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A gútai déli városrész telekeladásai még
nem jelentik az építkezések megkezdését

Készülnek a tervek, jövő tavasztól
indulnak a beruházások

Gúta új lakónegyedét az úgynevezett déli zónában készülnek kialakítani, amelynek szélén
már áll egy bérlakás. Az elképzelések szerint ezen a területen lakópark épülne családi házakkal, s a városi hivatal meg is hirdette az építkezési telkeket, amelyek közül eddig csupán
hármat adtak el, a negyedik iránt egyelőre csak a érdeklődés van. Patthelyzet alakult ki,
hiszen a telektulajdonosok már építkeznének, viszont a közművek közül éppen a legfontosabb, a villanyhálózat nincs kiépítve...
– Csaknem tízéves huzavona transzformátorállomás. Igaz, a családi ház, ahonnan kihaltak a
érhet véget, hiszen az elektro- telkeken ott a lefektetett ivóvíz- lakók, s így olcsón megvásárolmos művek határozata alapján hálózat, ám villany nélkül nem hatók.
legalább 50-100 lakás szá- lehet építkezni – magyarázta Ha már a tárgyalásoknál tarEthey Katz felvétele
mára épülhet csak ki önálló Horváth Árpád polgármester. tunk, fordulat állt be a Nyugat– Ez a probléma hamarosan szlovákiai Víz- és Kanalizációs
megoldódhat, hiszen az elektro- Vállalatnál is, ahol évek óta
mos művektől ígéretet kaptunk, sürgetjük egy új szennyvíztisz„Ó, úgy élvezem én a strandot, mert ott annyira szép és jó,
hogy eltekintenek ettől a felté- tító kiépítését. A cég, ismerve
annyi vicceset látok, hallok és még Bambi is kapható”
teltől, „megelőlegezik” a tra- a tisztító fontosságát, úgy hatáfóállomást. Mint polgármester, rozott, hogy nem vár pályázaa tárgyalássorozatot akár befe- tokra, hanem három szakaszra
jezettnek is tekinthetem, mivel leosztva, 24 millió euró értékaz engedélyekre hamarosan ben, saját beruházásként kiépíti
rákerült az elektromos művek az új szennyvíztisztítót. A tervvezérigazgatójának
aláírása. dokumentációk elkészültével
Reméljük, hogy a fiatalok kör- nagy valószínűséggel már jövő
A felcímet egy régi slágerből „loptuk”, mert rendkívül találó a komáromi városi fürdővel kapcsolatban sugalmazott hely- ében népszerű lesz a lakótelep, tavasszal megkezdődhet a tisztízetre. Míg a helyi politikusok – élükön a polgármesterrel és az alpolgármesterrel – nem győzik hangsúlyozni az elért ered- bár Gútán egyre több az olyan tómű első szakaszának építése.

(1.)
A komáromi strandon
valóban minden szép és jó?

ményeket, mi (örömódák helyett) megpróbáljuk összehasonlítani fürdőnket a környékbeliekkel. Bizonyított tény, hogy
nincs túl sok okunk az örömre. Míg a dunaszerdahelyi fürdőben például már elektronikus karkötők bevezetését tervezik,
addig Komáromban nagy nehezen kijavítják a 33 éves medenceburkolatokat, és tapsolnak a sikernek...
Június 9-én és 10-én mutatják be Komáromban Susanne és

Lépésről lépésre

Elöljáróban megjegyezzük,
hogy Dunaszerdahelyen a
nyereségből,
Komáromban
pedig városi pénzből fedezik
a javításokat, hiszen a Comorra Servis a fürdő üzemeltetéséből képtelen kitermelni a
kellő anyagi forrásokat. Ezzel
szemben Dunaszerdahelyen a
fürdő a tavalyi hasznából törleszti a városnak az adósságát.
Mindebből látható a két cég
közötti szakadéknyi különbség, hiszen a komáromi csak
viszi a pénzt a költségvetésből, a szerdahelyi pedig befi-

zet a városi kasszába. Csallóköz fővárosának nincs olyan
szerencséje, hogy a felszínre
hozott termálvízből kinyert
metángáz
hasznosításával
elektromos áramot és hőenergiát előállítva fűthetsse az
épületeit, mert akkor a haszon
nyilvánvalóan még nagyobb
lenne. Komáromban viszont
már csaknem 10 éve, hogy a
levegőt szennyezi ez a fránya
metán, ami mellesleg egyesek
szerint – mint a mesében –,
hol volt, hol nem volt. Tehát
ha most van, akkor volt is, és

Családi tragédia

Lapzárta után kaptuk a
megdöbbentő hírt, hogy
hétfőn este fél nyolc tájban
a komáromi Klapka utca
egyik lakótömbjének hatodik emeletéről eddig ismeretlen okok miatt kizuhant
egy hétéves kisfiú. Esését
súlyosbította, hogy a ház
melletti betonpadkára zuhant. A helyszínre érkező
mentőszolgálat stabilizálta
a fiú állapotát és a komáromi kórház baleseti sebészetére szállították. További
életmentő beavatkozás után

a kramárei kórházba vitték,
életét azonban nem tudták
megmenteni.
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ha volt, akkor viszont adódik a
kérdés: Eddig mennyi energia
illant el a levegőbe, hozzájárulva a légkör károsításához és
városi költségvetés apasztásához. És kérdezzünk még: Ez is
hozzátartozik a sikertörténethez? Vagy már az a tény maga
a siker, hogy 10 év után sikerül
megtalálni a termálvizünkben
a gázt, ami most újra hasznosítható lesz?
Ha a többi környékbeli fürdőt
nézzük, a komáromi gazdálkodása akkor is siralmas, hiszen
a nagymegyeri, vagy a párkányi fürdő, mind fejlettségét,
mind gazdasági teljesítményét illetően fényévnyire jár
már előttünk. Ott is a város a
tulajdonos, de mint jó gazda,
felismerve a lehetőséget mert
beruházni és fejleszteni. Ebből
is sejthető, hogy a siker, illetve
a sikertelenség a mindenkori
önkormányzat és városvezetés
tevékenységének a függvénye.
Míg a környező településeken
az önkormányzatok céltudatosan fejlesztették a fürdőturizmust, addig nálunk furcsamód
megállt a tudomány magasztos projektek és látványtervek
készíttetésénél. A valóság pedig kiábrándító, mert csak a
toldozgatás-foldozgatás folyt

Öregdiákok köszöntése
Június 4-én, szombaton a komáromi Ipari Szakközépiskola
jeles rendezvénynek adott otthont. Szalai Erika mérnök igazgatóhelyettes szervezőmunkájának eredményeként 120 öregdiák vehette át az iskola plakettjét, valamint az arany-, illetve
gyémántmatúra oklevelet. Vetter János mérnök iskolaigazgató
üdvözlő ünnepi beszédét az öregdiákok megemlékezései követték. Nosztalgiával és szeretettel emlékeztek az ötven, illetve hatvan évvel ezelőtti alma materre, a tanításra, tanáraikra és
végül, de nem utolsósorban felelevenedtek a régi diákcsínyek
is. A rendezvényt az iskola tanulóinak kultúrműsora tette színesebbé. Az ünnepélyes megemlékezés után baráti beszélgetésekkel tarkított, meghitt hangulatú állófogadás következett.
A komáromi Ipari Szakközépiskola évente már hagyományszerűen megemlékezik az ötven, illetve hatvan éve érettségizett öregdiákjairól. Ennek a szép hagyománynak a szellemében nyílik ki minden év júniusának első szombatján az iskola
kapuja, megállítva a szárnyaló időt, felidézve az ifjúság, a diákélet csodaszép pillanatait.
PaedDr. Tóth Katalin

éveken át, persze hangzatos
választási ígéretekkel fűszerezve. S akkor még nem is
beszéltünk a Comorra Servis
nevéhez köthető többrendbeli
törvénysértések jeleit hordozó beszerzésekről és gazdálkodásról, amelyek már a tavalyi főellenőri jelentésben is
megjelentek.
Nem így történt…
(Folytatjuk…)

Péter Scheiner dokumentumfilmjét Lépésről lépésre címmel,
mely a komáromi zsidó közösség legfontosabb kérdéseit, múltját és jövőjét boncolgatja. Komáromban a háború előtt 2743
zsidó élt, a holokausztot 248-an élték túl. A hitközségnek ma 58
bejegyzett tagja van. Feldolgozta Komárom a mai napig ezt a
veszteséget? Hogy látja egy külföldön élő, ritkán hazalátogató
komáromi főként az utolsó 20 év fejleményeit? A Lépésről lépésre című film az empátiáról és a közömbösségről szól, mely
egyben folytatása is az Emlékezés a jövőért és a Naiv álmok című
filmeknek. A zsidó hitközség június 10-én rendezi meg az emlékezés napját. A megemlékezés a zsidó temetőben kezdődik,
majd a Menházban folytatódik.

Úrnapja (latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini) katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe. Magyarországon
és több más országban a húsvéti időt lezáró pünkösdvasárnap után két héttel tartják. Jellemzően
körmenet kapcsolódik hozzá. Napja eredetileg a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök volt
és sok helyen ma is akkor ünneplik. Elsősorban katolikus ünnep, de az Anglikán Közösség tagegyházai közt is ismert: a Church of England (az angol anglikán egyház) a „Szent Egyesülésért való
hálaadás napjaként” (vagy Corpus Christi) ismeri, de nem főünnep. Ünnepli az Ókatolikus Egyház és a latinizált keleti katolikus
egyházak is. Múlt héten csütörtökön a komáromi Szent Andrásbazilika történetében először tartottak úrnapi körmenetet, melyen Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök, a bazilika rektora,
komáromi esperesplébános celebrálta az ünnepi szentmisét és
vezette a körmenetet.
Jakab István felvétele

Az örök összetartozás jegyében

Vasárnap este került sor a
nemzeti összetartozás napja
jegyében a Gútai VMK-ban a
Hetven éve történt című dokumentumfilm vetítésére, amely
az 1948-as kitelepítés még élő
szemtanúinak visszaemlékezéseit örökíti meg. A csehszlovák-magyar
lakosságcsere
eseményeivel hétfőn délelőtt
a város felső tagozatos tanu-

lói is megismerkedhettek és
kora este gyertyagyújtással
egybekötött megemlékezést
tartottak az I. világháborús
emlékműnél.
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Ki volt
Czinka Panna?

Közösen ünnepeltek
Május 30-án ünnepelte alapításának 90. évfordulóját a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola. Az
iskola pedagógusai és tanulói számos rendezvénnyel és programmal készültek a jeles napra,
amelyen megjelentek az iskola korábbi pedagógusai is.
A megemlékezést Kacz Jenő, az iskola igazga- sor volt, melyben az iskola egykori növendékei
tója nyitotta meg ünnepi beszédével, melyben léptek a színpadra, akik alapiskolai tanulmányaméltatta az elmúlt 90 esztendő eseményeit és ik után különféle művészeti pályákon bontakozeredményeit, majd a város polgármestere, Hor- tatták ki tehetségüket. Szép versek, népszerű
váth Árpád köszöntötte az egybegyűlt ünneplő operettdallamok és musicalrészletek, operaárigyülekezetet. A beszédeket az iskola diákjainak ák, klasszikus darabok, jazz-improvizációk és
színvonalas kultúrműsora követte, utána az in- néptáncok ejtették ámulatba a lelkes közönséget.
tézmény vezetősége, az önkormányzat képvi- Az ünneplés első napja egy remek hangulatú álselői, a bakonyszombathelyi testvériskola és lófogadással ért véget. A következő nap a hagyoönkormányzat küldöttei, valamint a különböző mányőrző foglalkozások és tantárgyi vetélkedők
helyi civil szervezetek és intézmények vezetői jegyében telt. A gyerekek betekintést nyerhettek
elhelyezték koszorúikat II. Rákóczi Ferenc em- a mára már kiveszőfélben lévő népi mesterségek
léktáblája előtt.
rejtelmeibe és egy történelmi vetélkedővel mélAz ünnepi műsor további része a városi művelő- tó módon emlékeztek meg az iskola névadójáról,
dési központban folytatódott azon pedagógusok II. Rákóczi Ferencről.
köszöntésével és kitüntetésével, akik több évti- A nagy múltú iskola patinás épületébe visszatérzedes oktatói-nevelői munkájukkal hozzájárul- tek a szorgos hétköznapok, de talán e két feledtak az iskola hírnevének öregbítéséhez. Az est hetetlen nap kivételes pillanatai nem tűnnek el
fénypontja kétségkívül az a fantasztikus gálamű- nyomtalanul az ,,öreg iskola’’ életéből.

Véget ért a 43. Duna Menti Tavasz

A Meseváros egy évre bezárta kapuit

A XVIII. század tájékáról már
név szerint ismerjük a legjelesebb cigányzenészeket. Kiemelkedik közülük Czinka Panna, a
híres sajógömöri cigányprímásnő. Tizenöt évesen férjhez ment
egy nagybőgőshöz. Férjével és
annak két testvérével alakította
meg azt a zenekart, mely a mai
értelemben is legkisebb klasszi-

És addig mi lesz?

Milliós támogatású komáromi fejlesztésekről számolt be FaJúnius 1-jén, a gyermeknapon a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Közcebook oldalán Bastrnák Tibor parlamenti képviselő. A repontban került sor a 43. Duna Menti Tavaszon résztvevő csoportok értékelésére és a díjkioszkonstrukciók között a Vág-híd felújítása és a Magyarország
tásra. A diákrendezvény színvonalára jellemző, hogy a bábos versenyműsorok kiértékelésénél
felőli vámterület felújítása is szerepel. Bejegyzésében közli,
a zsűri annyira elégedett volt a produkciókkal, hogy nem ítélt bronzsávos minősítést.
hogy sikerült végre támogatást szerezni a Vág-híd teljes felújítására. A híd szerkezetének állapota évek óta egyre romlik.
A bábos versenyműsorok kate- kiállított rajzokat a városi mű- A díjkiosztás után Huszár LászAmennyiben pedig balesetveszélyessé és használhatatlanná
góriájában aranysávos minősí- velődési központban tekinthet- ló, a Szlovákiai Magyar Műveválna, az ez esetben szükségszerű lezárása miatt a jelenlegi kötés kapott az Ógyallai Speciális ték meg, s díjazták is őket. Az lődési Intézet igazgatója, vagy
rülmények között tulajdonképpen megszűnne a városból való
Alapiskola Fityfiritty Bábcso- I. kategória 1-4. évfolyamában ahogy a gyermekek nevezték,
ki- és bejárás. A híd diagnosztikai felmérése várhatóan már a
portja A tréfás farkas előadá- Pipper Sofia (Eötvös Utcai Ma- Meseváros kormányzója visszajövő hónapban elkezdődik, amit a tervezés és az engedélyek
sáért (rendezte: Bencsics Varga gyar Tanítási Nyelvű Alapis- adta A. Szabó Lászlónak, Dunabeszerzése követ. A kivitelezés a törvények betartásával várMária). Ezüstsávos minősítést kola, Komárom) volt díjazott, szerdahely alpolgármesterének
hatóan 2020-ban készülne el. A Vág-híd teljeskörű felújítása
érdemelt ki Komáromi Eötvös a II. kategória 5-9. évfolyamá- a Meseváros kulcsát, majd megaz előzetes számítások szerint 6,5 millió értékben valósulna
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű ban Sárközy Ákos (Móra Fe- köszönte az önkormányzat támeg. Korábbi felszólalásaiban viszont Bastrnák Tibor azzal
Alapiskola Tekergők Bábcso- renc Alapiskola, Nemesócsa), mogatását, és meghirdette a 44.
dicsekedett, hogy az új híd már 2019-re elkészül.
portja A didergő király című Hubík Bianka (Eötvös Utcai Duna Menti Tavaszt. – FolytasAddig hol és hogyan közlekednek Érsekújvár felé a kamioelőadásáért (rendezte: Izsák Magyar Tanítási Nyelvű Alap- suk, hogy újabb élmény legyen
nok? Vagy csak aszfaltozás lesz, erősítés nem, és marad a 25
Katalin és Tóth Tibor), vala- iskola, Komárom) alkotásai ré- a gyerekek lelkében ‒ zárta
mondandóját Huszár László.
tonnás terhelhetőség?
mint a gútai II. Rákóczi Ferenc szesültek elismerésben.
Magyar Tannyelvű Alapiskola Mazsola Bábcsoportja Az
Névadójukra és korára emlékeztek a gútai iskolások
aranytulipán című előadásáért
(rendezte: Mahor Katalin)
A színjátszók csoportjainak kiértékelésén aranysávos minősíÖtszázhatvan évvel ezelőtt koronázták meg az egyik legnagyobb magyar uralkodót, Hunyadi Mátyást, akit a tudományok
tésben részesült a Hetényi Tarkirályának is nevezhetünk, s akiről egyúttal iskolánk is a nevét kapta. A humanista filozófia, művelődés, oktatás és képzés
czy Lajos Alapiskola Gólyaláb
magyarországi megalapozója volt, aki a modern, művelt, európai embertípust hozta el a Kárpát-medencébe.
Színjátszó Csoportja a Párisz
Május
23-án ebből az apro- közelebbről is megismerni reneszánsz
zeneismeretére saságot igénylő képkirakóval,
almája előadásáért (rendezte:
póból rendeztük meg első a másikat, ugyanis feladatul voltunk kíváncsiak.
„így terjed a pletyka” memóRomada Rakottyay Katalin és
alkalommal a gútai Corvin kapták, hogy mutassák be vicA vetélkedő félidejénél nyel- riajátékkal vagy a közkedvelt
Kotiers Éva). Bronzsávos miMátyás Alapiskolában a Gúta cesen az egyes csapattagokat, vi játékok következtek, illetve Activity nevű társasjátékból
nősítésben részesült a Perbetei
Város Önkormányzata mellett illetve iskolájukat, mégpedig egy kis színpadi megnyilvá- ismert szóbeli körülírással
Magyar Tannyelvű Alapiskola
működő Kultúra és Kulturá- a kiállított korhű kellékek kre- nulás, ahol a diákoknak újra kellett a tanulóknak megbirTündérvirágok Színjátszó Csolis Bizottság támogatásának atív alkalmazásával és a kor lehetőségük nyílt megmutatni kózniuk. A vetélkedő legutolportja A hétfejű sárkány előadájóvoltából „Az igazság útján” nyelvhasználatának
megfe- talpraesettségüket és persze só versenyszáma az erőnlét és
sáért (rendezte: Török Sarolta
elnevezésű lovagi tornát, mely lelően. Ezt követően Mátyás színészi tehetségüket. A cin- a fizikai állóképesség bizonyíés Pinke Andrea)
nemcsak a történelem és a ma- király életére és uralkodására kotai nagyicce történetének tását célozta meg: volt kardkiA versennyel párhuzamosan
gyar irodalom e témához és
tartás, rönkhajtás, célba dobás
egy képzőművészeti verseny is
korszakhoz kapcsolódó ismeés kardforgatás.
indult „Hogyan látod a Duna
reteinek feltérképezését érinA diákok és tanáraik is nagyon
Menti Tavaszt?” címmel. A
tette, hanem az anyanyelvi, a
élvezték a megmérettetést, hizenei, valamint a matematikai
szen végig izgalmakban és
meglepetésekben bővelkedett.
Káosz lesz Komárom készségek felmérésére is irányult. A szellemi tudáspróba
Az ünnepélyes eredményhirbelvárosában is
mellett természetesen a fizikai
detéskor kiderült, hogy a csaerőnlét és testi ügyesség própatok végső sorrendje néhol
Június 11-től útfelújítás mibára tétele sem maradhatott el.
szinte csak egy-egy pontküatt három hónapra lezárják
A háromtagú, 8. és 9. évfoa Jókai utca, Thaly utca és
lönbségeken múlott, tehát naa Határőr utca közötti szalyamos tanulóknak tíz fordugyon szoros és kiélezett verkaszt. Az első szakasz során
lón keresztül volt lehetőségük
senyt volt alkalmunk átélni.
(VI. 11-től VII. 24-ig) lezárbizonyítani tudásukat és az vonatkozó történelmi jelle- megadott stílusú dramatizálá- Az első helyen a „Kárpátok
ják a Jókai utcának a Szlováadott témában való felkészült- gű kvízkérdéseket kaptak. A sát kapták feladatul. Nagyon farkasai” nevű csapat végzett
kiai Református Keresztyén
ségüket. Igyekeztünk olyan műveltségi teszt teljesítése humoros és különleges dara- a Corvin Mátyás AlapiskoEgyház
kollégiumudvara
versenyszámokat összeállíta- után a királylány logikai fel- bok születtek a sci-fi, a mu- lából Samu István felkészí(Jókai u. 34). bejáratától kezni, melyek élvezetessé és hu- adványának minél gyorsabb sical vagy épp a romantikus tésével. A második helyezett
dődő részét a Határőr utca
morossá tették a vetélkedőt, és és alaposabb megoldása volt a stílus világából, hogy párat szintén a Corvin Mátyás Alapkereszteződéséig. A Jókai
ezáltal – reményeink szerint – cél. A furfangos számkereszt- említsünk.
iskolából került ki, ők voltak
utca és a Határőr utca keemlékezetessé is a közös idő- rejtvényt egy kissé művészie- A lovagi torna végéhez köze- Bese László diákjai, a „Hupireszteződésének egy forgalmi
töltést.
sebb, dalosabb forduló követ- ledve egyre lazább, szórakoz- kék törpikék”. A bronzérmesávja az útfelújítás alatt is
Bevezetésként minden csapat- te, melynek során – lantosok tatóbb fordulók következtek: sek a „Matyik” lettek Juhos
járható lesz.
nak lehetősége nyílt egy kicsit közé keveredve – a csapatok adott időkeretben zajló, gyor- Ramona felkészítésével az

kus felállásnak számít: prímás,
kontrás, cimbalmos és bőgős.
Házasságából négy fiú és egy
leány született, később ők vették át a zenekarban a sógorok
helyét. A források úgy tartják,
hogy nemes Lányi János, Gömör
mezővárosának földesura fedezte
fel páratlan tehetségét, s a közeli
Rozsnyóra küldte saját költségén, hogy taníttassa.
Thaly Kálmánt és Káldy Gyulát a
kuruc kor zenéje iránti lelkesedés
odáig vitte, hogy még a források
meghamisítására is hajlandók
voltak. Így lett a köztudatban
Czinka Panna Rákóczi hegedűse, sőt előfordul írás, mely azt is
tudni véli, hogy kedvese is volt a
fejedelemnek.
A szájhagyományban mindmáig
meglévő emlékezetét erősítette,
hogy legendája több irodalmi
feldolgozást is nyert. Halálhírét
a kor minden sajtófóruma világgá kürtölte 1772 februárján.
A hagyomány szerint zsinóros
díszegyenruhájában, gyémántgyűrűivel temették el a nevezetes
Amati hegedűjével együtt.
Ez a könyv arra tesz kísérletet,
hogy csokorba kösse mindazon
törekvéseket, melyek az irodalom, a képzőművészet, a zene, a
film- és színházművészet eszközeivel hozzájárultak ahhoz, hogy
Czinka Panna emlékezete máig
élénken éljen a köztudatban.
Végh József könyvének bemutatója június 14-én, 17 órakor lesz
a Csemadok komáromi székházában.
Dr. Keszegh Margit

„Az igazság útján” a Mátyás-emlékév kapcsán

Egyházi
Iskolaközpontból.
Különdíjban részesült a II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola
egyik csapata, a „Rákóczi vitézei”, akik mindössze egy
ponttal csúsztak le a harmadik
helyről, viszont kreatív bemutatkozásukkal és kiemelkedően mókás előadásmódjukkal
minden zsűritag elismerését
kivívták.
E műveltségi és testmozgásra irányuló vetélkedő tehát
a humanista és reneszánsz
kultúra újbóli megidézésére
összpontosított. Célunk volt,
hogy felhívjuk a mai fiatalság
figyelmét arra, hogy 560 éve is
mennyire fontos volt a sokrétű tudás, s annak elmélyítése,
hiszen ez már akkor is, az élet
szinte minden területén a sikeresség alapkövetelménye volt.
PaedDr. Samu Krisztina
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Látogatás a Pannonhalmi
Bencés Főapátságban

Még május elején vetődött fel az ötlet, hogy a kolozsnémai nyugdíjasotthon lakói
szeretnének ellátogatni a legnagyobb magyarországi bencés apátságba. Az egyházi
intézmény látogatását úgy szerveztük meg, hogy a kolozsnémai nyugdíjasotthon la
kói közös kirándulásra hívták a falu nyugdíjasainak klubjában tevékenykedő szép
korúakat is, így a közös csapatot 20 fő alkotta.
A főapátsági épülettől az első utunk a gimnáziumban e hónapban érettségiző
Millenniumi emlékmű érintésével a Bol- diák, Járfás Ádám lett, aki kedvessen és
dogasszony-kápolnához vezetett, mely- részletesen ismertette velünk a Géza fenek építése az 1741. évben kezdődött és jedelem által 996-ban alapított apátság
eredetileg az apátság közelében élő nem történelmi fejlődését. A Pannonhalmi
magyar anyanyelvű lakosság plébánia- Bencés Főapátság magyar és egyetemes,
temploma volt. A templom alatti kripta egyházi és kulturális jelentőségének és
mindmáig a szerzetesek temetkezőhelye. értékének elismeréseként az épületegyütInnen utunk az idén márciusban átadott test és környékét 1996 decemberében a
lombkoronasétányhoz vezetett, amely világörökség részévé nyilvánították.
közel 80 méter hosszú és hal formája a Látogatásunkat a késő délutáni órákban
kereszténység szimbólumát ábrázolja. Az az arborétum megtekintésével fejeztük
így kialakított kilátó a talajszinttől számí- be.
tott 14 méter magasságban fekszik.
Az értékes kirándulás után és a májusi
A harangok megkondulása nem csak a dél kulturális rendezvényeink lezárásaként
eljövetelét jelezte, számunkra elkezdő- június elsején az otthon lakói „kiénekeldött a főapátság épületeinek (bazilika, al- ték” a májfánkat, majd a gazdagon megtemplom, kerengő és könyvtár) megtekin- terített asztalnál zártuk az ünnepséget.
tése is. Csoportunk vezetője, egy a bencés
Pint Tibor

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara nemzetközi tudományos konferenciát tartott

KIHÍVÁSOK A HOMILETIKAI PALETTÁN

A homiletika, azaz a hit- vagy egyházszónoklattan, az istentisztelet egyik alkotórésze, a prédikációról, egyházi be
szédről, ennek írásáról, elmondásáról szóló gyakorlati teológiai tudomány. Már a legrégibb keresztény korban önál
lóan tárgyaltatott, mint ez szt. Chrysostom De sacerdotio, szent Ágoston De doctrina christiana, Nagy szt. Gergely
Regula pastoralis, Gradanai Lajos Rhetorica christiana és számos más műből kitetszik. Jelenleg mint a lelkipásztor
kodástan lényeges része, kiváló teologiai tudományt képez.
Dr. Somogyi Alfrédnak, a refor- Jelenések könyve homiletikai dr. Nagy Alpár Csaba (Babes- értelmezést, mint a prédikáció
mátus teológia prodékánjának kérdéseiről. Dr. Kocsev Mik- Bolyai Tudományegyetem – elkészítésének egyik alapelebevezető gondolatai után dr. lós (Károli Gáspár Református Kolozsvár) a kreatív szöveg- mét járta körül.
Koppándi Botond (Protestáns Egyetem Hittudományi Kara
Teológiai Intézet, Kolozsvár) – Budapest, Selye J. Egyetem
az USA-ból indult „New Ho- Református Teológiai Kara –
miletic” igehirdetői irányzatról Komárom) Böszörményi Nagy Szeretett felesége halála után a városi panzió lakója lett, de
tartott nagyelőadást. Ezt követ- Iván Kontextuális terápiája nem volt olyan rendezvény, ahol egyszemélyes zenekarként
ték dr. Görözdi Zsolt (Selye J. egy rendszerének homiletikai ne gondoskodott volna a szórakozásról. Átszellemült, érző
Egyetem Református Teológi- alkamazhatóságát vizsgálta. A muzsikáját az Új Pátria lemezsorozat „Csallóközi népzene
ai Kara – Komárom) tézisei a konferencia záró előadásban – Gúta-Nagymegyer-Nemesócsa” című lemeze is őrzi, de
a népzenészek találkozhattak vele a Kecskeméti Népzenei
Találkozón, vagy a Kár
pát-medencei Táncház
zenészek Találkozójának
mesterkurzusán, a szent
endrei Pap-szigeten. Far
kas János Gútán született
Május 26-án Budapesten, a Duna Palotában tartotta meg
1929. március 3-án. Zenei
közgyűlését a Rákóczi Szövetség, ahol tiszteletbeli elnökké
tehetsége korán megnyil
választották Halzl Józsefet. A közgyűlés közel 250 résztve
vánult, családi örökség
vője elfogadta a Rákóczi Szövetség 2017. évi beszámolóját
ként, apró gyerekként
és a 2018. évi program- és költségtervét. A közgyűlésen
vette kezébe a hegedűt és
Halzl József korára és egészségi állapotára hivatkozva le
a vonót. Ennek köszönhe
mondott elnöki tisztségéről.
tően a múlt század ötve
A
Rákóczi
Szövetséget Józsefnek elévülhetetlen érnes-hatvanas éveiben már
1989-ben alapították azzal demei vannak abban, hogy
messze földön híres cigányzenekarával járta az országot.
a szándékkal, hogy kiemelt a szervezet minden időben
Nem csak szolgai módon „lemásolta” az akkoriban ismert
figyelmet fordítson a felvi- megtalálta a közös hangot a
slágereket, hanem saját zenekarára hangszerelte azokat.
déki magyarság oktatásügyé- politikai paletta résztvevőiGondosan vigyázott arra, hogy a népzene soha se keveredjen
nek és kulturális életének vel, ha a felvidéki magyarság
a cigányzene hangzásvilágával.
támogatására. A szervezet érdekei úgy kívánták. A RáDr. Agócs Gergely népzenekutató Farkas János halálával
legismertebb rendezvényei kóczi Szövetség új elnökévé
kapcsolatosan a következőket írta: Akik ismertétek, emlékeza teljesség igénye nélkül a Csáky Csongor korábbi főtitzetek rá a felvételei hallgatásával, akik muzsikáltok is, tanulszentendrei főiskolás tábo- kárt választotta meg. A Szöjatok tisztességgel a hagyatékából, vagy csak igyatok emlékére
rai, a Gloria Victis történelmi vetség régi-új alelnökei: Kun
egy pohár finom vörösbort.”
vetélkedő, a diákutaztatási Ferencz, Makláry-Szalontai
program, illetve a Felvidéki Csaba, Martényi Árpád, NéBeiratkozási Program. A szö- meth Zsolt, Ősi Barnabás,
vetséget közel három évtize- Őry Péter, Tárnok Balázs, Továbbra is vizsgálati fogságban marad az
den keresztül vezető Halzl Varga Róbert.

Elment a prímáskirály

Új elnöke van

a Rákóczi Szövetségnek

Egy kiállítás margójára
Tisztelettel értesítjük kiállításaink látogatóit, hogy

Mayer Éva és Majoros Áron Zsolt
Bölcsők című kiállításáról beszélgetést szervezünk

a kiállító művészekkel, valamint az endometriózis betegség
problémájáról június 8-án 19.30 órakor
a Limes Galériában.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Üdvözlettel
dr. Farkas Veronika művészettörténész

GDPR,
avagy a Facebook esete
az Európai Unióval

Május 25-én életbe lépett az Európai Unió kötelező rendelete
a személyi adatok védelméről. A közszájon forgó nevén csak
„GDPR”-nak becézett rendelet lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az on-line szolgáltatóknál összegyűjtött és tárolt személyes
adataik törlését kérjék. Ahogy Věra Jourová biztos kifejtette:
a rendelet célja, hogy a szociális hálók visszaélési lehetőségeit
korlátozzák, s az emberek maguk ellenőrizhessék, mi történik
személyes adataikkal, ki és milyen célra használja fel azokat,
mit kezd velük, esetleg kiknek értékesíti és milyen célból. Ebből
kifolyólag a rendelet kiköti, hogy a személyi adatok feldolgozásához egyéni adatkezelési engedélyt kell adnia mindenkinek,
illetve hogy jogában áll azt megtagadni, kijelentve: „nem akarom, hogy az adataimat kezeljék, visszakérem őket, felejtsék el,
hogy létezem”.
De hát a bürokrácia attól bürokrácia, hogy a világ dolgai ne legyenek egyszerűek. Igaz ugyan, hogy a szociális hálókon történt
visszaélések ihlették a jogszabályt, de az minden on-line – de
off-line – adatrendszerre is vonatkozik. Az elektronikus ügyintézés minden formájára.
Minisztériumunk már közzétette: mi mindent kell megcselekedniük a GDPR jegyében oktatási intézményeinknek. Amennyiben
ugyanis az óvodák, iskolák, oktatási intézmények informatikai
rendszereikben személyes adatokat tárolnak neveltjeikről, tanulóikról, diákjaikról, s nevükön kívül egyéb adatukat – például a
születésük dátumát, anyjuk nevét, lakhelyüket, hogy melyik osztályt látogatják – is nyilvántartják, esetleg még közzé is teszik,
akkor minden egyes 16 évesnél fiatalabb tanulójuk szülőjétől/
törvényes képviselőjétől írásos engedélyt kell beszerezniük az
ilyen adatkezeléshez és adatközléshez. Ennek az engedélynek
tételesen tartalmaznia kell, hogy milyen adatot milyen célból
kezelhet az oktatási intézmény. (16 éves kortól az engedélyt a
tanuló adja meg.)
Szlovák nyelven az oktatási minisztérium el is készítette ennek
az engedélynek a formanyomtatványát, s annak tudatában, hogy
macerás dolgok következnek, azt is javasolja: mindenhol jelöljenek ki egy adatkezelési felelőst – szlovákul: Data Protection
Officer-t –, s ahogyan ő a közvetlen minisztériumi igazgatás
alá eső intézményekben teszi, úgy cselekedjenek a helyi és megyei önkormányzatok is a saját fenntartású iskoláikban. Ennek
az „Officer”-nek feltehetően bőven lesz feladata, mert mint azt
az oktatási tárca kiberbiztonsági szakértője ecsetelte: össze kell
hangolni az eddigi belső adatvédelmi rendelkezéseket az új európai szabályokkal és be kell vezetni a tételes nyilvántartást az
adatok felhasználását érintő tevékenységekről. (A kiberbiztos
szerint még megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket is
meg kell hozni az elvárt adatbiztonság szavatolása érdekében.)
Mivel a közoktatási törvény nem tartalmazza, hogy a gyerekek,
tanulók, diákok mely személyi adatai tehetők közzé, nyilvánosságra hozataluk különböző újságokban, honlapokon, szociális
hálókon, iskolai faliújságokon adatkezelési hozzájárulás megadásához van kötve. (Kedves újságírók, hallottátok?!) Minden
ilyen esetben szükséges előre kikérni a szülő/törvényes képviselő engedélyét a gyermek adatainak nyilvánosságra hozatala
előtt. Magyarázatként a minisztérium kifejti: „Engedély kell,
ha a családi és utónevet más adattal – születési dátum, iskolai
osztály, a látogatott iskola megjelölése – együtt szerepel a közleményben. Ha az engedély több célt szolgál, tartalmaznia kell
tételesen mindegyik célt.”
Lefordítva emberi nyelvre: egyelőre blokkolni kell az iskolai
honlapokat, a legtöbbjén ugyanis tételesen szerepel az egyes
osztályokba járó gyerekek névsora, ami ugye kétszeresen büntethető cselekmény, merthogy a gyereket egyszerre köti iskolához
és osztályhoz. Vagy: ezentúl az országos szavalóverseny, tanulmányi verseny, rajzverseny, sportverseny stb. győzteseinek neve
csak azt követően hozható nyilvánosságra, ha a szülő megadta a
hozzájárulást… Különben jön a bírság, ami akár 20 millió euróra
is rúghat.
Eszi, nem eszi, nem kap mást – így kommentálják a helyi önkormányzatok tisztségviselői az új rendelkezést, melynek abszurditását is érzik. A szlovák sajtóirodának nyilatkozó egyik
polgármester elmondta, ha egy százéves lakosukat ünnepélyesen
be akarnak jegyezni a falu emlékkönyvébe, nem tehetik meg ezután, mert a nevén kívül a születési dátumát is be kéne írni, s az
ugye már a GDPR alá esik. A másik meg arra mutatott rá, hogy
mindenki nyitott és nyílt közigazgatást akar, közben meg ilyen
korlátozó rendeleteket adnak ki, növelik a papírmunkát, és felesleges macerálásnak, ellenőrzéseknek és büntetéseknek teszik ki a
hivatalokat, de az önkormányzatok költségvetési szervezeteit is.
S akkor még az elektronikus közigazgatási rendszerről, az elektronikus kormányzásról, az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerekről, más egyebekről eddig még egy szó sem
esett… Mark Zuckerberg igazán derűs napokat könyvelhet el.
Őry Péter,
Az MKP OT elnöke

élsportoló

A harcművésznél kábítószert találtak

Még áprilisban hajtott végre rajtaütést Tanyon a kábítószerellenes kommandó, amelynek során bilincsbe verve vitték el a
23 éves N. Ronald szlovák és Európa-bajnok karatékát, aki a Szlovák Kemposzövetség színeit képviselte. A rajtaütés során
bebizonyosodott, hogy a fiatalember olyan nagy mennyiségű kábítószert rejtegetett, amely nem csupán saját „szükséglete
it” szolgálta, de fennáll a kábítószerrel való üzérkedés vádja is.
A tanyiak nem voltak meglepve értékelésekor Milan Belica lett. Megérdemelten örvendett tin csupán annyit árult el, hogy a
az esettel kapcsolatosan, ugyan- megyeelnök is elismerte, és sporttevékenysége kapcsán or- Rendőri Testület Elnöksége alá
is már nekik is feltűnt, hogy túl példaképül állította szorgalma szágos népszerűségnek, viszont tartozó Nemzeti Bűnüldözési
sokan és nem éppen bizalom- és kitartása miatt. Két évvel senki sem gondolt arra, hogy Ügynökség Tanyon egy szegerjesztő egyének látogatták a korábban az érsekújvári pol- neve összefüggésbe hozható a mélyt letartóztatott és előzetes
csallóközaranyosi származású, gármester tüntette ki sportered- kábítószerkereskedelemmel. A letartóztatásba vett. A további
de falujukban lakó fiatalembert. ményeinek elismeréseképpen. rendőrség az üggyel kapcsolat- nyomozás zavartalansága érSporttevékenységét 2016-ban Akkor a sportoló a törökországi ban eléggé szűkszavúan nyilat- dekében mást nem árultak el
a megye legjobb sportolóinak világbajnokságon bronzérmes kozott. Szóvivőjük, Wäld Mar- az ügyről.
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Növényvédelem

Nehéz választás

Nyári teendők a kertekben

Egyes zöldségféléket, mint
a sárgarépa, a saláta és a cukorrépa, meg kell ritkítani.
A ritkítással biztosítani lehet
a megfelelő légáramlást (ez
több betegségtől is megvédi a növényeket), valamint
több víz és műtrágya jut így
a növényeknek. Ugyanakkor
a megmaradt egyedeknek
nagyobb területük lesz tápanyagfelvételre és növekedésre is.
A paradicsomot ki kell támasztani, hogy a termés ne
érje el a földet, és meg kell
akadályozni a levelek elszáradását.
A szőlő esetében, a tőtől a virágokig mindenhonnan el kell
távolítani a fattyúhajtásokat,
így a növény nem a terjeszkedésre, hanem a termésre fekteti a hangsúlyt.
A hosszú szezonú növények
köré ajánlatos levelekből,
szalmából vagy szénából
talajtakarót helyezni, megakadályozandó a talaj kiszáradását és a gyomnövények
elszaporodását. A gazos szénát nem szabad talajtakarónak használni.
Most, hogy befejeződtek az
ültetések, elkezdődik a harc
a rovarokkal, a kártevőkkel,
a betegségekkel és a gyomokkal!
Az olyan kártevők, mint a
káposztalepke (jobbra), a
káposztabolha, a krumplibogár, vagy az uborkabogár rövid időn belül,
már az ültetés után nagy
károkat tudnak okozni a
növényekben. Egy vékony, poliészterszálakkal

szőtt takaró, amely a fényt és a
vizet átengedi, jó segítség lehet
a kártevőkkel szemben. A takarót a talajhoz kell rögzíteni, és
virágzáskor el kell távolítani.
A dinnyét, a paradicsomot, a
káposztaféléket és az uborkát
meg kell védeni a lárváktól.
Ez úgy érhető el, hogy a növények tövéhez kartongallért
helyezünk. A gallért 2 cm-re a
földbe kell süllyeszteni, és 7-8
cm a magasságban kell lennie a
talajtól.
A kajszi és az őszibarack sok
gyümölcsöt fejlesztenek kedvező virágzás után. Nagyon fontos kiritkítani a gyümölcsöket,
hogy a termőrügyek kifejlődhessenek a következő évben is.
A ritkítás akkor jó, ha minden
szomszédos gyümölcs között
elférne egy harmadik is. Ezt
végezzük szakaszosan, 2-3 napos időközökben egy-két ágról
tisztítva a gyümölcsöket. Addig folytassuk a munkát, amíg
a kajszi és az őszibarack csonthéja megkeményedik. Ritkítsuk meg az alma- és körtefák
termését is. Az egy csomóban
fejlődő gyümölcskezdemények
közül a 2-3 legfejlettebbet neveljük fel. Ha a ritkításhoz ollót használunk, a megmaradók
nem sérülnek.
Az őszibarackot több jelentős

kártevő ellen permetezzük,
ezek: a keleti gyümölcsmoly
hernyói, a kaliforniai és szilvapajzstetű lárvái, a hamvas
őszibarack-levéltetvek és a
takácsatkák. Figyeljünk az
előírt élelmezés-egészségügyi
várakozási időre, főleg a korai
fajtáknál. A kajszit és a mandulát a keleti gyümölcsmoly,
a pajzstetvek, a gnomónia és a
varasodás ellen permetezzük,
a szilvát és a ringlót a szilvamoly, a pajzstetvek, a takácsatkák és a levélbetegségek ellen.
Kéregmoly ellen is kezeljük a
törzset. A mogyoróormányos
elpusztítása érdekében kezeljük a mogyoróbokrokat is a
gyümölcsfák
molykártevői
ellen használt permetlével. 10
nap múlva ismételjük meg a
permetezést.
Júniusban már nem kell fagytól tartani (remélhetőleg!),
így kiültethető a dália is. Termékeny, jó vízvezetésű talajt
igényel, és naponta 6 órát kell,
hogy süsse a nap. Ha homokos
vagy agyagos talajba kerül, a
talajt néhány héttel az ültetés
előtt szerves trágyával, komposzttal elő kell készíteni. A
talajt be kell vizsgáltatni, és
az eredmény ismeretében kell
adagolni a műtrágyát. Ha megfelelő mennyiségű tápanyag
van a talajban (pl. foszfor),
akkor nincs szükség további
műtrágyázásra, az csak szenynyezné a talajt.
– la –

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
Büszkén meséli a farmer a kocsmában:
– Csodálatos gyógyszert írt fel az állatorvos a bikámnak.
A szegény jószág az utóbbi időben már
összecsuklott, ha csak ránézett egy tehén, de amióta az új orvosságot kapja,
hárommal is elbánik naponta.
– Miféle gyógyszer az, Mike?
– Tudja a fene, de olyan jó fahéjas íze van.

A jó tanulmányi
eredményért
ajándékozzon
könyvet!

A könyvüzletben egy szőke csajszi arra
kéri az eladót, ajánljon neki olvasnivalót.
– Valami könnyűt? – kérdi tőle az eladó.
– Nem számít, autóval vagyok.
Az egyik skót asszonytól kérdezi a
szomszédja:
– Mondd, hogy lehet, hogy mióta a
nagyfiad orvos lett, azóta folyton beteg nálatok az egész család?
– Tudod, azóta nem kerül semmibe...

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nem szereti, ha pletykálnak önről, ezért nem is szokott belefolyni a másokról szóló híresztelések terjesztésébe. Ezzel sokak bizalmát kiérdemli, emiatt
nem is terjesztenek önről híreket és így a környezetében élők,
illetve dolgozók nagyon megbízhatónak tartják.
HALAK (február 21. – március 20.) Ha úgy érzi, kevés öröm
és szépség van az életében, tegyen érte, hogy ez megváltozzon! Lepje meg szeretteit olyasmivel, aminek tényleg örülnének! Kezdjen bele olyan új tevékenységekbe, amelyek mindig is érdekelték, de elképzeléseit eddig valahogy nem vette
komolyan! Itt az ideje, hogy szabad perceiben hódoljon titkolt
hobbijának.
KOS (március 21 – április 20.) Igazán kellemes ez a hét. Nem
csak munkahelyén, hanem otthonában is mindenki elégedett
önnel, csupa pozitív visszajelzést kap, ami tovább növeli jó
hangulatát. Mások elfogadása segít megismerni saját hibáit és
gyenge pontjait, ami által elfogadóbbá és nyitottabbá válik.
BIKA (április 21. – május 20.) Ön képes és hajlandó is a
változásra, bár néha csak azért változtat, hogy valami újba
kezdhessen. Ne ugorjon bele akármibe! Ha csak az újdonság
varázsa miatt lép, olyan következményekkel kell számolnia,
amelyek nem csak önt érintik kellemetlenül. Legyen továbbra
is megfontolt és következetes.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Minden kapcsolatért tennie
kell ahhoz, hogy életképes maradjon. Ez igaz a barátságra is, ezt is ápolni kell, hogy kölcsönösen számíthassanak
egymásra. Ha egyre ritkábban találkozik barátaival, egyre
inkább eltávolodnak egymástól, míg végül menthetetlenül
érdektelenné válnak.
RÁK (június 22. – július 22.) Egészséges önbizalma segíthet egy jobb munkalehetőség elnyerésében. Ehhez persze az
kell, hogy reálisan mérje fel a követelményeket! Akkor is
őrizze meg nyugalmát és rálátását a helyzetre, ha ön körül
mindenki elvesztette a fejét! Maradjon tárgyilagos, használja az eszét!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Legyen rugalmasabb családi vagy munkahelyi vitákban és látszólagos engedékenysége hamarosan megtérül, és érvényesítheti akaratát.
Ezen a héten különösen figyeljen oda, mit és mennyit fogyaszt! Ha egyoldalúan táplálkozik, hamar megjelenhetnek
az első hiánytünetek.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Életének több területe is megérett a változtatásra, újításra. Ne féljen ezektől,
inkább élvezze, tekintse kihívásnak az újdonságokat! Ha
már ismeri saját gyenge pontjait, keressen maga mellé olyan
társat, aki kiegészíti, aki rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek önből hiányoznak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Könnyen túlzásokba eshet, ha csak azt veszi figyelembe, hogy mire lenne
szüksége jelen pillanatban, és nem gondolkozik hosszabb
távon. Kedvese hálás lenne most, ha őszintén elmondhatná önnek, mi bántja vagy mi miatt érzi magát szomorúnak.
Kellemes lesz a vigasztalás!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezen a héten válaszsza el szigorúan a személyes dolgokat és a hivatását. Akkor
tud helyesen dönteni, ha ki tudja zárni érzelmeit és csak az
eszére hallgat. Látnia kell a következményeket és egyúttal a
lehetőségeit is. Gondolkodjon reálisan és kérje ki több érintett
véleményét.
NYILAS (november 23. – december 21.) A munkára szánt idejét olyan tevékenységekre fordítsa, amelyek segítenek megvalósítani álmait. Minél inkább ezzel foglalkozik, annál hamarabb
válik valóra. Ez azonban még rengeteg energiát és odafigyelést
igényel. Munkája eredményeit figyelje úgy, mint egy fa első terméseit és készüljön fel a nyaralásra.
BAK (december 22. – január 20.) Több ajánlatot is kap mostanában, amelyek ígéretesebbek, mint mostani munkahelye, de
valójában nem hoznának lényeges változásokat. Legyen megfontolt az állásváltoztatással kapcsolatban és ne csak az anyagi
szempontot vegye figyelembe, hanem azt is, mennyi szabadideje marad.
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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
ápolónőket keresünk.
Tel.: 0907 163 386
Prenajmem veľký 3-izbový byt aj s garážou
(alebo bez garáže) pri OD Ister v Komáre od 10.
júna 2018. Tel.: 0907 373 611.

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
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
június 9-től 15-ig

M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

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. 30 Me s é k , 12 .4 0 G y i l ko s s o r o k (a m e r.), 13.45
Sz e r el m i b ájit a l (a m e r.),
15. 50
Az
ű r fog ó c s k a
(a m e r.), 18 .0 0 Té nye k ,
18 . 55 Tit a n ic (a m e r.),
2 3.15 H a t á r t a l a n s z e r e l e m ( g ö r ög), 1.45 A z el s ő
b e ve t é s (n é m e t- a n g ol)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 13.30
Döglöt t a k t á k (a mer.),
14.30
Halálos
feg yver (a mer.), 15.40 A sas
(a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz plusz , 20.0 0
Verd á k 2 (a mer.), 22.0 0 A
feláldoz hatók 3 (a mer.),
0.40 Gyémá nt kön nyek
(a mer.)

RTL II

8.35 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.40 Több, mint
testőr (amer.), 12.50 Éjjel-nappal sz ülők (amer.),
13.20
Gyil kos
sorok
(amer.), 14.25 Zor ro álarca (amer.), 17.25 R ipost,
18.00 Tények, 18.55 Bazi
nag y görög lagzi (amer.kanadai), 21.00 Ju rassic
park (amer.), 23.35 Csak
lazán! (amer.)

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 10.45 A
Muzsika tv bemutatja, 14.00
Profi a konyhámban, 15.40
Ahol a hősök születnek
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Bosszúállók (amer.), 21.55
John Carter (amer.), 1.15 A
véreskezű (amer.)

9.30
Hupikék
törpikék
(amer.), 10.00 Taxi (francia), 11.00 Ördögi út a boldogsághoz (amer.), 15.00 A
gyanú árnyékában, 20.00
Az éhezők viadala (amer.),
22.20 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 23.15 Harc a
szabadságért (amer.)

RTL II

M2

M2

11.45 Góg yi felüg yelő,
12.45 Rozsdalovag, 13.25
Bobby és Bill, 14.50 Lu mpensti k li, 16.40 Micimackó, 18.15 Csapd le, csimpán z!
(amer.-kanadai),
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Én vag yok it t, 22.45
M R 2 A k usz ti k a Müpából,
1.05 K r ízispont (amer.)

Duna tv

9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 14. 30 Ta p p a n c s , a
m e s t e r d e t e k t í v (n é m e t),
15. 2 5 Me z t el e n d i plo m a t a (m a g y a r), 17.0 0
Gaszt roangyal,
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 yny á r i k a l a n d (m a g y a r),
2 0. 35 Sz e n t G yö r g y é s a
s á r k á ny (n é m e t- a n gol),
2 2 .15 A m i b e n e m h a l s z
b el e ...
(c s e h s z lov á k),
2 3.10 Eg y s z ö s z i s z e r el m e (c s e h s z lov á k)

Duna World

11.15 Halálos csók (mag ya r), 13.20 Dok u ment u m f il m , 14.45 Csalá dba r át , 16.20 Új idők új
d alai, 18.50 Té rké p, 19.20
Í zőr zők , 20.0 0 Dok u zóna ,
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

Pozsony 1

12.25 Mit tudom én, 14.00
A szerelem illata (szlovák), 15.45 El Dorado
(amer.), 17.55 Úttalan
utakon, 18.25 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.30 A test titkai, 21.30
Talkshow, 22.25 Cadillac
Records (amer.)

Pozsony 2

12.35 Tudományos magazin, 13.55 Farmereknek,
14.20 Vadászok magazinja, 15.05 Bajnokok Ligája
magazin, 16.00 Kerékpározás, 17.30 Kenu Eb,
18.30 Esti mese, 19.50
Hírek, 20.10 Őrangyalok,
20.40 A jómadarak viszszatérnek (csehszlovák),
22.30 Wolf Hall (angol)

Markíza tv

7.30 Scooby-Doo (amer.),
8.20 A tánc a szenvedélyem (amer.), 10.20 Szupersztár,
13.40
Norbit
(amer.), 15.45 Cuky Luky
(szlovák), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A
bérgyilkos testőre (amer.),
23.05 Tökéletes ban k rablás (amer.), 0.50 A veszélyes szövetséges (amer.)

JOJ TV

9.10 Gumimacik (amer.),
10.10
Viszlát,
nagyi!,
11.25
Nagy
durranás
(amer.), 13.30 Játék az életért (amer.), 16.30 Minden,
amit szeretek, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Az én vőlegényem, a te
szeretőd (amer.), 23.05 Az
igazság védője (amer.)

10.15 Ördögi út a boldogsághoz (amer.), 12.20
Karácsony (amer.), 14.10
Segítség, bajban vagyok!,
19.10 Bérgyilkosék (amer.),
21.00
Terhes
társaság
(amer.), 23.00 Az éhezők
viadala (amer.)
12.45 Rozsd alovag, 13.25
Bobby és Bill, 14.15 Hollócsk a , a k is rosszcsont ,
14.50 A csillag t allé rok
(német), 16.15 D r. Plü ssi,
16.40 M ici ma ckó, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 Csapd
le, csi mpá n z! (a me r.),
20.15 Tut i g i m i (a me r.),
21.10 A m i d r ága k isf iu n k
(a me r.), 23.45 M it gondolsz , k i vag y?

Duna tv

M1

HÉTFŐ

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

TV2

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 Hegyi doktor újra
rendel (német), 20.00 Pénzt
vagy éveket!, 21.25 Ezek
megőrültek!, 22.35 Világok
harca (amer.), 1.15 Tények
extra

RTL Klub

RTL II

RTL II

12.30 Segítség, bajban vagyok!, 13.30 A gyanú árnyékában, 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 Süsü, a sárkány (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
Melissa és Joey (amer.), 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Akusztik, 0.45 Zorro (kolumbiai)

Duna World

Pozsony 2

10.30 Kenu Eb, 12.20
O r ient á ciók , 13.0 0 Kenu
Eb, 14.35 Sz í nészlegend á k , 16.0 0 Ke rék pá rozá s,
17.35 A z ajtó mögöt t ,
18.30 Est i mese, 19.50
H í r a dó, 20.10 Self r idge
ú r (a ngol), 21.45 A napos
old al (f r a ncia-br a z il)

Markíza tv

7.30 Scooby-Doo (amer.),
9.25 Norbit (amer.), 11.25
Chart Show, 13.30 Csapás
a múltból (amer.), 15.45
Fék nélkül (amer.), 17.30
Konyha, 18.05 Szomszédok
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.25 Szupersztár, 23.30
Kettős vád (kanadai-német), 1.50 A bérgyilkos
testőre (amer.)

JOJ TV

8.50 Az első nyaralásom,
10.10 Geissenék, 11.10
X-Men (amer.), 13.20 Jöttünk, láttunk, visszamennénk (francia), 15.50 Új
kertek, 16.50 A nyaraló,
17.55 Új lakások, 19.00
Krimi,
19.30
Híradó,
20.35 Labirintus: Tűzfészek (amer.), 23.35 MacGruber (amer.), 1.30 Örök
lányok (amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Fókusz, 13.50 Szulejmán (török), 15.00 Éjjel-nappal Budapest, 16.15
Story Extra, 16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05 Fókusz, 19.40
Barátok közt, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Dr.
Csont (amer.), 0.00 A zöld
íjász (amer.)

10.35 Vi r t uózok , 13.20
Nag yok , 13.50 A z élet
temploma (mag ya r), 15.50
Isme rd meg!, 18.50 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
Ö rök t ű z ,
22.30
Hog y
volt?, 1.55 Da n kó Pist a
13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
14. 35 A g a t h a C h r i s t ie:
Poi r o t , 16 . 2 0 Ny a r a l á s
a n g y a l l a l (c s e h), 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. 30 R i v á l i s o k
(n é m e t), 2 3. 2 5 Poi r o t
(a n g ol)

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 Hegyi doktor (német),
20.00 Pénzt vagy éveket!,
21.25 Ezek megőrültek!,
22.45 NCIS (amer.), 1.15
Lángoló Chicago (amer.)
5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.50 Szulejmán (török),
15.00 Éjjel-nappal Budapest, 16.15 Story Extra,
16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.35 Válótársak (magyar), 22.35 Castle
(amer.), 0.10 A zöld íjász
(amer.)

Duna tv

Pozsony 1

KEDD

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

12.45 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.15 Un iver z u m,
14.10 Mú zeu mt ú ra , 14.40
Rex Rómába n (németolasz), 15.30 Da n kó Pist a (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.35 Brow n at ya
(a ngol), 19.30 Mag ya rország, szeretlek!, 21.05
V. Hen r i k (a ngol), 23.25
Brook ly n
leg mérgesebb
embere (a mer.)

Duna World

M1

13.15 A múlt ár nyékában
(szlovák), 15.15 Erdészház Fal kenauban (német),
16.10 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 NCIS
(amer.), 23.15 A bostoni
hasfel metsző esete (amer.)

M1

SZERDA

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

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 Hegyi doktor (német),
20.00 Pénzt vagy éveket!,
21.25 Ezek megőrültek!,
22.35 Hollywoodi őrjárat
(amer.)

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.50 Szulejmán (török),
15.00 Éjjel-nappal Budapest, 16.15 Story Extra,
16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Keresem a
családom, 22.40 Szulejmán
(török), 0.20 A zöld íjász
(amer.)

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.50 Szulejmán (török),
15.00 Éjjel-nappal Budapest, 16.15 Story extra,
16.45 A szeretet útján (török), 18.00 Híradó, 19.05
Fókusz,
19.40
Barátok
közt, 20.20 Éjjel-nappal
Budapest, 21.30 Válótársak (magyar), 22.40 Castle
(amer.)

RTL II

M2

12.15 Süsü, a sárkány (magyar),
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)

M2

12.15 Süsü, a sárkány (magyar), 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.), 23.05 Premier
(amer.)

Duna World

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), 22.35 Szívzűr
(magyar)

Duna World

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 19.00 Híradó, 20.30 Marie-Francine
(francia), 22.00 Az ajtó mögött, 22.40 A pótanya (szlovák)

Pozsony 2

Pozsony 2

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.50 Családi történetek, 12.55 Monk (amer.),
14.50 Jószomszédi viszonyok, 17.25 Reflex, 17.55
Családi esetek, 19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.25 Másnaposok 3 (amer.), 23.30 Monk
(amer.)

RTL Klub

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 Hegyi doktor (német),
20.00 Pénzt vagy éveket!,
21.25 Ezek megőrültek!,
22.35 Joy (amer.), 1.45 Érj
el! (amer.)

M2

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, 23.20 Profik

Markíza

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 Hegyi doktor (német),
20.00 Pénzt vagy éveket!,
21.25 Ezek megőrültek!,
22.45 NCIS (amer.)

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.)

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 16.55 A második lehetőség (lengyel),
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.30
Randevú a halállal (amer.),
22.10 Gyilkosságok (francia), 23.45 Profik

13.15 Úton, 14.25 Park,
15.25 Nemzetiségi magazin, 16.00 Kerékpározás,
17.45 Celebek, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
A diagnózis, 21.30 Fehér
varjak, 22.25 A burzsoázia
rejtett bájai (francia)

TV2

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

12.30 Segítség, bajban vagyok!, 13.30 A gyanú árnyékában, 14.30 Showder Klub,
16.00 Oltári csajok (magyar),
17.00 Segítség, bajban vagyok!, 19.00 Showder Klub,
20.00 A konyhafőnök VIP,
22.00 Showder Klub Best of,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

11.35 Ragaszkodom a szerelemhez (magyar), 13.20
Magyar gazda, 13.45 Noé
barátai, 14.50 Család-barát, 16.25 Nemzetiségi
magazinok, 17.25 Ízőrzők, 18.00 Gasztroangyal,
19.00 Itthon vagy!, 19.30
Magyarország, szeretlek!,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló, 23.55 Mindenki
akadémiája

Pozsony 1

M1

10.00 A konyhafőnök VIP,
11.30 Oltári csajok (magyar),
12.30 Segítség, bajban vagyok!, 13.30 A gyanú árnyékában, 14.30 Showder Klub,
16.00 Oltári csajok (magyar),
17.00 Segítség, bajban vagyok!, 20.00 A konyhafőnök
VIP, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

RTL II

11.15 Hullámzó vőlegény
(magyar), 13.40 Szerelmes földrajz, 14.10 Térkép,
14.40 Család-barát, 16.15
Nemzetiségi
magazinok,
17.30 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 19.25 Hazajáró,
20.00 Banán, pumpa, kurbli,
21.35 Ridikül, 22.35 Honfoglaló

11.30 Erdélyi kastély (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Életkor, 13.45 Ízőrzők,
14.20 Öt kontinens, 14.55
Család-barát, 16.30 Roma
magazin, 17.00 Domovina,
17.30 Ízőrzők, 18.10 Gasztroangyal, 19.1 Itthon vagy!,
19.25 Összefoglaló a torockói Duna Napról, 20.00
Hogy volt?, 21.35 Ridikül,
22.35 Az ismeretlen Perczel Zita

CSÜTÖRTÖK
M1

Pozsony 1

13.30 Amit nem töröl el az idő
sem, 14.30 Tudományos magazin, 15.25 Ruszin magazin,
16.00 Kerékpározás, 17.45
Celebek, 18.30 Esti mese,
19.50 Híradó, 20.10 Titkos
dokumentumok, 21.00 Feltámadás, 22.25 Talkshow

Markíza tv

10.50 Jószomszédi viszonyok, 11.45 Családi történetek, 12.50 Monk (amer.),
14.50 Jószomszédi viszonyok, 17.25 Reflex, 17.55
Apukák,
19.00
Híradó,
20.30 A legnagyobb győztes,
22.00 Családi történetek,
0.10 Monk (amer.)

JOJ TV

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45 Inkognitó, 14.00 Doktor House
(amer.), 15.00 Dr. Tökéletes,
16.00 Rendőrök akcióban,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.10
Szórakoztató műsorok, 0.05
Zsaruvér (amer.)

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 t úl

Pozsony 1

Pozsony 2

12.30 Kerékpározás, 14.30
A diagnózis, 15.25 Magyar
magazin, 16.00 Kerékpározás, 17.45 Celebek, 18.30
Esti mese, 19.00 Atlétika,
21.10
Dokumentumfilm,
22.30 Művészetek

Markíza tv

11.55 Családi tör ténetek,
13.00 Mon k (amer.), 14.55
Jószomszédi
viszonyok,
16.00 Családi tör ténetek,
17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Családi tör ténetek, 19.00 Híradó, 20.30
Char t Show, 22.35 K redenc, 23.45 Családi tör ténetek, 0.40 Mon k (amer.)

JOJ TV

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 Híradó, 20.35 Nálunk,
otthon (szlovák), 21.55 Áll
az alku!, 23.00 Korrupt rendőrök (amer.), 0.00 Zsaruvér
(amer.)

12.15 Süsü, a sárkány (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 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, 12.50 Jamie 30 perces kajái, 13.15
Honfoglaló, 14.05 A múlt
ár nyékában
(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 Szerelmi játszma (amer.)

Duna World

11.30 Ítéletidő (magyar),
13.20 Kék bolygó, 13.45
Opera Café, 14.15 Magyar
krónika, 14.50 Családbarát, 16.25 Nemzetiségi
magazinok, 17.30 Ízőrzők,
18.05 Gasztroangyal, 19.00
Itthon vagy!, 19.25 Hazajáró, 19.55 Röplabda közvetítés, 21.45 Ridikül

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjün k a ker tbe!, 14.25
A holnapi újságok, 16.00
Labdar úgó vb, 19.00 Híradó, 20.30 Arany idők,
21.35 Az eltökélt asszony
(olasz), 23.20 Tör vény és
rend, 0.40 Az eltökélt aszszony (olasz)

Pozsony 2

11.50 Tör pék, 12.55 A
tavak titkos élete, 14.25
Művészetek, 15.20 Roma
magazin, 16.00 Kerékpározás, 17.55 Nem mindennapi történetek, 18.30 Esti
mese, 19.50 Hírek, 20.10
Dokumentumfilm,
22.25
Labdar úgó vb

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

RTL Klub

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.50 Szulejmán (török),
15.00 Éjjel-nappal Budapest,
16.15 Story extra, 16.45 A
szeretet útján (török), 18.00
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.40
Barátok közt, 20.20 Éjjelnappal Budapest, 21.30 Halálos fegyver (amer.), 22.35
Showder Klub

RTL II

11.30 Oltári csajok (magyar),
12.30 Segítség, bajban vagyok!, 13.30 A gyanú árnyékában, 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 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, 20.15 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), 16.10 A
hegyi doktor (német), 17.00
Ridikül, 18.35 Sorsok útvesztője
(török),
19.30
Honfoglaló, 20.25 Anna
Karenina (francia-angol),
22.40 Életrevalók (francia),
1.35 Tóth János (magyar)

Duna World

11.15 A farkas (magyar),
13.20 Kosár, 13.45 Rúzs
és selyem, 14.50 Családbarát, 16.55 Öt kontinens, 17.30 Ízőrzők, 18.00
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, 19.00
Híradó, 19.40 Labdarúgó
vb, 22.55 Kill Bill 2 (amer.),
1.10 Profik

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.30
A lovak visszatérte, 13.30
Labdar úgó vb, 16.05 Kerékpározás, 16.30 Labdr úgó vb, 19.55 Hírek, 20.15
A család, 20.45 Nyugtalan
szerelem (szlovák), 22.00
Már megint itt van (német),
0.45 Labdaraúgó vb

Markíza tv

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 Monk (amer.), 14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55
Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Családi torténetek, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni, 22.45 Családi történetek, 23.40 Monk
(amer.)

10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi tör ténetek, 12.55 Mon k (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 15.55 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Hí radó, 20.30 Kameňák
(cseh), 22.45 A feláldozhatók (amer.), 0.50 Mon k
(amer.)

JOJ TV

JOJ TV

12.20 Topsztár, 12.45
Inkognitó, 14.00 Doktor House (amer.), 15.00
Dr. Tökéletes (szlovák),
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 Inkognitó, 23.05 Az
első nyaralásom (amer.)

12.35 Topsztár, 13.00
Inkognitó, 14.15 Doktor
House (amer.), 15.15 Nálunk otthon, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 H í r a dó, 20.35 Minden, amit szeretek, 23.00
12 kör (amer.), 1.00 A sötétség 30 napja (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június
9-én Félix
június
10-én Margit
június
11-én Barnabás
június
12-én Villő
június
13-án Antal, Anett
június
14-én Vazul
június
15-én Jolán
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: az ipolysági Asztalos Dávid és a gútai Tóth Emese,
a libádi Mókus Vojtech és a kéméndi Gyurácsová Monika,
gútai Zuber Tamás és Varsányi Tímea, az ímelyi Kováč Ľudovít és a gútai Árgyusiová Simona.

Stroganoff leves
Hozzávalók:
2 ek olívaolaj vagy vaj
1 kg lapocka felkockázva
(vagy bélszín)
1 ek mustár
1 ½ dl vörösbor
1 ½ l marha alaplé
1 kisebb hagyma apróra vágva
3 gerezd fokhagyma apróra
vágva
25 dkg csiperke felszeletelve
só, bors
25 dkg száraztészta
petrezselyem a díszítéshez
15 dkg tejföl + a tálaláshoz
Elkészítése:
A felkockázott lapockát egy vastag falú mély lábosban adagokban, magas lángon pirítsuk meg, majd az utolsó adagnál adjuk
hozzá a felaprított hagymát és a fokhagymát. Ha üvegesre párolódott a hagyma, adjuk hozzá a mustárt, majd öntsük fel a vörösborral, kapargassuk fel a lábos aljáról a darabokat, majd, ha már kb.
a felét elforrta, adjuk hozzá az alaplevet. Forraljuk fel, fedjük le,
és alacsony lángon (közel 2 órát) főzzük mindaddig, míg teljesen
meg nem puhul a hús. Ha a levest bélszínnel készítjük, akkor az
apróra vágott bélszínt pirítsuk meg, tegyük félre, és csak a végén
adjuk a leveshez. Ha a hús puha, adjuk a leveshez a felszeletelt
gombát és a tésztát, és sózzuk, borsozzuk. Ha a tészta is puha,
vegyük le a tűzről, és keverjük bele a tejfölt, és már tálalhatjuk is:
merjük ki a levest a tányérokba, minden tálra pöttyentsünk egy
kevés tejfölt és szórjuk meg apróra vágott petrezselyemmel.

Cseresznyés galette

Hozzávalók:

Tészta hozzávalói:
20 dkg liszt
10 dkg vaj
1-2 ek tejföl
1 ek hideg víz
csipet só
1 cs vaníliás cukor
Töltelék hozzávalói:
2-3 marék dió
25 dkg mascarpone
barna cukor
1 cs vaníliás cukor
reszelt citromhéj

fahéj
cseresznye
1 db tojás

Elkészítése:
A lisztet egy csipet sóval és ségétől függően lehet, hogy
a vaníliás cukorral egy tálba ennyi is elég.)
ÚJSZÜLÖTTEK
tesszük, és összekeverjük. Ez- Végül folpackba csomagolután hozzáadjuk a vajat, majd va a hűtőszekrénybe tesszük
Komáromban született: a komáromi Cibuľa Denis,
gyors mozdulatokkal össze- legalább 60 percre pihentetni
Méhes Zalán, Ďuríček Tomáš, Farkas Bianka, Mátyámorzsoljuk, hogy jó morzsalé- a tésztát.
si Viktória, Cséfalvay Liza, Ollé Zsolt Damian és Hajdú
kos legyen. Végül beletesszük Közben elkészítjük a tölteléMáté, a gútai Kerti Valentin, Bakay Nikolas és Szalai Dakanalanként a tejfölt és a vi- ket. Először a dió pörkölésémian, a nemesócsai Nagy-Majer Fanni, magyarizsépi Rácz
zet, majd összegyúrjuk, hogy vel kell kezdeni.
János Maximiliáno, az ekeli Vida Alíz, az ógyallai Kokönnyen nyújtható legyen. Egy tepsibe beletesszük a
váčová Chanel és Radošicka Viktória, az érsekújvári Paál
(Először csak 1 ek tejföl ke- diót, majd előmelegített süZara, a párkányi Hošťák Noel, a kéméndi Bederna András,
rüljön bele, mert a liszt minő- tőben közepes lángon 5-6
a lévai Gubík Enikő Nikolett, a vezekényi Chudoba Ondpercig pirítjuk. (Akkor jó,
rej, a lándori Lakatoš Dániel, a karvai Kovács Szeverényi
ha már szép színt kapott a
dió, de figyelni kell, nehogy
Kristóf, a marcelházai Jančík Dominik, a kisújfalusi Zsommegégjen!) A sütőből kivéve
bor Mátyás, az újgyallai Kasanovská Dominika, a csöllei
teljesen kihűtjük, majd ledaŠkulibová Dominika és a muzslai Mešinová Natália.
ráljuk.
H A L Á L O Z Á S
A mascarponét simára keverjük az ízlés szerinti menyAz elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a kományiségű barna cukorral, a
romi Kyseľ Štefan (78 éves), Szabados Károly (68 éves)
vaníliás cukorral és a reszelt
Fazekaš Štefan (69 éves), Egyedová Alžbeta (65 éves),
citromhéjjal. Ezután hozzáMezeiová Adela (60 éves), Polláková Julianna (72 éves) és
keverjük a ledarált-pörkölt
Szabóová Elena (81 éves), a gútai Farkas János (90 éves),
diót is.
Vas Mária (68 éves) és Lukáčová Helena (92 éves), a cserA cseresznyét megmossuk, kiháti Szarka József (32 éves), a gyulamajori Tarics János (84
magozzuk, és lecsepegtetjük.
éves), a tanyi Szakál István (79 éves), valamint a nemesóA tésztát kivesszük a hűtőből,
majd jó vékonyra kinyújtjuk.
csai Paradi Sándor (77 éves).
Emléküket megőrizzük!
(Én sütőpapírra tettem rá, és
úgy nyújtottam ki, így nem
ragadt le a tészta.)
A kinyújtott tésztából 3-4 kör
alakot kivágunk. (Egy fedőt
tegyünk rá, és azt vágjuk
körbe, nagyságától függően,
3-4 kör lesz belőle.) Mindegyik kör közepére rákanalazzuk a mascarponés-diós
krémet, majd elsimítjuk úgy,
hogy maradjon a szélétől kb.
2 cm-es üres tésztacsík. Ezután megpakoljuk a krém teKilenc éremmel gazdagodva térhettek haza a komáromi evezősök a Pozsony melletti zemnyíki tejét magozott cseresznyével,
tavon megrendezett kajak maraton szlovákiai bajnokságáról. Három arany-, négy ezüst- és majd megszórjuk egy kevés
két bronzérmük mellé számos pontszerző helyet is szereztek, így az összesítésben a komáromi- barna cukorral és őrölt fahéjak a második helyen végeztek.
jal. Végül az üresen maradt
tésztarészt szépen felhajtoA bajnokságon 18 szakosztály aranyérmet szerzett Doktorík
Részeredmények:
indított legénységet a 13 évestől Jakub, Tóth Lajos és Konečná K1 juniorok 21 500 m: ... 3. Ujvári gatjuk a töltelékre.
a szenior kategóriáig, miközben Anita. Ezüstérmes lett Doktorík Marko (01:41:09.44), ... 10. Farkas Az egész tojást felverjük,
a verseny a 12 900 m, 21 500 m, Dominik, Bugár Réka, Léránt Erik (01:51:41.69) * K1 kadétok majd megkenjük vele a tész25 800 m, illetve a férfiak korosz- Lucas és Grolmusová Bibiána. 17 200 m: ... 5. Peter Schrimpel tát, és megszórjuk apróra
tályában a 30 100 m-es távon zaj- Bronzérmes lett Farkaš Tomáš, és (01:25:46.27) * 1 nők 25 800 m: összedarabolt dióval. (Ezt a
lott. A komáromiak 16 versenyző- Ujvári Marko, akik az utánpótlás 1. Konečná Anita (02:18:59.41), 2. diót nem kell előtte megpörjüket ültették kajakokba.
felkészültségét igazolták. Itt a 30 Grolmusová Bibiána (02:33:12.61) kölni, mert különben sütés
Szlovák bajnoki címet, azaz kajakozó között az 5. lett Schrim- * K1 veteránok 12 900 m: ...4. közben megég!)
pel Peter.
Zirkelbach Gabriel (01:01:04.93) Egy tepsit kibélelünk süA legnagyobb küzdelmet a ka- * K1 14 éves fiúk 12 900 m: 1. tőpapírral, majd egymástól
Árnyékolástechnika
détkorosztály futamai jelentették, Doktorík Jakub (01:01:32.33), ...7. kicsit távolabb ráhelyezzük
és szerviz
ahol a legtöbb versenyző indult.
Németh Dominik (01:04:38.30) * a megtöltött tésztát. (Én a kiA nők 25 800 m-es távján rajtolt K1 13 éves fiúk 12 900 m: 1. Tóth nyújtott, körbevágott tésztát
EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Konečná Anita és Grolmusová Lajos (01:03:34.36), 2. Doktorík egyesével helyeztem rá a tepBibiána. Anita, aki már több alka- Dominik (01:03.43.07), 3. Farkaš sire, és ott töltöttem meg, így
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
lommal is indult ezen a maratoni Tomáš (01:03:45.55), ... 15. Ba- könnyebb volt vele bánni.)
távon, a juniorok kategóriájában gin Matúš (01:16:00.25) * K1 14 Előmelegített sütőbe helyezsebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
rajt-cél győzelmet aratva vég- éves lányok 12 900 m: ... 2. Bugár zük, majd közepes lángon
új szolgáltatással is jelentkezünk:
zett az első helyen, míg Bibiána Réka (01:04:06.45) * C1 14 éves 20-25 perc alatt szép pirosra
ezüstérmes lett. Az összesítésben fiúk 12 900 m: ... 2. Léránt Lu- sütjük.
Plasztikai sebészetünkön
Somorja után hét ponttal a komá- cas (01:12:33.77), ... 4. Ott Jakab
sütési hőfok: 160°C
vállalunk
romi csapat is a dobogó második (01:20:29.39), ... 5. Sýkora Adam
sütési mód: hőlégkeveréses
Redőnyök * reluxák
 mellnagyobbítást,
fokára állhatott.
Anton (01:20:30.78).
* szúnyoghálók
 mellek térfogatredukcióját,
* markízák, stb.
 hasi korrekciót,
kedvező áron!
 arc- és fülplasztikát,
Tel.: 0917 381 073
Perbetén tíz csapattal rendez régebbi hegek korrekcióját.
ték meg azt a strandröplab* Eladó egy jó állapotban levő
datornát, amelynek érdekéOPEL AGILA 1,2-es személyÉrdeklődjön Gútán,
ben ügyes kezeknek sikerült
gépkocsi. Ár megegyezés szerint.
igazi karibi strandhangulatot
Tel.: 0915 063 190.
varázsolni az iskolaudvarra.
* Bérbe adó, eladó vagy elcseKereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
A tornát a jászfalusi (jasovái)
rélhető háromszobás családi ház
035/ 7720 616 * 0907163 386.
Baywatch csapata nyerte,
Búcson. Gyors megegyezés, előmásodik lett a BMVS gárda
nyös feltételek. Tel.:0907 054 112.
Ambuláns kezelések:
(Fabuľa Mónika, Madarász
Autószerelő végzettséggel
György és Sipka Imre), harhétfőn
7-től 15 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
munkatársat keresünk
madik pedig a perbetei ADr. Máriási László sebész
kedden
13-tól 18 óráig
autószerelő műhelyünkbe,
szerdán
10-től 14 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
team (Kocsis Levente, Pinke
csütörtökön 11-től 18 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
KN járás. B-jogosítvány.
Vivien, Pinke Roland).
Dr. Máriási László sebész
pénteken
9-től 15 óráig
Tel. kontakt: 0908944944
Nagy Ferenc

S Z U D O K B

KAJAK – KENU

STRANDRÖPLABDA

MEDCHIR Kft.

KAJAK – KENU

LABDARÚGÁS

Május 25-től 28-ig tartották meg Duisburgban a gyorsasági
kajak-kenu verseny II. Világkupáját. A szlovák vízeseket különösen erős csapat képviselte, amelynek különlegessége az
volt, hogy a stábban hatan képviselték a komáromi klubot...

Megrendülten és szívünkben mély fájdalommal tudatjuk a komáromi focirajongók nagy családjával, hogy életének 75. évében
elhunyt Vass Pál, aki a klubunk szeretett és megbecsült funkcionáriusa volt. Pali bácsi élete jelentős részét a focinak, azon belül is
a komáromi labdarúgásnak szentelte. Aktív játékos pályafutását
befejezve a labdarúgó-szövetség berkeiben játékvezetőként tevékenykedett, majd a városban betöltött közéleti funkciói mellett a
komáromi klub háza táján is működött többféle vezető beosztásban. Az utóbbi években a klub revíziós bizottságának elnöke volt,
emellett pedig hű és kitartó szurkolót ismerhettünk személyében.
A sors még megadta neki a kegyet, hogy a szeretett klubja legújabbkori felvirágzásának a tanúja legyen, ám a „hogyan tovább”
földi szemlélésétől már megfosztotta a kegyetlen halál.
Pali bácsi mostantól az égből tekint le ránk, de biztosak vagyunk
benne, hogy onnan is a minél jobb folytatásért fohászkodik menynyei atyánkhoz.
Akik ismerték, kérjük, adózzanak néhány percnyi csenddel drága
halottunk emlékének.
Búcsúztatása június 1-jén volt a komáromi református temetőben.
A KFC vezetősége
IV. liga – 28. forduló
Gúta – Család 2:0 (1:0) A liga
sereghajtóját fogadta otthonában a gútai focicsapat, amely a
mérkőzés során folyamatosan
irányította a játékot. A vendégek elsősorban a védekezésre
összpontosítottak, amely a 38.
percig sikeresnek volt mondható, ám ekkor Kókai védhetetlen
gólt lőtt. Sajnos, a játék irama a
gól után lelassult, s ezen a szünet sem változtatott. A két tizenhatos közötti „labdázásnak”
a 88. percben ismét Kókai vetett véget, aki belőtte a hazaiak
második gólját * Újlót – Szentpéter 5:3 (2:0) A bajnokság élvonalához tartozó hazai csapat
még a bajnokság vége felé közeledve is tartogatott meglepetést,
hiszen a vendég szentpéteriek
az első játékrészben szinte nem
találtak magukra. A találkozó 5.
és 18. percében az újlótiak előre
jelezték, hogy a bajnoki pontokat otthon akarják tartani. A második félidőben További három
gólt rúgtak, mire felélénkült a
szentpéteri csatársor is és a 64.
percben Pšenák, a 66. percben
Lakatoš, illetve a 88. percben
ismét Pšenák volt eredményes
* Ímely – Tavarnok 5:1 (1:0)
A bajnokság „középpályásától”
senki sem várt ilyen nagyarányú vereséget. Igaz, az ímelyi-

ek már régóta ezüstérmesek, s
talán ezzel a játékukkal akarták
jutalmazni a kitartó hazai szurkolókat. Az első játékrész egyetlen gólja a 17. percben született
Oršolík révén. A találkozó 48.
percében Straňák növelte az
ímelyiek előnyét, majd az 54.
percben Gál lőtt gólt. Ekkor,
az 54. percben megszületett a
vendégek becsületgólja, de az
56. percben Straňák duplázott,
majd a 89. percben Simonics
vette be a vendégek hálóját * A
bajnoki táblázatban 2. Ímely
(53 pont), 11. Gúta (32 p), 13.
Szentpéter (342 pont).
V. liga – 28. forduló
Marcelháza A – Tardoskedd
4:0 (0:0) Az első félidő erőfelmérése után a hazai csapat a
második játékrészben már hozta régi formáját. Góllövők: 48.
és 85. percben Németh, a 71.
percben Sánta, a 87. percben
Bottyán * Ógyalla – Zselíz 2:0
(1:0) A 8. percben Gelle jelezte,
hogy a hazaiak enyhe pályafölénnyel rendelkeznek, de a
találkozó menete eléggé ellaposodott. A 88. percben Hegedűš
lőtte a gyallaiak második gólját
* Nagykeszi – Ipolyság 1:2
(0:0) Csak a második játékrészben élénkült fel a játék, igaz, az
első két gólt a vendégek lőtték,
a keszi bcsületgólt a 89. percben

Pivoda rúgta * Hetény – Ekel
2:0 (1:0) A bennmaradásért
küzdő hazai csapat becsülettel
harcolt és a 36. percben Blaho
szerezte meg a vezetést számukra. Ugyancsak Blaho volt az, aki
a 65. percben tovább növelte
előnyüket.
VI. liga – 29. forduló
Vágfüzes/Kava – Dunamocs
4:1 (1:1) Az első gólt a vendégcsapat rúgta a 3. percben
(Paluska), amire a 22. percben
érkezett válasz (Jancsó). A második játékrészben a hazaiak
szólóztak. Góllövők: Litva (62.
perc), Jancsó (72. perc), Čerešník (76. perc) * Újgyalla – Perbete 1:2 (1:1) A bajnokság éllovasa a 3. percben Rigó révén
jutott vezetéshez, amire három
perccel később a hazaiak Kajan
révén válaszoltak. A találkozó
53. percében Rigó duplázott és
a perbeteiek megérdemelten
győztek * Dunaradvány – Keszegfalva/Megyercs 6:1 (4:0)
Kecskés (17. p), Máté (19. és
38. p), illetve Danczi (45. p)
góljaival már az első félidőben
eldőlt a találkozó a hazaiak javára. A második játékrészben
Máté (66. p) és Balogh (79. p)
tovább növelte előnyüket, majd
a 87. percben Beke szerezte
meg a vendégek becsületgólját *
Örsújfalu – Marcelháza B 1:3

A kajakosok között ott volt
Adam Botek, Tarr György,
Vlček Erik és persze nem hiányozhatott közülük Petrušová
Mariana sem. Az edzői teendő-

(1:1) Az első, kiegyenlített félidő után a vendégek csatárai voltak a szemfülesebbek. Góllövők:
Szépe (5. perc), Hegedűs (10.
perc), Bottyán (54. és 68. perc) *
Nemesócsa – Pat 4:1 (2:0) Egyértelműen szebb játékot mutatott
a hazai csapat, amely a 19. percben Horváth B. révén vezetéshez
jutott. A 41. percben Horváth A.
gólja zárta az első játékrészt. A
találkozó 67. percében Lévai javította a patiak esélyét, de a 75.
percben Molnár, majd a 90. percben Hipp gólja zárta a találkozót
* Csallóközaranyos – Izsa 2:1
(1:0) A 25. percben Barton juttatta vezetéshez a hazai csapatot,
viszont az 59. percben Simon
egyenlíteni tudott. Sajnos a 70.
percben Berecz gólja a hazai
csapatnak kedvezett. * Szilos –
Búcs 1:1 (0:1) * Az első félidőben Simon a vendégeket juttatta
előnyhöz, amire a válasz csak a
második játékrészben érkezett
Géč góljának köszönhetően.
VII. liga – 27. forduló
Bogya/Gellér – Bajcs 9:0 (2:0)
góllövő Inczédi (3), Végh,
Győri, Rákócza, Dorozélai,
Nagy és Antal * Bogyarét –
Tany 6:1 (1:0) góllövő: Lakatos 2, Czina 2, Gáspár 2, illetve
Kacz * Ifjúságfalva – Csicsó
2:1 (1:1) góllövő: Tóth, Nagy,
illetve Pálfi.

S h e i s i n k a r a t e – Ta m e s h i w a r i

ket Likér Peter, a gyúrói teendőket Viszlai Igor vállalta.
A Botek-Gelle páros a pénteki
futamokon már bizonyította,
hogy jó formában van, hiszen
a K2 1 000 m-es futamában
ezüstérmet szerzett. Szombaton ismét vízre szálltak, ezúttal
az 500 m-es távon, s hatalmas
iramban elsőként jutottak át a

célvonalon, így a dobogó legfelsőbb fokára léphettek. Még
Petrla Filip, a szlovák kanoista
szekció sportigazgatója is úgy
nyilatkozott, hogy a páros a
szlovák gyorsasági kajak-kenu
sportág legfontosabb, húzóereje.
Alig fél másodperc (0,465 mp)
választotta el a
Vlček Erik- Zalka Csaba – Tarr
György – Linka
Tibor összeállítású K4-es csapatát
az éremszerzéstől, nekik meg
kellett elégedniük a negyedik
hellyel.
Első ízben szállt hajóba a Petrušová Mariana – Oršulová Lucia páros, amely a nők K2-es
futamában a 200 és 500 m-es
távján harcoltak a másodpercekkel, de nem sikerült a döntő
futamba bekerülniük.

Párkányból is éremözön

A párkányi kajak-kenu szakosztály május 26-án rendezte meg
a Jung Emlékverseny második évfolyamát. Jung Juraj volt az,
aki 1993-ban megalapítpotta a Dunaj testnevelési egyesületet,
benne a kajak-kenu szakosztályt, és létrehozta a párkányi csónakházat.
A Mária Valéria-híd alatt Szlovákia és Magyarország 12 szakosztályának tagjai szálltak vízre a 2 és 3 km-es távokon. A program
színesítését segítette az, hogy a maratoni távok mellett a szervezők fiú- és lánykategóriában (11-12, illetve 13-14 évesek) stafétaversenyt is indított a 2 000 m-es távon.
Az összesítés alapján
a komáromi kajakkenu klub versenyzői fölényesen nyerték a csapatversenyt.
Egyéni eredmények:
2 000 m-es táv,
K1 12 éves fiúk: 1.
Grolmus Lukáš, ...9.
Nagy Dominik, 10.
Podleiszek Dávid,
...19. Zauko Viktor.
* K1 12 éves lányok:
1. Tóth Tamara *
K1 11 éves lányok:
...3. Szenczi Natália,
...7. Ptáčková Eliška
* K1 11 éves fiúk:
...3. Marsal Máté, ...
5. Téglás Mário, ...19. Szenczi László, 20. Olegra Koloman Daniel * K1 10 éves fiúk: 1. Tóth Michal, ...3. Kovács Attila, ...6.
Demáček Samuel, ...8. Hozlinger Michael Daniel, ...11. Kelemen
Noel Thomas * K1 10 éves lányok: ...2. Zrneková Michaela, ...4.
Demáčeková Lucia *
3 000 m-es táv, K1 14 éves lányok: ...2. Bugár Réka * K1 13 éves
lányok: ...5. Kovács Viktória, 6. Szenczi Krisztína * K1 13 éves
fiúk: 1. Tóth Lajos, ...3. Doktorík Dominik, ...5. Farkaš Tomáš,
...7. Zrnek Jakub, ...11. Bagin Matúš * K1 14 éves fiúk: 1. Doktorík Jakub, 2. Németh Dominik * C1 14 éves fiúk: 1. Léránt Lucas,
...3. Ott Jakab, ...5. Sýkora Adam Anton, 6. Slávik Sebastián Igor
* C1 kadétlányok: 1. Jelínková Aneta.

A hét végén ismét Magyarországon járt a keszegfalvai Seishin Karateklub. Ezúttal a hétfős hely – Junior lány – összevont
csapat Várpalotára utazott, ahol 100 induló várt arra, hogy bekapcsolódjon az erőpróbák küz- kategória 3. hely.
delmeibe. A Tameshiwari versenyén ököllel, kézéllel és könyökkel kellett törni. A versenyzők
Pontszerzők voltak:
Kurcsík Márk (Csallóközarapercenként indultak a Várkerti Általános Iskola udvaráról.
A távot végig futva kellett nére a csapat tagjai a tavalyihoz II. – 1. hely * Cserepes Zoltán nyos) 4. hely – Ifi fiú * Hájas
megtenni, és a következő erő- képest szinte minden feladatnál (Nemesócsa) Junior fiú 2. hely – Kornél (Dunaszerdahely) 6.
próbákat időre végrehajtani. tudtak javítani saját magukhoz összevont kategória 9. hely. Zol- hely – Ifi fiú * Pulay Attila
Először ugrókötél, majd hasi- képest. Az összfutóidő Hupian tán a dobócsillag bajnoka is lett, (Csallóközaranyos) 7. hely –
zom, kettlebellel való nyomás, Krisztínának sikerült legjobban és egy héttel előtte 2. helyezést Ifi fiú.
lajhármászás, kúszás, tapsolós (1 óra 29 perc). A versenyen ért el a Dögös Sprint jótékony- Hasonló verseny lesz Keszegfekvőtámasz, kesztyűbe fejrú- indult Markovics János, a klub sági futóversenyen Gútán saját falván június 16-án, amelyre
gás, dobócsillag (ez volt a visz- vezetője, a szlovák szervezet kategóriájában (MU18) * Jakab mindenkit szeretettel várnak a
szafordító pont a hegy tetején elnöke, aki példamutatás okából Adrienn (Csallóközaranyos) 3. szervezők.
gyönyörű kilátással), majd visz- méretette meg magát. A csapat
szafelé súlylökés, rönkugrálás, így négy dobogós helyezést ért
BIRKÓZÁS
gólyaláb, és a legutolsó feladat el, és összesítettben is kiválóan
* A horvátországi Ludbregben szerepeltek a Spartacus birkózói. Május 25én és 26-án a horvát birkózóklub már harmadízben rendezett nemzetközi
ifjúsági kötöttfogású birkózóversenyt, melyre meghívást kapott a Komáromi Spartacus Birkózóklub csapata is.
A versenyen 14 országot – 52 kg ...5. hely NAGY birkózóversenyen naképviselve 480 birkózó Patrícia
gyon erős nemzetközi
vett részt, az egyéni ver- Június 2-án a Bősi mezőny jött össze, hisenyben birkózóink a Birkózó
Sportklub szen Európa 27 birkókövetkező eredménye- rendezte meg Duna- zóklubját összesen 147
a dombfutás volt, ami egy 150 szerepelt, ami egész jó teljesít- ket érték el:
szerdahelyen a Csalló- ifjú birkózó képviselte.
méteres nagyon meredek emel- mény.
- 35 kg ...8. hely CIN- közi Nagydíj elnevezé- Az egyéni versenyben
kedő. Ezt 12 kilométer után
Egyéni eredmények:
GEL Anthony * 41 kg sű nemzetközi ifjúsági a Komáromi Spartacus
megfutni sprintelve felfelé nem Hupián Krisztína (Keszegfal- ...7. hely ĎUMBIER Ar- kötöttfogású birkózó- Birkózóklub birkózói
egyszerű feladat, amire kategó- va) Felnőtt nők 1. hely – össze- min * – 44 kg ...2. hely versenyt.
a következő eredmériánként általában 30 másodperc vont kategória 1. hely * Marko- LAKATOŠ Imre * 65 kg A Csallóköz Nagydí- nyeket érték el: – 28 kg
állt rendelkezésre. Ennek elle- vics János (Keszegfalva) Senior ...6. hely ONDRÓ Erik * jáért kiírt nemzetközi ...7. hely CSIZMADIA

Levente * 35 kg ...7.
hely CINGEL Anthony
* – 48 kg 1. hely LAKATOŠ Imre * – 52kg

...3. hely VELSICZ Richárd * 63 kg ...8. hely
ONDRÓ Erik.
Dr. Kúr Károly
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