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Amit egyszer elrontanak, többnyire nehéz rendbe hozni!

Komáromnak kell elvégeznie
a kerületi hivatal feladatát?
Maratonira sikeredett a komáromi önkormányzat júniusi ülése, amelynek a legérdekesebb fejleményei a
múlt héten megtartott üléseken kerültek terítékre. Itt derült ki ugyanis, hogy a képviselők korábban úgy
adták el a Szabadidőközpont épületét a Marianum Egyházi Iskolaközpontnak, hogy közben nem gondoltak
arra, hová és milyen körülmények közé fogják a fiatalság nevelése terén kiváló eredményeket elért és éppen
ezért olyan fontos intézményt áthelyezni. Kiderült az is, hogy az épületért kapott pénz korántsem elegendő
a komáromi oktatási intézmények égetően sürgős felújítására, mi több, a speciális iskola – amely a kerületi
oktatási osztály égisze alatt tevékenykedik – elhelyezésének megoldása is Komáromra vár.

A város tavaly 260 ezer euróért eladta a Szabadidőközpont Rozmaring utcában levő
épületét az egyházi oktatási
intézménynek, s a képviselők
a kapott pénzt a szabadidőközpont új helyének kialakítására, a
speciális iskola helyhiányának
megoldására, illetve a városi
iskolák állagmegőrzésére kívánták fordítani. A Szabadidőközpontot a Nádor utcai városházi épületrészbe (a cipőüzlet
udvara) költöztetnék, a közfalak kiemelésével egymásba
nyíló nagy teremeket hoznának
létre. Ez az átépítés mintegy 82
ezer euróba kerülne, ráadásul

Szendi László lesz
az új járási elöljáró

új berendezéseket is kell vásárolni, további 17 ezer euróért.
Az épületben jelenleg levő irodák a Tiszti pavilonba költöznének.
A speciális iskola tantermeinek
bővítése
konténeres
megoldással valósulhat meg,
előreláthatóan 136 ezer euró
beruházással. Mint kiderült,
a megyei fennhatóságú intézmény problémájának megoldásával érdemben nem foglalkozik a kerületi hivatal, viszont a
speciális iskola működtetésére

továbbra is szükség van, az ott
tanuló diákok elhelyezése más
iskolában nem megoldható.
A konténeres megoldással az
autista gyermekek oktatására
is nyílna tanterem, egy kisebb
torna/konditerem és szociális
helyiségek. Így viszont nem
jut pénz a többi iskola tatarozására.
Korpás Péter mérnök a városi
hivatal számítógéprendszerének korrupciógyanús közbeszerzését elemezte tárgyilagosan és mindenre kiterjedően.

Befejeződtek
az 53. Jókai Napok

Ezzel az üggyel a képviselők a
következő önkormányzati ülésen részletesen kívánnak foglalkozni.
A gyűlés egyhangúságát eredményesen oldotta fel, hogy dr.
Hortai Éva képviselőből ismét
előtört a COM-therm-fóbia. Ez
a cég egy utcarészt és az odavezető bekötőutat szerette volna felújítani, amit a képviselő
asszony arra való hivatkozással
kifogásolt, hogy „akkor majd a
városnak kell vállalnia az adott
utca seprését is”…

Lassan befejezéséhez közeledik a komáromi Szent

András-plébániatemplom külső tatarozása. – 2012-ben
kezdtük meg a munkálatokat a templom főbejárati homlokzatának felújításával, amelyet azután a következő évben a két torony, 2013-ban az északkeleti, 2014-ben pedig
az északnyugati felújítása követett. Tavaly a templom déli
homlokzata újult meg, 2016-ban pedig a keleti fal, amelynek
építési munkálatai még folynak. Egyedül a bencés rendház
udvara felőli nyugati oldal felújítása maradt el, ezt jó lenne a rendház udvar felőli falaival együtt elvégezni – tájékoztatott Elek László esperesplébános a munkálatokról. Az
eddig elvégzett munkák összértéke csaknem félmillió euró,
s a további kiadások is megközelíthetik a háromszázezer
eurót. Egyes vélemények szerint Komárom jellegzetessége
a munkálatok befejezése után Közép-Európa egyik legszebb
katolikus temploma lesz.

Halálos áramütés

Halálos kimenetelű munkabaleset történt péntek délben Komáromban. Áramütés érte a
22 éves Kemláge Marekot, aki egy románfalvi (Rumanová – Nyitrai járás) vállalat alkalmazottja, s egyben ügyvivője is volt. A férfi apjával és testvérével egy többfunkciós épület
alapozási munkálatain dolgozott egy komáromi vállalat számára. A munka befejezése után
a fiatalember egy nagynyomású mosóberendezéssel kezdte tisztítani a speciális vibrációs berendezést, amikor áramütés érte. A mentők megpróbálták a helyszínen újraéleszteni, majd
beszállították a kórházba, ahol belehalt a sérüléseibe. A munkálatokhoz, a szomszéd telekről, ideiglenesen vezették át az áramot. A nyitrai munkavédelmi felügyelőség a baleset bejelentését követően azonnal elkezdte a halálos kimenetelű munkabaleset körülményeinek
kivizsgálását, melynek során több előírás megszegésére is fényt derült. A felelősség mértékének pontos megállapítása érdekében a rendőrség halálos kimenetelű munkabeleset ügyében
indított eljárást.

Szombaton este a Komáromi Városi Művelődési Központban
díjkiosztó ünnepséggel ért véget a felvidéki magyar műkedvelő
felnőtt és diákszínjátszó együttesek legnagyobb múltra visszatekintő országos versenye, az 53. Jókai Napok. A zsűri döntése
alapján ez alkalommal sem a fődíjat, sem pedig a felnőtt kategória nívódíját nem adták ki, Sajnálatos módon ez azt jelenti, hogy egyre inkább csökken a hazai műkedvelő színjátszás
iránti érdeklődés. Az 53. Jókai Napok díjazottai:
Nívódíj – diákszínjátszó cso- A legjobb férfialakítás díja
portok:
Török Máté (GIMISz Diákkomáromi GIMISz Diákszín- színpad, Komárom).
pad és füleki Apropó Kisszín- A zsűri különdíjai a színészi
pad – megosztva *
alakításért:
Szebellai Dániel (GIMISz Diákszínpad, Komárom)
A Magyar Közösség Pártja aggodalommal nökségét. Az ország nemzetközi megítélését
A zsűri különdíja a rendezői
figyeli a kormány tehetetlensége miatt a bel- nagyban rontja, ha kormányára a korrupció
formanyelvért
ügyminisztérium körül kialakult helyzetet.
árnyéka vetül, és annak egyes tagjait köztörA Szlovák Köztársaság Belügyminisztériu- vényes bűnökkel vádolják.
Nincs nyári szünet az őrsújfalusi kultúrházban, ahol a Cse- Kiss Péntek József (VISZTA
mának a rendőri, vizsgálati szervek fő irányí- A vegyes koalíció megalakuláskor a pártok
madok szervezésében már ötödik alkalommal rendezik meg Diákszínpad, Komárom)
tójaként a jog és igazságosság megtestesítő- együttműködésük alapjaként az országgal
az V. Ekhós Szekér Fesztivált. Az idei kétnapos rendezvényen A zsűri különdíja a legkreatívabb előadásért
jének kellene lennie. A jelenlegi tárcavezető, szemben érzett felelősséget és a szélsőséges
is gazdag programmal várják a látogatókat.
MEG+a culpa Diákszínpad,
Robert Kaliňák már hónapok óta képtelen pártok megerősödésének veszélyét jelölték
Pénteken, július 1-jén 18 órától Színjátszócsoport a THEATER Komárom (Marianum Egyházi
hitelt érdemlően tisztázni magát az újabbnál meg, Szlovákia érdekeit és a demokrácia mega kultúrházban Csuja Imrének, MUCSA című darabot mutatja Iskolaközpont)
újabb gazdasági visszaélések és korrupciós őrzését hangsúlyozták. Ennek értelmében jogaz Örkény Színház művészé- be. A fesztivált 20 órakor a BE- A zárórendezvényen Stubenügyek vádja alól. Ezáltal nemcsak magát, gal várható el, hogy Robert Kaliňák lemondnek önálló estjére kerül sor UGRÓ zárja, ahol Gál Tamás, dek László polgármester előbb
hanem az általa vezetett minisztériumot, így jon tisztségéről, és tisztázza magát a felsorolt
Imi, mondj egy verset! címmel, Kiss Szilvia és a résztvevő csa- a részvételért járó okleveleközvetve a kormányt is diszkreditálja. Az vádak alól, vagy ha erre emberileg nem képes,
majd ezt követi Stanna és Pan- patok tagjai végeznek nyilvános ket, majd a különféle díjakat
MKP véleménye szerint a speciális ügyész és a kormányfő sem hívja vissza, a koalíciós
na, a felnőtteknek szóló bábka- helyzetgyakorlatot.
(tárgy- és pénzjutalmak, illetáltal szorgalmazott vizsgálat lezárásáig alkal- tanács kényszerítse ki lemondását.
baré Tárnok Marica és csapata És ami lényeges:
ve a színjátszó táborban való
Menyhárt József,
matlanná vált a belügyi tárca vezetésére.
MINDEN ELŐADÁS
előadásában.
ingyenes részvétel) adta át a
az MKP elnöke
Szlovákia július 1-től veszi át az EU soros elINGYENES!
Szombaton 10 órától a rétei
versenyzőknek.
Révisz Vidámszínpadé a terem,
ahol FALUNAP című műsoruA Magyar Közösség Pártja III. Országos Kongresszusának
kat adják elő.
Minden bizonnyal nagy sikerre
számíthat az erdélyi RugónfalA Magyar Közösség Pártja a megújulás mindezek megvalósításához hatékonyan ellátás elérhetőségének és minőségének különös tekintettel az alapiskolák alsó tavi Színjátszócsoport 13.30-kor
szándékával tartotta meg harmadik tiszt- és rendszeresen használja fel az Európai biztosítását.
gozatainak óraszámaira. Szorgalmazzuk
kezdődő Vadrózsák című műújító országos kongresszusát. A válasz- Unió közös költségvetéséből rendelke- A küldöttek meggyőződése, hogy a 80 az uniós átlag szintjét elérő méltányos
sora, akiket az ugyancsak Ertás után létrejött kormánykoalíció nem zésre álló fejlesztési forrásokat. Az MKP napja hivatalban lévő kormány program- pedagógusbérek biztosítását.
délyből érkező szentegyházai
nyújt garanciát a szlovákiai magyarság kongresszusa elvárja a kormánytól, hogy ja sem az oktatás, sem a kultúra területén A kisebbségi kultúrák támogatási rendtársulat követ, akik a VETEjogállásának javulásához. Ennek tudatá- a komoly kieséseket okozó tavaszi fagy- nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek szerének kialakításában fontosnak tartjuk,
RÁNOK című műsort mutatják
ban és a közösségi összefogás, valamint károk miatt kárpótolja a gazdákat.
rövid távon érdemben és pozitívan be- hogy az új finanszírozási modell az egyes
be. Pápáról érkezik a Szó és
a hatékony érdekképviselet megerősítése A kongresszusi küldöttek egyetértettek folyásolnák nemzeti közösségünk életét. intézményeknek és szervezeteknek a köKép Színpad, amely A SZÉérdekében, szem előtt tartva közösségünk abban, hogy az MKP a szociális politi- Az iskolák sorsáról kizárólag a fenntartók zösség életében játszott szerepük és aktiKELY ASSZONY MEG AZ
megmaradását, gyarapodását és felzár- ka terén eddigi célkitűzéseit szem előtt jogosultak dönteni, ezért egyértelműen vitásaik alapján biztosítson kellő anyagi
ÖRDÖG című vidám darabal
kóztatását, a kongresszus legfontosabb tartva továbbra is olyan szakpolitikát fog amellett foglalunk állást, hogy a közok- hátteret.
kedveskednek a fesztivállátofeladata az MKP új vezetőségének meg- folytatni, amely a lakosság jogos igénye- tatási törvényben mind az alapiskolák, Az MKP az elkövetkező években togatóknak. A losonci Kármán
választása volt.
inek teljesítését, a gyermekvállalást, a mind a középiskolák esetében sürgősen vábbra is egy olyan modern jogállam
József Színház az EGY HÉT A
A kongresszus küldöttei elvárják Szlo- családok nagyobb mértékű támogatását, és teljes mértékben hatályon kívül kell he- megteremtését tűzte ki célul, amelyben
KÁVÉHÁZBAN című darabvákia kormányától, hogy haladéktalanul a szociálisan rászorultak megsegítését, a lyezni a minimális tanulói osztálylétszá- a nemzeti közösségek és kisebbségek
bal jelentkezik, majd a Nánai
lásson hozzá a kormányprogramban fog- romák társadalmi érvényesülését és fo- mokra vonatkozó rendelkezést. A magyar egyenrangú partneri viszonyban lesznek
laltak megvalósításához, és prioritásként kozatos integrációját eredményezi majd. tanítási nyelvű iskolák kapcsán szüksé- az ország többségi nemzetével. A modern
kezelje az ország déli és keleti járásainak Továbbra is prioritásként kezeljük az gesnek véljük haladéktalanul újragondol- jogállam megteremtésének egyik alapköfelzárkóztatását, a regionális különbsé- egészségügyben tapasztalható hiányos- ni a pedagógiai programok és tantervek vét a természetes régiókon alapuló közgek enyhítését. Fontosnak tartjuk, hogy ságok felszámolását és az egészségügyi anyanyelvi oktatásra vonatkozó részeit, igazgatási rendszerben látjuk.
Huszonnégy járási hivatal
elöljárójának leváltásáról
és huszonöt új kinevezésről döntött múlt heti,
szerdai ülésén a szlovák
kormány. A Komáromi
Járási Hivatal éléről távozik dr. Adamik Miroslav
helyét Szendi László Bc.,
a Nagykeszi Községi Hivatal eddigi hivatalvezetője veszi át.

Indul az ekhós szekér!

A bársonyszék felelősséggel jár!
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Afféle bogaras ember lévén természetbeli
jártamban-keltemben szomorúan állapítottam meg, hogy kertjeinkből, rétjeinkről,
patak- és folyópartjainkról lassan eltűnőben
vannak a lepkék és a pillangók, s így Süsüvel együtt teszem fel a kérdést, hová lettek,
lesznek hímporos szárnyú színes barátaink?
S annál fájdalmasabb
számomra is a természet elszegényedésének ez a megnyilvánulása, mert koromnál
fogva ahhoz a nemzedékhez tartozom,
amelyiknek gyermekkorában még megadatott az egész életére szóló élmény, hogy

harmattól
csillogó
vadvirágos réten mezítlábasan akár napestig csapkodó szárnyú lepkék, pillangók
után szaladgáljon.
Nem véletlenül lepkéket és pillangókat
említettem, mert e
kettő nem rokonértelmű szó – bármennyire

hasonlónak látszanak
–, nem lehet közéjük
azonossági jelet tenni,
a pillangók ugyanis a
lepkék rendjének egyik
családja. Valahogyan
úgy vagyunk ezzel,
mint a rovarokkal és
a bogarakkal, ugyanis
nem minden rovar bogár… Pusztán az érdeklődés felkeltésének érdekében írom le, hogy
a világ lepkefaunájának
gazdagságára jellemző,
hogy az entomológusok
150 ezer fajukat írták
le, s ebből tágabb környezetünkben mintegy
3 500 fajta él, illetve élt.
Hovatovább mind nagyobb öröm, ha egyegy szép példányukra
bukkan az ember, aki
mérhetetlen
gyűjtőszenvedélyét ma már
nem azzal elégíti ki,
hogy rabul ejtve, gombostűre tűzve besorolja gyűjteményébe,
ehelyett
gyarapodó
fotógyűjteményét gazdagítja. S ahányszor
ez sikerül, megannyi

élménnyel gazdagodik.
Jut eszembe: Amennyiben a véletlen szerencse folytán valahol ös�szetalálkoznának a kis
barátját és kedvencét
reménytelenül kereső
sárkányfival,
szíveskedjenek megmondani
neki, hogy üzenem –
talán még sincs minden
veszve, s ha kell, tudok
neki mutatni a Csallóközben egy-egy olyan

szegletet, ahol minden
bizonnyal rálel kedvencére…
Németh István
(A szerző felvételei)

Orbán Ilona művésztanár
kiállítása Komáromban

Június 10-én a komáromi Csemadok Galériában Orbán Ilona művésztanár harmadik alkalommal mutatkozott be járásunk lakossága előtt szívet, lelket melengető alkotásaival.
Orbán Ilona, az ácsi szárma- resztül tanított, fedezett fel új
zású művésztanár pályafu- tehetségeket. A sors megadta
tását az alsótagozatos kated- neki, hogy a mesevilágban
rán kezdte, de tudásszomja mozgó legapróbb tanítványai
új ismeretek megszerzésére közül a legtehetségesebbeket
sarkallta. Nemcsak a főis- egészen a gimnáziumi érettkolán
képezte
magát
tovább,
de a művésztelepeken is bővítette ismereteit,
megismert több
technikát. Francia nyelvtudásának köszönhetően megfordult a
művészetek bölcsőjében, Franciaországban is.
Édesanyja halála
után teljesedett ki
művészete, a lelke megnyílt ségiig eljuttassa. Hitvallása:
a nagyközönség előtt, s több „Festészet, művészet nélkül
szegényebbek
mint tíz éve számtalan tárla- mindannyian
ton mutatja be „gyermekeit”, lennénk.”
alkotásait. Negyven éven ke- Járásunkban először a múlt év

márciusában az Izsai Faluház
kiállítótermében mutatkozott
be a közönségnek olajképeivel és akvarelljeivel „Tájak,
fények” címmel.
Novemberben képeit már
„Kapcsolatok” címmel a hetényi Lilla Galéria és Falumúzeumban állították ki.
A komáromi kiállítás a „Napszakok – évszakok”
nevet viseli. A leheletnyi finom akvarellek a művésznő lelki
rezdülésének tükörképei. Az évszakok
varázsán kívül néhány művén ott van
Ilonka imádott helye,
Provance is.
A kiállítást Szilva
József művésztanár
nyitotta meg, méltatva Orbán Ilona pályafutását, alkotásait.
A művésznő képei
Magyarországon, Szlovákiában, Franciaországban és
Németországban is megtalálhatók.

VIVANT ACADEMIA?!
„A Híd megmentette a kisiskolákat” – Ez jó hír! (?)

Viszont jónéhány fontos kérdést is felvet, amire válaszokat kell találni! Például gazdaságilag ez a rendelkezés és állapot
mennyi ideig tartható fenn? További nagyon lényeges kérdés: a kisiskolákra legjellemzőbb összevont osztályok tanítására felkészültek-e a pedagógusok? Egyre többször értesülünk arról, hogy az alsó tagozaton (1-4. évfolyamokban) sok
esetben összesen 10, vagy ennél még kevesebb tanuló van, s ennek következtében egy pedagógusnak kell(ene) tanítania
négy évfolyam valamennyi tanulóját összevont osztályban. Egyre több pedagógus vallja be, hogy ezt nem tudja vállalni
s ezért életkortól függően vagy elmegy inkább nyugdíjba, vagy olyan iskolába, ahol a tanulók létszáma egyelőre még
nagyobb annál, hogy összevont osztályokban kellene őket tanítani.
Ezzel közvetlenül összefüggő mailag és szakpolitikailag is ké- ságot, valamint az Egyesült meg a gyermekeiknek adandó
kérdések egyike: a pedagógus- pesek eleget tenni annak, amire Nemzetek által a béke fenn nevelés megválasztásában.
Hodek Mária, a Columbia
képzésért felelős intézmények felesküdtek, amikor a diplomá- tartásának érdekében kifejtett
Egyetem nyugalmazott tanés szakemberek követték-e az jukat átvették?
tevékenység kifejlődését.
székvezető tanára
elmúlt években napvilágot látott Ne felejtsük el: a tanulás egye- – A szülőket elsőbbségi jog illeti
demográfiai prognózisokat? Ha temes emberi jog a kisiskolákigen, akkor hogy lehet az, hogy ban is!
Már csak hetek választanak el bennünket
2016-ban a kisiskolák pedagó- Az Emberi Jogok Egyetemes
a IV. Martosi Szabadegyetem nyitásától
gusai csaknem teljesen felkészü- Nyilatkozata, 26. cikk
letlenek a jelenlegi helyzetre?
– Minden személynek joga van
Miközben a hatalmi politikát a neveléshez. A nevelésnek, leg
gyakorló képviselők elérték, alábbis az elemi és alapvető ok
hogy a kisiskolákat nem kell be- tatást illetően, ingyenesnek kell
zárni – ami valóban egy nagyon lennie. Az elemi oktatás kötele
Az idei „Színezzük újra” szlogenről Gubík László, a Via
fontos eredmény –, kiderül, ző. A technikai és szakoktatást
Nova Ics elnöke sajtótájékoztatójukon elmondta, azért váhogy maguk a kisiskolák szak- általánossá kell tenni; a felsőbb
lasztották ezt, mert szeretnék, ha vidám, optimista, életmailag nem egészen felkészül- tanulmányokra való felvételnek
erőtől duzzadó, főleg a fiataloknak otthont kínáló lenne a
tek arra, amit oly látványosan mindenki előtt – érdeméhez ké
szabadegyetem helyszíne, s a felvidéki magyarságnak egy
követeltek. Azaz, egy hatalmi pest – egyenlő feltételek mellett
kultikus nyári rendezvénye lenne a Martosi Szabadegyepolitikai siker és egy szakma- nyitva kell állnia.
tem. A „Martonómia” kifejezés is azt fejezi ki, hogy a marpolitikai kudarc párosulásának – A nevelésnek az emberi sze
tosi Feszty-park egy autonóm sziget, amely a boldogság, a
vagyunk a tanúi?!
mélyiség teljes kibontakoz
jókedv és a pozitív üzenetek szigete, ami július 6-tól július
Ami számomra a legfontosabb tatására, valamint az emberi
10-ig az év legjobb öt napját kínálja a látogatóknak.
kérdés: Mi lesz a tanulók akadé- jogok és alapvető szabadságok
A martosi délelőttöket történel- művész lesz jelen. Mivel ősszel
miai tudásszintjével? Ezt kik és tiszteletben tartásának meg
münk egy-egy jeles személyisé- lesz az 1956-os forradalom 60.
hogyan fogják „megmenteni” erősítésére kell irányulnia. A
gének, eseményének szentelik évfordulója, ezért a szombati
ebben a valós helyzetben?
nevelésnek elő kell segítenie a
majd, délutánonként kerül sor a nap az 56-os emléknap jegyA politikusok eleget tettek az nemzetek, valamint az összes
mARTfeszt szabadegyetemi ré- ében telik majd. Vasárnap – a
ígéretüknek. A pedagógusok és faji és vallási csoportok közötti
szére, vagyis a közéleti progra- Márton Áron-emlékév kapcsán,
adminisztrátorok vajon szak- megértést, türelmet és barát
mokra, este pedig a koncerteké születésének 120. évfordulójára
lesz a főszerep. A legfiatalabba- emlékezve –, a mARTfeszten is
kat, főleg a tizen- és huszonéve- megemlékeznek az emberi jogok
seket megszólító zenekarok kap- védelmezőjéről és keresztény
nak teret az idei mARTfeszten. szeretet következetes képviselőA nyitónapon Kowalsky meg a jéről.
Az emberi butaság határtalan, állapítjuk meg a hír hallatán,
Vega lép fel a Turul színpadon, A szervezők azokat a 21. századi
miszerint elárverezik Hitler néhány zokniját és nyakkendőjét,
csütörtökön a Tankcsapda. pén- eszközöket kínálják fel majd a
Göring alsónadrágját, s ami még ennél is morbidabb, egy
teken a Hősök és a Magna Cum látogatóknak, amelyek a közösolyan kötél darabkáját, melyre egy nürnbergi perben elítélt
Laude. Szombaton a Compact ségi jogküzdelmet szolgálják.
náci háborús bűnöst akasztottak fel. S ismerve az emberi gyar
Disco és a Punnanny Massif, Így bemutatják a Pro Civis által
lóságokat, tudjuk, hogy az árverésre kerülő „becses relikviák”
vasárnap – levezetésképpen – szerkesztett elektronikus töriránt óriási lesz az érdeklődés és bizonyára hihetetlen összege
pedig a Holdviola és a Margaret vénytárat, valamint a Velemjáró
kért találnak gazdára. A híradás nem szólt róla, vajon viselte
Island. A mARTszínpadon olyan telefonos applikációt, amelyet a
sen maradtak-e az említett ruhadarabok, de előfordulhat, hogy
lemezlovasok is fellépnek, mint Jurista Polgári Társulás készínémi „buké”, illetve „vonalkód” tovább emeli az értéküket a
Lofti Begi és Sterbinszky, de ter- tett. Az MKP által kidolgozott
licitáló őrültek szemében. Azt is nehezen tudom elképzelni re
mészetesen felvidéki csapatok is autonómia-koncepció gyakorlati
ményeim szerint egyelőre még a józan eszem birtokában, hogy
lesznek majd.
alkalmazásával kapcsolatos ina licitáló, miután leszurkolta azt a rahedli pénzt, amelyért ezek
Minden napra jut egy évforduló, fografika bemutatására szintén
a tárgyak elkelnek, mit kezd majd Hitler zoknijával, netán üveg
így nem feledkeznek meg Feszty sor kerül.
mögé zárva lakása legszebb helyén elhelyezve mutogatja majd
Árpád születésének 160. évfor- A nyitónapon kerül sor a háza vendégeknek, vagy esetleg széfbe zárja, hogy egy másik őrült
dulójáról, melyet a társszerve- elnöki fórumra, amelynek venel ne lopja tőle, netán próbababát vásárol és arra húzva eset
zőkkel együtt ünnepelnek meg. dége a rendezvény fővédnöke,
leg vándorkiállítást rendez, vagy pénzért mutogatja az érdek
Csütörtökön, melyet Feszty- a magyar Országgyűlés elnöke,
lődőknek…
emléknapnak szánnak a szer- Kövér László lesz. A szervezők
Ez az egész azonban sokkal morbidabb és szomorúbb annál,
vezők, egy minikonferenciát is számítanak az MKP újonnan
mintsem az embernek kedve legyen viccelődni, annál is inkább,
rendeznek. Pénteken, gróf Szé- megválasztott elnökének jelenlémert az emberi butaság a szélsőséges hajlamokkal párosulva
chenyi István születésének 225. tére is. Reményeik szerint Menyrendkívül veszélyes kombináció. A zoknik és az alsónadrág hír
évfordulója apropóján Széche- hárt József gyújtja meg a martosi
hedt gazdái ennek a lehető legtragikusabb példájával szolgál
nyi-emléknapot tartanak. A Szé- olimpiai lángot a nyitónapon. A
tak az emberiség számára, mely azonban a jelek szerint nem
chenyi-emlékév kapcsán vendég szervezők ígérik, hogy a kisiskoképes tanulni a történelemből…
előadóként Eperjes Károly szín- lák problémája és a közoktatás
-zsu-

Dr. Egriné T. Szonja

Pozitív gondolatok,
jókedv és optimizmus

Hitler zoknija
és Göring alsógatyája

témája ugyancsak napirendre
kerül, de konkrét előadót Gubík
László még nem nevezett meg.
Visszatérő előadóként jelen lesz
Lukács Csaba világutazó újságíró és Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Véleményformáló újságírói beszélgetés
várható a Bayer Zsolt-Pozsonyi
Ádám párostól, vasárnap pedig
Böjte Csaba lesz a Martosi Szabadegyetem vendégelőadója. Jótékonysági futást is szerveznek
Svajda Gábor udvardi hosszútávfutó közreműködésével. A frissen megalakult DAC-Akadémia
igazgatója, Németh Krisztián pedig bemutatja a felvidéki futball
dunaszerdahelyi bölcsőjét. Az év
színésze, Gál Tamás és a Csavar
Színház szintén ellátogat majd a
fesztiválra. A Jókai Napok győztese ugyancsak fellép, de mivel
a foci Eb éppen finisében lesz,
biztosan vendégül hívják Gazdag
Józsefet is.
Újdonságok: lesz mARTszínpad
és a megújult az Árgyélus-ház.
A helyszíni operatív teendőkért
felelős szervező, Szabó Dávid,
már elárulta, hogy a fiatalos
megjelenésre, illetve a megújulásra helyezték a hangsúlyt. Az
eddigi megszokott helyszínek
mellett megjelenik két további
is: a mARTszínpad, azaz a partisátor és az Árgyélus-ház. A 210
m2 alapterületű mARTszínpad
ad majd otthont az afterpartyknak, napközben azonban különböző kulturális eseményeknek
is színtere lesz. A Martosi Szabadegyetem jóvoltából megújult
Árgyélus ház a kulturális eseményeknek biztosít majd méltó
helyszínt.
A szervezők gondoltak a fociszurkolókra is – nem véletlenül,

hiszen a fesztivál ideje alatt is
még javában zajlanak az Eb
meccsei. A táborozók és a látogatók a mARTszínpadon egy
óriási LED-falon, élőben kísérhetik figyelemmel a meccseket.
A szervezők nem titkolt célja,
hogy a táborozók közösségként
távozzanak a fesztiválról és ez a
közösség színesítse a felvidéki
fiatalokat. Szigeti Szilárd, aki a
fiatalok számára kínált közösségprogramok idei szervezője,
hangsúlyozta, hogy idén kiemelten kezelik a sátorozók szórakoztatását is. Egy több tagból
álló csapat a reggeli ébresztőtől
az esti koncertekig foglalkoztatja majd őket. A tervek szerint
vetélkedők sorozata, csapatépítő
játékok, sportolási lehetőségek,
akadályverseny és egyéb szórakoztató programok teszik mozgalmassá a mARTfeszt lakóinak
életét. Szigeti kiemelte, képzést
is biztosítanak az ott lévő fiataloknak: tréningeket tartanak
tanulás, önismeret, kommunikáció és különböző pszichológiai
témákban.
A mARTfeszt Angyalai az idén
négy kisgyermek gyógykezelését szeretnék támogatni a begyűjtött kupakok felvásárlási
árával. Ezért kérnek mindenkit,
gyűjtse a kupakokat a helyszínen és otthon is.
Jó hír a táborlakóknak, hogy a
napi diákmenüt kedvezményes
áron a helyszínen igényelhetik.
A szervezők szállásról is gondoskodnak: a Selye Egyetem
Sirály Kollégiumában tudnak
szobát biztosítani azoknak, akik
igényt tartanak rá. A szervezők
továbbá ígéretet tettek arra, hogy
ahogy eddig is, most is lesz meleg víz a tábor területén.
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Czuczor Gergely emlékének és munkásságának
közös ápolása a Selye János Gimnáziummal

Június 11-én a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanári kara látogatott iskolánkba. A
látogatás apropója, hogy a fent említett gimnázium Czuczor Gergely-emlékévet hirdetett. Czuczor Gergely magyar bencés szerzetes, költő, nyelvtudós volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1824. szeptember 26-án, felszentelését követően Győrött kezdett tanítani. 1830-ban
Komáromba, a bencés gimnáziumba helyezték át szónoklatot tanítani, 1832-ben a költészet
tanára lett. Mivel 150 éve, 1866-ban halt meg, ezért a 2016-os évet emlékévvé nyilvánították.
A győri bencés gimnázium Gergely-teremnek, a terema- téseken anyaországi és felvitanárai és öregdiákjai tanul- vatót a győri bencés gimná- déki fiatal szakemberekkel.
mányútjuk során meglátogat- zium igazgatója, Tóth István
Králik Zsuzsanna
ták az egykori bencés gimná- Konstantin tartotta.
ziumot. Iskolánk igazgatója, Gimnáziumunk diákjai a Felvételünkön Tóth István
Andruskó Imre bemutatta az Czuczor-emlékév zárásaként Konstantin, a győri Czuczor
épületet, annak múltját, me- bekapcsolódnak egy esszé- Gergely Bencés Gimnázium
sélt intézményünk akkori és író versenybe, illetve részt igazgatója látható
mostani sikereiről. Könyv- vesznek a tudományos-ismetárunkat elneveztük Czuczor retterjesztő műhelybeszélge-

Komáromban rendezik meg a Matica slovenská országos találkozóját

A közeledés és barátság jegyében

Több mint 260 résztvevőt várnak a szervezők Komáromba a
július 29. és 31. között megrendezendő országos Matica Napokra. A vendégekről és a látogatókról mintegy 100 önkéntes,
kísérő, animátor gondoskodik majd. Komáromban, amely
tavaly ünnepelte várossá nyilvánításának 750. évfordulóját,
bőven van látnivaló. A fesztivál kiváló lehetőséget nyújt arra,
hogy az ország távoli részeiről érkezők is megtapasztalják
egyedi hangulatát.
Az utóbbi években a komáromi dig élvezhetik a két színpadon
maticások igencsak aktív tevé- zajló kulturális programokat.
kenységet fejtenek ki, elsősor- A városvezetés is segíti a szerban a kultúra terültén. Musical- vezőket: ingyenes várlátogatást
jeik, a Slovenskí rebeli csoport tesz lehetővé, helyszínt biztosít
fellépései már rég túlmutatnak a kísérőrendezvények számára,
a város, sőt a régió határain. és az önkormányzat döntése
Ezért nem véletlen, hogy az alapján 2000 euróval támogatország különböző részeiről in- ja a Matica Napok lebonyolítádulnak csoportok buszokkal, sát. „A pénzt elsősorban a felvonatokkal, hogy részesei le- lépők és kísérőik étkeztetésére

hessenek ennek az egyedülálló
fesztiválnak. A szervezők a lehető legjobbat szeretnénk nyújtani a Komáromba érkezőknek,
hogy a látogatók átérezhessék
az ország legnapfényesebb városának hangulatát. A kedvezményes strandbelépő mellett
gasztronómiai élményben lehet
részük, borkóstolón vehetnek
részt, bebarangolhatják a történelmi belvárost és az erődrendszert, különböző táncokat
tanulhatnak, mindemellett pe-

fordítjuk. Ők a legfontosabbak
számunkra, hiszen rajtuk múlik, hogy a látogatók hogyan
érzik majd magukat nálunk” –
mondta Černek Jozef, a Matica
slovenská komáromi székházának igazgatója, a háromnapos fesztivál megálmodója. A
szervezők a vállalkozókat is
megszólították, mindenekelőtt
a vendéglátóhelyek, kávéházak, éttermek üzemeltetőit.
„Mi igyekszünk jó kulturális
programot összeállítani és a

Elmaradt a képzés,
eltűnt a 130 ezer euró

Még 2008-ban egy komáromi, konténerek gyártásával foglalkozó cég alkalmazottainak képzésére 130 ezer eurós állami támogatást vett fel a munkahivataltól, ám időközben
kiderült, hogy a cég a képzést nem valósította meg, viszont
a pénzt elköltötte.
Ez még nem is lett volna olyan
nagy baj, csakhogy a cégvezetés hamis dokumentumokkal próbálta igazolni a képzés
megvalósulását, illetve a 130
ezer euró jogszerű felhasználását. Így azután a bizonyítékok feltárását követően a
Speciális Ügyészség Hivatala
(Úrad špeciálnej prokuratúry)
vádat emelt a Bazini Speciális

Büntetőbíróságon szubvenciós
csalás (azaz állami támogatás
nem jogszerű felhasználása),
valamint az Európai Közösség
érdekeinek megsértése vádjával. Jelenleg a cég öt képviselője – P. Jarmila, L. Zora, V.
Ján, S. Lotár, valamint Attila
G. – ügyében zárult le a vizsgálat, továbbiakban a speciális
bíróság dönt majd.

lehető legelőnyösebb oldaláról bemutatni városunkat. Ha
az ide látogatók
ehhez
kiváló
ételeket, italokat
kapnak, bizonyára
elégedetten
távoznak majd
Komáromból, és
ez a mi célunk”
– magyarázta Jozef Černek.
A program július
29-én, pénteken
délután kezdődik
a Klapka téren,
itt bor- és étkezősátrakat állítanak fel, a szín-

padon egymást váltják majd az
együttesek, zenekarok a népzenétől kezdve a
szórakoztató zenéig. Este táncház és tűzijáték
várja a látogatókat. Szombaton
egész nap tart a
műsorfolyam,
emellett
lesz
táncoktatás – a
tanult koreográfiát aztán a
résztvevők elő is
adhatják –, várlátogatás, a fiatalabbak bizonyára
nem hagyják ki
a rendezvénnyel egy időben
zajló Lake up fesztivál esti
koncertjeit sem. Vasárnap ünnepi szentmise lesz, amelyen
a szervezők reményei szerint
a résztvevők népviseletben
vesznek részt. A szervezésbe
a Matica slovenská helyi szervezetén kívül a város, a Regionális Művelődési Központ, a
római katolikus plébánia, a komáromi animátorok csapata, a
múzeum, a Šulek Gimnázium,
a nyugdíjasklub és sok-sok önkéntes is bekapcsolódik.
Felvételeink: (Fent) a rendezvény alatt a városba látogatók bemutatják hagyományos népviseletüket is. (fent
balra) Nemzetközi porondokon is bemutatkozott már a
komáromi Slovenskí rebeli
folklórcsoport. (Balra) Legutóbb Shakespeare Szentivánéji álom című művének
felújított változatát adták elő
a Dramaťák fiatal művészei.

Vízválasztó

A fehérgalléros bűnözés esetében az állam számára a legsúlyosabb károkat minden bizonnyal a hozzáadottérték-adóval
való visszaélések okozzák. Megesett, hogy ilyen ügyekbe keveredtek közismert vállalkozók, korábban elismert jogászok,
ügyvédek. Sokkal ritkább viszont, hogy csúcspolitikusok
keverednek gyanúba. Ennél is ritkábban történt meg, hogy
nyilvánosságra került pénzügyi tranzakciók, átutalások erősítik meg a gyanút. A társadalom érzékenyen reagál az adóbevételek egy részének magánszámlákon történő landolására.
Igaz, a leleplezés módja törvénybe ütköző volt, a banktitok
megsértésével járt. Az aktuális botránynál első ízben állunk
szemben olyan szövevényes esettel, amikor pénzügyi tranzakciókról, átutalásokról, törvénytelen eszközökkel szerzett
információk igazolhatják a gazdasági szereplők és a politikum
olyan jellegű összefonódását, amely az államháztartás jelentős
bevételkiesését okozhatta. Ráadásul szűk egy héttel azután,
hogy indulatos parlamenti vitát követően a koalíciós képviselők a belügyi tárca vezetőjét a politikai vádak alól felmentették, tisztségében megtartották. Viszont, hogy a fenti feltételes
módból állítás legyen, azt a folyamatban levő bűnvádi eljárás
során be is kell bizonyítani.
Nagyszerű lehetőség kínálkozik arra, hogy a kormány teljesítse a kormányprogramban foglaltakat. A kormányprogram szó
szerint a következőket tartalmazza: „a kormány aktív szerepével kívánja erélyesen képviselni az ország gazdasági érdekeit, mégpedig a polgárok javára. A jogállam megerősítésében
érdekelt, a „Rule of Law Initiative” kezdeményezésben való
további részvételével a jogállamiság mindhárom területén:
átláthatóság, előreláthatóság, kiszámíthatóság és a legiszlatív
eljárás kiegyensúlyozottsága. „Szlovákia védjegyének“ káros
tényezője a korrupció. A kormány tudatosítja, hogy a korrupció
súlyos társadalmi és gazdasági probléma, amely befolyásolja
a polgárok életkörülményeit és a vállalkozási környezetet. A
kormány megszünteti a korrupciós tevékenység térnyerését, a
közigazgatás minden szintjén, ahol állami tulajdonnal bánnak.”
Az a mezei vállalkozó, aki az adóját hibásan számolja el, bűncselekményt követ el. 2660 euró felett már súlyos törvénysértésről beszélhetünk. Cselekedetét, miután az a bűnvádi eljárás
során bizonyítást nyer, büntetés követi.
Az aktuális botrány vízválasztó lehet a polgárok politikusokba
vetett bizalma jövőbeni alakulását illetően. Amennyiben a karhatalmi szervek részrehajlás nélkül kivizsgálják, majd elítélik
az elkövetőket, az emberek megmaradt bizalma a politikusok,
a politikum iránt nem sorvad el. Sőt, megerősödhet. Azonban
ha a korábbi esetekhez hasonlóan, ezt is a szőnyeg alá söprik,
a polgárok politikusok iránti bizalma zuhanórepülésbe kezd.
A szociológusok, a politológusok, elemezvén az utolsó parlamenti választások meglepő eredményét, azt állítják, hogy a
társadalmi csoportok egy része az utolsó negyedszázad folyamán olyannyira kiábrándult a hagyományos, centrikus pártokból, hogy vagy nem mentek el választani, vagy a szélsőséges
pártokat, például a Mi Szlovákiánk Néppártot választották.
A gond az, hogy a szélsőséges pártok, így a Mi Szlovákiánk
Néppárt választói kilátástalanságukban választják a szélsőséges pártot, pártokat. Nehogy a karhatalmi erők tétlenségükkel
az ő malmukra hajtsák a vizet. Ez itt a tét.
Itt az ideje tehát, hogy a nyomozószervek szabad kezet kapjanak, politikai befolyás nélkül vizsgálják ki az ügyet. A vizsgálatot követően az igazságszolgáltatás pedig ítélje el az elkövetőket. A banktisztviselő, aki parlamenti képviselői asszisztens
is egyúttal, várhatja a számára kiszabott büntetést, mivel a
banktitok megsértésével bűntényt követett el. Társadalmunk
gondolkodó része pedig azon tűnődhet el, vajon melyik bűncselekmény a súlyosabb, károsabb társadalmi hatását illetően.
S mi a teendő akkor, ha a súlyosabb bűncselekmény csupán
kisebb bűncselekménnyel leplezhető le. Az pedig csak a képzelet tárgya lehet, hogy mi lett volna akkor, ha a banktisztviselő nem a médiának, hanem a karhatalmi szerveknek továbbítja
leleplező felfedezését, ebben a kis országban, Szlovákiában,
amelyről köztudott, hogy „mindenki mindenkit” ismer.
Farkas Iván,
az MKP gazdaságpolitikai alelnöke

Súlyos közlekedési balesetek közútjainkon

Június 12-én, a kora esti
órákban hatalmas záporral
érkezett meg az eső Gúta
környékére. Érsekújvárból az
egyik taxiszolgálat három fiatal lányt hozott Gútára, amikor Pacséroknál a kocsi az úttesten álló vízen megcsúszott
és egy vele szemben haladó
kocsinak ütközött (jobbra). A
karambol következtében az
autó utasai és sofőrje, L. Péter súlyos sérüléseket szenvedtek. A sofőr többek között
nyakcsigolyatöréssel, egyik
utasa végtagtöréssel került
az érsekújvári kórházba, harmadik társukat Komáromba
szállították. Egyikük sincs
életveszélyben, de gyógykezelésük mintegy 6-8 hetet
vesz igénybe.
Múlt héten kedden, délelőtt
fél tízkor Lohót és Gúta között egy Audi A8 67 éves
sofőrje, F. Ján épp egy olyan
szakaszon haladt át, ahol útkarbantartók dolgoztak. Abban az időszakban több kocsi
is haladt arra, s a szemtanúk

állítása szerint a dolgozók
egyike váratlanul át akart
menni az út túloldalára, ahol
a szerelőkocsi várakozott.
Az Audi, amelynek vezetője
már nem tudta elkerülni az
ütközést, elsodorta a motoros kaszát vivő férfit. Az 54
éves T. Lajost a komáromi
kórház aneszteziológiai és
reszuszcitációs
osztályára
szállították koponya-, mellkas- és alsó végtagi törésekkel. Életveszélyes sérülései
miatt csak életmentő funkcióit tudták visszaállítani, mes-

terséges kómában tartották.
Hétfőn belehalt sérüléseibe.
A baleset okozója nem fogyasztott alkoholt.

A rendőrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot.
-ml-
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Növényvédelem
Június végi teendők a kertben

A korai zöldségfélék betakarítása után kiürült veteményes
ágyásokat vétek volna a nyár
második felében üresen hagyni, ezért másodvetésre van
szükség.
Az ágyásokat először meg kell
tisztítani az előző termény maradványaitól (ezek kerüljenek
a komposztra!), majd a talajt
fel kell ásni és aprólékosan
elgereblyézni, hogy jó magágyat készítsünk a többnyire
igényes magok számára.
Másodvetésre
különösen
ajánlható a zöldbab, az őszi
káposztafélék (fejeskáposzta, vöröskáposzta, karfiol,
kelkáposzta, karalábé) a
rövid tenyészidejű sárgarépa, az uborka, a fejessaláta,
valamint két nagyon fontos
növény: a bimbóskel és a póréhagyma. A két, egymástól
nagyon is eltérő növényt azért
említhetjük együtt, mert van
egy közös tulajdonságuk: télállóak, kinn lehet őket hagyni a tél folyamán, és mindig
csak annyit kell belőlük betakarítani, amennyi a konyhára
szükséges. Mindkét növényt
legcélszerűbb
palántázni,
vagyis a magjukat minél előbb
elvetni és a kifejlődött palántákat kiültetni
az állandó helyükre ott, ahol
öntözési lehetőség is van.

Újabban a körtefák egyik legnehezebben
leküzdhető kártevője lett a
körtelevélbolha.
Ez a rovar roppant gyorsan
és tömegesen szaporodik el a
körtefákon, és nagy mennyiségű mézharmatot választ ki.
Ezen a váladékon nemcsak a
hangyák lakmároznak, hanem
megtelepszik rajta a korompenész nevű gombabetegség is,
amely sötét színű lepedékkel
vonja be a fejlődő körtéket és

a leveleket is, akadályozza az
élettevékenységüket. A gyümölcsök héja ennek következtében nem tud növekedni,
megrepedezik, ezen keresztül
a gyümölcs húsába hatol a penészedést és rothadást okozó
gombaspórák sokasága. Ezért
a körtelevélbolha ellen idejében kell védekezni. A korábban használt rovarölő szerek
hatástalannak bizonyultak a
bolhák ellen. Most azonban
kereskedelmi
forgalomban
kapható két szer, amelyek nagyon hatékonyak a Dimilin és
a Nomolt. Mindkettő környezetbarát szer, mert hatásukat a
rovarok kitinvázának felbontása útján fejtik ki.
A kártevők és betegségek némelyike ilyenkor, nyár elején
gyorsan és tömegesen szaporodik el. Ha tavaly nem volt
sikeres a védekezés, az idén is
sok gond van a levéltetvekkel,
amelyek ellen most rendszeresen permetezni kell, és lehetőleg a megjelenésük után
azonnal, mert a besodródott
levelekből később már nehéz
lesz kipusztítani őket. A for-

galomban levő rovarölőszerek
közül Delta EW 80 (2 ml/10 l
víz) ajánlható.
A gombabetegségek közül
most azok jelentenek veszélyt, amelyek párás körülmények között szaporodnak.
Ezért különös figyelmet kell
fordítani a szőlőperonoszpóra és a gyümölcsfák monília
elleni védelmére. A kapható gombaölő szerek közül
jó eredménnyel használható

Pancser bankrabló
többek között a Domark 10
EC (2,5 – 3 ml/10).
Peronoszpórák és foltbetegségek ellen hatnak a réztartalmú
és a mankoceb hatóanyagú
szerek. Foltbetegségek körébe
tartozik a varasodás, az alternáriás, valamint a szeptóriás
betegségek. A mankoceb hatóanyagú Dithane M-45 a rozsdabetegségek ellen is hat.
A 2008 óta az I. kategóriába
átsorolt (és így csak növényvédelmi szakmérnök által
beszerezhető és használható)
Orthocid a virágfertőző moniliás betegség ellen is alkalmazható volt. Jelenleg ez ellen
a gomba ellen felszívódó hatású gombaölő szerek vannak
forgalomban, melyek biztonságosabb védelmet nyújtanak:
Discus (2 g/10), Flintz Plus
64 WG (12,5-18 g/10 l), Luna
Experience (2,5 ml/10 l). A
felsorolt szerek valamennyien
a szabadforgalmú kategóriába
tartoznak, tehát házikerti kertészkedők is megvásárolhatják
és alkalmazhatják.
A rózsabokrok már virágba
borultak, de foglalkozni kell
velük, ha azt kívánjuk, hogy
nyáron is gyönyörködhessünk
bennük. A bokrokat megtámadják a levéltetvek, s a kórokozók sem kímélik őket. Ha
a leveleket, a bimbókat szürkésfehér lepedék vonja be,
akkor a lisztharmat károsít.
Gyakran okozza a levelek sárgulását, hullását a rózsarozsda
nevű gombabetegség is. Itt is
a Discus (2 g/10), Flintz Plus
64 WG (12,5-18 g/10 l), Luna
Experience (2,5 ml/10 l) alkalmazását ajánljuk. A köszmétét,
vagyis az egrest többnyire még
zöld állapotban szüretelik. Ez
azért terjedt el, mert jelentős
részét a konzervgyárak dolgozzák fel. A családi fogyasztásra szánt köszméte szüretével érdemes várni addig, amíg
a gyümölcs megérik, mert így
sokkal kellemesebb zamata
lesz és házi feldolgozásra is
alkalmasabb.
-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.) Újabb változásokra számíthat kedélyállapotában, ami mostanában leginkább a szeszélyes
tavaszi időhöz hasonlítható. Próbálja meg kideríteni, hogy mi a
valódi oka ingerlékenységének és tegyen ellene, különben előfordulhat, hogy a környezetében élők elunják változékonyságát.
HALAK (február 21. – március 20.) Sok dolgot sikerrel intézhet
ezen a héten, különösen azokat, amelyek családtagjait is érintik,
de nagyobb ügyekre még nem érett meg az idő. Törődjön egy kicsit, egészségével is, mert különben nehezen fogja viselni a forró
nyári időszakot. Táplálkozzon most egészségesebben!
KOS (március 21. – április 20.) Most valahogy nehezére esik szívből lelkesedni. Legyen azonban résen, mert adódik egy rég várt,
kedvező lehetőség, amit jó lenne megragadnia. Ha túl sokat gondolkodik és mindenáron be akarja biztosítani magát, sokkal több
igyekezetébe kerül majd ugyanannak az eredménynek az elérése.
BIKA (április 21. – május 20.) Ön kiválóan érzi magát az ellenkező nem társaságában és az átlagosnál jobban megérti a problémáikat is. Kedvese ezt akkor tudja elfogadni, ha meg tudja őt
győzni arról, hogy mindezek csak felületes kapcsolatok és nem
flörtök. Képzelje el, ön mit érezne fordított helyzetben.

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

Dunatáj szerkesztősége,

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

humor-csokor

A skót beszélget a biztosítási ügynökkel.
– Tehát ön azt mondja, ha leég a házam, 100 000
fontot kapok, bármi legyen az oka? – kérdi a skót.
– Kivéve ha ön gyújtja fel – mondja az ügynök.
– Rögtön sejtettem, hogy valami turpisság is van
benne – mondja a skót.

– Képzeld milyen szerencsétlenség történt! Kisiklott a vonat, amivel az anyósomnak kellett volna
megérkeznie hozzánk.
– És mi lett vele?
– Lekéste a vonatot.
Bombajó nő áll a buszmegállóban. Esik az eső,
a busz meg sehol. Hirtelen elegáns Merci fékez
le előtte, és kiszól egy jóképű férfi:
– Hölgyem, hazavihetem?
– Nem bánom – feleli a nő. – De hol lakik?
Utolsó mondat:
– Pistike, ne játssz a gázpalackkal!

Nagymosás után…

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Amikor párkapcsolatában
problémák merülnek fel, érdemes átgondolnia, vajon partnere
tudja-e, hogy mivel bántotta meg önt, sőt egyáltalán tudhatja-e,
hogy önnek valami rosszul esett. Ezekben a dolgokban jobb, ha
megfogalmazza érzéseit és nyíltan meg is mondja kedvesének.
RÁK (június 22. – július 22.) Már megint úgy érzi, fel kell fedeznie és meg kell értenie az életet. Vesse bele magát a kalandokba, gyűjtsön minél több tapasztalatot! Ezek segítenek lecsillapítani azt az igényét, hogy állandóan mozgásban legyen, és
akkor végre elmélyülhet egy kicsit saját belső lényében.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Amikor elbizonytalanodik saját értékeit illetően, jusson eszébe, hogy kedvese kifinomultságáért, érzékenységéért szeretett bele önbe, és ezt még
most is nagyra értékeli. Ezt tovább erősíti jól fejlett diplomáciai
érzéke, amelynek köszönhetően soha nem megy bele nyílt hatalmi harcokba.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön tudja jól, hogy mindenkinek szüksége van egy bizonyos fokú szabadságra és ezt
meg is adja a kedvesének, még akkor is, ha ez tudat alatt nagyon
is megrémíti és mély félelemmel tölti el. Féltékenységét persze
most sem fogja kimutatni, de belül odafigyel minden apró jelre.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Egy bizonyos szintig ön bárkivel képes kapcsolatban lenni, és az emberek gyakran
félreértik ezt a nyitottságot, ugyanis önátadásként élik meg, pedig valójában ön nem vesz részt teljes szívvel a dologban, csupán
együttérzően tud hallgatni. Ezek a félreértések még sokszor okozhatnak gondot.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Talán az elmúlt hetek tapasztalata is hozzájárult, hogy ma már jobban kijön a többiekkel. Sikerül részévé válnia a családi közösségnek anélkül, hogy elveszítené
saját arcát. Ne akarjon mindenáron harcolni valakivel, inkább élvezze,
hogy hamarosan itt a békésebb nyári időszak!
NYILAS (november 23. – december 21.) Ezen a héten alkalma
nyílik arra, hogy visszahúzódjon, új erőt gyűjtsön, kényelembe
helyezze magát. Semmi sem fenyegeti békéjét. Ha még azokat is sikerül ilyen hangulatba hoznia, akikkel együtt él, sokáig
megelégedéssel fog visszaemlékezni erre az időszakra.
BAK (december 22. – január 20.) Kedvese néha elbizonytalanodik
az ön hűségét illetően, ugyanis alig tudja elhinni, hogy mindazok,
akikkel olyan jól megértik egymást, akikkel a legkülönbözőbb témákról elbeszélget, valóban csupán a barátai és nincs más színezete
a kapcsolatnak, márpedig önnek szüksége van a bizalomra.
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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!
Eladó átépített garzonlakás
Komáromban.
Tel.: 0905 937 882

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:

0948 252 606.

* Eladó kétszobás, 66 m2-es,
részben felújított lakás Komáromban, az Ispotály utcában. Tel.: 0905 468 674.

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

Tel.: 0907 562 522, 035/7713 003

cleancitykomarno@gmail.com

Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Dražba dňa 13. 07. 2016

PRVÁ DRAŽBA POZEMKU V KOLÁROVE
VO VLASTNÍCTVE Mesta Kolárovo
Predmetom dražby je pozemok evidovaný na katastrálnej mape
ako parcela registra „C” s parc. č. 28445/453 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4152 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 4941 vedenom Okresným úradom Komárno, nachádzajúca sa v okrese Komárno, obec Kolárovo, k.ú. Kolárovo.
Dražba sa uskutoční v Mestskom úrade Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo (zasadačka na 1. posch., m. č. 2), dňa
13. 07. 2016 o 11:00 hod. Najnižšie podanie: 36.788,48 EUR.
Najbližšie obhliadky predmetu dražby sa uskutočnia dňa 27. 06.
2016 a 05. 07. 2016 v čase o 10:00 hod. Záujemcovia sa môžu
informovať na tel. č. 0917 259 872.
REAL AUCTION, spol. s r.o. Kmeťkova 25, 949 01 Nitra.
* Megrendelhető szabadföldi paprikapalánta (csemege, fűszer)
•nagyvirágú krizantémpalánta Cserháton. Tel.: 0914 224 677,
0902 302 742.
* Régi (háború előtti) rádiókat gyűjtök. Tel.: 0915 094 045.
* Hosszú távra (min. 5 év) bérelnék földet Gúta környékén 20
ha-ig. Tel.: 0908 463 830
* Eladó 7-áras telken levő, 5-szobás családi ház. Tel.: 0915 207
917, 0918 982 441.

A jó tanulmányi
eredményekért ajándékozzon
könyvet

: -)

Árverés 2016. július 13-án

GÚTA VÁROS TULAJDONÁBAN LEVŐ TELEK
ELSŐ ÁRVERÉSE
Az árverés tárgya a Gúta Város kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon „C” regisztrációban vezetett 28445/453-es parcellaszámú, 4152 m2 nagyságú telek. Az árverés tárgyát képező telek
kataszteri besorolása – beépített terület.
Az árverés a Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1. 946 03 Kolárovo 1. emeleti kis üléstermében kerül megrendezésre 2016. 07.
13-án 10 órakor. A legalacsonyabb ajánlat: € 36,788.48.
Az árverés tárgyát képező telek megtekintése 2016. 06. 27-én
és 2016. 07. 05-én 10 órakor lehetséges. Az érdeklődő felek az
árveréssel kapcsolatos információkat a 0917 259 872 telefonszámon kérhetnek.
REAL AUCTION, spol. s r.o. Kmeťkova 25, 949 01 Nitra.

Megrendelhetők
PVC és alumínium
ablakok és ajtók.
Tel.: 0907 456 840.

Eladók hízott kacsák
élve 5,50 euró/kg
szállítással együtt.
Tel.: 0036 30 502 0615,
0036 30 780 7062.

Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
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MŰSORAJÁNLAT
június 25-től július 1-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 Csoda karácsonykor (amer.),
12.25 Csapdába csalva,
13.00 Villám Spencer, a karibi őrangyal (amer.), 15.00
Gyilkos sorok (amer.), 16.05
A Flintstone család (amer.),
18.00 Tények, 19.00 Narnia
krónikái 3 (amer.), 21.20 A
dilemma (amer.), 23.50 A
halál nyomában (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.55
Egy rém modern család
(amer.), 13.25 Agymenők (amer.), 13.55 Mi
van, doki? (amer.), 15.50
Mint hal a vízben (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 1 perc
és nyersz!, 19.50 Csajok
Monte Carlóban (amer.magyar), 21.55 Rossz kisfiú (amer.), 23.55 A rózsák
háborúja (amer.), 2.20
Gyilkos a házban (amer.)

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50 Örömzene
(amer.), 16.00 A narancsvidék (amer.), 17.00 A narancsvidék (amer.), 18.00
Nyomtalanul (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Most már
elég! (amer.), 22.15 A belső
ellenség (amer.), 23.30 Szívós csajok (amer.)

M2

12.45 Tintin kalandjai,
13.15 Nálatok laknak állatok?, 15.20 Sherlock, a
jak, 16.20 Inami, 17.10
Gyerekversek, 19.05 Dínó-vonat, 20.10 Melissa
és Joey (amer.), 21.00 Én
vagyok itt, 22.40 MR2
Akusztik, 0.05 Fesztivál
Stage Pass, 1.05 The Rolling Stones

Duna tv

10.55 Térkép, 13.35 A
Duna, 14.35 Peru, Chile,
15.45 A vörös grófnő (magyar), 17.00 A muskétások (angol), 18.00 Híradó,
18.35 Szerencseszombat,
19.30 A szerelem diadala (olasz), 21.15 Értelem
és érzelem (angol-amer.),
23.35 Psycho (amer.), 1.25
Lázongó ifjúság (amer.)

Duna World

10.20 Öt kontinens, 11.35
Hetenként egyszer láthatom (magyar), 13.30 Nóvum, 14.30 Bolhapiac-gazdaság, 15.00 Hogy volt?,
16.00 Balatoni nyár, 19.00
Mindenből egy van, 20.00
Egynyári kaland (magyar),
21.30 Munkaügyek, 22.00
Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.35 A szerelem illata (olasz), 14.30 Mixzóna, 14.35 Labdarúgó-Eb,
17.55 Építs házat, ültess
fát!, 18.30 Úttalan utakon,
20.30 Labdarúgás, 23.05
Mixzóna, 23.30 Highlight,
0.05 A szerelem illata
(olasz)

Pozsony 2

15.25 Farmereknek, 13.50
Horgászmagazin,
16.15
Tesztmagazin, 17.35 Labdarúgó-Eb, 20.00 Őrangyalok,
20.40
Padych
Katalin bűnei (szlovák),
22.00 Borgiák, 23.40 Röplabda, 1.15 Labdarúgó-Eb

Markíza tv

6.55 Mesék, 10.55 A holnap emberei (amer.), 12.50
Masterchef, 14.00 Isteni
Úr (amer.), 16.15 Az idegen (amer.-francia), 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 Bridget Jones
naplója 2 (amer.), 22.45
Forró üdvözlet Párizsból
(amer.-francia)

JOJ TV

10.50 Viszlát, nagyi!, 12.20
Dr. Dolittle 2 (amer.), 14.05
Veszélyes kikötő (amer.),
16.40 Csillag születik, 18.20
A pubertáskor, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Pí és az
ő élete (amer.), 23.30 Kommandó (amer.), 1.25 Az utolsó szűz (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, 10.30
Stahl konyhája, 12.10 Falforgatók, 13.45 Gyilkos
sorok (amer.), 15.55 Lassie (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Hogyan veszítsünk
el egy pasit 10 nap alatt),
21.35 Mud (amer.), 0.25
Halálkanyar (amer.), 2.55
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 10.55 Egy
rém modern család (amer.),
11.50 Dallas (amer.), 12.50
Csajok Monte Carlóban
(amer.), 15.00 Anna és a király (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.55 Alice Csodaországban
(amer.), 22.00 Arthur, a legjobb parti (amer.), 0.45 Édes
november (amer.)

RTL II

9.55 A kutya, aki megmentette a karácsonyt (amer.),
11.40 Segítség, bajban vagyok!, 16.40 Most már elég
(amer.), 18.50 A Thomas
Crown ügy (amer.), 21.00
Pimasz úr átcuccol, 22.00
Heti hetes, 23.00 Lepattant
a fater, zúzzuk le a kecót!
(amer.)

M2

12.45 Tintin kalandjai,
13.15 Nálatok laknak állatok?, 15.20 Sherlock, a jak,
17.10 Gyerekversek, 17.25
Alvin és a mókusok, 19.05
Dínó-vonat, 19.40 Állatkert a hátizsákban, 20.10
Melissa és Joey (amer.),
21.05
Magánbeszélgetés
(amer.), 23.40 Út a háborúba (amer.-kanadai)

Duna tv

9.00 Isten kezében, 12.55
Középkori
templomok,
13.25 Van, aki forrón szereti (amer.), 15.30 Éjjeli zene (magyar), 17.05
Mennyei kötelék, 18.00
Híradó, 18.35 Cédrusliget
(amer.), 19.25 Nyomoz a
páros (amer.), 21.00 A másik Boleyn lány (amer.),
23.00 Hétköznapi pár (angol-német), 0.35 Nyomoz
a páros (amer.)

Duna World

10.30 Fölszállott a páva,
12.45 A természetfilmezés
kulisszatitkai, 13.50 Szabadság tér 56, 15.05 Fajmentők akcióban, 15.45
Szabad vagyok, 16.30
Balatoni nyár, 17.55 Öt
kontinens, 18.25 Szeretettel Hollywoodból, 19.00
Gasztroangyal, 20.00 A
zene az kell, 21.30 Az
utca másik oldalán, 22.35
On the Spot

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
13.40 Poirot (angol), 14.35
Illünk egymáshoz, drágám?
(cseh), 16.20 Senki sem
tökéletes, 17.40 Menjünk
a kertbe!, 18.15 Konyhám
titka, 19.00 Híradó, 20.30
Labdarúgás – EURO 2016,
23.35 Highlight, 0.05 Poirot (angol)

Pozsony 2

11.20 Kerékpározás, 14.35
Labdarúgó-Eb, 20.00 Hírek, 20.10 Erdei szentélyek,
20.45 Sherlock III (angol),
22.15 A színház, 22.30
Visszhang nélküli kiáltások
(szlovák)

Markíza tv

7.25 Scooby-Doo (amer.),
10.55 Jó tudni, 13.15 Chart
Show, 15.45 A púpos (francia), 19.00 Híradó, 20.30
Kalandjaim az exférjemmel
(francia), 22.35 A specialista (amer.), 0.55 Kalandjaim
az exférjemmel (francia)

JOJ TV

9.10 Pat és Mat, 10.05 Építünk, javítunk, 10.45 Reality
show, 12.10 X-Men (amer.),
14.30 Armageddon (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Utazás Oz birodalmába (amer.),
23.40 A gyilkolás időszaka
(amer.), 1.30 Vidéki farm
(amer.)

M1

HÉTFŐ

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

M1

KEDD

SZERDA

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

TV2

TV2

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

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, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Szeretned kell! (mexikói),
16.55 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Humorkoktél, 20.35 Jóban Rossz
ban, 21.20 Cápa 2 (amer.),
0.05 Bukott angyalok (amer.)

6.20 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Maria (mexikói), 16.55 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél, 20.35 Jóban Rosszban,
21.20 Egy bébiszitter naplója (amer.), 23.45 Franklin és
Bash (amer.)

6.55 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker,
a texasi kopó (amer.), 15.50
Maria (mexikói), 16.55 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél,
20.35 Jóban Rosszban, 21.20
Godzilla (amer.), 0.25 Lángoló Chicago (amer.)

12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 Hazug csajok társasága (amer.), 14.05
Szívek doktora (amer.),
15.05 Éjjel-nappal Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.35 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.30 Dr. Csont
(amer.), 1.40 A zöld íjász
(amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 Hazug csajok
társasága (amer.), 14.05 Szívek doktora (amer.), 15.05
Éjjel-nappal
Budapest,
16.20 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 17.25 Story
extra, 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 X-akták (amer.),
0.05 Grace klinika (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 Hazug csajok
társasága (amer.), 14.05 Szívek doktora (amer.), 15.05
Éjjel-nappal Budapest, 16.20
Isten áldjon, Esperanza (argentin), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.30
Szulejmán (török), 22.35
Glades (amer.), 0.05 A rejtély
(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 Tom és Jerry
(amer.), 17.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 18.00 Cserebere
szerencse (amer.), 20.30 Showder Klub, 22.00 Revolution
(amer.), 23.00 Barátok közt

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 A
fickó F-el, 18.00 Beépített
koszorúslány (amer.), 20.00
Az élet csajos oldala (amer.),
20.30 Showder Klub, 22.00
King (amer.), 23.00 Barátok
közt

13.15 Rudi és Trudi, 14.25
Pin kód, 16.15 Peppa malac,
16.30 Mesélj nekem!, 18.00
Franklin és barátai, 18.55
Eperke és barátai, 20.10 Én
vagyok itt, 20.30 Petőfi Zeni
Díj Gála, 23.05 Párizsi helyszínelők (francia)

13.30 Az ifjú Robin Hood kalandjai, 14.00 Dzsungelbanda, 15.20 Raju, a riksa, 18.00
Franklin és barátai, 18.55
Eperke és barátai, 20.10 Egyszer volt, hol nem volt, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Monty
Python Repülő Cirkusza (angol), 0.45 Római helyszínelők
(olasz)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 11.00 Láncra vert
szerelem (mexikói), 11.55
A bosszú asszonya, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.40 Showder Klub, 15.35
Barátok közt, 17.05 Tom és
Jerry (amer.), 18.00 A narancsvidék (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
20.30 Showder Klub, 22.00
A zöld íjász (amer.)

M2

13.30 Az ifjú Robin Hood kalandjai, 14.25 Pin kód, 15.35
Claude, 16.30 Mesélj nekem!,
17.45 Zazie kisasszony, 18.00
Franklin és barátai, 18.55
Eperke és barátai, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Szerelem és vérbosszú
(olasz), 0.40 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

12.55 Jamie 15 perces kajái, 13.25 Család-barát,
14.25 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.15 Erdészház Falkenauban (német),
16.10 Charly, majom a
családban (német), 17.00
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.25 Szerelemben, háborúban (török), 20.20 Kékfény, 21.20
Hawaii Five.0 (amer.),
23.45 Hitler gyermekei

Duna World

11.25 Bolond április (magyar), 13.20 Médiak likk,
14.15 Múzeumtúra, 16.10
Balatoni nyár, 18.00 Székely kálvária, 19.00 Hogy
volt?, 20.00 Már egyszer
tetszett!, 21.00 Híradó,
21.25 Munkaügyek, 22.00
Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Hegyimentők,
17.45 Párbaj, 19.00 Híradó,
20.30 Labdarúgás – 2016,
23.30
Highlight,
23.50
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

13.35 Variációk, 14.10 A
park, 15.00 Hova menjünk
hétvégén, 15.25 Nemzetiségi magazin, 17.35 Labdarúgó-Eb, 20.00 Hírek,
20.10 Az öreg erdő történetei, 21.05 LoveMEATender, 22.25 Égő hó (orosz),
0.05 Labdarúgó-Eb

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 15.00
Szalvéta nélkül, 16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00
Híradó, 20.30 Felvég, Alvég (szlovák), 21.45 Járási forduló (cseh), 23.30
NCIS (amer.)

JOJ TV

13.00 Castle (amer.), 14.00
Hawaii 5.0 (amer.), 15.40
Kényszeres vásárlók, 17.30
Topsztár, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.35
VIP gyilkosságok (amer.),
23.00 Mafsztori

TV2

RTL Klub

RTL II

M2

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.25
Halálbiztos diagnózis (amer.),
15.20 Erdészház Falkenauban
(német), 16.10 Charly, majom
a családban (német), 17.00
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor
(német), 19.25 Szerelemben,
háborúban (török), 20.20 A
fátyolos hölgy (olasz), 21.20
Laura rejtélyei (amer.), 22.10
Fargo (amer.-angol), 23.50
Elhurcolva (amer.)

Duna World

11.25 Drága kisfiam! (magyar), 12.45 A természetfilmezés kulisszatitkai, 14.40
Nemzetiségi
magazinok,
16.00 Balatoni nyár, 18.00
A bolygóműves, 19.00 Hogy
volt?!, 20.00 Legenda-válogatás, 20.30 Petőfi Zenei
Díjátadó Gála, 23.05 Munkaügyek (magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.05 Menjünk a
kertbe!, 14.35 Lynley felügyelő, 15.30 Lehetőség,
16.25 A világ kincsei, 17.00
Hegyimentők, 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Senki sem tökéletes, 21.35 Szlovák ízek,
22.10 Törvény és rend, 0.20
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.30
Tudományos magazin, 15.00
Telehétvége, 17.00 Régmúlt
idők nyomában, 17.30 Hírek,
20.00 Hírek, 20.10 Frerenc
József császár és az I. világháború, 22.45 Talkshow

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
11.55 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 14.55
Szalvéta
nélkül,
16.00
Családi történetek, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 21.30 Az
anyós, 22.50 Családi történetek, 23.50 NCIS (amer.)

JOJ TV

13.00
Castle
(amer.),
14.00 Hawaii 5.0 (amer.),
15.40 Kényszeres vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Zoo (szlovák), 21.45 Reality show

RTL Klub

RTL II

M2

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái, 14.25
Halálbiztos diagnózis (angol),
15.20 Erdészház Falkenauban
(német), 16.10 Charly, majom
a családban (német), 17.00 Doc
Martin (angol), 18.35 A hegyi
doktor (német), 19.25 Szerelemben, háborúban (török),
20.30 Szabadság tér 56, 21.25
Szökés (magyar-német), 23.40
Angyal (svéd-dán)

Duna World

11.45 Az elnökasszony (magyar), 13.40 Rejtélyes XX.
század, 14.10 Nagyok, 14.40
Kárpát expressz, 15.05 Nemzetiségi műsorok, 16.05 Balatoni nyár, 18.00 Egy isten,
két nemzet, 19.00 Hogy volt?,
19.55 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, 21.30 Munkaügyek
(magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály,
14.05 Menjünk a kertbe!,
14.35 Lynley felügyelő
(olasz), 16.25 A világ kincsei, 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 A nagy verseny (francia), 21.55 Gyilkosság bizonyíték nélkül (német), 23.30
Lynley felügyelő (angol)

Pozsony 2

14.30 Művészetek, 15.30
Magyar magazin, 16.30
Horgászoknak, 17.30 Hírek, 18.45 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 A paradicsom,
21.00 Homo touristicus,
22.40 Művészetek, 23.10
Évekkel ezelőtt

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
12.00 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 15.00
Szalvéta nélkül, 16.00
Családi történetek, 17.00
Híradó,
17.25
Reflex,
18.00 Jószomszédi viszonyok, 19.00 Híradó, 20.30
Szerető
család,
21.30
Chart Show, 23.50 NCIS
(amer.), 1.50 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

8.25 Tárgyalóterem, 10.35
Különleges esetek, 12.00
Híradó, 13.00 Castle (amer.),
14.00 Hawaii 5.0 (amer.),
15.40 Kényszeres vásárlók,
17.00 Híradó, 17.30 Topsztár, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Akkor nyugaton, 22.15 Viszlát, nagyi!,
23.00 Édes élet, 23.55 Az
igazságosság (amer.)

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

6.55 Mokka, 12.50 Knight
Rider (amer.), 13.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.50 Maria (mexik ói),
16.55 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Humorkoktél, 20.35 Jóban Rosszb an, 21.20 NCIS
(amer.), 23.35 A felejthetetlen (amer.)

6.20 Mokka, 12.50 Knight
Rider (mexikói), 13.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
15.50 Maria (mexikói), 16.55
Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Humorkoktél,
20.35 Jóban Rosszban, 21.20
Valami Amerika 2 (amer.),
0.05 A férjem védelmében
(amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!
13.00 Hazug csajok társasága (amer.), 14.05 Kaméleon
(amer.), 15.05 Éjjel-nappal
Budapest, 16.20 Isten áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.30 Keresem a családom,
22.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Egy rém fura család
(amer.), 13.00 Hazug csajok
társasága (amer.), 14.05 Kaméleon (amer.), 15.05 Éjjelnappal Budapest, 16.20 Isten
áldjon, Esperanza (argentin),
17.25 Story extra, 18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50
Barátok közt, 21.25 Szerelem
kölcsönbe (amer.), 00.10 A
bűn rendje (amer.)

RTL Klub

RTL II

11.00 Láncra vert szerelem
(mexikói), 11.55 A bosszú
asszonya, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Barátok közt,
18.00 Hova lettek Morganék?
(amer.), 20.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 King (kanadai),
23.00 Barátok közt, 23.30
Hova lettek Morganék? (amer.)

M2

11.40 Kérem a következőt!,
13.30 Az ifjú Robin Hood kalandjai, 15.20 Raju, a riksa,
16.30 Mesélj nekem!, 18.00
Franklin és barátai, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Bosszú (amer.), 23.25
Kulisszák mögött, 0.25 Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái,
14.20 Halálbiztos diagnózis (amer.), 15.05 Erdészház Falkenauban (német),
15.55 Charly, majom a
családban (német), 17.00
Doc Martin (angol), 18.00
Híradó, 18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Szerelemben, háborúban (török),
20.25 A séf (amer.), 22.00
Koncert a Schönbrunni
kastélyból

Duna World

11.30 Az elnökasszony
(magyar), 13.40 Hazajáró, 14.10 Magyar krónika,
16.05 Balatoni nyár, 18.00
Bűvös vadászok, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Szenes
Iván írta, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban (magyar)

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.10 Építs házat,
ültess fát!, 14.35 Lynley felügyelő (angol), 15.30 Lehetőség, 17.45 Párbaj, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Labdarúgó-Eb, 23.30 Highlight, 23.40 Lynley felügyelő
(angol)

Pozsony 2

13.25 Homo touristicus,
14.30 Művészetek, 15.00 Telehétvége, 15.30 Roma magazin, 17.00 Régmúlt idők
nyomában, 18.45 Esti mese,
19.45 Csodálatos tudomány,
20.00 Hírek, 20.35 Tudományos magazin, 22.40 Rendőrség, 23.00 Profik

Markíza tv

10.55 Családi történetek,
11.55 Cobra 11 (német),
13.00 NCIS (amer.), 14.55
A farm, 16.00 Családi történetek, 17,00 Híradó, 17.25
Reflex, 18.00 Jószomszédi
viszonyok, 19.00 Híradó,
20.30 Égből pottyant fasírt
(amer.), 22.35 Családi történetek, 23.30 NCIS (amer.),
1.30 A hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

10.30 Különleges esetek,
12.00 Híradó, 13.00 Castle
(amer.), 14.00 Hawaii 5.0
(amer.), 15.40 Kényszeres
vásárlók, 17.30 Topsztár,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Szörnyecskék (amer.),
22.50 Doktor Tökéletes, 1.00
Igazságosság (amer.)

TV2

RTL Klub

RTL II

10.00 A szerelem foglyai
(amer.), 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder Klub, 15.35 Barátok
közt, 17.05 Tom és Jerry
(amer.), 18.00 A narancsvidék (amer.), 19.00 Jo,
a profi (amer.), 20.00 Az
élet csajos oldala (amer.),
20.30
Showder
Klub,
22.00
Gyilkos
hajsza
(amer.)

M2

11.55 Mézga család, 13.15
Rudi és Trudi, 13.30 Az
ifjú Robin Hood kalandjai,
16.00 A kis sárkány kalandjai, 16.40 Gyerekversek,
17.20 Kelj fel, Marci!, 18.00
Franklin és barátai, 20.10
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.40 Bosszú (amer.), 0.25
Római helyszínelők (olasz)

Duna tv

10.00 Balatoni nyár, 12.55
Jamie 15 perces kajái,
14.30 Halálbiztos diagnózis
(amer.), 15.20 Erdészház
Falkenauban (német), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 17.05 Doc Martin (angol), 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német), 19.30 Szerelemben,
háborúban (török), 20.25
Nero Wolfe rejtélyei (olasz),
22.10 Egy nagy család
(olasz), 0.00 Arsene Lupin
(francia-olasz)

Duna World

13.40 Összhang, 14.45 Kosár, 16.10 Balatoni nyár,
18.05 Az életmentő, 19.00
Hogy volt?, 20.00 Slágertévé, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.00 Tűzvonalban
(magyar), 23.00 Ridikül

Pozsony 1

12.20 A nyomozóosztály
(amer.), 14.15 Szlovákia
képekben, 14.35 Lynley
felügyelő (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 A világ
kincsei, 17.00 Hegyi mentők, 17.45 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.25 Ünnepi hangverseny, 22.10 Menekülés
a szabadságba (olasz), 0.00
Senki sem tökéletes

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.35
Tudományos magazin, 16.45
Nem szórakozni jöttünk,
18.45 Esti mese, 20.30 Labdarúgó-Eb, 23.25 Highlight

Markíza tv

9.50 Jószomszédi viszonyok, 10.55 Családi történetek, 11.55 Cobra 11 (német), 14.00 NCIS (amer.),
15.00
Szalvéta
nélkül,
16.00 Családi történetek,
16.56 Niké, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 18.00
Jószomszédi
viszonyok,
19.00 Híradó, 20.30 Az én
kis falum (cseh), 22.40 Járási forduló (cseh)

JOJ TV

8.35 Tárgyalóterem, 10.35
Reality show, 12.00 Híradó,
13.00 Castle (amer.), 14.00
Hawaii 5.0 (amer.), 15.40
Kényszeres vásárlók, 17.00
Híradó, 17.30 Topsztár, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Főzd
le anyámat!, 22.05 Hősöket
keresünk (amer.)
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Névnapjukon szeretettel köszöntjük

június
június
június
június
június
június
július

25-én
26-án
27-én
28-án
29-én
30-án
1-jén

Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál, Melánia
Tihamér, Annamária

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Hegedűs Denisa, Vígh Ádám, Bedecs Tánya,
és Svitek Maxim, a komáromfüssi Csicsai
Hanna Emily, a nemesócsai Hölgye Noel, a vágfarkasdi Jancsóová Bettína, Polgár Szofia és Farkas
Noel, a bajcsi Lakatos Ján, a bajtavai Zsákovics
Adél, a jászói Lincéni Timon, az ógyallai Ğuráčová
Brenda, a csicsói Halmo Robert, a dunamocsi Tanoczki Barnabás, a farnadi Csicsó Leó, az ebedi
Mlatec Bence, a marcelházai Rafael Armandó, a
pozsonyi Molnár Gábor, a gútai Martinček Nicolas,
Kovács Rider és Gogolová Lili.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Simon (Bayer) Erzsébet (74 éves), Szabó
Imre (68 éves), Szafianová Anna (78 éves), Pálinkás
Ferenc (50-éves), Nagyová Eva (65 éves), Tóth Irén
(88 éves), Nagyová Anna (66 éves), Geletová Katarína (73 éves), Döme Anna (70-éves), a gútai Novotná
Mária (89 éves), Hodosi Margit (77 éves) Varga Mária (76 éves), Gőgh Rozália (60-éves) és Szabó Lajos
(81 éves), a bogyai Kósa Gizella (96 éves), a pathi
Kincerová Rozália (91 éves), az ógyallai Stojková
Gizela (65 éves), a komáromfüssi Majer Györgyike
(Kómár) 38 éves, a marcelházai Senkárová Valéria
(81 éves), valamint az izsai Szuszek Szilveszter (66
éves).

Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK
Ha majd szeretetre vágysz,
de engem már nem találsz
se közel, se távol,
jöjj oda, ahová temettek!
Ott még a fűszál is azt súgja:
örökké szeretlek titeket!
Fájó szívvel emlékezünk
drága halottunkra,

Pápai Dezsőre
(Izsa)

halálának tizedik évfordulóján.
Emlékét őrző családja

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
június 27-én,
halálának 23. évfordulóján

Paksi Lajosra
Komáromban.

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

A Dunatáj receptkönyvéből

CSIKÓS TOKÁNY

Hozzávalók:

1 kg sertéscomb vagy lapocka
15 dkg füstölt szalonna
3 gerezd fokhagyma
2 fej vöröshagyma
2 db paradicsom
2 db paprika
2 ek olaj
1 ek étkezési keményítő
1 dl tejszín
1 dl tejföl

Cseresznyés-tejfölös pite

Hozzávalók:

A tésztához:

1 ek őrölt fűszerpaprika, ízlés szerint só, bors, ételízesítő, majoranna

Elkészítése:

A húst és a szalonnát felkockázzuk, majd utóbbinak a zsírján megpirítjuk a finomra vágott vöröshagymát. Ha szükséges, akkor kevés
olajat teszünk hozzá. Ha már szép üvegesre pirult, rátesszük a húst.
Fehéredésig pirítjuk, majd a tűzről félrehúzva megszórjuk pirospaprikával és jól elkeverjük. Beletesszük a zúzott fokhagymát és ízlés
szerint a fűszereket: sót, borsot, ételízesítőt és egy kevés majorannát.
Adunk hozzá egy kevés vizet (ne sokat, hogy sűrű szaftja legyen).
Hozzáadjuk még az apró darabokra vágott paradicsomot és paprikát,
majd lefedve pároljuk. Néha megkeverjük, hogy le ne égjen. Közben
a levét pótoljuk! Amikor a hús kb. egy óra alatt megpuhult, a tejfölt
és a tejszínt az étkezési keményítővel simára dolgozzuk, alaposan
kikeverjük, és ezzel sűrítjük be az ételt. Bármilyen tészta illik hozzá.

30 dkg (rétes)liszt
3 közepes tojás
3 dl 20%-os tejföl
1 közepes nagyságú citrom reszelt héja és leve
25 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag sütőpor
csipetnyi só
valamint:
kb. 80 dkg cseresznye
2 evőkanál porcukor
1 teáskanál őrölt fahéj

Elkészítése:
A cseresznyét kimagozzuk, összeforgatjuk a fűszeres cukorral.
A tésztához a tojásokat kikeverjük a porcukorral, a többi hozzávalóval, végül a sütőporral elkevert lisztet beleszitáljuk, majd
összekeverjük.
Sütőpapírral bélelt közepes tepsibe simítjuk a tésztamasszát,
tetejét kirakjuk a cseresznyével, előmelegített 180 fokos sütőben kb. 25 perc alatt (tűpróba!) megsütjük. A tepsiben hagyjuk
kihűlni, majd felszeleteljük, és porcukorral meghintve tálaljuk.

Príjmeme vodičov klasickej dodávky do 3.5 t v rámci EU!
Mesačne 15-20 000 km. Priebežný nástup.
Druh pracovného pomeru: TPP. Parkovanie je v Gbelciach.

Gépjárművezetőket keresünk 3,5 tonnás furgonokra!

Rekonštrukcia bytov.
Lakásfelújítás.

EU-n belüli fuvarozásra. Havonta 15-20 000 km.
Munkába lépés: folyamatosan, Szervíz és parkolás Köbölkúton.

Info: europetransportcv@gmail.com, Tel.: 0908 555 600

Registračné
pokladne

1 mokkáskanál őrölt szegfűszeg

Tel.: 0905 450 570,
0948 622 051.

S Z U D O K U

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

0907 227 699
Hullott agancsot felvásárolok
bármilyen formában (töröttet,
vágottat). Személyesen megyek
érte (10 euró/kg). Tel.: 0036 703
424 495

AT L É T I K A
Az elmúlt napokban rendezték meg a középiskolások atlétikai viadalát Érsekújvárban. A
gimnazisták és ipariskolások versenyének legjobbjai:
Fiúk – 100 méteres síkfutás:
… 3. Németh Tibor (Selye János Gimnázium) * 200 m-es
síkfutás 1. Szikonya Dávid
Krisztián (SJG), 2. Macejko
Dávid (SJG)* 400 méteres síkfutás 1. Macejko Dávid, , 2.
Szikonya Dávid, 3. Tóth Ádám
(mindhárman SJG) * 800
m-es síkfutás 1. Benyó Donát
, …3. Fábry Vilmos (mindketten SJG) * 3 000 méteres
síkfutás 1. Banai Tóth István
(Marianum Iskolaközpont) *

távolugrás 1. Vida Gergely
(SJG) * magasugrás 1. Papp
Tamás (Marianum Iskolaközpont), 2. Vida Gergely (SJG)
* súlylökés (5 kg) 1. Csóka
Dávid (SJG), …3. Liszkovics
Péter (Ipari Szakközépiskola) * gerelyhajítás (700 g) 2.
Slezák Rafael (Ipari Szakközépiskola)* diszkoszvetés (1,5
kg) …3. Csóka Dávid (SJG)
* 4x100 méteres váltófutás 1.
Ipari Szakközépiskola, 2. Selye
János Gimnázium

Lányok – 100 méteres síkfutás 1. Édes Lili ,…3. Klučka
Vivien (mindketten SJG) * 400
m-es síkfutás 1. Fazekas Anna,
2. Talian Dominika (mindketten SJG) * 800 méteres síkfutás …2. Bában Laura, 3. Papp
Cyntia (mindketten SJG), 1
500 méteres síkfutás … 2.
Klučka Vivien (SJG) * 800 mé-

teres síkfutás… 2. Bában Laura, 3. Papp Cyntia (mindketten
SJG) * 1 500 m-es síkfutás
…2. Klučka Vivien (SJG) * távolugrás 1. Horján Alexandra
(SJG) * magasugrás 1. Papp
Cyntia (SJG), 1. Horján Alexandra (SJG), * súlylökés (3
kg) 1. Bában Laura, 2. Vincze
Veronika (mindketten SJG) *
4x100 méteres váltófutás 1.
Selye János Gimnázium

S P O R T H O R G Á S Z AT
Nemzetközi horgászverseny Komáromban

Nagyszabású nemzetközi horgászversenyre kerül sor Komáromban, hiszen idén először rendezik meg a város horgásztaván az 1. MMrybárstvo Apáli Carp Cup 2016 elnevezésű
bojlis horgászversenyt.
Maga a megmérettetés június tójukat sem, ezért név szerint
30-án kezdődik és egészen jú- inkább nem is említik őket, nelius 5-ig tart majd. Összesen hogy véletlenül valakit kihagy120 óra áll a versenyzők ren- janak. Itt szeretnénk viszont
delkezésére, ezalatt kell
megragadni az alkalmegmutatniuk ügyesmat, hogy köszöségüket, rátermettsénetet mondjunk a
güket. A versenyen
szervezőbizottcsak a pontyot,
ság
nevében
valamint az amúrt
minden egyes
pontozzák, de be
jelenlegi
és
kell tartani az előjövőbeli támoírt minimális 3 kggatónknak,
a
os alsó súlyhatárt.
médiáknak, vaMinden kifogott halamint mindazoklat a bírók általi mérés,
nak, akik nagyban
dokumentálás illetve elláhozzájárultak és hozzátás után visszaengednek éltető járulnak ahhoz, hogy ez a verelemébe.
seny megszülethetett és leboA szervezők nem szeretnék nyolításra kerülhet.
megbántani egyetlen támogaFUISZ Attila

L A B D A R Ú G Á S
Mérlegen a Komáromi járás csapatainak szereplése a 2015/2016-os sportévben (1.)
III. liga
A komáromi kék-fehérek kétségkívül a Komáromi járás
legjobb csapatának számítanak. Jellemzőjük, hogy a
legnehezebb helyzetből is
talpra tudnak állni. Ebben a
sportévben is hasonló történt,
hiszen őszi eredményeik alapján kiesésre álltak, tavaszra
viszont Lénárt edző új sztárjátékosokkal megtűzdelt csapattal kezdte az idényt és úgy
szerzett 37 pontot, hogy azzal
a 3. liga tavaszi fordulójának

legeredményesebb csapata lett.
Ezt mindenesetre elősegítette a
lelkes klubvezetés – élén Baráth György elnökkel – is,
amely időben kapcsolt és
szabad kezet adott az edzőnek, aki jól döntött, s ennek
eredményeképp a tabella közepén a 9, helyet foglalhatta el a
bajnokság végére a csapat. Nem
valósult meg ugyanis az az elképzelés, hogy a fiatal és idősebb játékosokból álljon össze
a csapat, az idősebb játékosok
egyre türelmetlenebbek lettek a

A 3. liga végső táblázata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Somorja
Púhó
Nagyszombat C
Nagymegyer
Nemsó
DAC B
Nyitrafelső
Újlót
KFC Komárom
Érsekújvár
Lednicróna
Galánta
Verebély
Nagytapolcsány
Máriatölgyes
Negyed
Tótmegyer
Bős (Kilépett)

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
0

20
18
18
16
14
14
14
12
13
11
13
12
9
9
6
6
2
0

6
6
4
9
9
9
5
11
7
9
3
6
9
7
12
9
9
0

6
8
10
7
9
9
13
9
12
12
16
14
14
16
14
17
21
0

61:33
53:29
69:40
52:39
46:34
41:30
51:45
44:39
51:51
43:39
37:44
50:59
30:45
31:55
27:43
39:61
23:62
0:0

66
60
58
57
51
51
47
47
46
42
42
39
36
31
30
27
15
0

fiatalokkal szemben, s a fiatalok
és a nézők is visszavárták azokat a meghatározó focistákat,
akik korábban a KFC-től Nagymegyerre igazoltak át Lénárt
edző-játékvezetővel. Tavaszra
visszajöttek és a komáromi csapat szárnyakat kapott. Ha ősztől is ilyen iramban harcolnak
majd, nem lesz akadálya annak,
hogy 2017 nyarának elején a
feljebbjutást ünnepeljék.
Abban biztosak lehetünk, hogy
hasonló játékkedvet látva a
szponzorok is bőkezűbbek lesznek, nem szólva arról, hogy a
szurkolók is lelkesebben járnak
majd a mérkőzésekre.
Külön kell szólnunk a csapat
„hátterétől”, hiszen a komáromi
ifjúsági csapatok is jól szerepelnek, tehát nem lehet probléma
az utánpótlás nevelésével. Az
ificsapat korosztálya 2. ligájában
küzd a pontokért, ám ugyanez
elmondható a fiatalabb és idősebb diákokról, illetve az előkészítő csapatról is. Egyelőre csak
gratulálni lehet a KFC tavaszi
teljesítményéhez és érdeklődve
várni azt, hogy a nyári szünet
után a pályán bizonyítani tudják-e a játékosok, hogy kellően
felkészültek az őszi idényre.
-boldi-

Hetény csapata nyerte a „szuperkupát”

Hagyománnyá vált, hogy a területi labdarúgó-szövetség a
bajnokság végén meghirdeti a „szuperkupáért” folyó harcot,
amelyben a VI. és VII. liga győztesei rajtolnak. Ez egyfajta
felmérés, amely a VI. ligába feljutó csapatok számára is útmutatást ad az ősztől induló bajnokság erőfelmérésére. Idén
Hetény és Madar csapatai küzdöttek a kupáért.
Hetény – Madar 4:1 (3:0) becsületgólját is, viszont Lucza
Lényegében az első félidő- 2, illetve Marikovec és Hencz
ben eldőlt a mérkőzés állása, gólja már eldöntötte a mérkőa hetényiek ugyanis rendkívül zés állását.
intenzíven kezdtek, a tőlük A szuperkupát rövid ünnepmegszokott stratégiával. A ma- lés után Nagy Ferenc a területi
dariak csak néha veszélyeztet- labdarúgó-szövetség komáromi
ték a hazaiak kapuját, viszont elnöke adta át, hangsúlyozva,
csatársorukat a védők folyama- hogy a két liga közötti színvotosan szerelni tudták.
nalbeli különbség a találkozón
A madariak becsületére válik ugyan megnyilvánult, viszont a
azonban, hogy az első félidőt nyár folyamán a madariaknak
követő szünetben új stratégi- kellő idejük lesz az őszi idényát dolgoztak ki, s a következő re való felkészülésre. Örömét
negyvenöt percben már ki- fejezte ki amiatt, hogy a találkoegyenlített játék folyt mindkét zó a fair play jegyében zajlott, s
16-os előtt. A barátságos han- reméli, hogy az őszi idény során
gulatú, jó színvonalú mérkőzé- mindvégig ez a tisztességes jásen Gáspár berúgta a madariak tékszellem jellemzi a pályákat.

KAJAK

–

KENU

A múlt hét végén a Sáró melletti víztározón lebonyolított versenyen dőlt el, hogy ki képviseli a
szlovákiai vízeseket a június 24. és 26. között Moszkvában megrendezésre kerülő kajak-kenu
Európa-bajnokságon. A férfiak kategóriájában a következő eredmények születtek.
K2 1000 m… 3. Botek Adam Viktor (ŠKP Bratislava) 37,462, Szokol (Kajak-kenuklub Komá– Demin Viktor (Kajak-kenu 2. Szokol Dániel (Kajak-kenu rom) 34,380 * K1 5 000 m: 2.
klub Komárom,/ŠKP Bratislava) klub Komárom) 37,562 * K2 Botek Adam (Kajak-kenuklub
3:32,597 * K1 200 m: 1. Demin 200 m: 1. Botek Adam – Daniel Komárom) 21:42,000.

Ismét Komáromi Nagydíj

Szlovákia egyik legsikeresebb kajak-kenuklubja tagadhatatlanul a komáromi, amely már évtizedek óta biztosítja ennek a sportágnak a nemzetközi versenyeken is diadalt arató sportolóit.
A hét végén 58. alkalommal rendezték meg a Komáromi Nagydíjat.
A komáromi versenyen
idén 23 szlovákiai, magyarországi, ausztriai,
csehországi, szlovéniai
és olaszországi klub 423
versenyzője rajtolt 24
korcsoportban, a 9 éves
gyerekektől a szenior
kategóriáig.

Ú S Z Á S
BIELIK KEVIN HATSZOROS SZLOVÁK BAJNOK

Június 10. és 12. között rendezték meg a párkányi VADAS élményfürdő 50 m-es medencéjében
a 13-14 éves úszók országos bajnokságát. Szlovákia 50 klubjából a legjobb 242 versenyző állt
fel a rajtkockákra.
Az úszók egész évben erre az eseményre készül- Balázs) bizonyítja az is, hogy az országos bajtek, itt szerették volna megmutatni a legjobb for- noki címek mellé társult 6 egyéni csúcs, és a
májukat, de sajnos az időjárás ezúttal nem ked- legtöbb LEN pontszámot gyűjtötte be (400 m-es
vezett, mivel többször is félbe kellett szakítani a gyorsúszásért 581 pont) és a 13-14 éves fiúkorversenyt a hirtelen jött esőnek és villámlásoknak osztály legeredményesebb úszója lett.
köszönhetően.
Bielik Kevin (2002) nem zavartatta magát, jól összpontosított és megmutatta,
hogy ilyen körülmények között is képes helytállni. Sikerült hat alkalommal
a dobogó legfelső fokára állnia, ami azt
jelentette, hogy hat országos bajnoki
címet szerezett (400 m gyors, 1 500 m
gyors, 100 m mell, 200 m pillangó, 400
m vegyes úszás és 4x100 m gyorsúszás
stafétájában), de begyűjtött még három
ezüstérmet (200 m gyors, 200 m vegyes
úszásban és 4x100 m vegyes úszás stafétájában). Azt, hogy a bajnokságra való
felkészülés sikeres volt (edzője Szeidl

N AT U R Á L I S T E S T É P Í T É S
Zámola Margit – vagy ahogy szülőfalujában nevezik, Gréti – lett az Arnold Schwarzeneggerről
elnevezett világhírű „Arnold Classic” testépítő verseny abszolút győztese. Margit Karváról
származik, amatőr versenyző és Csehországot képviselte. Több, mint 20 éve versenyez: az első
komolyabb, európai sikere (1992) idején még a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság színeiben indult. Csehországba ment férjhez, itt neveli két gyermekét. Jelenleg személyes trénerként
és fitnesztanácsadóként dolgozik.
A verseny a világ egyik legjobban szervezett, Az „Arnold Classic Africa”-t a Dél-afrikai Közlegkomolyabb fitneszversenyei közé tartozik, társaság metropoliszában, Johannesburgban tarminden kontinensen megrendezik. Arnold a dél- tották, egészen pontosan annak luxusnegyedé
afrikai versenyen is ott volt – sőt egy közös fotó ben, még május 27. és 29. között. – Tökéletesen
is készült Margittal.
megrendezett verseny volt, tökéletes helyszínen,
tökéletes kísérő programokkal – nyilatkozta
Margit a Ronnie.cz cseh magazinnak.
Margit a „Physique nők” kategóriában (163 cmes magasságig) versenyzett, méretei ugyanis 162
cm-es magassság, 54 kg). Ebben a kategóriában
18 nő vett részt a világ minden tájáról.
– Hihetetlen boldogsággal tölt el, hogy megnyertem ezt a versenyt – nyilatkozta a vele készült
interjúban. – Ahogy a színpadon álltam, a díjjal
a kezemben, úgy éreztem, egyszerre képviselem
Csehországot, Szlovákiát, de még Magyarországot is. Lehet mondani: egész Közép-Európát! –
Az interjúból az is kiderül: Margit ezt a győzelmet pályafutása csúcsának tartja, egy lépésnek,
amivel ismét közelebb kerülhet a profivá váláshoz.
Felvételeinken: Gréti a pódiumon, kezében a kupával – Arnold Schwarzenegger és Zámola Margit, kategóriájának győztese a közös fotózáson

Az idei nemzetközi verseny első
alkalommal nyújtott otthont a
kiváló sportember és edző, Halmo Vojtech tiszteletére megrendezett emlékversenynek is,
hiszen éveken át ő is ott bábáskodott a komáromi futamoknál,
s később a legfiatalabb generáció nevelésével foglalkozott.
Szombaton és vasárnap 125
alkalommal rajtoltak az 500,
5 000 a 2 000 méteres távon.
Jakab István felvételei a kajak-kenu versenyen készültek.
A kenu egyesek bemelegítéséről, illetve az első díjkiosztásról. Az eredményeket jövő héten közöljük.

KYOKUSHIN
K A R AT E
A csehországi fürdővárosban, Fratiškové Lázneban
rendezték meg azt a nemzetközi karateversenyt, amelyen
részt vettek a keszegfalvai
Seishin Karate versenyzői is.
A klub versenyzői ezúttal sem
vallottak szégyent, a nemesócsai Cserepes Zoltán, a keszegfalvai Markovics Ádám,
valamint az ekecsi Kagyerják
Tamás és Vígh Vivien aranyérmes lett, ezüstérmet pedig a
dunaszedahelyi Fodor Gergő,
Kósa Tamás és Rózsa Anna, az
ekecsi Bajcsi Adrián, valamint
a keszegfalvai Lovász Miklós
szerzett.

KOSÁRLABDA

Budapesten rendezték meg a kosárlabdázók BLF 22 Kupa
elnevezésű nemzetközi versenyét, amelyen az idősebb diákok
csapatai küzdöttek. A versenyen remekül szerepeltek a komáromi diákok.
Annak ellenére, hogy a B.S.C Po- 36:62 és a Komárom – BLF KK
zsony csapata egy perccel a talál- 71:45-ös eredményt hozott, a kokozó vége előtt még egyenlíteni tu- máromi utánpótláscsapat veretlenül
dott, a komáromiak vegyes csapata nyerte a tornát. Az „álomcsapatba”
(MBK Komárom és a BK Kenguru két komáromi kosárlabda-reményKomárom) jó hajrával 46:51-re séget választottak be, Halász Dámegnyerte a mérkőzést. Mivel a nielt és Konc Slavomírt. A csapat
Komárom – Budafoki KK 72:25, a sikerét Kajtor Richard, Uňatinský
Dunaújvárosi Sárkányok – Komá- Gabriel, Jántošik Michal és Ondrerom 32:61, a Gödi SE – Komárom jovič Michal edzők alapozták meg.

KERÉKPÁROZÁS

A hét végén rendezték meg a V-bike Maraton 50-, 60- és 100-kilométeres versenyét, amely a Csallóköz legszebb vidékén át (Királyfiakarcsa) haladt. A versenyről természetesen nem hiányozhattak a piko-bike S.E. tagjai sem, akik rendkívül jól szerepeltek.
A rövid táv (50 km) női junior Az MTB 60 km-es távján a
kategóriában 1. Csiba Emese, felnőtt nők korcsoportjában 1.
a férfi juniorok kategóriájában Farkas Szilvia, a szenior nők
… 3. Répáš Adam. A szenior kategóriájában 1. Poláčková
nők korcsoportjában Szarka Mária. A felnőtt férfiak korValéria ezüstérmes lett. Hos�- csoportjában 1. Buga Fridrich,
szútávon (100 km) a felnőtt 2. Bese Zoltán, míg a szenior
nők kategóriájában 1. Csiba- férfikorcsoportban 1. Kovács
Mórocz Ildikó, 2. Nagy Tímea. Kamill, 2. Jókai Zoltán lett.
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