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Május 15-én tartották meg a Nyitra Megyei Önkormányzat
31. képviselő-testületi ülését, amelyen többek közt a testület
MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP
elfogadta Nyitra megye 2016. évi zárszámadását. Tavaly is
megfontoltan, körültekintően gazdálkodott a megye, hiszen
n w w w. d u n a t a j . s k n a facebook-on is n
a gazdasági évet 15,3 millió euró többlettel zárta. Ezzel túlszárnyalta az előző években tapasztalt (általában 11 millió
körüli) megtakarítást, amely a tartalékalapba kerül.
Jóváhagyták Nyitra megye és a Az Integrált Regionális OpeNIF Zrt. együttműködési meg- ratív Program (IROP) keretállapodását, amelynek célja a ében szakközépiskolák és
Helemba és Ipolydamásd kö- szaktanintézetek szakmai képzötti Ipoly-híd megépítése. Az zése színvonalának növelését
előkészítő munkálatokat úgy célzó pályázatok benyújtásákell időzíteni, hogy november ra lesz lehetőség. 2016-ban a
megyei hivatal jóváhagyásra a
végéig benyújtásra kerüljön.
Az elmúlt két évben 104 tanműhely és tangazdaság létrejöttét támogatta a magyar kormány a Kárpát-medencében, több
A megyei önkormányzat ta- képviselő-testület elé nyújtotmint 738 millió forint felhasználásával a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program keretében. Elsősorban olyan
nácskozásán az MKP-s képvi- ta be a konkrét szakközépistanintézményeket támogattak, ahol fiatal szakemberek képzése folyik. A magyar kormány nemzetpolitikáért felelős álselők kérdőre vonták a megyei kolák listáját, amelyeket e belamtitkára hétfőn Komáromban járt, ahol két műszaki szakképző intézmény berendezéseit újították fel a magyarországi
hivatal igazgatóját és munka- ruházási programba javasolt.
pályázatokból kapott összegből.
társait a komáromi kórházban A listára 14 szakközépiskola
meghiúsult beruházás, a bel- került a megye Érsekújvárt Potápi Árpád János kiemelte, A Komáromi Műszaki Szak- Az intézmény a Nemzetpoliti- több mint kétharmada magyar
gyógyászati pavilon újjáépí- Lévával összekötő képzelet- hogy a Szlovákiában két év középiskola 17 millió forintos kai Államtitkárság programjá- anyanyelvű. A két intézménytése közbeszerzésének meg- beli vonalától északra eső ré- alatt 140 millió forint (mintegy támogatást kapott eszközök ban 2015-ben is kapott hasonló be ötven kilométeres körzetből
szüntetése kapcsán. Az MKP gióból. Négy szakközépiskola 470 ezer euró) értékben 22 tan- beszerzésére,
szaktanterem összegű támogatást elektrotech- érkeznek diákok, tanulásukat
képviselőcsoportja nevében ugyan Érsekújvárból és Lévá- műhely és tangazfelújítására és la- nikai és gépészeti tanműhelyek segíti a Komáromi Ipari Szakszólaltam fel kritikusan, raj- ról is a listára került, ám csak- daság létrehozását
boratóriumi mé- felszerelésére és laboratóriumi középiskola közel háromszáz
tam kívül hasonlóképpen szó- is olyanok, amelyekben kizá- és fejlesztését tárőeszközök vásár- eszközfelújításra.
fős kollégiuma. Lapunk jövő
lalt fel Szabó Olga, Baranyay rólag szlovák nyelven folyik mogatták, az átjárlására.
A két szakképző intézmény- heti számában képriportban
Zsolt és Szigeti László. Gyar- az oktatás. Kemény vitákat hatósági ösztöndíjA Komáromi Ipari ben összesen kilencszáznál számolunk be az államtitkár lámati Tihamér újabb interpel- követően a listát sikerült ki- program keretében
Szakközépiskolát több diákot oktatnak, a tanulók togatásáról.
lációt nyújtott be, végül Szabó egészíteni két további szakkö- 11 felvidéki csoport
csaknem 15 millió
Olga javasolta új közbeszerzés zépiskolával, amelyekben ma- teljesítette magyarforint támogatáskiírását. Határozati javaslatát a gyar nyelvű oktatás is zajlik: országi szakképző
ban részesítették
az Érsekújvári Ipari Szakkö- intézményben gyaképviselő-testület elfogadta.
elektrotechnikai
zépiskolával és a Komáromi korlatát.
és gépészeti tanIpari Szakközépiskolával. A Az
államtitkár
műhelyek felsze- Szombaton a pozsonyi Inter pályáján találkozott negyedik
hétfői megyei képviselő-testü- hangsúlyozta: a kormány cél- relésére és számítástechnikai alkalommal a komáromi és fővárosi csapat. A tét rendkívül nagy
leti ülésen döntöttünk arról is, ja, hogy a gazdaságfejlesztés szaktanterem kialakítására. Itt volt, hiszen most dőlt el, ki kapja az országos bajnoki kupát.
hogy a 16 iskolából álló listán eszközein keresztül segítséget speciális CNC-eszterga, há- A komáromiak remekül játszottak, de a papírforma idén is
mely iskola, mekkora össze- nyújtsanak a külhoni magyar- romdimenziós nyomda, alumí- teljesült, a játékvezetők hathatós segítségével Komáromnak csak
gű pályázatot nyújthat be az ságnak a munkába állás terén, niumszerelékek hegesztőgépe a második hely jutott. A tisztességesen megszerzett ezüstérem
IROP irányító hatóságához.
Pénteken délelőtt közlekeezáltal segítve elő boldogulá- gazdagítja az iskolai géppar- csillog úgy, mint a kétes értékű arany! Sportrovatunkban (8.
(Folytatás a 2. oldalon)
oldal) az utolsó két találkozó eseményeit foglaljuk össze.
dési baleset történt a komásukat szülőföldjükön.
kot.
romi Eötvös utcában. Egy
45 éves nő VW Golf típusú
Gyors értékelés a Komáromi járás MKP-s megyei képviselőjelölő konferenciájáról
személygépkocsijával
az
Eötvös utcából kanyarodott
a Kertész utcába, s közben
nem adott előnyt egy gyalogosnak, aki a zebrán haladt.
A komáromi járás az elsők közt vitte véghez a megyei választásokkal kapcsolatos teendőit, vagyis zös lista a Most-Híd párttal... – Járási szinten, az
A balesetet szenvedett 81
megtartotta jelöltállító konferenciáját. Ez adta az aktualitását annak a beszélgetésnek, amelynek so- országos elnök sugallatára, megkerestük és felvetéves férfi súlyos, szerencsére
rán Becse Norbert, az MKP komáromi járási elnöke válaszol kérdéseinkre
tük a kapcsolatot a Híd-párt járási elnökével, azonnem életveszélyes sérülése* Elnök úr, arra kérem, foglalja össze röviden, * Ha jól értesültem, az alapszabályban változá- ban ez egy egyszeri próbálkozás volt a részünkről.
ket szenvedett, ám sérülémi is történt járásunkban az MKP berkeiben a sok történtek, amelyek befolyásolhatják a végle- Más tárgyalásokat járási szinten nem folytattunk és
seinek gyógyulási ideje 4-5
megyei választások előkészületeit illetően.
ges jelöltlistát. Megtudhatnánk valami közeleb- nincs közös jelöltlista sem.
hétig tart. Hét bordája el– Az Országos Tanács elfogadott bit erről? – Két alapvető változás történt. Az első, * Térjünk hát rá a szavazások kimenetelére!
tört, koponyasérülése van,
egy ütemtervet, amellyel a közelgő hogy a járási elnökségek is sorrendet állítanak fel Publikusak az eredmények? – Igen nyilvánosak.
egyelőre a komáromi kórmegyei választások jelöltállítását a jelöltek között titkos szavazással.
A jelöltek száma a szavazás napján
ház sebészetének intenzív
koordinálta. Amint a felvezetőben Ezt követően a járási konferencia álváltozott. Egy képviselőjelölt és az
osztályán kezelik. Állapota
is elhangzott, sikerült az időponto- tal felállított sorrendet és a járási elegyik elnökjelölt visszalépett. A
stabil. A rendőrség a helyszíkat és az alapszabályt betartva egy nökség listáját összefésülik, és az így
szavazások a következő képvisenen megállapította, hogy a
rátermett csapatot felállítanunk. kialakult sorrend a végleges. A málőjelölti listát eredményezték (abc
vétkes gépjárművezető nem
Mind a 37 alapszervezetünk tartott évzáró taggyű- sodik lényeges változás az országos
sorrendben): Becse Norbert, Földes
fogyasztott alkoholt.
lést, 31 helyi szervezet javasolt jelöltet az elnökség elnökség jogköreit növeli, ami abból
Csaba, Gyarmati Tihamér, Horváés a konferencia számára. A járási elnökségünk tagjai áll, hogy indokolt esetben az orszáth Árpád, Knirs Imre, Orosz Örs,
részt vettek az évzáró, jelöltállító üléseken, ahol fel- gos vezetés „belenyúlhat” a listákba
Varga Péter és Viola Miklós. Az elügyelték és segítették az alapszervezetek munkáját.
és módosíthatja azt.
nökjelölt posztjára Farkas Iván 91
* A számoknál maradva végül, hány képviselőjelölt * Magyarán: bárki visszahívható
szavazatból 87 szavazatot kapott. A
és elnökjelölt méretette meg magát a járási elnöksé- a jelöltek közül? – Igen. Ezért is
járási elnökség és a járási konferengen és konferencián? – Örömmel állapíthattam meg, nagyon remélem, hogy a komáromi
cia ülésén Menyhárt József országos
hogy helyi szervezeteink rendkívül aktívak voltak, járás jelöltjei olyan munkát végeznek
elnök valamint Őry Péter OT elnök
és jobbnál-jobb jelölteket javasoltak a következő majd a nyár folyamán és a kampány
is megjelent. Véleményem szerint
megyei testületbe. Képviselőjelöltnek 19 személy során, amellyel kivívják a legmagaegy konstruktív, lényegretörő konkapott bizalmat, a megyeelnök pozíciójának betölté- sabb vezetés szimpátiáját és a szavazók bizalmát. ferenciát tudhatunk magunk mögött.
sére 2 jelölés érkezett. Érdekességként megjegyez- Én úgy gondolom, hogy egy végleges listát tartunk * Milyennek tartja a nyolc komáromi jelöltet?
ném, hogy két helyen is jelöltek helyi szervezettel a kezünkben.
– Véleményem szerint egy erős, szakmai, több tenem rendelkező tagokat, akik az előző komáromi * A komáromi járásból hány jelöltet indít az rületet felölelő, ütőképes csapat állt össze. Közülük
helyi szervezet tagjai voltak. Ez ellen senki sem MKP? – Elsősorban el szeretném mondani, hogy páran már a megyei testületben is bizonyítottak, és
emelt kifogást, tehát az elnökség és a konferencia a járási elnökség és a konferencia is a maximális mozgatórugói voltak közösségünk életének. A meis bizonyította, hogy ezen tagok tagsági viszonyukat nyolc jelölt mellett tette le a voksát.
gye új elnökjelöltjének személyéről május 24-én
aktívan gyakorolhatják.
* Ebből adódóan következik, hogy nem lesz kö- Léván dönt a Nyitrai Kerületi Tanács.

Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikai államtitkára:

A Felvidéknek fiatal, jól felkészült,
sokoldalú szakemberekre van szüksége

Zebrán
gázolták el
a gyalogost

Országos ezüstérmes
a komáromi kosárlabdacsapat

Csak az egyenes út a járható

Németh István felvétele

A hét végén már megkezdődik Komárom újkori
történelmének legnagyobb
útfelújítása, amenyek keretében 15 utca kap új burkolatot, illetve a történelmi
belvárosban – többnyire a
sétálóutcák környékén – a
műemlékvédők javaslatára
a közművek javítása, megújítása után visszakerülnek
a macskakövek. Összességében 63 ezer m2-nyi út és
további 2 000 m2-nyi járda
újul meg. Hogy hol és mikor, arról lapunk 3. oldalán
részletesen beszámolunk.
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Vásári forgatag és csatatér a tatai vár udvarán

Lezajlott a 10. Tatai Patara

A komáromi főorvos a megye legjobbjai közé tartozik

A Nyitrai Megyei Önkormányzat múlt hétencsütörtökön kitüntetéseket adományozott a legA múlt hét vége rendkívül mozgalmasan telt a tatai várban és környékén, ahol május 19., 20.,
jobb egészségügyi dolgozóknak, akik munkahelyükön a betegek fájdalmainak enyhülését
21-én immár tizedik alkalommal rendezték meg a mondhatni közép-európai hírnévre szert
segítik, illetve baleseteknél vagy súlyos sérülésekkor egyenesen emberéleteket mentettek. A
tett Tatai Patarát, amelyet annak a katonai bravúrnak az emlékére rendeznek évente, amikor
szakmai bizottságok több tíz jelölt közül választották ki a legjobbakat. Milan Belica, a Nyitrai
1597-ben a gróf Pálffy Miklós főkapitány vezette magyar sereg hadicsellel és bátor helytállásMegyei Önkormányzat elnöke, a 12 legjobb egészségügyi dolgozónak nyújtott át elismerést.
sal visszaszerezte a török helyőrségtől a négybástyás tatai várat.
Orvosi kategóriában Gustáv Ško- ták az év egészségügyi dolgozója
dáček a Komáromi Általános elismerést.
A török kori történelmi fesztivál zadbeli Magyarország élete, időre szóló élményekkel, s
Kórház sebészeti osztályának fő- A Nyitrai Megyei Önkormányzat
az idén is sokezer látogatót von- amikor a háromfelé szakadt bizonyára pompás videó- és
orvosa, Pavol Poliačik, a Nyitrai elnöke felszólalásában megközott nemcsak Magyarországról, országban csupán a végvári fényképfelvételekkel gazdaEgyetemi Kórház kardiológiai szönte az egészségügyi dolgozók
de a környező országokból is, vitézek védték mindhalálig az godva térhettek haza arról az
osztályának vezetője, és Alena munkáját, hozzátéve, hogy „a
ahonnan jelentős számú hagyo- iszlámtól és a terjeszkedő Ot- időutazásról, amelyet Tatai
Ženčárová az Újvári Egynapos további előrehaladás döntően az
mányőrző csapat is érkezett, tomán Birodalomtól Európát. Patarának neveznek.
Orvosi Ellátási Központ szemé- egészségügy utófinanszírozásán
hogy a festői környezetet bizto- A vásári forgatagban ez alkaNÉMETH ISTVÁN
szeti osztályának főorvosa kap- múlik”.
lommal is látha(A szerző felvételei)
tók voltak régi
mesteremberek
munka közben,
kóstolhattak a látogatók korabeli
magyar és török Van egy mondás, miszerint ha a színpadi kellékek között szesem volt és volna ezúttal sem (!) színésznő, ebből kifolyólag
ételféleségeket, repel egy revolver, akkor annak előbb-utóbb el kell sülnie. És
rest felszarvazni hites férjurát. az estéi szabadok, s ennek itt
betérhettek
a ha a forgószínpad közepén egy tekintélyes méretű szekrény
A póruljárt szerető tehát benne komoly jelentősége van. Etus
borudvarba, lo- pöffeszkedik, akkor bohózatról lévén szó, bizonyosra vehetreked a naftalinszagú szek- bohózatba illő bonyodalmak
v a s b e m u t a t ó k , jük, hogy abban hamarosan elrejtenek valakit, mondjuk a
rényben, miközben a látszatra közepette furcsa összefüggésmúltidéző kiállí- férj váratlan felbukkanása okán egy szeretőt, s a bonyodalüres lakásban továbbra is nagy be kerül Labodával. S hogy
tások és előadá- mak ezzel még messze nem érnek véget…
a jövés-menés. Többek között hogyan lesz a megcsalásból
sok,
gyönyörű A Komáromi Jókai Színház megáldott házmester (Majorfelbukkan itt bizonyos Patkány öncsalás, arról győződjenek
hastáncosok, tör- évadzáró előadása ezúttal Hel- falvi Bálint), valamint Terka
Etus (alakítója a Jászai Mari- meg személyesen a Komáromi
ténelmi színielő- tai Jenő bohózatát, a Naftalint szülei, dr. Csapláros (Skronka
díjas Bandor Éva), aki polgári Jókai Színházban!
adás, nemzetközi tűzte műsorára Hargitai Iván Tibor) és neje, Manci (Holocsy
foglalkozását tekintve délutáni
-nkzsnéptánctalálko- m. v. rendezésében. A bohó- Krisztina). Közben a szerető
zó, korunk ha- zat cselekménye a csalásra és még mindig a szekrényben van
ditechnikájának azt ezt követő öncsalásra van és egy darabig ott is marad.
a bemutatója és nagyon pontosan felépítve, be- Kiderül, hogy nem csak Terkatonazenekaka kapható egy kis kalandra,
rok
fesztiválja
Csapláros uram és a veje is
sító tatai tó és a vár patinás falai is várták az érdeklődőket. S
számtalanszor megcsalta már
alatt a 420 esztendővel ezelőtt mint mindig, mindezeket az
és ezúttal is megcsalni készül
hadiesemények izgalmas és ta- élményeket mintegy betetőzte
a feleségét. Amolyan tipikus
nulságos felidézésével három a keresztény és a török csapaférfilogikán alapuló magyanapon át szórakoztassa a kö- tok között megvívott csata és
rázatot is hallhatunk arra vozelről és távolról összesereglett a tatai vár ostromának pompás
natkozóan, hogy miért nem
érdeklődőket.
jelenete. Elmondható, hogy
igazán megcsalás az, ha egy
Hasonlóképen, mint az előző mindazok, akik nem voltak
férfi csalja meg a feleségét és
esztendőkben, az idén is fel- restek és ellátogattak Tatámiért megbocsáthatatlan és
elevenedett a 15. és 16. szá- ra, ez alkalommal is hosszú
jóvátehetetlen, ha az asszony
hűtlenkedik. S ha már asszonyi hűtlenség, bizony Manci

A Naftalin című bohózat a Komáromi Jókai Színház műsorán

Ha a színpadon áll egy szekrény…

Megújulhat az ógyallai
művelődési központ?

Amikor felépült, egyike volt a régió legmodernebb kulturális intézményeinek, tágas színpaddal, mozgatható nézőtérrel
rendelkezett. Az elmúlt három és fél évtized alatt azonban
jelentősebb felújítás nem történt az ógyallai VMK-ban.
Ezen akar változtatni az önkormányzat, amely megpályázza
a környezetvédelmi minisztérium középületekre vonatkozó
kiírását. Mintegy 1,18 millió euró beruházás odaítélése esetén kicserélhetnék a kultúrház vaskeretes ablakait, amelyek
berozsdásodtak, sok esetben kinyithatatlanok. Lecserélnék
a régi kazánt, felújítanák a szellőzőrendszert, az elektromos
hálózatot, világítótesteket. Természetesen számolnak a tetőés az épület szigetelésével is.

mutatva, hogy az ember az önámítás, öncsalás folyamatában
egészen az abszurdumig képes
eljutni.
A cselekmény helyszíne dr.
Szakolczay Bálint (alakítója
a hetényi gyökerekkel rendelkező Rancsó Dezső, a Pesti
Magyar Színház tagja) ügyvéd
és felesége, Terka (Holocsy
Katalin) által fenntartott belvárosi lakás, amely alkalmanként
titkos találkozóhelyül szolgál
Terka és az ifjú Laboda Péter számára. A házaspár a férj
kezdeményezésére hosszabb
utazásra indul, ezt megelőzően
az asszony, mielőtt még leadná a kulcsot a házmesternek, a
lakásban még egyszer találkozik a szeretőjével. Csakhogy
váratlanul betoppan a férj is,
így Laboda úr a naftalinszagú
szekrényben kénytelen búvóhelyet keresni magának. A
szekrényt biztos, ami biztos
alapon kulcsra zárják, miközben színre lép a lakás bérletére jelentkező Kabóczáné (Cs.
Tóth Erzsébet m. v.) és két sok
mindenre kapható leánykája,
az üzleti szellemmel jócskán

Új közbeszerzési pályázat
a komáromi belgyógyászat felújítására

(Befejezés az 1. oldalról)
A lista abszolút éllovasa az
Érsekújvári Ipari Szakközépiskola, amelynek A korszerű
szakoktatás a jövő iskolájában
című pályázata 2,4 millió euró
kerettel került jóváhagyásra.
Az élbolyba tartozik a Komáromi Ipari Szakközépiskola
is, amelynek Innovációval a
végzős diákok szakmai felkészültsége elmélyítéséért című
pályázatát 1,55 millió euró kerettel hagytuk jóvá.
A Környezetvédelem Opartív
Program (KOP) keretében a
megyei önkormányzatban jóváhagytuk az Ipolysági Gim-

názium épülete energetikai hatékonyságának növelését célzó
európai uniós pályázatot. Az
épületben székel mindkét megyei fenntartású, a magyar és a
szlovák tanítási nyelvű gimnázium. A pályázat költségvetése
1 millió euró, a megye 50 ezer
eurónyi önköltséggel járul hozzá a beruházás megvalósításához. A pályázatok napokon belül az IROP és a KOP irányító
hatóságához kerülnek.
A megyei képviselő-testület a
felkínált feleslegessé vált megyei ingatlan közül három esetben hagyta jóvá az adásvételi
szerződést. A Zselízi Magyar

Tanítási Nyelvű Gimnázium
egykori épületét a Református
Keresztyén Egyház vásárolhatja meg 131 ezer euróért.
Gadócon értékesítik az egykori
mezőgazdasági szakközépiskolát és a birtok egyik kamráját
a hozzá tartozó telekkel együtt,
7500 euróért, végül garázs, istállók és műhelyek együttese
kerül eladásra 298 ezer euróért,
a hozzá tartozó 296 hektárnyi
szántóföldet pedig bérbe adják 227 euró hektáronkénti és
évenkénti bérleti díjért.
Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

Nagy valószínűség szerint a hét végén már megkezdődnek a munkálatok

Véget ér Komáromban a gödörkerülgetés?

Az önkormányzati múlt hét csütörtöki ülésén a városvezetés arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a közbeszerzői és
kivitelezői versenytárgyalások befejeződtek és a korábbi határidőktől eltérően, már a jövő hét folyamán megkezdődhet a
járási székhely 15 utcájának teljes felújítása.
Ezúttal nem csupán arról van
szó, hogy aszfaltszőnyeg kerül
a régiekre, hanem az is, hogy
az úttestek alatti vezetékek
cseréje is megtörténjen. A kiválasztott, felújításra besorolt
utcák javítása során úgy kellett

zésének időpontja attól is függ,
hogy milyen időintervallumban sikerül a közműhálózatok
(gáz, víz, közvilágítás és szen�nyvíz) tervezett cseréjét befejezni, s hogy felmerülnek-e
olyan, előre nem látható mun-

A komáromi utcák felújítása a kivitelező szerint
a következő ütemterv alapján valósul meg:
1. Duna rakpart – május 29. – július 7.
2. Szabadság utca –június 5. – augusztus 7.
3. Jókai és a Ferences utcája közti park – június 26. – augusztus 31.
4. M.R. Štefánik tér – július 3. – szeptember 29.
5. Lehár utca – július 3. – szeptember 29.
6. Király püspök utca 1. szakasza – Kertész utcától az Ispotály
utcáig: július 3. – szeptember 29.
7. Eötvös utca 1. szakasza – Temető sortól az Ispotály utcáig:
július 17. – szeptember 29.
8. Hold utca – július 31. – szeptember 29.
9. Jókai utca – augusztus 1. – október 31.
10. Király püspök utca 2. szakasza – Ispotály utcától a Temető
sorig: augusztus1. – augusztus 31.
11. Gútai sor – augusztus 1. – szeptember 14.
12. Építők utcája – augusztus 14. – szeptember 14.
13. Eötvös utca 2. szakasza – Ispotály utcától a Kertész utcáig:
szeptember 4. – október 31.
14. Komáromi Kacz utca – szeptember 14. – október 31.
15. Méhes utca – október 16. – november 16.
16. Jázmin utca – október 16. – november 16.
17. Fenyves utca – október 16. – november 16.
az ütemtervet elkészíteni, hogy kák, amelyek terv szerint nem
a város „vérkeringése”, ha aka- részei a felújításnak, mégis
dozni is fog, nem bénul le tőle szorosan összefüggnek azzal.
a közlekedés. Az útfelújítás so- Munkák, melyek nem tárgyai
rán összesen több mint 63 ezer a helyi útfelújításnak, de szoronégyzetméter városí út fog új san összefüggnek azzal. Ezek
aszfaltréteget kapni és több a munkák hatással vannak a
mint 10 ezer tonna régi aszfalt megvalósítás idejére, s a helyi
kerülhet újra feldolgozásra.
utak felújításának befejezéséAz útfelújítási munkák befeje- nek időpontjára:

A Király püspök utca /Kertész
utcától – Ispotály utcáig/, Eötvös utca / Kertész utcától – Ispotály utcáig, M.R. Štefánik
tér gázvezeték cseréjére került
sor visszakötéssel a meglévő
kapcsolatokra.
A Király püspök utcán /Kertész utcától – Ispotály utcáig/,
Eötvös utca / Kertész utcától
– Ispotály utcáig Jókai utca
a vízvezeték cseréjére került
sor visszakötéssel a meglévő
kapcsolatokra, a Jókai utcán
kiegészítve mindez a csatornarendszer javításával.
A Király püspök utca /Kertész utcától – Ispotály utcáig/,
Jókai utca (Thaly utcától a
Határőr utcáig) a közvilágítás
föld alatti és föld feletti vezetékeinek cseréje.
A Határőr utcai rész a Jókai és
a Ferences utcák között együtt
a parkolóhelyekkel és járdákkal végbemegy az esőelvezetés
és a közvilágítás kiterjesztése.
Az átépítés alatt az ingatlanok
biztonságos megközelítését a
felújítás alatt álló szakaszokon

a munkát kivitelező cég biztosítja.
A felsorolt munkák az év 7. és
9. hónapjai közé vannak tervezve. A munkák elvégzésének pontos időpontja a beszerzőkkel a kivitelezésről szóló
szerződés aláírása után lesz
meghatározva.
A mérnöki hálózatok cseréjének idején a jelzett útszakaszokon a forgalom teljes lezárására kerül sor. A forgalmi rend
változásának jelzése időleges
táblákkal kerül megoldásra,
melyet a munkát kivitelező cég
biztosít.
Ilyen kiterjedt munka esetén
a befejezés időpontváltozását
azért sem lehet kizárni, mert
előfordulhatnak olyan nem
tervezett akadályok is, melyek
elhárítása szükséges (mérnöki hálózatok összeomlása,
földalatti hálózatok hibája,
műemlék-lelet, muzeológiai
feltárás, az út felszín alatti hibája, melyre csak a fedőréteg
eltávolítása után derül fény
stb.). A hatályos jogszabályok
szerint az efféle pluszmunkák
értéke – amennyiben felmerülnek – az összköltség 15%-ig
terjedhet, mely: 1 694 000,- €
ÁFÁ-val.
A helyi útfelújítás keretében a
város tervez részleges útzárlatokat, kivéve a Jókai utcát s a
Jókai és a Ferences utca közti részt, ahol teljes útzár van
tervben. A forgalomkorlátozást a kivitelező EUROVIA
SK, r.t. biztosítja. A közterületek felszabadítása a városi
rendőrséggel összhangban valósul meg.
A felújítási munkálatok megkezdése előtt bizonyos helyeken kanalizáció-tisztításra
kerül sor a szennyvízcsatorna-rákapcsolásoknál illetve a
járdaszegélyeknél. A tisztítást
a Komáromi Városi Hivatal
Kommunális Osztálya végzi.
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Elismerés
a Jókai Színháznak
A 2017-es évben a Komáromi Jókai Színházat érte az a meg-

tiszteltetés, hogy „a magyar nyelvterületen végzett magas
színvonalú színházművészeti tevékenységéért” művészeti elismerésre javasoltak között szerepelt. Tóth Tibor a színház
igazgatója május 16-án a Stefánia Palota Színháztermében
megrendezésre került gálaműsor keretén belül vette át Dr.
Tanka Lászlótól, a Magyar Világtalálkozó elnökétől a „Világ
Magyarságáért művészeti elismerést”, s a Józsa Judit által készített kerámiakeresztet.
Az immár hetedik alkalom- A világtalálkozó díszvendége
mal, évente megrendezésre volt a Észak-Amerika (kontikerülő, több mint harmincezer nentális), a Felvidék (határon
látogatóval rendelkező Ma- túli) és a Balaton-vidék (magyar Világtalálkozó jól szol- gyarországi).
gálja az anyaország, a Kárpát- A gálaműsor keretén belül a
medence és a nagyvilágban jelenlevők részleteket láthatélő magyarság, továbbá a Ma- tak a Komáromi Jókai Színgyarország barátaival történő ház Tetemre hívás című zenés
együttműködést.
ballada összeállításából.

Fehér szív kitüntetés

két komáromi egészségügyi nővérnek

Rangos elismerésben részesült a komáromi kórház két egészségügyi nővére Alžbeta Húsová és Rancsó Melinda. Múlt
héten pénteken Pozsonyban, a Nővérek napja alkalmából
rendezett ünnepi szeminárium keretében a Nővérek és Szülészasszisztensek Szlovákiai Kamarája által odaítélt Fehér
Szív díjat (Biele srdce) vehették át.
Húsová Alžbeta a szülészas�- az intenzív osztály pácienseszisztensek, míg Rancsó Me- it, ezenkívül a cukorbetegek
felvilágosítását végzi,
hasznos tanácsokkal
látja el őket arra vonatkozóan, miként éljenek
együtt ezzel a betegséggel.
Viktor Dudáš kórházigazgató az intézmény
vezetése és minden
dolgozója
nevében
mondott köszönetet a
két egészségügyi dolgozónak áldozatkészségükért, szakmai hozzáállásukért, és azért
is, hogy hozzájárulnak
linda diabetológus-nővért a a komáromi kórház hírnevénővérek kategóriájában díjaz- nek öregbítéséhez.
ták. Az elismerést Iveta Lazarová, a kamara elnöke adta át.
s. r. o.
Az esemény fővédnöke Andrej
Kiska köztársasági elnök volt.
Bejárati ajtók
Amint az a méltatásban elmár
hangzott, Húsová Alžbeta
43,
00
eurótól
csaknem négy évtizede dolgozik a komáromi kórház szüléBeltéri ajtók már
szeti-nőgyógyászati osztályán.
35, 00 eurótól
A páciensek és a kollégák
egyaránt kedvelik, szakértelmének, beleérző képességének
és a kismamákhoz való egyedi
hozzáállásának köszönhetően
a legjobb szülészasszisztensek
közé tartozik. Kétgenerációs
szülésznő, hiszen akik szülewww. waldek. sk
tésénél ott volt, azok már az ő
felügyelete alatt szültek.
Meštianska 3019
Rancsó Melinda a kórház
Komárno
legaktívabb, leginkább elköTelefonszám:
telezett nővéreinek egyike, a
0948 252 606.
19 éve gondozza odaadóan

WALDEK

PVC ajtók
és ablakok

akciós áron!

Egy kis komáromi történelem...
Ez a régi felvétel Komárom főterét, a mai
Klapka-teret örökítette meg a 19. század végén. Más a városháza tornya, hiányzik róla
a Klapka-szobor, viszont ott van a főhercegi
kút. És hiányzik az a jobb oldali ház is, ami
közvetlenül a magyar szabadságharc leverése
után épült fel. Állítólag, tulajdonosa, Duncso
úr a telket és az építkezési engedélyt éppen a
szabadságharcban betöltött szerepéért kapta,
csak éppen arra senki sem derített fényt, hogy
valójában a harctér melyik
felén is állt tulajdonképpen.
Az épület valójában bérház
volt, a földsznten üzletek
voltak, az emeleten bírósági
alkalmazottak laktak. Idővel
tulajdonosváltásra került sor
Jó erős, sárga téglából épített
vastag falai megfeleltek a kor
sztatikai követelményeinek
és az épület új tulajdonosa,
a Magyar Takarékpénztár kibővítette, megerősítette. Az
első világháborút követően a
bankfiók munkája mellett az
épületben volt egy virágkötő műhely, később pedig itt
nyílt meg a nagyhírű Risztemovics-féle
cukrászda.
Tulajdonosa dél-szláv volt,

valamelyik későbbi jugoszláv tagálamból,
Szerbiából, vagy Horvátországból érkezett.
Szüleimmel én is jártam ide egy-egy fagylaltgombócra. A második világháborút követően,
1948 után egészségközponttá építették át az
impozáns épületet, amelynek küldetése 1990től elindult a halódás útján. Környékét beépítették, parkolási lehetőség nincs, így az épület
hasznosítására kicsi a remény.
Kiss János

Duna Menti Múzeum gyűjteménye,
fotoreprodukció: Szabó László AFIAP

4

Növényvédelem
Mi vár ránk a kiskertekben?

Az eper a legismertebb és legnépszerűbb bogyós gyümölcs
világviszonylatban is. Termőterülete a ribiszkékének ugyan
csak több mint fele, de termése
szem előtt van, hiszen zömében friss fogyasztásra korán
piacra kerül. Az első gyümölcsök között van, mert a zöldségnövényekhez
hasonlóan
hajtatot termesztése is jelentős.
Táplálkozási jelentősége a
korai vitaminforrás, gazdag
íz és zamatanyagai miatt is
nagy. Ásványi anyagai között
a kálium, kalcium, foszfor,
magnézium és vas is jelentős.
Termésénk
100 grammjában
káliumból
145
mg, kalciumból
28 mg, magnéziumból 10-18,
nátriumból 4 mg,
foszforból 35 mg,
mikroelemek közül pedig 0,3 mg vas, 0,03 mg
réz, 0,06 mg cink, valamint
0,24 mg mangán van.
Kevés cukrot tartalmaz, de
energiatartalma alacsony. Fehérjéből 0,9-1 g, szénhidrátból összesen 7-8,6 g és rostból
0,8-1,7 g van 100 g termésében. Táplálkozás élettanilag
kedvező, szerves sav, 30 mikrogramm B1-, 70 B2-vitamin,
0,6 biotin tartalom jellemző
100 g termésben. Magas C-vitamin tartalma, 40-100 mg, 0,3
mg niacin, 1,2 mg E-vitamin
és 0,06 mg B6 vitamin van
100g termésben.
A természetgyógyászatban elsősorban tisztító hatása miatt
javasolják a fogyasztását.
Az értékesíthető termés el-

éréséig sok károkozóval kell
megküzdeni. Ilyen a szürkerothadás, más néven botritiszes
betegség. A Botrytis cinerea
kórokozó áttelelő képletei a
talajban vészelik át a hideget,
így arra kell ügyelni, hogy
azok ne kerüljenek a termések
felületére. Ebből a célból használható a fólia takarás, vagy a
szalmával való talaj takarás is.
Egy másik fontos gombás betegség a szamóca-lisztharmat,
amely a növény minden föld
feletti részét képes károsítani.
A zöld növényi részeken fehéres bevonat képződik, amel�lyel egy időben
a levelek kanalasodni is fognak.
Meg kell azonban
jegyezni,
hogy a lisztharmat elsősorban
az arra fogékony
fajtákon fordul
elő leginkább, így ültetés előtt
érdemes a fajtaválasztáskor erről is tájékozódni.
A szamóca termesztés esetében nagy gondot okozhatnak
a Fusarium fajok, a Verticillium dahliae, illetve a Phytophtora családba sorolt kórokozók
is. Ezek a betegségek a növény
talaj alatti részeit, a gyökeret,
a gyöktörzset támadják, elsősorban a talajból. A gombák
megakadályozzák a tápanyagok áramlását, így szabad
szemmel a növények hervadni
kezdenek, ilyenkor az érintett
növények gyökérzetét kell
megvizsgálni, mert csak így
különíthetőek el a kórokozók.
al megelőzhető a fertőzés.
A mikoszferellás levélfoltos-

A Gútai
Malom Rt.
főállású munkatársakat keres

a következő pozíciók betöltésére:
• molnár
• élelmiszeripari technológus
• minőség ellenőr
• elektrotechnikus / elektromos karbantartó
• elektroműszerész

Amit kínálunk:
• folyamatos fejlődési, oktatási lehetőség a szakmai tudás folyamatos fejlesztésére
• versenyképes bérezés, béren kívüli juttatási csomag
• hosszútávú és stabil munkalehetőség egy dinamikusan fejlődő
vállalatnál
• tiszta, rendezett, modern munkakörnyezet
Amit alapvetően Öntől várunk:
• legalább középfokú végzettség
• angol, illetve német nyelv komunikaciós szintű ismerete
Részletes munkaköri leírás és elvárások megtalálhatók a www.profesia.sk-n illetve érdeklődni lehet a ildiko.rozsa@mlynkolarovo.sk
email címen.
Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk szakmai
önéletrajzát és motivációs levelét a hr@mlynkolarovo.sk email címen. A levél fejlécében kérjük feltüntetni a pozíció megnevezését.

Előrelátó ember
ság károsítása könnyen felismerhető, hiszen a leveleken
jellegzetes világos szürke apró
foltok láthatók vöröses-barnás
udvarral. A diplokarponos
betegség is a szamóca lombját károsítja, barnásan elhaló
foltokban. Ezek a kórokozók a
lombon telelnek át és a tavasz
folyamán csapadékkal, széllel
terjednek. A Colletotrichum
acutatum nevet viselő kórokozó már a meggy és cseresznye
növényvédelménél is felmerült. A kórokozók polifág, azaz
számos faj károsítására képes,
ezek közé tartozik a szamóca is. A kórokozó csapadékos
időben fertőz, a terméseken
fekete, 2-3 cm átmérőjű besüppedő foltok képződnek. A
szamóca gnomóniás betegsége a levelek mellett a termést
is károsíthatja. Besüppedő, lilás árnyalatú foltok képződnek
a leveleken, míg a termés barnás árnyalat mellett rothadásnak indul. Csapadékos időben
számítsunk a betegség megjelenésére.
A szamócát károsító betegségek kapcsán általánosan ös�szefoglalható, hogy a talaj
megfelelő takarása az egyik
legfontosabb megelőző védekezési lehetőség. Az időjárás,
mint általában a mezőgazdaságban, nagy mértékben befolyásolja a szabadföldi szamóca
növényegészségügyi állapotát.
Amennyiben csapadékos a
május-június, nagyobb kihívások elé kerülhetnek a szamóca
termesztők.
Lapunk jövő heti számában
a rovarkártevőkkel foglalkozunk.
–la–

GALERIA
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.: 0905 918 628
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)

is felvisszük!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) A Vízöntő jegy szülöttei
híresek a nagyvonalúságukról, „lazaságukról”, éppen ezért viseli ön is nehezebben a fontoskodó kollegákat. Bizonyos helyzetben azonban nem árt az alaposság. Inkább próbálja értékelni,
hogy valaki megteszi ezt ön helyett és nem kell apróságokkal
vesződnie. Önre amúgy is a nagyvonalúság a jellemző
HALAK (február 21. – március 20.) Ezekben a napokban hamar felkapja a vizet olyan dolgok miatt is, amire máskor nem
is reagálna. Egy kis humorral azonnal feloldhatja az így okozott
feszültségeket. Figyeljen oda a környezetében élőkre, nehogy
megbántson valakit egy ok nélküli ráripakodással, próbáljon inkább józanul gondolkodni!
KOS (március 21 – április 20.) Nem tud jóllakni ezen a héten,
egyszerűen mindenből túl sokat akar. Ez a mértéktelenség megnyilvánulhat fizikai szinten is például az evésben, de akár vásárlásban vagy szexben is. Most valahogy úgy érzi, a mennyiség
fontosabb, mint a minőség és a reális szükségletek. Ebédnél
gondoljon arra, hogy hamarosan itt a fürdőszezon...
BIKA (április 21. – május 20.) A munkájával kapcsolatos ambivalens hírek miatt könnyen dühbe gurulhat ezekben a napokban, pedig az indulatosság most nem segít – sőt, inkább csak
olaj a tűzre. Ameddig csak lehet, maradjon pártatlan az olyan
kérdésekben, amelyek megosztják kollégáit.

Az áprilisi szerencsés megfejtőnk: Gróf Katalin muzslai olvasónk. Nyereményét postánküldjük!
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni
szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailban):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
Egy kisfiú rohan a rendőrhöz, hogy jöjjön
gyorsan, mert a kocsmában verik az apját. A
rendőr berohan a kocsmába, ahol látja, hogy
két ember keményen püföli egymást. Megkérdezi a kisfiútól:
– De melyikük a papád?
– Nem tudom, mert emiatt verekszenek.
– Képzeld, a falióránk leesett a falról! Ha
egy másodperccel hamarabb történik, pont
az anyós fejére zuhan!
– Ez a rohadt óra mindig is késett...
A székely fiú megkérdezi az apját:
– Édesapám látott-e má' parabola antennát?
– Hogyne fiam. Má' ettem is.
– De édesapám az nem olyan, azt nem lehet Kiskatonák eltávozást kérnek a parancsnokuktól:
– A feleségem várandós, ezért szeretném vele tölteni a
megenni!
hétvégét – mondja az egyik.
– Hát akkó' csak láttam.
– Az én feleségem ezen a hétvégén esik teherbe, úgyA bogarak fociznak a réten.
hogy szeretnék vele lenni – mondja a másik.
Odamegy a hőscincér a padon ülő bogár– Mi villódzik az ablakon, Jean?
hoz, megkérdezi.
– Süt a nap, uram.
– Te milyért nem jössz játszani?
– Kenyeret vagy kalácsot?
– Nem látod, én vagyok a cserebogár!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Az egyik munkatársával egyre
közelebbi viszonyba kerülnek, ami részben örvendetes dolog,
viszont azt mindenképpen tisztázzák, hogy ugyanazt akarják-e
egymástól, különben később nehéz lesz helyreállítani a régi,
gondtalan munkaviszonyt. Ha elmélyülnek az egymás iránti
érzelmeik, vállalják fel azt nyíltan.
RÁK (június 22. – július 22.) Ezen a héten is főként a munkájával lesz elfoglalva, pihenésre nem sok ideje marad. Ha így
folytatja, biztosan nagy karriert fut be – viszont arról se feledkezzen meg, hogy olykor szüksége van a testi-lelki pihenésre
is, az érzelmi töltődésről nem is beszélve! Legalább a hétvégét
fordítsa sétára, hosszabb kirándulásra.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten mindent áthatnak az érzelmek, erősebb lelki töltete van mindennek. Beszélgetései sokkal személyesebb színezetet kapnak,
mint általában, ugyanis most ön is nyíltabban kifejezi kívánságait, érzéseit, és érzékenyebben reagál beszélgetőpartnere
megnyilvánulásaira is.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön nem szokott
túl nagy kockázatot vállalni, most azonban olyan helyzetbe
kerülhet, amelyben ez látszik a legmegfelelőbb döntésnek.
Tegye félre a büszkeségét és fogadja el mások segítségét.
Igazi közösséget a közös célok vagy a közös feladatok tudnak leginkább kovácsolni.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezen a héten érdemes lenne rendszerezni a dolgait, kiválogatni a ruháit, rendet
rakni a polcokon, vagy átrendezni a lakást. Most könnyebb
szívvel meg tud majd válni a feleslegessé vált tárgyaktól és
ésszerűbben tud szelektálni. Felesleges holmikat kár tartogatnia
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Bár a Skorpió jegy
szülöttei nem feltétlen a romantika hívei, most mégis jót tenne önnek és a párkapcsolatának is, ha eltöltenének együtt néhány romantikus napot valahol. Ha erre nincs módjuk, akkor
legalább az együtt töltött órákat tegye felejthetetlenné valahogyan.
NYILAS (november 23. – december 21.) A munkájával kapcsolatban az lenne a legjobb, ha ösztönösen cselekedne, és
figyelembe venné a megérzéseit. Nem mindenki olyan diszkrét mint ön, ezért gondolja meg, kinek mit mond. Igaz, hogy
sokszor az ilyen beszélgetésekből kapja a „füleseit”, most ez
könnyen fordítva sülhet el.
BAK (december 22. – január 20.) A sok munkából ki sem látszik, viszont lelkileg nem mindig tesz jót egy ilyen intenzív időszak. Felszabadító hatással lehet önre, ha néha elmegy táncolni,
szórakozni a barátaival. Bármilyen tevékenység megteszi, ami
képes elfeledtetni önnel a munkáját és kiszakad a mindennapok
egyhangúságából.
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Madar Község
az SZK NT rendelete, a T. t. 596/2003-as
számú, az államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatokban szóló
törvény 3 és 4. § és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és az SZK NT rendelete a T. t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról szóló
törvény 5. § alapján

pályázatot hirdet az alábbi intézmény
igazgatói posztjára:
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Madar

Munkakezdés várható időpontja: 2017. augusztus
Képesítési követelmények és elvárások:
a) pedagógiai végzettség – az elbírálás alapjául az adott típusú
iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és
oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról
szóló 2009. évi 317. törvény értelmében, és a 2009. évi 437.
oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely
meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak
egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi
követelményeket.
b) I. fokú minősítő vizsga, illetve annak más, adekvát formával
való helyettesítése T.t. 317/2009 számú törvény 61§
értelmében,
c) legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat a T. t. 596/2003-as
számú törvény 3 § 5. bekezdése szerint,
d) büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség a T. t. 317/2009
számú törvény 6 § 1. bekezdésének e) pontja értelmében,
e) egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi alkalmasság) a T.
t. 317/2009 számú törvény 6 § 1. bekezdésének c) pontja
értelmében,
f) az államnyelv ismerete a T. t. 317/2009 számú törvény 6 § 1.
bekezdésének d) pontja és 11 § értelmében,
g) az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
h) személyi és erkölcsi alkalmasság,
i) szervezői és vezetői képesség.
A benyújtandó okiratok és pályázati anyagok jegyzéke:
- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
- a képesítést igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
- kitöltött személyi kérdőív,
- szakmai önéletrajz,
- orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai és szellemi alkalmasságról,
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- az iskolákra vonatkozó, a pályázó által írásban előterjesztett
fejlesztési koncepciója az elkövetkező időszakra,
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a T. t. 122/2013-as
számú adatvédelmi törvény 11. § 4. bekezdése értelmében,
- becsületbeli nyilatkozat a beadvány mellékletében feltüntetett
adatok hitelességéről.
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon
feltüntetni: „Výberové konanie – Materská škola – Neotvárať!”
az Obec Modrany, Modrany 337, 946 33 címre beküldeni vagy
személyesen eljuttatni legkésőbb 2017. június 16-án 12 óráig.
A pályázatot meghirdető fenntartja a jogát a nem megfelelő
képesítéssel rendelkező jelentkezők kizárásáról a pályázatból.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7
nappal a pályázati meghallgatás előtt a pályázat
pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesíti az óvodatanács.
Édes István, polgármester

Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

Nyitvatartás:
Hétfőtől – péntekig
9 – 17 óráig
Szombaton
9 – 12 óráig

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3

cleancitykomarno@gmail.com

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!
Komáromi élelmiszer
üzletbe
eladónőt keresünk
(Happy Day, Klapka utca).
Érdeklődni lehet
10 és 14 óra között
a 035/7710 302-es
telefonszámon.

Lakásfelújításhoz
keresünk fiatal
segédmunkaerőt.

Tapasztalat előny!
Akár nyári idénymunkára is.
Tel.: 0905450570.

Megrendelhető paprika- (fűszer és csemege),
valamint krizantémpalánta Cserháton.

Tel.: 0902 302742, 0914224677.
Autóbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.

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

A jó tanulmányi
eredményért ajándékozzon
könyvet
: -)
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MŰSORAJÁNLAT
május 27-től június 2-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

7.00 TV2 matiné, 12.30
Gyilkos sorok (amer.),
13.35
Doktor
House
(amer.), 14.35 Én kicsi
szörnyem
(amer.-angol),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 18.55
Shrek a vége, fuss el véle!
(amer.), 20.50 A múmia
visszatér (amer.), 23.05
Rocky 4 (amer.), 1.05 Psych
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.15
Fit t Má n ia , 13.20 Ra nd i
Taxi, 14.25 Rém moder n
család (amer.), 15.20 Ér i ntés (amer.), 16.20 Ga r f ield
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.50 Fók usz plusz , 19.20
Verd á k
(amer.),
21.30
pa ncser police (amer.),
23.55 Gyilkos folyó (amer.)

RTL II

11.00 Érintés (amer.), 12.50
Pop, csajok satöbbi (amer.),
15.00 UEFA magazin, 16.00
A gyanú árnyékában, 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 Az igazság
ára (amer.), 22.20 CSI: A
helyszínelők (amer.), 23.20
Ígéret földje (amer.)

M2

11.45 A k is herceg, 13.00
I rány Ok ido!, 13.25 Geronimo Stilton, 13.58 A
nag y
ho -ho -ho -horgász,
14.30 Nils Holgersson
csodálatos ut azása a vadludak kal, 17.00 Jake és
Sohaország kalózai, 19.30
Peppa malac, 20.15 Eg yszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.00 Én vag yok
it t!, 0.25 A t ánc szenvedélye (amer.)

Duna tv

10. 55 No é b a r á t a i , 12 .45
A v i l á g t e t e jé n , 14.15
M a g y a r k r ó n i k a , 14.45
Á l m o d o z á s o k ko r a (m a g y a r), 16 . 2 5 Tó t h Já n o s
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o 
a n g y a l , 18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 30 Eg y ny á r i
k a l a n d (m a g y a r), 2 0. 30
To p G u n (a m e r.), 2 2 . 2 5
Pe a c e m a ke r (a m e r.), 0. 30
A p é n z s z í n e (a m e r.)

Duna World

11.30 Ker tes há za k ut cája
(mag ya r), 14.10 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.40 Ha ngv illa , 15.15 Hog y volt?,
17.20 Csalá d-ba r át , 18.55
Térké p, 19.25 Í zőr zők ,
20.0 0 M i ndenből eg y va n ,
21.35 Fábr y, 22.55 Tót h
Já nos (mag ya r), 23.25
O per a Café

Pozsony 1

11.55 Egy lépés a men�nyország, 13.55 Sírod a
hegytetőn (szlovák), 15.15
A test titkai, 16.15 Mit
tudom én, 17.55 Úttalan
utakon, 18.30 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.25 A test titkai (szlovák), 21.20 Talkshow,
22.15 Nick törvénye (német), 23.45 Egy lépés a
mennyország

Pozsony 2

12.55 Marína, 13.55 Farmereknek, 14.50 Tesztmagazin, 16.45 EL magazin,
17.15 Labdarúgás, 20.00
Hírek,
20.40
PRACE
(cseh), 22.05 A híd (dánsvéd), 23.00 A legmélyebb merülés

Markíza tv

10.55
K redenc,
12.20
Oszolj! (amer.), 14.35 Lagzi-randi (amer.), 16.20 Excsajok szelleme (amer.),
18.20 Így mulat az elit,
19.00 Híradó, 20.30 Mission: Impossible 5 (amer.),
23.10 Tökéletes célpont
(amer.)

JOJ TV

9.05 A Simpson család,
11.15 Evelyn világa, 12.00
Deja vu (amer.), 14.30 Ő
a megoldás (amer.), 16.35
Építkezünk,
javítgatunk,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Madagaskár pingvinjei (amer.), 22.40 Örök lányok (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

7.0 0 T V2 mat i né, 9.40
Nag y vag y, 11.50 Super
Ca r, 12.55 Gy il kos so rok (a mer.), 14.0 0 Dok tor
House (a mer.), 15.0 0 Ov izsa r u (a mer.), 17.25 R ipost, 18.0 0 Tények , 18.50
A nag y duet t, 21.45 Ot thon, édes pokol (a mer.),
23.50 Gábr iel (ausz t rál),
2.10 Ha z udj, ha t ud sz!
(a mer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 12.30
Édes otthon, 14.05 XXI.
század, 15.10 Egy rém modern család (amer.), 15.40
Az arany iránytű (amer.angol), 18.00 Híradó, 18.50
Cobra 11 (német), 19.55
Bazi nagy görög lagzi 2
(amer.),
21.50
Lánybúcsú (amer.), 23.35 John Q
(amer.)

RTL II

9.35 Pop, csajok satöbbi
(angol-amer.), 11.45 Segítség, bajban vagyok!, 16.45
Az igazság ára (amer.),
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Az élet
habzsolva jó (amer.), 21.50
Rossz kisf iú (amer.), 23.40
Az élet habzsolva jó (amer.)

M2

12.10 Robin Hood kalandjai, 13.50 A nagy ho-hoho-horgász, 14.30 Nils
Holgersson
csodálatos
utazása a vadludak kal,
15.55 A herceg medvebőrben (német), 17.00 Jack
és Sohaország kalózai,
17.50 Aladdin, 18.15 Szóf ia hercegnő, 19.30 Peppa malac, 20.15 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.10 Isten bárányai (algériai-amer.), 23.40 Bosszú
(amer.), 1.15 Film klub

Duna tv

12.45 Rú zs és selyem,
13.50 Nyomoz a pá ros
(a mer.), 15.25 Pén z be szél (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.05 K á r t yavá r (a mer.),
21.55 A k i hez beszél a f öld
(ausz t rál-török)

Duna World

10.30 Vi r t uózok , 13.50
Há rom já r mód , 14.40 Rejt élyes X X. szá za d , 15.10
Rú zs és selyem , 15.35
Ö nök ké r t ék , 16.35 Fibulá k és fabu lá k , 17.30 Csalá d-ba r át , 19.0 0 Ö t kont i nen s, 19.25 Sze rel mes
f öld r ajz , 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.35 ...m i nden
k icsi g ye reket , 22.30 Eg y
gá d zsó ut a zá sa Roman isz t á nba n

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
13.35 Poi rot (angol), 15.10
Lesen (szlovák), 17.35
Menjü n k a ker tbe!, 18.15
A konyhám titkai, 19.00
Hí rek, 20.25 Mar ti n titka
(német), 23.25 Poi rot (angol)

Pozsony 2

14.20
Sz í nészlegend á k ,
14.35 Ma est e én ját szom ,
18.30 Est i mese, 20.0 0
H í r a dó, 20.10 Ha rc a ne héz v í zé r t (nor vég), 21.40
Gála konce r t

Markíza tv

6.55 Mesék, 8.40 Az 5-ös
robot él (amer.), 10.40
Amerika kapitány (amer.),
13.15 Chart Show, 15.20
Beépített szépség (amer.),
17.35 Felvég, alvég, 19.00
Híradó, 20.30 Harc a túlélésért (amer.), 23.05 Szökés a börtönből (amer.)

JOJ TV

13.25 Az ördög pradát
visel (amer.), 15.50 Új
kertek, 16.50 Szuper nyaralók, 17.55 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 1890 (szlovák), 22.10 Piszkos pénz
(amer.)

M1

HÉTFŐ

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

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, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Ébredj velünk! (amer.), 0.35 Bűnös
Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled
is
megtörténhet!,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50
Fatmagül
(török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Született szobalányok (amer.), 0.25 Az indíték (kanadai), 2.35 Konyec
(magyar)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Story extra, 13.20
Fókusz, 14.00 A kis menyasszony (indiai), 14.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50
1 perc és nyersz!, 16.55
Story extra, 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 1 perc
és nyersz!, 20.05 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.05 Dr. Csont
(amer.), 0.15 CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Graceland (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.45 A gyanú árnyékában,
14.45 Showder Klub, 15.50
Barátok közt, 16.25 Gordon
Ramsay, a konyha ördöge,
17.25 Segítség, bajban vagyok!, 19.25 Hagyjál főzni!,
20.30 Showder Klub, 22.00
Lassan mondom el

M2

12.20 Táncakadémia, 12.45
Gógyi felügyelő, 13.10 Pupákok, 13.35 A kis időutazók,
15.20 Állatkert a hátizsákban, 16.15 Mesélj nekem!,
18.00 Dr. Plüssi, 19.45 Agi
Bagi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.25 Én vagyok itt, 22.35
Odaát (amer.), 0.20 Az élet
megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Jamie vidék i konyhája, 13.20 Zor ro (kolu mbiai), 14.10 Erdészház Fal kenauban (német),
15.00 A múlt ár nyékában
(szlovák), 16.05 Don Matteo (olasz), 17.10 R idik ül, 18.35 A heg yi dok tor
(német- osz t rák),
19.25
Maradj t alpon!, 20.25
Kék fény, 21.25 Hawaii
5.0 (amer.), 22.15 Alpesi
nyomozók (osz t rák), 23.05
Ilyenek volt u n k (amer.)

Duna World

11.25 Jutalomutazás (magyar), 13.40 Ízőrzők, 14.15
Öt kontinens, 14.45 Itthon
vagy!, 15.05 Roma magazin, 16.05 Az én Afrikám,
16.25 Szenes Iván írta,
17.15 Család-barát, 18.30
Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Hogy volt?,
21.35 Maradj talpon!, 22.35
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Dempsey és Makepeace
(angol), 15.30 Esély, 16.25
Környezetkímélő lakóházak, 16.55 Talkshow, 17.45
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Vágy
és vezeklés (francia-angol),
22.15 Riporterek, 22.50
Dr. Martin (szlovák), 23.40
Dempsey és Makepeace

Pozsony 2

13.20 Generációk, 15.00
A II. világhábor ú, 15.30
Nemzetiségi
magazin,
16.00 Hamburgra néző ablak, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 21.00 Egy évszázad,
22.30 Törzsvendég (amer.)

Markíza tv

10.00 Családi történetek,
12.00 Monk (amer.), 13.00
A farm, 16.00 Családi
történetek, 17.25 Reflex,
17.55 Családi történetek,
19.00 Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 A farm,
22.50 Kredenc, 0.00 Mama

JOJ TV

12.25 Topsztár, 12.45 CSI:
New York (amer.), 13.40
Tárgyalóterem, 14.45 Rendőrök akcióban, 15.45 Kényszeres vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.30 Heti hetes

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 1 perc és nyersz!,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1
perc és nyersz!, 20.05 Éjjel-nappal Budapest, 21.25
Barátok közt, 22.05 Castle
(amer.), 23.30 XXI. század

RTL II

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet!,
14.40 Családi titkok, 15.45
Ana három arca (mexikói),
16.50 Fatmagül (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.45 Vigyázat, gyerekkel
vagyok!, 22.10 Áldatlan állapotban (amer.), 0.25 Hűtlen
vágyak (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal
Budapest,
15.50 1 perc és nyersz!,
16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55 1
perc és nyersz!, 20.05 Éjjelnappal Budapest, 21.25 Barátok közt, 22.05 Szulejmán
(török), 23.40 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
15.50 Barátok közt, 16.25
Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban
vagyok!, 19.25 Hagyjál főzni!,
20.30 Showder Klub, 22.00 Pimaszúr átcuccol

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 Segítség, bajban vagyok!, 20.30
Showder Klub, 22.00 Pimaszúr átcuccol, 23.00 Barátok
közt, 23.30 Az élet csajos oldala (amer.)

13.20 Rudi és Trudi, 14.45
Irány Dínóföld!, 15.20 Állatkert a hátizsákban, 16.00
Peppa malac, 17.25 Béci és
Réci, 18.00 Dr. Plüssi, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.40
Odaát (amer.), 0.20 Az élet
megy tovább (brazil)

13.35 A kis időutazók, 14.20
Lucas és Emily, 14.45 Irány
Dínóföld!, 15.20 Állatkert a hátizsákban, 16.00 Peppa malac,
17.25 Béci és Réci, 18.50 Bori,
19.45 Agi Bagi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.40 Odaát (amer.), 0.25
Az élet megy tovább (brazil)

M2

Duna tv

12.45 Jamie vidéki konyhája, 13.15 Zorro (kolumbiai),
14.05 Erdészház Falkenauban (német), 15.00 A múlt
árnyékában (szlovák), 16.05
Don Matteo (olasz), 17.10 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 A
hegyi doktor (osztrák), 19.25
Maradj talpon!, 20.25 Önök
kérték, 21.25 Velvet Divatház (spanyol), 22.15 Cédrusliget (amer.-kanadai), 0.40
Hawaii Five.0 (amer.), 1.30
Alpesi nyomozók (osztrák)

Duna World

11.20 Zojka szalonja (magyar), 13.20 Minden tudás,
14.50 Nemzetiségi magazinok, 15.50 Útravaló, 16.05
Szenes Iván írta, 17.00
Teremtő gondolat szobrai,
19.25 Kívánságkosár, 20.00
A L art pour l art társulat
műsora, 21.35 Maradj talpon!, 22.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Dempsey és Makepeace (angol), 16.25 Környezetkímélő
lakóházak, 16.55 A hegyi
doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Szlovákia,
szeretlek!, 21.50 Szlovák
ízek, 22.20 A pofon (szlovák), 23.05 Mindenáron

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.30 Kerékpártúra, 15.00 A II. világháború, 15.30 Ruszin magazin,
16.25 Vadászoknak, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek, 20.55
Riválisok, 22.30 Talkshow

Markíza tv

12.00 Monk (amer.), 14.00
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 10 évvel fiatalabb, 21.40 A farm, 22.50
Rendőrségi esetek, 23.50
Két és fél férfi

JOJ TV

12.25 Topsztár, 12.45 CSI
New York (amer.), 13.40
Tárgyalóterem, 15.45 Mániákus vásárlók, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Hírek, 20.35 Senki
sem tökéletes, 22.15 Elfuserált plasztikai műtétek,
23.15 Zsaruvér (amer.)

M2

Duna tv

12.50 Jamie Oliver, 13.20
Zorro, 14.10 Erdészház Falkenauban (német), 15.00 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.05 Don Matteo (olasz),
18.35 A hegyi doktor (osztrák), 19.25 Maradj talpon!,
20.35 Zsaruvér (amer.), 21.25
A fátyolos hölgy (olasz),
22.25 Amistad (amer.)

Duna World

11.45 Aki mer, az nyer (magyar), 13.40 Noé és barátai,
14.40 Kárpát expressz, 15.05
Nemzetiségi műsorok, 16.05
Az én Afrikám, 16.25 Szenes
Iván írta, 18.30 Hazajáró,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.35 Maradj talpon!, 22.35
Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!, 14.30
Dempsey és Makepeace (angol), 16.25 Környezetkímélő
házak, 16.55 A hegyi doktor
(német), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.25 A keresztapa (amer.),
23.00 Dempsey és Makepeace (angol), 0.35 Manara felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 12.30 Kerékpározás, 14.35 A diagnózis,
15.00 A II. világháború
archívuma, 15.30 Magyar
magazin, 16.00 Marseillre néző ablak, 18.30 Esti
mese, 20.00 Híradó, 20.50
Szkeptikusok
(francia),
22.30 Művészetek, 23.25
Tenisz

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Rendőrsé gi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí rek,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 A far m, 23.15 K re denc, 23.50 Két és fél férf i, 0.45 Mon k (amer.)

JOJ TV

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.45 CSI: New
York (amer.), 13.40 Tárgyalóterem, 14.45 Rendőrök
akcióban, 15.45 Mániákus
vásárlók, 17.00 Híradó, 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A panelház (szlovák), 21.25 Farkasok között (amer.), 23.55 A
szökés: Visszatérés (amer.),
0.55
Zsaruvér
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

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

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

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Veled is megtörténhet, 14.40 Családi titkok,
15.45 Ana három arca (mexikói), 16.50 Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.45 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 22.10 A
szultána (török), 2.40 Lincoln (amer.-indiai)

6.20 Mokka, 12.30 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.35
Veled is megtörténhet, 14.40
Családi titkok, 15.45 Ana
három arca (mexikói), 16.50
Fatmagül (török), 18.00 Tények, 19.25 Bumm!, 20.45
Tények top sztori, 21.00 Terminátor (amer.), 0.00 Érj el!
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A
kis menyasszony (indiai),
14.35
Éjjel-nappal
Budapest, 15.50 1 perc és
nyersz!, 16.55 Story extra, 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 18.55 1 perc és
nyersz!, 20.05 Éjjel-nappal
Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.00 CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

11.55 Gyilkos ügyek (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.25 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.25 A gyanú árnyékában, 20.30 Showder Klub, 22.00 Pimaszúr
átcuccol, 23.00 Barátok közt

M2

12.20 Táncakadémia, 13.30
A kis időutazók, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 17.45
Béci és Réci, 18.05 Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali (magyar),
22.35 Odaát (amer.), 0.15 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Jamie Oliver, 13.10
Zor ro (kolumbiai), 14.00
Erdészház
Falkenauban
(német), 14.50 A múlt árnyékában (szlovák), 15.50
Don Matteo (olasz), 17.10
Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.25 Maradj talpon!, 20.30 Tóth János (magyar), 21.05 A Bagi
Nacsa Show, 22.01 Anyám
új pasija (amer.-német),
23.40 Ébredés (magyar)

Duna World

11.15 Az elsőszülött (magyar), 13.20 Kék bolygó,
14.05 Magyar krónika,
15.00 Nemzetiségi műsorok, 16.00 Az én Afrikám,
16.25 Szenes Iván írta,
17.15 Család-barát, 18.30
Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Szenes Iván
írta, 21.35 Maradj talpon!,
22.35 Ridikül

Pozsony 1

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 14.00 A kis
menyasszony (indiai), 14.35
Éjjel-nappal Budapest, 15.50
1 perc és nyersz!, 16.55
Story Extra, .17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 1 perc
és nyersz!, 20.05 Éjjel-nappal Budapest, 21.25 Barátok
közt, 22.05 Showder Klub

RTL II

10.00
Isten
áldjon,
E s p e r a n z a !(a r g e n t i n) ,
11.00 Haz ug csajok társasága (amer.), 13.45 A
gyanú ár nyékában, 14.45
Showder Klub, 17.25 Segítség, bajban vagyok!,
18.25 A gyanú ár nyékában, 20.30 Showder Klub,
22.00 Pimasz úr átcuccol,
23.00 Barátok közt

M2

12.25 Táncakadémia, 12.50
Gógyi felügyelő, 13.30 A
kis időutazók, 14.35 Lucas
és Emily, 14.50 Franklin,
17.35 Béci és Réci, 18.05
Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali!
(magyar),
22.35
Odaát
(amer.), 0.20 Az élet megy
tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Jamie Oliver, 13.20
Zorro (kolumbiai), 14.10
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.05 A múlt árnyékában (szlovák), 16.05
Don Matteo (olasz), 17.10
Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.30 Virtuózok, 21.50 Agatha Raisin
(angol), 22.45 Dom Haminqway (angol)

Duna World

11.25 A hallgatag hölgy
(magyar), 13.45 Rúzs és
selyem, 14.40 Esély, 15.30
Öt kontinens, 16.05 Az én
világom, 16.25 Szenes Iván
írta, 17.15 Család-barát,
18.25 Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár, 19.30 Virtuózok döntő, 21.50 Van képünk hozzá, 22.45 Ridikül,
0.10 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s h á z at , ü lt e ss fát!,
14.30 De mpsey é s Make p e a ce (a ngol), 16.25
Kör nyez et k í mélő
la k ások , 17.45 Pá r baj, 19.0 0
H í r a dó, 20.25 Fi l m mú z e u m , 21.35 A m af f ióz ók ,
22.30 Tör vé ny é s re nd ,
23.55 D iag nóz is: G y i lkosság (a me r.)

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Dempsey és Makepeace (angol), 16.25
Kör nyezetkímélő
lakások, 16.55 A hegyi doktor (német), 17.45 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Mit t udom
én, 21.55 Úttalan utakon,
22.40 Egy zsar u bőréér t
(amer.), 1.15 Talkshow

11.10 Mesék, 14.30 Mozi,
15.30
Roma
magazin,
16.25 Tesztmagazin, 17.15
Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis, 20.35 Tudományos
magazin, 22.30 Hábor ús
naplók, 23.20 Rendőrség

11.45 Tör pék, 11.55 Élő
panoráma, 14.35 Művészetek, 15.05 A II. világhábor ú, 15.45 Szemtől szemben, 16.10 ( Nem)celebek,
17.00 Hírek, 17.45 Röplabda, 20.10 A család, 20.35 A
11. parancsolat (szlovák),
21.45 Submarino (svéddán)

Pozsony 2

Markíza tv

Pozsony 2

10.10 Családi tör ténetek,
12.15 Mon k (amer.), 14.15
A far m, 15.00 Rendőrsé gi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.00 Hí radó,
17.25 Ref lex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30 Jó t ud ni!, 21.40
A far m, 22.50 Rendőrségi
esetek, 0.05 Két és fél férf i, 1.00 Mon k (amer.)

Markíza tv

12.20 Topsz t á r, 12.45
CSI: New York (amer.),
13.40
Tárgyalóterem,
15.45 Kényszervásárlók,
17.55 Főzd le a nyámat!,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó,
20.35
I n kog n itó,
22.00 Heti hetes, 23.00
Elfuserált plasztikai műtétek, 0.05 Két és félférfi

9.45 Tárgyalóterem, 12.25
Topsztár, 12.45 CSI: New
York (amer.), 13.40 Tárgyalóterem, 15.45 Kényszeres
vásárlók,
17.00
Híradó, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 A sötétség királynője (amer.),
22.40 A sötét lovag (amer.)

JOJ TV

12.00 Mon k (amer.), 14.00
A far m, 15.00 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek,
19.00 Híradó, 20.30 A
far m, 21.40 A far m – párbaj, 23.30 Mindhalálig
(amer.), 1.30 Mon k (amer.)

JOJ TV
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

május
május
május
május
május
június
június

27-én
28-án
29-én
30-án
31-én
1-én
2-án

Hella
Emil, Csanád
Vilma
Janka, Zsanett
Angéla
Tünde
Kármen, Anita

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Markovics Béla és a marcelházai Czibor Katalin, a komáromi Velsicz és Paló
Julianna, a komáromi Beke István és Szajkó Gyöngyike, a komáromi Nagy Anton és Slováková Tíme, a
komáromi Nagy Vendel és Anda Angelika
Gútán: a gútai Ďuráč Norbert és Czímer Szerafína.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a gútai Samochinová Liliana, a szentpéteri Kerpec Martin,
Lacza István és Csanádi Gabriel, a szenci
Kanás Matúš, a virti Bölcs Bence, a nánai Zsarnai Gréta, az érsekújvári Konta Damjan és Danczi Mia,
a lakszakállasi Vasi Ervin, a párkányi Hatala Roland, a
pozsonypüspöki Krecsmer Adam, a perbetei Horváth
Márió, a csallóközaranyosi Lissa Michela, a bátorkeszi Farkašová Anna, a csicsói Sloboda Lea, az ógyallai
Lakatoš Korádo, Lakatos Sebastián, valamint Ďuráč
Braien és Dominika.

A Dunatáj receptkönyvéből

Svéd egytálétel
szűzpecsenyével
Hozzávalók:
350 g sertésszűz
2 ek napraforgó olaj
1 nagy fej vöröshagyma
250 ml marha alaplé
400 g burgonya
150 g sárgarépa
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
petrezselyem ízlés szerint

Elkészítése:
A szűzpecsenyét 2 cm vastagságú érmékre vágjuk, enyhén ellapítjuk, vagyis óvatosan megklopfoljuk majd a forró olajban
megpirítjuk, sóval, borssal ízesítjük. Ezután kivesszük a húst a
serpenyőből.
A hagymát megtisztítjuk, karikákra vágjuk, és a forró pecsenyezsírban megdinszteljük, majd ezt is kiszedjük a serpenyőből.
A pecsenyezsírt felöntjük a levessel, és lassú tűzön felfőzzük.
A burgonyát és a sárgarépát megtisztítjuk, mossuk, szeletekre
vágjuk, a hagymához adjuk. Összekeverjük sóval, borssal ízesítjük. A zöldségeket egy fedeles tűzálló tálba öntjük, ráhelyezzük a szűzpecsenyét, felöntjük a levessel.
Lefedve 200 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és kb. 60 perc
alatt készre sütjük. Tálalás előtt megszórjuk petrezselyemmel.
sütési hőfok: 200°C
sütési mód: alul-felül sütés

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Varga Kálmán (87 éves),
a gútai Rigó Jolán (90 éves) és Kiss Lajos (76
éves), a kavai Kopecz Štefan (74 éves) és Volesková Alžbeta (79 éves), az ekeli Hakszer Gizella
(88 éves) a megyercsi Tóth Mária (77 éves), a
bátorkeszi Marcibálová Julianna (65 éves), valamint a búcsi Balogh András (72 éves).

Nagy Mária
született Nagy

temetésén megjelentek és virágaikkal,
részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Bc. Bachorecz Zoltán
Ógyallán.

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

* Eladó 2-szobás lakás
(részlegesen átépített, 61
m2) az Eötvös utcában. Tel.:
0905/217 363,
* Eladó kétszobás teljesen
átépített lakás a Béke utcán
saját fűtéssel, új konyhafal,
új gardrób, alacsony rezsi.
Ár: 35 000 euró. Tel.: 0905
693137.

keresek

munkatársat,
munkatársnõt.

Tel.: 035/770 1125.
Házbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.
* Eladók nagyobb menynyiségben borosüvegek (50
literes és attól kisebb). Tel.:
0915 661968.
* Eladó régi családi ház
16 áras telken Naszvadon
megbízható,
szolvens
vevőnek. Tel.: 035/7692 028.

Eladók héthetes tojójércék
(3,50 euró/darab).
Tel.: 0905 270 597,
0908 475 837.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

MEGEMLÉKEZÉSEK
Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
hogy egyszer még találkozunk veled.
Négy évvel ezelőtt távozott szerettei köréből
a drága fiú, testvér és rokon

Elkészítése
A habtejszínt, tejet, cukrot, vaníliás cukrot és a pudingport egy
tálba öntjük.
Konyhai robotgéppel – teljes fokozaton – habosra verjük,
majd közepes fokozatra levéve tovább krémesítjük. Ez eltart
egy darabig, akár 10-12 percig is, mire megkapjuk a krémes
hatást.
Beledaraboljuk a banánt és óvatosan összekeverjük.
A tepsit kirakjuk a háztartási keksszel. Nem baj, ha néhol fedi
egymást.
Ráhalmozzuk a krémet, majd egyenletesre simítjuk.
Ajánlott a Bounty forrócsoki por rászórása a tetejére, de sima
kakaópor, (Granko) vagy reszelt csokoládé is tökéletes.
Egy éjszakára, fóliával lefedve hűtőben pihentetjük, kellően
megpuhul és másnap könnyedén szeletelhető.

Komáromi
horgászboltba

Emléküket megőrizzük!

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk

Hozzávalók:
500 ml habtejszín
500 ml tej
5 evőkanál kristálycukor
20 g vaníliás cukor
80 g (főzés nélküli)
banános pudingpor
1 db banán
200 g háztartási keksz
A tetejére:
reszelt csokoládé
kakaópor vagy fahéj
vagy ki mit szeret

S Z U D O K U

H A L Á L O Z Á S

Köszönetnyilvánítás

Banános csoda, sütés nélkül

Évre év jön, az idő repül tova,
de mi téghed nem feledünk soha.
Siratunk keserűnszótlanul, fájón,
hiányzol nekünk nagyon, de nagyon.
Szomorú szívvel emlékezünk
halálának hetedik évfordulóján
drága fiunkra, testvérre, apára és rokonra,

Gönczöl Sándorra
Gútán.

Emlékét örökké szívében őrző családja

A T L É T I K A

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. „ (Weöres Sándor)
Négy évvel ezelőtt egy maroknyi fiatal hagyományt teremtett
jótékonysági futóversenyével. 2014-ben a Tominak futottunk
résztvevőinek adományaiból a mozgássérült Tomika egy speciális járókeretet kapott, valamint egy rehabilitációs központban töltött gyógykezelésre is futotta az összegyűlt pénzből. A
kisfiú egészségügyi állapota azóta folyamatosan javul. 2015ben Tibiért futottunk és az ugyancsak súlyosan mozgássérült
Tibike az adományokból egy többhetes speciális terápián vehetett részt, amelynek hatására szemmel látható és kézzel fogható javulás, fejlődés állt be nála. 2016-ban Viviért futottunk
volt a jótékonysági futás neve és a befolyt adományokból egy
egyedi készítésű triciklit rendeltek a szervezők, amelyet azóta
át is adtak a kislánynak.
Idén már negyedik alkalom- bottal, de – önállóan tudott
mal kerül sor a jótékonysági járni. A reményteli javulás
futóversenyre, amelyet május ellenére a reuma tovább ter27-én rendeznek a gútai sza- jedt és jelenleg az édesanyja
badidőparkban. Az idei futás nélkül képtelen magát ellátni
kedvezményezettje Kürti Csil- és kísérleti biológiai gyógyszerekkel kezelik. Most
a térdízületeinek műtétjére volna nagy szükség.
Csilla példaértékű küzdeni akarásával hívta fel
magára a figyelmünket,
így ennek a műtétnek a
kiadásaira, illetve a műtét utáni steril környezet
kialakítására gyűjt. Az
idei futás sztárvendége,
la, egy fiatal, életvidám gútai a Dögös Sprint nagykövete
lány, aki már 18 éves kora óta HEGYI BARBARA – Jáküzd a krónikus ízületgyulla- szai Mari-díjas magyar színdással, azaz a gyógyíthatatlan művésznő –, akit TELEKES
reumával. A fájdalmas gyulla- PÉTER (Pepe) szervezett a
dás az ízületek „elemésztése” jótékonysági futásra. Mindután akár az egész szervezetre ketten a budapesti Vígszinház
is átterjedhet. Csilla túl van művészei.
két csípőprotézis-beültetésen,
DGS Dögös Sprint!
ami után 2015-ben annyival
javult az állapota, hogy – bár 2017 * csillaertfutok

KOSÁRLABDA

MBK Rieker-COM-therm – Pozsonyi Inter
86 : 66 (48:23 * 29:11, 19:12, 20:24, 18:19)

Rendkívül jó összjátékot mutatott be a komáromi csapat és az első hat percben már húsz pontot szereztek. A sorozatot csak a hatodik percben tudta megtörni a pozsonyi csapat, addig nem
tudott edzőjük ellenszert találni a komáromiak fölényére
A második negyedben olyan iramot diktáltak a Dunapartiak, hogy volt olyan pillanat, amikor 31 pontos
előnyt vívtak ki maguknak. A félidő után javított a pozsonyi csapat a játékán, de csak 4 pontos előnyükkel
záródott ez a menet. Az utolsó összecsapáson fej-fej
mellett harcoltak volt alkalmuk – és volt kik közül választaniuk – lecserélni is a pályán elfáradtakat, de ez
a menet is csak egy pontot hozott számukra. A játék
végén jogosan tombolt a komáromi közönség
Richard Ďuriš, a komáromiak mesteredzője elégedett
volt a találkozó végén: Bebizonyítottuk, hogy lehet az
Inter ellen játszani, s ha nincs háttérsegítség, le is lehet
őket győzni
Komárom legjobbjai: Djordjevč 22, Vido 16, Halada
15, Langston 12, Tomič 9 (Cobb 8, Kuffa 4, Bojanovský, Jurčina, Marchyn 0)

Pozsonyi Inter – MBK Rieker-COM-therm
94 : 82 (27:22, 18:22, 21:17, 28:21)

A pozsonyi csapat számára a szombati találkozó egyfajta élet-halál harcot jelentett. Győzelem
esetén, három év után az extraliga bajnokai lehetnek, viszont a komáromiak már harmadik
esztendeje „csak” ezüstérmesek. Az első negyedben hatalmas iramot diktálva igyekeztek bizonyítani azt, hogy nem csupán a komárominak többszörösen az anyagi hátterük, hogy a komáromi csapatéhoz képest sokkal nagyobb a káderkeretük, de játszani is tudtak.
Elsősorban a káderkerethez dott, ahol mindkét szurkoló- só percig becsülettel harcoltak.
kell sorolni a játékvezetőket, tábor megbizonyosodott arról, Komárom legjobbjai: Toakik sokszor csak arra kon- hogy nem terem olyan kön�- mič 23, Vido 17 (3 trojky), V.
centráltak, hogy a komáromi nyen a babérkoszorú. Csak a Djordjevič 11, Halada 8, Langtámadásokat megállítsák. Az sokszor agresszív támadásnak ston 2 (Cobb 8, B. Bojanovský
első negyed is erről tanúsko- volt köszönhető, hogy az Inter 7, Kuffa 6).
ezt a játékrészt ötpon- Ha rövid összefoglalót szetos előnnyel zárta. A retnénk készíteni, elsősorban
második negyedben arról kell szólnunk, hogy az
egyértelmű volt a ko- idény elején több játékos is
máromiak
fölénye, sérülésekkel küzdött, megfeleakik
folyamatosan lő számú cserejátékos viszont
irányítani tudták a já- nem állt rendelkezésre. Az
tékot és a félidőben idény végére azonban talpra
egyetlen pontnyira fa- állt a csapat, a negyeddöntőben
ragták le hátrányukat. Lévát, majd a középdöntőben
Az utolsó két játékrész Kassa csapatát győzték le. A
már sejttette, hogy a döntő párharcaiban derekasan
komáromiaknak nincs helyt álltak a komáromiak,
lehetőségük arra, hogy nincs mit szégyenleniük, hihazai pályán legyőz- szen az extraliga küzdelmei
zék a favoritot, ám di- mellett hazahoztak egy középcséretes, hogy az utol- európai kupát…

KAJAK-KENU

A hét végén a Nyitrabánya melletti
tavon rendezték meg a hosszútávú
kajak-kenu országos bajnokságát.
A K1-es 5 kilométeres távján a férfiak
versenyében Gelle Péter (VŠC Dukla Banská Bystrica – 20:14,422 perc)
abszolút elsőséget ért el. A komáromi
evezősök csapatversenyben 1. helyen
végeztek (2. Nyitrabánya, 3. Somorja).
Egyéni eredmények:
K2: 1. Pecsuková Katarína UKB Koczkás EszterKomárom * K1: ...6. Schrimpel Peter * C1 (13 évesek): 2. Léránt Lucas * C2 katérlányok: 1. Valová Lucia
MOR – Ikréniová Viktória Komárom *
K1 kadétok: ...2. Ujvári Marko, ... 5.
Náhlik Pavol, 6. Meszlényi Márk, 7.
Konečný Kevin, ... 14. Černák Martin,
... 16. Farkas Erik * C1 kadétok: 2. Léránt Christopher Peter * C1 juniorok:
...4. Konečná Anita, 5. Grolmusová Bibiána, ...10. Gőcze Andrea * C1. juniorok: 1. Koczkás Dávid, ... 3. Banai Tóth
István * C2 (13-14 évesek): ...2. Léránt
Lucas(13) – Stolárik Peter(14) * K1 14
éves lányok: ... 2. Koczkás Eszter * K1
13 éves lányok: ... 2. Bugár Réka * K2
kadétok: 1. Náhlik Pavol(16) – Ujvári
Marko, ... 5. Konečný Kevin – Meszlényi Márk, ... 8. Farkas Erik – Černák
Martin * C2 kadétok: 1. Strýček Eduard
ŠAM – Léránt Christopher Peter * C1
kadétlányok: ...3. Ikréniová Viktória *
K2 juniorlányok: ...2. Konečná Anita – Grolmusová Bibiána, ... 4. Gőcze
Andrea – Wiebauerová Viktória (TAT)
* K1 juniorok: 12. Tanka Tomáš * C2
juniorok: 1. Zilizi Richard – Banai
Tóth István * K1 veteránok: 1. Bukovsky Tibor, 2. Ódor Ladislav.

Minden rajongónknak, játékosoknak, és azoknak,
aki a 2016/2017-es játékévben támogatták az MBK
Rieker COM-therm csapatát ezúton szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm az edző, az asszisztens és különösen Pavlík József, lelkiismeretes munkáját, amely ezüstérmessé tette csapatunkat.
Végül, de nem utolsósorban, szeretnék köszönetet
mondani a spozoroknak, akik eredményesen támogatták a csapatot és így elérhettük ezt a két csodálatos eredményt, vagyis, hogy közép-európai bajnokok és országos ezüstérmesek lettünk!
Csonka Lajos
klubelnök

LABDARÚGÁS
III. liga – 30. forduló
Komárom – Dunaszerdahely B 2:0 (1:0) A komáromiak az utóbbi hetekben nem villogtak, új edzőjük, Peter
Zelenský irányításával még nyeretlenek voltak. Ezért is
várták a kitartó komáromi szurkolók a pálfordulást, ami
szombaton meg is történt. A fiatalokból álló ellenfél energikus volt, a hazaiak edzője azonban megfelelő ellenszert
talált és ellentámadásokat indított. Több szerencsével fél
óra alatt akár 3 gólt is rúghattak volna a komáromiak. Faragó Tamás a 21. percben jobboldali felfutás után védhetetlen gólt rúgott. A második félidő elején a szerdahelyiek
egyenlíteni akartak, de a komáromi védelem a helyén volt,
sőt Haša Roman ( 90. perc) növelte a komáromiak előnyét.
Kecskés Ferenc felvétele egy érdekes,
„baráti” ölelést örökített meg

IV. liga – 26. forduló
Szentpéter – Család 2:1 (1:0)
Mindkét csapat remek formában volt, a szentpéteriek első
gólja a 25. percben büntetőből
született, amelyet Taibl értékesített. A második félidőben a
családi védelem és elsősorban
kapusuk sokszor mentette meg
a csapat hálóját. A 69. percben
Mukalenga tovább növelte a
hazaiak előnyét, ám a 86. percben a vendégek szépíteni tudtak.* Ímely – Gúta 4:0 (2:0)
A 7. percben Magyar meglepte
az ímelyi védelmet, de lövését
hárítani tudták. Ezután viszont
beindult a hazai gólgyár. A 8.
percben Kender az üresen maradt kapuba fejelt, majd a 35.
percben Matheus gólja okozott
örömet a hazai szurkolóknak.
A gútaiak a második félidőre
sem tudták rendezni soraikat,
így az 56. percben Kender
duplázott, majd a 86. percben
Oršolík talált a vendégek hálójába* A bajnoki táblázatban
Ímely a 3. (48 pont), Gúta a
9. (31 pont), Szentpéter a 11.
(29 pont).
V. liga – 26. forduló
Marcelháza – Ekel 1:0 (0:0)
Az első félidő kiegyensúlyozott játéka után a találkozó 49.
percében Németh lőtte a találkozó egyetlen gólját * Hetény
– Óbars 5:2 (2:2) A gyors iramú, látványos első félidő után
a másik játékrészben csak a
hazaiak villogtak. Góllövők:
Csintalan (2. perc), Smolka
(44., 70. és 77. perc), Tóth (89.
perc), illetve Bagala (11. perc)
és Halabuk (26. perc) * Nagysalló – Naszvad 2:0 (2:0) A
két gól után a vendégeknek
már nem volt lehetőségük szépíteni * Ógyalla – Garamkovácsi 1:1 (1:0) az első félidő
16. percében Pastorek vezetéshez juttatta a gyallai csapatot,

ám hiányukat a vendégek a
második félidőben orvosolták* A bajnoki táblázatban 2.
Marcelháza (50), 8. Naszvad
(36), 11. Ekel (33), 12. Ógyalla (31), 13. Hetény (31)
VI. liga – 27. forduló
Csallóközaranyos – Szilos 2:1
(1:0) Az enyhe pályafölénnyel
bíró hazai csapat a 3. percben
Berecz góljával jutott vezetéshez, de a félidő végéig már
nem tudta növelni előnyét. A
második félidő végjátékában,
a 73. percben Zsemlye lövésének örülhettek a hazai szurkolók, ám a 89. percben Babiš
szépíteni tudott * Örsújfalu
– Keszegfalva 4:1 (3:0) Az hazaiak első gólja a 9. percben
született Sándor révén, ,majd
a 30. percben Štrba góljának
örülhettek az újfalusiak. A 43.
percben Döme gólja igazolta a
hazaiak fölényét., A találkozó
75. percében Döme duplázott,
azonban a 86. percben Töltési
még szépíteni tudott* Izsa –
Vágfüzes/Kava 1:0 (1:0) Kiegyensúlyozott játék jellemezte
a találkozót, az egyetlen gól a
32. percben született, amikor
Kósa büntetőt érvényesített *
Madar – Perbete 0:3 (0:2) A
bajnokság élvonalába tartozó
vendégek nem sok esélyt adtak a hazai csapatnak, amely
csak védelmének köszönhetően
úszta meg a nagyobb vereséget.
A 16. percben Bukovič, majd
a 39. percben Bagala talált a
madari kapuba. A második
félidő 43. percében Miloševič
véglegesítette a találkozó végeredményét * Nemesócsa – FK
Aktív 0:6 (0:5) Lényegében a
találkozó első húsz percében
eldőlt a mérkőzés sorsa, hiszen
a 9. percben Tóth, a 15., 27. és
41. percben Turza, illetve a 31.
percben Inczédi gólja lepte meg
a hazai védelmet. A második

félidő 15. percében Turza a korábbi mesterhármasát még egy
góllal bővítette * Marcelháza
B – Dunaradvány 6:3 (4:1)
A 9. percben a vendégcsapatból Sebők volt a szemfüles és
juttatta vezetéshez a dunaraadványiakat. Ezután viszont a hazaiak szólója következett, a 12.,
13. és 15. percben Pivoda sorozatban lőtte mesterhármasát,
amit a 34. percben Obložinský
bővített. A találkozó 56. és 61.
percében Sebők révén kezdett
felzárkózni a radványi gárda,
de a 63. percben Varga, majd
a 77. percben Obložinský lőtt
újabb gólt * Újgyalla – Dunamocs 1:0 (0:0) Kiegyensúlkyozott, ám néha unalmasa játék
után a találkozó 55. percében
Bagala szerezte meg a hazaiak
gólját.* Bátorkeszi – Búcs 3:2
(1:1) A kiegyensúlyozott első
félidő után a következő 45 perc
már izgalmas játékot hozott.
Góllövők: Csicsó (öngól 35.
perc), Barton (56. perc), Blaho
(59. perc) , illetve Simon (22.
perc) és Csicsó (88. perc) * A
bajnoki táblázatban: 1. FK
Aktív (68), 2, Perbete (62), 3.
Marcelháza B (53), 4. Bátorkeszi (51), 5. Újgyalla (47), 6.
Dunamocs (47), 7. Izsa (43),
8. Csallóközaranyosa (41), 9.
Szilos (36), 10. Madar (35), 11.
Nemesócsa (30), 12. Búcs (27),
13. Keszegfalva (25), 14. Dunaradvány (18), 15. Vágfüzes/
Kava (17), 16. Örsújfalu (15).
VII. liga – 21. forduló
Szentpéter B – Csicsó 6:2
(4:1) Góllövők: Urbánek 2,
Pšenák 2, Jóba és Pócs, illetve
Pálfi és Gál * Ifjúságfalva –
Bogyarét 1:4 (0:1) Góllövők:
Balogh, illetve Czina 2, Fekete
és Navrátil (öngól) * Bogya/
Gellér – Pat 0:0 * Szünnapja
volt Nagysziget, Bajcs, Tany
és Megyercs csapatának.

B I R K Ó Z Á S

karate

A múlt hét végén rendezték meg a csehországi Sokolvban a 34. nemzetközi ifjúsági
kötöttfogású birkózóbajnokságot, amelyről a komáromi Spartacus versenyzői sem hiányozhattak. Kilenc ország, 348 birkózója között (ezúttal Csóka Krisztián edző vezetésével) hat Duna-parti fiatal birkózó lépett szőnyegre.
Egyéni eredmények:
kadétkategóriában a 85 kg- korosztály 35 kg 7. Ďumbier
id. diákok, 42 kg-os súly- os súlycsoportban 2., Nagy Ármin * 48 kg 5. Lakatos
csoportban 1. Nagy Niko- Kevin * Gyerek korosztály
Imrich * Kadét korosztály
lasz, 46 kg-os súlycsoport- 31 kg-os súlycsoportban 69 kg 3. Szeif Lukáš.
ban 1. Velsicz Richárd. A 6. Cingel Anthony * Diák
dr. Kúr Károly

Múlt héten szombaton nyolc versenyzővel indultak Kassára,
az ifi szlovák bajnokságra a gútai karatékák. A versenyre vasárnap került sor, ahol 56 klub 514 versenyzője lépett tatamira, egy, két, esetleg három versenyszámban (agility, kata,
kumite). A verseny egészen este 9 óráig elhúzódott, ahonnan a
gútai karatésok 4 bronzéremmel térhettek haza.
A tatamin kívül meglepetés is szlovák kupán gyűjtött pontok
várta a gútaiakat, hiszen két alapján lettek kiosztva. Megszlovák kupát is haza hoztunk terhelő, ám sok tapasztalattal
(Kurucz Réka kumite 8-9 év, gazdagító versenyen vették
-37 kg, Varga Betty kumite 8-9 részt a gútai karatékák, akik
év, +37kg), amelyek a három nem vallottak szégyent.

NAGY KEVIN

VELSICZ RICHÁRD

NAGY NIKOLASZ

Szombat esti „pizsiparti” a kassai szállodában, a vasárnapi
bajnokság előtt
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