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Két önkormányzati képviselő, Rajkó Ferenc mérnök és dr. Benyó Zoltán megelégel-
te azt a színjátékot, ami a komáromi városi önkormányzatban folyik és a városi lap 
hasábjain „kitálalt”. Leírták, hogy működnek a döntési folyamatok a valóságban, el-
oszlatva minden illúziót a tisztességes tárgyalásokról, vitákról. Az írásból kiderült az 
is, hogy a városi képviselők, élükön a polgármesterrel, Stubendek Lászlóval, hogyan 
csúfolják meg szinte naponta az önkormányzatiság alapelveit városunkban.

A Dunatáj folyamatos és té-
nyeken alapuló korábbi tu-
dósításaiból nem maradt ki 
semmi mindabból, amit most 
a két képviselő nyilvánosságra 
hozott. Lapunk rendszeresen 
leírta az összes botrányos, 
nem egyszer korrupciógyanús 
ügyet, fellebbentve a fátylat 
arról, hogy mi is történt való-
jában, mik lehetnek a követ-
kezmények és minden esetben 
igyekeztük megnevezni a fele-
lősöket is. Tettük ezt az összes 
olyan ügynél, amiről tudomást 
szereztünk, pedig nem volt 
könnyű dolgunk, mivel jóval 
kevesebb információhoz jut-
hatunk, mint azok, akik a tes-
tületben ülnek.
Az egyes képviselőknek a vá-
rosi vagyonhoz való felelőtlen 
hozzáállására konkrét példa, 
hogyan kezelik a képviselők 
azt a jelentést, melyet a KOM-
VaK-ról készítettek hivatásos 
könyvvizsgálók. Ez azóta hét-
pecsétes titoknak számít. Igen, 
pontosan erre utal a két képvi-
selő, amikor egy 60 oldalas és 

Benyó Zoltán és Rajkó Ferenc
képviselőknél betelt a pohár

Hány komáromi városatya mer
a tisztesség és becsület útjára lépni?
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A komáromi kórházban területi onkológiai központot alakítanak ki
A legmodernebb műszerek segítik majd a gyógyítást

A több mint 110 éves múlt-
ra visszatekintő komáromi 
kórház a régió egyik legje-
lentősebb egészségügyi in-
tézménye. A Komáromi járás 
mintegy 110 ezer lakosán kí-
vül sok esetben vonzáskörzeti 
jelentőséggel bír. Jelenleg 11 
fekvőbetegellátó osztálya van, 
három intenzív felügyeleti 
osztállyal, 23 szakrendelővel 
és tíz speciális vizsgálati rész-
leggel.
Tekintettel arra, hogy saj-
nálatos módon országos vi-
szonylatban is éppen ezen a 
területen a leggyakoribb az 
onkológiai betegségek elő-
fordulása, az évek óta dédel-
getett elképzelés, miszerint 
Komáromban alakítsanak ki a 
rákos megbetegedésekkel kap-
csolatos gyógyítási központot, 

végre megvalósulni látszik. 
Mindez nem kis anyagi ráfor-
dítással jár majd, s ezért maga 
a projekt több szakaszból áll, 
melyek közül csupán az első 
fázis megvalósítása 4 millió 
eurós befektetést igényel. 
– Beszerzésre kerül egy mo-
dern lineáris gyorsító CT szi-
mulátorral – árulta el a kór-
házat irányító Agel csoport 
általános igazgatója, Milan 
Leckéši. A projekt első részé-
nek, a radiológiai osztálynak a 
megnyitását ez év decemberére 

tervezik, míg a program utolsó 
szakaszának megvalósítása 
2022-re tehető.
– Jelenleg közel 700 pácienst 
kezelünk évente az onkológián. 
Az első fázis végeztével azon-
ban ez a szám terveink szerint 
1 200-ra növekszik majd és a 
legmodernebb diagnosztikai 
készülékek segítik majd az itt 
dolgozó orvosok munkáját – 
mondta el a komáromi kórház 
igazgatója, Miroslav Jaška.
A régióban működő onkológiai 
osztályokkal és az onkológiai 

megbetegedésekkel számolva 
az igazgató véleménye szerint 
idővel bővül a vonzáskörzet és 
a Komáromi, Érsekújvári, Lé-
vai, Dunaszerdahelyi, Vágsely-
lyei, Galántai, Nagykürtösi és 
Korponai járás onkológiai ellá-
tását is magába foglalja majd a 
központ.
Jaška elmondása szerint a 
komplex onkológiai központ-
nak a legmagasabban jegyzett 
onkológiai munkahelyek szint-
jét kell elérnie. A diagnoszti-
kai részleg bővítése is kiemelt 
helyen van, ami több CT- és 
MR-vizsgálat elvégzését, vala-
mint a PET/CT és a patológiai 
részleg kiépítését eredményezi 
majd. (tasr)

Június 1-től augusztus 1-ig 
az I/64-es állami útnak a 
komáromi billenőhídon át-
haladó részét teljesen lezár-
ják a forgalom elől, mert a 
fél évszázados történelemi 
múlttal ren-
delkező híd-
berendezés 
felújítására 
kerül sor. 
Az elkerü-
lő útvonal 
az I/63-as 
állami úton 
(Megyercsi út, Pozsonyi út) 
és helyi utakon (Jedlik Á. 
u., Platánfa sor – vagyis az 
Erzsébet-szigeten keresztül) 
fog vezetni. Az útvonalat 

ideiglenes forgalmi jelzések-
kel látják el. A teher- és a 3,5 
tonna összsúlyt meghaladó 
járműveket az I/63-as útra 
terelik Nagymegyerig, ahol a 
Medve – Vámosszabadi ha-

tárátkelőn ke-
resztül folytat-
hatják útjukat 
Magyarország-
ra. A Platánfa 
sor és a Jedlik 
Ányos utca 
igénybevételével 
valósul meg az 

Arriva NZ Rt. és a KNYKK 
Zrt. által biztosított határ 
menti autóbuszközlekedés 
is. A kerékpáros- és gyalo-
gosforgalom a rekonstrukció 

teljes ideje alatt is biztosí-
tott lesz a hídon keresztül is.
A billenőhíd javítása a köz-
útforgalmi vállalat tervezett 
beruházása, s a híresztelések-
kel ellentétben az a komáro-
mi önkormányzat megkérde-
zése nélkül történik.
Más kérdés az, hogy az il-
letékes szakminisztérium 
miért nem döntött más idő-
pont mellett úgy, hogy azzal 
ne okozzon káoszt a turista-
idény kellős közepén...

Közúti káosz Komáromban...

Kétnapos rendezvénysorozat Csicsón
Sport és szórakozás

Huszonharmadik alkalommal rendezik meg Csicsón a falunapi 
ünnepséget, amely évek óta arról nevezetes, hogy a szervezők 
igyekeznek megmozgatni a község apraja-nagyját. Ez június 
14-én és 15-én sem lesz másképp.
Pénteken 16 órától közös meg-
emlékezést és koszorúzást tar-
tanak az I. és II. világháborús 
elesettek emlékére.
Szombaton reggel 8-kor zenés 
ébresztő lesz, majd kispályás 
felnőtt labdarúgótorna kezdő-
dik. A csicsói és a nagyme-
gyeri  diákcsapat 9,45-től küzd 
egymással. 11 és 15 óra között 

ingyenes kalandpark és légvár 
várja az apróságokat, amelyet 
16 órakor a Gáspár Sámuel 
Alapiskola és óvoda tanulóinak 
fellépése zár. Este 6-kor Neves-
sünk, daloljunk együtt címmel 
Benes Ildikó és Pőthe István ze-
nés, vidám műsorára kerül sor, 
majd a falunap sztárvendége, 
Tóth Gabi ad élőkoncertet.

Átmeneti időre...
A Komáromi Járási Rendőrkapitányság két osztálya – át-
meneti időre – új helyre, a Shopping Center (a volt Prior) 
4. emeletére költözött. A Járási Rendőrkapitányság rendé-
szeti osztályának okmányirodája, valamint a Komáromi 
Járási Közlekedési Felügyelet Közúti Biztonsági és Közle-
kedési Nyilvántartási Osztálya (Dopravný inšpektorát OR 
PZ v Komárne) a Kertész utca 6. szám alól azért költözött 
új helyére, mert az épület átépítés alatt áll. A gépjárművek 
alvázszámainak ellenőrzése továbbra is a Billa parkolójában 
zajlik majd.

Nyitvatartás: 
Hétfő: 8 – 15 óráig * Kedd: 8 – 15 óráig * Szerda: 8 – 17 óráig* 
Csütörtök: 8 – 15 óráig (a fegyverviselési engedélyek esetében 
ezen a napon nincs ügyfélfogadás) * Péntek: 8 – 14 óráig.

28 000 euróba kerülő jelentést 
említenek. Sorra vetődnek fel 
a kérdések: ki látta és ki láthat-
ja ezt a jelentést, amely sem a 
vízművek, sem a város hon-
lapján nem olvasható. Mi cél-
ból fizetett a város ennyi pénzt 
olyasmiért, amit nem lehet nyil-
vánosságra hozni? Kinek az ér-
dekeit sértené, ha kiderülne je-
lentés tartalma? Ez az ügy olyan 
vérlázító, hogy nem más, mint a 
választók arculcsapása. Minden 
tiszteletünk a két képviselőé, 
akik végre fel merték emelni 
szavukat a városi „lenyúlók” 
tevékenysége ellen. Ők megelé-
gelték az ebben a színjátékban 

való részvételt, valószínűleg 
további lépésekre is készülnek. 
Ha sikerülne más városatyákat 
maguk mellé állítani, akkor 
tehetnének valamit többek kö-
zött azért is, hogy a vízművek 
gazdálkodásáról szóló jelentés 
nyilvánosságra kerüljön, akár 
úgy is, hogy ők tegyék köz-
zé az ott leírtakat, bizonyítva, 
igazolva azt, hogy véglegesen 
szakítottak a képviselői „Ca-
morra” Servis-szel. Ha erre az 
útra lépnek, szerkesztőségünk 
igyekszik majd mindent meg-
tenni azért, hogy gondolataik 
és tetteik eljuthassanak olvasó-
inkhoz.

Nagy János szobrászművész kapta
a Pro Probitate – Helytállásért díjat

A zsidó temetőben (Arany-
ember utcája 1.) Darvas Ist-
ván rabbi tart megemlékezést 
Klavanszkij Anatolij kántor 
közreműködésével. A megem-
lékezés a Menházban folytató-
dik, itt 12 órától dr. Vági Zoltán 
tart előadást a Komáromból de-
portált gyermekek emlékezeté-
ről, majd 13 óráig a gyermek-
áldozatok azonosításáról lesz 
szó. 

Szombaton, este 6 órakor ve-
títik le a Tatra moziban Susan-
ne és Péter Scheiner Lépésről 
lépésre című dokumentum-
filmjét, amely foglalkozik a 
komáromi zsidóság történe-
tével, illetve kitér a napjaink-
ban is tapasztalható antiszemi-
tizmusra. A filmet a Menház 
Wallenstein Zoltán-termében 
vasárnap, 13 órától ismételten 
levetítik.

Hetvennégy évvel ezelőtt indult
Komáromból a zsidók halálmenete

Az emlékezés napja
Június 10-én minden jóérzésű embert vár a Komáromi Zsidó 
Hitközség arra a megemlékezésre, amelyet fél tizenegykor tar-
tanak a komáromi és környékbeli zsidóság deportálásának 74. 
évfordulója alkalmából.

A komáromi kórházban egy komplex onko-
lógiai központot hoznak létre, ami félmillió 
lakosnak nyújtana segítséget a közép- és 
dél-szlovákiai régióból. A régióban meglé-
vő onkológiai osztályokkal és az onkológiai 
megbetegedésekkel számolva Miroslav Jaš-

ka, a komáromi kórház igazgatója úgy gon-
dolja, idővel kitágul a vonzáskörzet, és a 
Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Dunaszer-
dahelyi, Vágsellyei, Galántai, Nagykürtösi 
és Korponai járás betegeit is fogadja majd 
a központ.

Negyedszázaddal ezelőtt Nagy János szobrászművész és Takács 
András néprajzkutató kezdeményezte, hogy a felvidéki magyar-
ságért végzett kitartó és önfeláldozó tevékenységet jutalmazzák 
a Pro Probitate – Hetállásért kitüntetéssel. Az ezzel járó szobrot 
is ő alkotta. A 2018-as díjazott ezúttal ő lett.
Vasárnap délután a Tiszti pavilon dísztermében 
az elismerést Csáky Páltól, az MKP európai par-
lamenti képviselőjétől, Menyhárt Józseftől, az 
MKP országos elnökétől és Bárdos Gyulától, a 
Csemadok országos elnökétől vehette át a szob-
rászművész. Nagy János alkotói tevékenysége 
egyben bizonyítéka a számbeli kisebbségben 
élő közösség nagyságának, és annak, hogy a 
magyarság kultúrája egy és oszthatatlan. Szob-
rai, alkotásai a Felvidék számos településének 
díszei. Érdekes, hogy a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lobvagkeresztje, a Szlovák Köztársa-
ság Aranyplakettje, Esterházy János- és Szervá-
tius Jenő-díj tulajdonosa első ízben részesült fel-
vidéki magyar kitüntetésben.

Az ün nep sé gen 
Csáky Pál bejelen-
tette A Fel vidéki 
Magyar ságért díj 
megalapítását. 
Első alkalommal 
Halzl József, a 
Rákóczi Szövet-
ség tiszteletbeli elnöke és Pásztor Béla, Veres-
egyháza polgármestere vehette át a kitüntetést. 
Mindketten felvidéki gyökerekkel rendelkeznek, 
Halzl József édesapja szenci születésű, Pásztor 
Béla pedig Ipolybalog szülötte.
Az ünnepségen fellépett Boráros Imre Kossuth-
díjas színművész és a Concordia Vegyes Kar.

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
n  w w w. d u n a t a j . s k  n  a  facebook-on is  n 
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Érkezik a II. Felvidéki Junior Expo
Mi a legnagyobb erőforrása egy vállal-
kozásnak? Hisszük és valljuk: az em-
beri tényező! Érdeklik a hatékonyabb-
nál hatékonyabb problémamegoldó 
eljárások, a csapatépítés és motiváció 

mesterfogásai? Képessé akar válni 
arra, hogy cége a napi jelenléte nélkül 
is kimagasló teljesítményt nyújtson? 
Amennyiben ezek bármelyike felkel-
tette az érdeklődését, úgy június 8-án 

a dunaszerdahelyi Sportcsarnokban a 
helye, ahol a Szlovákiai Magyar Fiatal 
Vállalkozók Szövetségének szervezése 
által idén ismételten sor kerül a Felvi-
déki Junior Expóra.

Az eseményt Potápi Árpád 
János nemzetpolitikai állam-
titkár és Hájos Zoltán, Du-
naszerdahely polgármestere 
nyitja meg. Mintegy 40 kiál-
lító képviselteti magát, ajánlja 
fel szolgáltatásait a kis- és kö-
zépvállalkozók részére. Mind-
emellett a találkozón több 
neves szakember is felszólal 
majd, akik előadásának irány-
vonala „A vállalkozó legna-
gyobb erőforrása: Motiváció 
& csapatépítés.”
Az előadók sorában található 
Kelkó Tamás, a nagysikerű 
szervezetfejlesztő, HR-szak-
értő, kinek nevéhez szervesen 
kötődik a már megannyi vál-
lalkozáson segítő tanácsadó 
cég, a Kelko Consulting. Elő-
adásán sorra veszi a cégveze-
tés rejtett hátráltató tényezőit, 
melyek figyelmen kívül ha-

gyása egy-egy kezdeménye-
zés bukását kódolja. Napjaink 
egyik legnagyobb problémá-
járól, megannyi vállalkozás 
romba döntőjéről, a kiégésről, 
illetve az elkerülésére irányuló 
praktikákról hallhatunk elő-
adást Izsák Norberttől, a jelen-
leg business és team coachként 
is munkálkodó szakembertől, 
aki munkássága során mind-
eddig hozzávetőlegesen 700 
vezetéstudománnyal kapcso-
latos írást és történelmi cikket 
publikált. Vitathatatlan tény, 
hogy a sikeres üzleti vezetés-
hez elengedhetetlen az embe-
rek viselkedési mozgatórugó-
inak, igényeinek körültekintő 
ismerete. A lélek alagútjában 
eligazítást kaphatunk Pál Fe-
renctől, a köztiszteletnek ör-
vendő római katolikus paptól, 
mentálhigiénés szakembertől. 

Személyében tisztelhetjük a 
Magyar Pszichodráma Egye-
sület által szervezett önis-
mereti csoportok vezetőjét, 
valamint a Teljes Életért Köz-
hasznú Alapítvány oszlopos 
tagját. Úgy véljük, a teljes élet-
hez, s ahhoz, hogy vállalkozá-
sunkban is a maximálisan helyt 
tudjunk állni, nagyon fontos 
szerepe van a családnak, s a 
minket körülvevő embereknek. 
Ezt vallja a 2013-ban alakult 
Férfiak Klubja, amelynek fő 
célkitűzése a férfiértékek szol-
gálatba állításával megerősíteni 
az erkölcsi alapokat, a családot, 
a férfi-nő szövetséget. Alapító-
ja, Bedő Imre közgazdászként 
arra keresi a választ, hogyan 
lehet egy olyan társadalomban 
élni, ahol van kedvünk dolgoz-
ni, van energiánk arra, hogy 
megtartsuk az értékeinket, ahol 

nem vagyunk fáradtak ahhoz, 
hogy udvariasak legyünk és 
tiszteljük a nőket és az örege-
ket, ahol energiát tudunk fek-
tetni a jövő generációba. Az 
előadások sorát az a marketing 
szakértő zárja, akinek a média 
is sokszor kéri ki tanácsát, ha 
kisvállalati marketingről van 
szó. Wolf Gábor cikkeit rend-
szeresen publikálja az Üzlet és 
Siker, a HVG-online, az origo.
hu Vállalkozói negyede, va-
lamint több tévéműsorban is 
készítettek vele interjút, többek 
között a TV2 reggeli műsorá-
ban, az M1 Készpénz magazin-
jában, vagy az Echo TV Vállal-
kozz okosan című műsorában. 
Az érdeklődők számára a ren-
dezvény díjtalan, de regisztrá-
cióhoz kötött.
http://vallalkozzokosan.sk/
expo/

A Selye János Gimnázium diákjainak sikerei
a fizikaolimpia négy kategóriájában

Ezen a versenyen iskolán-
kat kilenc tanuló képviselte. 
A verseny eredménye nagy 
örömre adott okot számunkra, 
hiszen összesen 4 eredményes 
megoldó volt, valamennyi-
en a Selye János Gimnázium 
diákjai: 1. hely Pszota Máté 
(IV. A), 2. Édes Lili (IV. A), 
3. Bukor Benedek (VII. N) és 
4. Morvay Orsolya (III. C). A 
verseny további résztvevői: 
Molnár Mátyás, Klučka Vi-
vien, Czibor Dóra, Jánosdeák 
Márk és Konczer István. Az 
országos döntő legeredmé-
nyesebb résztvevője Édes Lili 
volt, aki a 11. helyen végzett.
A többi kategória megyei for-

dulóját május 10-én rendezték 
Nyitrán. Az eredmények:
D-kategória: 1. hely Tóth 
Krisztián I. A, 2. Lapos Adrián 
I. B, ...8. Beke Zsolt I. A;
C-kategória: 1. hely Jánosde-
ák Márk VI. N, ...4. Lengyel 
Barbara II. A, 5. Veres Zsolt 
II. A;
B-kategória: 1. hely Bukor 
Benedek VII. N, ...3. Molnár 
Mátyás III. A, 4. Klučka Vivi-
en III. A, 5. Morvay Orsolya 
III. C.
A diákok sikereiben nagy ér-
demük van felkészítő tanára-
iknak: Szabó Endrének és He-
vesi Anikónak.

-sjg-

A dínomdánom sokszínűségének 
köszönhetően kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálhatják a nekik 
tetsző foglalkozást. Az érdeklő-
dőkre olyan tevékenységek vár-
nak, melyeknél gyermek és felnőtt 
együtt alkothat, játszhat és fedez-
het fel újdonságokat. A három nap 
tömény szórakozás során lesz le-
hetőség arcfestésre, a bátor jelent-
kezők íjásztechnikájának fejlesz-
tésére, egyéb népi hagyományokat 
idéző játékokra, kézműves kincsek 
készítésére, valamint a Virgoncko-
dó Játszópark teljes körű élveze-

tére. Mindezeken felül sor kerül 
még az Apacuka Gyermekzenekar 
fellépésére, illetve a Hárompatak 
népi táncház és a Kispásztor ját-
szóház kapui is kitárulnak, hogy 
mindenki szeméből előcsalogas-
sák a csillogást.
A családi programokon és a Mart-
Feszt egyéb programjain a rész-
vétel gyermekek számára 12 éves 
korig ingyenes.
További információk és folyama-
tosan frissülő részletes program a 
www.martfeszt.sk oldalon!

-martfeszt-

Életre szóló ausztriai élmények
A komáromi Selye János Gimnázium 45 diákja némettanárnői kíséretében Salzkammergut 
régióban tett tartalmas tanulmányi kirándulást. Május 9-én indult csapatunk a Traunsee part-
ján található Gmunden városkába, ahol megtekintettük a tavon található romantikus kastélyt, 
mely egy közkedvelt osztrák tévésorozat helyszíne. Egy kedves osztrák ismerősünk tartott itt 
élményszerű idegenvezetést. Utunkat Bad Ischl-ben folytattuk, ahol szintén német nyelven is-
mertették meg velünk a császári nyári rezidencia igencsak gazdag történelmét.
További úti célunk a festői 
szépségű, kedvelt üdülőhely, 
St. Wolfgang volt. Salzburgi 
szálláshelyünk elfoglalása után 
még élveztük a város esti han-
gulatát, fényeit és a zene vá-
rosára oly jellemző koncertek 
egyikét a Mirabell-kertben. 
A második nap Mozart szülő-
városáról, Salzburgról szólt, 
amely az UNESCO-világ-

örökség egyik ékköve. A szak-
avatott helyi idegenvezetővel 
való séta olyan volt, mintha 
egy Ausztria történetéről szóló 
könyv lapjai elevenedtek volna 
meg a szemünk előtt. Megcso-
dáltuk az érseki palotát, a dó-
mot, a műhelyt, ahol az első 
eredeti Mozart-golyó készült, 
az 5. századi katakombákat és 
további számos nevezetessé-
get. A város régies hangulatát 
még színesebbé teszik a fiáke-
rek és a népviseletbe öltözött 
helyi lakosok. Délután a város 
szélén található, vízi játékairól 
híres hellbrunni püspöki kas-
tély ejtett ámulatba bennünket. 
A legváratlanabb pontokról 

előszökő vízsugarak, misztikus 
barlangok, víz által mozga-
tott figurák mosolyt csaltak a 
diákok arcára. A vacsora után 
úgy éreztük: „Salzburg megér 
még egy estet!” – és kellemes 
hangulatban búcsúztunk el a 
várostól.
A Bajor Alpokban lévő berch-
tesgaden-i sóbánya megláto-
gatása a háromnapos út egyik 

legszebb élménye marad. A 
só történetét elénk táró bánya 
mélyén egy különleges világ 
várt bennünket. A mai napig 
működő sóbányába való belé-
pés előtt védőruhát öltöttünk, 
majd kisvonattal mentünk le a 
mélybe, ahol megtekintettük 
a sókatedrálist, a sólaborató-
riumot, a tükörtavat, és egyéb 
különlegességeket. Ugyancsak 
felejthetetlen élmény marad az 
1800 m magasan fekvő Kehl-
steinhaus, az egykori „Sasfé-
szek”, amely a II. világháború 
alatt vált hírhedtté. A kirán-
dulás utolsó programpontja 
a legromantikusabb osztrák 
kisváros, a szintén a világ-

örökséghez tartozó Hallstatt 
megtekintése volt. Kattogtak a 
fényképezőgépek a tóparton, a 
sziklafal oldalában szűk helyen 
egymásra épült házak között, a 
templom oltárképe előtt és a 
bizarr csontházban is. 
Diákjaink személyes élménye-
ikre hagyatkozva elmondhatják, 
hogy megéri németül tanulni, 
hiszen Ausztria és Németország 

rengeteg természeti 
szépséget és épített 
műemléket kínál és 
könnyen elérhető 
számunkra. Az évti-
zedek óta szervezett 
ausztriai, németor-
szági és svájci útja-
ink igazolják, hogy 
érdemes felkeresni 
az itt található gyö-
nyörű helyeket és 
közben megtapasz-
talni a nyelv isme-
rete nyújtotta siker-
élményt. 
Már most készü-

lünk a jövő tanév végén újra 
megvalósuló bécsi projekthét-
re, amely az osztrák állam tá-
mogatásával tavaly már nagy 
sikert aratott németül tanuló 
diákjaink körében. 

Szénássy Edit
és Fekete Judit,

a tanulmányi kirándulás
szervezői

 A sóbánya előtt

Salzburgi csoportkép

Elvesztették állampolgárságukat
Az állampolgársági törvény miatt május 24-ig 2 348 személy veszítette el szlovák állampolgár-
ságát. Legtöbbjüknek amiatt kellett lemondaniuk állampolgárságukról, mert felvették a cseh 
állampolgárságot. Ők összesen 596-an vannak.
Az első Fico-kormány idején, 2010-ben elfo-
gadott törvény miatt kell lemondaniuk szlovák 
állampolgároknak az állampolgárságukról, ha 
felvesznek egy másikat. Ennek a jogszabálynak 
az elfogadásával reagáltak a magyar parlament 
által elfogadott kettős állampolgárságról szóló 
törvényre, amely megkönnyíti a határon túli ma-
gyarok magyar állampolgársághoz való jutását.
A törvény értelmében vissza kellett adniuk szlo-
vák útlevelüket azoknak is, akik felvették a né-
met (545), az osztrák (346), a brit (242), az ameri-
kai (108), a magyar (106), a svájci (50), a holland 
(46), az ausztrál (39), az ír (38), a kanadai (37), 
a belga (36), az olasz (26), a finn és svéd (15), a 
francia (13), a luxemburgi (8), az orosz (5), a kí-
nai és lengyel (3), dán, új-zélandi és ukrajnai (2), 
izraeli, spanyol, szerb, szingapúri (mind 1) és egy 
azonosítatlan állampolgárságot.

Azóta próbáltak enyhíteni a törvényi szigoron, 
azonban egyik próbálkozás sem járt sikerrel. 
Az állampolgársági törvénnyel foglalkozott az 
Alkotmánybíróság is, azonban nem mondták ki 
egyértelműen, hogy az alkotmányellenes-e. A 
belügyminiszter nem tervezi a jogszabály vál-
toztatását.
2015 februárjától egyéni okokból vissza lehet 
szerezni a szlovák állampolgárságot. A belügy-
minisztériumi szabályozás szerint a Szlovák 
Köztársaság egykori állampolgárai, akik 1993. 
január 1. után vesztették el állampolgárságu-
kat, kérvényezhetik annak visszaszerzését. A 
kérvény beadása után megvizsgálják, mik vol-
tak az okai az állampolgárság elvesztésének, s 
megvizsgálják azokat a körülményeket is, ami 
miatt a kérvényező külföldi útlevélért folyamo-
dott.

Bánk bán nyomában
Május első pénteken zajlott a Bánk bán színháztörténeti vetélkedő a Komáromi Jókai Szín-
ház és a Marianum Egyházi Iskolaközpont szervezésében. A tavalyi „Shakespeare nyomában” 
után idei verseny már a második ilyen vetélkedő volt.
A többségükben gimnazista 
csapatok mellett idén szak-
középiskolások is verse-
nyeztek. A tizenegy csapat 
két előzetes, „házi feladat” 
forduló után a Jókai Színház 
színház nagytermében éles-
ben is összemérhette tudá-
sát Katona József Bánk bán 
című tragédiájáról, Katona 
József életéről, a darab ke-
letkezésének történetéről, 
utóéletéről, szövegváltozata-
iról, valamint a magyar szín-
játszás kezdeti időszakáról 
(1848-ig). A diákok munkáit 

háromtagú zsűri értékelte: 
Hizsnyan Géza színikritikus, 
Tóth Tibor, a Jókai Színház 
igazgatója valamint Perényi 
Balázs drámapedagógus. A 
verseny játékmestere Tóth 
Gábor, a Marianum dráma-
pedagógus tanára volt.
A versenyt a Selye János 
Gimnázium LEGENDÁS 
HÁRMAS csapata nyerte: 
Finta Viktória, Menyhárt Sára 
és Gažík Viktória. Felkészítő 
tanáruk Spátay Adriana volt.
A képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára a Selye János 

Gimnázium MELINDA csa-
pata állhatott: Vass Boglárka, 
Bruszi Tamara és Kele Fanni. 
Felkészítő tanáruk Farkas Ad-
rianna.
A harmadik helyen az ÁDEL-
ÁJD (Pozsonyi Magyar Tany-
nyelvű Alapiskola és Gimná-
zium) csapata végzett: Farkas 
Anna, Szolcsányi Lea és Voj-
tek Lili. Felkészítő tanáruk 
PaedDr. Kulcsár Mónika.
A versenynek érdekes aktu-
alitást adott, hogy a színház 
nemrég mutatta be Katona Jó-
zsef drámáját.

A komáromi Selye János Gimnázium diákjai már ebben a 
tanévben is több értékes helyezést, díjat szereztek a regioná-
lis előkészítő jellegű fizikaversenyeken. A felsőbb évfolyamok 
tanulói számára a tanév kicsúcsosodása mindenképpen a fi-
zikaolimpia A kategóriájának kerületi versenye volt, melyet 
a középiskolások 4. évfolyama számára rendeztek Nyitrán.

A MartFeszt idén is jobbnál jobb családi- és gyerekprogramok-
kal érkezik! Július 5- től 7- ig a rendezvény társszervezői, a híres-
neves KomáLom Gyerkőcfesztivál vezénylői, a Villa Camarum 
Polgári Társulás röpítenek el minden egyes arra járó gyerkőcöt 
és kedves látogatót a mesék és önfeledt boldogság varázslatos vi-
lágába.

Pillike kézművesszeglet
és játékudvar

a MartFeszten!
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Ezen a helyen a gyerekek 
játszva tanulhatnak a termé-
szettudományról. Az intéz-
ménynek egy csaknem 300 
éves műemlék magtár ad 
otthont. Az épület emelete-
it tematikusan osztották fel 
a négy elem szerint. Van víz 

szintje, föld szintje, levegő 
szintje és végül a tűz szint-
je. Ám emellett megtalálható 
még itt egy beltéri csillag-
vizsgáló, egy előadóterem, 
ahol egy jól felkészült sze-
mély várt osztályunkra, 
hogy érdekes és látványos 

kísérleteket mutas-
son be egy kis hu-
mort is csempészve 
előadásába. De ez 
nem minden, a leg-
alsó szinten még egy 
5D-s vetítőterem is 
van, ahol különböző 
rövidfilmek közül 
válogathattunk.
Kezdésképpen az összes szin-
tet végigjártuk és mindent, 
amit csak lehetett, kipróbál-
tunk. Már ez is izgalmas, de 
látogatásunk fénypontja egy-
értelműen a Tesla generátor 
beindítása volt. Hihetetlen és 
egyben kissé ijesztő is volt 
látni, ahogy a hatalmas gép 
zúgva-búgva beindul, vil-
lámokat szór és fülbántóan 
recseg-ropog. Ennél sokkal 
visszafogottabb, kisebb, ám 
legalább annyira érdekes volt 
a Jákob létrája nevű szerke-

zet. Két vékony rúd között 
egy áramív futott felfelé. Ezt 
ismételte újra és újra, bár nem 
volt olyan monumentális, mint 
a Tesla, mégis legalább any-
nyira látványos. Programunk 
utolsó pontja a Tesla-küldetés 
volt, amit csapatban kellett 
teljesítenünk. Megnéztünk egy 
videót, amiből megtudtuk, mi 
lesz a feladatunk. Ezt még ki-
egészítették egy hátizsákkal, 
amiben benne volt minden, 
ami szükséges a csavaros, 
bonyolult kód megfejtéséhez: 
térkép, ceruza, kódlap és egy 

füzet, ami útmutatóként szol-
gált. Ezekkel és nagy elszánt-
sággal indultunk neki a kihí-
vásnak, aminek teljesítéséhez 
minden szinten végre kellett 
hajtani bizonyos kísérleteket. 
A feladatot az összes csapat-
nak sikerült teljesítenie és a 
leggyorsabb csoport még egy 
kis jutalomban is részesült. De 
aki nem kapott jutalmat, annak 
sem volt miért szomorkodnia, 
hiszen rengeteg új élménnyel 
és tudással gazdagodott.

Fekete Lujza
II. N (secundo)

Bécsben járt aSelye János Gimnázium 
II. B osztálya

A 2017/2018-as tanévben ismét sor került osztályunk (II. B) tanulmányi kirándulására, amit 
mindenki nagy izgalommal várt. Idén utazásunk célpontjának az ausztriai fővárost, Bécset 
választottuk. A két és fél óráig tartó út után megérkeztünk a Schӧnbrunni kastélyba, ahol 
számtalan új ismerettel gazdagodtunk. Sokat megtudtunk Mária Teréziáról, Ferenc Józsefről 
és Sissiről is. Mindemellett gyӧnyӧrkӧdhettünk a kastély fényűző szobáiban. A kastély terme-
inek megtekintése után eltӧltӧttünk egy kis időt a kastélykertben. Megnéztük a Gloriette-t, 
sétáltunk, élveztük a napsütést. Ezután elmentünk egy kis városnézésre. Megnéztük a város 
híres, nevezetes épületeit. A kӧtelező program utolsó állomása a Szent István-székesegyház 
(Stephansdom) volt, fel lehetett menni a déli toronyba, ahol szép kilátás tárult elénk. A művé-
szetkedvelők elmentek megcsodálni az Albertina Múzeumban található festményeket. A nap 
további részét szabad programmal tӧlthettük. Vásároltunk, kávéztunk, pihentünk. Elmond-
hatjuk, hogy ez egy élményekkel teli nap volt. Kӧszӧnjük az osztályfőnӧkünknek, Komár 
Annamáriának és Fekete Judit német szakos tanárnőnek, hogy megszervezték nekünk ezt a 
kirándulást, s ezzel egy kis betekintést nyerhettünk a szomszédos főváros történelmébe és min-
dennapi életébe.  Antal Réka, II. B

Őfelsége SZENT ISTVÁN csatahajója
száz évvel ezelőtt merült hullámsírba
A valamikor megépített legnagyobb magyar 
hajó és az Adriai tenger jelenkori legnagyobb 
hajóroncsával kapcsolatos kérdésekre ad majd 
választ Zetényi Csukás D. László azon az elő-
adáson, amelyet június 16-án, 15 órai kezdettel 
tartanak meg a komáromi vár Lőporos épü-
letének nagytermében. Az előadásnak az ad 

különleges aktualitást, hogy a csatahajót 1918. 
június 10-én hajnalban, tehát éppen száz éve 
támadta meg egy olasz torpedós rohamcsónak 
és az rövid időn belül elsüllyedt. A csatahajó 
tragédiájával, annak okaival, előzményeivel és 
következményeivel kapcsolatos kérdésekre is 
válaszol majd az előadó. 

Mit is tudunk az Osztrák-
Magyar Monarchia egykori 
büszkeségéről? A Szent István 
csatahajó az Osztrák-Magyar 
Monarchia haditengerészeté-
nek Tegetthoff osztályú csata-

hajója volt és az első magyar 
királyról, Szent Istvánról ne-
vezték el. A Szent Istvánt a 
Ganz-Danubius Fiumében lévő 
hajógyárában építették és így 
máig a legnagyobb magyar 
építésű hadihajó. Az építés 
1912-ben történt megkezdése 
előtt új sólyateret kellett épí-
teni, mert a korábbi nem volt 
alkalmas ilyen méretű hajó épí-
tésére. Osztálya többi egységé-
hez képest más kazánrendszere 
és turbinái voltak, négy helyett 
két hajócsavart kapott, s kisebb 
eltérések voltak a felépítmény-
ben is. 1915-ben állt hadrend-
be, de a háború során jórészt a 
pólai kikötőben állomásozott, 
azt gyakorlatilag csak a lőgya-
korlatok alatt hagyta el és részt 
vett Póla légvédelmében. Első 
jelentős harci bevetése végze-
tessé vált: 1918. június 9-én 
futott ki egy kötelék tagjaként 
azzal a céllal, hogy feltörjék 
az Otrantói-szorosban lévő 
tengerzárat. Június 10-én haj-
nalban Luigi Rizzo olasz kor-
vettkapitány, egy MAS-15-ös 
parancsnoka észrevette a Szent 
Istvánt és Tegetthoff nevű test-
vérhajóját a Premuda-szigettől 
délkeletre. Rizzo úgy döntött, 
hogy megtámadja a csataha-
jókat. 500 méterről kilőtte a 
Szent Istvánra mindkét torpe-
dóját. Néhány másodperc múl-
va – fél négykor – két robba-
nás hallatszott. Az SMS Szent 
István két torpedótalálatot ka-
pott, oldalára dőlt, és 6 óra 12 
perckor elsüllyedt. 89 ember 
veszett oda, de nagy volt az 
erkölcsi kár is, hiszen először 
fordult elő, hogy egy csataha-
jót torpedókkal semmisítettek 
meg. Érdekesség, hogy a Szent 
István pusztulását a kora reg-
geli időpont ellenére sikerült 
filmen is rögzíteni. Csatahajók 
esetében ilyen felvétel ezen 
kívül csak a második világ-
háborúban elpusztult „HMS 
Barham”-ról készült.
A Szent István testvérhajó-
ja a Viribus Unitis, a Tegett-
hoff és a Prinz Eugen volt. 
A Szent István annyiban tért 
el testvérhajóitól, hogy ezen 
a hajón az első kémény köré 
egy platformot építettek, ami 
a parancsnoki hídtól egészen 
a hátsó kéményig tartott, és 
számos fényszórót helyeztek 
rá. További különbség volt 
még, hogy ez a hajó nem volt 
torpedóhálóval ellátva, vala-
mint a főárbóc előtt is a többi 
hajón lévőtől eltérő ventilátor 
helyezkedett el. Bánsági An-

dor: „A Szent István csatahajó 
elsüllyedése dokumentumok 
tükrében” című cikkében leírta 
az egész tragédia pontos lefo-
lyását. A Szent István csataha-
jó roncsa – az iszapba fúródva 

120 fokos dőlésszögben, a ge-
rincével felfelé, balra fordított 
lövegtornyokkal – napjainkban 
a Premuda-szigettől 9 mérföld-
nyire, délre 66 méter mélyen 
nyugszik.
Jugoszláv búvárok első ízben 

1974-ben merültek le a hajó-
hoz, majd 1979-ben ismét ők 
készítették el az első víz alat-
ti felvételeket. Ezután 1990-
ben az olaszok, 1994-ben az 
osztrákok is lemerültek a ron-
csokhoz. A magyar Szent Ist-

ván Búvárrégészeti Expedíció 
(SZIBEX) tagjai – a debrece-
ni Czakó László vezetésével 
– 1994 októberében látogat-
hatták meg először e tengeri 
kegyeleti emlékhelyet. A hajó-

testen akkor 4 lyukat is 
találtak. Ezekből kettő 
a MAS-15, egy pedig a 
MAS-21 becsapódó tor-
pedóinak volt a nyoma. 
A Szent István csatahajó 
réz névtáblája és más ma-
radványok a pólai múze-
umban láthatók.
Csukás Lászlóról, az elő-
adóról is illik néhány szót 
ejteni. Telek Lajos írja róla 
2014-ben: „Vízi munkás-
ságát kevesen ismerik, vi-
szont Csukás Lászlónak a 
világban meglehetősen jól 
cseng a neve. Ő, három-
csillagos oktató a megsze-
rezhető legmagasabb mi-

nősítéssel, s rajta kívül csupán 
négy magyar rendelkezik ilyen 
„ranggal”. Annak idején Szlo-
vákiának, de Magyarországnak 
sem kellett búvármunkája, holott 
más országokban tárt karokkal 
várták: oktatott a francia nem-
zeti szövetségnél, az olaszoknál, 
a németeknél, az araboknál és 
Costa Ricán is. Közel 40 évnyi 
búvárkodás után mindenki isme-
ri a szakmában. Közben a búvár 
világszervezet nemzetközi szer-
vezetének több fontos tisztét 
is betöltötte. Csukás László is 
tagja volt annak a búvárcsapat-
nak, amely 1993-ban megtalálta 
a Szent István csatahajót, s négy 
osztrák, három német, egy hor-
vát búvár, a hajó tulajdonosa, 
Jani Kovaćic, valamint osztrák 
történészek, akik a KuK hadi-
flottájával foglalkoztak, voltak 
az expedíció résztvevői, s hat 
sikeres merülés során feltérké-
pezték a nem mindennapi lelet 
helyét. Mégsem erre a legbüsz-
kébb, hanem arra, hogy 1994-
ben Cousteau kapitány felkérte: 
segítsen nekik a Duna szlovákiai 
szakaszáról forgatott filmnél. 
Ezt követően lett a nagy „ikon” 
operatőre.” Egy búvárnak sze-
rinte nem lehet ennél nagyobb 
álma. 

Seith Henrik, a Szent István 
kapitánya

Már nem vagyontárgy a házi kedvenc, 
hanem érző élőlény

Szeptembertől már nem vagyontárgyként, hanem élőlényként fogják kezelni az állatokat Szlo-
vákiában. Az új törvénymódosítást a parlamenti képviselők múlt héten pénteken 95 szavazat-
tal fogadták el. A jogszabály új intézkedéseket vezet be az állattenyésztőkkel, a kutyák chipe-
zésével, valamint az állatkínzással kapcsolatban.

A jogszabály értelmében minden gazdinak kö-
telező lesz chipet tetetnie a kutyájába legkésőbb 
12 hetes koráig. A kutya eladása vagy elajándé-
kozása előtt a kutya chipezése még a gazdicsere 

előtt kötelező lesz a 
kutya korára való te-
kintet nélkül. A chip-
pel ellátott kutyák és 
a gazdáik regisztrá-
cióját egy közpon-
ti nyilvántartásban 
fogják vezetni.
A chipbeültetés az 
állatorvosok feladata 
lesz, s az ő kötelessé-
gük 24 órán belül re-
gisztrálni a kutyákat. 
Amennyiben a kutya 

gazdát vált, akkor az eredeti gazdi kötelessége 
lesz, hogy az állatorvoson keresztül 21 napon 
belül jelentse a változást. Hasonló lesz a hely-
zet akkor is, ha a kutya elpusztul.
A 2018. augusztus 31-ig született kutyákat 
legkésőbb 2019. október 31-ig kell chippel 
ellátni. A chipezésért maximum 10 eurót kér-
hetnek az állatorvosok, az olyan anyagi szük-
séghelyzetben lévő személyeknek, akik 2019. 
október 31-e előtt született kutyát tartanak, az 

állam téríti a chipezést. Tervezett szaporítás ese-
tén a szukát még a pároztatás előtt regisztrálta-
nia kell a gazdájának. Nem tervezett vemhesség 
esetén azonban rögtön chipbeültetésre kell vinni 
az állatot.

Átadták a Jedlik Ányos-díjat
Szímő község önkormányzata és a Jedlik 
Ányos Kuratórium a beérkezett javasla-
tok alapján idén 11. alkalommal ítélte oda a 
Jedlik Ányos-díjat. Ezt azoknak a szlovákiai 
magyar szakembereknek ajánlják fel, akik a 
természet- és a társadalomtudományok terén 
kiemelkedő teljesítményt értek el.
A múlt hét végén adta 
át a 2018-as évben 
odaítélt díjakat Bánki 
Gyula egyetemi tanár-
nak és Simon Attila 
történésznek a Szímői 
Jedlik Ányos Társa-
ság képviseletében 
Bob János polgár-
mester, a JÁT elnöke. 
Dr. Bánki Gyula CSc. 
mérnök a Szlovák 

Műszaki Egyetem el-
ismert és közkedvelt 
tanára. Simon Attila 
neve közismert tér-
ségünkben. Alapító 
elnöke a Történelem-
tanárok Társulásának, 
tagja az MTA Szlová-
kiai Magyar Akadé-
miai Tanácsának és a 
Selye János Egyetem 
tanára.

A Selye János Gimnázium diákjai tanulmányi kiránduláson
a FUTURA élményközpontban Mosonmagyaróváron

A jövővel ismerkedtek
A tavalyi évhez hasonlóan az idei tanévben is izgalmas tanulmányi kirándulásokon 
vehetett részt a Selye János Gimnázium minden osztálya. Ezek közül az egyik secundo 
osztály, ahol jómagam is tanulok, egy áprilisi egész napot tölthetett el a mosonmagyar-
óvári FUTURA élményközpontban osztályfőnökünk jóvoltából.
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

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

Mámoros állapotban

humor-csokor
– Mi a különbség a nudista strand és a 
sima strand között?
– ???
– A nudista strandon nincsenek zseb-
tolvajok.

Férj a feleségéhez:
– Tudom, hogy ragaszkodsz hozzá 
drágám, de így 10 év után már iga-

zán ideje lenne elküldeni az anyá-

dat!

– Az enyémet? Azt hittem a tied!
A székely bácsi az istálló körül tevé-
kenykedik. A szomszédja érdeklődik:
– Mit csinálsz, Pista?
– Hányom a ganyét!
– Hát mi a fenét ettél?

– Milyen egy szőke nő nyári képeslap-
ja?
– ???
– „Itt minden csodálatos, csak tudnám 
hol is vagyok?!”

Növényvédelem
Nyárelő a kertekben

Sajnos az áprilisi, a máju-
si időjárás nem kedvezett a 
kertészkedésnek. Bár május 
utolsó napjaiban voltak heves 
zivatarok, záporok, és jégeső 
is, a legtöbb helyen továbbra 
is aszály van, ráadásul elsza-
porodtak a növényi beteg-
ségek és a kártevők is. Ezért 
nagyobb figyelmet kell szen-
telni a növényvédelemre.

Gyümölcsfák
Ahhoz, hogy egészséges 
gyümölcsöt szüreteljünk, 
jobban oda kell figyelnünk 
fáinkra. Az őszibarackot pél-
dául a keleti gyümölcsmoly, 
a barackmoly és a levélte-
tű veszélyezteti. Ellenük az 
alábbi szerek valamelyikével 
védekezhetünk: Karate Zeon 
(a magyar gazdaboltoknban 
Full 5C néven árusítják), és 
Decis. Ugyanakkor az érés 
közeledtével gondolni kell 
a gyümölcsmonília megelő-
zésére is, ezért a permetlébe 
keverni kell például Teldort, 
vagy Chorust. Hatásos még a 
Mospilan, illetve a Spilan is. 
Ugyanezeket a készítménye-
ket bevethetjük a kajszinál is, 
ha még nem kezdett érni. Mi-
vel a cseresznye és a meggy 
már sok helyen érik, perme-
tezni nem szabad. Viszont a 
moníliával fertőzött gyümöl-
csöket össze kell gyűjteni, és 
amennyiben a monília által 
elszáradt ágakat látunk, azo-
kat le kell vágni és meg kell 
semmisíteni, hogy megelőz-
zük a jövő évi fertőzéseket.

Szőlő
A szőlőben folytatni kell a 
peronoszpóra, a lisztharmat 
és a tarka szőlőmoly elleni 

védekezést. Peronoszpóra el-
len jó például a Rézoxiklorid, 
a Ridomil, a Dithane, a Mikal, 
a Vegesol és Quadris. Liszt-
harmat ellen az alábbi szerek 
közül választhatunk: Agrokén, 
Nevikén, Rézkén, Tiosol, To-
pas és Trifmine. Szőlőmolyok 
ellen ajánlják többek között 
a Cyperilt, a Dipelt (ennek a 
vegyszernek hernyóölő hatása 
is van), vagy a Runnert.

Konyhakert
A konyhakertben sajnos el-
szaporodtak a levéltetvek: 
ellepték a káposztaféléket, a 
levélzöldségeket, sőt még a 
paradicsomot, a paprikát is. 
Sok készítmény közül választ-
hatunk, de érdemes előnyben 
részesíteni a környezetkímé-
lő Pirimort. Bogyónövekedés 
idején érdemes megelőzni 
a paradicsom alternáriás és 
szeptóriás foltosságát, vala-
mint a paradicsomvészt. Ha 
a betegségek már kialakul-
nak, nem sokat tehetünk, 
ezért célszerű azokat meg-
előzni. Az alábbi készítmé-
nyek közül választhatunk: 
Rézoxiklorid, Champion, 
Cursate, Ridomil Gold, 
Dithane M-45 és Amis-
tar. Nagyjából ugyanezekkel 
a szerekkel előzhetjük meg a 
burgonyavészt is, azonban a 
permetlébe keverjünk krump-
libogár elleni készítményt: 
Novodor, Karate Zeon. Párás, 
meleg időjárás esetén a hagy-
ma is megkaphatja a peronosz-
pórát, ezért védekezni kell 
ellene. A permetlébe érdemes 
rovarölőt is keverni, ugyanis 
az utóbbi években a hagyma-
légy nagy károkat okoz, ettől 

lesz kukacos a hagyma. Az 
alábbi szerek valamelyikével 
védekezhetünk ellene: Spilan, 
Mospilan Hogy a permetlé 
megragadjon, nedvesítőszert 
is kell bele keverni.
Sokan panaszkodnak arra, 
hogy egyre nagyobb a mez-
ten csigák okozta invázió. 
Ha nem akarunk méregdrága, 
boltokban kapható méreggra-
nulátumokat vásárolni, alkal-
mazzunk sörcsapdákat. Vág-
juk le az üditős flakon alját kb. 
10 cm-re. Bármely műanyag 
dobozt használhatunk. Tölt-
sük meg félig olcsó sörrel. 
Készítsünk egy kis gödröt, és 
fektessük a talajjal egy szintbe 

úgy, hogy 2-3 cm kint legyen 
a földből. Eső előtt takarjuk 
le egy deszkadarabbal, vagy 
cseréppel. A csigákat vonzza 
a szaga, isznak és belefullad-
nak. Hibája, hogy esetleg a 
szomszéd csigáit is vendégül 
hívjuk. Este kell kitenni, és 
naponta cserélni a sört. Ha 
vannak csirkéink boldogan 
elfogyasztják a sörben pácolt 
csigákat.
 – la –

A jó tanulmányi  
eredményért  
ajándékozzon  
könyvet!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Annyira el van most fog-
lalva önmagával, hogy minden empátiás készség kihalt önből, és 
így nem veszi észre, kedvese mennyire szenved az egyedüllét-
től. Tekintse a mostani problémás helyzetet egy utolsó próbának, 
amiből megtanulhat mindent, ami még nem megy tökéletesen 
kettejük között!
HALAK (február 21. – március 20.) Fél, hogy elveszítené az 
emberek érdeklődését, ha „csupán” azt mutatná meg, hogy ön 
milyen, ezért újra és újra szerepeket kezd játszani előttük. Akár 
az is előfordulhat, hogy annyira fél attól, hogy megbánthat va-
lakit érzelmileg, hogy már megint belemegy egy kapcsolatba, 
amire semmi szüksége.
KOS (március 21 – április 20.) A szokásostól eltérően ezen 
a héten mindenkivel türelmes, meghallgatja az emberek vé-
leményét, és nem akarja őket mindenáron meggyőzni saját 
igazáról. Fontos megértenie, hogy nem mindenben létezik ka-
tegorikus jó vagy rossz megoldás. Többnyire egyszerűen csak 
különböző megoldások vannak.
BIKA (április 21. – május 20.) Igaz, hogy a pénz nem boldogít, 
de lehetővé teszi, hogy több időt töltsön kedvesével vagy családjával, 
ami nagyon fontos önnek ahhoz, hogy jól érezze magát. Ha el akarja 
csavarni kedvese fejét, csak gondoskodjon róla. Ha biztonságban érzi 
magát és tudja, hogy odafigyel rá, máris levette a lábáról.

IKREK (május 21. – június 21.) Ha úgy érzi, szüksége 
lenne némi szellemi felfrissülésre, keresse olyan emberek 
társaságát, akik egy ön számára érdekes, de kevéssé ismert 
terülten otthon vannak. Ez abban is segíthet, hogy eloszlassa 
az önmagával szembeni bizonytalanságérzetet, hiszen meg-
tapasztalhatja saját kivételességét.
RÁK (június 22. – július 22.) Elindult egy belső úton, ami-
vel kapcsolatban folyamatosan kapja a pozitív visszajel-
zéseket. Végre érzi, hogy azzal foglalkozik, ami valóban 
fontos. Rengeteg energia felgyülemlett most önben ennek 
hatására, amelyeket jó lenne valamilyen pozitív módon le-
vezetni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha szeretné fel-
frissíteni párkapcsolatát, mutasson újra lelkesedést kedvese 
iránt! Semmi sem táplálja jobban a szerelmet, mint a másik 
fél érdeklődése. Ébressze fel a vágyat kedvesében! Ön isme-
ri legjobban ebben a tekintetben, tegyen meg hát mindent, 
ami egymásra hangolja önöket!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ön nem riad visz-
sza semmiféle elérhetetlennek tűnő céltól sem, akaratereje 
és optimizmusa pedig mindig segít megtalálni az oda vezető 
utat. Ne kételkedjen tovább saját képességeiben, hiszen a 
sikere megint csak azt jelzi, hogy kiválóan ért ahhoz, amit 
csinál!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha nem biztos a 
tudásában, olvasson egy kis szakirodalmat, szakítson időt 
arra, hogy tájékozott legyen a legfrissebb változásokat ille-
tően is. Ötleteivel és újító javaslataival mindenkit inspirál. 
Ez fokozza a csapat hatékonyságát, amiért a főnöke nagyon 
hálás lesz most önnek.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne az üzleti vagy 
szakmai sikereinek függvényében értékelje önmagát. Ez csu-
pán egyetlen aspektusa életének, de emellett számos fontos 
terület létezik. Ezen a héten többször kamatoztathatja és meg-
mutathatja azt a tulajdonságát, hogy képes megosztani figyel-
mét merőben ellentétes tartalmú dolgok között is.
NYILAS (november 23. – december 21.) Nem csak fizikai kon-
díciója miatt érdemes rendszeresen sportolni, hanem a szépsége 
érdekében is. Minden vérkeringést fokozó testmozgás ajánlott 
most, hiszen ezek elengedhetetlenek a feszes bőr eléréséhez! Im-
munrendszere hálás lesz ezekért a frissítésekért, ám tegye mind-
ezt fokozatosan, ne hirtelen, megerőltetően.
BAK (december 22. – január 20.) Ha úgy érzi, ritka jó ötlete tá-
madt, azonnal kezdjen hozzá a megvalósításhoz és ne engedje, 
hogy a tervezgetés álmodozássá váljon! Problémás helyzetek 
tisztázására nem igazán alkalmas a hét, hiszen a jegy szülöt-
teiben szokás szerint csak úgy forrnak az indulatok. Jobb, ha 
kivárja a nyugalmi időszakot.
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

* Eladó Suzuki Swift 1,25 die-
sel, gy. év: 2006, ára 3300 euró. 
Tel.: 0910 385 278.
* Eladó Nagyharcsáson ta-
nya. Tel.: 0908 780 591.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

REKOM
Rekonštrukcia 

bytov
Lakásfelújítás

Tel.:
0948 622 051
905 450 570

Azonnali belépéssel felveszünk  
segédszakácsnőt komáromi éttermünkbe!

Tel.: 0908 480 038

Újonnan nyílt műtőnkbe
nővérkéket keresünk.

Tel.: 0907 163 386

HITELEK, KÖLCSÖNÖK 
a legelőnyösebben!
Tel.: 0905 928 195.

a Nagy soron (Veľký rad)!
A komáromi MOBIL MARKT
Kínálata:
 autófesték keverése, eredeti Jáva szín
 tisztítószerek nagy választékban 
 diszkont árakon
 munkaruhák, -cipők és -kesztyűk nagy válasz-
tékban
 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!

Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy 
erkélyes, első emeleti, fel-
újítandó, csendes lakás a 
belváros szívében. A lakás-
hoz az épület alagsorában 
tartozik saját garázs és két 
nagyméretű kamra. Ingatla-
nosok kíméljenek! A hívá-
sokat az esti órákban várjuk.

003630 363 3119

Köszöntő
Nézz fel éjjel a csillagokra.
Látod rád nevetnek ragyogva.
Apró fények, régi álmok.
Boldog születésnapot kívánok!

Boldog második születésnapot 
kíván

Koczka Félixnek
apa, anya

és az egész család
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MŰSORA JÁNLAT
június 2-től  8- 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 Éjsza-
kai program

TV2
7.30 Mesék ,  12 .45 Robi n 
Hood ,  a  f u szek l i k  fe je -
del me (a mer.) ,  14.55 Pó -
kember  3  (a mer.) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 Sza ha ra 
(a mer.) ,  21.25 A t i t kos 
szolgá la t  (a mer.-a ngol) 
(a mer.) ,  0.25 A t ú l -
élő (a mer.-a ngol) ,  2 .25 
A fé r jem védel mében 
(a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 13.35 
Döglöt t ak ták (amer.), 
14.35 Halálos fegyver 
(amer.), 15.40 A három 
testőr (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz plusz , 
20.00 Már megint bér-
gyilkos a szomszédom 
(amer.), 21.55 A felál-
dozhatók 2 (amer.), 23.55 
Eszement zaci (amer.) 

RTL II
9.30 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.00 Taxi (fran-
cia), 11.00 Robin Hood 
legújabb kalandjai (amer.), 
13.00 Megőrjít a csaj 
(amer.), 15.00 A gyanú ár-
nyékában, 20.00 Az éhezők 
viadala (amer.), 22.45 CSI: 
Miami helyszínelők (amer.), 
23.45 Beépített hiba (amer.)

M2
11.45 Gógyi felügyelő, 
12.45 Rozsdalovag, 13.25 
Bobby és Bill , 14.50 Pi-
roska és a farkas, 16.40 
Micimackó, 18.15 Lill i , 
a k is boszorkány, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 MR2 
Akuszt ik a Müpából, 1.00 
Egy őrült nyár (amer.)

Duna tv
9.30 Robbie ,  a  fóka (né -
met),  12 .45 Új  idők új  d a -
l a i ,  13.40 Soha nem késő 
(ola sz),  15.30 Da nd i n 
Györg y,  avag y a  megcsú-
fol t  fé r j  (mag ya r) ,  17.0 0 
Gasz t roa ng ya l ,  18.0 0 
Hí r adó,  18.35 Sze rencse -
szombat ,  19.35 Eg y nyá r i 
ka la nd (mag ya r) ,  20.35 
D A r t ag na n lá nya (f r a n-
c ia) ,  23.45 Meg ha l lga t á s 
(csehsz lová k) 

Duna World
11.35 Egér a palotában 
(magyar), 13.15 Doku-
mentumf ilm, 14.40 Csa-
lád-barát , 16.15 Új idők 
új dalai , 18.50 Térkép, 
19.25 Ízőrzők, 21.00 Hír-
adó, 21.35 A Bagi Nacsa 
Show, 22.35 Tóth János 
(magyar), 23.40 Opera 
Café

Pozsony 1
12.20 Mit tudom én, 13.50 
A szerelem illata (szlo-
vák), 15.45 A hét mes-
terlövész (amer.), 17.55 
Úttalan utakon, 18.25 
Építs házat, ültess fát!, 
19.00 Híradó, 20.30 A test 
titkai, 21.30 Talkshow, 
22.25 Folyó szeli ketté 
(amer.)

Pozsony 2
11.45 Tudományos maga-
zin,  14.55 Bajnokok Li-
gája magazin,  15.20 FIFA 
magazin,  15.55 Folk-
lórfesztivál,  18.30 Esti 
mese,  19.50 Hírek, 20.10 
Őrangyalok, 20.40 Pa-
nelsztori  (csehszlovák), 
22.20 Taboo (angol)

Markíza tv 
7.20 Scooby-Doo (amer.), 
10.30 Szupersztár, 13.50 
Balerina (amer.), 15.50 It t 
én őrködöm (cseh), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Híradó, 
20.30 Amerikai bérgyilkos 
(amer.), 23.05 Ghost Rider 
2 (amer.), 1.00 Amerikai 
bérgyilkos (amer.)

JOJ TV
9.15 Jégkorszak (amer.), 
10.50 Viszlát, nagyi!, 
12.15 Nagy durranás 
(amer.), 14.00 Az útvesz-
tő (amer.), 16.30 Minden, 
amit szeretek, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Végre 
otthon (amer.), 22.40 A ha-
rapós kutya (amer.), 0.55 A 
kés élén (amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 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
8.25 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.30 Több, mint 
testőr (amer.), 12.40 Éj-
jel-nappal szülők (amer.), 
13.10 Gyilkos sorok 
(amer.), 14.15 Doktor 
House (amer.), 15.20 My 
Girl 2 (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 A nagy duet t , 
21.35 Fák jú Tanár úr 2 
(német), 0.15 Philips kapi-
tány (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.45 A Mu-
zsika tv bemutatja, 13.55 Pro-
fi a konyhámban, 15.35 Már 
megint te (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.55 Vasököl (amer.), 
21.35 Örökség (amer.), 0.50 A 
segítség (amer.)

RTL II
10.15 Megőrjít a csaj 
(amer.), 12.00 Véletlen 
boldogság (amer.), 14.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.00 Csak szex és más 
semmi (magyar), 21.00 A 
kabalapasi (amer.), 23.00 
Az éhezők viadala (amer.)

M2
12.45 Rozsdalovag, 13.25 
Bobby és Bil l ,  14.15 Hol-
lócska , a k is rosszcsont , 
14.50 A halász meg a fe -
lesége (német), 16.20 Dr. 
Plüssi , 16.45 Micimackó, 
17.50 Vampir ina , 18.15 
Lil l i ,  a k is boszorkány, 
20.15 Tut i g imi (amer.), 
21.10 Mrs. Brown (amer.), 
23.45 Mit gondolsz , k i 
vagy? 

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Univerzum, 
14.25 Soha nem késő 
(olasz), 16.05 Rex Rómá-
ban (német-olasz), 16.45 
Hej, páva!, 17.00 Hogy 
volt?, 18.35 Brown atya 
(angol), 19.30 Magyar-
ország, szeretlek!, 21.05 
Hamlet (amer.-angol), 
23.20 Marvin szobája 
(amer.)

Duna World
10.10 Vir tuózok, 13.20 
Nagyok, 13.50 Szerencse 
lent (magyar), 15.50 Is-
merd meg!, 18.55 Öt kon-
t inens, 19.25 Szerelmes 
föld rajz , 20.00 Gasz t ro-
angyal , 21.35 Arc és ál-
arc, 23.35 Hogy volt?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.45 Agat ha Ch r i s t ie: 
Poi rot ,  15.35 Bi l i ncs  é s 
mosoly (a mer.) ,  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  18.15 
Konyhá m t i t ka i ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 Dél  ny i la i 
1  (ola sz),  22 .15 Dél  ny i-
la i  2  (ola sz),  0.05 Poi rot 
(a ngol)

Pozsony 2
12.25 Tévé küldöt t , 13.00 
Vízi szlalom Eb, 14.25 
Színészlegendák, 15.55 
Folk lór fesz t ivál , 16.30 
Tur Gala , 17.45 Az ajtó 
mögöt t , 18.30 Est i mese, 
19.50 Híradó, 20.10 Sel-
f r idge ú r (angol), 21.40 
Az élet örömei, 22.10 Pat 
Gar ret t és Bil ly, a kölyök

Markíza tv
7.30 Scooby-Doo (amer.), 
9.30 Itt én őrködöm (amer.), 
11.45 Chart Show, 13.50 
Tor-túra (amer.), 15.40 
Johnny English visszatér 
(amer.), 17.40 Konyha, 
18.15 Szomszédok (szlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.25 
Szupersztár, 23.00 Szu-
persztár – Döntés, 23.30 A 
mestergyilkos (amer.), 1.20 
Szeméttelep (amer.) 

JOJ TV
9 . 4 5  G e i s s e n é k ,  1 0 . 4 5 
X - M e n  2  ( a m e r. ) , 
1 3 . 4 5  H a p p y  S m e k -
d a y  ( a m e r. ) ,  1 5 . 4 5  Ú j 
k e r t e k ,  1 6 . 5 0  A n y a r a -
l ó ,  1 7 . 5 5  Ú j  l a k á s o k , 
1 9 . 0 0  K r i m i ,  1 9 . 3 0  H í r -
a d ó ,  2 0 . 3 5  H o l t o d i g l a n 
( a m e r. ) ,  2 3 . 4 0  S t r é b e -
r e k  ( a m e r. ) ,  1 . 4 0  N a g y 
d u r r a n á s  ( a m e r. )

HÉTFŐ
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár, 20.55 
Ninja Warrior Hungary, 
0.15 Tények extra, 0.40 A 
titkos szolgálat (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.55 A fal, 16.20 Sto-
ry 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, 
22.55 CSI: A helyszínelők 
(amer.), 0.25 Magyarul Ba-
lóval

RTL II
12.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.30 A gyanú ár-
nyékában, 14.30 Showder 
Klub, 16.00 Oltári csajok 
(magyar), 17.00 Segítség, 
bajban vagyok!, 20.00 A 
konyhafőnök VIP, 22.00 
Showder Klub, 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
11.40 A kockásfülű nyúl, 
12.15 Vuk (magyar), 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
14.15 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.15 Erdész-
ház Falkenauban (német), 
16.10 A hegyi doktor 
(német), 17.00 Ridikül, 
18.00 Híradó, 18.35 Sor-
sok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Kékfény, 21.25 Az utolsó 
nagyasszony, 22.35 Tr ia-
non egy angol diplomata 
szemével, 23.40 Ybl 200

Duna World
11.15 Emberek a havason 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Életkor, 13.45 Ízőr-
zők, 14.20 Öt kontinens, 
14.50 Család-barát, 16.25 
Roma magazin, 17.00 Do-
movina, 17.30 Ízőrzők, 
18.05 Gasztroangyal, 
19.00 Fohász a déli vége-
ken, 19.25 Hazajáró, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 
22.30 Bús düledékeiden

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
A holnapi újságok, 16.25 
Csodálatos kertek, 19.00 
Híradó, 20.30 Az év legsi-
keresebb szlovák nője, 22.25 
Az ajtó mögött, 23.05 Éjjeli 
trezor (szlovák)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.30 
Nagyothallók műsora, 
15.30 Nemzetiségi maga-
zin, 16.00 Hagyományos 
gyógymódok, 17.15 Szlo-
vák falvak enciklopédiá-
ja, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 A diagnózis, 
21.30 Fehér varjak, 22.25 
Tristana (francia-olasz) 

Markíza 
11.00 Jószomszédi vi-
szonyok, 12.00 Családi 
történetek, 13.00 Monk 
(amer.), 15.00 Jószomszé-
di viszonyok, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Szomszédok 
(szlovák), 21.25 A kony-
ha, 22.00 Kredenc, 23.00 
Reality show, 23.35 Monk 
(amer.)

JOJ TV
12.20 Topsztár, 12.45 Inkog-
nitó, 14.00 Doktor House 
(amer.), 15.00 Rendőrök ak-
cióban, 17.55 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
23.00 Szórakoztató műso-
rok, 0.00 Zsaruvér (amer.), 
1.00 Gyilkos elmék (amer.)

KEDD
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, 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 Té-
nyek, 19.00 Bezár a bazár, 
20.55 Ninja Warrior Hun-
gary, 0.55 Lángoló Chicago 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.45 A fal, 16.10 Sto-
ry Extra, 16.40 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 Házon kívül, 23.25 
XXI. század

RTL II
12.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.30 A gyanú árnyé-
kában, 14.30 Showder Klub, 
16.00 Oltári csajok (magyar), 
17.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.00 Showder Klub, 
20.00 A konyhafőnök VIP, 
22.00 Showder Klub Best of, 
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.15 Vuk (magyar), 15.00 
Franklin, 17.00 Roger, az 
űrjárőr, 17.35 Szófia her-
cegnő 18.00 Mickey egér 
játszótere, 19.10 Alvin és a 
mókusok (amer.), 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Melis-
sa és Joey (amer.), 21.25 Én 
vagyok itt, 22.40 Hawaii 
Five-0 (amer.), 0.25 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.20 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.15 Erdészház Falkenau-
ban (német), 16.10 A hegyi 
doktor (német), 18.35 Sor-
sok útvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Önök kér-
ték, 21.25 Velvet Divatház 
(spanyol), 22.15 Laura rejté-
lyei (amer.)

Duna World
11.25 Vörös vurstli (ma-
gyar), 13.45 Szerelmes föld-
rajz, 14.15 Térkép, 14.45 
Család-barát, 16.20 Nem-
zetiségi magazinok, 17.35 
Ízőrzők, 18.10 Gasztroan-
gyal, 19.30 Hazajáró, 20.00 
Banán, pumpa, kurbli, 21.35 
Ridikül, 22.30 Honfoglaló, 
23.55 Mindenki akadémiája, 
1.35 Magyar pop

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 
Csodálatos kertek, 16.55 
Második lehetőség (len-
gyel), 19.00 Híradó, 20.30 A 
csendőrök (cseh), 21.55 Jim-
my lehetősége (angol), 22.40 
Törvény és rend, 23.20 Pro-
fik

Pozsony 2
13.00 Árnyék nélkül, 14.35 
Tudományos magazin, 15.30 
Ruszin magazin, 16.25 Hor-
gászmagazin, 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 viszo-
nyok, 11.50 Családi törté-
netek, 12.55 Monk (amer.), 
14.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 17.25 Reflex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 A legnagyobb győztes, 
22.00 Családi történetek, 
0.05 Monk (amer.)

JOJ TV
9.20 Tárgyalóterem, 12.20 
Topsztár, 12.45 Inkognitó, 
14.00 Doktor House (amer.), 
15.00 Dr. Tökéletes (szlovák), 
16.00 Rendőrök akcióban, 
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 
Senki sem tökéletes, 22.00 
Jelszó, 23.00 Hogyan éltem 
túl, 0.05 Zsaruvér (amer.)

SZERDA
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, 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 Té-
nyek, 19.00 Bezár a bazár, 
20.55 Ninja Warrior Hun-
gary, 23.55 Tények extra, 
0.20 Hajsza a győzelemért 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.45 A fal, 16.10 Sto-
ry Extra, 16.40 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 Szulejmán (török), 
0.30 Magyarul Balóval

 RTL II
11.30 Oltári csajok, 12.30 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.30 Showder Klub, 17.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.00 Showder Klub, 20.00 
A konyhafőnök VIP, 23.00 
Barátok közt, 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.15 Vuk (magyar), 14.20 Ap-
rónép, 15.00 Franklin, 16.10 
Mesélj nekem!, 18.00 Mickey 
egér játszótere, 18.45 Lexi és 
Lotti, 19.50 Éliás, a kis men-
tőhajó, 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 Falkenau-
ban (német), 16.05 A hegyi 
doktor újra rendel (német), 
17.00 Ridikül, 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Honfog-
laló, 20.35 A Durell család 
(angol), 21.30 A fátyolos 
hölgy (olasz), 22.35 Köszö-
nöm, jól! (szlovák-magyar)

Duna World
11.35 Az apostol (magyar), 
13.20 Magyar gazda, 13.45 
Noé barátai, 14.50 Család-
barát, 16.25 Nemzetiségi 
magazinok, 17.25 Ízőr-
zők, 18.00 Gasztroangyal, 
19.00 Itthon vagy!, 19.30 
Magyarország, szeretlek!, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 A 
holnapi újságok, 16.25 Cso-
dálatos kertek, 16.55 A má-
sodik lehetőség (lengyel), 
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Kapj el, ha tudsz! (amer.), 
22.45 Gyilkosságok (fran-
cia), 0.00 Ismétlések

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.30 Kerék-
pározás, 14.30 A diagnózis, 
15.35 Magyar magazin, 
16.00 Hagyományos gyógy-
módok, 17.15 Szlovák fal-
vak enciklopédiája, 17.45 
Celebek, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Doku-
mentumfilm, 22.25 Művé-
szetek, 23.20 Éjszaka a le-
véltárban

Markíza tv
12.00 Családi tör ténetek, 
13.00 Monk (amer.), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi tör ténetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Char t Show, 
22.35 Kredenc, 23.40 Csa-
ládi tör ténetek, 0.40 Monk 
(amer.)

JOJ TV
12.20 Topsztár, 12.45 In-
kognitó, 14.00 Doktor House 
(amer.), 15.00 Dr. Tökéle-
tes (szlovák), 16.00 Rend-
őrök akcióban, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Nálunk, 
otthon (szlovák), 21.55 Áll 
az alku!, 23.00 Korrupt rend-
őrök (amer.), 23.55 Zsaruvér 
(amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.). 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár!, 20.55 
Ninja Warrior Hungary, 
1.05 Sorsdöntő lövés (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.45 A fal, 16.10 Sto-
ry extra, 16.40 A szeretet 
útján (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 19.35 
A fal, 21.00 Barátok közt, 
21.40 Éjjel-nappal Buda-
pest, 22.55 Halálos fegyver 
(amer.), 2.15 Ügynökjátsz-
ma (amer.)

RTL II
10.00 A konyhafőnök VIP, 
11.30 Oltári csajok (magyar), 
12.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.30 A gyanú árnyé-
kában, 14.30 Showder Klub, 
16.00 Oltári csajok (magyar), 
17.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 20.00 A konyhafőnök 
VIP, 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.15 Vuk (magyar), 13.00 
Nálatok laknak állatok?, 
14.00 Állatkerti sétány, 
15.25 Maja, a méhecske, 
16.10 Mesélj nekem!, 17.35 
Szófia hercegnő, 18.00 Mic-
key 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 Ja-
mie 30 perces kajái, 13.15 
Honfoglaló, 14.00 A múlt 
árnyékában (szlovák), 
15.00 Erdészház Falkena-
uban (német), 15.50 A 
hegyi doktor (német-oszt-
rák), 17.00 Ridikül, 18.00 
Híradó, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Tóth 
János (magyar), 21.00 Fáb-
ry, 22.20 Elemi szerelem 
(francia) 

Duna World
11.15 Mire a levelek lehul-
lanak (magyar), 13.20 Kék 
bolygó, 13.55 Opera Café, 
14.25 Magyar krónika, 
15.00 Család-barát, 16.35 
Rondó, 17.35 Ízőrzők, 
18.05 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Szenes Iván em-
lékkoncert, 21.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a ker tbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 
Csodálatos ker tek, 16.55 
Második lehetőség, 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 Arany idők, 21.35 
Hamis szabadság (német), 
23.05 Törvény és rend, 
0.35 Hamis szabadság (né-
met)

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.40 A ta-
vak titkos élete, 14.35 Mű-
vészetek, 15.35 Roma ma-
gazin, 16.00 Hagyományos 
gyógymódok, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
Dokumentumfilm, 22.25 
Történelemóra

Markíza tv
11.05 Jószomszédi viszonyok, 
12.10 Családi történetek, 
13.05 Monk (amer.), 15.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 15.55 
Családi történetek, 17.00 Hír-
adó, 17.25 Reflex, 17.55 Apu-
kák, 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni, 22.40 Családi történe-
tek, 23.35 Monk (amer.)

JOJ TV
12.20 Topsztár,  12.45 
Inkognitó,  14.00 Dok-
tor House (amer.) ,  15.00 
Dr.  Tökéletes (szlovák), 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 K r imi ,  19.30 Hí r-
adó, 20.35 Inkognitó, 
21.40 Heti  hetes,  22.40 
Az első nyaralásom 
(amer.)

PÉNTEK
M1
9.00 Ma délelőtt, 12.45 
Ma délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Ma este, 22.00 
Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Bezár a bazár!, 20.55 
Ninja Warrior Hungary, 
0.25 Tények extra, 0.50 A 
lánc (amer.), 3.15 Sherlock 
és Watson (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 14.45 A fal, 16.10 Story 
extra, 16.40 A szeretet útján 
(török), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.35 A fal, 20.50 
Barátok közt, 21.30 Éjjel-
nappal Budapest, 22.45 
Showder Klub, 2.10 CSI: A 
helyszínelők (amer.)

 RTL II
11.30 Oltári csajok (magyar), 
12.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.30 A gyanú árnyé-
kában, 14.30 Showder Klub, 
16.00 Oltári csajok (magyar), 
18.00 A gyanú árnyékában, 
19.00 Showder Klub, 20.00 
A konyhafőnök VIP, 22.00 
Showder Klub, 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
13.00 Nálatok laknak álla-
tok?, 13.40 Digby, a tinisár-
kány, 14.20 Aprónép, 15.25 
Maja, a méhecske, 16.10 Me-
sélj nekem!, 16.20 Gyerek-
versek, 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 ka-
jái, 13.25 Honfoglaló, 14.15 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 15.15 Erdészház Fal-
kenauban (német), 16.05 A 
hegyi doktor (német), 17.00 
Ridikül, 18.35 Sorsok út-
vesztője (török), 19.30 
Virtuózok, 21.40 Tajtékos 
napok (francia), 0.55 Tóth 
János (magyar)

Duna World
11.35 Társkeresés N1463 
(magyar), 13.20 Kosár, 
13.45 Rúzs és selyem, 
14.50 Család-barát, 16.55 
Öt kontinens, 17.25 Ízőr-
zők, 18.00 Gasztroangyal, 
19.00 Itthon vagy!, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Önök kér-
ték, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 A 
holnapi újságok, 16.25 Cso-
dálatos kertek, 16.55 Má-
sodik lehetőség (szlovák), 
17.45 Párbaj, 18.15 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Mit tudom én, 22.00 Útta-
lan utakon, 22.45 Kill Bill 
(amer.), 0.35 Talkshow

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.35 
Korallhegyek, 14.30 Mozi, 
15.30 Szemtől szemben, 
17.15 Szlovák falvak en-
ciklopédiája, 18.45 Esti 
mese, 19.55 Hírek, 20.10 
A család, 20.35 Nyugtalan 
szerelem (szlovák), 21.55 A 
negatív gondolkodás tanfo-
lyama (norvég)

Markíza tv
10.55 Jószomszédi vi-
szonyok, 12.00 Családi 
tör ténetek, 13.00 Monk 
(amer.), 15.00 Jószomszé-
di viszonyok, 15.55 Csalá-
di tör ténetek, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Cuky Luky 
(szlovák), 23.05 Veszélyes 
szövetséges (amer.), 1.20 
Monk (amer.), 2.50 Cuky 
Luky (szlovák)

JOJ TV
12.35 Topsztár, 13.00 
Inkognitó, 14.20 Doktor 
House (amer.), 15.20 Ná-
lunk otthon, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Min-
den, amit szeretek, 23.00 
12 kör (amer.), 1.20 Pi-
ranha (amer.)
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S Z U D O K B

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 2-án Kármen, Anita
június 3-án Klotild
június 4-én Bulcsú
június 5-én Fatime
június  6-án Norbert
június  7-én Róbert
június  8-án  Medárd
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Komáromban: az ekeli Szarka Tamás és Vajkaiová Katalin, 
a marcelházai Filipčík Ladislav és Gál Katalin, a komáromi 
Kóša Rudolf és Némethová Priska, a komáromi Riszdor-
fer Ladislav és Husárová Kristína, a martosi Uhrík Tamás 
és a lándori Vašková Patrícia, a komáromi Juhász Gábor és 
Cingel Alžbeta, a komáromi Rigó Norbert és a perbetei Ko-
váčová Ildikó, a vágfüzesi Forró Ján és a komáromi Csiz-
maziová Andrea, a komáromi Petrók Gábor és Talianová 
Barbora.

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

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. 

Érdeklődjön Gútán, 

MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon: 
035/ 7720 616 * 0907163 386. 
Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

* Eladó egy jó állapotban levő 
OPEL AGILA 1,2-es sze-
mélygépkocsi. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0915 063 190.
• Eladó félig kész családi ház 12 
áras telekkel Keszegfalván, a 
főút mellett. Közművesítés, ipari 
áram, öntözésre szolgáló gyűrűs-
kút. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
035/7740 478.
* Bérbe adó, eladó vagy elcse-
rélhető háromszobás családi ház 
Búcson. Gyors megegyezés, elő-
nyös feltételek. Tel.:0907 054 112.

Árnyékolástechnika
és szerviz

Redőnyök * reluxák  
* szúnyoghálók  
* markízák, stb.
kedvező áron!

Tel.: 0917 381 073

Gluténmentes keksztekercs
Hozzávalók:

A kekszhez
1 db tojás
1,5 dkg vaj
20 dkg gluténmentes liszt-
keverék
1 kk szódabikarbóna
6 g édesítőszer
10 ml vaníliaaroma (ízlés 
szerint)
A tésztához
15 dkg porcukor
2 dkg dió (darált)
2 teáskanál cukrozatlan kakaópor
6 ek feketekávé

A krémhez
10 dkg vaj
15 dkg porcukor
1 citromból nyert citromlé

Elkészítése:
A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, 
majd a többi hozzávalóval ösz-
szegyúrjuk.
A tésztát a hűtőbe tesszük, 
hogy jól nyújtható masszát 
kapjunk.
A tésztát lisztezett deszkán ki-
nyújtjuk, majd felvagdossuk. 
(Nem kell szépnek lennie, úgy-

is össze kell majd törni.) 175 
fokon 10 perc alatt megsüt-
jük. Ha kihűlt, apróra törjük.
Krém készítése:

Amíg sül és hűl a keksz, elké-
szítjük a krémet, ez mindösz-
sze annyiból áll, hogy a hoz-
závalóit összekeverjük, majd 
hűtőbe tesszük.
Tészta készítése:

Az összetört kekszet (ebből 
egy kis maréknyit félrete-
szünk) a cukorral, darált di-
óval és kakaóval elkeverjük, 
majd kanalanként adagoljuk 
hozzá a feketekávét mindad-
dig, míg jól gyúrható, nem 
morzsolódó masszát kapunk. 
Ekkor a félretett kekszdarával 
meghintjük a szilikonos lapot 
vagy konyharuhát, melyen ki-
nyújtjuk a tésztát.
A tésztát közel fél cm vasta-
gúra nyújtjuk. Megkenjük a 
krémmel. A szilikonlap vagy 
a konyharuha segítségével 
óvatosan jó szorosan felte-
kerjük, és tálcára tesszük. 
Hűtjük, mielőtt szeletelnénk. 
Ha fóliában tároljuk, akkor 
néhány napig nem szárad ki.

Elkészítése:
A pontyot megtisztítjuk, zsigereljük, fejét és farkát eltávolítjuk, 
az egyik oldalát a gerincig 1-2 cm-enként bevagdossuk, majd 
kívül-belül megsózzuk.
Utána a fokhagymákat megtisztítjuk, összetörjük, majd a piros-
paprikával összekeverjük és betöltjük a vágatokba.
A tepsibe vagy jénai tálba beleöntjük az olajat és a vizet, majd rá-
tesszük a pontyot. 40-45 perc alatt elkészül, közben ötpercenként 
locsolgassuk meg saját szaftos levével.
Héjában sült burgonyával és csemegeuborkával tálaljuk.

Sütési hőfok: 180°C

A legkedveltebb és leg-
ismertebb nemes ha-
lunk a ponty. Az aláb-
biakban egy kevésbé 
ismert feldolgozását ja-
vasoljuk olvasóinknak:

Hozzávalók:
3 kg ponty
2 ek fűszerpaprika
12 gerezd fokhagyma
2 dl napraforgóolaj
75 ml víz
só ízlés szerint

Fokhagymás-paprikás 
egészben sült ponty

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: a bátorkeszi Vörös Rozália, 
a csallóközaranyosi Horváth Dávid, a komáromi Balázs 
Kitti, Svitek Márk, Hozlingerová Bella, Cibuľa Denis, Mé-
hes Zalán, ĎuriČek Tamás és Farkas Bianka, a búcsi Židek 
Maxim Tamás, a nemesócsai Nagy Majer Fanni, az ekeli 
Vida Alíz, a magyarizsépi Rácz Ján Maximiliáno, az ógyal-
lai KováČová Chanel és Radošická Viktória, a gútai Angyal 
Marián és Kerti Valentin.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a ko-
máromi Lelovič Erzsébet (82 éves), Ďurinová Alžbeta (94 
éves), Kárászová Helena (94 éves) és Mátyus Ferenc (86 
éves), a gútai Telekes Mária (89 éves) és Marosi Ilona (84 
éves), az ifjúságfalvai Bögiová Helena (66 éves), a bátor-
keszi Csehová Margita (79 éves), a dunaradványi Vörös 
Kálmán (87 éves), a madari Szuri Éva (67 éves), a csalló-
közaranyosi Fehér László (93 éves) és a megyercsi Herdics 
József (80 éves). 

Emléküket megőrizzük!

OBEC IŽA
Ďatelinová 315, 946 39 Iža

podľa § 9a ods. 2 a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 
22/2018 zo dňa 2. 5. 2018 v súlade s § 281 až 288 zákona 
číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov 

týmto oznamuje,
že hnuteľná vec – Cisternový príves HTS 100 27 – ,

ktorá je určená na odpredaj, sa bude predávať formou ob-
chodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, 

minimálne za cenu 2 000,- EUR.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na 
úradnej tabuli obce Iža a na internetovej stránke obce: 
www.iza.sk. Okrem toho sú podmienky obchodnej verej-
nej súťaže k dispozícii na Obecnom úrade v Iži a to počas 
stránkových hodín.

Múlt héten szombaton ismét futókkal népesültek be Gúta utcái, ahol a Dögös Sprint mezei és 
utcai futóversenyt rendezték meg. Ezt a jótékonysági versenyt megalakulása óta beteg kisgyer-
mekek gyógykezelésére ajánlják fel a résztvevők. Idén egy kétéves érsekújvári kislány, Lilike 
felgyógyulására, rehabilitációjára ajánlják majd fel az adományokat, amelyek között szerepel 
egy 500 eurós tétel is. Ez Paksi Ildikó jógaoktatónak köszönhetően a francia Riviéráról érke-
zett. EREDMÉNYEK:

ATLÉTIKA

Férfiak, 3 km, 18 éves korig:
1. Gönczöl Dominik, 11 p 59 
mp * 2. Gacsal Barnabás, 13 p 
06 mp * 3. Varga Dániel, 13 p 
24 mp 
Férfiak, 35 éves korig:
1. Miskolczi Róbert, 9 p 44 mp 
* 2. Leckési Dániel, 10 p 43 
mp* 3. Kalmár Dávid, 10 p 50 
mp
Férfiak, 55 éves korig:
1.Tóth Péter, 12 p 09 mp * 2. 
Bíró Marián, 12 p 11 mp * 3. 
Gál János, 12 p 51 mp
Férfiak, 56+:
1. Fischer Ladislav, 20 p 45 mp 
* 2. Plandora Ján, 22 p 01 mp
Nők 3 km, 18 éves korig
1. Kiss Réka, 13 p 28 mp * 2. 
Molnár Nikolett 14 p 00 mp * 

3. Keszegh Kyra, 14 p 09 mp
Nők, 35 éves korig
1. Marosi Krisztina, 12 p 39 
mp * 2. Kulichová Gizela, 13 
p 04 mp * 3. Gál Szabina, 14 
p 09 mp
Nők, 55 éves korig:
1. Sládečková Katarína, 12 p 
58 mp * 2. Horváthová Szilvia, 
15 p 24 mp * 3. Borka Zsanett, 
17 p 16 mp
Nők, 56+
1. Tóth Magdol-
na, 18 p 56 mp *
Férfiak 7km, 18 
éves korig:
1. Vermes Ákos, 
29 p 55 mp * 2. 
Cserepes Zoltán, 
33 p 26 mp * 3. 
Csente Sebasti-
an, 34 p 31 mp
Férfiak, 35 éves 
korig
1. Juhász Péter, 
26 p 24 mp * 2. 
Hamran Matej, 
26 p 39 mp * 3. 
Felis Lukáš, 27 p 20 mp
Férfiak, 55 éves korig:
1. Gőcze Kristián, 27 p 48 mp * 
2. Magyar Zsolt, 29 p 56 mp * 
3. Liptay Ivan, 31 p 18 mp 
Férfiak, 56+
1. Urbanovič Peter, 27 p 39 mp 
* 2. Madaj Ľubomír, 32 p 03 
mp * 3. Gábovics Kálmán, 43p 
47mp
Nők, 18 éves korig
1. Bíró Flóra, 34 p 06 mp * 2. 

Finta Viktória, 34 p 22 mp * 3. 
Bíró Emese, 35 p 10 mp
Nők, 35 éves korig:
1. Pálinkás Rita, 33 p 25 mp * 
2. Gábor Zsuzsanna, 34 p 27 
mp * 
3. Molnár Zsanett, 34 p 28 mp
Nők, 55 éves korig:
1. Patus Éva, 32 p 37 mp * 2. 

Sőregi Ági, 32 p 49 mp 
* 3. Kliská Valéria, 33 
p 44 mp
Férfiak, 14 km, 18 
éves korig:
1. Pálinkás János, 1 ó 
00 p 56 mp * 2. Malý 
Ádám, 1 ó 07 p 59 mp 
* 3. Forró Áron Gyula, 
1 ó 15 p 58 mp
Férfiak, 35 éves korig:
1. Magyar Imre, 49 p 
25 mp * 2. Papp Fe-
renc, 50 p 58 mp * 3. 
Vörös Róbert, 53 p 13 
mp
Férfiak, 55 éves korig:
1. Jesný Branislav, 56 p 
01 mp * 2. Tücsök Ró-

bert, 58 p 04 mp * 
3. Oroszi Jozef, 58 p 36 mp
Nők, 35 éves korig:
1. Retana Jázmin, 40 p 17 mp 
* 2. Vadkertiová Zuzana,* 3. 
Jozefik Réka 
Nők, 55 éves korig:
1. Šramková Martina, 1 ó 03 p 
36 mp * 2. Csicsai Melinda, 1 
ó 03 p 38 mp * 3. Heringh Ve-
ronika, 1ó 04 p 19 mp.
Képriportunk az eseményről 

lapunk 8. oldalán látható.

Család
a jövő atlétájával

MEGEMLÉKEZÉS
Elfogadni muszáj, megérteni nem,
hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem.
Szívünk örök fájdalmával emlékezünk drága kislányunkra,

Szénási Anitára,
aki három évvel ezelőtt, május 31-én eltávozott közülünk.

Aki ismerte és szerette,
emlékezzen velünk ezen a fájdalmas évfordulón.

Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.
A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek azok, akik szerettek téged.
 Szerető családod
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Jótékonysági  futóverseny

Sportlövészet

Gyorsasági  motorozás

LABDARÚGÁS
Múlt héten befejeződtek a II. liga tavaszi fordulói, amelyen hatalmas iramot diktálva, 43 pontot összegyűjtve a tabella 6. 
helyén végzett a komáromi KFC. A fiúk megérdemlikk, hogy ne csak a mérkőzés közben, hanem hagyományos csapatkép 
formájában is megörökítsük őket. Az alábbiakban a tavaszt kezdő csapat látható.

Felső sor: Olejník Jozef – edző, Kršteňanský Zdenko – asszisztens, Mészáros András, Hovsepyan David, Kantár Szilárd – ka-
pusedző, Maťašovský Andrej, Leckéši Lukáš, Nurkovič Samir, Popovič Mihajlo, Matič Goran, Cséplő Gyula – csapatvezető, 
Baranyai Imre – gyúró * Alsó sor: Domonkos Kristóf, Luzin Alexandr, Duda Lukáš, Szikonya Dávid Krisztián, Bilyk Dmyt-
ro, Kelemen Gergő, Morócz Oliver, Šurnovský Patrik, Nagy Péter * Hiányzó kerettagok: Ondruš Marcel, Špiriak Dominik * 
Ifista korú kerettagok: Szabó Áchim, Kováč Martin, Juhász Áron

Május 20-án reggel a komáromi Royal sportlövő klub lőterén 
került megrendezésre a Komáromi Területi Vadásztársaság 
rendezésében az M400 – kiskaliberű bajnokság.
A versenyzők és kísérőik ve-

rőfényes nap előtt álltak, és 4 
versenyszámban mérettethet-
ték meg magukat. Időről időre 
egyre több vadász-

hölgy is képvisel-
teti magát, így volt 
most is, amikor há-

rom bátor hölgy bi-
zonyította be, hogy 
felveszik a harcot 
férfitársaikkal.
Az idei megméret-
tetésre 19 verseny-

ző nevezett be. A 
versenyben a lőla-

pok 50 m-re voltak 
felállítva. Először 
fekvő testhelyzet-
ben kellett eltalálni a rókát imi-
táló lőlapot, míg az őzre merev 
bottámaszték segítségével, a 
zergére mozgó bottámaszték-

kal, míg a vaddisznót ábrázoló 
célra szabadkézből kellett le-

adni az előírt 10 lövést minél 
pontosabban. Az így leadott 
csaknem 800 lövés után meg-

születtek a végső eredmények. 
Az idei eredményhirdetés tör-
ténelmi jellegű is volt, ugyanis 

a Komáromi Területi Vadász-

társaság szervezésében lebo-

nyolított versenyek közül ez 
volt az első – és reméljük, nem 

az utolsó – eset, 
amikor is a szebbik 
nem képviselője 
állhatott fel a dobo-

gó legfelső fokára, 
lepipálva a férfia-

kat.
A verseny

eredménye:
Egyéni győztesek:
1. Skalnická Mahu-

liena (Bogya-Gel-
lér) 396 p. (szét-
lövés utáni jobb 
találattal) * 2. Kósa 

Gusztáv (Bogya-Gellér) 396 p. 
* 3. Szabó Róbert (Szentpéter) 
395 p.
Csapatversenyben:
1. Szentpéteri vadásztársaság 
(Szabó, Kocsis, Lábsky) 1177 
p. * 2. Izsai vadásztársaság 
(Kinczer, Orosz A., Orosz O.) 
1142 p. * Zöldállási vadásztár-
saság (Babic, Říman, Szabó) 
836 p.

Fuisz Attila

Felvételeinken az V. 
Dögös Sprint me-
zei futóverseny múlt 
szombati pillanatait 
örökítettük meg. A fu-
tóverseny első ízben 
már Gúta utcáin is 
folyt.
(Az eredményeket a 7. 

oldalon közöljük)

Coco Szabó István maradt a nyeregben
Szabó István komáromi gyorsulási motorversenyző még 2001-
ben kezdte el pályafutását ebben a sportágban. Nyolc évvel ké-
sőbb már folyamatosan éves szériákat abszolvált. Ez év kora 
tavaszán úgy döntött, hogy kiszáll a hazai és nemzetközi verse-
nyekből. Tudtuk, hogy nem állja meg, hogy ne pattanjon ismét 
nyeregbe...
Az történt ugyanis, hogy Coco 
2017-ben kipróbált egy új ka-

tegóriát hosszított motorral. 
Jól döntött, hiszen tavaly ismét 
magyar bajnok lett. Tavasszal 
viszont a motorkerékpárt visz-

szaépítette utcai, „legális” ál-
lapotára, s így már csak alkal-
manként jár versenyekre. Így 
tett a múlt hét végén is. Május 
26-án Léván rendezték meg 
az SMF versenyek következő 
fordulóját. Coco a legmaga-

sabb M5-ös drag kategóriá-

ban kezdte az évet, ebben is 

„hobbizik”, ami remekül sikerül 
neki. Szombaton a 402 méteres 
távon 9,70 másodperces idővel a 
3. helyen végzett. Ez lett a dícső-

ségfalán a 120. serlege!

IV. liga – 27. forduló
Család – Ímely 2:3 (1:2) A ven-

dégek folyamatosan pályafö-

lényben voltak, és az 5. percben 
Gajdoš révén már vezetéshez ju-

tottak. A 18. percben Gál tovább 
növelte előnyöket, amire a 21. 
percben érkezett válasz. Oršolík 
a 70. percben bebiztosította az 
ímelyiek győzelmét, ám a 89. 
percben a családiak is gól lőttek 
* Szentpéter – Garamkovácsi 
0:2 (0:2) Nem volt szerencsés 
ez a játéknap a szentpéteriek-

nek, akiknek a kapusa még egy 
büntetőt is kivédett, a vendégek 
csatárai azonban jobb formában 
voltak * Felsőbodok – Gúta 
2:0 (2:0) Jól taktikázott a ha-

zai csapat, szinte légmentesen 
lezárta tizenhatosát, ráadásul 
csatáraik nagy szerencséjére a 
17. percben büntetőt érvénye-

síthettek. A 40. percben tovább 
növelték előnyüket, s a máso-

dik negyedben már nem tudtak 
szépíteni a gútaiak * A bajno-
ki táblázatban 2. Ímely (50 
pont), 11. Szentpéter (32), 13. 
Gúta (29) *

V. liga (27. forduló
Ekel – Léva 3:1 (0:1) Az első 
játékrész egyetlen gólját a 27. 
percben az ellenfél lőtte, de a ké-

sőbbiekben a hazai csapat min-

dent bepótolt. Gólövők: Hencz 
(74. és 75. p), Filko (83. p) * 
Gyarak – Nagykeszi 6:2 (3:0) 
Technikásabb játékot mutattak 
be a vendégek, ám a gyaraki csa-

tárok ügyesebbek voltak. Góllö-

vő Turza (79. és 81. p) * Nagy-
györöd – Ógyalla 2:1 (1:1) A 

kiegyensúlyozott és reménytel-
jes első félidő után a györödiek 
erősítették védelmüket. Góllövő: 

Gelle (20. perc) * Naszvad – 
Marcelháza A 2:0 (1:0) Bravú-

ros találkozón a naszvadiaknak 
sikerült legyőzniük a listaveze-

tőt. Góllövő Magyar (8. és 80. 
perc) * Ipolyság – Hetény 8:1 
(2:0) A második játékrészben 
teljesen összeomlott a a vendég-

csapat. Becsületgóljukat a 69. 
percben Lesko lőtte * A bajno-
ki táblázatban 1. Marcelháza 
(63), 6. Ekel (41 p), 8. Ógyalla 
(39 p), 9. Naszvad (38 p), 13. 
Hetény (28 p)

VI. liga – 28. forduló
Marcelháza B – Bátorkeszi 
2:0 (0:0) A kiegyensúlyozott 
első félidő után a listavezető 
vette át az irányítást. Az 50. 
percben Vörös, a 80. percben 
Obložinský volt eredményes * 
Perbete – Búcs 9:0 (2:0) Az 

első félidőben a hazai csapat 
sok lehetőséget elszalasztott, 
de a második játékrészben már 
nem kegyelmezett vendégei-
nek. Góllövők: Bagala (5., 84. 
és 90. perc – mesterhármas), 
Kovács (58. és 81. perc), Rigó 
(78. és 88. perc), Geleta (17. 
perc) és Andrašík (63. perc) * 

Izsa – Szilos 2:4 (1:3) Már az 
első játékrészben eldőlt a mér-
kőzés állása, a vendégek rövid 
időn belől kétgólos vezetéshez 
jutottak. Góllövők: Zachar (35. 
perc), Simon (73. p), illetve 
Untermayer (18., 43. p), Mik-

le (15., 82. p) * Dunamocs – 
Örsújfalu 7:3 (3:0) Lehenger-
lő hazai győzelem, a vendégek 
részéről tisztességes védekezés. 
Góllövők: Oláh (36., 67. és 68 
p), Paluska (35.), Janík (37.), 
Varró (75.), Pálik (82.), illetve 
Bende (78.), Beke (85.), Szé-

pe (88.) * Pat – Vágfüzes/
Kava 2:4 (0:1) Az első félidő 
kiegyensúlyozott játéka után a 
vendégek voltak eredménye-

sebbek. Góllövők: Magala (59. 
p), Czúth (87. p), illetve Czukár 
(8., 57., és 81. perc – mester-
hármas) és Bucsai (90. perc) * 
Keszegfalva/Megyercs – Ne-
mesócsa 0:3 (0:2) Igaz, hogy 
folyamatosan gyengélkedik a 
hazai csapat, de mindent meg-

tett a tisztességes játékért. Gól-
lövők: Horváth (33. p), Csizma-

dia Í(44. p), Ferenczi (80. p) * 
Újgyalla – Dunaradvány 3:2 

(1:0) Feszült iramú találko-

zón a hazai csapat mindvégig 
igazolta fölényét. Góllövők: 
Rigó (37. p), Habara (63. p), 
Balogh (65. p), illetve Balogh 
(74. és 76. perc) * A bajnoki 
táblázatban 1. Bátorkeszi 
(59 pont), 2. Perbete (57), 3. 
Marcelháza B (57), 4. Csalló-
közaranyos (55), 5. Újgyalla 
(44), 6. Szilos (43), 7. Duna-
mocs (40), 8. Nemesócsa (40), 
9. Izsa (40), 10. Búcs (32), 11. 
Vágfüzes/Kava (27), 12. Du-
naradvány (25), 13. Örsújfa-
lu (20), 14. Pat (16), 15. Ke-
szegfalva /Megyercs (7)

VII. liga – 26. forduló
Nagysziget – Csicsó 2:3 gól-
lövők: Leczkési, Sladký, illet-
ve Gál, Pálfi és Mišák * Tany 
– Ifjúságfalva 1:2 góllövők: 
Toncsenka – Negyedi 2 * 
Bajcs – Bogyarét 3:1 góllö-

vők: Zácsik, Tapolcsányi, Ko-

lompár – Lakatos * A bajno-
ki táblázatban 1. Csicsó (56 
pont), 2. Ifjúságfalva (49), 3. 
Nagysziget (38), 4. Bajcs (31), 
5. Bogya/Gellér (27), 6. Bo-
gyarét (22), 7. Tany (2)

BIRKÓZÁS
A hét végén ismét eredmé-
nyesen szerepeltek a gútai 
birkózók a Dunaszerdahe-
lyen megrendezett Csallóköz 
Kupán.
Tekintettel arra, hogy a kiírás-

ban szereplő súlycsoportok 
nem feleltek meg a gútai re-

ménységeknek, kénytelenek 
voltak csak a fiatalabb diák 
kategóriában indítani verseny-

zőket. A gútaiak azonban nem 
tértek haza üres kézzel, hiszen 
sikerült két bronzérmet szerez-

niük. A 37 kg súlycsoportban 
Kébé Filip (Matyi) és Lakatos 
Patrik állhatott a dobogó har-
madik fokára.


