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Az évszázados hagyományoknak megfelelően pünkösdvasárnap tizenhét népviseletbe öltözött pár vett részt
a reggeli szentmisén, majd elindult a sortáncjárásra.
Ennek során felkeresték a város oktatási intézményeit,
óvodáit, alapiskoláit, nyugdíjasotthonait, a városházát
és természetesen ezúttal sem „úszta meg” Szlovák Marián esperes-plébános, hogy a nagymise után alaposan
megforgassák. Gúta egyedi népszokásáról további felvételeket kapunk 2. oldalán közlünk.

Este tíz után már nem lesz
elsősegély-szolgálat!
Júliustól új rendszer szerint fognak működni a kórházi elsősegély-szolgálatok. Jelentős
változás, hogy a szolgálat már nem lesz elérhető egész éjszaka. Az új törvény szerint este
tíz után már nem lesz elsősegély-szolgálat. Az új szabályzat szerint így az elsősegély-szolgálat már csak este tíz óráig fogadja a betegeket.
Az egészségügyi minisztérium indoklása szerint Az elsősegély-szolgálat idejének lerövidítéazért folyamodtak ehhez a változáshoz, hogy sével kapcsolatban a minisztérium a statisztinöveljék az egészségügyi ellátás hatékonyságát. kákra hivatkozik. A minisztériumi statisztikák
Az orvosok szakszervezete élesen bírálja az új szerint 22 óra után szinte senki sem járt elsőrendeletet, mert szerintük 22 óra után így nem segély-szolgálatra, viszont Peter Visolajský
lesz biztosítva a megfelelő orvosi ellátás. – Ez a szerint 22 óra után reggelig átlagosan hét páváltozás nem átgondolt, nem a páciensek érde- ciens érkezik. Az új szabályzat szerint így a
keit szolgálja, valamint pénzügyileg jelentősen páciensek 22 óra után a kórházak sürgősségi
leterheli a kórházakat – jelentette ki Peter Vis- osztályán kérhetnek ellátást, viszont ezek már
olajský a szakszervezet képviseletében.
most is túlterheltek.

Példamutatásáért magyar katonai
kitüntetést vehetett át

A magyar honvédség létrejöttének 170. évfordulója, illetve a
magyar honvédelem napja alkalmából főként katonai hagyományőrző és civilszervezetekben végzett tevékenységéért dr.
Simicskó István honvédelmi miniszter kitüntetésében részesült az izsai Sámson Ferenc. A Honvédelemért Kitüntető Cím
I. fokozatára Tárnok István, a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület elnöke és Domin István, Izsa polgármestere terjesztette fel.
Sámson Ferenc nem titkolja, Izsa melletti bokrosi tanyájuhogy célja a felvidéki huszár- kon családi tulajdonban levő
és néphagyományok éltetése. tájházat létesítettek és azt siKezdettől fogva tagja a Felvi- keresen működtetik – mondta
déki Huszár és Hagyomány- el Izsa korábbi polgármestere,
őrző Egyesületnek, illetve akinek a neje, Sámson Gizella A felvételt Bak László készítette
folyamatosan közreműködik is régóta a község kulturális
a Felvidéki Tavaszi Hadjárat életének egyik mozgatórugó- nemzedékek tagjainak. Egyeszervezésében, amely idén ja. Elárulta: a magyar népha- sületünknek további a község
már 20. alkalommal került gyományok éltetése mellett fiataljai közül is vannak tagjai.
megrendezésre.
Ilyenkor immár bő két évtizede nagyon Ők is büszkén öltik magukra
Nagysallótól Komáromig fel- fontosnak tartja a felvidéki a huszár egyenruhát, de szíkeresik az 1848/49-es hadjá- huszárhagyományok őrzését vesen állnak be a gyalogság
rat csatáinak helyszíneit. Az és továbbadását a következő soraiba is.

Lapunk
tartalmából:
● Jubilál a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Gútán
2. oldal
● Átalakul a Via Nova
2. oldal
● Kristóf Réka sikere a Carnegie
Hall színpadán
2. oldal
● A komáromi nyugdíjasotthonban
ismét emelni akarják a havidíja
3. oldal
● „Csodálatos” gyógyulás 3. oldal

Nyitra megye magyar képviselőinek támogatásával
hatmillió jut a Komáromi járás közútjaira

A komáromi kórházban
új sürgősségi osztály épülhet

A Nyitra Megyei Önkormányzat múlt héten hétfőn megtartotta 5. képviselő-testületi ülését.
A képviselők jóváhagyták a 2017. gazdasági év zárszámadását. A megye jelentős, 12,8 millió
euró gazdasági többlettel zárta az évet. A megye konzervatív, takarékoskodó gazdálkodása
az egyik oldalon biztosította a törvényes megyei hatáskörök pénzügyi fedezetét, másrészt
az előző évekhez hasonló, jelentős gazdasági többlet megteremti a három éve elfogadott prioritásokra – a megyei utak burkolatfelújítása, a szociális terület és az egészségügy – szánt
forrásokat.
Tavaly 2,5 millió euró jutott ciócsoport 49 500 euró támo- sítmények idei támogatását 40
a kultúra, a sport, az idegen- gatást, míg a Termál Helyi Ak- ezer euró összegben. A testület
forgalom, a műemlékek vé- ciócsoport 46 500 euró megyei értékelte a gyermekvédelem
delme, a Leader-társulások, támogatást kapjon. A testület terén beérkezett pályázatokat
az egészségügy és a szociális ezt javaslatot is elfogadta. A és 40 ezer eurót fordít szociáügyek terén a beérkezett pá- párkányi, vágsellyei kórház tá- lis támogatásra. Ez utóbbi két
lyázatok támogatására tele- mogatást kapott, amelyet a ké- támogatási rendszeren belül
pülések, iskolák, társadalmi szültségi szolgálatra fordítanak. viszonylag kevés pályázat érszervezetek, Csemadok-alap- Az Érsekújvári Ipariskola 214 kezett be Nyitra megye déli
szervezetek, sportszervezetek ezer euró, a Komáromi Műsza- járásaiból. Még nincs semmi
ki Középiskola 95 ezer euró, vesztve, október 15-ig bátran
részére.
A megyei képviselő-testü- a Vágsellyei Szakközépiskola nyújtsák be pályázataikat a
let elfogadta a megyei utak 125 ezer euró, míg a Vágsellyei 2019. évre szóló támogatásokra
burkolatfelújításának tervét Összevont Középiskola 88 ezer mindazok, akik a pályázati fel2018-ra. Idén 6,2 millió eu- euró megyei támogatásban ré- tételeket teljesítik.
A Nyitra Megyei Önkormányrót szánunk e célra a megye szesül épületfelújításra.
költségvetéséből. A Komáro- A megyei képviselő-testület jó- zat jóváhagyta a Komáromi Álmi járásban 6, az Érsekújvári váhagyta a támogatási rendsze- talános Kórház ingó és ingatlan
járásban 4, a Lévai járásban rein belül az idegenforgalomra vagyonának felértékelését, ami6, míg a Vágsellyei járásban szánt idei támogatásokat 357 nek köszönhetően nem 6 millió
3 útszakasz kap új burkolatot. ezer euró összegben. Elfogadta euró, hanem 7,5 millió euró öszA megyei önkormányzat mó- továbbá a tanúsítvánnyal ren- szegben épülhet meg a sürgősdosította az idei költségve- delkező idegenforgalmi léte- ségi ellátás új pavilonja.
tését. Az MKP frakciója nevében Csenger Tibor megyei
alelnök javasolta a Komáromi
Jókai Színház épületfelújítását, a meghibásodott szerke- A háború előtt 2 743 zsidó élt Komáromban, közülük 248-an
zeti elemek javítását 83 ezer élték túl a koncentrációs táborok szörnyűségeit. Június 9-én,
euró összegben. A megyei szombaton 18 órától a Tatra moziban, illetve vasárnap 13
testület a javaslatot elfogadta, órától a Menházban mutatják be Scheiner Susanne és Péter
miközben a Most-Híd megyei dokumentumfilmjét, amelyben Paszternák Tamás és testvére,
alelnöke nem szavazta meg András erőfeszítéseit örökítik meg, illetve bemutatják azokat
azt. Ez még a szlovák pár- a zsidókat is, akik elhagyták Komáromot, de évente a júniusi
tok képviselőit is meglepte. Holokauszt-megemlékezésre visszatérnek a városba. A film
Az MKP frakciója nevében foglalkozik a komáromi zsidóság történetével is, akik – biFarkas Iván mérnök javasol- zonyítottan – már a 13. századtól Komáromban éltek. Ez a
ta, hogy a Leader-társulások dokumentumfilm az empátiáról és a közömbösségről szól, és
Nyitra megyei hálózatában folytatása az Emlékezés a jövőért, illetve a Naiv álmok című
az Alsó-Csallóköz Helyi Ak- filmeknek.

Lépésről lépésre

Akadozik az Európai Unió támogatási alapjainak felhasználása
Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési és fejlesztési időszakában Szlovákia 15 milliárd euró alatti támogatási kerettel bír, amely az Európai Unió közös költségvetésének vissza nem térítendő támogatását jelenti Szlovákia számára. Szlovákia nettó fogadó
ország, jóval több uniós támogatásra számíthat, mint amennyit a közösbe befizet. A hétéves
fejlesztési időszak 62 százaléka már mögöttünk van. Nézzük, mennyire sikeres az ország a
benyújtott pályázatok számára lehívott uniós támogatás tekintetében.
Sok, vagy kevés?
A Szlovákia számára megítélt
uniós támogatási keret 85 százalékára már meghirdetésre
került a pályázati felhívás.
Lehetőség nyílt tehát az állami
intézmények, az önkormányzatok, a nonprofit szervezetek, a szakmai szervezetek
vagy a vállalkozók számára,
hogy a pályázati felhívások
szabályainak figyelembe vételével benyújtsák támogatási
kérelmüket, pályázataikat. A
támogatási keret mintegy 40
százalékát szerződéssel már
lekötötték, vagyis mintegy 6
milliárd euró összeget leszerződtek. Ám a támogatások az
országos keret 13 százalékánál
értek célba, vagyis mintegy 2
milliárd euró került kifizetésre.
Döntse el az olvasó, hogy ez

sok vagy kevés, a hétéves fejlesztési időszak 62 százaléka
elmúlásának idején.
Mindenesetre az egyes operatív programok irányító hatóságainak igencsak bele kell majd
húzniuk, ha a teljes országos
keret forrásait ki szeretnék
helyezni a pályázókhoz. Ne
ragadjon bent a rendszerben
egyetlen euró sem! Ellentétben az előző, 2007 és 2013
közötti időszakkal, amelynél
jelentős összeg, több mint egymilliárd euró maradt benn a
rendszerben, azaz nem került
felhasználásra. Nagy kár. Ez
a rendszergazdákat, az egyes
operatív programok irányító
hatóságait minősíti. Jó lenne
ezt ezúttal megelőzni.
Jövőbeni kilátások
Ami a következő, 2021 és

2027 közötti fejlesztési időszak kilátásait illeti, vannak
figyelemre méltó, pozitív
változások.
Mindamellett,
hogy a közép-európai országok hétéves kerete szűkülhet
(reméljük, nem látványosan),
számukra, számunkra továbbra is fennmarad a Kohéziós
Európai Alap hozzáférhetősége, esetleg a benne rejlő többletforrások megpályázásának
lehetősége a mostani időszakhoz képest. Ebből támogatják
ugyanis a települések, a kommunális szféra, a közlekedési
infrastruktúra, a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztéseit. Valljuk be, Szlovákiában
továbbra is van helye (sőt!) az
ilyen irányú fejlesztéseknek.
2004-ben, amikor Szlovákia
az EU-hoz csatlakozott, vál-

lalta, hogy 2020-ra az öszszes 2000 lélekszám feletti
település csatornahálózattal
rendelkezik majd. És hol tartunk? Tavaly pedig aláírásra
került az a kötelezettség, hogy
2020-ra a hulladék több mint
70 százalékát osztályozzuk.
Ezzel szemben vajon mi a
helyzet? Nyilván a környezetvédelmi miniszter igyekszik,
teszi a dolgát, de irtózatosan
sok forrásra lesz szüksége
ahhoz, hogy az ország a fenti
kötelezettségeit teljesítse.
Pedig úgy 1-2 éve is olyan
hírek érkeztek Brüsszelből,
hogy a 2004-ben csatlakozott
közép-európai országok számára bezárulnak a Kohéziós
Európai Alap forrásai – ami
hihetetlen érvágás lenne – és
nettó befizető országokká vál-

nak. Vagyis többet kell majd
az európai közösbe befizetniük, mint amennyit onnan
visszakapnak. Ennél jóval
kedvezőbb kép tárult elénk az
elmúlt hetekben, ami a jövőbeni kilátásainkat illeti.
Felettébb fontos lenne: a regionális operatív program
irányító hatósága, amely a
régiókban, a megyéken, a
településeken biztosítja a
regionális fejlesztést, a területfejlesztést, végre ne
Pozsonyban legyen a tárcák
valamelyikénél, hanem a
környező országok mintájára
ruházzák át regionális szintre, akár a megyékre. Alacsonyabb szinten döntsenek
arról, milyen fejlesztés hova
való, s az adott kistérségben hol, melyik településen
milyen fejlesztés valósuljon
meg a közösből, az unió költségvetéséből.

Farkas Iván,
az MKP
gazdaságpolitikai alelnöke

PENIAZE
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA

z od 600 € do 10 000 €
KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11

( 0918 709 049
Magyarul is BESZÉLÜNK

Véget vetett
életének

Csütörtökön találták meg
a gútai Brünni tér Partizán
utcára néző lakótömbjének
alagsorában a 41 éves Simigh Krisztián holttestét. A
férfi nemrégiben szakított
párjával, s nagy valószínűséggel mély depresszióban
döntött az öngyilkosság
mellett.
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Teljes jelöltlistát állított az MKP gútai alapszervezete

Készülnek az önkormányzati választásokra
Őry Péternek, az MKP OT elnökének, a párt alelnökének
részvételével május 14-én tartotta meg ülését a gútai helyi
alapszervezet, amely egyben képviselőjelölt-állító ülés is volt.
Az országos tanács elnöke részletesen beszámolt a jelenlegi
belpolitikai állapotokról, a kormány labilis helyzetéről és egyértelműen leszögezte, hogy az MKP a választásokon önállóan
indul.
Dr. Viola Miklós, az MKP városi ezért megválasztottuk azt a 15
szervezetének elnöke az üléssel jelöltet, illetve két pótjelöltet,
kapcsolatosan a következőket akik az MKP programját képvimondta: – Megvitattuk és döntést selik majd. Ennek értelmében az
hoztunk két fontos témakörben. őszi választásokon Horváth ÁrEnnek értelmében az alapszer- pád, Koczkás Beáta, Madarász
vezet támogatja Horváth Árpád Róbert, Viola Miklós, Finta Zolpolgármester javaslatát, amely- tán, Hájas Tamás, Pikáli Róbert,
ben indítványozni fogja a képvi- Samu István, Borsó Ákos, Tóth
selő-testület létszámának 17-ről Péter, Ferenczi Kornél, Fördös
15 főre történő csökkentését, Anna, Beck Károly, Visnyei
amelyet a május 28-án tartandó Gyula és Szabó Péter méretteti
önkormányzati ülésen beterjeszt. meg magát. A póttagok sorába
A másik fontos döntésnek tar- választották Kurucz Józsefet és
tom, hogy az alapszervezet az Nagy Jenőt. Igyekeztünk olyan
őszi helyhatósági választásokon új jelölteket is indítani, akik koteljes listát állít. A múlt héten rábban nem vettek részt a város
hétfőn megtartott ülésen éppen irányításában, de eddigi mun-

Dr. Viola Miklós sebész,
az MKP gútai szervezetének
elnöke
kájukkal kivívták már a gútaiak
elismerését. Itt szeretném megjegyezni, hogy nagy meglepetést
jelentett, hogy Gőgh Mihály jelenlegi MKP-s képviselő és frakcióvezető nem indul a következő
választásokon.

A sortáncosok hajnalig ropták a táncot

Jövőre újra, ugyanitt! – így búcsúztak egymástól a pünkösdi sortáncjárók, akik számtalan kedves vendégfogadásra,
illetve a feltört lábakra is emlékezni fognak. A táncosoknak
viszont alkalmuk volt megforgatni dr. Viola Miklóst és nejét
(fent), Koczkás Beáta
alpolgármestert (balra), fent a nyugdíjasklub fogadása, jobbra
a tavalyi Fölszállott
a páva versenyének
győztesei, a Pósva zenekar tagjai (Álló István bőgő, Iván András
brácsa, Iván Zoltán
klarinét, Iván Péter
prímás) láthatók

Obec Modrany

Obecný úrad * 946 33 Modrany č. 337
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Starosta obce Modrany v súlade s §4 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Gergelya Édesa
s vyučovacím jazykom maďarským Modrany,
Édes Gergely Alapiskola Madar
Modrany 359, 946 33 Modrany.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre základné školy v zmysle
Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.Z. o odbornej pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších zmien
2. Päť rokov pedagogickej praxe
3. I. kvalifikačná skúška, alebo jej náhrada
4. Organizačné a riadiace schopnosti
5. Občianska bezúhonnosť
6. Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Prihláška do výberového konania
2. Fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a čestné vyhlásenie o ich pravosti
3. Čestné vyhlásenie uchádzača o pedagogickej praxi
4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
5. Profesijný životopis
6. Návrh koncepcie a rozvoja školy
7. Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov
8. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v
prílohe žiadosti.
Prihlášku a ďaľšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označovaním „Výberové konanie” najneskôr do
08. júna 2018 na adresu do 12.00 hod: Obecný úrad č. 337, 946 33
Modrany. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Termín konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom.
Ďalšie informácie:
Obecný úrad Modrany, tel.:035/7788125, 035/7858 041
Édes Štefan,
starosta obce

Jubileumra készülnek a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában

Öreg iskola, nem vén iskola!

A Gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola május 30-án ünnepli alapításának és fennállásának
90., illetve névfelvételének 15. évfordulóját. Az iskola vezetősége, tantestülete és diáksága
számos rendezvénnyel, előadásokkal, hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal és történelmi vetélkedővel készül emlékezetessé tenni e jeles ünnepnapot.
A gútai magyar oktatásügy hetők. Az 1930/31-es tanévre köszönhetően az ,,Öreg iskotörténete hosszú évszázadok- közadakozásból és 3 millió la’’ a mai napig büszkén viseli
ra nyúlik vissza. A 20. század korona hitelből elkészült az új II. Rákóczi Ferenc fejedelem
elejéig a helyi iskolák szinte korszerű iskolaépület, amely a nevét, azon históriai nevet,
kizárólag a római katolikus II. világháború utolsó éveit és mely egybeforrott a magyar
egyház szervezése és irányí- a háborút követő kíméletlen történelem legnemesebb hatása alatt álltak, ami komoly magyarüldözések nehéz esz- gyományaival.
garanciát jelentett a szilárd tendeit leszámítva napjainkig
erkölcsi irányelvek mentén otthont biztosít az anyanyelvű Felvételünkön az iskola épüzajló színvonalas oktatói-ne- oktatás és művelődés számá- letkomplexuma látható. Az
velői munkára. Tragikus vál- ra. 2004-ben az iskola, a többi oktatási részhez tartozik a
tozást, s egyben törést okozott alapiskolához hasonlóan ön- pedagógusház és a tornatea magyar iskolák életében az kormányzati tulajdonba ke- rem is. Ez utóbbi éveken át
1918-as impériumváltás, a tri- rült. Újabb kori történetének szolgálta a kisváros kulturáanoni békediktátum sokkha- kiemelkedő eseménye volt lis életét, a háború előtt itt
tása után a helyi magyar kö- a 15 évvel ezelőtt lezajlott léptek fel a műkedvelő színzösségnek az új csehszlovák névfelvétel. Az akkori isko- játszók és az 1965-ös árvízig
állam megváltozott keretei laigazgató és az őt támogató itt voltak a bálok és teadélközött kellett a boldogulás és tantestület tudatos döntésének utánok.
megmaradás sokszor
rögös útjait megtalálnia. A jelentékeny
anyagi és erkölcsi
áldozatokat követelő
küzdelmek eredményeképpen 1926-ban
megalakult a községi
elemi iskola, majd
1928-ban a polgári
iskola, amely intézmények a II. Rákóczi
Ferenc
Alapiskola
jogelődjeinek tekint-

Tisztújít és átalakul a Via Nova

Június 9-én Komáromban tartja soron következő országos kongresszusát a Via Nova. Az ifjúsági szövetség a felvidéki közélet számos fontos eseményének otthont adó Tiszti pavilonban
dönt jövőjéről. A meghívott vendégek között szerepel Menyhárt József, a Magyar Közösség
Pártja elnöke, Illés Boglárka ifjúságért felelős helyettes államtitkár és a Kárpát-medencei ifjúsági partnerszervezetek vezetői.
A kétévente megtartott rendes lép. A koncepció lényege, hogy való részesedésben, pályázattisztújítás mellett a hosszú ide- az alapszervezetekre épülő or- írói és tanácsadói segítségnyújje tárgyalt szervezeti reform szágos szervezetből önálló jogi tásban, valamint a Via Nova új
elfogadása is terítékre kerül. személyiséggel bíró szerveze- székhelyeként működő Martosi
A Gubík László, a Via Nova tek ernyőszervezetévé válna a Rendezvényliget és Népfőiselnöke által előterjesztett új Via Nova.
kola rendezvényszervezési céalapszabály tervezetét márci- A csatlakozni kívánó polgári lokra való igénybe vételében
usban fogadta el az országos társulások lehetnek helyi, regio- lehetnek vonzóak a partnerek
tanács, életbe azonban csak a nális és országos illetékességű- számára.
kongresszus megerősítésével ek is. Csatlakozási kérelmüket a ”Értékrendünk és közösségi
Via Nova címére e-mailben kell elkötelezettségünk változatlan.
benyújtani június
A reform a korral
3-ig. A kérelemvaló haladást, a
nek tartalmaznia
működés hatékoKözségi Hivatal * 946 33 Modrany, 33
kell a szervezet
nyabbá tételét és a
bejegyzésének és
felvidéki ifjúsági
Madar község polgármestere az oktatásügy állami
alapszabályának
kezdeményezések
igazgatásáról és az iskolai önkormányzatról szóló
másolatát a tevéösszefogását szol596/2003-as Tt. számú törvény 4§-a 1. bekezdése,
kenység
ifjúsági
jellegére
való
gálja.
Összességében
elmondvalamint a közérdekben végzett munkáról szóló
utalással, valamint egy rövid ható, hogy a Via Nova égisze
552/2003-as Tt. számú törvény 5§-a
leírást a társulás idei tevékeny- alatt egy komoly felvidéki ifjúés a későbbi hatályos rendeletek értelmében
ségéről.
sági szövetség van születőben a
pályázatot hirdet a Madari 359. hsz. alatti
A
csatlakozás
előnyei
elsősornyár elején” – foglalta össze a
Édes Gergely Alapiskola, 946 33 Modrany
ban a Via Nova döntéshozatali Via Nova elnökségi ülése után
igazgatói tisztségének betöltésére.
rendszerében való részvételben az újítás célját Gubík László.
Képesítési feltételek és egyéb követelmények:
és támogatási rendszerében
Győző Réka
1. Főiskolai végzettség II. foka az alapiskolák pedagógusai részére az SZK Oktatásügyi Minisztériuma pedagógiai képesítésre vonatkozó, 317/2009 Tt.számú rendelete értelmében
2. Legalább 5 év pedagógiai gyakorlat
3. I. fokú minősítői vizsga, vagy annak megfelelő más vizsga
4. Szervezési és vezetői képesség
5. Feddhetetlenség
6.A szlovák nyelv hivatalos szinten való használata
Benyújtandó iratok jegyzéke:
1. Írásbeli jelentkezés a pályázatra
2. Iskolai végzettséget és pedagógiai gyakorlatot igazoló hitelesített okmányok fénymásolata, és becsületbeli nyilatkozat a
dokumentumok hitelességéről
3. Becsületbeli nyilatkozat a pedagógiai gyakorlatról
4. Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
5. Szakmai önéletrajz
A Carnegie Hall világszerte kiváló akusztikájáról ismert
6. A jelentkező írásbeli javaslata az alapiskola további fejlesztéNew York-i koncertkomplexum, a klasszikus zene „tempsére (maximum 2 oldal, A4-es formátum)
loma”. William B. Tunthill építész tervei alapján olasz neo7. A pályázó írásos beleegyezése személyi adatainak felhasznáreneszánsz stílusban készült, és 1891-ben nyílt meg. Eredeti
lására a pályázat elbírálásának céljából a 122/2013 Tt. számú
tulajdonosa és építtetője, az iparmágnás Andrew Carnegie
törvény 11§ és a későbbi előírások értelmében.
nevét viseli, aki az épület és a koncertterem építésének idejé8. Becsületbeli nyilatkozat a közölt adatok valódiságáról.
ben John D. Rockefeller után a világ második leggazdagabb
Jelentkezésüket lezárt borítékban postán a községi hivatal címére
embere volt.
küldhetik (Obecný úrad Modrany, č. 337, 946 33 Modrany) legkéMúlt héten szerdán este a ko- sége álló tapssal ünnepelte az
sőbb 2018. június 8-án 12.00 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni:
máromi Kristóf Réka a Virtu- énekesek varázslatos előadá„Výberové konanie”. A postai bélyegző dátuma a döntő.
ózok 2017 győzteseként és az sát, és Bogányi Gergely virtuAzokat a pályázókat, akik eleget tesznek a pályázati feltételekArmel Opera Festival díjazott- óz játékát a magyar fejlesztésű
nek, írásban értesítjük a meghallgatás időpontjáról – legkésőbb
jaként lépett fel a komolyzene különleges zongorán. Réka
7 nappal a meghallgatás előtt.
templomában Aneas Humm vastapsot kapott csodálatos
További információk:
bariton és Bogányi Gergely előadásáért, amelyet KomáKözségi Hivatal, Madar, tel.:035/7788125, 035/7858 041.
zongoraművész közreműködé- romba is el akar hozni.
Édes Štefan,
Fotó: Kállai-Tóth Anett
sével. A Carnegie Hall közöna község polgármestere

Madar község

Kristóf Réka hatalmas sikert aratott
a Carnegie Hall színpadán
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Négy év alatt a városi kasszából közel félmillió eurót kapott
a komáromi nyugdíjasotthon

Néhány képviselő nem az észszerűbb gazdálkodást,
hanem a havidíj emelését javasolta

Valójában nem történt más, mint ismételten bebizonyosodott, hogy a komáromi önkormányzatban van egy stabil, megtörhetetlen csapat, amely rendszeresen meggátolja azt, hogy a városi kasszát „fejőstehénként” használó cégek és intézmények
felelőtlen gazdálkodását megállítsák, a felelősöket pedig megbüntessék. Komáromban ugyanis nincs olyan városi cég, vagy
intézmény, amely legalább nullszaldóval, azaz kiegyensúlyozott gazdasági mérleggel zárjon az év végén. Ezzel szemben a
cégeket sok esetben mesterségesen tartják talpon, kerül amibe kerül alapon. Értesüléseink szerint a mai napig nem működik
az új gázleválasztó, amivel a termálfürdő üzemeltetését biztosítani lehetne, viszont a képviselők közül senki sem volt kíváncsi arra, hogy ki adott parancsot a korábbi berendezés szétszerelésére, illetve hová tűntek a tartályok, rézcsövek. Hasonlóképpen nem szeretnék megbolygatni a KOMVaK korábbi vezetésének ténykedését, az Olláry-féle cégirányítás „húzásait”,
amelyek eredményeképp kölcsönt kellett felvenni a felhalmozott tartozások kiegyenlítésére. Másutt a rosszul gazdálkodó
cégvezetők, de még a polgármesterek is a bíróság elé kerülnek, nálunk viszont nem. Nehéz eldönteni, hogy csak a nehéz
felfogás, vagy anyagi érdek áll az ügyek mögött…
Az intézmény igazgatójává díjasotthonok, melyek viszont év folyamán 608 0102 eurót megoldására. Ha megtették,
2016 októberében nevezték nem kapnak külön támogatást. fizettek az ellátásukért, holott és a nagyvonalú képviselőki Mgr. Polgárová Hedvigát, Csak abból gazdálkodnak, Dunaszerdahelyen, ahol egy testület azt jóvá is hagyta,
aki ugyan szociális téren kellő amit állami támogatásként igazgatóság alatt két épület- lelkük rajta. Más dolog az, ha
tapasztalatokkal rendelkezett, (fejpénzként), illetve az otthon egységben folyik ez a szociá- mindehhez képviselői, egyéni
ám igazgatási feladatkört ilyen lakóitól kapnak. A vizsgálat lis tevékenység, 504 543-mat. támogatások is párosulnak. A
intézményben, mint a nyugdí- kiderítette, hogy az egy főre Ugyanakkor Ógyallán ez az komáromi önkormányzat legjasotthon, még nem látott el. A átszámított indokolt gazdasági összeg 251 737, a gútai városi utóbbi ülésén, amikor egyesek
kinevezésére azért volt szük- költségek a komáromiban 793 nyugdíjasotthonban 268 681, a megdöbbentek, hogy milyen
ség, mert a korábbi igazgatónő (a Náručban 738) euró, addig Náruč intézményben 229 054, magas a fluktuáció a nyugellen rendőrségi vizsgálat folyt Ógyallán, Gútán, Dunaszerda- Kolozsnémán 321 306, So- díjasotthon személyzete köregy korábbi nyugdíjasotthon- herlyen 635 és 715 euró között morján pedig 140 588 euró. ében, hogy a városi hivatalnak
Mindehhez még jó tudni, hogy kellett kellő felkészültségű és
ban elkövetett visszaélések mozognak.
miatt.
Nem volt nehéz átszámolni a komáromi városi nyugdíjas- tapasztalattal rendelkező közA főellenőr lényegében nem a kiszolgálószemélyzet ki- otthonban a környék összes in- gazdászt találnia, mert a kotett mást, mint kiterjedt vizs- használtságát. Miközben más tézménye közül a legkevesebb rábbiak sorozatban hagyták el
gálatának alapjául a múlt év intézményekben ugyanilyen olyan gondozott van, aki teljes az intézményt és milyen roszvégén a Dunatájban leírt té- minőségi gondoskodás mellett felügyeletet és ápolást igényel. sz gazdasági kilátásai vannak
nyeket vizsgálta felül,
az intézménynek, Andruskó
miszerint évek óta A főellenőri jelentést megszavazta: Benyo Zoltán, Bujna Zol- Imre, a Híd frakcióvezetője
olyan anyagi juttatá- tán, Keszegh Béla, Keszegh Margit, Kispéntek József, Less Ká- meg sem próbálta értelmezni
sokhoz jut az otthon
a főellenőr jelentését. Számára
roly, Rajkó Ferenc.
a városi kasszából,
csak az volt fontos, hogy miamelyre nincs példa a A szavazásnál tartózkodott: Andruskó Imre, Feszty Zsolt, Gaj- előbb biztosítsa az igazgatónőt
környéken. Arról nem dáč Ondrej, Hortai Éva, Korpás Péter, Marek Anton és Vetter János arról, hogy a jövő évre a tesis szólva, hogy Ko- Nem szavazott: Glič Konštantín és Szabó Béla
tület már jóváhagyta a költmárom területén több
ségvetést és abban ismét lesz
olyan szociális intézmény tevékenykedik a személyzet, Shakespeare szavaival élve, egy kis „mentőöv”, illetve
tevékenykedik, ahol a város kiderült, hogy a komáromiban valami bűzlik, ha nem is Dá- tartós megoldásnak találta azt
nyugdíjasai kapnak ellátást, a legjobb szándék mellett is niában, de Komáromban. Nem is, ha az intézményben tovább
viszont támogatást nem! Ez az legalább 17 fővel többen dol- tavalyelőttől, hanem sokkal emelik az ott gondozottak havi
egyenjogúság tudatos megsér- goznak a nyugdíjasotthonban. korábbtól, Bastrnák Tibor pol- ápolási díját. Meg sem fortése! Az egyes képviselők által Nagy valószídult a fejében, hogy mi legyen
a legmagasabb színvonalúnak nűség
azokkal a vagyontalan, életüszerint
minősített nyugdíjasotthonban jelentős részükket becsülettel végigdolgozó
azonban más furcsaságok is nek még a kellő
kisnyugdíjasokkal,
akiknek
vannak. Lényegében csak éj- szakképesítésük
nincsenek hozzátartozóik, akik
szakai szállást adnak néhány, ( n ő v é r f ő i s k o megfizetnék az ellátásukat.
városi képviselő rokonságához la) sincs meg,
Mint ahogy azt az egyik ott
tartozó idős embernek, akiknek különben nem
lakó megjegyezte: – Mehetünk
állítólag saját kulcsuk van az lenne szükség
a híd alá...
épülethez, egészségügyi beso- szakképzet külRégen készült ilyen aprólérolásuk alapján pedig nem is ső ápolószolgákos és körültekintő jelentés
lehetnének az otthon lakói!
a főellenőri irodában. Vélelat bevonására.
Érdekes módon a képviselők Ami a legmegményünk szerint sok olyan
egy csoportja nem is reagált döbbentőbb, az
tétel vár még feltárásra, ami a
a vizsgálatnak arra a felmé- a
Bastrnák Tibor polgármesteri
folyamatos
résére, amelynek alapján az kiszipolyozás, ami az intézet gármestersége alatt indult el tevékenységére eredeztethető
intézmény lakóinak ápolására részéről éri a nyugdíjasokat, a lejtmenet, vagyis inkább az vissza. Azon pedig végképp
otthon igazgatóságának furcsa nem lehet csodálkozni, hogy
kiszámított átlagösszeg ugyan- illetve családtagjaikat.
annyi, illetve sokkal magasabb, Csintalan Miklós főellenőr a és megmagyarázhatatlan – Bastrnák holdudvara nem csak
mint azokban az intézmények- környező nyugdíjasotthonok ámde az expolgármester hold- régebben, de most is mindent
ben, ahol ugyancsak minőségi havi taxatívájának összeveté- udvarához tartozó képviselők elkövet az igazság feltárása
ellátást biztosítva működnek a sekor állapította meg, hogy a lelkes támogatása mellett – ellen. Ezúttal azt, hogy a megkomáromihoz hasonló nyug- komáromi otthon lakói a múlt felettébb kétes gazdálkodása. szokott módon, a szavazáskor
Az érkező és távozó igazgatók nem fogadták el a főellenőri
csak a korábbiak tapasztalatai- beszámolót. A nyilvánosság
ra építve mertek kérni, követel- előtt azonban nem maradhat
ni, vélt, vagy valós problémák titok, ki, hogyan szavazott...

Magyar Levente az MKP székházában

Köszöntő
Május 29-én ünnepli
90. születésnapját a szeretett
édesanya, anyós, nagymama
és dédnagymama,

Kovács Magdolna,
a Gépipari Szakközépiskola
nyugalmazott tanára.
E szép ünnep alkalmából sok
szeretettel kíván erőt,
egészséget és további boldog éveket
szerető családja

Filmekben is otthon vagyunk

Első helyezett lett a Selye János Gimnázium csapata

Bizonyára sokan ismerik George R. R. Martin világhírű
könyvciklusát és az azt feldolgozó sorozatot. Milliók rajonganak a Trónok harca világáért, többek között kis csapatunk,
a „Varys madárkái” is, név szerint: Bagócsi Lilla, Czirfusz
Viktória, Szabó Tihamér és Szalay Tibor.
Nagy rajongói vagyunk a fil- üdítőitalt az automatából. Közös
meknek, idén szorgalmasan lá- erővel végül győzedelmeskedtogattuk a Filmklub szakkört, tünk a gép hatalma felett.
épp ezért – amikor megpillan- A verseny helyszínére, egy tantottuk a versenyfelhívást – máris terembe érve családias hangulat
elhatároztuk: benevezünk erre a fogadott minket. A szervezők
versenyre. A szolnoki Neumann egyetemi hallgatók voltak, déJános Egyetem Gazdasági Kara kánjukkal karöltve köszöntötték
által szervezett filmtörténeti és a versenyzőket. Megkezdődött a
irodalmi vetélkedő május 16-án vetélkedő.
zajlott. Egy négyórás kimerítő A feladatok sorát tesztkérdések
vonatút után érkeztünk Szol- nyitották, majd ezt követően
nokra. A városban döbbentünk egyéb kreatív fejtörőkkel birrá, hogy fogalmunk sincs, merre kóztunk meg, hogy csak párat
kell mennünk. Mikor sikerült a említsek: kép- és betűkirakós,
vaktérkép
betonból készült Fatorony tövé- hangfelismerés,
ben, egy félig leszakadt térkép (amelyet földrajzóráinkról oly
segítségével
tájékozódnunk, jól ismerünk), időrendbe sorolás
kezdetét vette kalandos utunk a és az egyes házak történelmének
Campus felé. A Tiszavirág hídon ismerete. A verseny jó hanguátkelve megismerhettük Szol- latban telt, izgalmakban sem
nok természetközelibb arcát, volt hiány. A kiértékelés keztelis-tele üde lombkoronákkal, detén reményteljesen vártuk az
amelyek alatt sétálva úgy érez- eredményt. Miután kihirdették,
tük, kedvünk nem szegheti sem- hogy kis csapatunk a dobogó
mi. Amikor végre megérkeztünk legfelső fokára lép, a szervezők
a helyszínre, ebédünk elfogyasz- egy különdíjjal is megleptek
tását követően egy sajátos módot minket, ugyanis egyedüli haválasztottunk elménk felkészíté- táron túli csapatként mi tettük
sére. A szolnoki vasútállomáson nemzetközivé ezt a versenyt.
vásárolt Kvízözön című könyv Diadalittas fényképezkedés után
feladataival edzettük agyunkat. győzelmünk megünneplésére
Ezek után teljes testi és lelkierő- egy belvárosi kávézóba tértünk
vel léptük át az épület küszöbét, be vonatunk indulásáig. Bízunk
ahol újabb akadályba ütköztünk: benne, hogy jövőre is bekapcsoTibor minden tőle telhetőt meg- lódhatunk egy hasonló jellegű
tett, de nem tudta kifacsarni az vetélkedőbe.

A győztes csapat: (balról) Szalay Tibor (III. A), Bagócsi Lilla,
Czirfusz Viktória, Szabó Tihamér (III. C)

„Kézrátétellel” tett csodát egy komáromi szakorvos!

Magyar Levente, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, valamint Varju
Krisztina, Magyarország 2017-2018. évi V4-es elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztos pénteki (2018.
május 18.) pozsonyi látogatása alkalmával küldöttségével
együtt és Pető Tibor pozsonyi magyar nagykövet kíséretében a Magyar Közösség Pártja székházába látogattak, ahol
Menyhárt Józseffel, az MKP elnökével és Őry Péterrel, az
MKP OT elnökével találkoztak. A találkozás során a szlovákiai magyarságot érintő gazdasági és külpolitikai kérdésekről, továbbá a V4-es kérdésekről, valamint a legaktuálisabb
társadalmi témákról, köztük a felvidéki gazdaságélénkítő
program folytatásáról tárgyaltak.

Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A vostól érkezők, őket csak azok előzhetik rohant ki a korábban csak araszoló mozváróterem előtt türelmesen sorakoztak a meg, akik éppen műtét előtti kivizsgálásra gású férfiú. – Csoda történt! – ámultak el
betegek, a nővérke összeszedte a beutaló- érkeztek. Így került a látóképbe az a beteg, a várakozók. Azután kijött a rendelőből a
kat, majd a rendelőben felállította a sür- aki két mankóval is alig-alig tudott bemen- szakorvos, csípőre tett kézzel, enyhén lilás
gősségi és fontossági sorrendet. Először ni a rendelőbe. Pár perc múlva azonban fejjel. A beteget már nem érte utol, az ketjönnek ugyanis az új betegek, a más or- feltárult az ajtó, s onnan mankó nélkül tesével szedte a meredek lépcsőfokokat...
Az történt ugyanis, hogy a kutatás nyomait, amikor a nő- gálóasztalon ülő betegre.
az orvos csak a tolvaj karját
szívműtétre rendelt beteg ope- vérke visszajött és átküldte az – Engem ne nézzenek, nálam fogta meg, mégis kigyógyult a
ráció előtti kivizsgálásánál orvoshoz ultrahangos kivizs- nincs is pénz – bizonygatta a sántaságból!
szükség volt a beteg vérvételé- gálásra. Miközben az orvos férfi és közben sorra forgatta A helyszínre érkező rendőrök
re. Ennek érdekében a nővérke a beteg adatait beírta a szá- ki üres zsebeit.
sem mentek haza üres kézzel,
„lecsapolta” a beteg vérét, aki mítógépbe, oldalra pillantva – Azt mutassa, mit tett a zok- mert a mankókon kívül ott
türelmesen viselte a tű okozta észrevette, hogy
nijába!
maradt a „beteg” egészségmegpróbáltatásokat. Miután a a páciens valamit
– Hová?
ügyi kartonja, betegkártyánővérke bement az orvoshoz, becsúsztatott
a
– A zokni szárá- ja, névvel, címmel, születési
aki kiállította a laboratórium zoknijába. Ekkor
ba!
számmal. Mielőtt a kartont
számára a megrendelőt a vizs- jött be a nővérke,
Rövid vitatkozás elvitték volna, a doki még egy
gálatra, a beteg az üresen ma- holtsápadtan.
után azután elő- sort beleírt: Jogomnál fogva
radt rendelőben szép óvatosan – Eltűnt a pénzkerült a pénz, a elutasítom a beteg kivizsgálányitogatni kezdte az íróasztal tárcámból 200 euró! – mond- „beteg” sűrű átkozódás köze- sát, mert lopott a rendelőmés a polcsor ajtajait. Miután ta kétségbeesetten. A délutáni pette az asztalra hajította, és – ben.
ott talált egy pénztárcát, meg- bútorvásárlásra összespórolt mit tesz Isten – mankóit hátra- Ez bizony, nem lesz jó ajánlóismerkedett annak „tartalmá- pénz bizony hiányzott a tárcá- hagyva kirohant a rendelőből. levél a többi szakorvoshoz...
(A fotó illusztráció)
val” is. Alig tudta eltüntetni a ból. Az orvos ránézett a vizs- Valóban csoda történt, hiszen
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Elfoglalt szülők

Növényvédelem
Májusi teendők a kertekben

Ha az almamoly első nemzedéke ellen kitinképződést
gátló szerekkel szeretnénk
harcolni, akkor már tojásrakáskor (általában május második harmadában) permetezzünk. A többi készítményt
a hernyókelés csúcspontján
(május végén vagy június

Almamoly
elején) használjuk a szignalizáció szerint. Készítmények:
Kitinképződést gátló szerek:
Dimilin 48 SC,. Biokészítmények: Piretroidok: Bulldock 25 EC, Decis Protech,
Karate Zeon 5 CS. Szerves
foszforsavészter: Reldan 22.
Neonikotinoidok:
Mospilan 20 SP. Más hatóanyagú
készítmények: Spintor, Steward.
A körtelevélbolha kifejlett
alakjai a fák kéregrepedéseiben vagy a lehullott levelek
között telelnek. A körtefák
koronáiban általában rügyfakadáskor jelennek meg és
rövidesen megkezdik a tojásrakást. Hobbikertészeknek
szánt csomagolásban a kártevő ellen jelenleg nincs engedélyezve egyetlen készítmény
sem. Külföldön a Vertimec
018 EC használható. Alkalmazásuk 2-3 héttel a körte vi-

rágzása után időszerű egy vagy
két ismétléssel.
Ahol a körterozsda rendszeresen előfordul és erős fertőzést
okoz, ott megtalálható a körtelevélbolha közvetlenül virágzás után és két héttel később a
körtevarasodás ellen kell permeteznünk a fákat. Ezzel a kezeléssel a körterozsda
ellen is harcolunk
Csapadékos időben
az
őszibarackfák
lombját és termését
a sztigminás levéllyukacsosodás, illetve termésfoltosság
veszélyeztetheti. Aki
tavaly e betegség
erősebb
fertőzését
észlelte, egy vagy két
megelőző kezelést végezhet
május folyamán. Az első kezelést a levéltünetek megjelenése után végezzük el és két hét
múlva megismételjük. A levélfodrosodás ellen engedélyezett
készítmények közül a Syllit
használható ellene. Hobbikertészeknek szánt csomagolásban
jelenleg már nem kaphatók.
Május végén a keleti gyümölcsmoly első nemzedékének rajzása várható, ezért érdemes figyelni az előrejelzést.
E nemzedék hernyói a gyümölcsférgesedés mellett hajtáscsúcsszáradást is okoznak.
Keleti gyümölcsmoly elleni
készítmények: Decis Protech,
Karate Zeon 5 CS.
A cseresznyelégy a középkorai és későn érő cseresznye- és
meggyfajták termését károsítja.
Báb alakban a talajban telel. A
legyek rajzása általában egybeesik a bodza virágzásával. Elő-

ször ebben az időben permetezünk és a kezelést 10-14 nap
múlva megismételjük. Minden
kezelésre más készítményt
használjunk, figyelembe véve
a várakozási idejük hosszát. A
kártevő népességét lassan száradó ragasztóval bekent sárga
színcsapdákkal is gyéríthetjük.
A bodza virágzása kezdetén
akasztjuk őket a veszélyeztetett fák koronáiba. Készítmények: Decis Protech (28 nap),
Mospilan 20 SP (14 nap).
A szőlőlisztharmat előfordulásának a tavaszi száraz és
meleg időjárás kedvez. Csapadékos időben a permetlébe réztartalmú készítményt
(hobbikertészeknek
szánt
csomagolásban például Cuproxat SC, Champion 50 WG,
Kuprikol 50) is keverhetünk
a szőlőperonoszpóra ellen. Az
úgynevezett kötelező megelőző permetezés közvetlenül a
szőlő virágzása előtt (május
utolsó, illetve június első napjaiban) lesz esedékes mindkét
kórokozó ellen.
Csapadékos időben a hagymaperonoszpóra ellen először május utolsó harmadában
kezdjük permetezni a vöröshagymát és a kezelést tíznaponként többször megismételjük. A permetlébe tapadást
fokozó szert (Agrovital, Silwet) is keverünk.
Készítmények: Kuprikol 50,
Signum.
– la –

Az elmúlt havi szerencsés megfejtőnk Németh Viktória. Nyereményét postán kapja.
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor

A jó tanulmányi
eredményért
ajándékozzon
könyvet!

Egy politikusokkal teli busz kirándulásra indul a Tátrába. A sofőr belefeledkezik a festői tájba, így belehajt
egy szakadékba, egy tanya mellett.
Másnap megérkezik a rendőrség, kihallgatják a tanya tulajdonosát:
– Nem talált áldozatokat?
– De, találtam.
– És hol vannak?
– Eltemettem őket.
– Az összes politikus meghalt?
– Némelyik azt mondta, hogy nem,
de én már nem hiszem el ezeknek egy
szavát sem...
A skót szállodában egy vendég panaszkodik:
– Kérem, a szobában a csapból csak
20 fokos víz folyik. Miért írják akkor
a prospektusban, hogy hideg és meleg
víz is van?
– Mert mosakodni hideg, inni viszont
meleg...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nagyon kevés olyan párkapcsolat van, ahol a két fél minden területen egyenrangú. Ha
néha úgy érzi, párja nem tudja követni a gondolatait, azért nem
kell mindjárt a szakítást fontolgatnia. Ha őszinte önmagához, beláthatja, hogy jó néhány dologban ön maradna alul kedvesével
szemben.
HALAK (február 21. – március 20.) Miközben mindenki más
számára átlagos hétnek tűnik a mostani, ön egészen másként éli
meg. Ebben nagy szerepe van a másik nem egyik képviselőjének, akinek viharos és felkavaró felbukkanása olyan új élményekkel ajándékozza meg, amelyekből még sokáig táplálkozik
majd.
KOS (március 21 – április 20.) Ne siessen el most semmit!
Tegye ráérősen a dolgát, nyugodtan piszmogjon és vesszen
el a részletekben, ha ehhez van kedve! Ezt a befelé forduló
időszakot felhasználhatja arra is, hogy lelki egészségét ápolja
és meditál vagy relaxál egy keveset. Különleges élményekben
lehet része!
BIKA (április 21. – május 20.) Hiába erőlteti környezete már
egy ideje, hogy kezdjen el valami újat tanulni, ön makacsul
ellenáll, arra hivatkozva, hogy túl öreg már hozzá. Higgye el,
jót tesz, ha egy kicsit megdolgoztatja agyának egy új területét.
Ezen a héten legalább játsszon el a gondolattal!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Bármilyen nagy is a kísértés, ne engedjen neki azonnal. Kedvese sokkal jobban fogja
értékelni, ha egy kicsit bizonytalanságban tartja. A várakozás csak felébreszti vadászösztönét és vágyakozását. Élvezze a közösen töltött órákat és igyekezzen feledhetetlenné
tenni szerelmének!
RÁK (június 22. – július 22.) Ha csak teheti, utazzon el, az
sem baj, ha egyedül megy. Olyan élményekben lehet most
része, amelyek visszaadják az emberi kapcsolatokba vetett
hitét. Találkozik valakivel, aki mellett szabadnak érzi magát, akivel önfeledten megélheti lényének minden részét.
Jót tesz önnek a szabad szerelem.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Szeretné, ha partnere megosztaná önnel legtitkosabb gondolatait és vágyait
is annak ellenére, hogy ön nem akar ennyire kitárulkozni.
A kapcsolatoknak azonban csak az adhat biztos alapot, ha
minden tekintetben kölcsönösség él a két fél között. Vagy
legyen őszintébb, vagy érje be azzal, amit párja most megad.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Érdemes most
megpróbálnia feléleszteni egy szinte teljesen kihűlt, elidegenedett kapcsolatot. Ehhez az adhatja a legnagyobb lökést,
ha őszintén megmutatja igazi énjét és nem játszik szerepet
többé. Próbálja meg elfelejteni az eddigi visszautasításokat,
bízzon a másikban!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ez a hét a számvetés, az önvizsgálat jegyében telik. Kedvesével vagy családjával keressenek egy meghitt, csendes, elvonulásra alkalmas helyet és tervezgessenek! Mindenképp szakítsanak
időt egy kis testmozgásra is, sétáljanak vagy tegyenek egy
kisebb kirándulást!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Soha nem könnyű
összeegyeztetni két ember életét, akik szoros közelségben élnek egymással és párja most úgy érzi, ön túl sokat követel
tőle. Beszéljék meg higgadtan a helyzetet, majd menjenek el
együtt valahová és szórakozzanak egy jót! A közös élmény
közös életet teremt.
NYILAS (november 23. – december 21.) A nap minden percében nem várható el, hogy romantikus hangulatot tudjon teremteni kedvesének, de néha azért szakítson rá időt! Ha nyugalomra vágyik, használja ki, hogy itt a nyár és utazzon el valahová.
Szedje rendbe gondolatait, lazítson, pihenjen! Lehetőleg a párjával együtt!
BAK (december 22. – január 20.) Ha pénzügyi problémái miatt feszültebb, érdemes erre családtagjait is figyelmeztetnie!
Kár lenne, ha ilyesmi miatt nézeteltérések alakulnának ki. A
bizonytalanság ebben a helyzetben mindenkit türelmetlenné
tenne, úgyhogy megértőek és segítőkészek lesznek önnel szemben.
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A komáromi MOBIL MARKT
Kínálata:

a Nagy soron (Veľký rad)!

 autófesték keverése, eredeti Jáva szín
 tisztítószerek nagy választékban
diszkont árakon
 munkaruhák, -cipők és -kesztyűk nagy választékban
 hordók, barelek különböző méretben
bográcsok 6-40 l-ig, katlanba üstök 50-100 l-ig

Viszonteladóknak nagykereskedelmi áron!

PREDAJ-ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!
Munkatársakat keresünk üzleteinkbe
Ekelről, Nemesócsáról, Tanyról,
Aranyosról, Nagykesziről.
Jelentkezni a 0908 790 345-ös telefonszámon lehet!
Mindenkit szeretettel várunk!

Újonnan nyílt műtőnkbe
nővérkéket keresünk.
Tel.: 0907 163 386
Azonnali belépéssel felveszünk
segédszakácsnőt komáromi éttermünkbe!
Tel.: 0908 480 038

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

* Eladó Suzuki Swift 1,25 diesel, gy. év: 2006, ára 3300 euró.
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Nagyharcsáson tanya. Tel.: 0908 780 591.

HITELEK, KÖLCSÖNÖK
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.
Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy
erkélyes, első emeleti felújítandó, csendes lakás a belváros szívében. A lakáshoz
az épület alagsorában tartozik saját garázs és két nagyméretű kamra. Ingatlanosok
kíméljenek! A hívásokat az
esti órákban várjuk.

003630 363 3119

Építés, átépítés,
hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

REKOM
Rekonštrukcia
bytov
Lakásfelújítás

Tel.:
0948 622 051
905 450 570

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195
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MŰSORAJÁNLAT
május 26-tól június 1-ig

SZOMBAT
M1

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

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

TV2

7.00 Mesék, 12.50 Kettőt
találhatsz (amer.), 15.15
Pókember 2 (amer.), 18.00
Tények, 18.55 Dirty Dancing (amer.), 21.00 Barátság extrákkal (amer.-angol) (amer.), 23.25 A mag
(amer.-angol), 2.20 A férjem védelmében (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 13.50
Döglöt t a k t á k (a mer.),
14.50 Halálos feg y ver
(a mer.), 15.55 Tit a n ic 2
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz plusz , 19.55
Der ült égből apu (mag ya r), 22.30 A feláldoz hatók (a mer.), 0.35 Rejtőzködő fenevad a k (a mer.)

RTL II

9.30
Hupikék
törpikék
(amer.), 10.00 Taxi (francia), 11.00 Robin Hood
legújabb kalandjai (amer.),
13.00 Ördögi út a boldogsághoz (amer.), 15.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
A burok (amer.), 22.25
CSI: Miami helyszínelők
(amer.), 23.25 November
Man (amer.)

HÉTFŐ

VASÁRNAP
M1

8.25 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.30 Több, mint
testőr (amer.), 12.40 Éjjel-nappal sz ülők (amer.),
13.10
Gyil kos
sorok
(amer.),
14.15
Dok tor
House (amer.),
15.20
Szág uldó bomba (amer.),
18.00 Tények, 18.55 A
nag y duet t, 21.30 A z 5.
hullám (amer.), 0.00 A halál záloga (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

M1

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

M1

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 Bezár a bazár, 20.55
Ninja Warrior Hungary,
23.50 Tények extra, 0.25
Örökség (amer.)

TV2

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50
Feriha (török), 18.00 Tények, 19.00 Bezár a bazár,
20.55 Ninja Warrior Hungary, 1.45 Lángoló Chicago
(amer.)

RTL Klub

RTL Klub

M1

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 Bezár a bazár, 20.55
Ninja Warrior Hungary,
23.50 Tények extra, 0.15
Barátság extrákkal (amer.)

RTL Klub

6.40
Kölyökklub,
10.40
A Muzsika tv bemutatja,
13.55 Profi a konyhámban,
15.40 Alice Csodaországban
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 A
tenger szívében (amer.), 21.25
Herkules (amer.), 0.05 Ütős
csapat (amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20 Story Extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 CSI: A helyszínelők
(amer.), 0.20 Magyar ul Balóval

RTL II

RTL II

RTL Klub

9.25 Gyémánt könnyek
(amer.), 11.25 Anya a pácban (amer.), 13.10 Segítség,
bajban vagyok!, 18.10 A
bájkeverő (amer.), 20.00 A
nagy nap (amer.), 21.50 A
burok (amer.), 0.10 Anya a
pácban (amer.)

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder
Klub, 16.30 Oltári csajok
(magyar), 17.30 Hagyjál
főzni!, 20.30 Showder Klub,
22.00 Showder Klub, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

M2

11.45 Góg yi felüg yelő,
12.45 Rozsdalovag, 13.25
Bobby és Bill, 14.50 Jancsi és Juliska, 16.40 Micimackó, 18.15 Eb a titka
minden nek (amer.), 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05
Én vag yok it t, 22.45 M R
A k usz ti k a Müpából, 1.20
Kamu kém (hong kongi)

12.45 Rozsd alovag, 13.25
Bobby és Bill, 14.15 Hollócsk a , a k is rosszcsont ,
14.50 A meste r tolvaj (né met), 16.15 D r. Plü ssi,
16.40 M ici ma ckó, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 T.S.
Spivet k ü lönös ut a zá sa
(f r a ncia), 20.15 Tut i g i m i
(a me r.), 21.10 Tékozló
sz ív (a me r.), 23.40 M it
gondolsz , k i vag y?

11.40 A kockásfülű nyúl,
12.15 A nagyeszű sündisznócska, 13.00 Nálatok laknak állatok?, 15.25 Maja,
a méhecske, 16.10 Mesélj
nekem!, 18.00 Mickey egér
játszótere, 19.10 Alvin és a
mókusok, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 7-kor nálam!,
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Akusztik, 0.45 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

Duna tv

Duna tv

M2

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 12 . 50 Új i d ő k , új
d a l a i , 14. 30 Ta p p a n c s , a
e m s t e r d e t e k t í v (n é m e t),
15. 2 0
Mágnás
Miska
(m a g y a r), 17.0 0 G a s z tr o a n g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 35 Eg y ny á r i k a l a n d
(m a g y a r), 2 0. 35 A p ú p o s
(f r a n c i a), 2 3.4 0 Fe ke t e
Pé t e r (c s e h s z lov á k)

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 Un iver z u m,
14.45 Rex Rómába n (né met- olasz),
15.35
He ten ként eg yszer lát hatom (mag ya r), 16.45 Hej,
páva!, 17.0 0 Hog y volt?,
18.35 Hon foglaló, 19.30
Mag ya rország, szeretlek!,
21.0 0 Macbet h (a ngolf ra ncia), 23.0 0 A z üg ynök ség (a mer.)

14.20 A múlt ár nyékában
(szlovák), 15.15 Erdészház Fal kenauban (német),
16.05 A heg yi dok tor
(német), 17.00 R idi k ül,
18.00 Hí radó, 18.35 Sorsok út vesz tője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Kék fény, 21.25 Kár t yavár (amer.), 22.30 NSIC
(amer.), 23.20 A z ár t atlanság vélel me (amer.)

Duna World

Duna World

Duna World

11.25 Csalód á s (mag ya r),
13.20 Dok u ment u m f il m ,
14.50 Csalá d-ba r át , 16.20
Új idők új d alai, 18.55
Té rké p, 19.25 Í zőr zők ,
21.0 0 H í r a dó, 21.35 Fáb r y, 23.0 0 Tót h Já nos (mag ya r), 0.0 0 O pe r a Café,
1.35 Mág ná s M isk a (mag ya r)

Pozsony 1

12.05 A házmester fia
(szlovák), 13.15 Az esküvő nem a gyáváknak való
(német), 14.55 Mit tudom
én, 16.25 Az utolsó Gun
Hill-i vonat (amer.), 17.55
Úttalan
utakon,
18.25
Építs házat, ültess fát!,
19.00 Híradó, 20.30 Bajnokok Ligája, 23.20 Az
utolsó Gun Hill-i vonat
(amer.), 0.40 Montalbano
felügyelő (olasz)

Pozsony 2

11.45 Tudományos magazin, 13.35 Farmereknek,
14.00 Vadász magazin,
15.35 Eladó kastélyok,
16.40 Az ajtó mögött,
18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Őrangyalok,
20.40 A boszorkány kalapácsa (cseh-szlovák)

Markíza tv

7.30 Scooby-Doo (amer.),
10.20 Szupersztár, 13.50
A szépész és a ször nyeteg (amer.), 16.10 Micsoda srác ez a lány (amer.),
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Szuper csaj
a nyakamon (cseh), 22.40
Regény csak nők nek (cseh)

JOJ TV

9.10 Gumimacik, 10.00
Náluk, otthon, 10.35 Viszlát, nagyi!, 12.00 Beverly
Hills-i suttyók (amer.),
14.00 A testőr (amer.),
16.30 Minden, amit szeretek, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Pelé: Legenda születik (amer.), 23.15
A csaláson túl (amer.)

10.35 Vi r t uózok , 13.20
Nag yok , 13.50 Va r á zscse pp, 16.55 Isme rd meg!,
18.55 Ö t kont i nen s, 19.25
Sze rel mes f öld r ajz , 20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.35
...m i nden k icsi g ye reket ,
23.30 Ku lt u r ál is h í r a dó -

Pozsony 1

13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.4 0
Te s z t m a g a z i n ,
13. 55 A g a t h a C h r i s t ie:
Poi r o t , 15.45 A R e m a g e n h í d (a m e r.), 17.45
Me nj ü n k a ke r t b e!, 18 .15
Ko n y h á m t i t k a i , 19.0 0
H í r a d ó, 2 0.0 0 M a r t i n t i tk a (n é m e t), 2 3. 30 Poi r o t
(a n g ol)

Pozsony 2

12.30 A z okos Gabr iella ,
14.15
Sz í nészlegend á k ,
15.30 Vendég a há zba n ,
17.0 0 A z ajtó mögöt t ,
18.30 Est i mese, 19.05
Ch ip és Dale, 19.50 H í ra dó, 20.10 Self r idge ú r
(a ngol), 22.0 0 A. I. Dob r ija n sk ij (szlová k)

Markíza tv
7.25 Scooby-Doo (amer.),
9.50
Ovizsaru
(amer.),
11.50 Chart Show, 14.10
Szuper csaj a nyakamon
(cseh), 16.20 Konyha, 16.55
Felvég, alvég, 18.15 Szomszédok (szlovák), 19.00
Híradó, 20.25 Szupersztár,
23.00 Szupersztár - Döntő,
23.30 Micsoda srác ez a lány
(amer.)

JOJ TV
9.05
Gumimacik
( a m e r. ) , 1 0 . 0 0 G e i s senék,
11 . 1 0
X-Men
( a m e r. ) , 1 3 . 2 0 B o r, m á m o r, P r o v e n c e ( a m e r. ) ,
15.50 Új kertek, 16.50
A nyaraló, 17.55 Új
lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35
Kémek hídja (német),
0.05 A múlt démonai
( a m e r. )

KEDD

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20 Story Extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Házon kívül, 23.20
XXI. század

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
16.30 Oltári csajok (magyar),
17.30 Hagyjál főzni!, 18.30
Segítség, bajban vagyok!,
19.30 A gyanú árnyékában,
20.30 Showder Klub, 22.00
Showder Klub Best of, 23.30
Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.15 A nagyeszű sündisznócska, 15.00 Franklin,
17.00 Roger, az űrjárőr,
17.35 Szófia hercegnő 18.00
Mickey egér játszótere, 19.10
Alvin és a mókusok (amer.),
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.05
Melissa és Joey (amer.),
21.25 Én vagyok itt, 22.40
Hawaii Five-0 (amer.), 0.25
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.15 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.15 Erdészház Falkenauban (német), 16.05 A hegyi
doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Önök kérték, 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.20 Laura rejtélyei (amer.)

Duna World

11.20 Szervusz, Péter! (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Életkor, 13.45 Ízőrzők,
14.20 Öt kontinens, 14.50
Család-barát, 16.25 Roma
magazin, 17.00 Domovina, 17.30 Ízőrzők, 18.05
Gasztroangyal, 19.05 Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Seven (koncertfilm),
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

11.15 Nyitott ház (magyar),
13.40 Szerelmes földrajz,
14.10 Térkép, 14.40 Családbarát, 16.15 Nemzetiségi
magazinok, 17.35 Ízőrzők,
18.10 Gasztroangyal, 19.30
Hazajáró, 20.00 Seven (koncertfilm), 21.35 Ridikül,
22.35 Honfoglaló, 0.00 Mindenki akadémiája, 1.35 Magyar pop

Pozsony 1

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30 A
holnapi újságok, 15.15 Történelem, 16.25 Csodálatos
kertek, 19.00 Híradó, 20.30
Fantomas a Scotland Yard
ellen (francia-olasz), 22.05
Az ajtó mögött, 22.45 Elárulva

Pozsony 2

12.30 Kerékpározás, 13.05
Selfridge úr, 15.30 Nemzetiségi magazin, 16.00 Hagyományos gyógymódok,
17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 18.30 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.10 A diagnózis, 21.30 Fehér varjak

Markíza

10.50
Jószomszédi
viszonyok, 11.50 Családi
történetek, 12.50 Monk
(amer.), 14.50 Jószomszédi viszonyok, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.25 A konyha,
22.00 Kredenc, 23.00 Reality show, 23.40 Csúcsformában (amer.), 0.35 Monk
(amer.)

JOJ TV
12.20 Topsztár, 12.45 Inkognitó, 14.00 Doktor House
(amer.), 15.00 Rendőrök akcióban, 17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Inkognitó,
23.00 Szórakoztató műsorok, 23.55 Zsaruvér (amer.),
0.55 Gyilkos elmék (amer.)

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25
A holnapi újságok, 16.25
Csodálatos kertek, 16.55
Második lehetőség (lengyel), 19.00 Híradó, 20.30 A
csendőrök (cseh), 21.55 Jimmy lehetősége (angol), 22.40
Törvény és rend, 23.25 Profik

Pozsony 2
13.05 Orientációk, 14.35 Tudományos magazin, 15.30
Ukrán magazin, 16.25 Vadászoknak, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 17.45 Szia,
Szlovákia!, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 Titkos
dokumentumok, 21.00 Riválisok, 22.25 Talkshow

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.55 Monk (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák,
19.00
Híradó,
20.30 A legnagyobb győztes,
22.00 Családi történetek,
0.05 Monk (amer.)

JOJ TV
9.25 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 Inkognitó,
14.00 Doktor House (amer.),
15.00 Rendőrök akcióban,
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35
Senki sem tökéletes, 22.00
Jelszó, 23.05 Hogyan éltem
t úl...

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

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20 Story Extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.50 Szulejmán (török),
0.30 Magyar ul Balóval

RTL II

11.55 Oltári csajok, 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.50
Showder Klub, 17.30 Hagyjál
főzni!, 18.30 Segítség, bajban vagyok!, 20.30 Showder
Klub, 23.00 Barátok közt,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2

12.15 A nagyeszű sündisznócska, 14.20 Aprónép, 15.00
Franklin, 16.10 Mesélj nekem!,
18.00 Mickey egér játszótere,
18.45 Lexi és Lotti, 19.50 Éliás,
a kis mentőhajó, 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Melissa és Joey,
21.25 Én vagyok itt, 22.40 Hawaii Five-0 (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

12.50 Jamie 30 perces kajái,
13.20 Honfoglaló, 14.15 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.15 Erdészház Falkenauban (német), 16.05 A hegyi
doktor újra rendel (német),
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.35 A Durell család
(angol), 21.30 A fátyolos
hölgy (olasz), 22.40 Sörgyári capriccio (csehszlovák)

Duna World

11.35 Mindenki gyanús
(magyar), 13.20 Magyar
gazda, 13.45 Noé barátai,
14.50 Család-barát, 16.25
Nemzetiségi
magazinok,
17.30 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.00
Itthon
vagy!, 19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló,
0.00 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 16.55 A második lehetőség (lengyel),
17.45 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Taxi (francia), 21.55 Berlin
(német), 0.00 Profik

Pozsony 2

11.45 Törpék, 12.30 Kerékpározás, 14.30 A diagnózis,
15.35 Magyar magazin,
16.00 Hagyományos gyógymódok, 17.15 Szlovák falvak enciklopédiája, 17.45
Szia, Szlovákia!, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
22.25
Művészetek, 23.35 Retrohírek

Markíza tv

12.00 Családi tör ténetek,
12.55 Mon k (amer.), 14.55
Jószomszédi
viszonyok,
15.55 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00
Híradó, 20.30 Char t Show,
22.35 Talkshow, 23.45
Családi tör ténetek, 0.40
Mon k (amer.), 2.25 Mama
(amer.)

JOJ TV

10.45 Tárgyalóterem, 12.20
Topsztár, 12.45 Inkognitó,
13.55 Doktor House (amer.),
14.50 Rendőrök akcióban,
17.00 Hírek, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Nálunk,
otthon (szlovák), 21.55 Áll
az alku!, 23.00 Korrupt rendőrök (amer.), 23.55 Zsaruvér
(amer.), 0.55 Gyilkos elmék
(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 Walker, a texasi kopó
(amer.). 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50
Feriha (török), 18.00 Tények, 19.00 Bezár a bazár!,
20.55 Ninja Warrior Hungary, 1.40 Sorsdöntő lövés
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20
Story extra, 16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.35
A fal, 21.00 Barátok közt,
21.40 Éjjel-nappal Budapest, 22.50 Halálos fegyver
(amer.), 2.05 Családi boszszú

RTL II

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, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 Bezár a bazár!, 20.55
Ninja Warrior Hungary,
23.50 Tények extra, 0.25
Egyetlenem (amer.), 2.50
Sherlock és Watson (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.40 Éjjel-nappal Budapest, 14.55 A fal, 16.20 Story extra, 16.50 A szeretet
útján (török), 18.00 Híradó,
19.05 Fókusz, 19.35 A fal,
21.00 Barátok közt, 21.40
Éjjel-nappal
Budapest,
22.55 Showder Klub, 2.25
CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

10.00
A
narancsvidék
(amer.), 11.00 Hazug csajok társasága (amer.), 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
13.50 A gyanú árnyékában,
14.50 Showder Klub, 16.30
Oltári csajok (magyar), 17.30
Hagyjál főzni!, 20.30 Showder Klub, 23.30 Anyák gyöngye (amer.)

11.00 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban
vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában, 14.50 Showder Klub,
16.30 Oltári csajok (magyar),
17.30 Hagyjál főzni!, 19.30
A gyanú árnyékában, 20.30
Showder Klub, 22.00 Showder
Klub, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

M2

12.15 Gréti, 13.00 Nálatok
laknak állatok?, 14.00 Állatkerti sétány, 15.25 Maja, a
méhecske, 16.10 Mesélj nekem!, 17.35 Szófia hercegnő,
18.00 Mickey egér játszótere, 19.10 Alvin és a mókusok, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Hawaii Five-0 (amer.), 0.25
Zorro (kolumbiai)

Duna tv

12.00 Hírek, 12.45 Jamie
15 perces kajái, 13.10 Honfoglaló, 14.00 A múlt árnyékában (szlovák), 15.00
Erdészház
Falkenauban
(német), 15.55 A hegyi
doktor
(német-osztrák),
17.00 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Tóth János
(magyar), 21.00 A Bagi
Nacsa Show, 22.00 Csak
szex és más semmi (amer.)

Duna World

11.35 Trisztán (magyar),
13.20 Kék bolygó, 13.45
Opera Café, 14.15 Magyar
krónika, 14.50 Családbarát, 16.25 Nemzetiségi
magazinok, 17.30 Ízőrzők,
18.00 Gasztroangyal, 19.00
Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 Szenes Iván emlékkoncert, 21.35 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjün k a ker tbe!, 14.25
A holnapi újságok, 16.25
Csodálatos ker tek, 16.55
Második lehetőség, 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
Arany idők, 21.35 Apropó,
szerencse (német), 23.05
Tör vény és rend, 0.40 A
holnapi újságok

Pozsony 2

11.45 Tör pék, 12.40 A tavak titkos élete, 14.35 Művészetek, 15.30 Roma magazin, 16.00 Hagyományos
gyógymódok, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
20.30
Nyári koncert Schönbr unnból

13.00 Nálatok laknak állatok?, 13.40 Digby, a tinisárkány, 14.20 Aprónép, 15.25
Maja, a méhecske, 16.10 Mesélj nekem!, 16.20 Gyerekversek, 18.00 Mickey egér
játszótere, 20.05 Holnap tali
(magyar), 21.05 Melissa és
Joey, 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Hawaii Five-0 (amer.),
0.30 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

12.50 Jamie 30 perces kajái, 13.20 Honfoglaló, 14.15
A múlt árnyékában (szlovák), 15.15 Erdészház Falkenauban (német), 16.10 A
hegyi doktor (német), 17.00
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője
(török),
19.30
Virtuózok, 21.40 Viktória
(német), 0.00 Békés békétlenek (magyar)

Duna World

11.20 Saroküzlet (magyar),
13.20 Kosár, 13.45 Rúzs
és selyem, 14.50 Családbarát, 17.00 Öt kontinens,
17.30 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal,
19.00
Itthon
vagy!, 19.25 Hazajáró,
20.00 Önök kérték, 21.35
Ridikül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 16.55 Második lehetőség (szlovák),
17.45 Párbaj, 18.15 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Mit tudom én, 21.55 Úttalan
utakon, 22.40 Ponyvaregény (amer.), 1.05 Talkshow

Pozsony 2

12.05 Élő panoráma, 12.30
Folklórfesztivál,
14.35
Mozi, 15.30 Szemtől szemben, 17.15 Szlovák falvak
enciklopédiája, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.10
A család, 20.40 Nyugtalan
szerelem (szlovák), 21.50
Vera Drak két arca (francia)

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 Monk (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00
Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Apukák, 19.00 Híradó, 20.30 Jó
tudni, 22.40 Családi történetek, 23.40 Monk (amer.), 1.35
A legnagyobb győztes

11.00 Jószomszédi viszonyok, 12.00 Családi
tör ténetek, 13.00 Mon k
(amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Reflex, 17.55 Apu kák, 19.00
Hí radó, 20.30 A baler ina
(f rancia), 22.30 Szeméttelep ( brazil), 0.55 Mon k
(amer.), 2.30 A múlt árnyai (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

Markíza tv

12.20 Topsztár, 12.45
Inkognitó, 14.00 Doktor House (amer.), 15.00
Rendőrök
akcióban,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.0 0 K r i m i , 19. 30 H í ra d ó, 20. 35 Inkognitó,
21.40 Heti hetes, 23.20
Zsaruvér (amer.)

12.35 Topsztár, 13.00
Inkognitó, 14.25 Doktor House (amer.), 15.25
Jégkorszak (amer.), 17.55
Főzd le anyámat!, 19.00
Krimi,
19.30
H í r a dó,
20.35 Minden, amit szeretek, 23.00 Mozgó célpont
(amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
május
26-án Fülöp
május
27-én Hella
május
28-án Emil, Csanád
május
29-én Magdolna
május
30-án Janka, Zsanett
május
31-én Angéla
junius
1-én Tünde
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: Nagy Viliam és Nguyen Ducová Ildikó, a komáromi Kiss František és az apácaszakállasi
Bekeová Mária
Gútán: Ilon János és Bajcsi Szilvia, Jezsó Tamás és
Koniček Zsuzsanna, Szépe Marek és Tóth Tünde.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a komáromi Juhász
Zoé és Šimon Tomáš, a gútai Sztojka Angelika, a marcelházai Goth Július Alex és Téglásová
Olívia, a zselízi Farkaš Július, a párkányi Kovács Zoé,
a köbölkúti Melajová Tamara, az érsekújvári Ďuron
Alex, az udvardi Szlamová Vivien, a perbetei Záležáková Gréta és a kéméndi Fördős Zselyke.

A Dunatáj receptkönyvéből

Eperleves túrógombóccal
Hozzávalók:

A gombócokhoz:
25 dkg tehéntúró
1 ek cukor
1 csomag vaníliás cukor
1 db tojás
1 citromból nyert citromhéj (bio, reszelt)
8 db menta (friss, apróra
darabolva)
70 g búzadara
A leveshez:
50 dkg eper
3 dl görög joghurt

5 ek méz
4 ek cukor
1 l víz

Elkészítése:
A gombócok hozzávalóit jól kikeverjük, majd 20-30 percig állni
hagyjuk.
Közben a leves hozzávalóit egy nagy tálban botmixerrel összedolgozzuk. Felöntjük 1 liter vízzel, jól elkeverjük, és betesszük
a hűtőbe.
Nagy fazékban vizet forralunk, a túrós masszából kis gombócokat formázunk, és lobogó vízben kifőzzük őket. (Miután feljöttek a víz felszínére, még 5 percig főzzük őket.)
A kihűlt gombócokat a levesbe tesszük, és tálalásig a hűtőben
tartjuk. (A tányérokon megszórhatjuk még kevés pirított mandulaszelettel is.)

Eladók 7-hetes
Dominant tojójércék
több színben,
3,70 euró/db áron.
Tel.: 0902 170 287, illetve
0905 270 597.

Tel. 0910 135 623

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak,
a Guta Service dolgozóinak, a barátoknak
és mindazoknak, akik május 16-án
elkísérték utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szerető férjet, apát és nagyapát

Danihel Matejt
(Matyit),

akit a kegyetlen halál életének 62. évében
ragadott ki szerettei közül.
Köszönjük a virágokat, a részvét őszinte szavait,
amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek
rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
tudom, hogy sosem leszek feledve.
Fájó szívvel emlékezünk május 25-én,
halálának ötödik évfordulóján

Fűri Imrére
Gútán.

Emlékét őrző, szerető felesége és lányai családjukkal

Tel.: 0917 381 073

* Eladó egy jó állapotban levő
OPEL AGILA 1,2-es személygépkocsi. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 063 190.
• Eladó félig kész családi ház 12
áras telekkel Keszegfalván, a
főút mellett. Közművesítés, ipari
áram, öntözésre szolgáló gyűrűskút. Ár megegyezés szerint. Tel.:
035/7740 478.

Eladó 2017 augusztusától lízingelt, megkímélt
állapotban levő, kávébarna Hyundai i30
(négy év törlesztés 3 618 eur/év) kombi, benzines,
teljes felszereltséggel, 12 000 km-rel.

Bc. Bachorecz Zoltán
Ógyallán.

Elkészítése:
Az epret jól mossuk meg, majd Tegyük legalább négy órácsepegtessük le, és vágjuk ketté. ra a hűtőbe, de a legjobb, ha
A felét botmixerrel pürésítsük, egy éjszakán át pihen. Tálalás
keverjünk hozzá fél deci vizet előtt díszítsük mentával.
és egy teáskanál citromlevet,
majd forraljuk fel. A krémhez a
mascarponét dolgozzuk habosra
Árnyékolástechnika
a cukorral, és egyesével adjuk
és szerviz
hozzá a tojások sárgáját. Verjük
fel a tojásfehérjét, és óvatosan
forgassuk össze a krémmel.
Egy tál aljába rakjunk egy sor
babapiskótát, kenjük rá az epres
szószt és a mascarponés krém
felét. Tegyünk rá epret, majd
pakoljuk rá a megmaradt piskótát. A tetejére krém kerül, majd
díszítsük a megmaradt eperrel.
Redőnyök * reluxák
* szúnyoghálók
* markízák, stb.
kedvező áron!

S Z U D O K B

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a
komáromi Petrovičová Edita, Švec Marián (69 éves)
és Snítka Miroslav mérnök (81 éves), Varga Ján (55
éves) és Koncz Béla (70 éves), a gútai Simigh Krisztián (41 éves), Lakatos Ildikó (54 éves), Németh Lajos
(70 éves), Tánczos Mária (83 éves), Hegyi Imre (81
éves) és Szalai Margit (68 éves), valamint a szentpéteri Sesztáková Aurika (58 éves),
Emléküket megőrizzük!

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk.
Sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz szemünk.
Csillagnyi mosoly, melyet sohasem feledünk.
Köszönjük, hogy voltál nekünk,
emléked örökké élni fog bennünk.
Öt évvel ezelőtt távozott szerettei köréből
a drága fiú, testvér és rokon

Hozzávalók:

70 dkg eper
25 dkg babapiskóta
25 dkg mascarpone
10 dkg porcukor
3 tojás
1 teáskanál citromlé

H A L Á L O Z Á S

MEGEMLÉKEZÉS

EPRES-PUDINGOS SÜTI

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 régebbi hegek korrekcióját.

Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Kolárove č. 929/2018-A/1 zo dňa 23.04.2018
vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo, parcely reg. „C”:

* časť pozemku s parcelným číslom 28421/400 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2
* časť pozemku s parcelným číslom 28421/413 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 410 m2
na základe geometrického plánu č. 44538359-221/2017 zo dňa 26.
03. 2018 s vyvolávacou cenou 15,- €/m2.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťažného
návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať:
* na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
* na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
* e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
* na telefónnom čísle: 035/7900911
Lehota na predloženie návrhov končí dňa
08. 06. 2018 o 12,00 hod.
Termín vyhodnotenia OVS 11. 06. 2018 o 9,00 hod.
na Mestskom úrade v Kolárove.

Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo

GÚTA VÁROS

Templom tér 1., 946 03 Kolárovo
Gúta város a képviselő-testület 2018. április 23-ai 929/2018A/1 sz. határozata értelmében
versenytárgyalást hirdet
a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alapján
Gúta város kataszterében a 4941 sz. tulajdonlapon
„C” regisztrációban vezetett

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
035/ 7720 616 * 0907163 386.
Ambuláns kezelések:

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

MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

* 28421/400-as parcellaszámú, „beépített terület” besorolású telek
222 m2 nagyságú részének, valamint a
* 28421/413-as parcellaszámú „beépített terület” besorolású telek
410 m2 nagyságú részének eladására a 44538359-221/2017-es számú
vázrajz alapján. A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat minimális összege: 15,- €/m2.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
* Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1, 946 03 Kolárovo, I. emelet,
22-es irodájában
* Interneten: www.kolarovo.sk
* E-mail címen: info@kolarovo.sk
* Telefonon: 035/7900911 nyújtanak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. június 8, 12 óra
A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 2018. június 11-én
9,00 órakor a Gútai Városi Hivatalban.

Horváth Árpád,
Gúta város polgármestere

ÚSZÁS

LABDARÚGÁS

2. liga – 30. forduló * Vágújhely – KFC Komárom 0:1 (0:0)

A II. liga idei sportévzáró, utolsó találkozóján ismételten bizonyítani tudta a komáromi csapat, hogy az őszi gyengélkedést követően, a játékoscserék és az edzőváltás eredményeképp
kikerült a hullámvölgyből. Egyben azt is bizonyította, hogy valóban megérdemlik majd a
magyar labdarúgószövetség támogatásából megújuló új stadionjukat.
A Leczkési- Popovič, Luzin, ennek a védelemnek a jegy- sokkal veszélyesebbek is volMórocz, Ondruš, Domonkos, ében telt, bár a hazai csapat tak. A második játékrészben
Nurkovič, Nagy, Mészáros, mindenképpen győzni akart a ugyanez a két tizenhatos közötti
Duda, Matič, Szikonya össze- vendégek felett, támadásaiak taktikázás folytatódott, bár Nurállítású csapat betartotta Olej- sorra megbuktak a komáromi kovič támadásai egyre jobban
ník edző utasításait és a sok védelmi sorfalnál. Azt is ész- veszélyeztették a vágújhelyiek
esetben meglepetéseket okozó lelték viszont, hogy a KFC sem kapuját. Ennek az lett a követvágújhelyieket folyamatosan sok alkalommal jutott át az ő kezménye, hogy a komáromiak
őrizni tudták. Az első félidő térfelükre, viszont támadásaik legveszélyesebb csatárát a ké-

sőbbiekben már egész csapat
vágújhelyi igyekezett megfékezni, igaz, a komáromi gólképes csatárok közül a többiek
nem is nagyon remekeltek. A találkozó utolsó percében viszont
Nurkovič nem tétovázott és
védhetetlen gólt lőtt a vágújhelyi kapuba. Komárom csapata a
II. liga tavaszi fordulójától értékes 3 ponttal búcsúzott. A KFC
a bajnoki táblázat 6. helyén áll
43 ponttal.

IV. liga – 26. forduló
Garamkálna – Szentpéter 3:0
Első ízben történt meg, hogy a
szentpéteriek játékoshiány miatt
nem utaztak el a bajnoki mérkőzésre. A korábbi találkozókon
lesérült hat játékos „keretét”
gazdagította még a párkányi
taqlálkozó további két sérültje.
A szentpéteriek korrektségét
jellemezte, hogy már a hét elején jelezték távolmaradásukat
és annak okát.* Gúta – Nagysurány 2:2 (1:2) Renczés révén
a találkozó 13. percében vezetéshez jutott a gútai csapat. Sokáig azonban a szurkolók sem
örülhettek, mert három perccel
később már a surányiak ki is
egyenlítettek. A védelem pillanatnyi megingását a 20. percben
ismét a nagysurányiak használták ki, így egygólos vezetéssel
vonulhattak öltözőbe. A második félidő 20. percében Renczés
volt az, aki áttört a nagysurányi
védelmen és berúgta a gútaiak
egyenlítést jelentő gólját. A mérkőzés maradék idejében enyhe pályafölényben volt a hazai
csapat, a győzelmet jelentő gólt
azonban nem sikerült berúgniuk
* Ímely – Felsőbodok 3:3 (1:1)
A találkozó 14. percében Gajdoš
volt az, aki megszerezte a hazaiak első gólját., viszont a 37.
percben a vendégek kiegyenlítettek. Kellemetlen meglepetést
okozott, hogy a 71. percben a
bodokiak büntetőhöz jutottak,
s azt értékesítve már vezettek.
Kender volt az, aki a szurkolók
legnagyobb örömére a 74. percben két gólt is rúgott, s így az
ímelyiek visszavették a vezetést.
Sajnos a találkozó utolsó percében ismét a bodokiak voltak
szemfülesebbek és döntetlenre
javították az eredményt * A bajnoki táblázat élén Garamkálna áll 58 ponttal, 3. Ímely 47
ponttal, 9. Szentpéter 32 ponttal, 12. Gúta 29 ponttal
V. liga – 26. forduló
Marcelháza A – Óbars 9:0
(3:0) Mint azt az eredmény is
jelzi, a vendégcsapat a 90. perc
végére teljesen összeomlott.
Igaz, a bajnoki táblázat élén
álló hazaiak nem is vártak komolyabb ellentámadásokat a sereghajtó vendégektől, ám ilyen

percben Barton, 54. percben
Gáspár, 86. percben Kecskés,
illetve 40. percben Oláh, 84.
percben Varró * Csallóközaranyos – Marcelháza B 3:2 (2:2)
A kiegyensúlyozott találkozó
megérdemelt hazai győzelmet
hozott. Góllövők: Döme (10.)
Barton (19.), Berecz, illetve
Varga (9), Tóth (22) * Búcs –
Izsa 2:4 (2:3) Fejhosszal jobbak voltak a vendégek, de a hazaiak is egyenrangú partnerek
voltak. Góllövők: Csicsó (3.),
Simon (18.), illetve Simon (13.,
34., és 60.) és Smolka (28.).
VII. liga – 25. forduló
Csicsó – Tany 4:0 (2:0) góllövők Gál, Décsi, Pálfi – Klányik
* Ifjúságfalva – Bajcs 4:1
(2:1) góllövő Negyedi (3), Károlyi, illetve Simonics.

K A R AT E

Bronzérmes
utánpótlásbajnok

A hét végén rendezték meg
Kassán a fiatalabb karatékák országos bajnokságát,
ahol tatamira lépett a gútai
Taiyó Karateklub fiatal reménysége. Az elmúlt évek
szorgalmas gyakorlásának
meg is lett az eredménye,
mert az utánpótlás korcsoportban Kurucz Réka a dobogó 3. fokára állhatott.

arányú fölényre ők sem számítottak. A találkozó 2. percében
Hausleitner gólja megadta az
„alaphangot” a szurkolóknak, s
hogy az megalapozott is legyen,
Kurucz 4. és 35. percben lőtt
gólja egyfajta bizonyítékul is
szolgált. A második játékrészben
egyfajta edzőmérkőzést tartottak
a marcelházaiak, ráadásul olyan
„egykapura” lövőset, hiszen sorozatban születtek a gólok. A 48.
percben Sánta, az 50. percben
Wilson, az 57. és 77. percben
Hegedűs, a 65.-ben Bottyán, a
78.-ban ismét Kurucz lőtt gólt a
magukba roskadó vendégek hálójába * Ógyalla – Tardoskedd
2:2 (2:0) Az első félidő játékára
nem lehetett panasz 18. percben
Hegedűs, a 22. percben Mokrás
védhetetlen góljával igazolta a
hazaiak pályafölényét. A vendégek bizonyára alapos fejmosást
kaphattak az öltözőben, mert a
második játékrészben mind a
védelemre, mind a támadásokra
megfelelően összpontosítani tudtak. A gyallaiaknak két védelmi
hibájuk volt, viszont mindkettőt
a maguk javára tudták fordítani
a tardoskeddiek * Nagykeszi
– Zselíz 2:3 (0:1) Az első játékrész alatt észrevehető volt, hogy
a vendégek enyhe pályafölényt
harcoltak ki, viszont a hazaiak
nem tudták áttörni a sereghajtók
védelmét. A 43. percben azután
megszületett a zselíziek gólja is,
s így a hazai szurkolók elvárták
volna, hogy a szünetben a kesziek rendezzék soraikat. Nem
így történt, mert a 47. percben
újabb gólt lőttek a vendégek,
amire a válasz csak a 70. és 75.
percben érkezett, amikor Turza duplázott (igaz az egyik gól
büntetőből született). A találkozó
vége előtt tíz perccel a vendégek
jutottak büntetőhöz, s annak értékesítésével megszerezték győzelmüket * Hetény – Léva 3:2
(1:1) A kiesési zónában levő két
ellenfél mindenképpen pontot
szeretett volna rabolni. A mintegy húszperces erőfelmérés után
Blaho volt az, aki a 23. percben
vezetéshez juttatta a hazaiakat,
viszont nem sokáig örülhettek a
vezetésnek, mert egy perccel később a lévaiak már kiegyenlítettek. A második játékrész hatodik
percében ismét Blaho szerzett
gólt a hazaiaknak, viszont három
perccel később ismét a hazai kapuban landolt a labda. Izgalmas
percek következtek, majd a 84.
percben a vendégek a 16-oson
belül tudták csak megállítani a
hetényiek támadását, s a büntető

egyben a hazai csapat győzelmét
is biztosította * Udvard – Ekel
5:1 (3:1) Annak ellenére, hogy
a jobb sorsra érdemes ekeli csapat ilyen nagyarányú vereséget
szenvedett, ezúttal inkább Fortuna istenasszonnyal kellene rendezniük az ügyeiket. Az ekeliek
ugyanis sorozatban támadták az
udvardi kaput, a védelmet azonban nem tudták áttörni, viszont
a hazai csapat minden előretörésüket ellentámadással viszonozta, amikor viszont a az ekeli
védelem sokat vétett. Az ekeliek
becsületgólja a 45. percben született Hencz révén * Zsitvabesenyő – Naszvad 2:2 (1:1) A hazai
csapat legnagyobb meglepetésére a találkozó 9. percében Halanda mutatta meg, hogy a naszvadiak pontot szeretnének rabolni.
Csak a 15. percben tudtak a hazaiak kiegyenlíteni, viszont a második játékrész első percében ők
juttatták vezetéshez csapatukat.
A csatárok közötti párbeszéd a
találkozó 62. percében ért véget,
amikor Magyar a naszvadiak
második góljával kivívta a döntetlen * A bajnoki táblázatban
1. Marcelháza (63 pont), ...4.
Ógyalla (39 pont), 7. Ekel (38
pont), 8. Nagykeszi (37 pont),
...10. Naszvad (35 pont), ...13.
Hetény (28 pont)
VI. liga
Vágfüzes/Kava – Keszegfalva/Megyercs 6:1 (4:0) Végképp kieső ágban marad a vendégcsapat, ezzel a győzelmével
viszont a hazai csapat kikerült
onnan. A vágfüzesiek gólját
Jancsó (14., 25. és 71. percben). Boráros (28. perc), Litva
(42. perc és Czukár (56. perc)
lőtte, a vendégek becsületgólja
Szüllő (88. perc) javára írható
* Dunaradvány – Perbete 0:4
(0:4) A kiegyenlített első félidőben minden eldőlt, a vendégek
folyamatosan támadták a hazai
kaput . Góllövők: Holub (13.
perc), Andrásik 22. és 37. perc,
Rigó (35. perc) * Nemesócsa –
Újgyalla 1:1 (1:1) Az első félidő párharca után, ahol az első
gólt a vendégek részéről a 11.
percben Habara rúgta, majd a
26. percben Horváth egyenlítő
gólja született, a továbbiakban
eléggé enervált lett a mérkőzés
* Örsújfalu – Pat 1:0 (0:0)
Mindkét fél óvatos játékának a
90. percben Magyari gólja vetett véget * Bátorkeszi – Dunamocs 4:3 (0:2) Nagyfordulatú, izgalmas játékkal fordítani
tudott a találkozó menetén a
hazai csapat. Góllövők: 82.

L O VA G L Á S
A gútai első futam után a westernlovasok Felsőszelin folytatták
bajnoki futamukat. A Komáromi járást képviselő Fazekas Attila
(az Ógyalla-Bagotai Mácsik farm) a Pole bendig senior kategóriában Omar nevű lovával az első helyen végzett. Nyereségét a
hordókerülési kategóriában megduplázta, itt is az első helyet szerezte meg.

Május 10-től 13-ig a komáromi Delta úszóklub versenyzői Knihár Michal edző vezetésével a világbajnokság előtt egyfajta
főpróbaként részt vettek a bécsi nyílt világbajnokságon, ahol
tizenhat ország többszáz klubját képviselve, több mint ezer versenyző állt rajtkőre.
Négy versenyző képviselte Komáromot, Dragúň Marián, Kušík
Alex, valamint a két testvér,
Szászová Ema és Miriama.
Ez a verseny nem csak főpróba lett, de megfelelő reményt
is ad a világbajnokságon való
szerepléshez. Dragúň Marián
hatalmas küzdelemben a különböző kategóriákban három
aranyérmet szerzett, Kušík
Alex korcsoportjában négy
aranyérmet, egy ezüst- és egy
bronzérmet szerzett. A dobogó
legfelsőbb fokára a 100 m-es
mellúszás, a 200 és 400 m-es
vegyesúszás, illetve a 100 m-es
pillangóúszás után állhatott.
Ezüstérmet a 400 m-es szabadúszásban, a bronzérmet ugyanebben a kategóriában, a 200
m-es távon szerezte. A Szász
testvérek is remekül helytálltak. Ema ugyan dobogóra nem
állhatott, viszont minden versenyszámában pontszerző helyen végzett. Testvére Miriama
már első versenyszámában, a
800 m-es vegyesúszásban gondoskodott a meglepetésről, hiszen 10:09,44 perces idejével a
11 éves korcsoportban mintegy

44 mp-el az öbölúszás kategóriájában megjavította a szlovák
rekordot. Másnap a 200 m-es
távon újabb rekorddöntést haj-

Szászová Miriama
és edzője Knihár Michal
tott végre, s mire vége lett a
nyílt világbajnokságnak, nyolc
aranyéremmel és két ezüstéremmel lett gazdagabb.
A komáromi úszók végeredményben Bécsből 22 érmet, közöttük 15 aranyérmet, 4 ezüst- és
három bronzérmet hoztak haza.

BIRKÓZÁS
Kiválóan helytálltak a gútai
birkózók a Csehországban,
Nový Jičínben megrendezett
nemzetközi
szabadfogású
birkózótornán.
A gútai versenyzők öt éremmel
gazdagították a szakosztály
trófeáit. Egyéni eredmények:
Előkészítő korosztály 35 kg-os
súlycsoportban ...2. Kébé Filip
* Ifjabb diákok II. korcsoport
42 kg 1. Dinkó Branislav * II.
korcsoport 47 kg ...3. Dialo
Ádám * Idősebb diákok II. 54
kg 3. Ďuráć Dávid * II. korcsoport 58 kg 1. Prezmeczky
Gyula.
-gmisi-

A komáromi Spartacus BK is remekelt Csehországban
Május 18-tól 20-ig tartott a LIDICE 2018 nemzetközi kötött- és szabadfogású diák birkózóverseny csehországi Kladnóban, amelyet immár 35. alkalommal rendezett meg a TJ SOKOL
Hnidousy – Motyčín birkózószakosztálya. A kladnói nemzetközi birkózóversenyen tíz ország
350 birkózója 40 birkózóklubot képviselve lépett szőnyegre.
A meghívásos versenyről ezút- súlycsoport ...6. hely – ĎUMtal sem hiányozhattak a komá- BIER Ármin.
romi Spartacus BK fiatal birkó- Serdülő korosztály – 44 kg-os
zói, akik az egyéni versenyben súlycsoport ...2. hely LAKAa következő eredményeket ér- TOS Imrich * 48 kg-os súlycsoték el:
port 1. hely VELSICZ Richárd
Gyerek korosztály – 28 kg-os Kadét korosztály 92 kg-os
súlycsoport ...5. hely CSIZ- súlycsoport ... 3. hely SZILÁMADIA Levente * 35 kg-os GYI Attila.
súlycsoport ...6. hely CINGEL Lányok – 52 kg-os súlycsoport
Anthony.
...3. hely NAGY Patrícia.
Velsitz Richárd
Dr. Kúr Károly
Diák korosztály – 41 kg-os
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