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Lapunk
tartalmából:

● Bugár Béla ismét eltűnik a politikából?
(2. oldal)
● Díjazták a felvidéki
tehetségeket (3. oldal)
● Aranyérmes iparisko(7. oldal)
lás
● Rekordszámú futó a
DGS Sprinten (8. oldal)

Komárom főellenőre előttünk már hitelét vesztette

Még mindig Olláry pincéjében
érlelődik
a
bor
és
az
igazság?
Eső után köpönyeg,

avagy törvény a telekspekulánsok ellen

Mi jut eszébe a kedves olvasónak arról, hogy várhatóan módosítják az információs törvényt, aminek köszönhetően megtudhatjuk, kik azok, akik jól járnak azzal, hogy a mezőgazdasági telkük valamilyen megmagyarázhatatlan véletlen folytán
épp ott fekszik, ahol autópálya épül? Amennyiben Bugár és
az ő pártja rémlik fel lelki szemeik előtt, erre szokás mondani,
hogy a szereplők kitaláltak, nem valós személyek és bármilyen hasonlóság a valósággal csak a véletlen műve.
Ugyancsak ennek tudható be, a telekspekulánsok kilétére.
hogy ez a törvény, sikerüljön Mint ismeretes, az állam több
akár hatékonyra, akár fogat- százmillió euróért vásárolja
lanra, csak az új szerződésekre fel a szóban forgó, a készülő
lesz érvényes. A Nemzeti Autó- autópálya nyomvonalán fekvő
pálya-társaság – mivel kivételt telkeket, melyek nem mezőélvez – a jelenlegi törvények gazdasági, hanem építési telek
értelmében nem köteles nyil- áron cserélnek gazdát.
vánosságra hozni az adásvételi Nem aprópénzről van tehát
szerződéseket, csak kérésre te- szó, erre ékes példa Bugár eseszi azokat hozzáférhetővé, azt te, aki 2005-ben telket vásárolt
is a kulcsadatok nélkül. Ezt a egy rokonától Úszoron, melyet
kivételt törölné el egyebek mel- tíz év múlva felvásárolt a Nemlett a törvénymódosítás, mely zeti Autópálya-társaság. Bugár
azonban nem vonatkozna a elmondása szerint közel félmilkorábban kötött szerződésekre, liót nyert az üzleten. Úszornál
így a D4-es és R7-es építésével Bugár szomszédságában két
kapcsolatos telekvásárlásokra Hídhoz közeli embernek, Gál
sem, melyeknek a nyilvános- Györgynek és Hideghéty Feságra hozatalát az ellenzék és rencnek (mindketten a Szlovák
a korrupcióellenes civil szer- Földalapnál dolgoztak) is van
vezetek követelik. Az ezekről telke, akik hasonló összegű
szóló szerződések közzétételét nyereséget könyvelhetnek el a
az NDS és a közlekedési tárca telekeladásból. Állítják, fogalazzal utasítja el, hogy sértené muk sem volt róla, hogy ezeket
az eladók személyiségi jogait. a telkeket az állam felvásárolA Transparency International ja az épülő autópályához, s ha
Slovakia szerint azonban ez az ők mondják, miért kételkedérv nem állja meg a helyét, s az nénk… Szóval ismét születik
ellenzék szerint is nyilvános- egy törvény, illetve annak móságra kell hozni a korábbi szer- dosítása, mely eső után köpöződéseket, hogy fény derüljön nyegnek számít majd. -zsu-

Vendégekkel ünnepelt
a Selye János Gimnázium
Május 22-én a gimnázium dísztermében fogadták a Rotary
Klub képviselőit. Az immáron hagyományossá vált tavaszi baráti összejövetelre került sor, melynek során – hosszú évek szokását követve – kultúrműsorral várták a kedves vendégeket.
A majd félórás műsor számos
fellépője között nemcsak iskolánk legjobb szavalóit láthatták-hallhatták, hanem lírai
színpadunk is bemutatta a rimaszombati Tompa Mihály
szavalóversenyre készült műsorát – az összeállítás rendezője
Csengel Mónika. Szavalóink
közül felléptek végzős diákjaink: Lakatos Lili (IV. A), Török
Máté (IV. C) és Szebellai Dániel (IV. D). A találkozó második
részében Spátay Adriana, a magyar szakmai munkaközösség
elnöke szólt az elmúlt 17 év

szavalóversenyeinek, műveltségi vetélkedőinek eredményeiről
és sikereinkről.
Szintén a hagyományt követve a komáromi Rotary Klub
nevében a társaság elnöke, ifj.
Wagner Vilmos 1 000 eurót
adományozott a Selye János
Gimnáziumnak, amelyet a diákság tehetségfejlesztésére, az
iskolai körülmények javítására
fordítanak.

A komáromi képviselő-testület ülésén ismételten fény derült egy újkori komáromi népszokásra, néhány erősen érintett városatya pincelátogatással egybekötött „megbeszélésére”. Keszegh Béla alpolgármester utánajárásának köszönhetően kiderült, hogy sok képviselő hódol ennek a politikai népszokásnak. Érdekes viszont az, hogy csak Olláry
Viktor pincéjében érzik magukat jól, pedig finom, ízletes bor másutt is található...

Természetesen – mint minden
népszokásnál – itt is fellelhetők a társadalmi különbségek,
mivel csak a szerencsésebb,
megbecsültebb, a város érdekeit nem kifejezetten szem előtt
tartó döntések hozói részesülhetnek ebben a kegyben.
Mi, akik nem vagyunk sem
képviselők sem politikusok,
csak találgathatunk, hogy mi
az a plusz, ami olyan nagyon
vonzóvá teszi e pincét, hogy
már szinte az összes képviselő látogatást tett benne. Erre a
kérdésre talán Andruskó Imre
is megadhatná a választ, aki ki-

kérte magának, hogy bárki számonkérje tőle, hogy hol, kivel,
mit csinál.
Vele kapcsolatban viszont felmerül az a jogos elvárás, hogy
egy politikus esetében azért
talán mégsem mindegy, hogy
hol és kivel találkozik, vagy
borozgat. Az persze már fel sem
merülhet, hogy ezekért a pincelátogatásokért nem hozza ki a
„borász” a számlát távozáskor,
hanem ezt hosszútávú politikai
bartell formájában törlesztik. A
rossz nyelvek szerint a számlát
pedig mi mindannyian fizetjük
a vízdíjjal illetve a KOMVaK

megmentésére kidobott milliók
formájában.
Ezek a vidám borozgatós esték
már évek óta tarthatnak, mivel
azok, akik ezt felderíthetnék,
vagy megszüntethetnék, szintén borivókká váltak az idő
folyamán. Jelen esetben épp
városunk főellenőrére gondoltunk, aki évek óta sikertelenül
vagy talán épp sikeresen tárja,
vagy nem tárja a testület elé az
általa látott, vagy nem látott
visszaéléseket, törvénytelenségeket.
Jó példa erre az utolsó főellenőri jelentés is, amiben a

Pénteken az ön szavazatán
is múlhat Kristóf Réka elsősége!

Múlt héten pénteken került sor az MTVA komolyzenei tehetségkutatójának, a Virtuózok döntőjére. Az MTVA komolyzenei műsorának célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét, valamint fiatal komolyzenei tehetségeket fedezzen fel. A nagyok
korcsoportjában a felvidéki, Komáromból származó Kristóf Réka győzött.
Réka családja Vágfarkasdról énekelt. Az érettségi után zönséget. Ekkor már készült a
származik, ő már Komárom- Réka tanulmányait a győri Virtuózok versenyére, ahová
ban született. A komáromi Szent István Egyetem Köz- édesanyja nevezte be.
Munka Utcai Alapiskola el- gazdasági Karán folytatta az A verseny múlt hét pénteki
alapszakasz befejezéséig, s döntője alatt a közönség is szaemellett a győri konzervató- vazhatott kedvencére. A Nézői
rium hallgatója is lett. Ekkor Különdíj győztesét a Virtuónyert felvételt a brémai Zene- zok végső fináléjában, június
művészeti Egyetem ének sza- 2-án hirdetik ki. Aki teheti,
kára. Ebben az időben már szavazzon rá, hogy a verseny
Laky Krisztina volt a tanára. történetében először állhasson
Az egyetem elvégzése után a dobogó legfelső fokára egy
a müncheni Zeneművészeti rendkívül szerény, céltudatos
Egyetem hallgatója lett, ahol és kitartó komáromi és egyben
felvidéki hölgy, akit már vára mesterkurzust végzi.
Pár hete Komáromban sze- nak a világ legnagyobb operarepelt, elbűvölve a hazai kö- színpadai.

KOMVaK ellenőrzése során
elfelejtette megvizsgálni azt
az alapvető tényt, hogy vajon
betartják-e a 552/2003. sz. törvényt, amely a KOMVaK-ra is
teljes mértékben vonatkozik,
mivel városi tulajdonú cég.
Csintalan Miklós a vízművek
esetében ezt a törvényt meg
sem említi, pedig az NFK 9/
HÚK/2011 ellenőrzésében a
COM-Média esetében felrója
ezen törvény megsértését.
Akaratlanul is felmerül a gyanú, hogy a főellenőr vajon nem
azért ignorálta-e jelentésében
ezt a törvényi előírást, mert ez
esetben kellemetlen lenne, ha
kiderülne, hogy az a borász,
akiről az előbb már említést
tettünk, hosszú évek során törvénysértő módon töltötte be a
vízművek elnöki posztját? Vajon miért nem vizsgálta, hogy
azok a cégek, melyekben a
vízművek vezetőségi tagjai tulajdonosok, vagy más módon
érdekeltek, kötnek-e üzleteket
a vízművekkel?
A választ sajnos csak a pincefalak tudják. Mi csak a számlát fizetjük...

Komolyzenei
érdekesség

Június 10-én 17 órakor apa
és fia, id. és ifj. Reiter István
hegedűművész ad jótékonysági hangversenyt a komáromi református templomban.
A bevétellel a Komáromi
Protestáns Nőegylet tevékenységét támogatják.

Egy város, két ország
végzése után a Selye János
Gimnáziumban érettségizett,
s közben a Művészeti Alapiskola zongora-ének szakán is
tanult Kovács Katalinnál, illetve Balogh Rózsánál. A zene
szeretetét édesanyjától örökölte, aki hegedült és a Concordia Vegyes Karban évekig

Június 4-én a gyalázatos trianoni
szerződés 97. évfordulója alkalmából 18 órától istentiszteletet
tartanak a komáromi református

Kanonokok felszentelése

Május 25-én a késő délutáni órákban a nagyszombati Szent Miklós-bazilikában Jézus
mennybemenetele alkalmából megtartott ünnepi szentmise keretében és Mons. Július
Gábriš, az első nagyszombati püspök halálának 30. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés keretében Orosch János érsek a Könnyező kis Jézus képe előtt kanonokká
szentelte azt a hat áldozópapot, akiket tavaly decemberben nevezett ki kanonoknak.
Kanonoki munkáját végzi ezentúl Mons. Ján
Pavčír nagyszombati fővikárius, akit a Szent
Miklós-bazilika kanonok prépostjává avattak,
Pavol Šintál, az érsekség hivatalának igazgatója kanonok custos rangot kapott, Stanislav
Vojtkot, Nagyszombat város plébánosát kanonok kántor rangra emelték, Ján Hallont, az érseki hivatal iskolaügyi osztályának igazgatóját,
Nagyszombat-Modranka plébánosát kanonok
lector címmel ruházták fel, Tóth László, a ka-

tekizáció és iskolaügy vikáriusa, Pered plébánosa kanonok senior címet kapott.
Munkássága elismeréseképp a nagyszombati
püspökség vikáriusát, Komárom esperesplébánosát, Kiss Róbertet kanok junior egyházi
méltósággá avatták.
Felvételünkön Ján Pavčír prépost és Kiss
Róbert kanonok-junior mondtak köszönetet
társaik nevében a Mindenhatónak és Orosch
János érseknek.

templomban, majd a hagyományokhoz hűen megemlékezés lesz
a trianoni emlékműnél. Itt Georg
Spöttle biztonságpolitikai szakértő mond beszédet. Ezt követően a
résztvevők fáklyás menettel vonulnak át a két Komárom összetartozását jelképező dél-komáromi,
Turul-szoborhoz. Az ünnepi megemlékezés szónoka itt Feszty Zsolt,
a Te Ügyed Kör (TÜKÖR) Polgári
Társulás elnöke lesz.
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Már szlovák támogatói számára is kínos a Híd elnökének személye?

Bugárra akár süllyesztő is várhat

A kormány sikertelen kampánya

Fogyasszon hazai terméket!

Ha Bugár családi vállalkozását nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy elég jól megy neki. Ellentétben politikai pályájával, ahol csőd közeli helyzetbe jutott – megérdemelten. Bugár és a
Még kevesebb a hazai élelmiszer az üzletMost-Híd szorosan a parlamenti küszöb 5 százalékos határára esett vissza. Ha ilyen tempóláncok pultjain, annak ellenére, hogy a korban zuhan tovább, pár hónap múlva a küszöb alá kerül, miközben Bugár versenytársának, az
mány és egyes szlovákiai civil szervezetek
MKP-nak jól megy, emelkedik.
masszív kampányt folytattak a hazai élelmiA következő sebet akkor kapta, vállalkozásban, amely megvet- eszközökkel próbálja megvenszerek népszerűsítése érdekében, arra ösztömikor nem jött össze a men- te, majd újjáépítette a kastélyt, ni az MKP-t. Vagyis, a Mostnözve a vásárlókat, hogy a hazait részesítsék
tőötlet – politikai (választási) összesen 250 millió korona ér- Híd szlovákjait feláldozná, és
előnyben. A hazai élelmiszerek kiszorulása
szövetségre lépni az MKP-val, tékben. A beruházásnál uniós lecserélné a magyarokkal köazonban annak ellenére folytatódik, hogy
ami már egy éve kétségbeejtő- forrásokból is merítettek.
tött választási koalícióra a jobb
több üzletlánc is a hazai élelmiszerek kínáen húzódott, s végül sikertele- A felújítás után a Parcus cég perspektíva reményében.
latával reklámozza magát. Mindez azonban
nül zárult.
bérbe adta a kastélyt a Senior Bugár azonban lebecsülte azt
félrevezető reklámfogásnak minősült, mivel
A Magyar Közösség Pártja el- Park nevű, luxuskörülménye- a tényt, hogy az MKP-nak már
a hazai élelmiszerek aránya egyáltalán nem
utasította a nagy egyezséget ket biztosító szociális otthon- van egy politikai egyezsége
nőtt, hanem tovább csökkent az üzletláncok
a Most-Híddal. Úgy döntött, nak. Ennek működésére nagy- Orbánnal és a Fidesszel.
polcain. A legtöbb hazai élelmiszer a COOP
hagyja Bugárt főni a saját le- jából 370 ezer euró támogatást Az is lehetséges, hogy a végén
Jednotában, a legkevesebb pedig továbbra
vében és kivárja, míg kimerül. kapott Pozsony megyétől.
az MKP ajánl fel együttműköis a Lidlben található. Ráadásul a kormány
Nyilván ez nem tart már soká- A kastélyt és a hozzá tartozó dést a gazdag, de politikailag
kampánya ellenére a hazai élelmiszeripar és
ig. A Most-Hídnak már nincs telket birtokló Parcus vagyona szétrohadt Most-Hídnak. Azmezőgazdaság az unión belüli harmadik legsem politikai, sem erkölcsi, több mint 4 millió eurót tesz zal a feltétellel, hogy Bugár
alacsonyabb támogatásban részesül, márpesem kisebbségi célja, csak saját ki, éves nyeresége 60-80 ezer eltűnik a színről. A Senior
dig megfelelő anyagiak hiányában képtelezsebének megtöltésével törő- euró.
Parkba…
nek lesznek növelni a szlovák élelmiszeripar
dik.
Bugárnak vállalkozóként tehát
(A Körkép.sk alapján)
Egyébként Bugár már 10 évvel elég jól megy a sora. A gond
ezelőtt (2010 után) is arról be- csak az, hogy korábbi ígéretei
szélt, hogy felhagy a politiká- ellenére valamiért „elfelejtett”
Az izsai és komáromi cukorbetegek
val, és mivel a nyugdíjig még kivonulni a politikából.
sok ideje volt hátra, a csalá- Kivonulás helyett összebarát- egy kisebb csoportja nagy lelkesedésdi vállalkozással foglalkozik kozott Kaliňákkal és Danko- sel bekapcsolódott a Jamie Oliver által
majd. Az első kijelentést nem val, a megboldogult Sieť után meghirdetett FOOD REVOLUTION
tartotta be, de a másodikat igen. pedig megszerezte a közleke- DAY 2017 szlovákiai kampányába,
Kiépítette saját családi cégét és dési tárcát, és rátette a kezét a mely az egészséges étkezést propagálja
egy kastélyt Nagyszarván.
közigazgatásra Dél-Szlovákiá- világszerte. – Együnk több zöldséget,
Bugárnak 50 százalékos tulaj- ban. Kiharcolta a kisebbségi tá- gyümölcsöt, lehetőleg azt, ami a saját
donrésze van a Parcus nevű mogatási alapot, és ezekkel az kertünkben terem, kerüljük a tartósított
élelmiszereket, – vallja a híres szakács.
Varga Márta és az izsai nyugdíjasok
klubjának meghívására Rancsó Melinda
tartott előadást az egészséges táplálkoA Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden józásról. Lelkes nyugdíjasaink elkészíérzésű embert megemlékezésére, melyet Komárom és körtették a Jamie Oliver által meghirdetett
nyéke zsidósága deportálásának 73. évfordulója alkalmárecepteket, melyről fotók is készültek,
ból tart június 11-én, vasárnap 10,30-kor a komáromi zsidó
s továbbították a szervezőknek. Nagy
temetőben (Aranyember utcája 1.).
sikere volt a sorsolásnak, melyen a jeÜnnepi beszédet mond Deutsch Péter rabbi, közreműködik
lenlevők két szakácskönyvet s egy vérKlavanszkij Anatolij kántor.
cukorszintmérőt is nyertek.
Délben avatjuk fel az 1944-45-ben a Dunába lőtt hittestvéRancsó Melinda
reink emlékművét az Erzsébet-sziget végénél, a vízművek
diabetológus szaknővér
épülete mögött. Beszédet mond Vági Zoltán történész.
A rendezvényre autóbuszt indítunk 10 órakor a Menházból
a temetőbe, 11,30-kor a temetőből az emlékműhöz, majd az
ünnepség után vissza a Menházhoz. Az autóbusz ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni június 5-ig lehet a
kile@menhaz.sk címen vagy a 7731-224-es telefonszámon.

versenyképességét a külfölddel szemben,
ami a helyzet további romlását eredményezheti. Mindez pedig nemcsak az üzletek kínálatában mutatkozik meg, hanem az érintett
ágazatok foglalkoztatottságára is negatívan
hat. Mindehhez jön még az is, hogy az üzletláncok felháborítóan nagy árréssel dolgoznak, több mint kétszer annyiért értékesítik
a terméket, mint amennyit a termelő kap
érte. Az üzletláncok azzal védekeznek, hogy
a szlovák termelők sok élelmiszer esetében
már képtelenek kielégíteni az igényeket, a
kereslet ugyanis jóval nagyobb a hazai kínálatnál. Konkrétan termékekre lebontva a
legnagyobb a hazai termékek arány a tej, az
ásványvizek, a borok, a sörök és a tömény
szeszes italok kínálatában. Kevés a hazai
termék az olajok, édességek és húskonzervek között, de regionális szempontból is nagyok a különbségek.
-zsu-

FOOD REVOLUTION DAY Izsán

Emlékezzünk együtt

Adjon el, és vásároljon!

Irány Erdély!

Múlt héten pénteken a Szent
László-emlékév
összmagyar
Kárpát-medencei
történelmi
versenyének felvidéki, dunaszerdahelyi fordulóján a gú-

WALDEK

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók már

35, 00 eurótól

PVC ajtók
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tai Corvin Mátyás Alapiskola
Adelheide nevű csapata (Kürti
Emese, Csizmadia Lóránd, Lakatos Marián és Tóth Ákos ös�szetételben) a 2. helyen végzett,
így a dunaszerdahelyi Vámbéry
Ármin Alapiskolával a nagyváradi (Erdély) döntőben képviselik a Felvidéket. A külön
versenyszámban vagyis a szülőföld bemutatásában a szenci
alapiskola mögött ugyancsak
második helyen végzett az iskola csapata.
– Samu–

Olvasóink
elnézését
kérjük

Online piactérre várják
a felvidéki magyar kistermelőket és vásárlóikat

A hazai magyar kistermelőket és vásárlóikat szólítja meg az április végén induló Háztáji.sk ingyenes online piactér.
Az oldal célja összekötni a kiváló minőségű alapanyagokat kínáló helyi gazdálkodókat azokkal a vásárlókkal, akik
hisznek a háztáji termékek hozzáadott értékében.

A Háztáji.sk folyamatosan bővülő adatbázisa egyedi a maga
nemében, hiszen kifejezetten a kistermelők támogatását célozza meg. „Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy
a vásárlók keresik a magasabb értéket képviselő háztáji
termékeket, hiszen mindannyian szívesebben vásárolunk
gyümölcsöt, húst, pékárut vagy épp mézet attól a termelőtől, akit személyesen ismerünk. A személyes kapcsolat egy
olyan bizalmat alapoz meg, amely a nagyáruházak esetében
elképzelhetetlen. Sokan viszont nem is tudják, hogy a közelükben milyen kiváló termelők vannak, és pont ebben segít a
Háztáji.sk” – mondta Németh Róbert, az újabb online katalógust indító Libertate Polgári Társulás elnöke.
Az adatbázis használata mind a termelőknek, mind a vásár-

ző termékkategóriák szerint csoportosíthatjuk áruinkat: tej,
tejtermékek, tojás, hús, húskészítmények, gyümölcs, gyümölcskészítmények, zöldség, zöldségkészítmények, pékáru,
édesség, tésztafélék, gomba, méz, fűszerek, alkoholos italok. Az online katalógusban megtalálható lesz minden házilag előállított élelmiszer, amelyet így hazai kistermelőktől
vásárolhatunk meg, ahelyett, hogy a gyakran belföldi termékeket alig kínáló nagyáruházak polcairól válogatnánk.
Vásárlóként mindössze annyi a dolgunk, hogy az ingyenes oldalon a kereső segítségével vagy a kategóriák szerint
böngészve megkeressük a számunkra legszimpatikusabb
termelőket, majd a megadott rendelkezésre állási időben
felvegyük velük a kapcsolatot. „A házi készítésű élelmi-

lóknak egyszerű, könnyen tájékozódhatunk benne. Termelőként az ingyenes regisztráció után tudjuk feltölteni adatainkat és termékeinket, valamint az utóbbiakról fényképeket
is mellékelhetünk, hogy vásárlóinknak lehetőségük legyen
megtekinteni is a kínált árut. Adatainkat, a termékek listáját
és a fotókat a jövőben is módosíthatjuk. Jelenleg a követke-

szerek, a piacra járás egyre nagyobb hangsúlyt kap a fiatalok körében is, és mi örülünk, hogy a Háztáji.sk-val segíthetünk abban, hogy a felvidéki magyar kistermelők kiváló
termékeit azok fogyasszák, akiknek igazán fontos, hogy
mi kerül nap mint nap az asztalra” – tette hozzá Németh
Róbert.
(x)

Lapunk múlt heti száma a
számítógéprendszer hibá
ja miatt korrektúra nélkül
került a nyomdai szerverre, ezért sok szedési és
stilisztikai hibával jelent
meg. A hibát javítottuk,
s reméljük, hogy máskor
nem fordul elő.

A komáromi gimnazisták
az országos bibliaolimpia
győztesei

Komáromban rendezték meg a római katolikus hittanosok
részére a bibliaolimpia országos döntőjét, amelyre a Selye
János Gimnázium háromtagú csapata – Juhász Eszter,
Dékány Barbara és Fekete Kinga az I. D osztályból – is
bejutott.
A lányok már decembertől írt levele – mérték ös�szorgalmasan
készültek sze tudásukat a résztvevő
erre az igényes megméret- csapatok. Kitartó munkátetésre. A Szentírás négy juk meghozta gyümölcsét,
könyvéből – Teremtés mind a kerületi, mind az
könyve, Bírák könyve, országos döntőn az első
Dániel próféta könyve és helyen végeztek.
M. Valéria n. hittanár
Pál apostol efezusiakhoz

Díjakat is osztottak
a III. Felvidéki Tehetségnapon
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A szakemberképzés magyarországi támogatása

Mint arról múlt heti számunkban beszámoltunk, nemrégiben Komáromba látogatott Potápi
Árpád János, Magyarország kormányának nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki két koMájus 27-én, szombaton a komáromi Kultúrpalota dísztermében tartotta a Szlovákiai Magyar máromi szakközépiskolában adott át 47 millió forint értékű magyarországi állami támogatást.
Pedagógusok Szövetsége a III. Felvidéki Tehetségnapot, amelyen megjutalmazták a kiemel- A küldöttség tagja volt Pathó Marianna, a nemzetpolitikai államtitkárság osztályvezetője és
kedő eredményeket elért hazai magyar alap- és középiskolás tehetségeket. Először adták át a Kádár Zoltán, a nemzetpolitikai államtitkár kabinetfőnöke.
példaértékű tevékenységet folytató felnőtt talentumnak járó Tehetség Nagykövet Díjat.
Az Ipari Szakközépiskolában rom szakirá– A 2015-ben Izsán és Paton és az azzal kapcsolatos helyes Sport és mozgás kategóriában: és a Műszaki Szakközépisko- nya – gépészet,
megrendezett I. Felvidéki Te- bánásmódról, amihez nagyon Koczkás Dávid (komáromi Se- lában az ünnepélyes átadón elektrotechnihetségnap kapcsán abból az nagy alázat, szorgalom és aka- lye J. Gimnázium – f. t.: Kocz- természetesen részt vett a két ka és műszaki
intézmény igazgatója, Vetter és informatikai
elgondolásból indultunk ki, rat is kell. Pék László, a szintén kás Olivér).
szolgáltatások
hogy mivel Felvidék-szerte el- tehetséggondozással foglalko- Társadalomtudomány kategó- János és Pál Elemér.
sősorban az alapiskolák mellett zó MENTOR TT alelnöke is riában: Molnár Orsolya (búcsi A a Bethlen Gábor Alapkeze- a gépiparban –
nagyon sok, Magyarországon előadást tartott.
Katona Mihály Alapiskola – f. lő Zrt. 2016-os évi a „Külhoni iránt az alapishivatalosan bejegyzett tehet- A pedagógusszövetség a IV. t.: Pelle István és Csekes Ilo- magyar szakképzés támogatá- kolák végzősei
sa” programjának keretén belül és a régió válségpont működik, az azok által Felvidéki Tehetségnappal kap- na).
gondozott ifjú tehetségeknek csolatos felhívását 2018 április Természettudomány kategó- benyújtott pályázatnak köszön- lalkozásai réés csoportoknak érdemes lenne végéig teszi közzé, mert addig riában: Bajcsi Boglárka (lak- hetően tovább folytatódott a széről is nagy
bemutatkozniuk a nagyközön- lezajlanak a különféle verse- szakállasi Magyar Tannyelvű tanműhelyek és laboratóriu- az érdeklődés,
ség előtt – mondta a kezdetek- nyek országos és nemzetközi Alapiskola, f. t.: Bajcsi Bar- mok felszerelésének moderni- így a támogaről Fekete Irén, az SZMPSZ fordulói is.
nabás), Szarka Norbert (gútai zálása az Ipari Szakközépisko- tást a képzés
komáromi központi irodájának
Magyar Tannyelvű Magán lában. A gépészeti szakon egy hatékonyságának növelésére dezéseken sajátíthatják el,
TEHETSÉGNAP 2017
vezetője. – Legutóbb a FelSzakközépiskola, f. t.: Szuri univerzális esztergagép, egy fordítottuk – mondta Vetter Já- illetve bővíthetik a szakmai
DÍJAZOTTAK
képességeiket a gépészeti,
vidéken működő valamennyi Az alábbiakban a régiónkban Dezső), Csaplár Viktor (komá- univerzális marógép, fűrészgép nos az iskola igazgatója.
alap- és középiskola igazga- élő díjazottak nevét közöljük. romi Selye J. Gimnázium, f. t.: és PCL-vezérlő megvásárlásá- Potápi Árpád János, a nemzet- fémmegmunkáló, asztalos-,
tóságához fordultunk azzal, Előadóművészet kategóriában: Horváth Fél Szilvia), Komlósi ra nyílt lehetőség. Az elektro- politikáért felelős államtitkár villamosipari és számítógéhogy jelezzék, ha van 6 és 18 Gál Ádám Vajk, hetényi Tarczy Krisztián (komáromi Eötvös technikai szak diákjainak haté- az ünnepélyes átadó alkalmá- pes grafikusi szakmákban. A
év közötti kiemelkedően te- Lajos Alapiskola tanulója, (fel- Utcai MTNyA – f. t.: Szlanics- konyabb képzéséhez a meglévő ból elmondta: „A 2015-ben támogatásnak köszönhetően
hetséges diákjuk. Olyanok, készítő tanára Kiss Szilvia), Ge- ka Kornélia), Ďurčovič Ádám gépek memóriabővítésével, 24' meghirdetett tematikus év kap- a megvásárolt gépeket és beakik a természettudomány, rencséry Erik (Marcelházai AI (komáromi Eötvös Utcai MT- monitorokkal, I7 processzorral csán elsődleges célunk a mű- rendezéseket ez év áprilisában
ellátott munkaállomásokkal, szaki oktatás, a műszaki isko- már üzembe helyezték a tantársadalomtudomány, magyar – f. t.: Gál Lívia), Majer Jázmin NyA – f. t.: Markovics Ildikó
nyelv és irodalom, zene, kép- (komáromi Eötvös Utcai MT- Zeneművészet kategóriában: NYAK-lappal, CNC-maróval lák és intézmények támogatása műhelyben, így a tanulók már
volt. Azt szeretnék elérni, a megújult tantermekben, műzőművészet, előadóművészet, NyA – f. t.: Majer Szendi Gab- Žibrita Rebeka (gútai Művéhogy olyan szakmákat helyekben sajátítják el, illetve
sport és mozgáskultúra terüle- riella), Gál Réka Ágota (komá- szeti Alapiskola – f. t.: Kandik
tanulhassanak a diákok, bővítik a gyakorlati ismeretén kiemelkedő teljesítményt romi Selye J. Gimnázium, f. t.: Réka), Pikler Mihály (komáromellyel szülőföldjükön is teiket. Ezzel a fejlesztéssel
(1-3. helyezést) érnek el az Varga Rózsa), Poldauf Vanessa mi Művészeti Alapiskola f. t.:
tudnak érvényesülni. Erre sikerült az iskola elöregedett
országos és nemzetközi verse- (komáromi Eötvös Utcai MT- Moncz Miklós), Gaál Eszter
a támogatásra mindkét gépparkjának egy részét felnyeken. A felhívásra az igaz- NyA – f. t.: Ferenczi Éva).
Veronika (komáromi Művékomáromi szakközépis- újítani” – mondta Pál Elemér,
gatók és a felkészítő tanárok Képzőművészet kategóriában: szeti Alapiskola – f. t.: Bakos
kola érdemes, amelyek az iskola igazgatója.
104 fiatalt javasoltak. Fekete Szalay Mátyás (komáromi Mű- Márta)
együttesen 47 millió forint A támogatásból 18 db személyi
Irén hangsúlyozta: bár a tehet- vészeti Alapiskola, f. t.: Novák Idén adták át először az ún. Tetámogatást kaptak”.
számítógépet tartozékokkal,
ség isteni adomány, ám tudni Ágota), Németh Tamara és hetség Nagykövet Díjat olyan
– Közel 140 millió fo- Samsung 24' LED monitorral,
kell azzal megfelelően bánni. Svoboda Anna Sophia (mind- ismert felnőtt személyiségnek,
rintot osztottunk szét az 1-1 db asztali marógépet, hoEzért is hívták meg előadóként ketten a komáromi Jókai Mór aki a pályája során kimagasló
elmúlt két évben a Felvi- ronyvágó gépet, asztali kördr. Gyarmathy Éva budapes- AI – f. t.: Jókai Éva)
eredményt ért el, s a fiatalok
ti klinikai és neveléslélektan Magyar nyelv és irodalom ka- példaképe lehet. Első ízben és Robot Kit beszerzésével já- déken. Konkrétan a komáromi fűrészgépet, szalagcsiszolóIpari Szakközépszakpszichológust, aki a gyer- tegóriában: Bagócsi Lilla és Korpás Évára, Fonográf-dí- rult hozzá.
meküket Komáromba elkísérő Fekete Lujza (komáromi Selye jas komáromi népdalénekesre – Mivel a régió legrégebbi és iskolába közel
szülőknek és pedagógusoknak J. Gimnázium – f. t.: Spátay Ad- esett a díjadományozók vá- egyik legnagyobb szakképző 30 millió forint
intézményeként az iskola há- jutott, a nyertes
is beszélt a tehetség erejéről riana).
lasztása.
pályázatuknak
köszönhetően,
míg a Műszaki
Szakközépiskolába 17 millió
Eredménytelenül zárult a Közbeszerzési Hivatal élére
forint került –
kiírt pályázat, melyre három jelölt jelentkezett, közmondta Potápi
tük a sajtóértesülések szerint a Hídhoz és Czucz István
Árpád János.
gépet, 1-1 db oszcilloszkópot,
nagyvállalkozóhoz köthető Méry György is, aki ugyan
A Pozsonyi úton székelő függvénygenerátort, laboratóezt a kötődést tagadja, de akkor mindenképpen elgonMűszaki Szakközépiskola a riumi tápegységet, 3D nyomdolkodtató, hogy a három jelölt közül miért csak vele
szakképzés oktatási tevékeny- tatót, továbbá 1 db CNC eszegyeztetett úgymond „szakmai szempontból” Bugár
ségének támogatása céljából tergagépet tartozékokkal, 2
Béla a pályázati meghallgatás előtt.
17 millió forint összegű vis�- db KIT 3000 hegesztőgépet
sza nem térítendő támogatást tartozékokkal és 1 db Invertor
S ha már a szakmaiságot sik két rátermettebb jelöltkapott. „A kapott támogatást BI-2000 hegesztőgépet vásáemlítjük, hogy mit egyez- tel. Mindebből az egészből
a szakmai oktatás gyakorla- roltak.
tettek Bugárral és mit nem, egyedül az átlátható, nyilváti részének, a tanműhelyek
arról nem tudni, viszont nos, a tévében is közvetített
Szombaton délután tűz ütött ki az egyik gútai magánház gará- gépparkjának a fejlesztésére Arra, hogy jó helyre került a
tény, hogy Méryt a nyilvá- versenypályázat értékelhető
zsában. Az előzetes szakvélemény szerint az elektromos háló- fordítottuk. Így a diákok mo- támogatás, alábbi írásunk a
nos meghallgatás alkalmával pozitívumként, mely arra is
zat rövidzárlata okozta a tüzet, amely a családi ház tetőterére dernebb gépeken és beren- bizonyíték...
annyira
felkészületlennek rávilágított, hogy mekkora
is átterjedt. A tetemes anyagi
és alkalmatlannak találták, önbizalom, vagy inkább kelkárral járó tüzet csak nehehogy feltették neki a kérdést, lő „hátszél” kell ahhoz, hogy
zen tudták megfékezni a hinem veszi-e fontolóra, hogy valaki ilyen felkészületlenül
vatásos és önkéntes tűzoltók, Tóth Máté, az Ipari Szakközépiskola III. CM osztályos tanulója részt vett a Budapesten megvisszalép.
jelentkezni merjen egy ilyen
mert az építkezésnél alkal- rendezett jubileumi XX. Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen, ahol rendkívüli siTörtént ez a leégés annak fontos pozícióra. A három
mazott műgyantás ragasztott kert ért el.
ellenére, hogy a kormány jelölt közül egyébként egyelapok nagy füsttel és intenzív A megmérettetés első napján az Óbudai Egye- lyezést ért el. A verseny szervezőitől és támogatagjai jóval elnézőbbnek lőre nem „közbeszereztek”
lánggal égtek. A tűz okát még tem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának tóitól az 1. helyezésről szóló díszoklevél melmutatkoztak a Híd állítóla- elnököt a Közbeszerzési Himűhelyében egy egységes építési feladatot kel- lett értékes tárgyi nyereményekben részesült.
vizsgálják a szakértők.
gos favoritjával, mint a má- vatal élére.
-zsulett teljesíteniük a résztvevőknek, majd a dél- A szakmai zsűri egyik tagja, Nagymáté Csaba
után folyamán saját készítésű áramkörük mérési villamosmérnök átadta az általa felajánlott küjegyzőkönyvét készítették el, és válaszolniuk löndíjat, valamint az INCOMP Electronics Kft.
kellett a jegyzőkönyvben feltett elméleti és gya- képviseletében Halmágyi József úrnak, a verkorlati kérdésekre. A második nap a BHE Bonn seny nagylelkű támogatójának szintén értékes
A komáromi Selye János Gimnázium diákjai évtizedek óta kiváló eredményeket érnek el a Hungary Electronics Kft. székházában az egyé- különdíját is átvehette. Iskolánk műszerparkja
legkülönfélébb tanulmányi versenyeken, a mai napig akadnak követői a múlt század hatvanas ni versenyzők és csapatok e versenyre elkészí- Nagy Balázs, a Rohde & Schwarz-Österreich
éveiben, az iskola matematika-fizika szakos tanárainak nagy generációja által megalapozott tett pályaműveik bemutatásával kezdődött. Tóth GmbH magyarországi képviselőjének jóvoltáhagyományoknak. Nem volt ez másképp az idei tanévben sem, a „szezon” kicsúcsosodása a Máté negyedikként mutathatta be projektjét a ból egy nagyon értékes négysávos oszcilloszfizikaolimpia volt, melyet a középiskolások számára 4 kategóriában rendeznek.
háromtagú, komoly szakemberekből álló zsűri- kóppal gyarapodott.
Az idei év tapasztalataiból okulva és sikerétől
Az első évfolyam számára kiírt kosok versenyeztek, a nyitrai döntőn való részvételre. Ez nek, valamint a megjelenteknek.
D kategória iskolai fordulóját kerületi fordulóban iskolánk- a verseny Zsolnán zajlott le, A kora délutánig tartó bemutatók után az ered- felbuzdulva már a következő évi versenyre kékövetően nyolc tanulónk szer- ból négy tanuló indult, közü- ahol kivétel nélkül eredményes mények összesítésére és kihirdetésére került szül az iskola, hogy reményeik szerint jövőre
zett jogot a nyitrai kerületi for- lük Édes Lili 1., Pszota Máté megoldók lettek: Édes Lili 12., sor. Itt kellemes meglepetésként ért bennünket, legalább ilyen jó eredményt érhessenek el.
Sárai Gábor mérnök
dulón való részvételre, ahol 18 2., Czibor Dóra pedig 3. helyen Csenger Géza 15., Elek Máté hogy a rendkívül erős mezőnyben Árpád 1. hetanuló versenyében Jánosdeák végzett a kerületi forduló 12 17., Pszota Máté pedig 20. lett
Márk 3., Kozmér Barbara 5., indulójának küzdelmében.
az ország legkiválóbb fizikusaAz A kategóriában a negye- inak versenyében.
Szakáll Lili pedig 6. lett.
E napon minden érted van! A nap csiklandozó sugara,
A C kategóriában másodikos dikesek és a fiatalabb kor- Diákjaink sikereiben nagy érdea lágy szellő s a madarak csodás dala.
tanulóink versenyeztek, isko- osztályból a harmadikosok is mük van felkészítő tanáraiknak:
Ma neked nő a virág, mely ontja csodás illatát,
lánkból a nyitrai kerületi for- versenyeztek, a nyitrai kerületi Hevesi Anikónak (D, C kat.) és
s neked érik a gyümölcs, mi beszívja a hajnal harmatát.
dulóba 5-en jutottak el, ahol 22 fordulóban iskolánkból négy Szabó Endrének (B, A kat.). TaHa jő az este s megjelennek a csillagok,
résztvevő küzdelmében Klučka tanuló indult, közülük Csenger nulóinknak és felkészítőiknek a
hidd el, ma neked ragyognak és az égre azt írják:
Vivien végzett az 1. helyen. To- Géza 1., Pszota Máté és Elek továbbiakban is hasonlóan szép
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
vábbi tanulóink közül Molnár Máté 2-3., Édes Lili pedig 4. sikereket kívánunk a tanulmáJúnius 2-án köszönti első születésnapja alkalmából
Mátyás 2., Bukor Benedek 3., helyen végzett, magas pont- nyi versenyeken.
Koczka Félixet
számuk alapján mindannyian
Morvai Orsolya pedig 8. lett.
Fonód Tibor
Hugó, apa, anya és az egész család
A B kategóriában a harmadi- jogot szereztek az országos
igazgatóhelyettes

„Leégett” a jelölt

Aranyérmes lett a komáromi ipariskolás

Ifjú selyések győzelme a fizikaolimpián

Köszöntő
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Növényvédelem

Előrelátó ember

Mi vár ránk a kiskertben?

A szamócatermesztők egyik tős fertőzés esetén leginkább a
legjelentősebb „ellensége” a lomb lekaszálása után, a gyökszamóca-bimbólikasztó bo- törzsbe húzódó atkák ellen
gár. Ez a kártevő a szamóca érdemes védekezni. Megjegyvirágbimbóit képes károsítani zendő azonban, hogy az atkák
úgy, hogy a tojását a virágok általánosságban nem kedvelik
kocsányába helyezi. Ekkor a a vizet, így ellenük akár a növirágbimbó kocsányán jelleg- vények felülről való öntözése
zetes fekete pöttyöt láthatunk, is megoldást jelenthet. A szamajd a virágbimbó elhal, akár mócán előforduló kórokozókle is pottyan a kocsányról. A nak ez az öntözési mód ugyan
kártevő imágóként telel a ta- kedvezhet, de azok hatékony
lajban, így tavasz beköszönté- szaporodásához
megfelelő
vel azonnal megindul a tojás- időtartamban levélfelület nedrakás folyamata.
vességre is szükség van. Ha a
A szamócavincellér a bim- lomb elég gyorsan felszárad,
bólikasztó bogárhoz hasonló ami hazánkban a meleg nyákárképet okoz.
ri
időszakban
A legfőbb kükönnyen
előlönbség, hogy
fordul, esőztető
ez a faj a leveöntözés esetén
lek kocsányát
sem kell feltétis képes meglenül számítani
rágni, amelyen
a gombás betegszintén barnás
ségek jelentős
pötty látható,
fellépésére.
Szamócavincellér
néha a levélleA bundásbogár
mez le is törik a károsítás ha- a szamócavirágzás idején jetására. Mindkét fajt a szamóca lentős kár okozására képes a
virágzása előtt, a bimbók ki- virágok porzóinak megrágásáalakulásával egy időben kell val. A kártevő feromoncsapdámegfigyelni és azok tömeges val kiválóan megfigyelhető, az
megjelenése esetén a virágzás ellene való védekezést azonelőtt védekezni szükséges.
ban a méhek megnehezítik. A
A szamócaatka jelentős kár szamócavirágokat a méhek is
okozására képes. Az atka a sza- látogatják, így a növényvédőmóca lombján károsít. Az atka- szeres kezelés nehézkes lehet.
szívogatás jellegzetes kárképet A méhek jelenléte miatt megmutat, először csak foltokban fontolandó a bundásbogarak
sárguló, majd teljesen sárga tömegcsapdázása. A tömegleveleket láthatunk a kártevő csapdázás, ahogyan azt az elelszaporodása esetén. A kár- nevezés is mutatja, azt jelenti,
tevő a száraz meleg időjárást hogy számos csapdát kihelyekedveli, így csak ilyen körül- zünk az ültetvénybe, amelyek
mények között kell számítani tömegesen fogják majd a buna megjelenésére. A védekezés dásbogarakat, így gyéríthetjük
az atka ellen nehézkes, jelen- azok számát.

A Gútai
Malom Rt.
főállású munkatársakat keres

a következő pozíciók betöltésére:
• molnár
• élelmiszeripari technológus
• minőségellenőr
• 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 elvárunk:
• legalább középfokú végzettség
• angol, illetve német nyelv kommunikációs 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.

A szamóca szabadföldi termesztésekor a cserebogarak
is jelentős kár okozásra képesek. A cserebogarak tulajdonképpen rendszertanilag egy
család, amelybe több olyan
faj sorolandó, amely számos
termesztett növényünket képes károsítani. Éppen ezért a
cserebogarak okozta károsításra, azok biológiai jellegzetességeire egy külön cikkben
térünk majd ki hamarosan.
A szamóca gyökereinek és
gyökértörzsének megrágásáért a cserebogarak mellett a
szamócavincellérek (kis-, és
nagy szamócavincellér) lehetnek felelősek. Ezek a fajok elsősorban a szamócatermesztő
körzetekben szaporodhatnak
fel. Megfelelő talaj-előkészítéssel, illetve talajvizsgálattal
előzhetjük meg azok felszaporodását, megjelenését. Ezek
a fajok azonban öntözött táblákon kevésbé fordulnak elő.
Mivel hazánkban a szamóca
sikeres termesztése öntözés
nélkül véleményem szerint
elképzelhetetlen, így ezek a
fajok jelentős kárt csak ritkán
okozhatnak.
A szabadföldi szamócatermesztés esetén, amikor a
szüret befejeződött, nem szabad „magára hagyni” az ültetvényt. A lomb lekaszálása
után fejlődő áttelelő lomb
egészségének
megőrzése
rendkívül fontos feladat annak
érdekében, hogy a következő
év tavaszán megfelelő kondícióban lévő növényekkel induljon a tavasz és ezzel együtt
a következő évi termés képződés.
–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.) Ezekben a napokban nagyon energikus lesz, így abba a ritka helyzetbe kerül, hogy több
dolgot sikerül elintéznie, mint amit betervezett. Szerelmi élete is
felpezsdül, nyitott minden újra és izgalmasra. Hétvégén különösen jó hatással lenne önre egy hát- vagy talpmasszázs, vagy egy
kiadósabb séta.
HALAK (február 21. – március 20.) Kissé nehezen viseli az
időjárás változékonyságát ezekben a napokban, de ne engedje,
hogy ez rányomja bélyegét a hangulatára is. Ha teheti, utazzon el egy hétre pihenni vagy töltsön minél több időt vízparton.
Élvezze a meleget, gondoljon arra, mennyire hiányzott a téli
hónapokban.
KOS (március 21 – április 20.) Úgy tűnik – akaratán kívül – reményeket ébresztett valakiben, aki most sok mindent megtenne
azért, hogy önnel lehessen. Ha ön másképp érez, akkor legyen
egyértelmű, amíg nem késő. Ön sem örülne, ha valaki így játszana az érzéseivel. Ne dobjon be egyszerre több csalit akkor,
mikor önmagában sem tisztázta érzelmeit!
BIKA (április 21. – május 20.) Ezekben a napokban különösen
élvezi majd az életet, az ízeket, az illatokat. Ez a spontán életöröm és optimizmus nagy ajándék, hatására mások is nagyra
értékelik a társaságát. Tele van tetterővel, mindenkit elbűvöl
maga körül és csak úgy sziporkázik.

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

A férj néhány napja kómában fekszik. Hűséges neje
mindig mellette virraszt. Egyik éjjel magához tér;
int a feleségének, hogy hajoljon közelebb.
– Drága szívem – mondja – te mindig kitartóan
mellettem voltál, akkor is, amikor kirúgtak az állásomból, amikor az üzletem csődbe ment, amikor
meglőttek, amikor elvették a házunkat, amikor az
egészségem kezdett odalenni. Te mindig velem voltál és mellettem álltál. Tudod, mit gondolok?
– Mit, kedvesem? – kérdi a hű nej.
– Azt gondolom, hogy nagyon nem hozol szerencsét!
Az uraság beteg, magához hívja az inasát:
A skót súlyos beteg lett, elment hát az orvos– Jean, hozzon sok téglát!
hoz. Az orvos megvizsgálta, és közölte vele,
– Miért, uram?
hogy meg kell operálni.
– Hogy minnél hamarabb felpüljek!
– És mennyibe kerül a műtét?
Két horgász beszélget. Az egyik azzal dicsekszik, – Száz fontba – mondta az orvos.
hogy a tóban milyen sok halat fogott már. A másik – Jaj, az nagyon sok.
megkérdezi:
– Akkor operáltassa meg magát az asszisz– És mondd, mikor érdemes horgászni?
tensemmel, ő csak ötven fontot kér.
– Egy és kettő között.
A skót gondolkodott egy ideig, aztán meg– És miért pont akkor?
kérdezte:
– Mert akkor ebédel a halőr...
– Doktor úr, inasa nincs?

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Ezen a héten rengeteg ismerőssel futhat össze „véletlenül”, és egyáltalán nem lesz magányos, mert úgy alakulnak a napjai, hogy a szokásosnál több
időt tölthet másokkal. Kedvesével is egyre oldottabb a légkör,
igazán közel kerülnek egymáshoz és élveznek minden együtt
töltött órát.
RÁK (június 22. – július 22.) Ezen a héten mintha elhúznák a
függönyt a szeme elől, felismeri, hogy mi nyomasztotta annyira
az elmúlt időszakban. Ezáltal bizonyos dolgok hirtelen egészen
új dimenziót kapnak az életében, más, eddig létfontosságúnak
tartott ügyei pedig újra csak annyi energiáját kötik le, amennyit
valóban megérdemelnek.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) A valóság nem mindig egyezik azzal, amit elképzelünk, és végképp nem az „ideális” állapottal. Ezekben a napokban kénytelen lesz lefaragni
valamit az elvárásaiból – a saját nyugalma érdekében. Ám
mivel rájön, hogy ezek nem is voltak igazán fontosak önnek,
könnyedén le tud mondani róluk.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A Szűz jegy szülötteivel előfordul, hogy belekezdenek valamibe, majd később elveszítik az érdeklődésüket iránta. Ha ilyesmit érez a
munkájával kapcsolatban, próbáljon kitartóbb lenni, és más
szemszögből nézni a dolgokat. Igyekezzen ellesni, hogyan
csinálják azok, akik igazán sikeresek valamiben.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezen a héten nem
sok kedve van a kötöttségekhez, és a hétköznapi feladatokra
sem gondol szívesen. Esténként próbáljon olyasmit tenni, ami
lelkileg feltölti, és amitől jobban érzi magát. Egy kis kikapcsolódás után újra visszatér a kedve és élvezni tudja majd a
mindennapokat is.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Szerelmi téren
nem húzhatja tovább az időt – lépnie kell, méghozzá bátran,
felvállalva, hogy esetleg mégsem úgy alakul a kapcsolata,
ahogy szeretné. Ha hisz az ügyben, az már félsiker! Tartsa
szem előtt, hogy a képzeletének, gondolatainak erős teremtő
hatása van!
NYILAS (november 23. – december 21.) Változékony hangulata miatt nem nagy lelkesedéssel lát munkához ezen a héten.
Rendszeres sportolással, vagy egy érdekes, rendszeresen űzhető hobbival sokat javíthatna ezen. Persze a legnehezebb mindig
rávenni magunkat bármiféle rendszerességre… Időtöltésként
szánja el magát egy nagytakarításra
BAK (december 22. – január 20.) Az egyik munkatársa sokat
segíthet önnek ezekben a napokban, csak az ön döntésén múlik, hogy ezt elfogadja-e, vagy inkább megmakacsolja magát,
és kizárólag a saját erejére támaszkodik. Nyugodtan működjön
együtt másokkal, ez most nem a magányos harcok ideje. Legyen felszabadultabb, fogadja el a jó tanácsokat.
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Egészséges életmód
Zdravá výživa
Župná 4462, Komárno

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

Tel.: 0915 388 662

e-mail: naturazupna@gmail.com

SOHA NE BECSÜLD ALÁ
A TERMÉSZET EREJÉT!
Azonnali belépéssel felveszünk gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

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

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

Tel.: 0902 302742, 0914224677.
Autóbiztosítás
a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195.
Lakásfelújításhoz keresünk
fiatal segédmunkaerőt.
Tapasztalat előny!
Akár nyári idénymunkára is.

Tel.: 0905450570.

Házbiztosítás
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
június 3-tól 9-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, 12.35
Gyilkos sorok (amer.),
13.40
Doktor
House
(amer.), 14.40 Narnia krónikái 3 (amer.-angol), 16.50
Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 18.55 Nan�ny McPhee és a nagy bumm
(angol-francia), 21.15 Ha
igaz volna... (amer.), 23.20
Rocky 5 (amer.), 1.30 Psych
(amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyök k lub, 12.25
Fit t Má n ia , 13.25 Ra nd i
Taxi, 14.0 0 Rém moder n
család (amer.), 14.30 Ér i ntés (amer.), 15.30 Majd
elváli k
(amer.),
18.0 0
Hí radó,
18.50
Fók usz
plusz , 19.20 Neveletlen
herceg nő 2 (amer.), 21.25
Menyasszony kerestet i k
(amer.), 23.15 1911 (kínai)

RTL II

11.00 Érintés (amer.), 12.50
Szerelem második látásra
(amer.), 14.35 Az élet csajos
oldala (amer.), 15.00 A gyanú árnyékában, 19.00 CSI:
Miami helyszínelők (amer.),
20.00 CSI: A helyszínelők
(amer.), 21.00 Gyilkos ösztön (amer.), 23.00 Elveszett
(amer.)

M2

11.40 A k is herceg, 13.00
Sherlock, a jak, 13.40
Geronimo Stilton, 14.10
Gyerek versek, 14.40 Nils
Holgersson
csodálatos
ut azása a vadludak kal,
17.05 Jake és Sohaország
kalózai, 19.30 Peppa malac, 20.15 Eg yszer volt,
hol nem volt (amer.), 21.00
Én vag yok it t!, 0.50 K islány a k üszöbön 2 (amer.)

Duna tv

11. 30 C s í k s o m l yói p ü n kö s d i b ú c s ú , 14. 30 M a g y a r k r ó n i k a , 15.0 0 A
kő s z ív ű e m b e r f i a i (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
D o k t o r Sz ö s z i (a m e r.),
2 2 .11 A köl yö k (a m e r.),
2 3. 55 M a f f i a! (a m e r.)

Duna World

11.35 A menek ü lő embe r
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.45 Ha ngv illa , 15.20 Hog y volt?,
17.15 Csalá d-ba r át , 18.50
Térké p, 19.20 Í zőr zők ,
20.0 0 M i ndenből eg y va n ,
21.35 Csí k som lyói pü nkösd i búcsú , 1.45 A kő sz ív ű ember f iai (mag ya r)

Pozsony 1

13.15 Egy lépés a men�nyország, 15.15 A test
titkai, 16.10 Mit tudom
én, 17.50 Úttalan utakon,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Híradó, 20.25
Bajnokok Ligája – finálé, 23.10 Montalbano felügyelő (olasz)

Pozsony 2

12.40 Tudományos magazin, 13.00 Szlovák falvak enciklopédiája, 14.20
Horgászmagazin,
16.55
EL magazin, 17.45 Röplabda, 19.50 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.40 322
(csehszlovák), 22.15 A
híd (dán-svéd), 23.15 Az
utolsó portré

Markíza tv

10.15 K redenc, 11.45 Ovizsar u (amer.), 14.10 Vis�sza a múltba (amer.), 16.15
Hir telen 30 (amer.), 18.20
Így mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Ne bántsd
a lányomat! (amer.), 22.35
Bad Sister (amer.)

JOJ TV

9.10 A Simpson család,
10.45 Szülők felügyelet
nélkül (amer.), 13.00 Jon
Carter (amer.), 15.50 Építkezünk, javítgatunk, 16.30
Senki sem tökéletes, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Másnaposok
szerencséje
(amer.), 22.40 Good Kids
(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

6.0 0 Mesék , 9.25 K isas�szonyok (a mer.), 12.0 0
Ku ng Fu Pa nd a (a mer.),
13.45 Szaf f i (mag ya r),
15.20 Ser if f a z égből
(olasz),
17.25
R ipost,
18.0 0
Tények ,
18.50
A nag y duet t, 21.30 A
csúf
iga zság
(a mer.),
23.35 Dja ngo elszabadul
(a mer.), 2.50 Ha z udj, ha
t ud sz! (a mer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 9.10 Egyesült állatok (amer.), 10.55
Szerelmünk lapjai (amer.),
13.15 Neveletlen hercegnő 2
(amer.), 15.30 Nyomás utána! (olasz), 18.00 Híradó,
18.50 Cobra 11 (német),
19.55 Zűrös páros (kínai),
22.00 Az utolsó gyémántrablás (amer.), 0.00 Szerelmünk lapjai (amer.)

RTL II

9.45 Ne csókold meg a
menyasszonyt!
(amer.),
11.40 Segítség, bajban vagyok!, 16.40 Lenyűgöző teremtmények (amer.), 19.00
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 20.00 A (sz)ex az
oka mindennek (amer.),
22.00 Későnérők (amer.),
0.00 Gyilkos ösztön (amer.)

M2

12.25 Robin Hood kalandjai, 13.40 Geronimo
Stilton, 14.40 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludak kal, 15.55
Hoppi mesék, 17.05 Jack
és Sohaország kalózai,
17.55 Aladdin, 18.15 Szóf ia hercegnő, 19.30 Peppa malac, 20.15 Egyszer
volt, hol nem volt (amer.),
21.10 Mielőtt éjfélt üt az
óra (amer.), 23.41 Bosszú
(amer.), 1.20 Film klub

Duna tv

12.50 Rú zs és selyem,
13.55 Szerel mes f öld rajz ,
14.25
Neg yedévszá zad
neg yedéve, 15.30 A kőszív ű ember f iai (mag ya r),
17.0 0 Hog y volt?, 18.0 0
Hí radó, 18.35 Miss Fisher
rejtélyes esetei (ausz t rál),
19.35 Mag ya rország, sze retlek!, 21.05 K á r t yavá r
(a mer.), 22.06 A döntő
szava zat (a mer.)

Duna World

10.30 Vi r t uózok , 13.50
Jóna k len n i jó, 14.25 Rejt élyes X X. szá za d , 14.55
Rú zs és selyem , 15.25
Ö nök ké r t ék , 16.25 Tr ianon , 17.25 Csalá d-ba r át ,
19.25 Ha zajá ró, 20.0 0
Ga sz t roa ng yal, 21.35 Fo há sz a dél i végeken , 22.05
Vé r ző Mag ya ror szág

Pozsony 1

13.00 A z ajtó mögöt t,
14.05
Poi rot
(angol),
15.00 A z u rak szórakoznak (csehszlovák), 17.40
Menjü n k a ker tbe!, 18.15
A konyhám titkai, 19.00
Hí rek, 20.25 A z év embere, 22.05 Eg y asszony
illat a (amer.), 0.35 Poi rot
(angol)

Pozsony 2

14.05
Sz í nészlegend á k ,
15.25 A z élet örömei,
17.0 0 A menya sszony,
17.45 Röplabd a , 19.45
Est i mese, 20.0 0 H í r a dó,
20.10 Ha rc a nehéz v í zé r t
(nor vég), 21.40 I l lu st
r iou s Cor pses (a me r.),
23.35 Ten isz

Markíza tv

9.35 Spider-Man (amer.),
12.20 Chart Show, 14.25
Beépített szépség 2 (amer.),
17.50 Felvég, alvég, 19.00
Híradó, 20.30 Szeméttelep
(amer.), 23.05 Az igazság
nevében (amer.)

JOJ TV

11.50 Mennyei királyság
(amer.), 15.50 Új kertek,
16.50 Szuper nyaralók,
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 A mestergyilkos 2
(amer.), 22.40 Félelem
nélkül 2 (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

6.10 TV2 matiné, 10.30 Ha
igaz volna... (amer.), 12.35
Kung Fu Panda 2 (amer.),
14.20 Lúdas Matyi (magyar), 15.55 Seriff és az idegenek (olasz), 18.00 Tények,
18.55 Bumm!, 20.15 Ezek
megőrültek!, 21.25 Víkend
(magyar), 23.30 Michael
Clayton (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 Ezek megőrültek!,
21.55 Született szobalányok
(amer.), 22.55 Telenovella
(amer.), 23.25 Lángoló Chicago (amer.)

TV2

RTL Klub

56.40 Kölyökklub, 11.25
Zűrös páros (kínai), 13.35
Az utolsó gyémántrablás
(amer.), 15.35 A szentfazék (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Merida, a bátor
(amer.), 20.40 Micsoda nő!
(amer.), 23.00 Tüzes bos�szú (amer.),

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00 Hazug
csajok társasága (amer.),
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder
Klub, 15.50 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.50
Esőember (amer.), 20.30
Showder Klub, 23.00 Az
élet csajos oldala (amer.)

M2

12.25 Táncakadémia, 12.50
Gógyi felügyelő, 13.10 Pupákok, 13.30 A kis időutazók,
15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.25 Mesélj nekem!,
18.05 Dr. Plüssi, 19.45 Agi
Bagi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 János vitéz (magyar),
22.25 Odaát (amer.), 0.05 Az
élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.50 Jamie Oliver, 13.30
Zor ro (kolu mbiai), 14.20
Erdészház
Fal kenauban
(német), 15.15 A múlt árnyékában (szlovák), 16.20
Don Mat teo (olasz), 17.25
Jónak len ni jó, 18.35 A
heg yi dok tor (német- osz trák), 19.25 Napsütöt te
Tosz kána
(amer.- olasz),
21.20 Hawaii 5.0 (amer.),
23.05 Alpesi nyomozók
(osz t rák), 23.55 A reg ula
(amer.)

Duna World

11.35 Egy éj Velencében
(magyar), 13.40 Ízőrzők,
14.15 Öt kontinens, 14.45
Itthon vagy!, 15.05 Roma
magazin, 16.05 Az én világom, 16.25 Szenes Iván
írta, 17.20 Család-barát,
18.25 Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Hogy
volt?, 21.35 Csíksomlyói
csángó mise, 22.55 Prokop

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 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 Fehér mint a
hó, piros, mint a vér (olasz),
22.05 Riporterek, 22.35
Dr. Martin (szlovák), 23.30
Dempsey és Makepeace

Pozsony 2

11.40 Mesék, 11.55 Élő
panoráma, 12.25 Kerékpár utak, 13.20 Generációk, 15.00 Hogyan tovább,
15.30 Nemzetiségi magazin, 16.00 Találkozás az állatokkal, 18.30 Esti mese,
20.00 Hírek, 20.10 Dokumentumf ilm, 0.30 Tenisz

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

9.50 Tárgyalóterem, 12.20
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, 0.10
Zsaruvér (amer.)

TV2

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 Fókusz, 13.55 A kis
menyasszony (indiai), 15.05
Éjjel-nappal
Budapest,
16.15 1 perc és nyersz!,
17.25 Story extra, 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.30
Éjjel-nappal
Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.20
Castle (amer.), 22.20 XXI.
század, 23.20 A rejtély
(amer.-kanadai)

RTL II

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

M2

13.20 Rudi és Trudi, 15.00
Irány Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10
Peppa malac, 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

12.45 Jamie Oliver, 13.15
Zorro (kolumbiai), 14.05
Erdészház Falkenauban (német), 14.55 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), 22.20 Cédrusliget (amer.-kanadai), 0.40
Hawaii Five.0 (amer.)

Duna World

11.35 A szélhámos (magyar), 13.20 Minden tudás,
15.05 Nemzetiségi magazinok, 16.05 Útravaló, 16.25
Szenes Iván írta, 17.20 Család-barát, 19.00 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!, 14.35
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), 23.00 Mindenáron

Pozsony 2

12.40 Kerékpártúra, 16.05 Találkozás az állatokkal, 16.30
Horgászoknak, 17.15 Szlovák
falvak enciklopédiája, 18.30
Esti mese, 20.00 Hírek, 20.10
Titkos dokumentumok, 21.00
Riválisok, 22.30 Talkshow

Markíza tv

12.00 Monk (amer.), 13.50
A farm, 15.00 Rendőrségi
esetek, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 10 évvel fiatalabb, 21.40 A farm, 22.50
Esküvő első látásra, 0.50
Két és fél férfi

JOJ TV

12.20 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,
22.45 Zsaruvér (amer.)

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
Ezek megőrültek!, 21.55
Vissza a jövőbe (amer.), 0.25
Hűtlen vágyak (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.40 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal
Budapest,
16.00 Celeb vagyok, ments
ki innen!, 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 22.30
Házon kívül, 23.30 CSI: Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

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
Pimaszú r átcuccol, 23.00
Barátok közt, 23.30 Az élet
csajos oldala (amer.)

M2

13.30 A kis időutazók, 14.35
Lucas és Emily, 14.50 Irány
Dínóföld!, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 16.10 Peppa malac,
17.35 Béci és Réci, 18.55 Bori,
19.45 Agi Bagi, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.00 Holnap tali! (magyar), 22.35 Odaát (amer.), 0.20
Az élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Jamie Oliver, 13.15
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),
23.05 Ryan közlegény megmentése (amer.)

Duna World

11.45 Motorbicikli (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!,
14.35 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
Kapj el, ha tudsz! (amer.),
22.35 Gyilkosságok (francia), 0.10 Dempsey és Makepeace (angol), 0.55 Manara felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 14.35 A diagnózis, 15.30 Magyar magazin, 16.00 Találkozás az
állatokkal, 17.15 Kerékpározás, 20.00 Híradó, 20.50
Dokumentumfilm,
22.30
Művészetek, 23.50 Csehszlovák filmhíradó

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
12.00 Mon k (amer.), 13.50
A far m, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.00 Hírek, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35 A
far m, 23.15 K redenc, 23.45
Két és fél férf i (amer.),
0.40 Mon k (amer.)

JOJ TV

9.50 Tárgyalóterem, 12.20
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), 22.00
Harc a selyemútért (kínai),
0.10 Zsaruvér (amer.), 1.10
Nyomtalanul (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

PÉNTEK
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
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 Ezek megőrültek!, 21.55 A szultána
(török), 0.15 Különvélemény (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.40 A
kis menyasszony (indiai),
14.45 Éjjel-nappal Budapest, 16.00 Celeb vagyok,
ments ki innen!, 17.25
Story extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.30 Éjjelnappal Budapest, 20.45
Barátok közt, 21.20 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

12.25 Táncakadémia, 13.30
A kis időutazók, 15.35 Állatkert a hátizsákban, 17.35
Béci és Réci, 18.05 Dr. Plüssi, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.00 Holnap tali (magyar),
22.40 Odaát (amer.), 0.20
Az élet megy tovább (brazil)

Duna tv

12.45 Jamie Oliver, 13.15
Zor ro (kolumbiai), 14.05
Erdészház
Falkenauban
(német), 14.55 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),
21.00
Fábr y, 22.25 Bérgyilkos a
szomszédom (amer.-kanadai), 0.05 Az ötödik pecsét
(magyar)

Duna World

11.40 7 kérdés a szerelemről és 3 alkérdés (magyar),
13.20 Kék bolygó, 14.05
Magyar krónika, 15.05
Nemzetiségi
műsorok,
16.00 Az én világom, 16.25
Szenes Iván írta, 17.20
Család-barát, 18.30 Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Szenes Iván írta,
21.35 Maradj talpon!, 22.35
Ridikül

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 , 16.55 A heg y i dok t or
(né met- osz t r á k),
17.45
Pá r baj, 19.0 0 H í r a dó,
20.25 Fi l m mú zeu m , 21.25
A m af f ióz ók , 22.25 Törvé ny é s re nd , 23.55 D iagnóz is: G y i l kosság (a me r.)

Pozsony 2

11.40 Tör pék, 11.55 Élő panoráma, 14.20 Művészetek,
15.00 Tenisz, 19.00 Esti
mese, 20.00 Hírek, 20.10 A
diagnózis, 20.35 Tudományos magazin, 22.30 Háborús naplók, 23.20 Rendőrség, 23.40 Tenisz

Markíza tv

10.10 Családi tör ténetek,
12.15 Mon k (amer.), 14.10
A far m, 15.00 Rendőrsé gi esetek, 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 (amer.)

JOJ 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, 0.00 Zsaruvér (amer.)

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
Ezek megőrültek!, 21.55
Blöff (angol-amer.), 0.15
Backstrom nyomozó (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.00 Fókusz, 13.40 A kis
menyasszony (indiai), 14.45
Éjjel-nappal Budapest, 16.00
Celeb vagyok, ments ki innen!, 17.25 Story Extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.45 Barátok közt, 21.25 Álmomban már láttalak (amer.)

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

12.45 Jamie Oliver, 13.30
Zorro (kolumbiai), 14.20
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.10 A múlt árnyékában (szlovák), 16.10
Don Matteo (olasz), 17.10
Ridikül, 18.00 Híradó,
18.35 A hegyi doktor (német-osztrák), 19.25 Maradj
talpon!, 20.25 Az elveszett
aranyváros
fosztogatói
(amer.), 22.10 Agatha Raisin (angol), 23.00 Uram,
segíts! (olasz)

Duna World

11.20 Torquato Tasso (magyar), 13.45 Rúzs és selyem, 14.45 Esély, 15.35
Öt kontinens, 16.05 Az én
világom, 16.25 Szenes Iván
írta, 17.20 Család-barát,
18.30 Hazajáró, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök
kérték, 21.35 Maradj talpon!, 22.35 Ridikül, 23.55
Mindenki akadémiája

Pozsony 1

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 Pillangó a vállon
(francia), 1.55 Talkshow

Pozsony 2

11.50 Tör pék , 12.05 Élő
pa noráma , 13.0 0 Ten isz ,
17.45
Szia , Szlová k ia!,
18.30 Est i mese, 20.0 0
Hí radó, 20.10 A család ,
20.35 A 11. pa ra ncsolat
(szlová k), 21.45 A vad ászat (d á n), 0.35 Ten isz

Markíza tv

10.00 Családi tör ténetek,
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 Nap, széna,
erotika (cseh), 0.10 Mon k
(amer.)

JOJ TV

9.50 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 CSI: New
York (amer.), 13.40 Tárgyalóterem, 14.14 Rendőrök
akcióban,
15.45
Kényszeres
vásárlók,
17.00 Híradó, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 James
Bond (amer.), 23.00 Riválisok (amer.)
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

június
június
június
június
június
június
június

3-án
4-én
5-én
6-án
7-én
8-án
9-én

Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert
Róbert
Medárd
Félix

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Halász Tibor és a pati Ďuričeková Kinga, a budapesti Ember Zoltán és a komáromi Vörös Csilla, a budapesti Flandera Balázs és a
komáromi Morvay Olga, a martosi Mester Štefan és
az ógyallai Petrinová Andrea, a nagykeszi Hamerlik
Endre és Szűcs Csilla.
Gútán: a gútai Madarász Marián és Őszi Edina
Érsekújvárban: az érsekújvári Tamaškovič František
és az ógyallai Balážová Eliška.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: az érsekújvári Németh Tamara és Mészáros Karolína, a szőgyéni Zelenai Ronald, az örsújfalusi Kocsis
Noémi, a gútai Molnár Ádám, a martosi Vechterová Zara és Ondró Maya, a besenyői Lőbb Nicolas,
a lakszakállasi Pirosková Tiffany, az ógyallai Trenčík
Zoltán, a hetényi Kosdi Tamás, a párkányi Németh Peter, a véki Hatin Gabriel, a farnadi Zemanová Saskia,
a komáromi Kurucz Alex, Kozhaykin Iaromír, Dudáš
Zsóka és Kosický Michal.

A Dunatáj receptkönyvéből

GRILLEZETT KARAJSZELET
EPERSALÁTÁVAL
Hozzávalók:
8 szelet sertéskaraj
30 dkg eper
1 fej lilahagyma
1 db lime
1 nagy csokor
friss koriander
só
bors
olivaolaj

Hozzávalók:
A piskótához:
6 db tojás
6 ek cukor
6 ek finomliszt
1 kk sütőpor
1 vaníliás cukor
A krémhez:
10 dkg vaj
½ dl víz
15 dkg eper
1 csomag eperízű pudingpor

Elkészítése:
A lilahagymát apróra vágjuk, besózzuk és néhány percig állni
hagyjuk. A koriandert felaprítjuk. Az epret megmossuk, kicsumázzuk és kis darabokra vágjuk.
Egy tálban összekeverjük az epret, a koriandert és a kicsit kinyomkodott hagymát. Ízlés szerint borsozzuk, meglocsoljuk a
zöldcitrom levével és pár csepp olivaolajjal.
A hússzeleteket kicsit kiklopfoljuk sózzuk, borsozzuk. Grillen
vagy grillserpenyőben pár perc alatt mindkét oldalukon készre sütjük. Vigyázzunk, hogy ne süssük sokáig, mert könnyen
kiszárad!
Ízlés szerint alakíthatunk az összetevőkön. Ha nem szeretjük a
koriandert, vagy nem jutunk hozzá, helyettesíthetjük akár friss
petrezselyemzölddel is.

Elkészítése
A tojásokat a cukrokkal 10 perc
alatt gépi habverővel habosra keverjük, majd hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet. Szilikonos
sütőpapírral kibélelünk egy nagy
méretű gáztepsit, bele öntjük és
elsimítjuk a masszát. 175 fokra
előmelegített sütőben 15 perc alatt
megsütjük.
Porcukorral meghintett nagy
konyharuhára borítjuk, majd feltekerjük. A szalvétában hagyjuk
kihűlni.

S Z U D O K U

Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉS
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.
Szomorú szívvel emlékezünk június
5-én, halálának hetedik évfordulóján

Baran Lacikára,

aki 19 évesen távozott szerettei köréből.
Emlékét örökké őrző szerető szülei,
testvére, nagyszülei és Veroni.

A

3 dl tej
3 ek cukor

A krém készítése:
Az epret a vízben a cukorral megfőzzük, majd kézi
botmixerrel pürésítjük.
A pudingport elkeverjük
a tejjel és hozzáöntjük,
majd sűrűre felfőzzük.
Kihűtjük és a vajjal
krémesre keverjük. A
tekercset kibontjuk a
szalvétából és krémmel
megkenjük. Újból feltekerjük, majd hűtőben jól
lehűtjük. Szeletelés előtt
meghintjük vaníliás porcukorral.
* Eladó 2-szobás lakás (részlegesen átépített, 61 m2) az
Eötvös utcában. Tel.: 0905/217
363,

REKOM
Rekonštrukcia bytov. Lakásfelújítás.
Tel.: 0948 622 051,
0905 450 570

H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi Prágay Anett (43 éves),
Bartíková Anna (86 éves), Rigó Mikuláš (78
éves), a bátokeszi id. Brúder Gábor (55 éves), a
csallóközarasnyosi Bereczk Eszter (82 éves), a
dunamocsi Szabó László (67 éves) és az újgyallai Mičová Valéria (57 éves).

Banános csoda

* Eladók nagyobb menynyiségben borosüvegek (50
literes és attól kisebb). Tel.: 0915
661968.
* Eladó régi családi ház 16 áras
telken Naszvadon megbízható,
fizetőképes vevőnek. Tel.:
035/7692 028.
* Eladó kétszobás, teljesen
átépített lakás a Béke utcán
saját fűtéssel, új konyhafallal,
új
gardróbbal,
alacsony
rezsivel. Ár: 35 000 euró. Tel.:
0905 693137.

Németországi
betanított munkára
férfi és női munkaerőt
keresünk.
Szállás és munkába járás biztosítva (kiutazás és étkezés önköltséges).
Tel.: 003634 785 465
hétköznapokon 8 és 16 óra között.

RÖPLABDA

Hatalmas siker a röplabdabajnokságon

Az elmúlt hetven év legnagyobb sikerét érte el a komáromi Selye János Gimnázium röplabdacsapata, hiszen a Nagyszombatban megtartott országos röplabdabajnokságon a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A fiúk az elmúlt hónapok- (IV. A), Gyurenka Ádám (V.
ban rendkívül keményen N), Gyurkovics Bence (V.
edzettek és készültek a baj- N), Halász Viktor (V. N), Jánokságra, hiszen iskolánk nosdeák Márk (V. N), Jenei
még soha nem ért el orszá- Máté (IV. B), Králik Máté (I.
gos helyezést labdajátékok C), Sánta János (I. A), Százvai
versenyén.
Ádám (IV. C), Vörös Csanád
Az országos 3. helyezés mel- (III. B). A versenyre Hengelett további rendkívüli siker- rics Péter készítette fel őket.
nek tekinthető, hogy isko- Ezúton is gratulálunk a fiúklánk diákja, Százvai Ádám nak a rendkívüli eredménylett a torna legjobb játékosa. hez, s bízunk benne, hogy a
A csapat tagjai: Balogh jövőben is hasonló sikereket
Kristóf (IV. A), Dobroczki érnek el diákjaink!
Tamás (III. D), Fiala Tamás
Vajányi Orsolya
Megérdemelten jutalmazták a bajnokságon nyújtott
teljesítményéért Százvai Ádámot a torna legjobb játékosa címmel

felhívása
ügyvezető igazgatói posztra
(funkció betöltésének várható kezdete 2017/09)

Az ügyvezető igazgató elsősorban:
irányítja a szervezet mindennapi működését, koordinálja annak pénzügyi és személyügyi politikáját * felügyeli a szervezet
gazdálkodását * biztosítja a szervezet tevékenységének éves tervét, kidolgozza a régió
idegenfogalmának koncepcióját * bebiztosítja a költségvetés-javaslat összeállításához
szükséges anyagokat * jelentést készít a
szervezet tevékenységéről * együttműködik
a régió más idegenforgalmi szervezeteivel
Végzettség és egyéb követelmények
felsőfokú végzettség II. szintje – gazdasági, menedzsment, marketing és turizmus szakon szerzett végzettség előnyt
jelent * legalább 2 év vezetői tapasztalat
* menedzseri és szervezési készségek *
a hatályos jogszabályok ismerete turizmus, önkormányzati működés, közigaz-

gatás illetve könyvelés terén – egyéb
területek ismerete előnyt jelent * a a
szlovák és a magyar nyelv aktív ismerete szóban és írásban * legalább egy világnyelv aktív ismerete (angol vagy német) írásban és szóban, egyéb nyelvek
ismerete előny * önállóság, felelősségteljesség, rugalmasság, jó kommunikációs képesség * projektírási tapasztalat,
illetve a grantok ismerete előny * büntetlen előélet * számítógép-felhasználói
ismeretek * „B”- típusú jogosítvány
Csatolandó dokumentumok:
szakmai önéletrajz * motivációs levél *
legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolata * 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány * Duna
Mente TDM fejlesztési koncepciója írásban
– legfeljebb 3 oldal terjedelemben * bele-

egyezési nyilatkozat a pályázó személyi
adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvénye értelmében.
A pályázatot a jelentkezés részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban
postán legkésőbb 2017. június 16-ig kérjük
elküldeni a következő címre: Komáromi Információs Iroda, Klapka György tér 1., 945
01 Komárom a következő megjelöléssel:
„ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
NE BONTSA FEL”.
A kérvénybe kérjük beleírni a pályázó
telefonos elérhetőségét, illetve az emailcímét. Interjúidőpontról a feltételeket teljesítő jelentkezőket telefonon vagy emailban informáljuk.
Stubendek László mérnök
a társulás elnöke

S P O RT H O R G Á S Z AT

A Szlovák Horgászszövetség komáromi városi szervezete a
komáromi MMpeca horgászüzlettel karöltve rendezi meg a
Komáromtól 7 km-re fekvő Keszegfalva határában található Konkoli horgásztaván az 1. MMpeca Konkoli Carp Cup
2017 elnevezésű bojlis csapatversenyét.
Maga a verseny 2017. június 30-án 4 órakor kezdődik és egészen 2017. július 5-ig, reggel 8 óráig tart megszakítás nélkül.
Összesen tehát 124 óra áll a versenyzők
rendelkezésére, hogy megmutathassák
ügyességüket, rátermettségüket. Azért
esett a verseny erre az időpontra, mert
a hatályban lévő szlovákiai jogszabályok csakis július 1-jétől engedélyezik a
non-stop horgászatot. A versenyen csak
a pontyot, valamint az amúrt pontozzák,
betartva az előírt minimális 3 kg-os alsó
súlyhatárt. Minden kifogott halat a bírók általi mérés, dokumentálás, illetve ellátás után visszaengednek éltető elemébe. A versenypályát két szektorra oszták. A szervezőbizottság a komáromi
városi horgászszövetséggel karöltve a verseny előtt kb. 10 mázsa
3-5 kg átlagsúlyú pontyot helyez ki a tóba.
Fuisz Attila

KAJAK-KENU

LABDARÚGÁS

III. liga – 31. forduló
Előrehozott 37. forduló
Vágtölgyes – Komárom 0:0 A tabella hatodik Bős – Komárom 2:2 (2:1) Az éllovas komáhelyén álló hazai csapat mindenképpen pontot romi csapat támadó játékkal kezdett és a valaakart rabolni az éllovastól. A találkozó első pil- mikori bősi játékos, Faragó a 15. percben meglanatátóĺ folyamatosan támadták a komáromi szerezte a vendégek első gólját. Három perccel
A szegedi világkupán is több komáromi versenyző rajtolt. A világ legnevesebb versenyzői kökaput, a védelem azonban sorra meghiúsította később a védelem hibájából egyenlítettek a
zött is jó helyezéseket értek el, jelezve azt, hogy a sportévben további éremmel gyarapíthatják
azok sikerességét. Az első valóban veszélyes bősiek, sőt négy perccel később egy lepattanó
a klub győzelmi falát.
helyzet a 38. percben alakult ki, ekkor viszont labda a komáromi kapuban kötött ki. A második
Az előfutamok második helye csak a 8. helyen végzett. Tár- Péter, Jankovec Martin, Beňo
a komáromi Kurucz lövése izzasztotta meg a félidő egyértelműen a komáromiak fölényét jeután kellemetlen meglepetést sa, Botek Ádám 9. lett és nem Ľubomír és Zaťko Miroslav
vágtölgyesi kapust. A második félidőben ugyan lezte, viszont eléggé sokat kellett várni a támaokozott, hogy a K1 M 1000 jutott be a döntőbe. A K4 M legénységű hajó az A futam 8.
aktívabbak voltak a vendégek, de gólt már dások eredményességére. A találkozó 73. percm-es futamában Gelle Péter 500 m-es futamában a Gelle helyezettje lett.
egyik csapat sem tudott szerezni. Komárom ében Obert volt az, aki a bősiek védelmi hibáját
A K4 M 500 m-as hajó – Vlček
71 ponttal biztosan áll a tabella élén, a kihasználva döntetlenre módosította a találkozó
Erik,
Tarr
Juraj,
Myšák
Denis
TEREMKERÉKPÁROZÁS és Linka Tibor – az előfutamok csapata
mögötte levő Lednicrónának 61 pontja van.
eredményét.
Rendkívüli sikert ért el a múlt hét végén a gútai művészi kerék- 1. és 2. helyezése után a 6. lett.
– belőtte a hazaiak második vendégek nem érkeztek meg a
IV. liga – 27. forduló
pár klub junior lány négyese, akik a Prágában megrendezett Ez a legénység lényegében elő- Gúta – Alsószeli 2:0 (0:0) An- gólját * Család – Ímely 0:3 találkozóra * Szilos – Örsújfalu
junior Európa-bajnokságon a harmadik helyet szerezték meg.
ször mutatkozott be ebben az nak ellenére, hogy az első játék- (0:) Jogosan búslakodtak a 6:2 (5:1) A tabella sereghajtója
Hajdú Andrea vezetőedző mint Gútán. A Domin Henriett, összeállításban és a moszkvai részben is érezhető volt a hazai családi szurkolók, hiszen csa- képtelen volt védekezni a hazaszavait idézve ezúttal nem Kulich Eszter, Mihalics Panna 2016-os eb-győztes reménytel- csapat fölénye, az alsószeliek patuk folyamatosan támadta a iak támadásai ellen. Az első gól
nagy elvárásokkal vágott neki és Domin Anasztázia alkot- jes teljesítményt nyújtott. Leg- védelme sokszor bravúrosan vendégeket, az ímelyi védelmet a 4. percben Géč révén született
az utánpótlás csapat a konti- ta négyes azonban rendkívül közelebb június 2-án, Belgrád- működött. A találkozó 71. perc- azonban nem tudták kijátsza- (aki a 45. percben duplázott),
nensviadalnak, mivel olyan látványos bemutatójuknak kö- ban rajtolnak.
ében Oláh Tamás volt sikeres, ni. Ezzel szemben, lényegében erre még Kele a 9. percben váországok képviselőivel kellett szönhetően a bronzérmet sike- A K1 6x500 m-es vegyes pá- aki Zuzula átadásából megsze- az első felfutásból a találkozó laszolni tudott. Ezután viszont
ros (Gelle Peter és Mládková rezte a gútaiak számára a veze- 8. percében Kender belőtte az a szilosiak ideje következett,
megmérkőzniük, ahol sokkal rült megszerezniük.
akik sorozatban használták ki a
nagyobb hagyománya van a Sorrend: 1. Németország, 2. Kmeťová Ivana) bronzérmes tést, majd bő tíz perccel később ímelyiek első gólját, s a 11. vendégek védelmi hibáit. A 23.
percben
ismét
ő
volt
a
gólszerlett.
művészi
teremkerékpárnak, Svájc, 3. Szlovákia – Gúta.
– ugyancsak Zuzula átadásából
percben Babiš A., a 40. percben
ző. A második félidőben a csa- Németh, majd a 42. percben Baládiak csak néha-néha léptek át biš B. növelte a hazaiak előnyét.
az ellenfél térfelére, szinte csak A második játékrészben is bea védelemre összpontosítottak, csülettek küzdöttek a vendégek,
IV. DGS jótékonysági futás
viszont a 83. percben Oršolík ám a szilosiak mindvégig iráIdén negyedik alkalommal került megrendezésre Gútán a
tovább növelte a vendégek gól- nyítani tudták a játék menetét. A
DGS jótékonysági terepfutóverseny. Az egyre népszerűbb
jainak számát. * Szentpéternek 72. percben öngóllal növekedett
jótékonysági futáson idén 450 regisztrált jelentkezőből 428szünnapja volt * A táblázatban az előnyük, majd a 78. percben
an sikeresen teljesítették a távokat. Idén is 3, 6 és 12 km-es
1. Párkány (52 pont), 2. Ímely Havlík még szépítette a vendétávon folyt a verseny.
(51 pont), 9. Gúta (34 pont), gek eredményét * Keszegfalva
– Bátorkeszi 0:7 (0:3) A ven11. Szentpéter (29 pont)
A rendezvény idei nagyköve- szemmel mondott köszönetet
dégek semmit sem hagytak a véV. liga – 27. forduló
te Ungvári Miklós, a magyar támogatóinak. Nem hitte el,
letlenre, a találkozó 2. percében
Zselíz
–
Marcelháza
2:0
(0:0)
judo olimpikon (mellesleg hogy ennyien szeretik, segítik
Barton, majd a 6. és 20. percben
Annak
ellenére
győzött
a
zselí2. lett a 6 km-es férfi kategó- és bíznak gyógyulásában.
Németh góljával megszerezte a
zi
csapat,
hogy
öt
kulcsjátékoriában) és Hegyi Barbara, a
A szervezők mottója:
vezetést. Ezután a keszegfalvai
suk
nem
lépett
pályára
*
Ekel
Vígszínház művésze (6 km-es „Egyetlen parancs van, a töbcsapat csak a védekezésre szo–
Hontfüzesgyarmat
1:0
(1:0)
távot teljesítette) volt. A futók bi csak tanács: igyekezz úgy
rítkozott. A második félidőben
A
találkozó
első
percében
Hraközött ott volt a komáromi érezni, gondolkozni, cselekedKonc (55. perc) és Száraz (62.
bovský szerezte meg csapata perc) folytatta a gólözönt, ameKeszegh Béla alpolgármester, ni, hogy mindennek javára
góĺját
és
egyben
a
három
pontot
Kovács Gerzson komáromi legyél. Egyetlen ismeret van,
lyet a 75. percben büntetőből Néis * Nagygyöröd – Ógyalla 1:1 meth, majd a 76. percben Blaho
városi képviselő és természe- a többi csak toldás: Alattad a
(0:0)
Több
gól
is
születhetett
tesen Telekes Péter (Pepe), a föld, fölötted az ég, benned a
gyarapított * Dunaradvány –
volna, de mindkét csapat védel- Nemesócsa 5:0 (3:0) A találkoVígszínház művésze is.
létra.” (Weöres Sándor)
me jól szerepelt. Az első gólt zó 2. percében Sebők nyitotta ki
A futók csoportosan keresték Utószóként:
Felvételeinken: A szervezőbizottság hét tagja, ám valójáa 69. percben a gyallai Gelle a gólzsákot, majd a 15. percben
fel a tolókocsiban üldögélő Alig pár fiatal van abban a ban nyolcan voltak, csak éppen a hangtechnikus a fénykérúgta * Zsitvabesenyő – He- Tóth igazolta, hogy a radványiak
Kürti Csillát, akinek újabb csapatban, amelynek tagjai be- pezéskor lemaradt (lent, jobbra). Balra lent Kürti Csilla,
tény 1:0 (0:0) Kis szerencsével jó formában vannak. Az első félműtétjeit támogatják majd a bizonyították, hogy napjaink a további operációkra váró gútai kislány, akinek a megsea találkozó győztese a vendé- idő végéig Danczi gólja is ezt birajtpénzből. A mosolygós, vi- elembertelenedett világában gítésére rendezték meg a DGS Sprintet. Lent a hat futam
gek csapata is lehetett volna * zonyította (22. perc). A második
dám lány, akinek szervezetét sem veszett ki az emberekből egyik rajtja, illetve az első befutók láthatók. A 3 km-es táv
Naszvad – Bellegszencse 3:1 félidőben erősítették védelmüket
egy ritka reumafajta támadta a humánum, a segíteni akarás.
győztese Mihalek Patrik, a nőknél Marosi Krisztina, a 6
(3:1) Az első gól az 5. percben a vendégek, de az 51. percben
meg, s gyógyulása akár éve- Minden tisztteletünk az övék!
kilométeres távon Szabó Viktor győzött, a nőknél Zsidek
született a vendégek révén. Ez- Danczi duplázott, majd 65. percket is igénybe vehet, könnyes
Erika, a 12 km-es távon Krascsenits Dávid, a nőknél Söregi
után viszont a hazaiak kézben ben Szmrecsek beállította a végÁgi futott át elsőként a célvonalon.
tartották a mérkőzés irányítását. eredményt * Dunamocs – MarA 10. percben Molnár egyenlí- celháza B 2:2 (1:1) Mindvégig
tett, majd a 13. percben Dibúz, kiegyensúlyozott találkozó folyt
illetve a 30. percben Varga iga- a pályán, kis szerencsével a marcelházi fakócsapat győzelmet is
zolta a naszvadiak fölényét * arathatott volna. A mocsiak réA táblázatban 2. Marcelhá- széről született az első gól Palusza (50 pont), 7. Naszvad (39 ka (23. perc) lövéséből, amelyre
pont), 10. Ekel (36 pont), 12. a 30. percben Šenkár válaszolt.
Ógyalla (32 pont)13. Hetény A 48. percben egy szerencsét(31 pont)
len öngól után a marcelháziak
VI. liga – 28. forduló
szerezték meg a vezetést, de az
Május 19. és 21. között a portugáliai Montemorban mutatkozott be a komáromi Botek Adam
társával, a 19 éves Fraňo Milannal a K2 500 m-es és a K2 1000 m-es futamban. A rövid távon
második, a hosszú távon negyedik helyet szereztek.

AT L É T I K A

IV. Futás a gazdátlan kutyusok megsegítéséért

Szombaton Lakszakállason rendezték meg a kóbor kutyák megsegítésére meghirdetett jótékonysági
futóverseny negyedik évfolyamát. A versenyen, amely először volt része az atléták Duna Kupa verKép és szöveg: Jakab István
senysorozatának, 159 felnőtt és 120 gyermek vett részt.

Perbete – Izsa 9:2 (5:2) A nap
hőse ezúttal Rigó volt, aki a találkozó 2., 16., 22., 38. és 55. percé
ben gólcsúcsot döntve, öt gólt
rúgott. Nem kell szégyenkeznie
Badalának sem, aki (11., 70. és
73. perc) mesterhármast vallhat
magáénak A kegyelemdöfést a
81. percben Matús adta meg. Az
izsaiak a 12. percben Riszdorfer, majd a 32. percben Keszeg
góljával szépítettek * Vágfüzes/
Kava – Csallóközaranyos 1:0
(0:0) Az első félidőben mindkét csapat igyekezett a másik fél
kapuját bevenni, ám a védelem
mindkét félnél jól teljesített. A
második félidőben már aktívabb
volt a hazai csapat, ám csak a
78. percben született gól Csizmadia révén * Búcs – Újgyalla
0:0 A mérkőzés végeredménye
ellenére sem volt unalmas a találkozó, mindkét fél dolgozott ki
gólhelyzetet, de ezúttal a csatárok nem remekeltek * FK Aktív
– Madar kontumációs 3:0 A

50. percben Janík egyenlített * A
bajnoki táblázatban 1. FK Aktív (71 p.), 2. Perbete (65 p.), 3.
Marcelháza B (54 p.), 4. Bátorkeszi (54 p.), 5. Újgyalla (48 p.),
6. Dunamocs (48 p.), 7. Izsa (43
p.), 8. Csallóközaranyos (41
p.), 9. Szilos (39 p.), 10. Madar
(35 p.), 11. Nemesócsa (30 p.),
12. Búcs (28 p.), 13. Keszegfalva (25 p.), 14. Dunaradvány
(21 p.), 15. Vágfüzes (20), 15.
Örsújfalu (15 p.)

VII. liga – 22. forduló
Pat – Szentpéter B 4:0 (2:0)
góllövők: Kuchta 2, Martinko
és Czúth * Tany – Ifjúságfalva 2:5 (0:3) góllövők: Molnár, Marton, illetve Negyedi
2, Komrhel, Károlyi és Dobi *
Bajcs – Bogya/Gellér 4:3 (3:0)
góllövők: Zácsik 2, Paluska,
Bagin, illetve Czirok 2 és Győri * Szünnapja volt Bogyarét,
Nagysziget, Csicsó és Megyercs csapatainak. – cseri -
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