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Nem éppen dicséretre méltó

Első helyen a komáromi KOMVaK…
Miközben még mindig nem biztos, hogy a komáromi önkormányzat jövő heti ülésén megtárgyalják-e a képviselők a legtöbb problémát
okozó városi cég, vagyis a víz- és kanalizációs
művek gazdasági helyzetét, a TIS, vagyis a
Transparency Internacional Slovensko értékelése szerint titkolózásban szlovákiai első!

Hogy mi kell ahhoz, hogy valaki népszerűsítse a városát?
Elsősorban kezdeményezőkészség, jó adag önfeláldozás,
szervezőkészség. Mindez megvolt a gútai Szekeres vendéglő tulajdonosában, a Vízimalom Környezetvédelmi Társulat vezetésében, amikor a dögösi üdülőparkban másodszor
is megrendezték a Gútai Rodeot. Azzal viszont ők sem számolhattak, hogy több, mint háromezer érdeklődő lesz kíváncsi a lovak szlalomozására, vágtájára, hiszen a verseny
kezdetére már fel lehetett volna írni Európa leghosszabb
fedett fahídjának bejáratára, hogy MEGTELT! Az viszont
biztos, hogy a messze földről is érkező vendégek elismerésüknek adtak hangot a szervezéssel, a fogadtatással kapcsolatban. Jövőre, a harmadik vágtán is itt akarnak lenni.
Több ifizsokéjukat viszont már a felnőttek kategóriájában
láthatjuk viszont. Minderről lapunk 3. oldalán is írunk.

Összesen 81 szlovákiai céget
ellenőrzött a TIS, amelyek évi
9,5 milliárdos közpénzből gazdálkodnak. Gabriel Šipoš, a
TIS vezetője fontosnak tartotta
a felmérést, amelyből kiderült:
– A cégek menedzsereinek tevékenységét a helyi, vagy or-

szágos politikusokéhoz képest
sokkal sűrűbb homály fedi –
mondta az értéklést elemezve.
Valószínűleg más vízművek
sem tartják fontosnak gazdasági
helyzetük nyilvánosságra hozását, hiszen az értékelés 47. helyére került az Észak-szlovákiai

Öngyilkosságot kísérelt meg

Vonat elé vetette magát egy 56 éves nő Komáromban, a Vág
felett vezető vasúti híd közelében. A nő rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, még a helyszínen újra kellett éleszteni.
Tekintettel arra, hogy csütörtökön a transzformátorállomás
átépítése miatt a komáromi kórházban áramszünet volt, a
beteget az érsekújvári kórház trautamológiai, illetve idegsebészeti osztályára szállították. Az életfunkciók stabilizálása
után azonnal agysebészeti beavatkozást hajtottak végre rajta. Állapota továbbra is életveszélyes.

Mindenki egyenlő, vagy azért mégsem... (2.)

Kell a pénz Komáromnak, de milyen áron?
Folytatjuk múlt heti számunkban elkezdett elemzésünket, amelyben arra
szeretnénk felhívni azt illetékesek figyelmét, hogy Komáromban bizony
furcsa ellentmondások tapasztalhatók a városi telkek, illetve az azokat jóhiszeműen, évek óta saját tulajdonuknak hívők telekrendezése terén.

Érdekesen alakultak a BDÚ
alapján kiszabható városi telekbérleti díjak is: míg az eladásnál a BDÚ fokozatosan
30-40%-ra csökkent, a telekbérlet az évek során maradt a
BDÚ 15%-a. Így alakult ki az
a paradox helyzet, hogy egy
komáromi városi telek ára
(átlagban 20-25 euró/m2/év)
majdnem egyenlő a kétéves
bérlet árával (8-10 euró/m2/
év) – a BDÚ alapján! Tehát
Komárom város vagyonának
kétévente meg kellett volna
duplázódnia! Tegyük gyorsan
hozzá – papíron. Azért papíron, mert egy, a város által elkészített kimutatás alapján az
ún. harmadik személy tulajdonában lévő épületek alatti
városi telkek bérleti szerződéseinek az átlagára 1,014
euró/m2/év. Tehát körülbelül
annyi, mint egy bírósági szakértő által meghatározott bérlet
nagysága.
Egy lakossági panasz alapján
a városi hivatal nemrég alapelveket dolgozott ki a telekrendezések meggyorsítására.
Ez 1 650 fizikai személyt,
többnyire tömbházi lakások
tulajdonosait
(családtagjaikkal együtt mintegy 6 000
polgárt) és több jogi személyt
érint, akiknek épületük városi telken áll és további több
száz tulajdonost, akik városi
telket használnak. A benyújtott alapelvek szerint a város
záros határidőn belül elad-

hatta volna az épületek alatti
és a körülöttük elterülő városi
telkeket az építmény tulajdonosainak. A körülöttieket
csak akkor, ha azt az épület
tulajdonosai rendesen használták, törődtek vele. A cél tehát
helyes, végre rendezni kell

több száz telek tulajdonjogát.
De most jön a vitatott kitétel:
Mindenkinek, aki megveszi (a
telek pontértéke alapján legalább a felértékelt árért, vagy
annak kétszereséért), de nem
volt előzőleg bérleti szerződése
a várossal (a telkek kb. 90%-

a), jogalap nélküli használat
címén, a törvény szerint 2
évre visszamenőleg, bérletet
kell fizetnie. Csakhogy nem
az 1,014 euró/m2/év átlagárat,
hanem ennek 8-10-szeresét, a
15%-os BDÚ alapján. A bérlet szerződéssel rendelkező
keveseket, függetlenül attól,
hogy 0,099 euró/m2 összeget,
illetve valamivel többet fizettek évenként, ez a visszamenőleges bérleti díj nem érinti.
(Folytatás a 3. oldalon)

Anonymus szerint Gyula és Zombor a honfoglalók hetedik vezérének, Téténynek az unokái
voltak, akiktől a Maglód nemzetség származott. Valószínű, hogy a falu névadója a nemzetség Maglód nevű leszármazottja lehetett. 1344-ben mint királyi embert, Maglódi Domokost
említette egy oklevél. A mintegy tízezer lakosú kisvárosban született Szeberényi Lajos (18201875) költő, teológiatanár, itt járt általános iskolába Domján Edit (1932-1972) színésznő, itt
ismerkedtek meg Petőfi Sándor szülei, Petrovics István és Hrúz Mária, itt él Kovácsovics
Fruzsina (1988. december 11.) énekes-dalszerző. A városban egy rendkívül aktív tevékenységet végző, lokálpatrióta polgári kör tevékenykedik, amely jó kapcsolatokat ápol a komáromi Egy Jobb Komáromért Polgári Társulással. Az elmúlt napokban az EJK meghívására
képviselőik a járási székhelyre érkeztek, ahol Knirs Imre alpolgármester kíséretében megtekintették az erődítményrendszert és más nevezetességeket, majd tanácskozást folytattak a
polgári kezdeményezések jelentőségéről.
-csuszi-

Vízmű, a 48. helyen a Nyugatszlovákiai Vízmű, a 49.-en pedig
a Kelet-szlovákiai Vízmű áll.
Valamivel alattuk helyezkedik el
az 57. helyre besorolt Vág Menti
Vízművek, a 61. Középszlovákiai Vízművek, a 63. Tátraalji Vízművek a 67. Rózsahegyi Vízművek. A táblázat 70. helyére került
a Nagyszombati Vízművek, a
71.-re a Liptói Vízművek, 73.-ra
pedig a Trencsényi Vízművek.
Az, hogy a komáromi városi vízművek ilyen alacsony besorolást
kaptak, nem a véletlen műve és
ez esetben még a lapunkkal a
közgyűléseken
folyamatosan
foglalkozó Andruskó Imre képviselő sem gyanúsíthat meg bennünket elfogultsággal. A TIS egy
nemzetközileg is elismert ellenőrző szerv, amelynek elsődleges
célja a gazdaságpolitika átláthatóságának elősegítése. Ez az
értékelés viszont lehangoló eredménnyel zárult. Ebből kiindulva,
elgondolkodtató lehet az olvasók
számára az, hogy miképp lehetséges, hogy a Bastrnák Tibor
polgármestersége alatt elfogadott céges alapszabály értel-

mében lényegében a vízművek
„suba alatt” tevékenykedhettek,
a felügyelő tanács tagjai eddig
egyetlen esetben sem tiltakoztak egy esetleges túlköltekezés,
meggondolatlan beruházás, illetve a jogilag céges, ám valóságban városi értékek elzálogosítása
ellen. Mindez a „mi kutyánk”
elve szerint dr. Marek Anton
polgármestersége alatt tovább
folytatódott, aminek fényes bizonyítéka, hogy a cég a saját bérleti tartozásai fejében „eladta” a
városnak a városi fürdő már fél
évvel korábban leszerelt és furcsa módon eltűnt metángáz-feldolgozóját. Mint azt korábban
már megírtuk, ez a valóságban
több éve nem létező berendezés
a mai napig Komárom városi leltárában szerepel...
Komárom neve az utóbbi időkben gyakran szerepel a sajtóban.
Röplabdázóik országos ezüstérmesek, lapzártakor a kosarasok
az elsőségért harcoltak, kajakosaik a világversenyeken is dobogóra állhattak. A KOMVaK, a
városi cég viszont a szégyentábla első helyén áll...

Fájó kudarc az oktatáspolitikai
együttműködés terén

Lebukott a HÍD

„pártpolitikája”

Május 4-én két felvidéki párt (az MKP és a Most-Híd) és öt
civil, illetve szakmai szervezet (a Comenius Pedagógiai Intézet, a Csemadok, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai
Magyar Szülők Szövetsége) képviselői találkoztak a Magyar
Közösség Pártja székházában, hogy közös nevezőre jussanak
az égető oktatáspolitikai témákban, és a közösségünket érintő problémákra együtt keressenek megoldásokat.
A megbeszélés bár jó han- Híd székházában folytatódott
gulatban és konstruktív lég- az egyeztetés, ahol többórás
körben zajlott, végül felemás megbeszélés után esély mutateredményt hozott. Míg opera- kozott egy kompromisszumos
tív kérdésekben sikerült egy javaslat elfogadására, ám véfontossági sorrend kialakítása, gül nyilvánvalóvá vált, hogy
az „oktatási minimum” mun- a házigazda nem rendelkezik
kacímet viselő dokumentumot mandátummal az együttműcsupán hat szervezet írta alá. A ködési szándék kinyilatkoznyilatkozat hitelesítésével kap- tatására, és elfogadhatatlan
csolatban a Most-Híd képvise- számára az iskoláinkat sújtó
lői haladékot kértek, amit a töb- kérdésekben az egységes álbi fél elfogadott és tiszteletben lásfoglalás.
tartott.
Három nappal később
Vajon miért rettegnek
a vegyespárt székháa HÍD képviselői
zából egy részben módosított, részben meg- a Felvidék megnevezéstől?
kurtított ellenjavaslatot
Nem tetszik
kaptak a tárgyaló felek,
a szlovák párttagoknak?
amelyben a következő
szembetűnő különbségek voltak:
Az MKP sajnálattal vette tu• a „felvidéki” kifejezést minden domásul, hogy a mintegy
esetben „szlovákiai magyar”-ra háromórás egyeztetés során
cserélték
a nagypolitika árnyékában el• a kisebbségek önigazgatási veszett a szakmai szervezetek
jogainak kiszélesítése helyett a véleménye és a magyar közösközelebbről meg nem határozott ség érdeke. Főképp azért fájó a
oktatási önkormányzatiság fo- kisebbségi oktatásügyre nézve
galmát használták
ez a kudarc, mert valójában a
• kihagytak három pontot, résztvevők között gyakorlatilag
melyek az oktatáspolitikai lé- nem volt nézetkülönbség. Úgy
pések egyeztetését, valamint a tűnik azonban, hogy a korábközös fellépést és az egységes ban „az együttműködés pártja”
állásfoglalást szorgalmazták, szerepében tetszelgő csoportoilletve azt a vállalást, hogy a sulásnak mára már nem érdefelek tartózkodnak egymás ke, hogy magyar társadalmi és
nyilvános bírálatától és táma- szakmai szövetségekkel kerüldásától. Május 11-én a Most- jön egy platformra.
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Minden bizonnyal sokak érdeklődésére számot tartó kiállítás nyílt május 7-én a komáromi Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében. A tárlat az iskola, az oktatás mintegy másfél évszázadra visszanyúló
történetét mutatja be a látogatónak, aki megdöbbenve
szembesül azzal a ténnyel, mekkorát változott az iskola,
milyen óriási fejlődésen mentek keresztül az oktatáshoz
alkalmazott segédeszközök röpke pár évtized alatt is.
A kiállított tárgyak, tankönyvek, osztálykönyvek, bizonyítványok, fényképek, órarendek és tanszerek a lévai
Barsi Múzeum, az érsekújvári Thain János Múzeum,
valamint a komáromi Duna Menti Múzeum gyűjteményéből származnak.
A kiállítóteremben egyfajta időutazást tehetünk a régi iskolák
világába, melynek során a korábban született generációk lelki
szemei előtt hamarosan felsejlik
saját gyermekkoruk azóta kissé
feledésbe merült osztálya, s oly
sok év után újra érzik az olajozott padló jellegzetes illatát, a
zománcozott bögrében osztott
iskolatej ízét, a kréta szállongó porát, s az osztályokat fűtő
kályhák füstjét és jóleső melegét. Régi ismerősként szembe-

sülhetnek az abakusszal, azaz
a golyós számológéppel, a régi
ábécéskönyvekkel, értesítőkkel,
bizonyítványokkal,
faragott,
festett tolltartókkal, régi padokkal. A kiállításról természetesen
nem hiányozhat a még régebbre
datálható palatábla, palavessző
és egyéb jellegzetes tárgyak,
oktatási segédeszközök, de találhatunk itt emlékkönyveket
is, melyek kézről kézre jártak
a valamikori tanulóifjúság kö
rében, hogy lapjaikra emlékként
szolgáló bejegyzéseket, bölcs,
olykor pedig humoros mondásokat körmöljenek, melyeket
ki-ki tehetsége szerint virágmotívumokkal, rajzokkal egészített
ki. Mindezek láttán a legkorszerűbb okostelefonokhoz, táblagépekhez és egyéb korunkra
jellemző vívmányokhoz szokott
mai nebulók már teljesen tanácstalanul állnak, s bizonyára
el sem tudják képzelni, ugyan
mire is szolgálhattak, egyáltalán
mihez lehetett velük kezdeni…

A kiállítás kurátora Mácza
Mihály történész volt, aki a
megnyitó folyamán elmondta,
hogy a tárlat anyagát történelmi időszakok szerint rendezték,
hiszen a mindenkori társadalmipolitikai változások kihatottak
az ifjúság oktatásának módjára
és tartalmára. Az első ilyen időszak az 1868-ban elfogadott,
az általános tankötelezettségről
szóló törvény és az OsztrákMagyar Monarchia 1918-ban
bekövetkezett összeomlása közötti évek jellemzőit öleli fel.
Ezt követik az impériumváltástól a bécsi döntésig terjedő évtizedek, azaz az első Csehszlovák
Köztársaság kora, majd a Felvidék visszacsatolásától 1945-ig
terjedő időszak, illetve a ma-

gyarság jogfosztottságát követő éveket követően az 1989-es
rendszerváltásig tartó időszak.
Komáromban már egy évvel az
1868-ban hozott, általános tankötelezettségről szóló törvény
elfogadása után megnyitotta
kapuit a községi elemi iskola,
majd 1870-ben a római katolikus iskola, külön fiú- és lányosztályokkal. Hét évvel később
a katolikus Simor-zárdával
bővült a város iskolahálózata,
amelyet lányok részére nyitottak. Az elemi fiúiskola a
Majláth Gusztáv által építtetett épületben működött,
1861 óta pedig
zeneiskola is
volt a városban. További
előrelépésként
1883-ban tanonciskola
létesült a községi iskola keretében, majd
1892-ben megalakult a polgári
leányiskola, négy évvel később pedig a polgári fiúiskola
is. Meghatározó jelentőségű volt, amikor 1908-ban az
addigi bencés algimnázium

Országos versenyben
a Marianum

nyolcosztályos gimnáziummá
bővülve saját épületet kapott.
A közigazgatási szempontból
a városhoz tartozó Gadócon
a tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján létrejött
a mezőgazdasági szaktanintézet. A trianoni békediktátumot követően megalakult
Csehszlovákiában Komárom
iskolahálózata is szlovák tan�nyelvű elemi és polgári iskolával bővült, majd a harmincas
években megnyitotta kapuit a
szlovák tannyelvű gimnázium
és a magyar tanítási nyelvű református tanítóképző. A bécsi
döntést követően megszűntek
a szlovák iskolák, ám 1945
után ismét felújították működésüket, miközben bezárták
a magyar iskolákat, amelyekben a negyvenes évek végén,

az ötvenes évek elején indult
meg ismét az anyanyelven
folyó oktatás. Az „Iskola a
múltban” című kiállítás utolsó
korszaka az 1989-es rendszerváltással zárul, amikor iskoláinkban megszűnt a totalitárius
társadalmi rendszernek és ideológiának alávetett oktatás.

A Duna Menti Múzeumban
megnyílt kiállítást Nyitra megye több városában is bemutatják. Komáromból továbbindulva a nyár folyamán elsőként
a tapolcsányi múzeumban lesz
látható.
-nkzsNémeth István felvételei

A The School Dance egy
nagyszabású
táncverseny,
melyre a szlovákiai óvodák,
alap- és középiskolák diákjai nevezhetnek be. Az első
díj egy osztálykirándulás a
liptószentmiklósi Tatralandia Aquaparkba, megtoldva
egy szabadesés-szimulátorba
szóló belépővel, ezenkívül
pedig a győztes iskola 1 000
euró értékű anyagi támogatásban részesül. A verseny
fővédnöke a volt iskolaügyi
miniszter, Peter Pellegrini.
A versenybe bekapcsolódott
a Marianum Egyházi Alapiskola és Gimnázium is,
amelynek videóját a hatodikosok készítették. Ők választották ki a zenét, a ruhát, a
koreográfiát, csupán a videó
technikai megvalósításához
vettek igénybe segítséget. A
felvételen bemutatják Komáromot és az iskola épületét,
valamint egy eredeti komáromi néptáncot is. Szavazni a
facebookon lehet a szavazásgomb (Hlasuj cez Facebook)
megnyomásával.

A Komáromi Napok programjai között szerepelt az a megemlékezés és koszorúzás, amelyet
immár ötödik éve közösen szervez az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás a Dél-Komáromi Endresz Csoporttal. 2015. május 1-jén, tíz órakor városunk katolikus temetőjében
az 1919-es komáromi áttörés 102 áldozatának tömegsírjánál találkoztak a megemlékezők,
hogy méltó módon róják le kegyeletüket a 96 évvel ezelőtt legyilkolt hősök előtt, akik tettükkel egyesíteni szerették volna a kettészakított Komáromot. Megemlékező beszédet Popély
Gyula egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem professzora tartotta, majd
Elek László esperes-plébános megáldotta az elesett mártírok emlékművét. A megemlékezők
közt volt városunk polgármestere, Stubendek László és alpolgármestere, Knirs Imre.
(balra) Az emlékezés délután két órától a Duna jobb parti vasúti hídfője melletti emlékoszlopnál folytatódott (jobbra).

Túl a szeméthegyen…

Túl a szeméthegyen egy
tisztább ország van, környezettudatos, rendszerető
emberekkel. A rendszerváltás után, amikor átjárhatóbbá váltak a határok, és
hazánkfiai elsőként Ausztria felé indultak meg, sokak
meghökkentő élménye volt,
hogy a határt átlépve olyan
helyen találták magukat,
ahol az utcán nem volt eldobott szemét és csikkhegyek, s a természetet sem
csúfították lépten-nyomon
illegális szemétlerakatok
építési törmelékkel, törött
WC-csészékkel és a mindent elborító műanyag tasakokkal.
Azt, hogy nálunk azóta sem
igazán történt pozitív változás
ezen a téren, sajnos tudjuk. De
az a hivatalos adat, miszerint
Szlovákia évente nem kevesebb, mint 1,7 millió tonna
hulladékot termel, s ennek 75
százaléka a szeméttelepekre
kerül, több mint elrettentő. A
szelektált hulladék aránya hivatalosan mintegy 10 százalék, a
valóságban azonban mindössze
5-7 százalék körül mozog. Ezeken az adatokon lenne hivatott
javítani a sokat vitatott új hulladéktörvény, mely ellen a köztársasági elnöknek is kifogásai
voltak, ám végül mégis aláírta.
Az ide vonatkozó törvényt

13 évvel ezelőtt módosították
utoljára. Az új változat szerint
Szlovákia lakosságát meg kell
tanítani az újrahasznosításra,
az országot pedig a tisztább,
korszerűbb Európához kell
közelíteni. Ellenzői viszont
azt állítják, hogy a törvény
végeredményben a lakossági
szemétdíjak drasztikus növekedését idézi elő, miközben
növekszik az illegális szemétlerakatok száma és megközelítőleg 2 500, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás
területén dolgozó személy veszíti el munkáját.
Az elektronikai hulladék felhasználásával foglalkozó legnagyobb hazai szervezet, a
SEWA szerint az új törvény
monopólium
kialakulását,
klientelizmust és korrupciót
eredményez majd. Ugyancsak
problémásnak tartja az új törvényt a Szlovákiai Városok
és Falvak Társulása és az újrahasznosítással
foglalkozó
cégek is. Szerintük ez kizárólag annak az Envipak nevű társaságnak felel meg, melynek
igényeire azt a környezetvédelmi minisztérium szabta. A
Szlovákiai Városok és Falvak
Társulásának módosító javaslata sem talált meghallgatásra, miszerint a magántelkeken
levő hulladékért ne az önkormányzat legyen felelős. S hi-

ába nő a rendőrség hatásköre
az illegális szemétlerakatok
elkövetőivel szemben, ha az az
esetek többségében érvényesíthetetlen, mert az illegálisan
szemetelők ismeretlenek maradnak. Az pedig elképzelhetetlen, hogy minden kis falu
bekamerázza az összes dűlőutat és árokpartot.
Az új törvény értelmében megszűnik viszont az Újrahasznosítási Alap és a gyártók, illetve
forgalmazók újrahasznosítási
illetéke. Ehelyett bevezetésre kerül a bővített felelősség
elve, ami annyit jelent, hogy a
termékért a gyártók tartoznak
felelősséggel a forgalomba hozataltól a felszámolásig. Ez a
megoldás viszont főként a kis
lélekszámú települések számára lesz előnytelen, mivel a nehezebben hozzáférhető, illetve
kisebb mennyiségű hulladékot
termelő községekkel nem lesz
előnyös szerződést kötniük a
gyártókat tömörítő szervezeteknek. Ebben az esetben a koordinációs központ sorsolással
jelöli ki a község számára valamelyik szervezetet, mely javasolhatja a községnek, miként
változtasson a szelektív hulladékgyűjtésen. Ha ezt a község
nem fogadja el, csak a szokásos költségeket ismerik el, a
többit a községnek kell fizetnie
a hulladékgyűjtő vállalatnak. A

szokásos költségeket viszont
minden régióra külön fogják
számítani, amelynek igazságos
volta ismét csak megkérdőjelezhető. Ennek következtében
könnyen előfordulhat, hogy
a kisebb települések számára
a hulladék még drágább lesz,
mint eddig.
Hogy azért pozitívumot is említsünk: a törvény megszigorítja a magánszemélyektől való
fémhulladék
felvásárlását,
vagyis a fémtolvajok nehezebb
helyzetbe kerülnek. A felvásárlás kötelezően kamera előtt
történik, a felvásárolt hulladékot pedig hét napig a telephelyen kell tárolni, s a készpénzfizetés sem engedélyezett.
A környezetvédelmi miniszter
mindenesetre elégedett az új
törvénnyel, szerinte ugyanis:
„Olyan törvényt készítettek,
mellyel ugyan nem tudják rákényszeríteni a polgárokat,

hogy osztályozzák a hulladékot, viszont olyan feltételeket
teremtenek a számukra, hogy
megérje nekik osztályozni, s ha
ezt teszik, kevesebbet fognak
fizetni a hulladékért.“
Ezzel kapcsolatban viszont komáromi lakótelepen élő polgárként nekem vannak aggályaim.
Környezettudatosnak tartom
magamat, s elmondhatom,
hogy becsületesen osztályozom
a hulladékot, s ezzel szomszédaim, ismerőseim körében korántsem állok egyedül. Ezért
aztán mélységesen felháborító
számomra azt látni, hogy az
általunk gondosan szelektált
hulladékot milyen gyakran
összeöntik a szeméttel. Ilyen
hozzáállás mellett és az összes
többi körülmény ismeretében a
szemétdíj jövőbeni csökkenése feltehetően felelőtlen ígéret
marad csupán.
-zsu-
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Danis János, EFIAP fotói
a Helios Fotógalériában

II. Gútai Rodeó

Egy-egy fotókiállítás megnyitása mindenkor ünnepszámba
megy Komáromban, ahol évről évre mind több lelkes művelő
je és tisztelője van a fotóművészetnek. S nem volt ez másként
április 28-án, amikor a Komáromi Napok rendezvénysorozatá
nak keretében a Zichy-palotabeli Helios Fotógalériában nagy
számú érdeklődő részvételével megnyitották a gödöllői fotómű
vész, Danis János, EFIAP munkáiból megrendezett kiállítást. A
szerzőt és figyelemreméltó munkásságát Nagy Tivadar mérnök,
a Helios Fotóklub vezetője, a Magyar Fotóművészek Világszö
vetségének alelnöke méltatta megnyitó beszédében.

Csaknem hatvan ló, lovas és több, mint
háromezer érdeklődő jelent meg a ren
dezvényen. Autóbuszok, terepjárók,
lószállító kocsik tömegét kellett kerül
getnie annak, aki a park hátsó, Vág-híd
felőli oldaláról akart bejutni a dögösi

területre. A nemzetközi versenyfelté
teleknek is megfelelő, homokos pályán
két kategóriában és három korcso
portban mérették meg magukat a leg
ismertebb versenyistállók képviselői.
A legkisebbek pónikon szlalomoztak

Mindenki egyenlő, vagy azért mégsem...

(pole banding), a felnőtteknek pedig
még a hordókerülés (barel race) is fel
adatuk volt. Azért a legnagyobb sikert
a gútai lósport legfiatalabbjainak be
mutatója aratta. Jövőre ők is beszáll
nak a versenybe.

(2.)

Kell a pénz Komáromnak, de milyen áron?

(Befejezés az 1. oldalról)
Az alapelvek szerint, akik hat hónapon belül önként nem jelentkeznek, azok sem menekülnek,
mert a város szatelit-térképek
alapján szólítja majd fel őket,
és amennyiben nem hajlandók
kifizetni a kétéves visszamenőleges bérletet, akkor azt a város
bírósági úton fogja behajtani. Ez
természetesen vonatkozik mindenkire, aki városi telket használ, azaz lenyírja a füvet, parkosít, háza, illetve lakóépülete előtt
kiskertet csinosít.
A márciusi testületi ülésen a
visszamenőleges bér kirovását
a jelenlévő képviselők többsége nagyon keménynek, sőt
embertelennek tartotta, mivel
az elmúlt 10-25 évben ezt az
ingatlanok eladásainál a város

nem kérte, ezenkívül a város
polgárai egyszeriben nem büntethetők azért, mert a városi hivatal évek óta nem teljesítette a
kötelességét, azaz nem hívta fel
minden érintett lakos figyelmét
arra, hogy városi telket használ
és ezt rendezni kellene.
A képviselők ezért elfogadtak
egy javaslatot, aminek az volt
a lényege, hogy azoktól, akik
már megvették illetve megvennék a telkeket, a város nem
kérné ezt a visszamenőleges
bérleteti díjat. Így aránylag
gyorsan, a lakosokat motiválva lehetne megoldani az évek
óta húzódó telekrendezést. Ez
a városnak is jó lenne, hiszen
az így eladott telkek után, amelyeket a város úgysem használ,
a telkek árán kívül a jövőben a

Nyolcadik éve adják át a Kaszás Attila-díjat

Ballagtak
az érettségizők

Május 7-én a középiskolák többségében „ballagtak” az
érettségire készülő diákok. Ez alkalomból az iskolák pe
dagógusai azokat is megjutalmazták, akik tanulmányaik
mellett végzett tevékenységükkel tovább öregbítették Alma
Materük hírnevét.
Selye János Gimnázium, Ko nulmányi eredményeket elérő
márom – Nyolcadik alkalom- diákok is elismerésben részemal adták át a komáromi magyar sültek, díszoklevelet vehettek
gimnázium ballagási ünnepsé- át az iskola legjobb sportolói is.
gén a Kaszás Attila-díjat, amelyet
idén Aranyosi Zsolt
kiváló szavalónak,
színjátszónak ítéltek
oda. A díjat Kaszás
Attila egykori jó barátja, Rudolf Péter
Kossuth-díjas színművész nyújtotta
át a díjazottnak, aki
középiskolai évei
alatt tagja volt a Rudolf Péter méltatta Aranyosi Zsolt
érdemeit.
gimnázium Gimisz
színjátszó társulatának, valamint Gergely István kétszeres olimpistatisztaként szerepelt a Komá- ai bajnok vízilabdázótól Gábor
romi Jókai Színház darabjaiban Zsuzsanna atléta és Mészáros
is. A ballagási ünnepségen, ahol András labdarúgó vehette át az
természetesen a legkiválóbb ta- oklevelet.
Gúta – A Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium
érettségizőit az iskolai búcsúztató után Horváth Árpád polgármester
fogadta a városháza dísztermében. Beszédében hangsúlyozta, hogy
legyenek mindig büszkék iskolájukra és a városra. A kilenc érettségiző az iskola-esperes Szlovák Mariánnal, az iskolavezetéssel és
osztályfőnökükkel együtt beírta nevét a város emlékkönyvébe. A
ballagás ünnepi szentmisével fejeződött be a plébániatemplomban.

Meghívó helyett

A Szlovák Diabetikusok Szövetségének komáromi DiaKom
szervezete ezekben a napokban ünnepli fennállásának ne
gyedszázados évfordulóját. Ebből az alkalomból május 14én, 13 órától a komáromi Kossuth téri nyugdíjasklubban
jubileumi ünnepséget tartanak, amelyen áttekintik majd
az elmúlt huszonöt év eseményeit, majd okleveleket adnak
át a munkájukat támogatóknak és a legaktívabb tagoknak.

város nem csekély adóbevételhez jutna. Megoldódna azon
személyek ügye is, akik már
megvették a telkeket és a város
ennek ellenére követeli, vagy
követelni szándékozik ezt az
irreálisan magas bérleti díjat.
Stubendek László polgármester az így módosított alapelveket megvétózta, arra hivatkozva, hogy jogi aggályok
merültek fel az elfogadott
határozattal
kapcsolatosan.
Véleménye szerint a lakosságot segíteni kell, viszont ez a
megoldás a város számára hátrányos lehet. A hivatalvezető,
Kóňa Bohumír pontosított: –
Nem teszünk kivételt, mindenkitől szigorúan be fogjuk hajtani, akár perek tömegével is,
a törvény által lehetséges, azaz
2 évre visszamenőleg a város
által megállapított bérleti díjat.
Erre nem kell nekünk semmilyen alapelv, ott a törvény.

Kóruspódium:

(4.)

Végül Keszegh Béla alpolgármester ígérte meg, hogy a hivatal a májusi testületi ülésre
új alapelveket fog kidolgozni.
Kíváncsian várjuk a fejleményeket…
Végül néhány felvetés: Nem
lett volna egyszerűbb olyan
alapelveket kidolgozni, amelyek a telekrendezést reális
áron próbálják megoldani?
Nem kellett volna megkérdezni néhány környező város illetéseit, hogy ők hogyan intézték
el a telekrendezést, követelteke ilyenkor visszamenőleges
bérletet, használnak-e BDÚ-t,
vagy csak a törvény által előírt
hivatalos felértékelést vették
alapul? Milyen a rendezetlen
telkek aránya náluk? A városnak nincs a mai napig e tekintetben elfogadott alapelve. Így
a városi hivatal önhatalmúlag úgy értelmezi a dolgokat,
ahogy akarja…

Az immár nyugdíjas villamosmérnök ugyan a Bereg vármegyei
Dolhán született, de gyermekkorától Gödöllőn él. A fotózással
már középiskolai és egyetemi
tanulmányai idején eljegyezte
magát, ám hosszabb kihagyás
után 1999 óta foglalkozik ismét
intenzívebben a fotózással, ami
– saját bevallása szerint – puszta
hobbiból idővel életformájává vált. Mint
oly sokan, ő is természetfotózással kezdte, mígnem eljutott
az emberábrázolásig,
s ma is a portrék, a
falusi életképek, a
munkás hétköznapok
és nem utolsósorban
az ünnepi pillanatok
megörökítése képezik szebbnél-szebb
fotóinak a témáit,
amelyeknek a többsége Erdélyben készült. „Fotóim dokumentarista és riport
jellegűek, tudatosan
kevés beállítást alkalmazok,
inkább
csak
beszélgetés
közben csattogtatom a gépet” –
vallja magáról szerényen a művész. S hogy ez a „csattogtatás”
milyen eredményekkel jár, azt
döntse el maga a kiállítás látogatója.
Mindenképpen ide kívánkozik,
hogy Danis János képeit eddig
nem kevesebb, mint hatszáz
nemzetközi pályázaton értékelték és állították ki, és ezeken
180 különböző díjjal jutalmaz-

ták. Csíkszeredától Bukaresten
át Budapestig tizenöt egyéni kiállítása volt, s tavaly kapta meg
a Nemzetközi Fotóművészeti
Szövetség EFIAP minősítését.
Tagja a Magyar Fotóművészek
Világszövetségének, amelynek
elnyerte „Az év fotóművésze”
címét, míg 2012-ben ő lett a
MAFOSZ „Év fotósa” is. Danis

János tagja továbbá az Amerikai
Fotográfiai Társaságnak (PSA).
Most megnyílt komáromi tárlatát ezúton is a szíves figyelmükbe ajánlom mindazoknak, akik
szeretnek elmélyülni a látványban, amelyet a fürge kezű és
éles szemű fotós örökített meg
objektívjén keresztül. Ezt a kiállítást kár lenne elszalasztani...
Németh István
(A szerző felvételei)

Harmincöt éves a komáromi Concordia

A három és fél évtized alatt erős kötelékek szövődtek az ének
kar tagjai között. Így érthető, hogy kis közösségük hogyan volt
képes ilyen szép eredményekre.
Kiss Gabriella: 2003 szeptemberétől lettem a kórus tagja. Pócs
Erzsike invitált engem és Morávek Ildikót, hogy próbáljuk meg.
Mivel már gyerekkoromtól kezdve részt vettem
hasonló örömzenélésekben – iskolai
énekkar, Dunamocson én voltam az
első citerás énekes
lány, losonci pedagógiai középiskolás
kórus – így elérkezettnek láttam az
időt arra, hogy a
gyereknevelés után
újra elkezdjem az
éneklést.
Negyvenévesen úgy
éreztem, ki kell kapcsolódnom, és
egy közösséghez kell tartoznom
… ezért is kezdtem el egyetemre
és kórusba járni. Segített! Ezért is
ajánlom az éneklést mindenkinek,
aki hasonló cipőben jár.
A régiek közül Bajnok Icuka, a
kedvenc „szopránosom”, segített
és bíztatott a nehéz művek tanulása közben. A mostaniak közül
sokat köszönhetek Szalay Sziszónak. Amikor elkeseredek egy bonyolultabb mű tanulása közben,
ő mindig segít és bíztat. Neki és
Bakos Mártikának a szólampróbákért külön is köszönet jár!
Tizenkét éve vagyok a kórus tagja, rendszeresen járok a próbákra,
igyekszem nem hiányozni, mivel
úgy érzem, a szopránosok várnak… és természetesen a kedvenc

Karnagyom! Nagyon tisztellek
és felnézek Rád, hogy ennyi éve
ilyen hatalmas türelemmel és alázattal tudsz velünk foglalkozni,
mert sokszor vagyunk fegyelmezetlenek… de Te
nagyon tudsz minket
kezelni! Szakmailag
is csodálattal nézek
Rád, hogy a sok szólam között is ki tudod
szúrni, ha nem ,,fiszt
énekelünk”.
Sok szép élménnyel
gazdagodtam, és felemelő érzés templomokban énekelni:
Szent István-bazilika, Mátyás-templom,
Prágában, Krakkóban, Szent András-templom. A
Liszt Ferenc Zeneakadémia, a
Művészetek Palotája és a BMC
is nagy élmény volt. Számomra
az is nagy élmény volt, amikor
Dunamocson énekeltünk abban a
templomban, ahol engem anno –
1963-ban megkereszteltek.
Azokat a műveket szeretem, amiket nagyon jól megtanulunk és
biztonsággal elő tudunk adni! …
Kedvencem lett a Pénteki ima, pedig az elején sikítottam tőle! Azt
kívánom a kórusnak, hogy még
sokáig okozzon nekünk örömöt
az éneklés és zenei élményekben
gazdag előadásokat nyújthassunk
azoknak, akik meghallgatnak
minket.
Pista, még sokáig maradj a Karnagyunk!

Thoma László: 2000 januárjának első próbájától vagyok a kórus tagja, Gyökér Lajos „közvetített”, de volt néhány koncert (a
Schubert mise), amit hallottam
és tetszett a kórus hangja, emiatt
szerettem volna itt énekelni.
Itt tart a közösség, a zene, a
zene előadása, interpretálása, az
értékteremtés, az igényes munka, ami a tanulási folyamat során tapasztalható.
Kedvenc kórusművem több van:
Faure: Requiem, Beliczay: F-dúr mise, Tóth Péter: Pénteki
ima, Karai József: Estéli nótázás. Legnagyobb élményem a
Budapesti Zeneakadémián adott koncertünk volt.
Pfeiferlik Regina: 1995
szeptemberétől vagyok a
kórus tagja. Alapiskolás
korom óta – Stirber Lajos
bácsi növendékeként kórusban énekelek. A Concordia városi rendezvényein
mindig az járt az
eszemben, hogy
ha „megnövök”,
én is a kórus tagja
szeretnék lenni.
Mikor a Selye János Gimnáziumban megkezdtem
tanulmányaimat,
hamar kiderült,
hogy van az osztályban más is
– Stubendek Piroska, a karnagy unokahúga –, aki szintén szeretne a kórus tagja
lenni. Ezért aztán elhatároztuk, hogy együtt elmegyünk
a legközelebbi próbára.
Azóta eltelt 20 év… Családom számos tagjával együtt
énekelhetek – öcsémmel,
férjemmel – akit a kórusban

ismertem meg – és annak
családjával.
A kórus olyan, mint egy
nagy család – a második
családunk. Nagyon jó viszony alakult ki a kórustagok között, amit a közös
kirándulások, ün
neplések tarkítanak még inkább.
Sok jó kórusmű
volt, amit már
nem énekelünk,
sajnos. Igazából
minden szerzeményt örömmel
éneklek. A legnagyobb kihívást mindig is a
zenekarral közösen előadott
művek jelentik – egyben
ezek azok a művek, melyek
talán a legszebbek, legszebb
hangzásúak.
Legnagyobb
élményem az amerikai turné volt, 2000-ben, de a többi kisebb- nagyobb fellépés,
kirándulás is mindig nagy
élményt nyújtott.
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Növényvédelem
Május a kertekben

Májusban a gyümölcsösökben
döntő fontosságú az alma és
körte varasodása, valamint az
almafa lisztharmata elleni védekezés. Felléphet a tetvesedés és a mostanában gyakran
fenyegető tűzelhalás, továbbá
pusztíthat a vadgesztenyelevél-aknázómoly is.
Alma- és körtefák
ventúriás varasodása
Itt-ott az almafák még virágzásban vannak, gyakori az
eső, ez kedvező a ventúriás
varasodást okozó gomba fertőzésének. A kórokozó a fiatal
leveleket, és az apró terméskezdeményeket is fertőzheti. Meg kell kezdeni ellene a
permetezést és a betakarításig
szükség esetén további kezelések szükségesek. Felhasználhatók kontakt hatású szerek: Rézoxiklorid, Bordói por,
Champion, Delan, Dithane,
Kocide, Orthocid, Perthiram.
Ajánlhatunk néhány szisztemikus hatású fungicidet is:
Anvil, Chorus, Discus, Rubigan, Score, Sumi 8, Systhane,
Topas. Ez utóbbiakat a lomb
intenzív kifejlődése alatt május-június első felében érdemes használni, mert csak ezek
biztosítanak megfelelő védelmet az új, a permetezések között kifejlődő levelek részére.
Lisztharmat
A lisztharmatgomba a fertőzötten kifejlődő hajtásokról
folyamatosan fertőzi az új leveleket, virágokat is.
Ezeket az egyöntetűen fehér
színű, a gomba által bevont
hajtásokat vagy ki kell metszeni, eltávolítani, ha nem sok
található, vagy lisztharmat
elleni szerrel minél előbb lepermetezni. Hatékony szerek
lisztharmat ellen: kéntartalmú
szerek, Karathane, valamint

Válogatós hajótörött

Anvil, Chorus, Discus, Nimrod, Punch, Rubigan, Score,
Systhane, Topas, Topsin. A
lisztharmat ellen a szüret idejéig szükséges rendszeresen
védekezni, mivel a gomba
konídiumai folyamatosan fertőzik a növényt.
Tűzelhalás
Az alma virágzásakor és az azt
követő hetekben, különösen
párás, meleg időben járványos
terjedése várható az almaféléket fertőző erwiniás tűzelhalás
nevű betegségnek. A betegség
kórokozója baktérium, mely a
virágzáskor a virágokat fertőzi, a hajtásba bejutva azok lankadását, elhalását okozza. Ha
alma-, körte- vagy birsfákon
hajtás és részleges ágelhalást
észlel, a beteg részt 30-40 cmes egészséges résszel együtt
sürgősen vágja le, és semmisítse meg, égesse el.
A beteg, levágott részt ne hurcoljuk a kertben, mert azzal
elterjeszthetjük a kórokozót.
Metszés, fűrészelés után a
vágóeszközt denaturált szesz
tömény oldatával vagy más

szerekkel vagy a szisztemikus
hatású Kasugamicin, Alliette
szerek bármelyikével.
Levélpirosító levéltetű
Az almalevélpirosító levéltetű
kártétele
megjelenés alatt
van, fellépését a
tömeges elszaporodás elején
érdemes meg
a k a d á l y o z n i .
Bármelyik levéltetű elleni szer
alkalmas a kezelésre. A kontakt
hatású szerek csak a levelek
besodródása előtt használhatóak, mivel az összecsavarodott
levelek hátoldalát, ahol a tetvek
élnek, nem éri el a szer.
Vadgesztenyelevél
aknázómoly
A vadgesztenyelevél-aknázómoly első nemzedékének
rajzása már megkezdődött.
Az előző évi, áttelelt levelek
összegyűjtése,
eltávolítása a kártevő elleni védelem
alapja. Ha ez időben megtörtént, akkor a most megjelent

fertőtlenítőszerrel le kell mosni, fertőtleníteni, különben az
eszközzel a kórokozó átvihető
a még egészséges fákra. Virágzáskor 2 alkalommal ajánlott a permetezés: réztartalmú

molylepkék ellen elegendő
egy alkalommal a permetezés a következők szerek
valamelyikével:
Alsystin,
Dimilin, Match, Mospilan,
Nomolt.
–la–
A májusi megfejtéseket június 10-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége,
Széna tér 3.
94501 Komárno,
E-mail cím:
dunataj@zoznam.sk

Hypopôžička
na čokoľvek
•Poskytnutie a spracovanie úveru bez poplatku
•Vedenie úverového účtu zadarmo
•Garantované splátky až do konca splácania
•Možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku
Nie je úrok ako úrok!

Komárno, Župná 6 (pri soche sv. Trojice)

( 0907 771 903

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Érdekes tapasztalattal
szolgál önnek az ellenkező nem egyik tagja. Erősen vonzza a
kettőjük között kialakult kapcsolat, ugyanakkor érzi, hogy az a
fajta érzelmi kötődés, amelyet a másik elvár öntől, egyszerűen
túl intenzív önnek, ezért nem képes vakon rajongani a másikért.
HALAK (február 21. – március 20.) A boldog párkapcsolat titka
az, hogy mindkét fél önmagában is képes a boldogságra. A párunk ezt tovább gazdagíthatja, színesebbé teheti, de ne várja el a
másiktól, hogy kiküszöbölje az ön hibáit, gyengeségeit!
KOS (március 21. – április 20.) Ezen a héten egyszerűen mindenből túl sokat akar. Ez a mértéktelenség megnyilvánulhat fizikai szinten is, például az evésben, de akár vásárlásban is. Most
valahogy úgy érzi, a mennyiség fontosabb, mint a minőség és a
reális szükségletek.
BIKA (április 21. – május 20.) Vágyik az emberekkel való intenzívebb kapcsolatra és számos lehetőség kínálkozik ebben a
hónapban a kommunikáció különféle formáira. Szeretné megvitatni másokkal, hogy miről hogyan gondolkodik, mit hogyan
lát. Főleg olyanokkal keresi most a kapcsolatot, akik iránt mély
érzelmeket táplál.

www.mojepozicky.sk

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Nem bír nyugton maradni és ha
semmi sem történik a közvetlen környezetében, inkább elutazik,
hátha máshol több impulzus éri. Tartsa tiszteletben, hogy mások
más tempóban élnek és értékelje, ha olyan emberrel találkozik,
akinek szintén ennyire szüksége van a kihívásokra.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha izgalomra, változatosságra vágyik, gondoskodjon környezetváltozásról. Ehhez nem feltétlenül
kell elutaznia, elég ha olyan programot választ a hétvégére, amelyet máskor figyelmen kívül hagyna.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) 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!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ha konfliktushelyzetbe kerül kedvesével, hallgasson megérzéseire és tudni fogja, mi
a probléma valós gyökere. Ha párja azt látja, hogy nem ellene
van, hanem segíteni akar neki ennek megoldásában, vagyis a
probléma lett a közös ellenség, máris másként viselkedik önnel
szemben.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Amíg nincs tudatában
annak, hogy milyen érzések munkálkodnak önben, addig ki van
szolgáltatva ezeknek, és nem tudja objektíven kezelni az adott helyzetet. Ez nem jelenti azt, hogy ki kellene zárnia az érzéseit, csupán
észre kell vennie, ha valamelyik túlságosan magával ragadja.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A szerelemben ma váratlan sikerek érik! Ne bánjon azonban felelőtlenül a hirtelen jött
lehetőségekkel! Most valóban igaz a mondás, hogy addig kell
ütni a vasat, amíg meleg. Szedje össze a bátorságát és beszéljen
meg randevút új ismerősével!
NYILAS (november 23. – december 21.) Mostanában elkényeztette az ellenkező nem, hiszen nincs hiány rajongó pillantásokban,
de ön már odaadta a szívét valaki másnak, márpedig az Oroszlánok
alapvetően hűséges típusok, akkor is, ha az illetővel még nem került
közelebbi ismeretségbe, csupán felkeltette az érdeklődését.
BAK (december 22. – január 20.) Kiegyensúlyozott párkapcsolathoz fontos, hogy ismerje önmagát, tudja, hogy mit vár el a
párjától, melyek azok a tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie
kell, hogy ön értékelje őt. Sokszor nem elég a kezdeti lángolás,
ha a mindennapokban mindent másképp gondolnak és tesznek.
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A jó tanulmányi
eredményekért
ajándékozzon
könyvet!

LIMITÁLT
BAJNOKI KIADÁS
RED & GREY

HIVATALOS FŐTÁMOGATÓ

* Eladó Honda Shadow VT750C
típusú motorkerékpár. Tel.: 0907
036 304.
* Bérbe adók irodahelyiségek
Komárnóban, parkolási lehetőséggel jó áron. Tel.: 090 5388 804
* Eladó 80 db bordás radiátor.
Tel.: 0905 531 046.

A szlovák
nyelv
megtanulható!

* Nyelvtani feladatok
* szókincs fejlesztése
* érettségire való felkészítést
is vállalok!
* Időpont megbeszélés szerint.
Ár: 6 euró/óra.
Tel.: 0915 720 566.
Ne féljünk megszólalni
szlovákul!

* Eladó kétszobás, első emeleti, felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. :
035/3810674 (7 órától), 035/777
8724.

Fabia kombinált átlagfogyasztása és CO2 kibocsátása: Fabia, Rapid: 4,7 l/100 km, 107 g/km. Illusztrációs fotó.

Lépjen ki a sorból, térjen el az átlagostól! ŠKODA Fabia és ŠKODA Rapid modeljeink most limitált,
bajnoki Red & Grey kiadásban érkeznek. A dinamikus dizájnt sportülések, színes könnyűfém felnik,
multifunkciós sportkormány, és további extrák gazdagítják. Tűnjön ki a tömegből, rendelje meg
az egyik eredeti sportos dizájnt a legközelebbi ŠKODA márkakereskedőnél.
www.skoda-auto.sk

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

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:
HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

Registračné
pokladne

* SERVIS
www.registracnepokladnekomarno.sk
PREDAJ

mail: profitechnik@orangemail.sk

info: 0907 227 699

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

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. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

GALERIA
FOTOSZALON

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

Komárom

WALDEK s. r. o.

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Bejárati ajtók
már

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

43,00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35,00 eurótól
PVC ajtók és ablakok

* Gútai székhellyel rendelkező cég
gépmestert, valamint stancológép
kezelőjét keresi. Tel.: 0949 476 492.
* Eladó 2-szobás családi ház
Keszegfalván. Tel. (16 óra után):
0905 383 432.
* Kőműves- és tetőmunkákat
végzünk. Jelszavunk: minőség és
tisztaság. Térkőlerakás és kerítések készítése, csempézés, gipszkartonozás. Tel.: 0905 295 528.
* Mélytisztítást végzek speciális
géppel (matracok, garnitúrák).
Tel.: 0903 495 492.

akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.: 0902
309 729.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.
* Kútfúrást vállalok. Tel.: 0905
414 437.
* Eladó családi ház Kolozsnémán (két szoba, konyha, fürdőszoba, beépített kandalló). Tel.:
0903 732 744, ill. 0910 680 103.
* Eladó garázs Komáromban, a
Nagy soron 5 000 euróért. Tel.:
0911 982 543.
* Vennék 70-es balos ajtót. Tel.:
0918 556 208.

Š K O D A L I M I T E D E D I T I O N 1/200

Hétszemélyes
minibuszokkal

belföldi és külföldi utakra
való szállítást vállalok
(repterek, stb.).

A minibuszok bérelhetők is!
Tel.: 0917 519 104.

* Megrendelhető nagyvirágú krizantém és paprikapalánta (fűszer,
csemege) Cserháton. Tel.: 0902
302 742, 0914 224 677.
* Eladók (olcsón) használt irodai
bútorok. KN 0905388804.

Eladó 5-ágú csillár, világosdrapp perzsaszőnyeg
(2,5x3,5 m), futószőnyeg, teraszra való
kovácsoltvas-piros műbőr karosszék kerek asztallal.
Tel.: 0949 542 621.

KÚTFÚRÁS!
0948 424 805
0911 605 097
* Eladók 25, 15 és 10 literes üvegek, kisebb szőlőprés és puttony..
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907
341 176.

Eladók 8-hetes Dominant tojójércék
(kender, fekete, kék és fehér színűek).
Tel.: 0948 948 947.

* Eladó a Gúta melletti Kisszigeten nagy családi ház, 19 áras
telekkel 17 ezer euróért. Komoly
érdeklődés esetén ár megegyezés
szerint. Tel.: 0949 651 146.

Eladók hízók
Komáromban.
Tel.: 0904 344 272.

BV-TV
ELEKTRO

Kertészkedik?
A kerti kisgépeket is
keresse
a BV-TV-ben!

B-CENTER – Komárom, Határőrség utca 21.
Telefon: 035-7701939, 0908-090 919
Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880, 0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk
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MŰSORAJÁNLAT
május 16-tól 22-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma
délelőtt, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

6.00 Látlelet a Földről, 6.25
TV2 matiné, 10.55 Kandász Travel, 11.25 Tűsarok,
12.55 Knight Rider (amer.),
14.00 Walker, a texasi kopó
(amer.), 16.00 Nagydarab
és Kicsiagy (francia), 18.00
Tények, 19.00 A múmia
(amer.), 21.10 Anyám nyakán (amer.), 23.10 Robbanófejek (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.55 Kalandor, 12.50 Street Kitchen,
13.20 Nevelésből elégséges (amer.), 13.45 A nagy
svindli (amer.), 14.45 Glades (amer.), 15.45 Biztos kikötő (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Fókusz plusz, 19.10
Alkonyat (amer.), 21.30
A feláldozhatók (amer.),
23.50 Sziriana (amer.)

RTL II

10.35 Nincs kettő séf nélkül (olasz), 11.35 Legenda
(amer.), 13.20 Beethoven 2
(amer.), 15.00 Nagy szám!,
16.00 Nyomtalanul (amer.),
17.00 Tökéletes célpont
(amer.),
18.00
Érintés
(amer.), 19.00 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 20.00
Túszjátszma (amer.), 22.00 A
belső ellenség (amer.), 23.05
Túszjátszma (amer.)

M2

11.40 Kicsi a bors, de erős,
13.05 Született kémek,
14.20 Szófia hercegnő,
15.45 Dinoszaurusz kalandok, 17.45 Állatkert a
hátizsákban, 18.30 A kockásfülű nyúl, 19.15 Maja,
a méhecske, 20.00 Böngésző, 21.00 Én vagyok itt,
22.40 A holló (amer.)

Duna tv

9.05 A legendás musztáng
(amer.), 11.30 Csodabogár,
13.45 Labdarúgás, 16.00
Szeretettel Hollywoodból,
16.30 Noé barátai, 18.00
Híradó, 18.30 Szerencse
szombat, 19.30 Nero Wolfe rejtélyei (olasz), 21.15
Aki legyőzte Al Caponét
(amer.), 23.10 Szörényi
Levente 70, 1.40 Lélegzet
(amer.)

Duna World

10.05 Hogy volt?, 12.01 Nótacsokor, 13.10 Péntek Rézi
(magyar), 14.25 Novum,
14.50 Székelyföldi betyárok,
15.45 Női kézilabda-döntő,
17.45 Férfi kézilabda-mérkőzés, 19.35 Hazajáró, 20.05
Régimódi történet (magyar),
21.25 Gasztroangyal, 22.20
Ridikül, 23.10 Itthon vagy!,
23.30 Hangoskönyv (magyar)

Pozsony 1

13.15 Az afrikai (francia),
15.00 Jégkorong-vb, 18.00
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Híradó, 20.20 Váratlan találkozások, 21.10 Igaz
történetek, 21.45 Talkshow,
22.30 Karel Gott Tour,
23.50 Elisa de Rivombrosa,
1.15 Lányaim (amer.)

Pozsony 2

13.05 A szlovák nyelv, 13.20
Malvin (szlovák), 14.00 Fék
nélkül, 14.50 Bajnokok Ligája Magazin, 15.15 Kapura,
16.05 Farmereknek, 16.25
Tesztmagazin, 18.40 Esti
mese, 19.00 Jégkorong-vb,
21.55 Apokalipszis, 23.00
Jégkorong-vb

Markíza tv

10.20 A tehetetlen (amer.),
15.25 Hogyan lopjuk el
a menyasszonyt (amer.),
17.30 Szomszédok, 18.20
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 20.30 A kolumbiai
(amer.), 22.40 Hidegvérű
bosszú (amer.)

JOJ TV

12.35 A remény kikötője
(amer.), 15.05 A lovag bos�szúja (amer.-kanadai), 18.00
Új kertek, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Csakis
ő (amer.), 22.25 Artúr király
(amer.-angol), 0.45 A rossz
(szlovák), 2.45 A kokainkirály (kolumbiai)

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

6.00 Látlelet a Földről,
6.25 TV2-matiné, 10.35
Otthontérkép, 12.35 Falforgatók, 13.40 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.50
Kongó (amer.), 18.00 Tények, 18.55 Az ének iskolája, 21.10 Friderikusz,
22.15 Charlie Wilson háborúja (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.10
A Muzsika TV bemutatja,
12.45 Házon kívül, 13.15
Alkonyat (amer.), 15.40 Piedone, a zsaru (olasz), 18.00
Híradó, 18.50 Cobra 11
(német), 19.50 Nász-ajánlat (amer.), 22.00 Mad Max
(ausztrál), 23.55 Fáraó-rali
– Cél a piramisok!

RTL II

9.35 Legenda (amer.), 11.20
Beethoven 2 (amer.), 13.00
Segítség, bajban vagyok!,
18.00 Heti hetes, 19.00 A
bájkeverő (amer.), 21.00
Minden lében négy kanál
(amer.), 22.00 Heti hetes,
23.00 Showder Klub, 0.00 A
bájkeverő (amer.)

M2

12.15 Született kémek,
13.05 Állatkert a cipősdobozban, 13.30 Varázslók
a Waverly helyből, 14.25
Arsene Lupin, 15.20 Garfield és barátai, 16.15 A
rút kiskacsa és én, 18.20
A kockásfülű nyúl, 19.05
A kisvakond, 19.10 Maja,
a méhecske, 20.00 Böngésző, 21.00 Filmklub, 23.40
Magyarország, szeretlek!

Duna tv

9.00 Isten kezében, 11.00
Az utódok reménysége,
12.45 Hagyaték, 13.50 Ízőrzők, 14.30 Veri az ördög a
feleségét (magyar), 16.15
Pillangó (magyar), 18.00
Híradó, 18.35 Hogy volt?,
19.35 Magyarország, szeretlek!, 20.45 Egynyári kaland (magyar), 21.40 Pierrot bandája (francia-olasz),
0.55 Trükk (lengyel)

Duna World

10.10 Önök kérték, 11.00
Rúzs és selyem, 12.00
Nótacsokor, 13.55 Szenes
Iván írta, 15.20 Amire a
világ táncolt, 16.15 OTP
Bank Liga, 18.55 Térkép,
19.25 Öt kontinens, 19.55
Évszakok Balázs Fecóval, 21.25 Gasztroangyal,
22.25 Ridikül, 23.10 Rúzs
és selyem

Pozsony 1

13.00 Az ajtó mögött,
14.10 Harc Britanniáért
(angol), 16.25 Senki sem
tökéletes, 17.45 Menjünk
a kertbe!, 19.00 Híradó,
20.20 Jégkorong-vb, 23.10
Hosszabbítás
(szlovák),
23.40 Harc Britanniáért
(angol)

Pozsony 2

12.50 Szóval, 13.10 Kincseink, 14.00 Őrangyalok,
14.35
Színészlegendák,
14.45 Kétszer ugyanabba a folyóba? (szlovák),
16.00 Jégkorong-vb, 18.40
Esti mese, 19.45 100 nézet, 19.55 Hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 21.40
A múlthoz való jog (szlovák-cseh), 23.35 Jégkorong-vb

Markíza tv

9.45 Lépésről lépésre, 10.40
Áll, vagy lő a mamám!
(amer.), 12.40 Chart Show,
15.35 A szörfös lány (amer.),
17.50 Kredenc, 19.00 Híradó,
20.30 Red 2 (amer.), 23.00
Együttérzés nélkül (amer.)

JOJ TV

10.50 Véletlen találat (angol-francia), 13.05 Van
Helsing (amer.), 15.50 A
félteni való csaj (amer.),
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Cunami (ausztrál), 22.40
Hogyan raboljuk ki a spermabankot (amer.), 0.45 Cunami (ausztrál)

M1

HÉTFŐ

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

TV2

5.05 Csapdába csalva, 6.20
Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magánnyomozók,
14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz,
Reina!
(amer.-mexikói),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35 Serenity (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 A konyhafőnök,
15.20 A vihar (mexikói),
16.15 A szerelem foglyai
(amer.),
17.25
Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A
konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 Dr. Csont
(amer.), 23.35 Magyarul
Balóval

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 18.05 Hupikék törpikék
(amer.), 19.00 Taxi (francia),
20.00 Tengerparti gyilkosságok (amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Showder
Klub

M2

11.35 Arthur, 13.00 Egy vízcsepp elég (ausztrál), 13.25
Fixi, Foxi és barátaik, 15.00
Kedvencek a világ körül,
16.10 Traktor Tom, 17.20
Postás Pat, 17.45 Peppa malac, 20.00 Böngésző, 21.00
Én vagyok itt, 22.40 Gyilkosság (amer.), 23.30: Katus
Attila

Duna tv

10.25 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.20 Lola
(amer.), 16.15 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Don Matteo
(olasz), 19.40 Brown atya
(angol), 20.35 Kékfény,
21.35 Bábel – Hesnával a
világ, 22.25 Birodalmi áldozatok

Duna World

13.15
Kívánságkosár,
15.20 Metodista magazin,
16.40 Élő örökség, 17.10
Húngaro-Magyarok, 18.05
Határtalanul magyar, 18.35
Szerelmes földrajz, 19.05
Hazajáró,
20.00
Hogy
volt?, 21.00 Híradó, 21.25
Gasztroangyal, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Taxi, 14.40 A ravasz banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
17.00 Talkshow, 17.45 Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
Gombháború (francia), 21.50
A mentőautó (cseh), 22.50 A
gyanúsított, 23.35 Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

14.20 Bajnokok Ligája
Magazin, 15.00 Sporthírek,
15.25 Autószalon,
15.50 Nemzetiségi magazin, 18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.05 Különleges
asszonyok, 21.35 Tudományos magazin, 22.05 Fehér
tigris (orosz)

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két és
fél férfi, 16.00 NCIS (amer.),
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor, 21.45 Kredenc, 22.25 Alkonyat paródia (amer.)

JOJ TV

13.25 C.S.I.: Las Vegas
(amer.), 14.25 Édes élet, 15.20
Vásárlási láz, 16.40 Topsztár,
17.00 Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó,
19.30 Híradó, 20.30 Inkognitó (szlovák), 21.45 Panelház,
22.50 Dr. Csont (ame, 23.45
Hogyan raboljuk ki a spermabankot (amer.)

M1

KEDD

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

TV2

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35
Kasza!, 23.50 Hawaii Five
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 12.50
Éjjel-nappal Budapest, 14.00
A konyhafőnök, 15.20 A vihar
(mexikói), 16.15 A szerelem
foglyai (amer.), 17.25 Fókusz,
18.00 Híradó, 18.55 A konyhafőnök, 20.15 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Barátok közt,
22.05 Castle (amer.), 23.35
XXI. század – A legendák velünk élnek

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge,
17.05 Agymenők, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00
Hisztéria
(angol-francia),
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 13.30 Fixi, Foxi és
barátaik, 16.00 Traktor Tom,
16.40 Lóti és Futi, 17.30 A
kockásfülű nyúl, 18.25 Mélytengeri mentőcsapat, 19.00 A
kisvakond, 20.00 Böngésző,
21.00 Én vagyok itt, 22.40
Twin Peaks (amer.)

Duna tv

10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.30
Don Matteo (olasz), 19.35
Rex felügyelő (osztrák-német), 20.30 Elővízió 2015,
21.00 Eurovíziós Dalfesztivál, 23.05 Mementó (amer.)

Duna World

11.05 Minden tudás, 11.25
Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.45 Eperjes evangélikus emlékei, 16.15 Útravaló,
16.40 Húngaro-Magyarok,
17.45 Férfi kézilabda döntő, 20.00 Hogy volt, 21.30
Gasztroangyal, 22.25 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Igaz
történetek, 14.40 A ravasz
banda (angol), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban,
16.55 Lynley felügyelő, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 Senki sem tökéletes,
21.30 Szlovák receptek, 22.05
Harc az idővel, 22.50 Törvény
és rend, 23.35 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

14.55 A család, 16.05 Ruszin magazin, 16.45 Fókusz, 17.30 Regionális
hírek, 18.00 Úton Csehországban, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.05 Dokumentumfilm, 21.35 A rendelő, 22.05 Talkwhow

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 Családi
történetek, 22.50 Feleségcsere, 0.00 Gyilkos elmék
(amer.)

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 17.00
Híradó,
17.15 Topsztár,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.), 23.50 C.S.I.: New
York (amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

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

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

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55 Emlékezz, Reina! (amer.), 16.55
Fiorella, 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Tűz
és víz (török), 21.15 Éden
Hotel, 22.35 A konyha ördöge, 23.50 Lángoló Chicago
(amer.)

6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (amer.),
16.55 Fiorella (amer.), 18.00
Tények, 19.30 Jóban Rossz
ban, 20.15 Tűz és víz (török),
21.15 Éden Hotel, 22.35
NCIS (amer.), 23.35 Belső
ellenfél (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest, 14.00 A konyhafőnök,
15.20 A vihar (amer.), 16.15
A szerelem foglyai, 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 Szulejmán
(török), 23.40 Házon kívül,
1.00 A Grace klinika (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 A konyha ördöge, 13.45 A sors üldözöttje
(amerikai), 15.35 Barátok
közt, 16.05 A konyha ördöge, 17.05 Agymenők (amer.),
18.05
Hupikék
törpikék
(amer.), 19.00 Totál beépülve (amer.), 21.30 Magyarul
Balóval, 22.00 Az élet csajos
oldala (amer.), 23.00 Barátok
közt

M2

12.30 Zazie kisasszony, 12.40
Egy csepp víz elég (ausztrál),
14.00 Arthur, 15.05 Kedvencek a világ körül, 16.10 Traktor Tom, 17.40 A kockásfülű
nyúl, 18.05 A nagy ho-hoho-horgász, 18.40 Fejtörők
kicsiknek, 19.10 Maja, a méhecske, 19.20 Franklin, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 23.25 Ég,
föld, férfi, nő

Duna tv

9.40 A szenvedélyek lángjai,
10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.25 Lola,
16.10 Charly, majom a családban, 17.00 Ridikül, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.45 Magyar
Labdarúgó Kupa Döntő, 22.25
Szabadság tér, 23.10 Fapad
(magyar), 23.40 Aranymetszés, 0.35 Csókok (ír)

Duna World

11.00 Magyar gazda, 11.20
Ízőrzők, 12.30 Nemzetiségi
műsorok, 13.15 Kívánságkosár, 15.20 Vatikáni híradó,
15.45 Isten kezében, 16.15
Húngaro-Magyarok,
17.10
Határtalanul magyar, 17.45
Kosárlabda férfi bajnoki döntő, 20.05 Önök kérték, 21.00
Híradó, 21.25 Gasztroangyal,
22.20 Ridikül, 23.15 Magyar
gazda, 23.40 Tálentum: Véssey Gábor

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Megyünk a kertbe, 14.40 A
ravasz banda (angol), 16.25
Csalók akcióban, 16.55
Lynley felügyelő, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.20 A cég (amer.), 22.45
A láthatatlan (amer.), 0.30
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.30 Talkshow, 14.50 Tudományos magazin, 15.55
Magyar magazin, 16.45 Fókusz, 18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.00 A felszabadítás, 21.35 A Berhof tanya
megszűnése (cseh), 0.20
Rendőrség

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.),
17.00
Híradó,
17.25 Reflex, 17.50 A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Chart Show,
22.35 Arrow (amer.), 0.25
Rendőrök

JOJ TV

13.20 Dr. Csont (amer.),
14.20 Panelház (szlovák),
15.20 Vásárlási láz, 16.40
Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Panelház
(szlovák), 22.50 Dr. Csont
(amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest,
14.00 A konyhafőnök, 15.20
A vihar (amer.), 16.15 A szerelem foglyai (amer.), 17.25
Fókusz, 18.00 Híradó, 18.55
A konyhafőnök, 20.15 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Barátok közt, 22.05 CSI: Miami
helyszínelők (amer.), 23.35
Magyarul Balóval

RTL II

11.00 A gyanú árnyékában,
12.50 Az örökös (venezuelai),
13.45 A sors üldözöttje (amer.),
15.35 Barátok közt, 18.05 Hupikék törpikék (amer.), 19.00
Lánybúcsú (amer.), 21.30 Magyarul Balóval, 22.00 Az élet
csajos oldala (amer.), 23.00
Barátok közt

M2

12.25 Zazie kisasszony,
12.35 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 14.20 A komisz
aranyhal, 16.00 Traktor Tom,
17.15 Postás Pat, 18.05 PomPom meséi, 18.20 Mélytengeri mentőcsapat, 19.10
Maja, a méhecske, 20.00
Böngésző, 21.00 Én vagyok
itt, 22.40 Borgiák (kanadai),
23.35 Akik túl fiatalon mentek el

Duna tv

10.35 Család-barát, 13.15
Kívánságkosár, 15.10 Lola
(amer.), 15.55 Charly, majom a családban (német),
17.00 Ridikül, 18.45 Don
Matteo
(olasz),
19.55
Szálka, 21.01 Eurovíziós
Dalfesztivál, 23.05 Munkaügyek, 23.35 kult.hu

Duna World

10.20 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.10 Nótacsokor, 16.20 Gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan, 17.15 Magyar
elsők, 17.45 Szerelmes
földrajz, 19.05 Hazajáró,
20.05 Szenes Iván írta,
20.50 A Wenckheim-kastély Újkígyóson, 21.25
Gasztroangyal, 23.15 Élő
egyház

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55 Építs
házat, ültess fát!, 14.40 A
ravasz banda (angol), 15.30
Lehetőség, 16.25 Csalók
akcióban, 16.55 Lynley felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Fel a fejjel (olasz), 21.55 Riporterek,
22.25 Törvény és rend, 23.50
Rendőrségi ügyosztály

Pozsony 2

13.00 A kalapos nők klubja (szlovák), 13.45 Felszabadítás, 14.40 Fék nélkül,
15.55 Roma magazin, 16.45
Fókusz, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.05 Csodálatos építmények. 21.35
A család, 22.00 Tudatjuk a
szerelmesekkel (cseh-szlovák)

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 16.56 Niké, 17.00
Híradó, 17.25 Reflex, 17.50
A férfiak nem sírnak, 19.00
Híradó, 20.30 Forr a bor
(szlovák), 21.45 Családi történetek, 22.50 Feleségcsere,
0.10 Gyilkos elmék (amer.)

JOJ TV

10.55 Tárgyalóterem, 13.20
Dr. Csont (amer.), 14.20
Édes élet, 15.20 Vásárlási láz,
16.40 Topsztár, 17.00 Híradó,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30
Vadlovak, 21.45 Összeomlás,
22.25 Dr. Csont (amer.), 23.25
C.S.I.: New York (amer.),
0.25 C.S.I.: Las Vegas (amer.)

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
6.20 Mokka, 12.55 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 14.55 Valentina
titka (kolumbiai), 15.55
Emlékezz, Reina! (mexikói), 16.55 Fiorella (amer.),
18.00 Tények, 19.30 Jóban
Rosszban, 20.15 Tűz és víz
(török), 21.15 Éden Hotel,
22.35 Frizbi, 23.35 Propaganda

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
12.50 Éjjel-nappal Budapest,
14.00 A konyhafőnök, 15.20
A vihar (mexikói), 16.15 A
szerelem foglyai (amer.),
17.25 Fókusz, 18.00 Híradó,
18.55 A konyhafőnök, 20.15
Éjjel-nappal Budapest, 21.30
Barátok közt, 22.05 Showder
Klub, 23.40 Magyarul Balóval

RTL II

10.00
Segítség,
bajban
vagyok!, 11.55 A konyha
ördöge, 13.45 A sors üldözöttje (amer.), 14.40 A
múlt fogságában (amer.),
15.35 Barátok közt, 16.05
A konyha ördöge, 18.05
Hupikék törpikék (amer.belga), 19.00 A nagy svindli (amer.), 20.00 Érintés
(amer.),
21.00
Híradó,
21.30 Magyarul Balóval,
22.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 23.00 Barátok közt

M2

12.35 Zazie kisasszony,
12.45 Egy vízcsepp elég
(ausztrál), 15.10 És te mit
gondolsz?, 16.10 Traktor Tom, 17.20 Postás Pat,
19.00 A kisvakond, 20.00
Nagy-Szín-Pad, 21.35 Én
vagyok itt, 22.40 Cam e
lot (amer.-spanyol), 23.35
Munkaügyek, 0.05 Fapad
(magyar)

Duna tv

9.50 A szenvedélyek lángjai, 10.35 Család-barát,
12.45 Jamie 15 perces kajái, 13.15 Kívánságkosár,
15.20 Lola, 16.10 Charly,
majom a családban (német),
18.00 Híradó, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.40 Rocca
parancsnok (olasz), 20.40
Rövid szivar (amer.), 21.00
King (kanadai), 22.50 A rejtélyes XX. század, 23.20
Forma-1

Duna World

9.15 Hacktion (magyar),
10.20 Szabadság tér 89,
11.25 Ízőrzők, 13.15 Kívánságkosár, 15.15 Labdarúgás,
17.20 Magyar zarándokút:
A kettős kereszt nyomában,
18.10 Száműzött magyar
irodalom, 18.40 Hazajáró,
19.10 Szálka, 20.05 Egynyári kaland (magyar), 21.30
Gasztroangyal, 22.25 Profi
Ökölvívó Gála

Pozsony 1

12.30 Nők klubja, 13.55
Szlovák ízek, 15.30 Lehetőség, 16.25 Csalók akcióban, 16.55 Lynley felügyelő, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Mit
tudom én?, 21.40 A szocializmus bájai, 22.10 A bárányok hallgatnak (amer.)

Pozsony 2

14.15 Barátok, 16.10 Szemtől szemben, 16.45 Fókusz,
18.05 Hétvége, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.05
Az állatok rejtekhelyei,
21.25 Filmmagazin, 21.55
A hazáért harcoltak (szovjet), 0.30 Jazz napok

Markíza tv

12.05 Dr. House (amer.),
13.05 NCIS (amer.), 14.05
Monk (amer.), 15.30 Két
és fél férfi, 16.00 NCIS
(amer.), 18.20 Szomszédok, 19.00 Híradó, 20.30
Forr a bor, 21.45 Családi
történetek, 22.40 A Hakerhadművelet (amer.)

JOJ TV

13.35 Dr. Csont (amer.),
14.40 Összeomlás, 15.20
Vásárlási láz, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 A Karib tenger kalózai (amer.),
23.40 X-Men (amer.), 2.00
Zombies (angol)
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E s e m é n y tá r
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május 16-án Mózes
május
17-én Paszkál
május 18-án Erik, Alexandra
május 19-én Ivó, Milán
május 20-án Bernát
május 21-én Konstantin, Zina
május 22-én Júlia, Rita
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, akik
ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a komáromi Bánsky Juraj és Galambos Hilda
Gútán: a pozsonyi Mierka Tibor és a gútai Zuber Szilvia, a gútai Németh Krisztián és a szímői Gyertyák
Csilla.
Martoson: a martosi Jóba Gábor mérnök és a gútai
Hegyi Mónika.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a gútai Bagita Gréta, Stojka Sofia és Kováč Anna, a nagy
surányi Mokráš Nela, a hetényi Ďurčovič
Diána, a bátorkeszi Jakics Bence, a komáromi Lőrincz Dorka, Galo Zsombor, Beke Ádám
és Cseh Christopher János, a perbetei Kecskés Ferenc
Kristóf és Ferenc Noel, a füssi Tomčáni Dorien.

HALÁLOZÁS

A Dunatáj húsvéti receptkönyvéből

Hozzávalók:
10 dkg vaj
3 fej vöröshagyma
1,5 kg pulykacomb filé
5-6 kisebb paradicsom
3-4 paprika
1 doboz/üveg
gombakonzerv
1 kisebb padlizsán
3-4 babérlevél
só, egész bors
ketchup

Hozzávalók:

Elkészítése:

A pataki agyagtálat (ám lehet jénai üvegtál is) fél órára vízbe
áztatjuk. Ezután a felkockázott hozzávalókat rétegezve belerakjuk az edénybe (a fenti sorrendben). Hideg sütőbe, lefedve betesszük a tálat, majd a sütőt 250 fokra felmelegítjük, kb. fél óra
múlva összeforgatjuk a tál tartalmát és ezután már csak közepes
hőfokon folytatjuk tovább a sütést. Ha kész, megpuhult a hús is,
akkor levesszük a tál fedelét, és még kb. 10 percig sütjük.
Köret nélkül, friss, puha kenyérrel is nagyon finom, de tarhonyával, rizzsel, vagy bolgár körettel is tálalhatjuk.

SZUDOKU
A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába
írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként és oszloponként. A nagy négyzetrács
további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet minden szám.

Dócza Margitot.

Emlékét őrző rokonai

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet
a rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, a volt kollégáknak
és mindazoknak,
akik május 5-én részt vettek
a szeretett férj, édesapa, testvér és sógor,

Tánczos István

Mi az: Éjfél után nagy recsegés, ropogás?
– A hajnal hasad.

PATH FÜRDŐ TERÜLETÉN:

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

temetésén, aki életének 71. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük, hogy a részvét
őszinte szavaival, a koszorúkkal és virágokkal
enyhítették mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

Ketten találkoznak a vasútállomáson:
– Nicsak, a Béla! Te is a feleségedet várod?
– Nem várom...JÖN!!!

A börtön egyik cellájába bevezetnek egy férfit. A cellatársa megkérdezi:
– Téged miért csuktak le?
– Egy tyúk miatt.
– Egy tyúk miatt?
– Igen. Az a dög kikaparta
az anyósom...

RESTAURANT
RUSTICA,

Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik április 27-én
elkísérték utolsó útjára,
a gútai temetőbe szerettünket,

humocsokor

– Mi villódzik az ablakon,
Jean?
– Süt a nap, uram.
– Kenyeret vagy kalácsot?

MUNKALEHETŐSÉG

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Elkészítése:
Fél liter tejben megfőzzük a pudingot (mikor még forró, lehet bele 1
zacskó mazsolát keverni, nagyon finom lesz tőle).
Míg hűl, összeállítjuk a tésztát. Az egész tojásokat kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a tejet, olajat, végül a sütőporral elvegyített liszttel
jól elkeverjük. Kikent, lisztezett, kisebb méretű tepsibe öntjük, majd a
kissé kihűlt pudingot kanállal rácsurgatjuk a tésztára. Közepes tűzön
kb. 25 percig sütjük. Amilyen gyors és egyszerű, olyan finom! A különböző ízű pudingporokkal variálhatjuk a sütemény ízét is.

Két szőke nő beszélget:
– Képzeld, hogy jártam
tegnap! Egy órát kellett
várnom a liftben, mert az
áramszünet miatt két emelet között megállt.
– Az semmi, én a múltkor
áramszünet miatt három
órát vártam a mozgólépcsőn...

* Eladó egy Honda Shadow
VT750C típusú motorkerékpár.
Tel.: 0907 036 304.
* Eladó varrógép és mángorló
(Veritas), csempevágó, női kerékpár. Tel.: 0904 572 752.
* Eladó 20 db. alumínium mézeskanna. Tel.: 0907 053 860.

Új kollégákat keresünk csapatunkba, pincér, szakács, és
konyhai segéd posztra.
Bővebb információkért
jelentkezzenek
a +421 905 420 989 és
+421 905 448 835
telefonszámokon.

A tészta hozzávalói:
- 4 tojás
- 22 dkg cukor
- 1 dl tej
- 1 dl olaj
- 25 dkg liszt
- 1 sütőpor
- 1 vaníliás cukor
A krém hozzávalói:
5 dl tej
1 cs vaníliás (vagy
ízlés szerint más) pudingpor
pár kanál cukor

csemege Piros Arany
őrölt paprika

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Szabó Márta (61 éves), Csepregi
Anna (85 éves), Csernyanszky Štefan (40-éves),
id. Kaszt István (64 éves) és Reichert Gyula István (75 éves), a gútai Szabó Sándor (83 éves) és
Néveri Szonja (50-éves), a tanyi Auszten Szabolcs (41 éves)
Emléküket megőrizzük!
* Eladó egyszobás, átépített lakás a VII-es lakótelepen. Tel.:
0918 366 533.
* Predám, alebo dám do prenájmu 4-izbový byt oproti OD Lodiar v Komárne. Tel.: 0903 149 806.
* Eladó Gúta központjában
5-szobás családi ház 7-áras telken. Tel.: 0915 768 723.
* Eladó egyéves, kitűnő állapotban levő akkumulátoros permetezőgép. Tel.: 0910 545 093.
* Eladó Gútán egy felújított,
3-szobás családi ház. Tel.: 0905
480 262.
* Jelentős árengedménnyel eladó
Komáromban egy kétszárnyú
(fa+ üveg kombináció – 199x223)
garázsajtó. Tel.: 0905 691 345.
* Eladó tritikálé Martoson. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0905 950
637.
* Eladók 6 m-es 5/4-es öntözőcsövek menetes végekkel, csapokkal. Tel.: 0905 385 787.

Pudingos kráter süti

Török pörkölt

M E G E M L É K E Z É S E K
Végleg elmentél hosszú utadra,
Hangod nem halljuk már többé soha.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk téged.
Soha el nem múló
szeretettel emlékeztünk
május 8-án, halálának
hatodik évfordulóján

Jancsó Gáborné,
született Harcsa Anna.

Sefcsik Bélára

Gútán.

Elmentél csendesen, megszakadtak álmaid,
bennünk űr maradt, hiányoznak simogatásaid.
Ezekben a napokban emlékezünk vissza
arra a szomorú napra, amikor
egy évvel ezelőtt végleg eltávozott szerettei köréből a drága feleség,
édesanya és nagymama,

Emlékét őrző családja

Akik szerették, tisztelték, emlékezzenek rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja

L A B D A R Ú G Á S

III. liga
Komárom – Nemšová 0:2 (0:1)
A mindenképpen támadóbb
kedvű vendégek a találkozó 28.
percében rúgták első góljukat,
majd a 90. percben ismét góllal
bizonyították fölényüket * Léva
– Komárom 0:2 (0:1) Mindkét
csapat győzni szeretett volna, s
a hazaiak jobban is kezdtek, de
a komáromiak fokozatosan átvették a mérkőzés irányítását.
Az első gólt a 35. percben büntetőből Čurgali lőtte, majd az
57. percben Králik bizonyította
a vendégek jobb formáját.
IV. liga
Vion B/Volkovce – Gúta 1:2
(1:1) A találkozó 4. percében
lőtte első és egyben utolsó gólját
a hazai csapat, ezután már csak
a gútaiak jelezték fölényüket. A
32. percben Cingel egyenlített,
majd a második félidő vége előtt
2 perccel Magyar eldöntötte a találkozó végeredményét.
V. liga keleti csoport
Ógyalla – Marcelháza 0:2 (0:0)
Az első félidőben mindkét csapat „ízlelgette” egymást, de komolyabb támadás nem történt.
Az 56. percben Tóth, majd a 81.
percben Gumbér talált az ógyallai hálóba * Ímely – Perbete 1:0
(1:0) Oršolík 13. percben lőtt
gólja eldöntötte az egyébként
vontatott, néhol unalmas találkozó eredményét * Naszvad
– Kozárovce 3:1 (2:1) A találkozó első percétől érezhető volt
a hazai csapat fölénye, a negyedik percben büntetőből Molnár
szerezte a hazaiak első gólját,
majd a 12. percben Czibor volt
eredményes. A vendégek részéről a 20. percben Havran talált a
hálóba, majd a 75. percben Kia-

nek ismét a naszvadiak fölényét
igazolta. * Ekel – Szentpéter
2:1 (1:0) A találkozó 13. percében Mészáros megszerezte az
ekeliek vezetését és a kiegyenlítő gólra a 79. percig várni kellett, amikor Cong rúgott gólt. A
találkozó 93. percében hatalmas
kapushiba miatt Horváth tovább
növelte az ekeliek előnyét.
Járási bajnokság, 25. forduló
Gúta B – Nagykeszi 5:3 (3:1)
Negyedóra alatt kétgólos vezetéshez jutott a gútai fakócsapat,
amit a vendégek a félidő végéig
nem tudtak kiegyenlíteni. A második félidőben már 5:1-re vezettek a gútaiak, amikor érthetetlen okok miatt megtorpantak, az
ellenfél viszont javítani tudott.
Góllövő Leckési 3, Lakatos, Haris, ill. Vödrös, Beke és Koczkás
* Marcelháza B – Csallóközaranyos 4:0 (0:0) Az első félidő kiegyensúlyozott mérkőzése
után a hazai csapat büntetőből
gólt szerzett, majd gólzáporral
sújtotta az aranyosiakat. Góllövő Vörös 2, Kecskés és Paulis
* Izsa – Újgyalla 3:2 (1:0) Két
egyenrangú csapat kemény, de
sportszerű küzdelme folyt a pályán. A vendégcsapat rendelkezett jobb fizikai állóképességgel,
ez a hiányosság az izsai csapatnál már régebbi keletű, így nem
csoda, hogy ezúttal is három kisebb sérüléssel bajlódó játékost
kellett lecserélni Bakai Zsolt
segédedzőnek. Egy-egy hazai
néző durvaságnak minősítette
az újgyallaiak kemény játékát,
ami inkább elfogultságból eredt.
A 26. percben Vörös a jobb alsó
sarokba lőtte a hazaiak első gólját. A 65. percben Šmida egyenlített, majd nyolc perccel később

BIRKÓZÁS

Közös csapattal képviseltették magukat
a Komáromi járás birkózói a szerbiai Zentán

Május 8-án és 9-én a szerbiai Zenta Birkózóklub rendezte meg
a 11. Magyar Szó Kupa elnevezésű nemzetközi kötöttfogású birkózóversenyt, amelyen a Komáromi járást képviselve egy közös
marcelházai-komáromi csapatban Marcinkó János vezetésével
léptek szőnyegre a sportolók. A versenyen 4 ország 176 birkózója
14 klubot képviselve vett részt, ám a járásbeli fiatal sportolók
az erős nemzetközi mezőnyben megállták helyüket, méltóképpen képviselték járásunk kötöttfogású birkózását. Az egyéni versenyben birkózóink a következő eredményeket érték el:
2006-2007-ben született bir- – komáromi Spartacus Birkókózók: 35kg/12 birkózó... 8. zóklub * 60kg/10 birkózó...
hely REMES Kristián – Ma- 2. hely – HULMAN Nikolas
dari Birkózóklub * 2002- komáromi Spartacus Birkózó2003-ban született birkó- klub.
zók: 31kg/5 birkózó... 2. hely Kadétok: 1998-2000 -ben
NAGY Nikolasz – komáro- született birkózók: 58kg/4
mi Spartacus Birkózóklub * birkózó... 3. hely NAGY Ar46kg/16 birkózó... 4. hely DO- nold – komáromi Spartacus
MIN Barnabás – Marcelházai Birkózóklub * 85kg/6 birkóBirkózóklub * 2000-2001-ben zó... 2. hely MARCINKÓ Niszületett birkózók: 46kg/11 kolas – Marcelházai Birkózóbirkózó... 3. hely PARADI klub.
Dr. Kúr Károly
József – Marcelházai Birkózóklub, 8. hely NÉMETH Csaba
Csehországban is
helyt álltak
Május 8-án és 9-én Novy
Jičínben (Csehország) nemzetközi birkózótornát rendeztek 18 csapat 145 versenyzőjének részvételével.
A gútaiak csapatversenyben
az előkelő 5. helyet szerezték
meg.
Egyéni eredményeik:
Ifj. diákkategória 40 kg-os
súlycsoport 1. Tóth Krisztina * Id. diákok 42 kg Kürthy
Krisztián 1., Kürthy Adrián 2.,
Kürthy Mário 3. * Id. diákok
42 kg Marosi Péter 5. * 47 kg
Lakatos Lucián 1.

az izsai Procházka büntetőből
ismét a hazaiakat juttatta előnyhöz. A 80. percben Konc fejesével nőtt tovább a hazaiak előnye.
A 87. percben Rigó megszerezte
a vendégek második gólját, az
egyenlítésre azonban már nem
volt az újgyallaiaknak idejük.*
Actív Komárom – Bátorkeszi
4:1 (1:1) Két bombahelyzet kihagyását a bátorkesziek azonnal
megtorolták és gólt rúgtak a hazaiaknak. Ezután viszont az Actív szólója következett. Góllövő
Mačanský, Kršteňanský, Ondič,
Nagy, ill. Barton * Keszegfalva
– Path 7:0 (2:0) Jogosan ünnepeltek a keszegfalvaiak, akik a
találkozó első felében még néha
tétováztak, de a továbbiakban bizonyították fölényüket. Góllövő
Oláh 2, Budai 2, Sándor, Töltési
és Zsemlye * Dunamocs – Lakszakállas 5:3 (2:1) Mindvégig
érezni lehetett a hazai csapat
fölényét, amely megérdemelten
győzött. Góllövő Pálik 3, Lajos
T., ill. Inczédi 2 és Csápai.
Járási bajnokság
II. osztály, 23. forduló
SJE Komárom – Csicsó 2:3
(1:1) góllövő Tóth és Vontszemű * Nagysziget – Bajcs 10:0
(7:0) góllövő Slatký 4, Czucz 3,
Rohožka 2, Molnár * Vágfüzes/
Kava – Ifjúságfalva 3:0 (3:0)
góllövő Tokár, Čerešník, Kosa.
A mérkőzést idő előtt lefújta a
játékvezető, mert a vendégcsapat játékosainak a száma 7 fő
alá csökkent * Dunaradvány
– Szilosháza 0:4 (0:1) góllövő
Szakács 3, Kováč * Tany – Bogyarét 7:3 (3:1) góllövő Cseh
D. 3, Nagy 2, Budai, Adamik,
ill. Czina, Gubicza és Kurdy *
Őrsújfalu – Bogya/Gellér 6:2
(3:1) góllövő Boroš 3, Klimčík
2 és Petrók.
V. ifjúsági liga, 25. forduló
Garamkálna – Nemesócsa 1:1
(0:0) góllövő Horváth * Újlót
– Szentpéter 1:3 (0:0) góllövő
Molnár 2, Pšenák * Udvard –
Madar 6:5 (1:3) góllövő Sebők
2, Tóth, Paló, Csicsó * Naszvad
– Kozárovce 0:2.
-boldi-

KARATE

Nagysurányban rendezték meg
Shito Ryu karatestílus országos
bajnokságát, amely egyben az
Európa-bajnokság selejtezője
is volt. A gútai Corvin Harcművészeti Klub versenyzői közül
Lakatos Erika kumite második,
Mezei Szabi kata harmadik,
Kurucz Mário kata második,
kumite harmadik helyezést ért
el és így ott lehetnek június 20án és 21-én az Érsekújvárban
megrendezésre kerülő EB-n.
Horváth Zoltán is pontszerző, a
hatodik helyen végzett.

KOSÁRLABDA
Folytatódik a bajnoki címért vívott küzdelem!

Ez itt már az idegek harca, s az a csapat győz majd, amely valóban a tiszta játékra, a kosarakra összpontosít, s nem reménykedik a játékvezetők „jóságában” A múlt héten két találkozóra
került sor az extraliga csoportjában, s a komáromi csapat lelkesedése még mindig nem volt
elég a bajnoki cím elnyeréséhez. A harc szerdán a komáromi sportcsarnokban folytatódik...
MBK Rieker COM-therm Ilyen hatalmas (33 pontos) nem adja meg magát egykön�Komárom – BC Privigye előny mellett Čurovič mester nyen. Így is történt, hiszen
90:70 (26:16, 31:9, 20:21, azt is megengedhette magá- továbbra is életben tartotta
13:24) Szerdán még úgy tűnt, nak, hogy a teljes kezdőcsapa- aranyérmes esélyeit a Privigye.
hogy csak egy lépésre van a tot pihentesse, így két perccel Az csak természetes, hogy ezhőn áhított történelmi sikertől, a mérkőzés vége előtt azok a úttal is erősíteni tudta védelmét
azaz a bajnoki cím megszerzé- játékosok (Maslík, Marchyn, a privigyei csapat, igaz, ezúttal
sétől az MBK Rieker Komá- Jurčina, Slezák) is pályára lép- is csak a játékvezetőkkel... Az
rom csapata, amely a szlovák tek, akik a döntőben még nem első negyed tízpontos vezetése
Eurovia kosárlabda-bajnokság jeleskedhettek. Ekkor úgy tűnt, sem a komáromi csapat felelőtdöntőjének négy győztes mér- hogy a csapatot csak egy haj- lenségét bizonyítja. A második
kőzésig tartó negyedik felvo- szál választja el a bajnoki cím negyedben is megismétlődött
násán valósággal átrobogott megszerzésétől.
az „erőfölény”, sőt a privigyePrivigyén és úgy „megszórta” Ezen a találkozón a legeredmé- iek az előző negyedhez képest
a vendégeket kosarakkal, mint nyesebb Bannister 18, Janko- még egy ponttal többet is szecukrász a habos süteményt. vics 15, Igrutinovics 13 – Kla- reztek. A második félidőben
Annak ellenére, hogy a mérkő- rics 12, Marics 11, Evans és erőre kapott ugyan a komáromi
zés előtt a komáromi csarnok Baťka 9 volt.
gárda, ám még mindig a hazaifelett sötét felhők gyülekeztek, BC Privigye – MBK Rieker ak voltak előnyben. Hiába volt
a sportcsarnok forró légkö- COM-therm Komárom 96:70 a komáromiak hatalmas rohare mediterrán világot idézett (59:36 – 29:18, 30:18, 24:20, ma a negyedik negyedben, már
elénk.
13:14) Múlt héten szombaton csak szépíteni tudtak, s ezúttal
Az MBK Rieker COM-therm Privigyére utazott a komáromi ők lettek „megszórva”.
rendkívül összeszedetten ját- csapat, amely tudatában volt A találkozó azonban nem csak
szott, a privigyeiek az első öt annak, hogy a bányászcsapat a pályán folyt. A mindvégig
feszült hangulatú találkozó
után a pályán és a nézőtéren
is elszabadultak az indulatok,
melyet végül a biztonságiaknak kellett megfékezniük. A
privigyei csarnokban rendezett
találkozót követő szégyenletes
eset főszereplője Krunoslav
Krajnovič, a hazaiak horvát
edzője és Szinisa Bilič, az
MBK Rieker szlovén játékosa
volt. A dulakodásba torkolló
szóváltás az edző és a komáromi kosaras között azért robbant
ki, mert Krajnovič a mérkőzés
végét jelző dudaszó után leköpte az előtte elhaladó komáromi idegenlégióst.
A forrófejű edző később ugyan
azt nyilatkozta, hogy nem ő
percben még kosarat sem dob- (Fent) A komáromi szurko- volt az, aki először köpött, ám
tak, miközben a másik oldalon lók a privigyeiek egy-egy szép az incidensről készült felvétel
potyogtak a hármasok.
megmozdulását is tapssal ju- tanúsága szerint a két fél ös�Az első tíz perc után a komá- talmazták, míg a komolyabb szetűzése csak azért nem vált
romiak már tízpontos előny- összecsapást Privigyén csak komolyabbá, mert a privigyei
höz jutottak (26-16), de nem a résen levő játékosok tudták Miljkovičnak és a komáromi
elégedtek meg, hanem Bann- megakadályozni.
Kozlíknak sikerült idejében
isterék még fokozták is tempó(Foto:Scholtz) közbelépnie.
jukat. Egy 23-3-as roham után
49-19-et, közvetlenül a nagyszünet előtt pedig már 57-25-öt
mutatott az eredményjelző. Az
MBK Rieker a döntő harmadik
mérkőzésén negyven perc alatt
nem dobott annyi kosarat, mint
most húsz perc alatt!
A harmadik negyedben a privigyeiek mindent megpróbáltak,
hogy lefaragjanak a ponthátrányukból. Ez csak részben sikerült /26-ra csökkentették hátrányukat), ám egy hazai időkérés
után ismét jelentős (77:46) volt
a különbség a két csapat között.
A közelharcnak azonban ezzel
még nem volt vége: a lelátón
is elszabadultak az indulatok.
A nézőtéri csetepaté során a
két szurkolótábor tagjai között
egy-két pofon is elcsattant.
– Szégyen, ami a mérkőzés
lefújása után történt. Szégyen
a privigyei szurkolók, a hazai
szervezők, a játékosok, de legfőképpen a hazaiak edzője számára – vélekedett a Krajnovič
– Bilič afférról és a botrányos
nézőtéri jelenetről az MBK Rieker Komárom edzője, Miljan
Čurovič. Komárom legjobbjai:
Bannister 11, Bilič 10, Igrutinovič 10, Jankovič 6, Alawoya
3 (Kratochvíl 11, Marchyn 9,
Halada 8, Jurčina 2, Slezák 0).
-cseri-

M O TO R S P O RT

Május 8-án megkezdődött a motorkerékpárosok gyorsulási
versenyének szlovákiai kupasorozata is. A Slovakia Ringen
került sor az első nagy megmérettetésre, ahol a gútai származású komáromi versenyző, Szabó István „COCÓ” is részt
vett. Természetesen erre a versenyre barátai, a KN Bikers
csapat tagjai is elkísérték és egész nap hatalmas energiával
töltötték fel, végül egy ütőképes COCÓ FUN Team alakult
ki. A pályán, s annak közelében is könnyedén megismerték
őket, mivel neonzöld egyenruhában csak ők vonultak fel.
– „Ennek a csapatnak ezúton is szeretném megköszönni az
egész napos bíztatást, melynek köszönhetően a kategórián
belüli új pályarekordot állítottam fel időben és sebességben
is a 201 méteres (1/8 mile: 6,381 sec és 196 km/óra) pályán.
Így természetesen én hozhattam haza az 1. helyezésért járó
aranyserleget is” – nyilatkozta lapunknak Szabó István. A
felvételen a kitartó csapat és a sikeres sportember (kezében
a kupával) látható.
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