hanem maga a
gumó is használhatatlan lesz.
Néhány hatásos szer ellenük:
Ridomil Gold, Forum, Mikal,
Acrobat, Amistar, Curzate és
Galben. Burgonyabogár veszély esetén valamilyen rovarölő szert is keverni kell a
permetlébe: például Actarat,
Cyperilt, Match-t, Nomoltot,
Novadort vagy Ripcordot. A
paradicsom legveszélyesebb
gombás betegsége, a paradicsomvész terjedéséhez is
kedvező a körülmények, ezért
ha egészséges termést szeretnénk, megelőző jelleggel kell
permeteznünk. Jók ellene általában a peronoszpóra elleni
készítmények, a réztartalmú
szerek, és például a Vitra, a
Vondozeb, az Amistar, illetve
a Ridomil Gold.

Az esős, meleg idő tönkreteheti az uborkát, a tököt, a
dinnyét, a cukkinit és a patisszont is. Veszélyes lehet a
peronoszpóra, mert a levél
teljesen elszáradhat, és utána
nem lesz mit szüretelni. A betegség megelőzésére jók a réztartalmú szerek és például az
Acrobat, az Aliette, a Kocide
Combi, a Fusilan és Proplant
is. Lisztharmat ellen kéntartalmú készítményt kell bevetni,
választhatjuk például a Topsint, a Rézként és Karathene-t
is. Ezekkel a szerekkel, és az
Amistarral a paprikalisztharmat ellen is permetezhetünk.
Paprikánál esős időben gondot
okoz még a baktériumos lágyrothadás is, ami ellen például
Kasuminnal és Championnal
védekezhetünk.
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-, illatés zamatanyagokat termelni
és ennek következtében
gyenge minőségű szőlőt,
illetve mustot fogunk betakarítani.
Érik a szőlő
Ezért kell most megválogatni a szőlőtőke hajtásait:
az egymáshoz túlságosan
közel levő, a tőke belsejébe törekvő és a fürtöt nem
viselő hajtásokat tőből le
kell törni. Az így keletkező sebek gyorsan beforrnak! El kell kezdeni a levelek tövéből (hónaljából)
előtörő hajtások eltávolítását
is, ami ugyancsak kitördeléssel történik. A munka eredmé-

nye a napsütötte, levegős tőke
lesz, amely eredményesen
védhető meg a kártevőktől és
a gombabetegségektől is.
A gyümölcsösben is sok a tennivaló. A legtöbb gyümölcsmoly továbbra is intenzíven
rajzik. A szüretig folyamatosan számítani kell a jelenlétükre, károsításukra. Megszűntek
az egyértelmű rajzáscsúcsok.
A hullott gyümölcsök megsemmisítésével és a hernyófogó övekkel is gyéríthetjük a
molyokat.
A mandula súlyos betegsége
a ventúriás varasodás. Levélhullást okozhat, a vesszőket
és a termést is károsíthatja, az
őszibarackon, a kajszin, s néha
a szilván is. Tünete hasonlít
a csonthéjasok levéllikasztó
gombájának a kórképéhez,
mely viszont megtámadhatja
a mandulát is. Réz és a Topas
100 EC is engedélyezett.
A diót is érdemes védeni, mert
már néhol a levélen és a termésen is megjelent a gnomóniagomba tünete, pedig még
mesze van a szüret. A legtöbb
réztartalmú szer engedélyezett

ellene, így pl. Champion 50
WG, Astra, stb.
–la–
A júliusi megfejtéseket augusztus 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe:

Dunatáj szerkesztősége,

Nádor utca 39., 94501 Komárno
E-mail cím:

dunataj@zoznam.sk

Stredná odborná škola technická
Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno

prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2015:

• učiteľa odborných elektrotechnických predmetov
– požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore
• majstra OV v odbore stavebná výroba
• majstra OV v odbore grafik digitálnych médií
– požaduje sa vyučenie a maturita v príslušnom alebo
príbuznom odbore
• školníka
– požaduje sa stredné odborné vzdelanie

Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Mostanában szeret egyedül
lenni, sőt keresi is ennek a lehetőségét. A sok ügyfélkapcsolattal
járó munkának ez tipikus tünete. Ne ijedjen meg, ez még messze
nem jelenti azt, hogy képtelen lenne kapcsolatok kialakítására,
hiszen most is többen érdeklődnek ön iránt!
HALAK (február 21. – március 20.) Kedvességgel bármit el tud
érni szerelménél vagy családtagjainál. Fontos azonban, hogy
ezzel ne éljen vissza és ne használja ki a környezetében élőket.
A harmonikus kapcsolatok mindig kölcsönösségen alapulnak,
és ezek teszik egyre erősebbé, míg az önzés kimeríti a készleteit.
KOS (március 21. – április 20.) Ha azt akarja, hogy a kezdeti
nagy szerelem varázsa örökké tartson, tegyen az unalom ellen!
Ebben segít minden olyan gesztus, program, hangulat, ami ébren
tartja kedvesében a romantikus érzelmeket. Tegye ezeket az apró
momentumokat élete részévé és garantált a boldogsága!
BIKA (április 21. – május 20.) Ha bármikor lehangoltnak vagy
megbántottnak érzi magát, mindig segít, ha megöleli kedvesét pár
percre. Ez feltölti energiával, helyreállítja önértékelését és újra
áramlani kezd önben az élet. Tudatában kell lennie, mennyire fontosak önnek emberi kapcsolatai és azok harmóniája.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Szeretné rendezni egyik feszült
viszonyát, de egyszerűen nem talál rá lehetőséget. Talán jobb is,
ha még egy ideig emésztgetheti a történteket. Érdemes elgondolkodnia azon, vajon mennyiben múlt önön, hogy így alakult a
helyzet és vajon megtett-e mindent, hogy elkerülje.
RÁK (június 22. – július 22.) Sokan azt gondolják önről, hogy
egyszerűen képtelen objektíven látni a világot és mindig csak azt
veszi észre, ami megfelel az épp aktuális terveinek vagy ötleteinek. Bár van alapja ennek az állításnak, mégis inkább csak végtelen optimizmusa és hite miatt látja ennyire rózsaszínnek a világot.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Mintha csak készen
kapná, folyamatosan támadnak jobbnál jobb ötletei ezen a héten.
Saját, egyéni elképzelései kitűnnek a többi ötlet közül, így jó esélye van rá, hogy talál támogatókat a megvalósításukhoz. Érezni
fogja, mennyire megbecsülik és elismerik munkáját kollégái.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne ígérgessen mindenkinek meggondolatlanul és ne akarja mindenki vágyait beteljesíteni, hiszen hosszú távon nem valószínű, hogy ebben a szerepben
szeretne maradni. Tudnia kell, hogy mostani döntéseivel és tetteivel ad irányt jövőjének. Gondolja tehát végig, kiket és miket
enged be az életébe.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Végigflörtöli ezt a hetet, de vigyázzon, bármennyire jólesik is a rengeteg pozitív vis�szajelzés és akármennyire jó is a tűzzel játszani, könnyen megégetheti magát. Talán épp ön lesz az, aki idővel többet akar és
nem éri be annyival, amennyit egy ilyen jellegű kapcsolat adni
tud.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Különleges hétre számíthat. Egy váratlan utazás váratlan kalandot hoz magával, amelybe végre testestől-lelkestől belevetheti magát. Ez a fajta intenzitás
szükséges ahhoz most, hogy kiszakítsa megszokott gondolataiból
és elkezdhessen másképp gondolkodni és érezni.
NYILAS (november 23- december 21) Előfordulhat, hogy egy
régi barátság most szerelemmé érik. Ha ez a kapcsolat senkinek
sem okoz fájdalmat, nyugodtan belemerülhet a szerelem érzésébe és élvezheti, hogy egy személyben megtalálta a kedvesét és a
barátját. Az ilyen kapcsolatok szinte mindig tartósak!
BAK (december 22. – január 20.) Minden olyan élmény, amelyet
most kudarcnak él meg, hosszú távon előnyösnek vagy legalább
hasznos tapasztalatnak bizonyul majd. Ne felejtse el, hogy minden lépcsőfok megtételéhez szükségünk van bizonyos tapasztalatokra, amelyek nélkül képtelenek vagyunk továbblépni.
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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.

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

* 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.

WALDEK s. r. o.

* Eladó kétszobás családi ház Keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.

Eladó kisebb szőlőprés
és puttony.
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907 341 176.
* Bérbe adók Komárom patinás részében felújított irodahelyiségek. Tel.: 0918 776 773.

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

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

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

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

Bejárati ajtók
már

FOTOSZALON

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

Komárom

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

43,00 eurótól

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól

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

PVC ajtók és ablakok

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

* 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.

0948 252 606.
* Eladó Gútán Rössler
pianíno. Tel.: 0905 944
821.

Töltse nálunk a nyarat!

Balatonakarattyán, festői környezetben,
közel a vízparthoz,
családias jellegű szállodai szobákban,
várja önöket a

* Eladó 8-áras kert (60 méterre
a Pozsonyi úttól), fele szőlő (villany, víz és parkolási lehetőség).
Tel. (este): 035/7700 256.

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

Vivien Hotel!
Kényelem, otthonias légkör,
alacsony árak!
Hívjon, érdeklődjön!

0036 70312 9119

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 18-tól 24-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, 10.00
Babavilág, 10.30 Kandász
Travel, 14.00 Tűz és víz
(török), 16.00 Columbo:
Béke poraira (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Túl az Óperencián (amer.), 21.55 A
mexikói (amer.), 0.30 Meg
gyanúsítva (francia-amer.),
2.40 A férjem védelmében
(amer.)

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 12.45 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Idétlen időkig (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Vad évad
(amer.), 21.10 Bad Boys
(amer.), 23.45 Az ember
gyermeke (amer.-angol), 1.55
Psych (amer.)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.10
Kalandor, 11.35 Street
Kitchen, 13.00 Az élet csajos oldala (amer.), 13.55
A harc törvénye (amer.),
16.00
Grace
(amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz, 19.10 A szuper
exnőm (amer.), 21.00 Terminátor 3 (amer.), 23.05
A tengerészgyalogos 2
(amer.), 1.05 Óceánok úrnői (amer.)

RTL II

9.00 Behajtók, 11.00 A
pletykafészek (amer.), 12.55
Dallas (amer.), 14.35 Nagy
szám!, 15.35 Nyomtalanul (amer.), 17.35 Érintés
(amer.), 18.35 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 19.35
Alkonyat (amer.), 22.00 A
belső ellenség (amer.), 23.00
Gyilkos hajsza (amer.)

M2

11.35 Phineas és Ferb,
13.15 Született kémek,
14.00 Szófia hercegnő,
14.30 Grimm mesék, 17.35
Rolie, Polie, Olie, 18.55
Fejtörők kicsiknek, 19.20
Maja, a méhecske, 20.30
Böngésző, 21.00 Én vagyok itt, 22.40 Monty
Python Repülő Cirkusza

Duna tv

9.25
Egy
rendőrkutya
kalandjai (amer.), 11.30
Csodabogár, 13.15 Székely vágta, 14.15 Fogjunk
tolvajt! (amer.), 16.00
Szeretettel Hollywoodból,
16.30 Balatoni nyár, 18.00
Híradó, 18.30 Szerencse
szombat, 19.30 A három
testőr Afrikában (magyar),
21.05 Amadeus (amer.),
0.05 Tortúra (amer.)

Duna World

9.20 Család-barát, 11.20
Ízőrzők, 12.05 Nótacsokor,
13.15 Aranyfeszt, 14.40
Három sárkány (magyar),
16.20 Csodabogár, 16.50 Az
utolsó előtti út, 19.10 Csináljuk a fesztivált!, 20.00
Mindenből egy van, 21.30
Munkaügyek, 23.25 Itthon
vagy!

Pozsony 1

12.20 Öröm az élet, 12.55
Szlovákia
LEG-faluja, 14.00 Egy lépésre a
mennyt ől (olasz), 15.55
A becsületes Osceola (német), 17.45 Építs házat,
ültess fát!, 18.25 Szlovák
ízek, 19.00 Híradó, 20.20
A szerelem nem ismeri
a háborút (olasz), 22.15
A megszelídített hegy
(amer.), 0.25 Elisa (olasz)

Pozsony 2

12.45
Folklórfesztivál,
14.00 Tenisz, 15.00 Kerékpározás, 16.00 Tenisz,
18.40 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.20 Valószínűtlen
történet (német), 22.55
Erotikon

Markíza tv

12.50 Alkonyat (amer.),
15.25 Zita a nyakamon,
16.10 Valóságshow, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30
Pompeie
(amer.), 22.40 A kis nagy
harcos (amer.), 0.40 Pompeie (amer.)

JOJ TV

10.35 A legjobb szlovák
torták, 12.30 Inkognitó,
14.00 Reality show, 15.40
Az abszolvens (amer.),
17.35
Családi
ügyek,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 A veszélyes
zsákmány (francia), 23.00
Halálra ítélve (amer.)

TV2

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.50
A Muzsika Tv bemutatja!,
11.55 Hazug csajok társasága (amer.), 13.50 Fiúk
a parton (amer.-ausztrál),
15.55 Szindbád hét próbája
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.50 Vizesnyolcas (amer.), 21.35
Rés a pajzson (amer.), 23.45
Portré

RTL II

9.20 Gyilkosság három felvonásban (amer.), 11.15
Segítség, bajban vagyok!,
16.10 Alkonyat (amer.),
18.40 Mi kell a nőnek?
(amer.), 21.00 Jo, a profi
(francia-angol), 22.00 Heti
hetes, 23.00 Mi kell a nőnek? (amer.)

M2

13.25 Született kémek,
13.45 Tintin kalandjai,
14.10 Varázslók a Waverly helyből, 15.00 Arsene
Lupin, 15.30 Garfield és
barátai, 16.25 A MacLean család, 18.40 Pom-Pom
meséi, 19.10 Nagymaci és
Cin, 19.20 Maja, a méhecske, 20.30 Böngésző, 21.00
Fifti-fifti (amer.), 22.40
Sikersorozat
(amer.-angol), 0.10 Párizsi mentősök
(francia)

Duna tv

9.10 Isten kezében, 11.05
Evangélikus
riportok,
13.25
Székely
vágta,
14.30 A varjú a toronyórán
(magyar), 16.00 Balatoni
nyár, 18.40 Rámenős páros (német), 19.30 Neveletlen hercegnő 2 (amer.),
21.00 Mission: Impossible
(amer.), 23.25 Jabberwocky (angol)

Duna World

9.25 Család-barát, 11.00
Rúzs és selyem, 12.05 Nótacsokor, 13.15 Szabadság tér 89, 14.05 Szenes
Iván írta, 14.50 Örökzöld
dallamok, 15.20 Az utolsó előtti út, 16.20 Képek
az árvízről, 18.35 Szép,
szőke szerelmünk, a Tisza, 19.30 Maradj velem,
20.00 Balázs Fecó koncertje,
21.30
Munkaügyek, 22.50 Fapad

Pozsony 1

13.00
Poirot
(angol),
14.45
Mindenki
ellen
(cseh), 16.40 Senki sem
tökéletes, 19.00 Híradó,
20.20 Az oroszlán télen
(amer.), 22.50 Egy lépésre
a mennyt ől (olasz), 0.40
Poirot (angol)

Pozsony 2

14.15 Tour de France,
15.15 Tenisz, 16.15 Tour
de France, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 21.45 Egy
lövéssel több (szlovák),
23.05 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv

7.20 Madagaszkár pingvinjei, 10.55 Kincsvadászok,
12.50 A rendőr New Yorkban (francia-olasz), 15.00
Tegnap felébredek (cseh),
17.35 Szomszédok, 18.25
Kredenc, 19.00 Híradó,
20.30 Világinvázió (amer.),
23.05 Az utca királyai
(amer.)

JOJ TV

11.35 Majdnem férjezett
(amer.),
13.35 Vigyázz
a léggömbökre! (amer.),
15.35 Eragon (amer.), 17.50
Itt a nyár!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Pí élete
(amer.), 23.35 Éjjeli őrjárat (amer.), 2.05 Gonoszok
(cseh)

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 Hőhullám, 21.20 Hal a
tortán, 22.30 Doom (amer.),
3.00 Zsaruvér (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 Hőhullám, 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
Hőhullám, 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.), 1.15
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 Zene és
szöveg (amer.), 23.55 Tökéletes célpont (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 Heston
Blumenthal lehetetlen küldetése, 13.45 A sors üldözöttje
(amer.), 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry, 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, 15.15 Kedvencek a világ körül, 17.00 Lóti
és Futi, 17.35 Napfény farm,
17.55 Peppa malac, 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,
15.10 Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.35 Don Matteo (olasz),
19.40 A hegyi doktor (német), 20.30 Kékfény, 21.35
JAG (amer.), 22.25 Tetthely (német), 0.00 Indián
magány (amer.)

Duna World

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 Heston Blumen
thal lehetetlen küldetése,
17.05 Tom és Jerry, 18.00
A királynő (angol-francia),
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, 14.10 Kenguk, 16.00
Rolie, Polie, Olie, 17.05 Lóti
és Futi, 18.00 Peppa malac,
18.40 Nyuszi Péter, 19.15
Nagymaci és Cin, 20.30 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Twin Peaks (amer.),
0.25 A médium (amer.)

Duna tv

10.20 A hegyi doktor (német), 11.10 Az élet savaborsa, 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni Nyár, 18.00 Híradó,
18.40 Don Matteo (olasz),
19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Párizsi helyszínelők (francia), 21.30 Az
ügyfél (amer.)

11.05 Kárpát expressz,
13.15 Kívánságkosár, 15.45
Virágzó
Magyarország,
16.10 Az utolsó előtti út,
18.20 Öt kontinens, 18.55
Hogy volt?, 19.50 Banán, pumpa, 21.00 Híradó,
21.30 Munkaügyek, 22.55
Fapad (magyar)

Duna World

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.35 Váratlan találkozások,
14.40 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25
Csalók akcióban, 16.55 Talkshow, 17.50 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 A hercegnő (francia-angol), 22.00 Zsaru a
központból (cseh-szlovák),
22.55 Banditák (ausztrál),
23.40 Ravasz banda

Pozsony 1

12.20 Élő panoráma, 14.30
Tour de France, 17.30 Régmúlt idők nyomában, 18.00
Az önök szemével, 18.45
Esti mese, 19.55 Hírek,
20.00 Találmányok, 20.55
Lőjetek
a
zongoristára
(francia), 22.40 Jazz

Pozsony 2

Pozsony 1

Pozsony 2

Markíza tv

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 Négyesben Szlovákián át, 21.20 Az
én bolondos ikertestvérem
(amer.), 23.10 Valóságshow,
0.00 Zita a nyakamon (szlovák), 0.45 Cobra 11 (német)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr
(amer.), 12.55 Pí élete (amer.),
15.45 Vásárlási láz, 17.00
Híradó, 17.25 Tárgyalóterem,
18.15 Afférok, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30
A borosgazdák (cseh), 22.00
Dr. Csont (amer.), 23.40 CSI:
Las Vegas (amer.), 0.40 Nyakkendősök (amer.), 1.35 MASH
(amer.)

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Református
magazin, 15.55 Baptista mazain, 16.05 Útravaló, 17.30
Herman Ottó, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Van képünk
hozzá, 21.30 Munkaügyek,
22.00 Ridikül, 22.50 Fapad
12.15 Grand hotel (spanyol),
13.50 Építs házat, ültess fát!,
14.40 A ravasz banda (angol),
15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Lynley
felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 21.25 Szlovák
receptek, 22.00 Cain kapitány,
23.50 A ravasz banda, 0.45
Linley felügyelő (amer.)
11.50 Élő panoráma, 12.20
Szieszta, 13.10 Ma én játszom, 15.00 Extrém dolgok, 17.35 Régmúlt idők,
18.45 Esti mese, 19.55 Hírek, 20.00 Rózsák háborúja,
20.50 Jules és Jim (francia),
22.35 Szlovákia 2.0

Markíza tv

12.00 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.25 Reflex,
18.00 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 A
muskétások (angol), 21.40
Kincsvadászok
(amer.),
22.45 A skorpió (amer.),
23.50
Gyilkos
elmék
(amer.)

JOJ TV

11.00 A leggazdagabb rendőr (amer.), 13.35 Dr. Csont
(amer.), 14.35 Igen, 15.30
Vásárlási láz, 17.25 Tárgyalóterem, 18.15 Afférok,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.30 A futár (amer.), 21.40
Brooklyn taxi (francia),
22.40 Valóságshow

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.),
0.00 Egy rém modern család
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 Heston Blumenthal lehetetlen küldetése,
13.45 A sors üldözöttje (amerikai), 15.35 Barátok közt,
17.05 Tom és Jerry (amer.),
18.00 Nagyon vadon (amer.),
20.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 21.30 Agymenők
(amer.), 22.00 Szelfi, 23.00
Barátok közt

M2

12.30 Egy csepp víz elég
(ausztrál), 14.15 Kenguk,
15.20 Kedvencek a világ körül, 16.25 Thomas, a gőzmozdony, 17.35 Napfény farm,
17.55 Peppa malac, 19.15
Nagymaci és Cin, 19.20 Maja,
a méhecske, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 23.30 Az A38 hajó
színpadán: Knarsetand

Duna tv

9.45 A szenvedélyek lángjai,
11.15 Az élet sava-borsa (lengyel), 13.15 Kívánságkosár,
15.10 Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni
Nyár, 18.00 Híradó, 18.40
Don Matteo (olasz), 19.45 A
hegyi doktor (osztrák), 20.35
Szabadság tér 89, 21.25 Szerelem és vérbosszú (olasz),
22.25 Római helyszínelők
(francia), 0.20 A vörös fogadó
(francia)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 Vatikáni
híradó, 15.30 Isten kezében,
16.20 Az utolsó előtti út, 17.55
Hazajáró, 18.20 Szeretettel
Hollywoodból, 18.55 Hogy
volt?, 20.00 Szálka, 21.00
Híradó, 21.30 Munkaügyek,
22.20 Ridikül, 23.25 Magyar
gazda

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol), 13.50 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 Határok
nélkül (német), 22.00 Banks
főfelügyelő (angol), 23.30
Ravasz banda

Pozsony 2

12.20 Szieszta, 14.30 Tour
de France, 17.30 Régmúlt
idők nyomában, 18.45 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Hová tűnt a szlovák hercegnő?, 21.00 A fehér gárda,
21.50 Selymes bőr (francia),
23.40 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 Alkonyat (amer.),
23.05 Skorpió (amer.), 0.00
Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

12.25 MASH (amer.), 13.30
A futár, 14.35 Geissenék,
15.35 Vásárlási láz, 17.00
Híradó, 17.25 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 A borosgazdák (cseh), 22.00 Dr. Csont
(amer.), 23.00 Valóságshow,
0.10 CSI Las Vegas (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
Veronica aranya (mexikói),
17.00 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hőhullám, 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 Magán
nyomozók, 14.55 Az én bűnöm
(mexikói), 16.00 Veronica aranya (mexikói), 17.00 Fiorella
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Hőhullám, 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.), 23.50 Pajzán
parti cserediákoknak (amer.),
1.50 A bosszú angyala (mexikói)

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 Tor-túra
2 (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

12.15 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.00 Kenguk,
17.15 Claude, 17.30 A kis
sárkány kalandjai, 18.00
Peppa malac, 18.20 Süni és
barátai, 19.20 Maja, a méhecske, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Borgiák (kanadai), 0.35 A
médium (amer.)

Duna tv

10.25 A hegyi doktor (osztrák), 11.10 Az élet savaborsa (lengyel), 12.40 Jamie 30 perces kajái, 13.15
Kívánságkosár,
15.10
Charly, majom a családban (német), 16.00 Balatoni Nyár, 17.45 Szerencse híradó, 18.00 Híradó,
18.40 Don Matteo (olasz),
19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.30 Szívek doktora
(amer.), 21.20 Casanova
visszatér (francia), 23.30
Gyertek el a névnapomra
(magyar)

Duna World

11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.05 A sokszínű vallás, 15.35 Engedjétek hozzám, 15.55
Az utolsó előtti út, 17.15
Hazajáró, 18.20 Rejtélyes
XX. század, 18.55 Hogy
volt?, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Munkaügyek,
22.55 Fapad

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.55 Szlovák ízek, 14.40 A
ravasz banda (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 17.00 A hegyi doktor,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.20 Amikor Harry
találkozott Sallyvel (amer.),
21.50 Törvény és rend, 23.15
Ravasz banda (angol)

Pozsony 2

12.30 A fehér gárda, 14.30
Tour de France, 18.40 Esti
mese, 19.55 Híradó, 20.00
Városból városba. 21.00
Mississippi szirénája (francia-olasz), 23.00 A karkötő
(szlovák)

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), 21.40 Kincsvadászok (amer.), 22.45 Skorpió
(amer.)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 13.50 Dr.
Csont (amer.), 15.35 Vásárlási láz, 17.25 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A futár
(amer.), 21.40 Brooklyn
taxi (francia), 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 Egyik kopó, másik eb (amer.), 23.50 A főnök
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban
vagyok!, 12.50 Az örökös
(venezuelai), 13.45 A sors
üldözöttje (amer.), 14.40
Az örökség (amer.), 15.35
Barátok közt, 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

12.10 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.50 Kenguk,
16.30 Thomas, a gőzmozdony, 17.10 Alex és a
varázslatos
gyümölcsös,
17.25 A kis sárkány kalandjai, 18.25 Kukori és
Kotkoda, 19.20 Maja, a
méhecske, 20.30 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.35
Dalszerzők az A38 hajón,
23.10 Top Gear (angol),
0.05 A médium (amer.)

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai, 11.15 Az élet sava-borsa (lengyel), 12.40 Jamie
15 perces kajái, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Charly,
majom a családban (német),
16.00 Balatoni Nyár, 18.00
Híradó, 18.40 Don Matteo
(olasz), 19.40 A hegyi doktor (osztrák), 20.35 Brown
atya (angol), 21.30 Columbo
(amer.), 22.45 Macska és az
egerek (francia), 0.25 Casanova visszatér (francia)

Duna World

7.40 Balatoni Nyár, 9.30
Család-barát, 11.25 Ízőrzők, 12.30 Hazajáró, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Katolikus krónika, 15.40 Önkéntesek, 16.10 Az utolsó előtti
út, 18.05 Hazajáró, 18.40
Hogy volt?, 19.40 Fábry,
21.30 Munkaügyek, 22.00
Ridikül, 22.55

Pozsony 1

12.15 Grand hotel (spanyol),
13.45
Konyhám
titka, 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, 21.30
Öröm az élet, 22.00 Bugsy
(amer.), 0.10 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.00
Sport, 14.30 Tour de France, 18.40 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 20.50 Az ifjú zeneszerző vándorlása, 23.45 Az
utolsó célpont (francia)

Markíza tv

12.05 NCIS (amer.), 14.35
Mike és Molly (amer.),
15.30 Két és fél férfi, 16.00
NCIS (amer.), 16.56 Nikéjáték, 17.25 Reflex, 18.00
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Tegnap felébredek (amer.), 23.15 Ma
meghalsz (amer.)

JOJ TV

11.00
A
leggazdagabb
rendőr (amer.), 13.40 A
futár (amer.), 14.40 Geissenék, 15.40 Vásárlási láz,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.30 Kameňák 2 (amer.),
22.40 A testőr (amer.), 1.40
Élve eltemetve (amer.)

7

E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július 18-án Frigyes
július 19-én Emília
július 20-án Illés
június 21-én Dániel
július 22-én Magdolna
július 23-án Lenke
július 24-én Kinga
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Csiba Tamás és Pálinkáš
Nikolett, a komáromi Boura Róbert és Lelovičová Žaneta
Gútán: a zsigárdi Horváth László és a vágsellyei Szarka Éva.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Čako
Kayra, Nehéz Maja, Cserepes Máté, Rafael
Zoltán, Fekete Tamás Áron és Szabó Dorka, az újgyallai Rigó Rudolf és Kolláriková
Jazmína, a marcelházai Obložinská Nina, az ekeli
Pódová Fanni, a karvai Cvinger Hunor, a pacséroki
Csillag Rebeka, a szentpéteri Nagy Ákos, a vágfarkasdi
Benkóczki Denisz, a gútai Lakatos Márió, az érsekújvári Moučková Amy, az udvardi Salgó Dominik és a nemesócsai Banyák Bence és Balázs.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Vörös Judit (42 éves), Till Katalin (74 éves)
és Bajcsi Mária (62 éves), a gútai Szomolai Zsigmond
(93 éves) és Vas László (64 éves), a bogyai Viczena
Béla (59 éves), a csicsói Kúr Dezső (76 éves), a megyercsi Lénárt Terézia (73 éves), a nemesócsai Halász
Erzsébet (80-éves), a csallóközaranyosi Olajos Tamás
(65 éves) és Illés Péter (73 éves), valamint az izsai
Vajas Júlia (79 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

Bőrös sertéslapocka
Hozzávalók:
3,5 kg bőrös
sertéslapocka
só ízlés szerint
(tengeri)
4 ek napraforgóolaj
2 közepes fej
lilahagyma
2 közepes fej
vöröshagyma
2 db citrom, 2 ek méz
2,5 dl fehérbor (száraz)

Hozzávalók:

3 ek zsálya (aprított)
Elkészítése:
A sütőt forrósítsuk fel 220 fokra. A hús bőrét (hosszára merőlegesen) párhuzamosan vagdossuk be, majd alaposan dörzsöljük be
sóval és kenjük be minden oldalát olajjal. A tepsi aljára csepegtessünk egy kis olajat és erre tegyük rá a húst. Tegyük be a forró
sütőbe és így süssük 15 percig. A 15 perc elteltével állítsuk a sütőt
150 fokosra és így süssük tovább 2 órán keresztül.
A hagymát pucoljuk meg és vágjuk 4 részre. A citromot szintén
hosszában negyedeljük el. Vegyük ki a húst a tepsiből és a zsiradékban kb. 10 perc alatt süssük barnára a kétféle hagymát és a
citromot. Keverjük bele a mézet és a zsályát.
Toljuk ki az edény szélére a megsült hagymát és tegyük vissza
középre a húst. Sütőben további 1,5 órán át süssük, időnként a
hagymát és a citromot meglocsolva a zsiradékkal. A húst nem kell
locsolgatni! Vegyük ki a sütőből és egy vágódeszkán (vagy bármi
máson) fóliával letakarva pihentessük 20 percig. Ezalatt elkészítjük a mártást. Szedjük ki a tepsiből a hagyma- és citromdarabokat.
A zsírhoz öntsünk egy pohár bort és kaparjuk fel az aljára leégett
darabokat. Addig főzzük, míg mártás sűrűségű nem lesz. Esetleg
sózzuk. A húsról egy darabban le tudjuk fejteni a bőrt. Ollóval vagy
késsel vágjuk apró kockákra. A húst rostjára merőlegesen szeleteljük fel és a sült hagymával, a citrommal és a szósszal tálaljuk.

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.

Gluténmentes,
pillekönnyű málnatorta

humorcsokor

Szülészeten a váróteremben ülnek a férjek. Kijön a
nővér és mondja az egyiknek:
– Gratulálok, ikrei születtek!
– Számítottam rá, ugyanis
a „Két bivaly” fogadóban
dolgozom.
Hamarosan újra jön a nővér, a következő férjhez:
– Gratulálok, hármas ikrei
születtek.
– Gondoltam, hogy ez lesz,
mivel én a 3M-nél dolgozom.
Elsápad a harmadik férj:
– Úristen, én voltam a „101
kiskutya” operatőre...
A rendőr megállít egy gyanús autóst:
– Jó napot kívánok, kérném
a jogosítványát!
– Micsoda? De hiszen már
vagy fél éve maguknál van!
Utolsó mondat:
– A fa tetején vannak a legszebb cseresznyék...
Azt mondja az anyós a vejének:
– Ha tovább vedelsz, engem
nem látsz többet!
– Elköltözik, mama?
– Nem. Kikaparom a szemed!
Mi az?
– Bükkfán ül és fütyül ?
– Eltévedt fűzfánfütyülő.

– 3 tojássárgája
– 3 ek. hideg víz
– 3 tojásfehérje
– 6 ek. rizsliszt
– 6 ek. cukor
– 1 tk. só
– 1,5 szódabikarbóna
Tetejére:
– kb. 20 dkg friss málna
Elkészítése:
A tojássárgákat elkeverjük a 3 ek. vízzel. A fehérjét habbá verjük, közben
fokozatosan, kanalanként hozzáadjuk a cukrot. Ha már megfelelő keménységű a hab, beleforgatjuk a vízzel kikevert tojássárgáját, majd kanalanként beleszitáljuk a szódabikarbónával elkevert
rizslisztet is.
A masszát kivajazott gyümölcstorta-formába simítjuk, tetejét
málnával (előtte megmossuk, a vizet alaposan lecsepegtetjük)
díszítjük. A málnát nem szükséges belenyomkodni, mert sütés
közben belesüpped a tésztába.
Légkeverésen, 180 fokos sütőben 15 percig sütjük.
Megjegyzés:
Ez tényleg egy nagyon könnyed tésztájú sütemény, amit a gyümölcs még lazábbá tesz, egyszóval se nem tömény, se nem
fullasztó, úgy finom, ahogy van. De aki szereti fokozni az élvezeteket, bátran dobja fel egy kis adag hideg tejszínhabbal, tejsodóval, bár a vaníliafagyi sem megvetendő mellé...

Komárom városa

Klapka tér 1, 945 01 Komárom

hirdetménye

a város tulajdonát képező ingatlanok
nyilvános versenytárgyalás
útján történő eladási szándékáról

A komáromi képviselő-testület 2015. július 1-jén kelt
263/2015-ös számú határozata alapján jóváhagyásra került
a város tulajdonát képező telkek eladási szándéka nyilvános
versenytárgyalás útján. A Törvénytár községi vagyonról szóló
138/1991-es számú törvénye 9. paragrafusa 1. bekezdésének a)
pontja, valamint a Kereskedelmi törvénykönyv 281. paragrafusa és a további vonatkozó rendelkezések értelmében eladásra
kínálja a komáromi kataszterben a 6434-es számú tulajdonlapon vezetett alábbi telkeket:
* a C parcellán 2011/1-es parcellaszám alatt vezetett 378 négyzetméternyi beépített területet, a C parcellán 2011/2-es parcellaszám alatt vezetett 225 négyzetméternyi beépített területet és
* a C parcellán 2011/3-es parcellaszám alatt vezetett 58 négyzetméternyi beépített területet tárgyi teherrel, mivel a telkek
alatt közművek vezetnek, a becslő által meghatározott 25 800
eurós kikiáltási áron, ami egyúttal a legalacsonyabb ár.
A versenytárgyalás meghirdetése és feltételei, beleértve a javaslattétel határidejét is, olvashatóak
• a város hirdetőtábláin
• a város internetes oldalán: www.komarno.sk
• a regionális sajtóban
A versenytárgyalás meghirdetése és feltételei, beleértve a javaslattétel határidejét, valamint a versenytárgyalásra szóló
szerződésminta írott és elektronikus formában kikérhető a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán, a következő
címen: 945 01 Komárom, Vár sor 3., 1. emelet, 13 C ajtó,
telefonszám 035/2851 377, 035/2851 319.
A kereskedelmi versenytárgyalás tárgyát képező vagyonra vonatkozó általános és műszaki információk kikérhetők, illetve
megtekintése egyeztethető a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán a 035/2851 377-es, illetve a 035/2851
319-es telefonszámon.
Stubendek László mérnök,
polgármester

K Ö S Z Ö N E T N Y I LV Á N Í T Á S
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak,
akik július 6-án elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
szerettünket,

Angyal Erzsébetet.

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

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Egy évvel ezelőtt,
türelemmel viselt, hosszú szenvedés
után távozott szerettei köréből
a fiú, férj, apa,

ifj. Novák Károly.

Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét szívükben őrző
családja

L A B D A R Ú G Á S
Akik az izsai csapat sikere mögött állnak
A 2014/2015-ös sportév bajnoki idényét az izsai labdarúgócsapat a második helyen fejezte be. A
mintegy 1 600 lakosú faluban csaknem harminc évvel ezelőtt ért el utoljára ilyen jó eredményt
a focicsapat. Persze, az sem titok, hogy minden eredményes sportoló mögött áll egy megfelelő
szakember, Izsa csapata mögött pedig kettő is. Bakay Zsolt elnökkel és Szabó Ferenc titkárral
a sikert megalapozó munkáról beszélgettünk.
– Nagyon komoly, előre meg- klub elnöke még mindig keresi
tervezett szezont zártunk. A az igazát, hiteles dokumentubajnokság első kétharmadában mokkal alátámasztva azt, hogy
folyamatosan az első helyen az Actív Komárom csapata 16.
voltunk, ezután viforduló után olyan
szont volt olyan
játékost is pályára
öt
mérkőzésünk,
léptetett, aki még
melynek során négy
a tiltólistán szerejátékosunk sérülépelt. Ismereteink
sek miatt hosszabb
szerint már jogi
ideig nem léphetett
útra terelődött az
pályára. A helyzetet
ügy, a bíróság dönt
súlyosbította, hogy
majd, s előfordulekkor került sor
hat, hogy akkor a
olyan tétmérkőzébajnoki első helySzabó Ferenc,
sekre, mint az Actív
re is léphet.
Komárom, illetve a az izsai fociklub titkára Bakay Zsolt két
éve tölti be elnöHetény csapata elleni találkozók. Mindkét esetben ki funkcióját az izsai klubban.
cáfolhatatlanok,
vereséget szenvedtünk, s ekkor Eredményei
már éreztük, hogy akár el is úsz- hiszen a tizenegyedik helyről
hat a bajnoki cím. Ám az utolsó tornázta fel csapatát az élvonalpillanatig harcolt a csapat annak ba. Új vezetőséget választtatott,
tudatában, hogy még mindig van Konc Slavomír akkori edző
remény. Ráadásul a bajnokság munkáját pedig segédedzőként
utolsó negyedórájában (!) még támogatta. – A tavalyi eredmények alapján úgy
1:1 volt a Dunamocs
gondoltam, hogy
– Actív találkozón az
nem tűzök ki leheeredmény, viszont a
tetlen és teljesíthajrában a komáromi
hetetlen célt azzal,
csapat 3:1-re javított.
hogy az izsai csaNem búslakodtunk,
patot az élvonalba
hiszen ilyen megprójuttatom fel. Szebáltatások mellett a
rencsére ezzel a
bajnoki második hely
célkitűzéssel nem
kiválónak mondható.
maradtam egyeA bajnokság kezdedül, Domin István
tekor megfogadtuk,
polgármester és
hogy dobogós helyet
Bakay Zsolt,
érünk el. Ezt a fel- az izsai fociklub elnöke az izsai vállalkozók is lelkesen
adatot becsülettel teljesítettük – summázta a bajnok- támogattak. És most sem lesz
ság eseményeit Szabó Ferenc, teljesíthetetlen az augusztusban
az izsai labdarúgóklub titkára, kezdődő újabb bajnoki évre
majd így folytatta: – A sze- vonatkozóan, amikor csapatunrencse az Actívnak kedvezett, kat a tabella első helyén szeamely ősztől akár az V. ligában retnénk látni. A nyár folyamán
is kezdhet. Azért használtam a sem tétlenkedünk, próbáljuk
feltételes módott, mivel a Jurči- megfiatalítani a csapatot, hiszen
na-ügy még számos meglepetést Konc Slavomír és Hegedűs Maokozhat. Közismert tény, hogy rián végképp szögre akasztja a
Svarba Ferenc, a hetényi futball- „csukát”, Kmeť Pavol vissza-

Basternák László sportnap
Már hagyománnyá vált, hogy az öt éve meggyilkolt volt ógyallai polgármester és MKP-s tisztségviselő, a sport lelkes támogatója tiszteletére a július 9-ét követő első hétvégen városi
sportnapot is szerveznek a tiszteletére. Idén volt horgászverseny, tenisz, asztalitenisz, sakk és labdarúgás, tollaslabda és
íjászat is. Az egyes versenyszámok győzteseinek nevét lapunk
jövő heti számában közöljük.
–ToGa–

KOSÁRLABDA
Nyilvánosságra hozták a kosárlabdázók első ligájának
játéktervét. Ebben az osztályban küzd majd a komáromi
MBK Rieker COM-therm csapata is.
A következő kosárlabda extraliga idényben 11 csapat
méri majd össze erejét, köztük az újonc Kassa együttesével is.
A liga első fordulója szeptember 26-án kerül megrendezésre, a 44 fordulós bajnokság a
kieséses szakasszal fejeződik
be, amely március 19-én kezdődik majd. A 2016-os év bajnokát május 28-án avathatjuk,
s remélhetően ismét örömmámorban úszhatnak a komáromi szurkolók.
A szlovák kupában immáron
az első és második ligás csa-

patok is játszhatnak, emellett
nem kötelező verseny lesz.
Az első fázisban k.o. rendszer
szerint játszanak majd a csapatok, tehát csupán egy mérkőzést vívnak majd egymással a régiók szerint szétosztott
együttesek. A nyolcaddöntővel pedig már egy hazai
és egy idegenbeli mérkőzést
játszik egymással a két páros.
Az extraligás csapatok számára a nyolcaddöntők december
8-án és 12-én kerülnek megrendezésre. A negyeddöntő
2016. február 5-én lesz.
–cseri–

tér Ógyallára, viszont az Actív
csapatából hozzánk szegődik
Sedlár Richárd. További négy
játékossal – közöttük egy kapussal – is folynak tárgyalások
és edzőváltást is szeretnénk
eszközölni. Három előkészületi mérkőzést játszunk, ebből
a Szímő elleni során az új já-

tékosjelölteket is igyekeztünk
kipróbálni, bár idénykezdésig
még Path és Szímő csapatával
is pályára lépünk. Az utánpótlással sincs problémánk, hiszen
Vörös Richárd, a felnőtt csapat
gólzsákja vállalta az új idényre való felkészítést és 14 saját
nevelésű focireménység áll a
rendelkezésére. Vasárnap falunap lesz Izsán, itt szeretnénk
elbúcsúztatni a régi játékosokat
– tájékoztatott bennünket Bakay
Zsolt, az izsai fociklub elnöke.
–boldi–

Előkészületi mérkőzések

Komárom – Szered 1:4
Góllövő Hajdár * KFC Komárom – Actív Komárom
3:1 (2:1) góllövő: Zvoncsár, Mészáros, Gonzáles,
illetve büntetőből Nagy

* Szímő – Izsa 5:5 (4:2)
Pénteken, július 17-én Udvardon lép pályára a KFC
csapata, majd szombaton 10
órakor hazai pályán fogadja
Nagysurány csapatát.

A IV. délnyugati liga őszi sorsolása
1. forduló augusztus 8. * 17 órakor
Garamkálna – Gúta * Ímely – Zselíz
2. forduló – augusztus 15. * 17 órakor
Gúta – Párkány * Nagysurány – Ímely
3. forduló, augusztus 24. * 17 órakor
Tardoskedd – Gúta * Ímely – Újlót
4. forduló, augusztus 29. * 17 órakor
Gúta – Nyitra FC Junior * Léva – Ímely
5. forduló, szeptember 5. * 16.30-kor
FC Vion B – Gúta * Ímely – Vágfarkasd
6. forduló, szeptember 12. * 16.30-kor
Gúta – ČFK Nyitra * Ímely – Garamkálna
7. forduló, szeptember 20 * 16 órakor
Udvard – Gúta * Párkány – Ímely
8. forduló, szeptember 26. * 16 órakor
Gúta – Felsőbodok * Ímely – Tardoskedd
9. forduló, október 3. * 15.30-kor
Család – Gúta * Nyitra Junior – Ímely
10. forduló, október 10. * 15.30-kor
Vágfarkasd – Gúta * Ímely – Vion B

BIRKÓZÁS

Hulman Nikolasz aranyérmes lett Ostraván!

Ostraván került megrendezésre a TJ Sokol Vítkovice rendezé
sében a XIII. J. Klepec Emlékverseny, amely egy szabadfogású
ifjúsági nemzetközi birkózóverseny. Erre meghívást kapott a Komáromi Spartacus Birkózóklub is, ahol Hulman Nikolasz képviselte a komáromiakat. A versenyen 4 ország 200 birkózója között
Nikolasz szabadfogásban nagy fölénnyel nyerte minden mérkőzését, így megérdemelten harcolta ki az aranyérmet.

Í J Á S Z AT
Nemrég tért haza a marcelházi Fekete Sólymok íjászcsapat
Törökországból, ahol a Kahramanmaras tartományban
levő, Beyoglu városában nemzetközi versenyen vett részt. Itt
22 ország 404 versenyzője mérte össze tudását. A Sólymok
csapatát nyolcan képviselték, ezt hét íjász (Bogár Péter, Bogár Valéria, Németh András, Molnár Róbert, Michal Poništ,
Zuzana Bariaková, Bogár Fruzsina) és egy kísérő (Molnár
Júlia) alkotta.
A marcelházai íjászok ismét patversenyben minden ország
nagy sikert arattak. Bogár 4-fős csapattal képviseltette
Péter első helyet szerzett a magát, ahol a Bogár Péter,
törökök számára
legkiemelkedőbb
versenyszám,
a
távlövészet kategóriájában, ahol is
451 méterre sikerült ellőnie a saját
kezűleg, fából készített nyílvesszőt,
s 20 méterrel megelőzte a világbajnok Mónus Józsefet. Ugyanebben
a versenyszámban
felesége,
Bogár
Valéria a férfiakkal egy csoportban
bronzérmet
szerzett. Mindkét
Poništ Michal a dobogó legfelső fokán,
versenyző
Végh
lent a csapatverseny győztesei

11. forduló, október 17. * 15 órakor
Gúta – Zselíz * ČFK Nyitra – Ímely
12. forduló, október 24. * 15 órakor
Nagysurány – Gúta * Ímely – Udvard
13. forduló, október 31. * 15 órakor
Gúta – Újlót * Felsőbodok – Ímely
14. forduló, november 7. * 14.30-kor
Léva – Gúta * Ímely – Család
15. forduló, november 14. * 14.30
Gúta – Ímely

Róbert íjkészítő által készített fegyverrel a kezében, az
egyéni férfikategóriában is
első helyet szerezett. A csa-

Bogár Valéria, Németh András
és Michal Poništ összeállítású
marcelházai csapat a harmadik
helyet harcolta ki.

K E M P O
Július első napjaiig tartott a Szlovák Kemposzövetség idei nyári nemzetközi edzőtábora. A
kempo szó jelentése: „az ököl igazsága”, kínai shaolin kung-fu gyökerekkel rendelkező, de
Japán területén kiteljesedő igen, sokrétű és összetett karateváltozat. A kempo egyedülállóan
tartalmazza azokat a technikákat, amelyeket a kung-fu, a ju-jitsu, a thai-boksz, a judo és a
karate is használ. A kempo egy a mai napig folyamatosan fejlődő stílus, mely tökéletesíti saját technikáit. Napjaink amatőr és profi világában is sok kempós bizonyítja tudását. Számos
ismert nemzetközi és hazai kempós szerzett már elismerést magának és a kempo stílusnak. Az
edzőtábornak közel 70 résztvevője volt.
A kempo gyökerei időszámí- lem, (40 menet állóharc és tartja az értékelést. Az idei
tásunk kezdetéig nyúlnak vis�- 10 menet földharc) amelynek zsűriben ott volt Vikartóczky
sza. Az 5. század környékén végén egy vizsgálóbizottság Gusztáv (7. dan), Lovász GáDél-Indiában,
Bodhidarma
buddhista szerzetes tanította a
legegyszerűbb módszereket: a
kéz, a tenyér és a láb fegyverként való használatát.
Az idei tábornak tétje is volt,
hiszen a napi edzések egyben egy felkészülési időszakot zártak, amelynek a végén
„övvizsgát” is tehettek. A
szokásos szines öves vizsgákon kívül idén kétnapos
fekete öves (1. dan) vizsgára
is sor került. Ennek érdekes
része a 40+10 menet küzde-

bor (7. dan), Weiszengrúber
János (6. dan), Metzger Antal
(6. dan), Szayka Róbert (5.
dan), Koltai Ármin (3. dan),
Horváth Zoltán (2. dan), Bajnóczi Roland (2. dan). Az övvizsga komolyságát jelezte az
is, hogy a versenyzők közül
öt kempós sikeres fekete öves
vizsgát tett.
–robsz–
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