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Fesztivál

Új pályázatot kell kiírni, nem találtak megfelelő embert...

Miért nincs új igazgatója
a KOMVaK-nak?

Komáromban és
Dél-Komáromban

Csaknem egy hónappal a komáromi vízmű igazgatói tisztére meghirdetett pályázat
lebonyolítása után a cég elnöksége rövid nyilatkozatot adott ki, miszerint a KOMVaK igazgatói posztjára meghirdetett pályázatra jelentkezők között nem találtak
megfelelően felkészült szakembert, s ezért továbbra is Cséplő Gábor, az eddigi
igazgató vezeti a céget az új pályázat eredményességéig.

Egyelőre csak annyit sikerült megtudnunk, hogy a
pályázatra hatan adták be
jelentkezésüket, s közülük a
bírálóbizottság formai okokra hivatkozva kettőt kizárt.
A meghallgatást követően
már elkezdődött a suttogás
arról, hogy érdekcsoportok
igyekeznek befolyásolni a
cég vezetőségét egyes jelöltek előnybe hozásáért, illet-

Győzött
a Marianum!
Énekükkel már sokszor
megörvendeztették a komáromi zenerajongókat,
hiszen Orsovics Ivett karnagy irányítása alatt az
egyházi alapiskola és gimnázium Schola Mariana
énekkara gyakorta fellép
a kulturális eseményeken.
Pénteken Rimaszombatban vettek részt az „Éneklő ifjúság” (Mládež spieva)
országos versenyén, ahol
kategóriájukban hatalmas
sikert és elismerést aratva
megnyerték a döntőt, s
egyben produkciójuk elismeréseként Rimaszombat
polgármesterének
különdíját is átvehették.
A komáromi énekkar a
kötelező (Mikula – Hrajte
muzikanti) dal mellett Kodály Zoltán – Hajnövesztő,
Tóth Péter Buborékdalok,
Kocsár Miklós – Psalite
Deo és Halmos László –
Minden földek műveivel
arattak hatalmas sikert. A
hét végén Érsekújvárban,
a magyar nyelvű énekkarok országos versenyén,
a Csengő énekszó kórusversenyen lép fel a Schola
Mariana.

ve kinevezése ellen. Mindezt
igazolni látszott az is, hogy
több mint egy hónap telt el a
meghallgatástól a múlt hétig,
amikor végül a KOMVaK elnöksége bejelentette, hogy új

pályázatot kell kiírni az igazgatói posztra. Véleményünk
szerint nem lobbizni kellene,
hanem az új vezetőségre bízni, kivel akar és tud együttműködni.

Megszólalt Perbetén
a hangszerek királynője

Koloss István: Old Hungarian dances – Régi magyar táncok
című műve, Bach három orgonaműve (Toccata et fugue d-moll,
Bach e-moll preludium és a Karácsonyi oratórium) hangzott el,
majd a 90. zsoltár első versének és a Himnusz megszólaltatásával ért véget az az orgonahangverseny, amelyet Sipos István orgonaépítő mester adott, aki heteken át dolgozott Tarnai Endre
orgonaépítő mesterrel a perbetei református templom új orgonájának összeállításán és behangolásán.
A svédországi jönköpingi kas- lehetőségeink miatt el kell álltély kápolnájának egykori orgo- nunk. Másfél éves adakozásnak
náját még tavaly megvásárolták és a támogatóinknak köszönhea templom számára, amelyben tően sikerült 2,8 millió forintot
az istentisztelekhez eddig egy összegyűjteni, így szerződést
harmónium szolgáltatta a kísé- kötöttünk a két magyarországi
retet. – Közel két évvel ezelőtt szakemberrel, akiknek révén
került szóba egy templomi or- megvásárolhattuk az egymagona megvásárlása. Abban biz- nuálos, ötregiszteres orgonát
tosak voltunk, hogy egy teljesen – tájékoztatta lapunkat Erdélyi
új orgona építésétől az anyagi Zoltán, Perbete lelkésze.

Ahol ketten veszekszenek…

Szerdán délelőtt rendőrségi beavatkozásra kérték fel a rendőrjárőrt, mert Madaron két roma férfi, após és veje hangos veszekedésbe kezdett, s a bejelentők valószínűnek tartották, hogy
tettlegességre is sor kerül. A helyszínre érkező rendőrök azonban alaposan meglepődtek, mert a veszekedők azonnal ellenük
fordultak.
Egyiküket berántották a ház udva- megfékezni a tömeget, s végül a
rára, kizárva a lehetőséget, hogy két kezdeményezőt megbilincsela másik rendőr esetleg segítséget ték. A rendőrségen vizsgálati fognyújtson a társának. A 39 éves ságba kerültek, majd a vizsgálóMarián az udvaron beleharapott a tiszt kezdeményezte mindkettőjük
rendőr térdébe, s a lágy testrészeit előzetes letartóztatását. Az egyik
is veszélyeztette. Kilenc évvel fi- rendőr gyógykezelése 10-14 naatalabb társa a kapun beugró má- pot vesz igénybe, társa viszont hásik rendőrt támadta meg, szemen rom-négy hétig gyógyuló sérülést
ütötte, s amikor a földre esett, szenvedett. A két férfire a bíróság
többször megrúgta. Hirtelenjében háromtól öt évig terjedő börtöntöbben is megjelentek a terepen büntetést róhat ki hivatalos szeés csatlakoztak a rendőrökre tá- mély elleni erőszakért és súlyos
madókhoz. Csak nehezen lehetett testi sértésért.

Május 27-től 29-ig
Kialakult az Erzsébet-híd Fesztivál programja. A rendezvény, amelynek célja a határon átnyúló kapcsolatok és a „Komárom egy város” érzésének erősítése, az északi hídfőnél kerül
megrendezésre május 27. és 29. között, pénteken 16, szombaton és vasárnap pedig 15 órai
kezdettel. A kulturális seregszemle népszerűségét jelzi, hogy a két városrész 36 kulturális
egyesülete, csoportja, előadója lép fel, vagyis nyolccal többen, mint tavaly. Éppen ezért idén
már háromnaposra bővül a fesztivál, melynek helyszíne a két várost összekötő Erzsébet-híd
északi hídfője, a Nádor utca eleje és a Szent István-szobor környéke.
A rendezvényen minden elő- Komárom
közönségének. vül a nemzetiségi paletta, több
adó ingyen lép fel, így a ren- Nagy lehetőség ez a bemutat- szlovák előadóval, illetve egy
dezvény a látogatók számára kozásra azoknak is, akik még roma hagyományőrző csoportingyenes. Kitűnő előadók gon- pályájuk elején járnak.
tal is. Ezzel együtt szeretnék
dolják úgy, hogy ellenszolgál- A szervezők igyekeztek meg- tovább erősíteni a magyar kötatás nélkül, lokálpatriótaként szólítani a fiatalokat és a zösségek nemzeti azonosságmutatják meg művészetüket nyugdíjas csoportokat is. Bő- tudatát, összetartozását.

Május 27., péntek:

PROGRAM:

• Klapka György férfi dalkör (Csallóközi és vidám
dalok)
• Čakanka szlovák női dalkör (szlovák népdalok)
• Délibáb Színház (Ottalvós buli – szerkesztett
színpadi játék kortárs magyar gyermekversekből)
• MóKamara (könnyűzene, filmzene)

Május 28., szombat:

• Musical színház /Dramaták – Dramaticky
krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO MS
Komárno (színház, előadóművészet)
• ZsUMBA ZUMBA (zumba fitness)
• Benes Ildikó és Pőthe István (slágerek, nosztalgia
dalok)
• Tolma Baranta (harcművészet)
• Jancsik Dóra és Molnár Zoltán (társastánc)
• Bak-Elit & Norys (Rap/ Hip-Hop)

Május 29., vasárnap:

• Mészáros Adrienn (opera, operett)
• Khale Lulugyi együttes (cigány autentikus népzene)
• M-art társulat (rock, nemzeti rock)
• Vox Femina Kórusegyesület,
• Neverending Sorry (rock)
• Városi Művelődési Központ és Jókai Mór

•
•
•
•
•
•
•

Szabó Gyula okleveles népdalénekes
Aylen’s Fall (akusztikus rock)
Nova Rites Zenekar (Rock’n’roll)
Fehér Virágok együttes (rock, nemzeti rock)
Elit Osztag együttes (punk)
Dr. Blažej (popzene)
DEM Rádió (lemezlovasok, rádió)

Régenment együttes (eklektikus rock)
Rebith (rock, blues)
Kerecseny (blues, folk, rock, metal)
Egyéb Veszély (magyar blues és rock)
Ölveczky András (pop, rock),
Pécsi Virág Veronika – ének
Slovenskí rebeli – folklórom motivovaný súbor
(folklór)
• Horváthné Hosszú Marika (könnyűzene, operett)

•
•
•
•
•
•
•

Alapiskola Gaudium Vegyes Kara és Hangszeres
Kamaraegyüttese
• LekvárosFunk (funky)
• Proksa Zoltán (musical, operett)
• Wolf Street Trio (örökzöldek, világslágerek)
• Lokomotiv Revival Band (LGT slágerek)
• Vida Róbert (könnyűzene)

A rendezvény ingyenes!

A fesztivál szervezői: az Endresz Csoport Egyesület (Magyarország),
a CSEMADOK komáromi városi szervezete és
az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás (Szlovákia).
A rendezvény védnöke: dr. Molnár Attila (Dél-Komárom) és
Stubendek László mérnök (Észak-Komárom) polgármester

Több százezres adriai nyaralóikban üdülnek a Most-Híd politikusai

Nem akármilyen sorozatot tudhatnak magukénak a Most-Híd politikusai a Plusz 7 nap (Plus 7 dní) szlovák hetilapnál, ahol
vagyoni helyzetüket vizsgálva rövid időn belül háromszor kerültek a címlapra. Március 17-én az volt a téma, vajon mennyit
kapott a Most-Híd elnöke, Bugár Béla és a #Sieť pártot vezető kollégája, Radoslav Procházka Robert Fico miniszterelnöktől
azért, hogy elárulták választóikat…
Május 5-én Bugár Bélának a nagyszarvai kastélyban működő hogy a felesége fél a repüléstől, ezért olyan nyaralóhelyet keresvállalkozását vették górcső alá, egy héttel később pedig Solymos tek, ahová autóval is el lehet jutni. Készségesen tájékoztatott az
László miniszter és Gál Gábor parlamenti képviselő tengerparti apartman áráról is, miszerint 150 ezer euróba került, plusz még
nyaralóinak néztek utána. Sokat mondóak a három címlap vezér- kb. 50 ezerbe a berendezés. A lap munkatársai személyesen is elmondatai is: Mennyiért vették meg őket?; Az időseken gazdago- látogattak a helyszínre, videóra vették Gál Gábor parkolóhelyét
dik, vagy a legutóbbi: Maffiózó melletti apartmanok.
is. Míg a ház más lakói egyszerűen számokkal jelölték meg a he„Ha egy politikus és egy maffiózó egyszerre vásárolnak apart- lyüket, Gál neve gazdagon díszített kezdőbetűivel – GG – jelölte
mant messze a szlovák államhatártól, ugyanabban a tengerparti meg felségterületét.
házban, és a családjaik ugyanazon a strandon nyaralnak, akkor – Jachtom nincs, de ha sikerül összespórolni a rávaló, akkor taez nyugtalanító kérdéseket vet fel” – kezdi a legutóbbi számban lán veszek egyet”– mondta Gál, akinek jelenleg két kajakja van
megjelent „Tengernél Jožkoval” című cikkében Ľudmila Lacková a tengerparton, vízi robogóját pedig nyaranta vontatóval viszi le.
újságíró, majd hozzáteszi, hogy a Most-Híd parlamenti frakció- Ez utóbbit használtan vette mintegy 5-7 ezer euróért, a pontos
jának vezetője, Gál Gábor állítása szerint csupán a véletlen műve, összegre már nem emlékszik.
hogy a horvátországi Sukošanban az egykori Černák-maffiához Gál javaslatára 2013-ban Solymos László környezetvédelmi mitartozó Jozef Švidráň a szomszédja. Ez egyáltalán nem számít niszter is ingatlant vásárolt Sukošanban. Solymos nyári lakása köGálnak, aki szerint Švidráň szolid ember benyomását kelti. A cikk zel fekszik Gáléhoz, a kis öböl másik végén. Messziről is látni,
rámutat, hogy az Adriai-tenger partján fekvő Sukošan településen hogy modern épületről van szó, ám közelről tekintve még inkább
néhány kilométerre Zadar városától nyáron összejön a Most-Híd megmutatkozik az irigylésre méltó komfort – amely túltesz Gál
magyar krémje. Itt vásárolt magának 2009-ben Gál Gábor több apartmanján is. Solymos nyaralójának értékét a helyiek 250–280
mint száz négyzetméteres új apartmant. Gál ezt azzal magyarázta, ezerre becsülik. Solymos azt állítja, ő kerek kétszázért vette abból

a pénzből, melyet még vállalkozói évei alatt spórolt meg. Természetesen vendégeket is fogad. Nyaralt már nála Bugár Béla is. Gál
szerint „az MKP-ban kollégák voltunk, a Most-Hídban ezen felül
barátok is (…)”.
A hetilap kiderítette azt is, hogy Gál nyaralója ugyanabban az ingatlanban van, ahol Jozef Švidráň besztercebányai vállalkozó is lakást
vásárolt. Nem akárkiről van szó, a 2000-ben indított „maffia-perben” többedmagával ő is a szlovák maffia fejének tartott Mikuláš
Černák mellett ült a vádlottak padján, sőt jogerősen el is ítélték. –
Amikor az apartmant vettem, nem tudtam, ki Švidráň. Csak szomszédként ismertem, jól kijöttünk – mondta Gál. A Plusz 7 nap hetilap
2012-ben írt Švidráňnak a rendőrségi tisztségviselőkkel lévő kapcsolatairól, a cikk Gál kezébe is eljutott.
„Švidráň, Švidráň… várjanak… Jožko? Őt ismerem, Gál szomszédja. De hogy el volt ítélve… Nekem Gál nem mondta, hogy kiről van Lapunk e heti számának
kiadását a komáromi
szó (…)” – reagált Solymos, visszaRákóczi
utcai patika és
kérdezve, hogy miért érdeklődnek
egészségház támogatta.
nála erről. „Hogy miért? Azért, mert a
Köszönjük!
magánkapcsolatok is meghatározzák
a politikus személyiségét és annak
hitelességét” – fogalmazott cikkének
végén a Plusz 7 nap újságírónője.
(A Körkép.sk alapján)
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Tárt kapukkal fogadták
a múzeumlátogatókat

A Duna túlsó partjáról, ahol a hajdani Brigetio romjai sejlenek a távolban, lopva átsuhan a kósza tavaszi

szél a vén Danubius csacsogó habjai felett, hogy partot érve pajkosan felborzolja a zöldellő fűszőnyeget, melybe határozott mintákat rajzolnak a vakítóan fehér kövek, melyek majd két évezred távlatából ma is hirdetik
az erre járónak, hogy hajdanán itt védte a birodalom határvonalát a ma Leányvárnak nevezett egykori római
erőd. Mára bizony kevés maradt belőle, építőanyagnak használt köveiből a századok folyamán bőven jutott
a komáromi vár falaiba, építményeibe, az Izsán épült házak alapjaiba és többek között a kifalazott kutakba.
Ha mindazt a keveset látná az antik költő, ami megmaradt a kvádok és markomannok rohamainak ellenálló
falakból, bizonyára felsóhajtana: Sic transit gloria mundi!

Talán a leányvári tücskök,
amelyek évezredekkel azelőtt
ugyanúgy ciripeltek, mint ma,
is azt hirdették: Így múlik el a
világ dicsősége!
Celemantia történetéről, az ott
folyt ásatásokról, s az onnan
előkerült leletekről a történelem viselt dolgai iránt érdeklődők némi utánajárással bőséges irodalmat találnak. Ezért e

vármegyéről szóló forrásértékű munkájában többek között feljegyezte, hogy feltételezések szerint az erőd neve
Castrum Virginaceum volt, s
tulajdonképen ennek a magyar
fordítása a Leányvár. Már korai jeles írónk, Dugonics András fantáziáját is felkeltették
a romok, aki azt a legendát
körítette Leányvár köré, hogy

néhány sort inkább szenteljük
a Leányvárhoz fűződő népi
hiedelmeknek, hagyományoknak. Fényes Elek Komárom

hajdanán ott állt Valentiniánus császár „kéjlaka”. Ez természetesen
minden történelmi alapot nélkülöző csacskaság, de – valljuk be
– jól hangzik. Koromnál fogva – sok idős
izsait ismertem – még
emlékszem olyan helyi mesékre, miszerint
a leányvári várfalakon
kívül a legelőn nemzedékeken át állt egy
„kűkecske”. Amikor aztán a
tizenhatodik században jöttek
a törökök, rájöttek arra, hogy
az ugyancsak különös farag-

Vastaps Tatabányán

ványnak „srófra” jár a farka,
s amikor azt letekerték, a szobor üregében tetemes kincsre
bukkantak. Nem kevésbé érdekes az a helybéli mese sem,
amely szerint a vár (Celemantia) alatt, a Duna medrében
található egy hatalmas kőlap,
amely nem más, mint egy egykori alagút be-, illetve lejárata.
Hogy mire kellett ez az alagút?
Ne törjék rajta a fejüket,
mert tüstént elárulom.
Átellenben, mármint a
túlsó parti Brigetio „várában” lakot hajdanán
kilenc gróftestvér, akik
rejtve, a Duna medre
alatt jártak át légyottra
a Leányvárban lakó kilenc grófkisasszonyhoz.
Aztán a szerelmesek szerencsétlenségére megjelent a török, mindkét
várat lerombolta, a szerelmeseket legyilkolta,
ám a kincsekhez, amelyek a Duna alatt húzódó alagútban rejteznek mind a
mai napig, nem fértek hozzá.

De hogyan is férhettek volna
hozzá, amikor az alagút bejáratát tűzszemű fekete kutya
őrzi! Nem hiszik? Ám tessék,
járjanak utána! Legutóbb,
hogy a múlt héten – ki tudja
hányadszor? – ott jártam, magam sem találtam. Talán majd
legközelebb...
De búcsúzóul fordítsuk ismét
komolyra a szót. Az újonnan a
töltésen kiépített kerékpárúton
mindössze néhány kilométeres kerekezés után Leányvárhoz érhetünk, ahol pihenő és
csendes szemlélődés közben
magunk is eltűnődhetünk a
történelem és a hozzá fűződő
csodálatos mesék, legendák és
hiedelmek felett. Kincsek keresésére azonban semmiképpen
se pazaroljuk időnket és erőnket. Érjük be annyival, hogy
legnagyobb kincsünk elődeink
szellemi és kulturális hagyatéka. S ezt az igazságot a leányvári tücskök is megerősítik ciripelésükkel. Hallgassák csak...
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)

A rendőrség kizárta
az idegenkezűséget

Mint ahogyan minden nap, a férfi pénteken is elment meglátogatni Ógyallán, az Érsekújvári utcában lakó 73 éves
édesanyját. Az idős asszony lényegében tolókocsiban töltötte napjait, súlyos cukorbeteg volt, ám ennek ellenére
lényegében ellátta magát.
A házba lépve a férfi vérbe elrendelte a kórboncnoki
fagyva találta édesanyját, vizsgálatot. Az orvosszakértő
majd segítségül hívta a szom- megállapította, hogy az idős
szédasszonyt, akivel riasztot- nő agyvérzés következtében
ták a rendőrséget. A helyszín- olyan szerencsétlenül esett ki
re érkező szolgálatos orvos tolókocsijából, hogy fejét a
nem tudta egyértelműen meg- betonba ütve koponyatörést
állapítani a halál okát, ezért szenvedett.

A Condordia Ausztriában járt

Németóváron (Baddeutsch-Altenburg) a Szűz Mária-templom
román kori és gótikus falai között a bécsi Európa-klub szervezésében, szentmise keretében szerepelt a komáromi Concoria Vegyes Kar Stubendek István vezetésével. Bábel Balázs
kalocsai érsek celebrálta a magyar nyelvű szentmisét, amelynek keretében gregorián énekek és magyar nyelvű szakrális
énekek, kórusművek hangzottak el. A szentmisét követően a
templomparkban felavatták Szent István mellszobrát, amelyet Hunyadi László magyarországi szobrászművész készített.
Május 7-én a Bellő Néptáncsoport Ifjúsági Csoportja és a
Kis Bellő részt vett Tatabányán a Forgórózsa Néptáncfesztiválon, mellyel egyidőben zajlott az Országos Népművészeti
KI MIT TUD gyermek- és ifjúsági minősítő néptáncverseny
is. A versenyszámokat a néptánc neves mesterei bírálták.
Szigorú szemmel nézték végig a koreográfiákat, a tájegységre jellemző lépéseket, figurákat. A népviselet is fontos
volt az adott tánc megjelenítésénél. A csoportnak saját zenekara, a Bellő Népzenekar húzta a talpalávalót. Mindkét
csoport előkelő helyen végzett. Ezüst minősítésekkel térhetett haza az ógyallai ifjúsági csoport és a gyerkőcök is, akik
büszkék lehetnek eredményeikre.
-DeLa-

Május 21-én, a múzeumi világnapon tárt kapukkal fogadta látogatóit, gyermekeket és felnőtteket egyaránt az idén
130 éves Duna Menti Múzeum, amely a kezdetektől fogva
bekapcsolódott a rendezvénysorozatba, amelynek a Múzeumok éjszakája is szerves részét képezi.
Hasonlóképen, mint az elmúlt tó is. S miközben az udvaron
években, az idén is családi zajlottak az események, a
jellegű programok, gyermek- képtárban a gyerekek másofoglalkozások, előadások és latokat készíthettek az általuk
tárlatlátogatások várták az ér- kiválasztott festményekről.
deklődőket a múzeum mind- Kissé távolabb, a Zichy-palotában is nagy volt
szombaton a sokadalom, az érdeklődők
megtekinthették az
állandó és időszaki
kiállításokat, a felnőtt
látogatókat érdekes
előadások várták, míg
a Tulipán, pelikán, kígyó című színpompás
néprajzi kiállításhoz
kapcsolódóan is tartottak foglalkozást.
Szombaton a múzehárom épületében, s ugyan- umban a késő esti órákig nem
akkor a hatos bástyában lévő szűnt a látogatók érdeklődése,
római kori kőtár is fogadta a s ez alkalommal is mindenki
látogatókat.
megtalálta az érdeklődésének
A múzeum főépületében, a Kultúrpalotában elsősorban az
Afrika
állatvilágát
bemutató kiállítás és
a Milan Berešík csiga- és kagylógyűjteményét bemutató
időszaki
kiállítás
vonzotta az érdeklődőket, s ez utóbbihoz
kapcsolódóan a gyerekek kagyló- és csigaékszereket készíthettek. Átellenben, a
múzeum és könyvtár
épületének udvarában kézmű- megfelelő kiállítást, foglalkoves foglalkozások vonzották a zást és előadást.
legkisebbeket, de látványosság
(németh)
számba ment az íjászbemutaA szerző felvételei

A múlt héten csütörtökön a Vág-híd melletti térségen rendezték meg Komáromban a tűzoltóság által szárazon és
vízen használt tűzoltó- és mentőtechnika bemutatóját
(fotó: Németh I.)
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Nagy fényerejű, energiatakarékos
lámpákat szerelnek fel Gútán

A szerződést megkötötték, most már semmi akadálya, hogy belátható időn belül
megkezdjék Gútán a városi közvilágítási lámpák cseréjét. Ezt megelőzően már
hónapok óta folytak a tárgyalások és az egyeztetések. A közbeszerzési pályázatot
végül az a német anyacéggel rendelkező, szlovákiai kft. nyerte meg, amely a lámpatestekre a legnagyobb garanciát vállalta, s ráadásul a cserére is a legkedvezőbb
volt az ajánlata. Egy hónap múlva elkezdődnek a szerelések.
– Valójában válogathattunk
az ajánlatok között, de számunkra az volt a legfontosabb kritérium, hogy olcsó,
nagyteljesítményű,
kisfogyasztású, ám mégis kellő
fényt biztosító lámpák kerüljenek fel az oszlopokra. Még
a Komáromi járásban is van
olyan község, ahol bizony
elhamarkodott volt a csere,
ami ugyan hozott árammegtakarítást, csak éppen a fény
már nem jut le az úttestig.
Ezért voltunk körültekintőek és olyan égőtesteket választottunk, amelyekre garanciaképpen már működő,
felszerelt lámpákat nézhettünk meg – mondta Horváth
Árpád polgármester. Asztalán ott sorakoznak még a
pályázatra érkező ajánlatok,
s örömmel újságolta, hogy a
Siteco Kft. – amely a német
Osram cég leányvállalata –
által gyártott lámpatestek a
korábbi 188 kW/órás lámpákat váltják fel úgy, hogy
a LED izzók a korábbiaknál

magasabb fényerőt adnak 45
kW/ó fogyasztással.
– Előzetes számítások szerint évi
610 ezer kW-nyi
áramot
sikerül
majd megtakarítanunk úgy, hogy
az eddigi 1075
Egyes kereszteződésekben most
lámpatesten kívül
két lámpa is világít, hogy megtovábbi 150 heelőzzék a baleseteket.
Ilyen lesz az új lámpatest
lyen is felszerelünk lámpákat. Egyszerűbben
mondva, évi 70-80 százalékos
megtakarítással számolhatunk
Mit szólnak mindehhez a Híd-as „magyarok”?
Elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy a város területén – Nem szűntek meg az iskoláinkra leselkedő veszélyek, az a bizonytalanság, amely 2013-tól
minden kereszteződést kellő- tapasztalható, továbbra is fennáll – véli Jókai Tibor, aki úgy látja, az, hogy a Most-Híd műképpen megvilágítsunk – fe- helyéből kikerült törvénymódosítás csupán a kisiskolák esetében törölte el a minimális oszjezte be a tájékoztatást Gúta tálylétszámokra vonatkozó korlátozást, a teljes szervezettségű iskolák felső tagozataival pedig
polgármestere.
nem foglalkozik, nemcsak az általa vezetett pedagógusszövetséget, hanem a közvéleményt is
A kivitelezést a Siemens Kft. meglepte.
dolgozói végzik el, de ebben Az SZMPSZ elnöke – mint
zal, hogy a pedagógustársadaÚj finanszírozási rendszerre
segítenek nekik a Gúta Service kiemelte – korábban többször
lom és a közvélemény jogosan
van szükség
villanyszerelői és emelőkocsija is felhívta a figyelmet, hogy Az SZMPSZ vezetője úgy lát- érezheti magát becsapva, hiis. Minden bizonnyal novem- a minimális osztálylétszámok ja, a most elkészülő törvény- szen a választási ígéretek nem
ber közepéig befejeződnek a nemcsak a kisiskolák problé- módosítás a kisiskolák meg- erről szóltak.
munkálatok.
mája, hanem a kislétszámú, mentését sem garantálja teljes A minimális osztálylétszámokra
vonatkozó rendelkezést teljes
teljes szervezettségű iskoláké
egészében el kell törölni
is. Jókai szerint a hamarosan
A. Szabó László, az MKP okmódosuló közoktatási törvény
A. Szabó László,
tatásügyi szakpolitikusa szeéppen ezzel nem számol.
az MKP oktatásügyi
rint nagyon úgy tűnik, hogy
50-60 iskola van
szakpolitikusa
az iskolaügyben folytatódik a
továbbra is veszélyben!
Az elmúlt napokban új helyére került Ógyalla egyik barokk
félmegoldások
kora.
Vélemé–
A
változások
a
tavaly
elfoszakrális emléke, Nepomuki Szent János szobra. A szobor konye szerint a teljes szervezett- mokra vonatkozó rendelkezést,
rábban a régi benzinkút közelében volt, most pedig a Szent gadott közoktatási törvénynek
ségű iskolák alsó tagozatát ez és amennyiben nem bízzuk az
csak
a
kisiskolákkal
foglalkozó
László-templom oldalában kapott méltó helyet.
a módosítás negatívan diszk- önkormányzatokra az iskoláparagrafusát érintik. Ez óriási
Nepomuki János valamikor
riminálja: – Gyakorlatilag ink további sorsát, a nagy kapprobléma”
–
fogalmazott,
majd
1340 és 1350 között született,
ellehetetleníti, és esetenként kodásban megint nem a kívánt
hozzátette, arról, hogy mi lesz
a csehországi Pomuk (ma:
megszűnésre ítéli. A szakpoli- célt érik el. A szóban forgó előa
sorsuk
a
kislétszámú
felső
Nepomuk) városkában, Plzeň
tikus Jókai Tiborhoz hasonlóan írás már csak azért is hatályon
tagozattal is rendelkező isko(németül: Pilsen) közelében,
úgy látja, komoly gond, hogy a kívül helyezhető és okafogyott,
láknak,
csak
nem
hivatalos
német-cseh ősökkel rendelkefelső tagozaton továbbra is ér- mert egy olyan új finanszíroinformációi vannak. Jókai úgy
ző szülők gyermekeként. 1369Jókai Tibor, az
vényben maradnak a 2015-től zási törvény alapját lett volna
értesült,
azok
a
tanintézmében császári jegyző lett a prágai
SZMPSZ elnöke
hatályos létszámok, ami még hivatott szolgálni, amelyet az
nyek, amelyek a törvény miatt
érseki kancellárián. 1389-ben
előző kormánynak még tavaly
több iskolát fenyeget.
mértékben,
hiszen
ott,
ahol
veszélyben
vannak
–
további
Johann von Jenstein prágai
működésükről, életben mara- kevés gyermek van, a norma- „Amennyiben a parlamentben decemberre kellett volna kidolérsek kinevezte általános helydásukról –, minden évben kü- tív támogatás is kevesebb. Így nem születik olyan módosító goznia, ennek azonban nem tett
nökévé. Ezekben az években
az osztálylétszámok eltörlése javaslat, amely teljesen eltöröl- eleget” – vélekedett A. Szabó
lön egyeztetnek majd.
nagyon feszült volt a viszony a
Felvidék.ma
után sem biztos, hogy fenn le- né a minimális osztálylétszá- László.
–
Hogy
pontosan
mennyi
iskoprágai érsek és az uralkodó, IV.
láról van szó, nehéz megmon- het tartani az adott iskolát. „Ha
Vencel cseh és német-római kiNe várjunk Bugáréktól csodát, az ígérgetéseken túl még nem
dani, hiszen ez szerteágazó a minisztérium nem talál más
rály között. 1392-ben az érsek
sok jót hoztak a felvidéki magyarságnak. Akkor pedig, amikor
finanszírozási
rendszert,
akkor
probléma
–
jegyezte
meg
az
panaszlevelet adott át a királya Komáromi járás területén is több, nagy múltú iskola csukja be
ezeket
az
iskolákat
továbbra
is
elnök,
hozzátéve,
számításaik
nak, amiben sérelmezte az egykapuit, s a kisiskolások hóban, esőben 10-15 kilométert utaznak
a
megszűnés
veszélye
fenyegeszerint
50-60
iskola
van
toMéltó helyére került a baház és a klérus elnyomását, és
naponta, emlékezzünk rá, hogy mindezt kinek is köszönhetjük.
ti”
–
vélekedett,
kiegészítve
azvábbra
is
veszélyben.
rokk
szobor
sürgette a helyzet jogi tisztázását. A király haragját nem csak
ez az intézkedés váltotta volna
ki, hanem az is, hogy Nepomuki János, a királyné gyóntatója
nem volt hajlandó megszegni a
gyónási titkot. A király 1393ban elfogatta Jánost, kegyetleA Lehár Ferenc Polgári Társulás a múlt héten szomnül megkínoztatta (a kínzásban
baton Lehár-majálist rendezett, mégpedig két helyszíállítólag személyesen is részt
nen. Azok, akiket a ragyogó nyári napsütés inkább a
vett), és végül a Károly-hídról
természetbe vonzott, választhatták akár a Holt-Vág
a Moldva folyóba dobatta. Jászépen gondozott térségét, ahol a piknikelőknek hános holttestét az érsek a prágai

A választási ígéretek nem erről szóltak

Nepouki Szent János
új helyére került

Lehár-majális
két helyszínen

rom remek fúvószenekar, mégpedig a solymári Schaumarer musikanten, a galántai városi fúvószenekar és
a komáromi Vidám Fiúk fúvószenekar szolgáltatta a
zenét.

Levegőben a szobor
Szent Vitus-székesegyházban
helyeztette örök nyugalomra.
A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje, ezen felül a gyónási titok
mártírjaként tartják számon.

Természetesen azok sem maradtak ki semmiből, akik délután a belvárosban korzóztak,
vagy a fagylaltozók és vendéglők előtti asztaloknál hűsöltek. A Klapka téren a rendezők, a Lehár Ferenc Polgári
Társulás nevében annak elnöke, Klemen Terézia üdvözölte
a majális résztvevőit, majd elsőként a Vidám Fiúk fúvószenekar (a felvételen) szórakoztatta a közönséget, akiknek
a számára meglepetéssel is
szolgáltak a rendezők. A legkisebbek bekapcsolódhattak a
kézműves foglalkozásba, míg
a szülők megtekinthettek egy
sportgimnasztikai bemutatót.
A Lehár Ferenc Polgári Társu-

lás egy rövid szünet után, július 3-án megkezdi a IV. Lehárnyár elnevezésű programsorozatát. A szervezők idén is
gondoskodnak majd arról,
hogy stílusban és zsánerben
mindenki megtalálja a számára megfelelő muzsikát, de
külön gondolnak a gyermekekre is, így nagyszerű családi programok várják őket.
Július 3-án a dél-komáromi
Elektroband szórakoztatja a
közönséget, tizedikén a Borostyán együttes ad hangversenyt. A zárórendezvényen
Dvorský Miroslav és Čeku
biztosít közös programot.
(németh)
A szerző felvétele
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Növényvédelem
Májusi teendők a kertben

A mostani körkép inkább a
konyhakertről fog szólni, mert
ott történtek nagyobb változások. Kiültetésre került az ös�szes paradicsom- és paprikapalánta, valamint az általunk
nevelt egynyári magoncok.
Sokan panaszkodnak, hogy a
helyre vetés nem mindenhol
úgy sikerült, ahogy szerették
volna. A kertben a rózsák még
mindig nem nyílnak, ami az elhúzódó hideg következménye.
Pár virág már van az olümposzi orbáncfüvön, a piros sar-

kantyúvirágon és a pompás ligetszépén is. Ami viszont nagy
öröm a természetbarátok és a
természetgyógyászatot előnybe részesítők számára, hogy az
orvosi zsályák pont akkor fognak teljesen virágba borulni,
amikor a rózsák.
Gyümölcsöskertünkben mármár minden fánk elvirágzik,
lehullnak a pompás virágszirmok. Ekkor már látható, hogy
milyen alapos munkát végeztek a méhek, látni a kötődést.
Ez azonban még nem végleges, virágzás után pár héttel
a gyümölcskezdemények egy
része lehullik. Ez az első természetes tisztítóhullás, nem
kell aggódni miatta. Májusban indulnak növekedésnek
gyümölcseink, ha csapadékszegény az idő, és van rá lehetőségünk, akkor öntözéssel
segíthetjük a fejlődésüket, bár
az elmúlt hetek akár június közepéig feleslegessé teszik az
öntözést.
Május vége felé közeledve
még ritkíthatunk a termésen,
ha úgy ítéljük meg, hogy nem

bírná el a fa a fejlődő gyümölcsök súlyát. Jobb kicsit
kevesebb, de egészségesebb
és szebb gyümölcsöt várni a
fától, mintsem sok, apró gyatrább minőségűvel megszakítani a fát. Sziromhullás, elvirágzás után ismét felvehetjük
a kesztyűt a szép termésért
vívott csatában. Almadarázs,
körtedarázs, cseresznyelégy,
lisztharmat, szövőlepke, gombák, molyosodás, monília,
tetvek – hogy csak a legrettentőbbeket említsem. A fák tövénél irtsuk a gazt, finoman
kapálva, csak a felszínen,
nehogy megsértsük a fa
felszín közeli gyökereit. A szamóca, vagyis az
eper alá tegyünk aprított
szalmát, vagy bármi más
mulcstakarást, hogy a
szépen hízó szemek ne a
földdel érintkezzenek. A
földre hajló, ott érő szemek könnyen rothadásnak indulnak, piszkosak lesznek, nem gusztusosak.
Zöldséges kertünkben már
nem csak vetünk, de arathatunk is! A megismételhetetlen
ízű első saját zöldséglevesnek
nincs párja, saját borsóval,
saját zöldséggel. Legalább
annyira elmaradhatatlan étele
a tavasznak, mint az ősznek
a sütőtök. A felszedett borsó
helyére tehetünk kései borsót,
vagy káposztát. A fagyveszély
elmúltával kiültethetjük a paradicsom- és paprikapalántákat, a többi
m e l e g i g é 
nyes – fagyérzékeny palántánkkal
egyetemben.
Egy ilyen
enyhe
tél
után mindig legyünk
résen és készen a növényeinket
ért támadás megtorlására. A
csíkos burgonyabogár (ellenük ajánljuk az Actara 25 WG

Ilyen a boksz...
/0,8 g/10 l/ az Apache 50 WG
/0,45 g/10 l felszívódó, vagy
az azonnal ható Coregan 20
SC /0,5-0,6 vml/10 l/, vagy
Midasch 20 SL /0,3 ml/10 l/
permetszereket. A felszívódók
hatása tovább tart! Ilyenkor a
tetvek, lepkefélék okozzák általában a legnagyobb fejfájást,
és gondot, ha nem vesszük
időben észre.
Csapadékszegény
időjárás
esetén ne feledkezzünk meg az
öntözésről sem. Többet ér egy
alapos locsolás, ami rendesen
átnedvesíti a talajt, mint a felszínt csak éppen megnedvesítő
locsolgatás. Kertünket tartsuk
mindig gyommentesen kapálással vagy talajtakarással.
Többnyire a talajtakarás válik
be jobban, mert nem mindig
van lehetőség megfelelően locsolni, nagy melegben eső hiányában nem győzi a kút, így
a mulcs nedvességmegtartó
hatása sokat segít. Kísérletezni
vágyó kertészeknek jó szívvel
ajánlhatjuk.
Virágoskertünk egyre színesebb lesz, új csodákkal bővül.
A hagymások és egynyári virágok mellé kiültethetjük a
begóniát, dáliát, krizantémot.
Földjüket tartsuk nedvesen,
hogy biztosan megeredjenek,
ám óvakodjunk a túlöntözéstől. Ha még nem tettük meg,
akkor szobanövényeinket is
átültethetjük, szaporíthatjuk.
Az eddig szoba- vagy pincefogságban sínylődő növényeink (leander, törpepálma, fikusz,
fukszia, ciklámen, hortenzia)
megkezdhetik
rendes évi nyaralásukat a tornácon vagy a
kertben.
Gyepünket nyírjuk rendszeresen, mentesítsük
a gazoktól, hogy
gyönyörű egyenletes, szemet
gyönyörködtető
szőnyeget
kapjunk.
-la-

Kertészkedik?

A kerti kisgépeket is keresse
a BV-TV-ben!
B-CENTER Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919

Bátorkeszi, Obchodná 41.

Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Adódhatnak olyan helyzetek
ezen a héten, amikor szembesülnie kell egy téves döntése következményeivel, ami nem éppen felemelő dolog, főleg egy Vízöntőnek, aki
vakon bízik belső megérzéseinek helyességében. Ilyen helyzetben az
a legjobb, ha nyíltan vállalja tévedését, és ha teheti, bocsánatot kér.
HALAK (február 21. – március 20.) Ezen a héten utazzon, szórakozzon és élvezze az életet! A szerencse most kegyeibe fogadja önt, ezért érdemes megtennie azokat a lépéseket, amelyektől
eddig visszatartotta természetes óvatossága. Érzelmi kapcsolatai
egészen új lendületet kapnak, és sok örömet hoznak.
KOS (március 21. – április 20.) Bízzon jobban saját intuitív képességeiben, amikor döntéseket hoz vagy tanácsot ad barátainak!
Ha nem akar mindent értelme ellenőrzése alatt tartani és először
ész érvekkel megerősíteni, akkor folyamatosan képes érzékelni
megérzéseit, amelyek tévedhetetlenül vezetik.
BIKA (április 21. – május 20.) Hajlamos rá most, hogy azért adjon meg valakinek valamit, mert ezzel hatalmat nyerhet fölötte.
Üzleti kapcsolatokban ezt nyugodtan használhatja, de az egyenrangúságot megkövetelő viszonyokban, például a szerelemben,
nem a legjobb alap a boldogsághoz és harmóniához.

A májusi megfejtéseket június 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):

Dunatáj szerkesztősége,

Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor

Az agresszív kismalac kifogja az aranyhalat,
mire az megszólal:
– Teljesítem egy kívánságodat!
– Ne legyen benned szálka!
– Jean – kérdezi az úr dühösen. – Most maga a hülye, vagy én?
– Uram, ön nem áll olyan ember hírében, aki idiótákat alkalmazna...
Szőke nő telefonál a nőgyógyászának:
– Doktor úr! Tegnap nem hagytam ott véletlenül a
bugyimat vizsgálat után?
– Nem – mondja az orvos.
– Akkor fel kell hívnom a fogorvosomat is.

– Péter apostol miért tagadta meg háromszor
Jézust?
– ???
– Mert meggyógyította az anyósát!!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ha olyasmivel foglalkozik
ezen a héten, ami mindig is érdekelte, de eddig nem vette a fáradságot, hogy közelebbről megismerkedjen vele, felfedezhet
magában általa új készségeket. Azonnal érezni fogja, hogy ezzel
többet kell foglalkoznia, és hogy rengeteg élményt hoz majd az
életébe!
RÁK (június 22. – július 22.) Minden kapcsolatot megnehezít,
ha a két félben teljesen ellentétes kép él egymásról. Beszélgessenek most sokat kedvesével, igyekezzenek a valósághoz közelíteni mindkettőjük látásmódját, mert az lehet az egyetlen közös
kiindulási alap a további kiegyensúlyozott kapcsolathoz.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Akkor számíthat békés
és egymást segítő kapcsolatra, ha partnerével képesek megérteni
egymás nézőpontját. Önnek ez többnyire nem jelent gondot, hiszen az Oroszlán nagylelkűségének köszönhetően a legtöbb helyzetben pontosan átérzi, hogy mit gondol, mit szeretne a másik.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön sokszor azzal fejezi ki szeretetét, hogy kiáll partnere mellett, ám nem biztos, hogy kedvese is érzi
ennek a jelentőségét. Neki talán nyilvánvalóbb lenne, hogy mit érez, ha
beszélne róla, vagy ha időnként meglepné valamilyen romantikus ajándékkal, esetleg többet kényeztetné.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezen a héten várhatóan többször tölti el elégedettséggel, hogy mi mindent megteremtett már és mit ért el. Szinte érzi, mennyire büszke önre tíz évvel
ezelőtti énje, aki csak álmodozott minderről. Így most a jövőjére
vonatkozó tervei is merészebbek, új világok várnak felfedezésre.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Az aktuális bolygóállások szerint ön most többször választja azt, hogy otthon tölti az
estéit és tévét néz. Márpedig az egyforma mindennapok egyforma benyomásokat hoznak, amelyeknek az eredményei egyforma
gondolatok, egyforma tettek lesznek.
NYILAS (november 23 – december 21.) Rendkívül fontos,
hogy ismerje önmagát, tudja, hogy mik azok az értékek, amelyek valóban sokat jelentenek önnek. Ha ennek megfelelő célokat tűz ki maga elé, mindig lesz, ami lelkesíti, amiért küzdeni tud. A Nyilasok alapvető mozgatórugója a megfelelően
megválasztott cél.
BAK (december 22. – január 20.) Kockázat nélkül nincs győzelem, de most túl fontos önnek ez a kapcsolat ahhoz, hogy bármilyen veszélyt vállalni tudna. Hiába halogatja azonban a döntést,
nem tudja elkerülni, hogy elkötelezze magát az egyik lehetőség
mellett. Pontosan tudja, hogy mit szeretne, tegye hát meg!
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GALERIA WALDEK
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.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Jelzáloghitelek díjmentesen
a legalacsonyabb kamattal.
Telefon: 0905 928 195

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól
PVC ajtók és ablakok
akciós áron!
www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

ÉLVEZZE
KORLÁTOK NÉLKÜL,
VEZESSEN
BIZTONSÁGBAN

0948 252 606.

A ŠKODA F abia ScoutLine Kombinált átlag fogyasztása és CO2 kibocsátása 3,6 - 4,8l/100km, 94-110 g/km.
Illusztrációs fotó.

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.:_ 0915 600 332

ŠKODA Fabia Combi Scoutline akár 1 650 € árelőnnyel. Vezesse kategóriája legbiztonságosabb autóját
csupán a jármű árának 1%-ért az előnyös Finanszírozás egyesre szolgáltatásunknak köszönhetően, ahol
az első fizetési részletet lehetőségei szerint állíthatja be. ŠKODA Fabia ScoutLine, maga a kényelmes utazás,
remek felszereltség és egyedi dizájn Ön és családja számára. Látogasson el ŠKODA kereskedésünkbe
még ma és szerezze meg a limitált ŠKODA Fabia ScoutLine modellek egyikét.
www.skoda-auto.sk

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:

Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Egynapos sebészet Gútán

A közkedvelt cipőjavító,
R ichard

újból megnyitotta műhelyét

Komáromban, a Jókai utca 30. szám alatt.

Tel.: 0905 117 233

A Keszegfalvai
Agrárszövetkezet

május 23-tól
húscsirkét
1,50 euro/kg áfával, valamint
bontott csirkét
2,20 euro/kg áfával
árusít
a Megyercsi telepen.

Előjegyzés a

0910 911 634
telefonszámon.

Agrodružstvo
Kameničná

oznamuje,
že od 23. mája bude predávať
jatočnú hydinu (brojlery)
za cenu 1,50 euro/kg vrátane DPH,
ako aj
čistené kurence s drobkami
za cenu 2,20 euro/kg vrátane
DPH na farme v Čalovci, ktoré
je možnosť objednať si na tel.
čísle: 0910 911 634.

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

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
*Megrendelhető szabadföldi
paprikapalánta (csemege, fűszer) * nagyvirágú krizanténpalánta Cserháton. Tel.: 0914 224
677, 0902 302 742.

* Eladó megkímélt állapotban
levő 80 l-es mélyhűtő 35 euróért. Tel.: 035/7776 440.

* Eladó 2-szobás családi ház Keszegfalván. Tel.: 0905 383 432.
* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.

Gyorskölcsönök
24 órán belül 80-éves korig!
Tel.: 0907 235 125

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
május 28-tól június 3-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Astro-világ, 7.00 TV2
matiné, 10.15 Babavilág,
12.25 Duval és Moretti
(francia), 14.40 Gyilkos
sorok (amer.), 15.45 Kongó (amer.), 18.00 Tények,
18.50 Derült égből fasírt 2
(amer.), 20.50 A boldogító
talán (amer.-angol), 23.00
Nagy kékség (francia-amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 11.00
Brandmánia, 13.40 Döglött akták (amer.), 14.40
Farm, 15.50 Vadiúj vadnyugat
(amer.),
18.00
Híradó,
18.55
Fókusz
plusz, 20.00 Farm, 21.10
Rossz tanár (amer.), 23.10
Rémálom az Elm utcában
(amer.), 1.05 Vadiúj vadnyugat (amer.)

RTL II

9.00 Érintés (amer.), 10.50
Hazug csajok társasága
(amer.), 12.40 Szökevény
szerelem (amer.), 16.05 A
narancsvidék (amer.), 17.00
A narancsvidék (amer.),
18.00 Nyomtalanul (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Az éhezők viadala (amer.), 22.45 A
belső ellenség (amer.)

M2

12.45 Idesüss!, 13.45 Nálatok
laknak
állatok?,
15.25 Sherlock, a jak,
16.20 Inami, 17.10 Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 MR2 Akusztik,
1.05 Vizsga két személyre
(amer.)

Duna tv

11.30 Térkép, 12.55 Ízőrzők, 13.40 Hazajáró, 14.10
Magyar krónika, 14.45
Peru, Chile, 15.20 Apám
néhány boldog éve (magyar), 17.00 Gasztroangyal, 18.00 Híradó, 18.35
Szerencseszombat, 19.35
Zsaruvér és csigavér (magyar),
20.35
Krokodil
Dundee 2 (ausztrál-amer.),
0.35 Titokban Hongkongban (francia)

Duna World

10.35 Öt kontinens, 11.40
Erdélyi kastély (magyar),
13.20 Család-barát, 14.55
Novum, 16.20 Szabadság
tér 56, 17.10 Hogy volt?,
18.10 Csináljuk a fesztivált!, 19.00 Mindenből egy
van, 20.00 Bízunk benned!,
21.30 Bagi Nacsa Show,
22.30 Munkaügyek, 23.20
Család-barát

Pozsony 1

11.50 Julie Lescaut, 13.55
Segítség! (francia-német),
15.40 Szlovák ízek, 16.15
Mit tudom én, 17.55 Építs
házat, ültess fát!, 18.30
Úttalan
utakon,
19.00
Hírek, 20.25 Bajnokok
Ligája, 23.35 Segítség
(francia-német), 1.15 Mit
tudom én

Pozsony 2

11.25 A diagnózis, 11.50
Tudományos
magazin,
14.20
Folklórfesztivál,
15.35 Farmereknek, 16.40
Színészlegendák,
18.45
Esti mese, 20.00 Híradó,
20.10 A Bohócok (csehszlovák),, 22.10 Fargo
(amer.), 22.55 Az összeesküvés (amer.)

Markíza tv

6.55 Mesék, 11.25 Masterchef, 14.05 Ikrek (amer.),
16.15
Ördögi
anyós
(amer.-német), 18.20 Mulat az elit, 19.00 Híradó,
20.30 Kameňák 4 (cseh),
22.35 Seriffek (amer.),
1.15 Moneyball (amer.)

JOJ TV

8.55 Simpson család, 9.50
Geissenék, 11.50 Viszlát,
nagyi!, 14.05 A majmok
bolygója (amer.), 16.35
Csillag születik, 18.20 A
pubertáskor, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A bérgyilkosnő (amer.), 23.00
Keményfej (amer.), 0.55 Timecop (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 10.15
Stahl konyhája, 11.55 Falforgatók, 13.25 Gyilkos
sorok (amer.), 15.35 Villámtolvaj (kanadai-amer.),
18.00 Tények, 18.50 A
Nagy Duett, 21.30 Die
Hard (amer.), 23.35 A bűn
színe (amer.), 2.10 Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.05 Egy
rém modern család (amer.),
13.05 Döglött akták (amer.),
14.35 A farm, 15.50 Én a vízilovakkal vagyok (olasz),
18.00 Híradó, 18.50 Cobra 11 (német), 19.50 Farm,
21.20 A szállító 2 (amer.),
22.50 Utánunk a tűzözön
(amer.)

RTL II

10.40 Nancy Drew (amer.),
12.30
Segítség,
bajban
vagyok!, 17.30 Krokodil
Dundee Los Angelesben
(amer.), 19.20 Bolondos
dallamok (amer.), 21.00
Agymenők (amer.), 22.00
Heti hetes, 23.00 Showder
Klub, 0.00 Bolondos dallamok (amer.)

M2

13.15 Tintin kalandjai,
13.45 A szomorú kacagány, 15.55 Elvitte a víz
(amer.-angol), 17.25 Alvin
és a mókusok, 19.05 Dínóvonat, 19.35 Állatkert a
hátizsákban, 20.35 Melissa
és Joey (amer.), 21.05 Virágot Algernonnak (kanadai-amer.), 23.40 Borgiák
(kanadai-ír)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 12.50
Rúzs és selyem, 13.25
Krokodil Dundee 2 (ausztrál-amer.), 15.20 Dalolva szép az élet (magyar),
17.00 Hogy volt?, 18.00
Híradó, 18.35 Cédrusliget
(amer.), 19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.00 A
Quantum csendje (angolamer.), 22.50 A hold hangjai (olasz-francia)

Duna World

10.50 Virtuózok, 13.50
Szabadság tér 56, 14.40
Család-barát, 16.15 Rúzs
és selyem, 17.45 Öt kontinens, 19.00 Gasztroangyal, 19.55 A zene az
kell, 20.25 A zene az kell,
21.30 Levelek Rákosihoz,
22.15 Emberek és egerek,
23.20 Család-barát,

Pozsony 1

10.00 Szentmise, 13.00 Az
ajtó mögött, 13.40 Agatha
Christie: Poirot (angol),
14.35 A pénztárnál állt
(cseh), 16.25 Senki sem
tökéletes, 17.40 Menjünk
a kertbe!, 18.15 Konyhám
titka, 19.00 Híradó, 20.25
Dél nyila (olasz), 23.55
Poirot (angol)

Pozsony 2

10.55 A család, 13.25 Ünnepélyes megnyitó, 14.25
Az év nője, 17.25 Női szakasz (szlovák), 18.45 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.15
Ellenállás, 21.10 Színházi
előadás, 21.20 Hölgy kamélia nélkül (szlovák), 22.50
Halhatatlanok
(szlovák),
0.05 Tenisz

Markíza tv

7.05 Scooby-Doo (amer.),
9.55 Harc a szabadságért
(amer.), 12.10 Jó tudni,
14.30 Chart Show, 16.35
Kredenc, 17.45 Felvég-alvég, 19.00 Híradó, 20.30
Felnőttek 2 (amer.), 22.35
Vonzzad magadhoz a szerencsét (amer.), 0.40 Seriffek (amer.)

JOJ TV

9.25 Pat és Mat, 9.35 Új kertek, 10.30 Reality show, 11.55
Johny English (amer.), 13.50
80 nap alatt a Föld körül
(amer.-angol), 16.25 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A riválisok (amer.),
23.30 Tranz (amer.), 1.55 Keményfej (amer.)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

6.20 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Száguldó
bomba (amer.), 23.30 Sztárok
testközelben

RTL Klub

M1

KEDD

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

TV2

6.20 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Nyakiglove
(amer.), 23.15 Sztárok testközelben

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.00 Street Kitchen, 12.30
Story Extra, 13.30 Éjjelnappal Budapest, 14.45
Farm, 16.20 Isten áldjon,
Esperanza!
(argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Dr. Csont (amer.),
23.45 Magyarul Balóval

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Story extra, 13.05
Hazug csajok társasága
(amer.), 14.00 Szívek doktora (amer.), 15.05 Éjjelnappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Castle (amer.), 23.25
XXI. század

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 A bosszú
asszonya, 11.55 A sors üldözöttje, 12.50 Segítség,
bajban
vagyok!,
14.40
Showder Klub, 15.35 Barátok közt, 17.05 Kung Fu
Panda (amer.), 18.00 A narancsvidék (amer.), 20.00 Új
csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 A zöld íjász
(amer.)

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 A
fickó f-el, 17.05 Kung Fu Panda (amer.), 17.40 Alkonyat:
Napfogyatkozás (amer.), 20.00
Új csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 Revolution
(amer.), 23.00 Barátok közt

RTL II

M2

12.00 Leonardo kalandjai,
13.35 Észbontó, 14.35 Egyszer volt, 15.55 Zazie kisas�szony, 16.20 Tehénke mesék,
17.40 Peppa malac, 17.50
Kalandozások
Andyvel,
19.00 Eperke legújabb kalandjai, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Zűrös szívügyek (német), 0.30 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

11.35 Kincsünk a ló, 12.55
Főzni úton-útfélen, 13.25
Mindörökké
Gordon,
14.20 Erdészház Falkenauban (német), 15.15 Halálbiztos diagnózis (amer.),
16.05 Charly, majom a
családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.30 Maradj talpon!, 20.30 Kékfény, 21.30 Hawaii Five.0
(amer.), 22.55 Két apának
mennyi a fele (francia)

Duna World

11.30 Próféta voltál szívem
(magyar),
13.20
Médiak likk, 14.10 Rúzs és
selyem, 16.05 Roma magazin, 16.35 Domovina,
17.35 Múzeumtúra, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Már
egyszer tetszett!, 21.00
Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.45 Lynley felügyelő,
16.25 A vadon gyilkosai,
16.55 Késő este, 17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.25
Bűnbánat (francia-angol),
22.20 Riporterek, 23.50
Cain
kapitán
(francia),
23.45 Lynley felügyelő

Pozsony 2

13.20 Generációk, 13.45
Fuss az álmaid után, 15.00
A II. világháború, 17.00
Élet írta történetek, 18.45
Esti mese, 20.00 Hírek,
21.50 Történelem, 22.40
Róma (olasz-francia), 0.35
Tenisz

Markíza tv

11.00 Családi történetek, 12.05 Cobra 11 (német), 13.05 Monk (amer.),
15.00 Farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Felvég-alvég, 21.50 Kredenc, 23.20
Családi történetek

JOJ TV

10.55 Főzd le anyámat!,
12.50 Csillag születik,
15.50 Kényszeres vásárlók,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.35 Zoo (szlovák), 22.00 Csillag születik, 23.30 Taxi (francia)

RTL II

M2

13.15 Azok a csodálatos állatok, 13.35 Észbontó, 14.35
Egyszer volt az élet..., 15.55
Zazie kisasszony, 16.20 Tehénke mesék, 18.05 Franklin
és barátai, 19.00 Eperke legújabb kalandjai, 20.35 Melissa és Joey (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Párizsi
helyszínelők (francia)

Duna tv

10.15 Család-barát, 12.50
Főzni úton-útfélen, 14.15
Erdészház Falkenauban (német), 15.10 Halálbiztos diagnózis (amer.), 16.55 Charly,
majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német),
19.30 Maradj talpon!, 20.30
Önök kérték, 21.30 Laura rejtélyei (amer.), 22.20 Nagyok

Duna World

11.30 Párhuzamos életrajzok, 14.15 Család-barát,
16.05 Nemzetiségi magazinok, 17.00 Útravaló, 17.15
Múzeumtúra, 17.50 Megszabott sorsok, 18.20 Azért
születtünk a világra..., 19.00
Hogy volt?!, 20.00 Dallamról dallamra, 20.30 Ugye
táncolsz még..., 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!, 14.45
Lynley felügyelő, 15.30 Lehetőség, 16.25 A vadon gyilkosai, 16.55 Ágota, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 21.35 Szlovák
receptek, 22.10 Gyermekrablás (amer.), 23.00 Törvény és
rend

Pozsony 2

13.45
Bajnokok
Ligája,
14.20 Tudományos magazin, 15.00 A II. világháború,
17.00 Élet írta történetek,
18.45 Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10 Ferraty, 21.00 Az
ismeretlen Velence, 22.40
Talkshow

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
14.00 Monk (amer.), 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 17.50 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Az
anyós, 21.45 Jó tudni!,
23.50 Családi történetek

JOJ TV

13.20 Tárgyalóterem, 14.10
Csillag születik, 15.50 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Zoo (szlovák), 21.45
Reality show, 23.00 Geissenék, 0.20 Taxi (francia)

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

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 A felejtés
bére (amer.), 0.05 Lángoló
Chicago (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Story extra, 13.05 Hazug csajok társasága (amer.),
14.00
Szívek
doktora
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon,
Esperanza (argentin), 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 Szulejmán
(török), 22.35 Házon kívül,
0.10 A rejtély (amer.)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 A
fickó F-el, 17.50 Alkonyat
(amer.), 20.00 Új csaj (amer.),
22.00 King (amer.), 23.00 Barátok közt

M2

13.35 Észbontó, 14.35 Egyszer volt, 15.05 Marci, 16.15
Tehénke mesék, 17.50 Kalandozások Andyvel, 19.00 Eperke legújabb kalandjai, 20.35
Melissa és Joey (amer.), 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Monty
Python Repülő Cirkusza (angol), 0.40 Római helyszínelők
(olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 11.35
Kincsünk a ló, 12.55 Főzni
úton-útfélen, 13.30 Mindörökké Gordon, 14.25 Erdészház
Falkenauban (német), 15.15
Halálbiztos diagnózis (angol),
16.05 Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német),
19.30 Maradj talpon!, 20.40
Szabadság tér 56, 21.30 Eldorádó (magyar), 23.55 Mamma
Róma (olasz)

Duna World

11.15 Az elsőszülött (magyar),
13.00 Híradó, 13.45 Rejtélyes
XX. század, 14.15 Nagyok,
14.45 Család-barát, 16.00
Nemzetiségi műsorok, 17.00
Kárpát expressz, 17.55 A kultúra napszámosa, 18.50 Hogy
volt?, 19.50 VII. Nemzetközi
Cirkuszfesztivál, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül,
23.30 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.45 Lynley felügyelő,
16.25 A vadon gyilkosai,
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.25
Kényelmetlen (angol), 22.20
Gyilkosság Pilében (francia), 0.00 Lynley felügyelő
(angol)

Pozsony 2

9.30 Ruszin magazin, 12.35
Az ismeretlen Velence,
14.00 Trezor, 15.00 Hova
menjünk nyáron?, 15.25
Magyar magazin, 17.30 Hírek, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Mikroszörnyek, 22.40 Művészetek,
23.35 Évekkel ezelőtt

CSÜTÖRTÖK
M1

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

6.55 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexik ói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.20
Drágám, add az életed!,
20.35
Jóban
Rosszb an,
21.20 NCIS (amer.), 22.25
NCIS (amer.), 23.35 A felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 12.50 Knight Rider (mexikói), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.20 Drágám,
add az életed!, 20.35 Jóban
Rosszban, 21.20 Bizsergés
(angol-német), 23.50 Sztárok
testközelben

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.05 Hazug csajok társasága (amer.), 14.00 Szívek
doktora (amer.), 15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza
(argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.30 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 0.00
Magyarul Balóval

RTL II

11.00 A bosszú asszonya, 11.55
A sors üldözöttje, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 15.35 Barátok
közt, 17.50 Alkonyat 2 (amer.),
20.00 Új csaj (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 King
(kanadai), 23.00 Barátok közt,
23.30 Alkonyat 2 (amer.)

M2

11.30 Egyszer volt az élet,
13.35 Észbontó, 15.15 Marci, 16.05 Mesélj nekem!,
18.35 Traktor Tom, 20.35
Melissa és Joey (amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Bosszú (amer.), 23.25 Kulisszák mögött, 0.20 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 12.50
Főzni úton-útfélen, 14.15
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.05 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 15.50
Charly, majom a családban
(német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német) 19.30
Maradj talpon!, 20.30 Fábry, 21.50 Harry és Sally
(amer.), 23.30 Ha megjön
József (magyar), 1.05 Habermann (cseh-német)

Duna World

11.40
Az
aranyelefánt
(magyar), 13.40 Hazajáró, 14.15 Magyar krónika,
16.00 Nemzetiségi magazinok, 17.05 Család és
otthon, 18.00 Büszkébben
tűrni másnál, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.30 Maradj talpon!,
22.30 Ridikül, 23.25 Család-barát, 1.25 Ég, föld,
férfi, nő

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.05
Építs házat, ültess fát!, 14.45
Lynley felügyelő (angol),
15.30 Lehetőség, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Késélen
(olasz-francia), 22.10 Amerikai szépség (amer.), 0.10
Meggondolatlanok (amer.)

Pozsony 2

Markíza tv

JOJ TV

10.55 Családi történetek,
12.05 Cobra 11 (német),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.00 A farm,
16.00 Családi történetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50 Forr a bor, 19.00
Híradó, 20.30 Masterchef,
21.45 Jó tudni!, 22.50 A
farm, 23.50 Családi történetek, 0.50 NCIS: Los Angeles
(amer.)

8.45 Tárgyalóterem, 10.55
Főzd le anyámat!, 12.00 Híradó, 12.45 Tárgyalóterem,
13.30 Csillag születik, 15.00
Rio (amer.), 17.00 Híradó,
17.30 Topsztár, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day
(amer.), 22.35 Viszlát, nagyi!, 23.00 Geissenék

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

13.25 Hegyek, hátizsák, kamera, 14.00 Tenisz, 19.00
Esti mese, 20.00 Hírek,
20.35 Tudományos magazin,
22.40 Rendőrség, 23.00 Profik, 23.10 Civilizációs betegségek

11.00 Családi történetek,
11.55 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 14.00
Monk (amer.), 15.50 Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
Forr a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Chart Show, 22.30
A farm, 23.30 Családi történetek, 0.30 NCIS: Los
Angeles (amer.), 1.25 A
hatodik érzék (amer.)

M1

Markíza tv

JOJ TV

10.55 Főzd le anyámat!,
12.00 Híradó, 13.10 Tárgyalóterem, 15.50 Kényszeres
vásárlók, 17.30 Topsztár,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Gyermekeink, 21.15
Inkognito, 22.35 Doktor
Tökéletes, 23.35 Az igazság
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Story Extra, 13.05 Hazug csajok társasága (amer.),
14.00 Szívek doktora (amer.),
15.05 Éjjel-nappal Budapest,
16.20 Isten áldjon, Esperanza
(argentin), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
Két túsz között (amer.), 01.00
Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Barátok közt,
17.05 A Kung Fu Panda
(amer.), 18.00 A narancsvidék (amer.), 19.00 A
szállító (amer.), 20.00 Új
csaj (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 Gyilkos
hajsza (amer.)

M2

12.00 Leonardo kalandjai,
13.05 A Pincérfrakk utcai
cicák, 14.35 Egyszer volt
az élet, 15.55 Zazie kisas�szony, 16.05 Mesélj nekem!,
16.15 Tehénke mesék, 17.10
Póló, 18.05 Franklin és barátai, 20.35 Melissa és Joey
(amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Rani, a lázadó hercegnő (francia), 0.35 Római
helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.15 Család-barát, 12.55
Főzni úton-útfélen, 14.25
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.15 Halálbiztos
diagnózis (amer.), 16.05
Charly, majom a családban (német), 17.00 Ridikül,
18.00 Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30
Maradj talpon!, 20.30 Virtuózok, 22.45 Ártatlan áldozatok (amer.), 0.20 Egy
kurtizán szerelme (angolnémet)

Duna World

11.40 A szélhámos (magyar), 13.20 Tessék!, 14.40
Család-barát, 16.00 Életkerék, 16.55 Múzeumtúra,
17.30 MMA – portré sorozat, 18.25 Hogy volt?,
19.25 Slágertévé, 20.30
Virtuózok, 22.40 Ridikül,
23.40 Család-barát

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
15.30 Lehetőség, 16.40 A
világ kincsei, 16.55 Ágota,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.25 Mit tudom én, 21.55
A maffia, 23.00 Rivers of
Babylon (szlovák), 0.45
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

13.00 Tenisz, 19.00 Mese,
20.00 Hírek, 20.10 A család, 20.35 A tizenegyedik parancsolat (szlovák),
21.50 Ne mosd le a vért
(amer.), 1.35 Jazz

Markíza tv

9.55 Forr a bor, 11.05
Családi történetek, 12.00
Cobra 11 (német), 13.00
NCIS (amer.), 14.00 Monk
(amer.), 15.00 Farm, 16.00
Családi történetek, 16.56
Niké, 17.00 Híradó, 17.25
Reflex, 17.50 Forr a bor,
19.00 Híradó, 20.30 Feleségcsere, 22.45 Családi
történetek, 1.00 Párizsi
helyszínelők (francia)

JOJ TV

8.45 Tárgyalóterem, 10.55
Főzd le anyámat!, 12.00
Híradó, 12.55
Inkognitó,
14.50 Kényszeres vásárlók,
17.00 Híradó, 17.30 Topsztár, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Gyakornokok
(amer.), 23.20 Soha ne add
fel! (amer.), 1.45 A kincsek
őrzői (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május 28-án Emil, Csanád
május 29-én Magdolna
május 30-án Janka, Zsanett
május 31-én Angéla
június
1-jén Tünde
június
2-án Kármen, Anita
június
3-án Klotild
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Sima Ronald és Ilčíková Livie, Birkus Erik és Borsó Ilona, a komáromi Prokop Igor és a cholceni Matĕjková Petra,
a gútai Tóth Péter és Kucsora Klaudia, a lévai
Pénz Attila és a komáromi Gunda Zsuzsanna
Gútán: a pozsonyi Olgyay Attila és a gútai Jancsó Agáta.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az újgyallai
Járóka Ferenc, a bajcsi Horňák Daniel,
a komáromi Szabó Bálint és Madarász
Lilla, a negyedi Dudás Leo, a nemesócsai
Lévai Alex, a párkányi Kuťková Lara, a bellegszencsei Poláková Diana és a kőhídgyarmati Bederna Bálint.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból:
a komáromi Hatvanger Erika (84 éves), Kronová
Helena (74 éves), Furuglyás Erzsébet (61 éves),
Szabó Mária (76 éves), a gútai Szépe Kálmán
(59 éves), az őrsújfalusi Kosik Tibor mérnök (49
éves), a csicsói Kovács Erzsébet (77 éves) és
Rigó Benedek mérnök (72 éves), a marcelházai
Andruskó Sándor (82 éves), valamint a nagykeszi
Olajos Mátyás (67 éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
a családtagoknak, ismerősöknek és
mindazoknak,
akik elkísérték utolsó útjára,
a komáromi református temetőbe

Szabó Máriát,

aki 76 éves korában távozott örökre
szerettei köréből. Egyúttal köszönjük a
virágokat és a részvét őszinte szavait, melyekkel enyhíteni igyekeztek gyászunkat.
Emlékét őrző élettársa és lánya családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS

Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha.
Várni valakit, aki nem jön többé,
emlékét őrizzük szívünkben örökké
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
május 27-én,
halálának hatodik évfordulóján

ifj. Gönczöl Sándorra
Gútán.

Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot
Szeretettel emlékező családja

Csillag volt, mert szívből szeretett,
mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal emlékezünk
május 26-án arra szomorú napra,
amikor három évvel ezelőtt
utolsót dobbant
a drága fiú, testvér és rokon

Bc. Bachorecz Zoltán
(Ógyalla)

jóságos szíve, aki életének 34. évében távozott
szerettei köréből. Aki ismerte szelídségét, jóságát,
emlékezzen rá velünk együtt ezen a szomorú napon.
Emlékét örökké őrző szülei,
testvérei és a rokonság

A Dunatáj receptkönyvéből

Lacikrumpli

Hozzávalók:
1 kg burgonya
50 dkg sertés rövidkaraj (kicsontozva)
2 közepes fej vöröshagyma
2 dl tejföl
1 db tojássárgája
1 db zöldpaprika
1 ek disznózsír (vagy napraforgóolaj)
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
fűszerpaprika ízlés szerint
Elkészítése:

A húst felszeleteljük, klopfoljuk, a szeleteket sózzuk, borsozzuk és pirospaprikával meghintjük. A meghámozott krumpli felét nyersen felszeletelve (az alsó rétegbe kerülő krumplikarikák lehetnek vastagabbak,
mert könnyebben átsülnek) a kizsírozott (kiolajozott) tepsi aljára terítjük,
majd megsózzuk. Elosztjuk rajta a hússzeleteket, rátesszük a karikákra
vágott, megpucolt hagymát, amit előtte 3-4 ek olajon megdinszteltünk,
rászórjuk a felkarikázott paprikát, végül beterítjük a maradék burgonyával. Újra megsózzuk és megkenjük a tojássárgával elkevert tejföllel, kevés zsiradékot (vagy olajat) teszünk rá és forró sütőben megsütjük (kb. 1
óra alatt). Közben néha nézzünk rá, és ha túlságosan elkezdene pirulni a
teteje, kissé mérsékeljük a hőfokot.

Gyermeknapi kókuszos tekercs
Hozzávalók:

25 dkg darált keksz
15 dkg porcukor
15 dkg darált dió,
vagy mandula
5 dkg jó minőségű kakaó
2-3 evőkanál rum
kb. 1 dl tej,
illetve szükség szerint
15 dkg margarin
1 tojás
1 csomag vaníliás cukor

kókuszreszelék

Elkészítése:

A darált kekszet, a diót, a kakaót és a porcukor felét jól összekeverjük, hozzáadjuk a rumot, majd kisebb adagokban annyi tejet, hogy
közepes keménységű, de könnyen formázható tésztát kapjunk.
A krémhez a margarint kikeverjük, hozzáadjuk a maradék porcukrot, a vaníliás cukrot és a tojást, majd jó habosra kikeverjük.
Alufóliát vagy szilikon lapot szórjunk meg bőségesen kókuszreszelékkel, és a tésztát ezen lapogassuk szét kézzel. A fólia segítségével
könnyen feltekerhető. Megkenjük a krémmel, feltekerjük. Fogyasztásig hűtőben tároljuk, akkor szeleteljük.

Számítógépek, notebookok, regisztráiós kasszagépek eladása és
karbantartása, akár fiskális nyomtatókkal közös rendszerekben is!

Aplico+Plus
Komárom

Registračné
pokladne

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

S Z U D O K U

PREDAJ
*
SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@
orangemail.sk

info:
0907 227 699
Súkromná stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola,
Slovenská ulica 52, Kolárovo
tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82,
schola.privata@stonline.sk,

FIGYELEM!
Továbbtanulási lehetőség!
A Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola értesíti az
érdeklődőket, hogy a 2016/2017 – es 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 3 éves.
Továbbá meghirdetjük szakmunkás levéllel, vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkező diákok számára az alábbi 2 éves tanulmányi időben abszolválható távutas szakokat:
• vendéglátás,
• szakács,
• autószerelő,
• fodrász,
• cserépkályhás,
• kovácsiparművész,
• díszzománc- és ékszerkészítő
Jelentkezni a 0907 743 332 telefonszámon,
illetve a schola.privata@stonline.sk e-mail címen lehet.

Használt és öreg autók
likvidálása

Bebiztosítjuk
* a gépkocsik forgalomból való kivonásához
szükséges igazolásokat
* a KN-es és DS-es rendszámú gépkocsik
rendőrségi nyilvántartásból való kijelentését
TEL: 0919 183 225

SPORTLÖVÉSZET
A városi rendőrök lövészversenye

Május 20-án, pénteken, immáron 19. alkalommal került megrendezésre a Komárom város polgármesterének vándorserlegéért zajló városi rendőrségek nemzetközi lövészversenye a Royal
Sportlövő Klub lőterén, a IV-es bástyában. Sajnos e versenynek
volt egy szomorú aktualitása is, mivel idén első alkalommal került megrendezésre a Zsapka Károly emlékverseny is.
Ő volt az, aki e versenysoroza- kező 10 lövést. Az így elért
tot 19 évvel ezelőtt elindította. eredményeket összeadva szüTavaly júniusban tragikus hirte- lettek meg az eredmények:
lenséggel elhunyt, s most már az Egyéni: 1. Hrabaj Marián MsP
égi lőterek egyikén tartja edzése- Privigye 167 kör, 2. Lúčkai Ján
it, s onnan követi minden egyes MsP Kassa 161 kör, 3. Mikula
lépésünket. A nevét viselő em- Ivan MsP Privigye 155 kör, 4.
lékserleget, valamint emléklapot Sotolář Stanislav MsP Blansko
a jelen lévő felesége és lányai 152 kör,... 10. Ujj Ernő MsP Kovették át a többi jelen lévő csa- márom 140 kör, ..16. Kratochvíl
ládtag, barát, kolléga és ismerős Miroslav MsP Komárom 133
társaságában.
kör, ... 31. Németh Attila MsP
Az idei versenyen kellemes Komárom 111 kör, ... 31. Girch
időben, jó hangulatban állha- Tibor MsP Komárom 83 kör.
tott lővonalhoz a három ország Nők: 1. Bačková Ildikó MsP
tizenkét csapata, míg Szlová- Kassa 133 kör, 2. Bielická Jana
kiát 10 (MsP Komárno, MsP MsP Privigye 130 kör, 3. VrecPrievidza, MsP Lučenec, MsP ková Monika MsP Privigye 84
Bánovce nad Bebravou, MsP kör.
Trenčín, MsP Košice, MsP Csapatok: 1. MsP Privigye
Nové Zámky, MsP Pezinok, (Hrabaj, Mikula, Kostrelník,
MsP Banská Bystrica a MsP Zajac) 615 kör, 2. MsP Lučenec
Piešťany),
Magyarországot (Belko, Krakovský, Kamenský,
a Komáromi Közterület-fel- Abelovský) 549 kör, 3. MsP Báügyelet és a Komáromi Rend- novce n/B. (Botka, Igaz, Pšenőrkapitányság közös csapata, ka, Dúbravka) 504 kör, 4. MsP
míg Csehországot a blanskoi Trencsény (Liptai, Sedláček,
rendőrcsapat képviselte. A ver- Bielická, Staňo) 504 kör, ... 7.
senyzőknek a 25 méterre el- MsP Komárom (Ujj, Kratochhelyezett álló lőlapokra kellett víl, Németh, Girch) 467 kör.
először leadniuk
Privigye város rendőrei a
3+10 célzott lövést, majd má- csapatversenyben elért első
sodszor (nehezítésképpen) a helyükkel immáron harmadlőlapokat csak 3 másodperc- szor nyerték el a vándorkure mutatták meg, s ezen idő pát.
alatt kellett leadniuk a követFuisz Attila

KOSÁRLABDA
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III. liga
Komárom csapata, a
KFC ezen a héten szabadnapos volt. Komárom csapata a bajnoki
táblázat 11. helyén áll 34
ponttal.
IV. liga – délkeleti csoport
Gúta – Nagysurány 0:2 (0:0)
Hat fontos játékosa nélkül lépett
pályára a gútai csapat, amely korábbi sérülések következménye.
Mindez érződött a játékmeneten is, foggal-körömmel, de gól
nélkül végigjátszották az első
félidőt, ráadásul több gólhelyzetet is kidolgoztak. A második
félidőt a nagysurányiak góllal
kezdték, ám egy perccel később
már válaszolhattak volna a gútaiaik, akik jogos tizenegyeshez
jutottak, ám ezt Kókai Marek
nem tudta érvényesíteni, a vendégek kapusa kivédte. Ezután
már megpecsételődött a hazaiak
sorsa, ráadásul a nagysurányiak
is büntetőhöz jutottak, amit viszont sikerült értékesíteniük. *
Udvard – Ímely 3:1 (0:0) Az
első félidőben mindkét csapat
a két tizenhatos között játszott,
de egyiküknek sem sikerült gólt
rúgnia. A második játékrészben
a hazai csapat a 28. percben gólt
lőtt, majd a 31. percben 11-esből
növelte előnyét. Két perccel később viszont Kender javított az
arányokon, s az ímelyiek igyekezete legalább a döntetlen eléréséért igazán dicséretre méltó
volt. Sajnos nem sikerült, ráadásul az utolsó percben újabb gólt
kaptak. A táblázatban Gúta
az első helyen áll 55 ponttal,
Ímely a 13. 28 ponttal.
V. liga
Ekel – Bánkeszi 1:0 (1:0) Az
első sípszótól folyamatosan
támadott a hazai csapat, a vendégek pedig foggal-körömmel
védekeztek. Ennek eredményeképpen viszont a 36. percben
a bánkesziek szabálytalanul
szerelték az ekeli csatárt, s a
megítélt szabadrúgást a 38.
percben Mészáros értékesítette.
A második félidőben is jogos
büntetőhöz juthattak volna,
ekkor azonban a játékvezető
sípja néma maradt * Naszvad
– Nagysalló 1:1 (1:0) A hetedik percben Hengerics belőtte a
hazaiak gólját. Mindkét csapat
folyamatosan alakított ki gólhelyzeteket, de az első 45 perc
lefújásáig már nem született
gól. A második félidőben sorozatos szabálytalanságok miatt a
játékvezető leküldte a pályáról
a vendégek egyik játékosát, ám
a helyzetet nem tudták a naszvadiak kihasználni, s ráadásul
a vendégek egy potyagólt is
lőttek * Garamkovácsi – Marcelháza 1:2 (1:2) Hatalmas
irammal kezdett a hazai csapat
és már a 12. percben vezetéshez
jutott. Előnyük azonban aktívabb játékra ösztönözte a marcelháziakat, akik nyolc perccel
később, Németh büntetőből rú-

gott góljával kiegyenlítettek.
A marcelháziak ráéreztek
arra, hogy a garamkovácsiak összezavarodtak és a
találkozó 29. percében Bot�tyán megmutatta nekik, hogy a
bajnokság középmezőnyének
végén álló vendégek most jobbak voltak, mint ők * Szentpéter – Actív Nagykeszi 10:0
(7:0) A szentpéteriek számára
ez egy jól sikerült edzőmérkőzés volt. A találkozó 14. percéig játszogattak, azután tíz perc
alatt hét gólt lőttek. A második
félidőben is a passzolgatásokat
„gyakorolták”, de azért még
három gólt is rúgtak vendégeiknek, akiknek még csak gólhelyzetük sem volt. Góllövők:
Lakatos, Orémus, Bačík 2-2,
Halász, Cong 2, Nyilas, Kianek
2 * Óbars – Ógyalla 1:1 (1:0)
Az első félidőben a hazai csapat
kezdeményezőbben játszott, s
ennek eredményeképpen a 39.
percben vezetéshez jutott. A
második játékrészben már az
ógyallaiak is feléledtek, s egy
védelmi hibából az 58. percben
Gelle egyenlíteni tudott * A bajnoki táblázat élén Ekel csapata áll 59 ponttal, 2. Szentpéter (48), 9. Naszvad (39), 10.
Ógyalla (37), 11. Marcelháza
(37), 15. Actív Nagykeszi (20)
VI. liga
Nemesócsa – Bátorkeszi 0:1
(0:1) A találkozó első percében Gáspár egy gyors előrefutásból vezetéshez juttatta a
vendégeket. A fennmaradó 89
perc az egyenlítésről, illetve
a gólarány növeléséről szólt,
ám változás már nem történt
* Lakszakállas – Szilosháza
3:2 (1:1) Az első félidő 13.
percében Inczédi megszerezte
a hazaiak első gólját, amelyre
a 37. percben Lipták válaszolt.
A második félidő 77. percében
ismét Inczédi volt a gólszerző, majd egy perccel később
szabadrúgásból beállította a
mesterhármasát * Dunamocs
– Perbete 3:1 (1:0) Viszonylag
kiegyenlített játék folyt a pályán, viszont a pathiak csatárai
nem voltak gólerős formában.
A 34. percben Lajos szerezte a
mocsiak első gólját, ám a következőre már csak a második
félidőben került sor. Az 58.
percben Kováč tovább növelte
a hazaiak előnyét, majd a 84.
percben Rigó tudott szépíteni.
Sajnos a 90. percben ismét a
hazaiak jutottak előnyhöz, amikor Tóth értékesítette a büntetőt * Gúta B – Vágfüzes/Kava
2:0 (1:0) Eléggé vehemensen
kezdett a vendégcsapat, veszélyes támadásokat is intéztek a
gútai kapu ellen, mégis a 19.
percben Lakatos bizonyította
a gútaiak fölényét. A második
félidőben is a vágfüzesiek voltak kezdeményezőbbek, egyenlíteni akartak, ám a 78. percben
Gáspár gólja eldöntötte a mérkőzés eredményét * Újgyalla

– Keszegfalva 5:1 (2:0) Egyértelműen jobb formában volt a
hazai csapat, a keszegfalvaiak
szinte minden megmozdulását
azonnal leállították. A gólok
sorát a 13. percben Rigó indította el, majd Németh a 38.
percben növelte az újgyallaiak
előnyét. A második félidőben
előbb Habara R. (63. perc),
majd röviddel ezután Németh
(64. perc) lőtt gólt. A mérkőzés iramára jellemző, hogy egy
perccel később Szüllő tizenegyesből szépített. A hazaiak
gólzáporát a 71. percben Habara R. zárta * Hetény – Búcs
14:0 (7:0) A hetényi szurkolók
joggal ünnepelhették csapatukat örömmámorban, ugyanez
nem mondható el a csalódott
búcsiakról. A vendégek szinte
csak szédelegtek a pályán, nem
tudni a meglepetéstől, vagy a
napsütéstől. Góllövők: Hencz
(mesterhármas), Marikovecz
(mesterhármas), Lucza 2, Šátek 2, Lévai 2, Sánta öngól,
Csintalan * Izsa – Marcelháza
B 1:1 (0:1) Igazán izgalmas találkozó volt, hiszen a játék 15.
percében Tóth megszerezte a
vendégek számára a vezetést.
Ezután a hazai csapat mindent
elkövetett, hogy az első félidő
végéig kiegyenlítsen, de a vendégek védelme áttörhetetlennek bizonyult. Az egyenlítő gól
a 83. percben született Simon
révén * Csallóközaranyos –
Path 8:1 (4:0) Valójában nem
volt ekkora különbség a két
csapat játéka között, az viszont
biztos, hogy a hazai csapat jó
taktikát választott, s fölényüktől megrettentek a pathi csatárok, akiknek becsületgólja
a 65. percben Inczédy révén,
büntetőből született. Góllövők:
Berecz (mesterhármas), Jakab
2, Álló, Ódor, Koczkás, illetve
Inczédy * A tabella sorrendje:
1. Hetény (66),. 2. Marcelháza B (56), 3. Bátorkeszi (51),
4. Újgyalla (46), 5. Keszegfalva (42), 6. Dunamocs (39),
7. Nemesócsa (39), 8. Gúta B
(39), 9. Vágfüzes/Kava (38),
10. Izsa (36), 11. Szilosháza
(34), 12. Csallóközaranyos
(33), 13, Perbete (32), 14.
Lakszakállas (32), 15. Búcs
(22), 16. Path (14)
VII. liga
Madar – Tany 2:0 (2:0) góllövő Varga és Gáspár * Bogya/
Gellér – Dunaradvány 1:0
góllövő Baranyai * Megyercs
– Ifjúságfalva 0:1 (0:1) góllövő Pál * Nagysziget – Őrsújfalu 1:0 (0:0 góllövő Leczkési)
* Bogyarét – SJE Komárom
4:4 * Bajcs – Csicsó 3:1 (1:1)
góllövő Kolompár, Bachorec,
France, illetve Kósa * A táblázat élén Madar áll 58 ponttal, 2. Dunaradvány (40), 3.
Őrsújfalu (38), 4. Nagysziget
(35). A táblázat 10. helyén Ifjúságfalva (21), 11. SJE KN
(8), 12. Megyercs (4). -boldi-
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Gyors értékelések és kilátások az új kosaras idény előtt
Három évvel ezelőtt vállalta el Csonka Lajos mérnök a komáromi extraligás kosárlabdacsapat
klubelnöki tisztjét. Eddigi legnagyobb sikerük az volt, amikor országos bajnokságot nyerve kijutottak a nemzetközi porondra is, ahol nagynevű együttesekkel kellett harcolniuk, megfelelő
tapasztalat nélkül. Idén ez a bravúr nem sikerült, viszont az extraliga ezüstérmese lett a csapat.
Az alábbiakban a klubelnöktől kérdeztük: Hogyan tovább?
– Természetesen ugyanolyan az őszi idénykezdéskor az ed- volna el a várostól, amelynek
összefogással, igyekezettel és digi csapatból 5-6 játékosra folyamatosan öregbítjük a jó
lelkesedéssel, mint eddig. Jó biztosan számíthatunk, pedig hírnevét. Ez vonatkozik a töbpélda erre az is, hogy a kosara- sok más csapat küzd a meg- bi élsportra is, valamennyiük
kiemelt támogatást érdemelne.
sok országos vezetőségén min- szerzésükért.
dig elhangzik a kérdés: Komá- Gyors összefoglalójában el- Arról nem is szólva, hogy a korom idén kivel küzd a bajnoki mondta, hogy az utolsó öt máromi sportcsarnok nem felel
döntőben? – mondja Csonka évadban egyszer a 4. helyen, meg nemzetközi mérkőzések
Lajos mérnök, majd komolyra kétszer a másodikon és egy- lejátszására, ezért Székesfehérfordítva a szót, elkezdi az ös�- szer az első helyen végeztek várra kellett utaznia a csapatnak és a szurkolóknak, s ebben
az irányban is illene megoldást
találni. Végezetül szeretnék
köszönetet mondani a lelkes
szurkolóknak, s ígérem, hogy
ősztől is lesz miért örülniük,
ha pályára lép az MBK Rieker
COM-therm csapata.

Nem volt baj a komáromi szurkolótáborral, amelyet még a „szimfonikus (komolyzenekari)” üstdobosok is lelkesítettek...
szefoglalót. – Amikor három a komáromiak. – Ez
évvel ezelőtt eleget tettem elsősorban a játékoa felkérésnek és elvállaltam sokon kívül Pavlík Jóa klubelnöki tisztséget, egy zsef csapatmenedzser
olyan csapatot „örököltem”, munkájának köszönamely a bajnoki döntőben volt. hető, aki tévedhetetA játékosok szívvel-lélekkel lenül választja ki Koküzdöttek, s ekkor azt a fel- máromnak a legjobb
adatot tűztem magam elé, hogy játékosokat, bár nem
egy ilyen csapatszellemmel titok, hogy a többi
játszó együttesben ezt az ös�- klubbal
ellentétben
szetartó erőt, amely az egymás nagyon alacsony költségvetéssel dolgozunk. Amit
viszont külön ki kell emelni,
az a Komáromba érkező játékosok viselkedése, akiket
lenyűgöz Komárom, s ahogy
elmondták, a nagyobb városokkal ellentétben itt úton-útfélen megállítják őket az utcán,
gratulálnak nekik, s érzik, hogy
szeretik őket – magyarázza
Csonka mérnök. – Tizenöt éve
van Komárom az extraligában, de nagy szomorúságomra
nagyobb támogatást vártam

A mazsorettek és felkészítőkoreográfusaik is dicséretet
érdemelnek látványos showjaikért. (Jobbra) Csonka Lajos mérnök mindvégig nem
csak a csapatfőnöki szerepet,
hanem az igaz barátét is betöltötte.
Scholtz fotók
iránti tiszteletből, segítségből
kovácsolódott össze, mindenképpen meg kell tartani. Most
ott tartunk, hogy játékosaink
büszkék arra, hogy Komárom
mezét viselik, s nagyon úgy
tűnik, hogy Bannister végképp
szeretne Komáromban maradni, itt letelepedni, családot
alapítani. Most mindenki hazautazott, kell a pihenés a nehéz
idény után, de az biztos, hogy

Május 28-án ismét jótékonysági futóverseny!
Már hagyománnyá vált, hogy a gútai fiatalok évente megrendezik az
ún. Dögös-futást, amelynek a nevezési díjakból származó bevételét beteg gyermekek életkörülményeinek javítására ajánlják fel. Idén május
28-án rajtol majd (rajt a vízimalom térségében: 11 órakor 6 km, 11:15
órakor 3 km, 12 órakor 12 km) a verseny, – három kategóriában: Gyermekfutás (kizárólag óvodások és az alapiskolák alsó tagozatosai vehetnek részt 3-14 éves korig) * 18 év alatti kategória a 3/6/12 km távokon
(felelősségvállalási nyilatkozattal) * felnőttek (18 év feletti kategória). A
pálya kör alakú, tehát a célba érés ugyanott lesz, ahol a rajt is. Az összes
kategória egy időpontban kerül kiértékelésre, vagyis 14 órakor.
Az adományokból vásárolt ajándékot a 10-éves Vivien veheti majd át.

Térjünk vissza egy pillanatra a sportcsarnokhoz. Még
Bastrnák Tibor expolgármestersége idején került

felújítására, s bizony eléggé
dilettáns módon. A város kapott pénzt egy szétnyitható
lelátóra is, ezt sikerült úgy kivitelezni, hogy nem fért be a
csarnokba. Hirtelenjében egy
új kazánházat is beépítettek,
elfeledkezve arról, hogy az
épület másik felén van egy
működőképes. Erre azért
volt szükség, mert a szétszedett gázleválasztót, amely
ingyen biztosította a fűtést,
érthetetlen okok miatt lebontották,
ismeretlen
helyre szállították.
Kazánvásárlás helyett elég lett volna
a csarnok játékterének a városi park felőli oldalát kibővíteni, s oda elhelyezni a
szétnyitható lelátót.
Most a város képviselői inkább eladják,
minthogy kihelyeznék a fürdőbe, hogy
ott nyaranta vízi
labdatornákat lehessen rendezni...

S A K K
Fekete-fehér kockás tábla, hatvannégy mező, harminckét
bábu. Ketten néznek táblára és egymásra. A jó sakkozó
ellenfele arcvonásaiból olvas, lépéseit előre megtervezi. A
nagyon jó sakkozó azt is észreveszi, ha a gyerekek között
ígéretes tehetségek bukkannak fel.
És ő nagyon jó játékos volt, s a fiatalok közül sokakat készített fel
országos bajnokságokra is. Múlt
héten kedden déltájban, Csallóközaranyos térségében egyetlen csattanással ért véget egy szelíd, csendes
ember pályafutása. Soha nem tudja
meg senki, mi is történt valójában.
A kegyetlen tény megmásíthatatlan:

Kukel Imre

1961 – 2016

életének 54. évében tragikus körülmények között, autóbalesetben életét vesztette.
Gyászolják őt családtagjai, rokonai, barátai és a sakkozók
népes társasága.
Emlékét megőrizzük!
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