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Nem éppen humánus döntés született,
amikor megszüntették a gondozások állami támogatását

A minisztérium ígérete ígéret marad,
vagy megoldás is születik?

Április végével megszűnt az otthoni gondozói program állami támogatása. Bár a minisztérium ígérte az új pályázat kiírását, de ez máig nem történt meg. Vajon újraindulhat a
gondozói szolgálat támogatása? A Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium implementációs ügynöksége által meghirdetett Nemzeti munkaprogram alapján korábban kezdetét vehette a területi gondozói szolgálat tevékenysége. Ekkor pályázni kellett gondozói
helyeket, s ígéretet kaptak arra, hogy a program folytatódni fog. Viszont tavaly december,
illetve az idei január folyamán sejteni lehetett, hogy ez nem így lesz.
A rászorulók gondozása tör- forrásokat felesleges megpá- mostanra ez 1 euróra emelkevényből kifolyólag kötelessége lyázni a szociális szolgáltatás dett, egyebek mellett a minia településeknek, a gyakor- nyújtására, mert az állam eredeti málbér növekedése miatt, amit
Németh István felvétele
latban viszont az állam ehhez kompetenciájáról van szó. To- a betegnek kell viselnie Tavaly
nem biztosít forrásokat. Uniós vábbképzésre vagy infrastruktu- Bécsben egy házi gondozásról
rális fejlesztésre lehet pályázni, szóló V4-es konferencián hang„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra jár, mert azért van itt ő.
magára a gondozásra, a gondo- zott el, hogy hivatalos adatok
S míg anyu öltözik, az apu ideges, mert olyan lassan készül el, hogy addigra este lesz” zók megfizetésére viszont nem. szerint 27 ezer külföldi végez
Januártól több beteget bentlaká- gondozói munkát, ennek a fele
sos intézetben kellett elhelyezni, szlovákiai. Már akkor jelezték,
mások gondozását a munkaügyi hogy Ausztriában a gyereksehivatalon keresztül próbálják a géllyel kapcsolatban változások
települések megoldani. Egyes várhatók. Egyes tapasztalatok
városok átvették ezt a feladatot, szerint egyre többen vallják, már
míg mások elutasították, pedig a nem éri meg külföldre menni.
törvény szerint ez kötelességük, Sokan vannak olyanok, akik kint
Nem így történt, pedig a jelentés több „érdekességet” is tartalmazott, például azt, hogy a szervezet a jelenlegi formájában nem de semmi nem történik, ha ezt gondozóként dolgoznak, itthon
működhet így tovább, mivel a vállalkozói tevékenységéből származó árbevételei főleg a városi parkoló rendszernek „hála” az nem teszik meg. Ilyenkor a beteg a hozzátartozóik gondozásáért
utóbbi két évben meghaladták a termelési költségek 50% át, mely a törvényi korlátot jelenti ebben az esetben. Ennek ellenére kénytelen saját pénzből fizetni a pedig fizetnek valakit. Ha a jedicshimnuszok szólnak a sikerekről, nevezetesen arról, hogy nyárra kinyitott a strand, pedig ez legalább olyan természetes gondozást. Kezdetben a Diakó- lenlegi 480 eurós minimálbér
hír, mint az, hogy június végén, mint minden évben, bezárnak az iskoláink, mert jön a vakáció. Ennyi erővel erről is szólhatna niai Központ esetében egyórá- helyett 650-700 eurót kapnának,
a sajtótájékoztató.
nyi gondozás ára 0,47 euró volt, hazajönnének az ápolók.
Az újságírók valamiért igen sait – eddig hármat. Holott a lékos szervezet igazgatójának mert annyi vicceset látni,
kesztyűs kézzel bánnak a szerződés szerint ha a szállító van-e joga ilyen „nagylelkűen” hallani és ezért itt minden
strand és így közvetve a vá- több mint 30 napos késésben bánni a határidők tologatásá- szép és jó. Azoknak jó, akik
Hétfőn délelőtt öngyilkosságot követett el a rendőrségi cellában
ros vezetésével is, mert szé- van, akkor akár fel is bontha- val és az átadás halogatásával. a városi vagyont lopkodják,
a 27 éves Edmund R., akit négy évvel korábban lopásért tartózgyellősen hallgatnak például tó a szerződés. Nem nagy ügy, Szinte már paródiába illő az a miközben már kampányízű
tattak le, de a rendőrség ablakán keresztül sikerült megszöknie.
arról, hogy miért is késik a mondhatnánk, de ha például a tény, hogy a Comorra Servis sajtótájékoztatókon hülyítik
Miután elfogták, kést rántott, majd elkezdte vagdosni a kezét.
cikkekben említett gáztalanító megrendelő a szerződés értel- honlapján és a központi szerző- az önállóan gondolkodni rest
Akkor a rendőrőknek sikerült meglőzniük a tragédiát. Most isátadása és üzembe helyezése? mében élne a kötbér számlázá- désnyilvántartásban is aláírás és „kollégákat” és rajtuk kereszmét bűncselekményt követett el, de nem akart viszakerülni a
sának jogával dátum nélküli toldalék szerepel, tül természetesen a közvélebörtönbe, ezért választotta az öngyilkosságot.
(napi 750 € ezzel is tudtára adva a világ- ményt.
kötbér), akkor nak, hogy egy komáromi városi
a
szerződés szervezetnek mindent szabad,
eredeti határ- hiszen a város vezetése és a tesideje (január tület mindent elnéz. Abban is
A felújítás alatt álló valamikori pártházból újra egészségügyi köz29-e) alapján biztosak vagyunk, hogy ha más
pont lesz. Az előtte levő parkban a múlt héten leplezték le Semmájus végén fent említett önkormányzatmelweiss Ignác, az anyák megmentője mellszobrát, amelyet a mamár csaknem nak a tudomására jutna például
gyarországi Semmelweis Alapítvány adományozott a Szlovákiai
120 napos ké- egy ilyen nagyvonalúan kezelt
Magyar Egészségügyi Társaságnak. A szobor leleplezésén jelen
sedelem állt határidőtologatás, mely eddig
volt Rosivall László orvos, egyetemi tanár, intézetvezető, a Semfenn, és ezért közel százezres bevételkiesést
melweis Alapítvány elnöke. Itt jelentette be Czirfusz Attila (orvosSenki nem kérdezett rá, hogy 90 112 ezer eurót számlázhat- okozott, akkor bizonyára nem
gyógyszerész, egészségügyi menedzser, egyetemi docens), hogy az
míg a közbeszerzési portálon nának a szállítónak az átadási maradna el a személyes felelősegészségügyi központ is Semmelweis Ignác nevét viseli majd.
elhelyezett szerződésben ez határidő csúszása címén. Szin- ségre vonás.
év január 29-i dátum szerepel te biztosak vagyunk benne, Nem úgy Komáromban, ahol a
az átadás határidejeként, addig hogy ez a veszély nem fenye- testületben a cégeinkkel szemmár a harmadik időpontvál- geti a magyarországi vállalko- ben megértés honol, és már
tozást hagyta jóvá a szerve- zót, hiszen a járulékos szerve- kialakultak az új választási kozet vezetője, Nagy Tamás és zetben és az önkormányzatban alíciók annak érdekében, hogy
a kivitelező cég képviselője. a városi vagyonnal való fele- újabb négy évre folytatódhasTehát már eddig minimum lősségteljes gazdálkodás isme- son a városi vagyon „szétcsanégy-öt hónapos késésben van retlen fogalom, csak a testületi tornázása”.
a kivitelező vállalkozó, de az szópárbajban tűnik divatos A címre utalva leírhatjuk, hogy
Gazdag programmal várják a
igazgató aláírásával legalizálta magamutogató „iparágnak”. a strandon főként nem azért jó
kattancsfesztivál szerzői a Gútára látogatókat. A vízimalom melaz átadási határidő módosítá- Az is kérdéses, hogy a járu- mert Bambi is kapható, hanem
letti szabadidőparkban a helyszínen készülnek és sülnek majd a
paprikás kattancsok, kalácsok,
Múlt héten vasárnap éjszaka a rendőrség a tamin volt. A rendőrség őrizetbe vett egy 23
illetve megannyi kelt kalácsból
járási ügyészség jóváhagyásával átkutatott éves és egy 43 éves komáromi férfit, valakészített ínycsiklandozó finomegy autót Komáromban, melyben két mű- mint a vásárlót, egy 34 éves magyar államság. Míg a kemencében sülnek a
anyag zacskót találtak. A gyorsteszt alap- polgárt. Mindhármuk ellen vádat emeltek,
versenybe benevezett kalácsok,
ján megállapítást nyert, hogy a zacskókban a bíróság akár 3-10 év börtönbüntetésre is
a legkisebbek kipróbálhatják a fa
133 adag előállításához elegendő metamfe- ítélheti őket.
körhintát, megnézhetik a kézműves utca kínálatát, a helyi iskolák
Baráti kézfogás,
és a nyugdíjasotthon műsorát, a
PENIAZE
török hadapródok felkészítését.
azaz
S NAJĽAHŠOU SPLÁTKOU
A sütőverseny kiértékelésére
13 órakor kerül sor. Este 8-kor
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA
kezdődik az Örökség koncert
A komáromi Limes Galéria
Szlovákia 2019-ben köztársasági elnököt zott, köztársaságielnök-jelöltként – ábé(régi Kormorán), majd hajnalig
következő kiállítása június
választ. Az állam szerves részét képező cérendben – Csáky Pál, Menyhárt József,
a Rubin zenekar gondoskodik a
15-én, 17 órakor nyílik. Ezen
Miklós László és Őry Péter nevét
nemzeti kisebbségekhez tartozó általpalávalóról.
od
600
€
do
10
000
€
a Magyar Alkotó Művészek
lampolgárok szempontjából is fonterjeszti a június 23-án tartandó
Szlovákiai Egyesülete és a saltos, ki fog az ország élén állni, ezért
Országos Tanács elé, bízva abban,
gótarjáni Balassi Bálint Asza Magyar Közösség Pártja Orszáhogy felelős, az ország és a magyar
taltársaság, képzőművészeinek
gos Elnöksége kellő felelősséggel
közösség javát egyaránt szolgáló
KOMÁRNO,ul. Petöfiho 11
közös tárlata mutatkozik be. A
állt hozzá ehhez a választáshoz.
döntés születik.
( 0918 709 049
kiállítás fővédnöke Csáky Pál
Az MKP Országos Elnöksége
Az Országos Elnökség úgy határoMagyarul is BESZÉLÜNK
EP-képviselő.

A komáromi strandon
minden szép és jó... (2.)

Öngyilkos lett a cellájában

Komáromban szobrot kapott
az anyák megmentője

Tanuljon meg gútai kattancsot sütni!

Komáromi drogdílerek bilincsben

PAROLA

Az MKP felelősséggel áll hozzá
a köztársaságielnök-választáshoz

z

2

„Hallássérült vagyok,
befogadtok-e?”

A Vekker Műhely előadása a Selye János Gimnáziumban

„Olyan színházi-nevelési műhely vagyunk, akik élményalapú foglalkozásokon keresztül fejlesztik az egyéneket és közösségeket, hogy azok önmagukat ismerő, nyitott, felelősségteljes részei legyenek a társadalomnak” – így mutatkozik be a Vekker Műhely a Facebookon.
Az öt éve alakult társulat rend- a hetet. Apró jelekből gyorsan nek éjjel a táborból, és magukszeresen járja a hazai magyar leveszi, ki az osztályfőnök – kal viszik Anikát is. Ez több
iskolákat – ahol megfordul- Czuczor Nóra (volt diákunk) szempontból is rossz döntés,
tak, oda általában visszavár- kedvence, kit cukkolnak állan- mert a kislány eltéved a sötét
ják őket. Új előadásukkal a dóan a többiek. A gyerekeknek erdőben, ahol nem látja a töbhatodik-hetedik osztályosokat
célozták meg. A Selye János
Gimnáziumba szintén viszszavárjuk őket, nem először
játszanak már nálunk. A foglalkozás azzal kezdődik, hogy
a színészek közlik, hogy Kuklis Katalin hallássérült gyereket fog játszani. Tényleg nem
hallja a többieket, fülhallgatót
tesz fel és elindítja a zenét,
úgyhogy vele lassan, artikulálva kell beszélni, mert szájról
olvas. Fokozatosan vonják be
a közönséget, a 90 perces foglalkozás tele van játékokkal.
Az alapszituáció szerint Dániá- közösen kell kiválasztaniuk biek száját, és nem hallja, mit
ban vagyunk; egy koppenhágai azokat a mutogatós játékokat, beszélnek.
hatodik osztály megérkezik a kártyajátékokat, amelyekbe ő A foglalkozáson részt vevő
régészeti táborba, ahol Anika is be tud kapcsolódni. A konf- gyerekek ezen a ponton kapnak
az egyik régész – Tóth Gábor liktus akkor keletkezik, amikor egy-egy cetlit, és válaszolniuk
tanár kishúga. Ő is velük tölti ketten – a két színész, kiszök- kell arra a kérdésre, befogadnák-e Anikát az osztályközösségbe vagy sem. A játszók nem
szedik össze azonnal a lapokat,
előtte tíz-tizenöt percig beszélgetnek a gyerekekkel, kis csoportokban. Végül a gyerekek
módosíthattak a válaszaikon,
mielőtt leadták a cetlijüket.
Diákjaink egy rendkívül érdekfeszítő, tanulságos előadás
résztvevői lehettek. Köszönet
nekik, hogy iskolánkba hozták
a színház semmivel nem összehasonlítható hangulatát!
Králik Zsuzsanna

Közösen emlékezni és soha nem feledni!

A komáromi zsidó temető ravatalozójában rendezték meg
a városból a haláltáborokba
hurcolt zsidók emléknapját,
amelyen részt vett a magyar
és az orosz konzulátus képviselője, illetve Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke.
1944 júniusában a magyar
hatóságok két vonattal 5463
komáromi és a környékbeli
településeken élő zsidó állampolgárt deportáltak. A férfiakat és a nőket, a gyermekeket
és az idős embereket egyaránt
marhavagonokba zsúfolták. A
szerelvények Auschwitz-Birkenau felé indultak. A megemlékezést Paszternák Antal tartotta, énekelt Anatolij
Klavanszkij kántor, beszédet
mondott Darvas István rabbi,
a gyermekáldozatokról pedig
dr. Vági Zoltán tartott előadást.

VISSZHANG
Nagy érdeklődéssel olvastam a Komáromi Lapok 2018. május 23-án megjelent számában
Rajkó Ferenc és Benyó Zoltán képviselők Ami a tudósításokból kimarad… című írását.
Jelen írásom közreadásához a nevezett cikben a Komáromi Lapok és a városi televízióról
olvasottak adták az apropót, valamint az is, hogy a Komáromi Magyar Civilek Egyesülete
(KOMCE) az általa írásban beadott alábbi – a Komáromi Lapok és a Komáromi Városi Televízió arculatváltását segítendő – indítványára mindmáig hiába várja a megszólítottak – az
általam arra illetékesnek véltek – visszajelzését.

Indítvány a Komáromi Lapok és a Komáromi Városi Televízió
arculatváltását segítendő

Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület!
A Komáromi Magyar Civilek Egyesülése az újság újraindításának leglelkesebb egyi(KOMCE), amely többek között azzal a cél- ke, „10 éve alapítottuk a Komáromi Lapokat”
lal szerveződött, hogy figyelemmel kísérje a című visszatekintőjében írta: „1991-ben fél
városunkban történő eseményeket, és azok- évszázad hallgatás után a hagyományébresztés
kal kapcsolatosan véleményt formáljon; s azt és hagyományőrzés szándékával indítottuk a
a jobbítás szándékával továbbítsa az általa, Komáromi Lapokat, annak érdekében, hogy a
az „ügyben” kompetensnek vélt személyhez, kilencvenes évek értékrendjét szem előtt tartva,
testületekhez, intézményekhez. Jelen esetben azt a szellemi folyamatot folytassuk, amelyet
a két médiummal, a Komáromi Városi Tele- annak idején Tuba János, Fülöp Zsigmond, Bavízióval és a Komáromi Lapokkal kapcsolatos ranyai József, Szombathy Viktor, Nehéz Ferenc
észrevételeinket összegezve fordulunk indítvá- és mások elkezdtek.” Tovább: „…az elmúlt 10
nyunkkal Önökhöz, mint a nevezett médiumo- évben a Komáromi Lapok 502 száma jelent
kért felelősökhöz.
meg, kihagyás nélkül, jó néhány duplaszám és
Mint azt a helyi hírközlési eszközök hírül ad- mellékletes kiadással. A szerkesztőség riporták, a Városi TV-t működtető s a Komáromi terei és levelezői rendszeresen készítettek élő
Lapokat kiadó – a 100 százalékban városi tu- riportokat a nagyközönségnek, általában jelen
lajdonban lévő – Com-Media Kft. élén – nem voltak a Komárom és környéke rendezvényetitkolt örömünkre és remélhetőleg majd meg- in.” A már 168. évében járó nagy múltú, a legelégedésünkre is – a közeljövőben őrségváltás nagyobb tiszteletre méltó lap, amely a magyar
lesz. Így most az „üggyel” kapcsolatos indítvá- nemzet történelmének – benne Komároménak
nyunkat fogalmaztuk meg.
a legnehezebb idejében (1848. július 14-én)
1. Indítványozzuk és elvárjuk, hogy a Com- jelent meg, napjainkban kétheti „akármivé”
Media Kft. élére médiaszakember kerüljön, ne degradáltan tengeti életét. Ebben az a legszopolitikus, vagy valamely párt hűséges szekérto- morúbb, hogy azok az érte felelős városatyák
lója, tehát olyan szakember, aki szakít az eddigi hagyták ilyen mélyre süllyedni, akiknek a leggyakorlattal, és egy érdekcsoportnak sem lesz jobban kellett volna őrködni felette. Indítvákiszolgálója; aki majd olyan szakembereket nyozzuk, hogy a mindenkori városvezetők és a
választ maga mellé munkatársaknak, akikkel polgároktól bizalmat kapott képviselők sokkal
közösen biztosítani tudják, hogy mind a TV, többet tanulmányozzák Komárom történelmét,
mind pedig a Komáromi Lapok pártatlanul és mint eddig, hogy értékrendjük abba a „szellemi
tárgyilagosan Komáromról a komáromiakhoz folyamatba” épüljön bele, amelyet a nagy előfog szólni.
dök elindítottak.
2. Szerintünk joggal elvárható, hogy a helyi 2. Meg vagyunk győződve arról, hogy a Komédia a helyi történéseket figyelemmel köves- máromi Lapok a mai felgyorsult tempójú vise, szerkesztői járjanak a „téma” után, hiszen lágunkban csakis hetilapként töltheti be rena TV feladata a szolgáltatás: a műsorok szer- deltetését! Az örökösen – a kákán is csomót
kesztői vannak a nézőért, és nem fordítva. Azt, kereső – fanyalgókat, akik szerint: ebben a
hogy mi kerüljön közlésre, képernyőre a város városban semmi sem történik, ennek ellenkeadózó polgárainak igényei határozzák meg; ne zőjéről meggyőzni, csak a lapban rendszeresen
az legyen a mérvadó, a döntő, hogy egy-egy közölt – a városban zajló eseményekről, a már
szerkesztő mit szeret, neki vagy „baráti köré- évek óta rendszeresen és folyamatosan műkönek” mi felel meg, mire van igénye, milyen az dő polgári társulásaink rendezvényeiről szóló
„ő” értékrendjük, mit tartanak fontosnak.
beharangozókkal, az eseményekről készült
3. Szerintünk a képviselő-testülettől viszont az tudósításokkal – a naprakész információk áravárható el, hogy tartsa kezét a médiumok pul- moltatásával lehet.
zusán – félreértés ne essék, nem cenzurázást 3. A lap tartalma egyelőre (bár az utóbbi időben
várunk el –, de az újonnan kinevezett igazga- már formálódik) esetleges, koncepció nélküli.
tótól követelje meg, hogy biztosítsa a műsorok Indítványozzuk: a lapnak legyenek állandó roelfogulatlanságát. Hadd éljünk egy példával: az vatai, és rendszeresen a hét ugyanazon napján
iskolába való beíratások előtti időszak óta bő- jelenjen meg. Tudni lehessen a lapzárta napját
szítőek a helyi TV, a magyar tannyelvű iskolá- is, hogy a különféle eseményekről, rendezvékat (kivétel a Selye János Gimnázium, esetleg a nyekről az azokat szervezők időben értesíthesGépipari Szakközépiskola) mellőző, szinte már sék a város lakosságát, a rendezvények iránt
diszkrimináló műsorai: mintha városunkban érdeklődőket. Hangsúlyozzuk: a város minden
magyar alapiskolák nem is léteznének; csak a egyes adófizető polgárának joga van a várossal
Határőr Utcai és a Rozmaring Utcai Szlovák kapcsolatos naprakész információkra!
Tannyelvű Alapiskolában folyna érdemleges 4. Annak idején a Komáromi Lapok hetilaperedményes munka.
ról kéthetenként megjelenő „szórólappá” való
4. A médiában dolgozóknak azzal is tisztában degradálását az érte felelősök azzal indokolták,
kellene lenniük, hogy óriási a felelősségük az hogy mint hetilap nem volt kifizetődő. Száifjúság nevelésében – nagyobb, mint az isko- munkra ez az indoklás egyszerűen elfogadhaláé. Ma a média mindenható nagyhatalom! tatlan. A lapért felelősöknek olyan feltételeket
Éppen ezért a városi TV tartsa kötelességének kell teremteniük, amelyek között olyan níaz összes helyi óvoda és iskola rendszeres és vós lapot lehet szerkeszteni és megjelentetni,
folyamatos látogatását. Állandó rovata lehetne amely rentábilis lesz. Ez szakmai feladat! Egy
például: „Óvodából óvodába”, „Iskolából isko- ekkora és ilyen gazdag múlttal rendelkező válába” címmel.
rosnak, mint Komárom, minden egyes lakosa
A helyi hírközlési eszközöknek az lenne a fő joggal várhatja el, hogy a város fenntartson egy
feladatuk, hogy a tenni akaró idősek és fiatalok színvonalas hetilapot! Jelen formájában a Kopéldaértékű tevékenységét a lakosság széles máromi Lapok inkább gátolja, semmint segíti
körében ismertté tegyék, hogy a „példa” ösz- az információáramlást városunkban; ez nagytönzőleg hasson az értékteremtésre. Az lenne ban hátráltatja társulásaink munkáját, rendezetikus, ha a Komáromi Városi Televízió szer- vényeink propagálását, annál is inkább, mert a
kesztősége a rendelkezésére álló műsoridőt az társulásaink számára nincsenek kijelölt és eneddigieknél sokkal észszerűbben, igazságosab- gedélyezett hirdetőhelyek.
ban, arányosabban osztaná el a közéleti, a szó- 5. Kérjük a tisztelt polgármester urat, a tisztelt
rakoztató, a sport – valamint a valódi értékeket képviselő-testületet és a nevezett médiumok
felvonultató kulturális eseményekről – rendez- újonnan kinevezett igazgatóját, hogy a helyi
vényekről szóló beszámolói híradásai között.
TV rendszeresen tájékoztasson a civil szerve5. A helyi TV legfőbb feladata legyen a váro- zetek tevékenységéről, továbbá városunk hasunkban történtekkel kapcsolatos információk gyományaira építve teremtse meg a feltételeit
áramoltatásának biztosítása. Minden új műsora az egykori közkedvelt Komáromi Kalendárium
elején és végén legyen magyar, szlovák, angol, újraindításának.
német nyelvű ajánló: Hova Komáromban a Véleményünket – indítványunkat lehet vitatni,
jövő héten?
de el is lehet (és kell is) rajta gondolkodni.
A Komáromi Lapokkal kapcsolatosan az aláb- Indítványunkkal kapcsolatos visszajelzésüket
biakat indítványozzuk:
elvárjuk, az „ügyben” kompetenseket össze1. A Komáromi Lapok első felelős szerkesz- jöveteleinken – a hónap 2. hétfőjén, a Viking
tője, Friebesz István már a lap első számában Pubban – szívesen látjuk.
megfogalmazta annak rendeltetését, miszerint: (Az Indítvány a KOMCE-ban tömörülő 16 pol„…lelkesítsen, világosítsa meg a népet, (…) gári társulás többsége elnökeinek aláírásával
ostorozza irgalom nélkül a bűnt, pártolja a jót került elküldésre.)
s nemest, irtsa a gyomot, tenyéssze az erényt.”
Stirber Lajos
A lap 2001. január 19-i számában Tarics Péter,
Pro Urbe-díjas

3
Generációk nagytalálkozója a komáromi Selye János Gimnáziumban

Rubin-, gránit-, vas-, gyémántés aranymatúra emléklapot kaptak
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre és a Selye János
Gimnázium igazgatósága június 2-án, szombaton tartotta a Komáromi Bencés Gimnázium,
valamint a Király püspök utcai épületben később különböző neveken működő utódiskolák és
a Pedagógiai Iskola volt diákjai, illetve huzamosabb ideig itt tanító tanárai számára a XIV.
Nagytalálkozót.
A nagytalálkozó egyre több tak az 1953-ban – 65 évvel kaptak a Pedagógiai Iskola
egykori diákot vonz isko- ezelőtt – érettségizett tanulók: 1958-ban – 60 évvel ezelőtt –
lánkba. A résztvevők már egy Atlasz Sándor, Ádám Barna, érettségizett tanulói:
órával a meghirdetett kezdé- Horsicza Ferenc, Kardhordó A osztály: Babos Irén, Bajcsi
si időpont előtt gyülekeztek Mária, Kicsindi Károly, Lu- Lídia, Bartal Margit, Benkoa folyosókon, osztálytermek- kács Katalin, Luspai Károly, vics Lenke, Boross Klára, Bris
ben. Az ünnepség 10 órakor Petrovics József, Rigó Sarolta, Éva, Décsy Klára, Földes Magkezdődött, amikor is Farkasné Román Elemér, Sagát István, dolna, Gál Gizella, Hajmássy
dr. Bartakovics Adrianna, a Szabó Iván, Szalai Katalin, Szi- Irén, Juhász Magda, Kéri Ilona,
Köles Mária, Ladányi Eszter,
rendezvény háziasszonya üd- tás József.
vözölte a megjelenteket és kö- Vasmatúra emléklapot kap- Matuska Margit, Molnár Jolán,
szöntötte a vendégeket: Tóth tak az 1953 augusztusában Monozlay Márta, Nagy Mária,
István Konstantin igazgatót és érettségizettek is: Bertalan Zita, Petrécs Ilona, Puzsér Margit,
Szabó Zoltán igazgatóhelyet- Béres Sándor, Blezsák József, Silló Mária, Szabó Mária Ottest, a győri Czuczor Gergely Czirfusz Gábor, Csillag Alíz, tília, Szajkó Éva, Szalisznyó
Bencés Gimnázium képvise- Garai János, Gonda Margit, Edit, Szenczy Irén, Török Teletében, Becse Norbert Nyitra Hideghéthy Mária, Kapuszta réz.
megyei képviselőt, valamint a Gyula, Kiss Nándor, Kratkócz- B osztály: Csabajkó Gizella,
gimnázium iskolatanácsának ky József, Kucsera Klára, Lip- Demők Teréz, Forró Jolán,
tagjait. Ezután a gimnázium és tay Lothár, Lipták László, Maj- Ganzer Katalin, Horváth Gia Gaudium vegyes kar egyesí- zik Ágnes, Mácsadi Ernő, Nagy zella, Horváth Ibolya, Jancsó
tett kórusa, majd az iskola vég- Ilona, Nagy Klára, Paál József, Gizella, Kelkó Valéria, Kiss Juzős diákjainak műsora követke- Ruttkai Katalin, Seres Sándor, lianna, Kiss Mária, Magyarics
zett Akarsz-e játszani címmel. Sill Mária, Somogyi Mátyás, Éva, Miholics Mária, Mikóczi
A megjelent több mint 200 Szabó Imre, Szalay György, Anna, Molnár Katalin, Nagy
résztvevőt Langschadl István Szóró Lívia, Szőcs Ferenc, Zsuzsa, Pok Vilma, Sutócky
mérnök, a Baráti Kör elnöke Uharcsek Béla, Világhy Ilona, Borbála, Szőke Katalin, Tóth
köszöntötte. Idén sem maradt el Zahradnicsek Béla, Takács Ve- Magdolna, Veres Erzsébet.
a már hagyományos áldás: Tóth ronika, Raáb Klára.
Aranymatúra
emléklapot
István Konstantin köszöntötte, Gyémántmatúra emléklapot kaptak az 1968-ban – 50 évvel
majd Simek Sándor katolikus kaptak a Komáromi Magyar ezelőtt – érettségizett tanulók:
lelkiatya, és nt. Nagy Zsolt, ko- 11-éves Iskola 1958-ban érett- A osztály: Adamek Klára, Almáromi református lelkipásztor ségizett tanulói:
földy József, Andruskó Teréz,
A osztály: Baráth Tibor, Bat- Bozsaky Zsuzsanna, Csóka
megáldotta az egybegyűlteket.
A nagytalálkozó fő program- hó János, Fehér Sándor, Föl- Éva, Gulyás Mária, Győri Eripontja a matúraemléklapok át- des Károly, Kulcsár András, ka, Jakab Ibolya, Kallós Sánadása volt.
Moravcsik Géza, Nagy Antal, dor, Kantár Gizella, Keszegh
Rubinmatúra
emléklapot Óváry István, Pintér József, István, Koczka Géza, Kosztolákaptak a Bencés Gimnázium- Szabó Dénes, Szép Lajos, Szik- nyi Benedikta, Kovács Katalin,
ban 1943-ban érettségizettek: lay László, Tóth Sándor, Tö- Kubicza Edit, Nagy Izabella,
Bakács Károly, Kerekes Béla, mösközi Zsolt;
Őszi Irén, Panyi József, Ponty
Majer János, Sült Tibor, Szily B osztály: Bozsoky Zsuzsanna, Márta, Szabó Éva, Szabó IstBúcsai Kornélia, Csehi Ilona, ván, Szegi Zoltán, Szenczi JuMagdolna.
Gránitmatúra
emléklapot Csizi Gyöngyvér, Csörgei Má- dit, Sziklay Zsuzsanna, Takács
kaptak a Bencés Gimnázium- ria, Fazekas Etel, Hideghéty Júlia, Varga Lajos, Vaskó Márba 1944-ig járt, majd 1948-ban Cecília, Kerepesi Katalin, Laky ta, Fülöp Antal, Petrik Katalin,
– hetven évvel ezelőtt – más Viola, Nagy Erzsébet, Orbán Forró Irén;
gimnáziumban érettségizettek, Erzsébet, Papp Zsuzsanna, B osztály: Amzler Júlia, Csáki
az úgynevezett bujdosó osz- Putyera Márta, Rákay Ilona, Lídia, Csicsay Veronika, Csóka
tály tanulói: Barcsek Sándor, Takáts Ildikó, Tóth Gizella, Amália, Dózsa Mária, HauliHangos Mária, Horváth Pius, Tóth Ilona, Tóth Mária, Vajda tusz Sándor, Hencz Aranka,
Krivosík István, Rentka Mag- Gizella, Vadkerti Margit, Weisz Juhász Zsuzsa, Kosdi Eszter,
dolna, Siposs Erzsébet.
Major Eszter, Szombath MarMária, Kázmér Erzsébet.
Vasmatúra emléklapot kap- Gyémántmatúra emléklapot git, Máriási Mária, Nagy Ferenc, Németh Mária, Ollé Ferenc, Ollé Tibor, Pastyřik Irén,
Szarka Valéria, Szomik Irén,
Tóth Lea, Vas László, Zsigó
Magdaléna;
C osztály: Bednárik Sára, Búcsai Erzsébet, Burgel Edit,
Czékus Ilona, Dolezsa Zsu-

Elmozdult helyéről
a szakszerűtlenül épített
móló

Az „öregdiákok” nagytalálkozóján osztatlan sikert arattak a
Selye János Gimnázium diákjai az Akarsz-e játszani című öszszeállításukkal

zsanna, Egyházi Katalin, Fogl
Mária, Himpán Mária, Hüttinger Györgyi, Jancsó Erika, Janik Márta, Jankó Judit, Kubovits Éva, Kuchta Edit, Kürthy
Mária, Lelkes Béla, Marafkó
Gábor, Marikovecz Katalin,
Mészáros Ilona, Molnár Olga,
Nagy Bálint, Puha Emma,
Sterk Éva, Szermánovics Alíz,
Török Irén, Udvardy Zsuzsanna, Urbán Erzsébet, Virágh Ilona, Zöld Eleonóra.
A nagytalálkozó hagyományos
programpontja az oklevelesek
„üzenete”. Minden évfolyam
egy-egy képviselője – a rubinmatúrások nevében Kerekes
Béla, a vasmatúrások nevében
Sagát István, a gyémántmatú-

rások nevében Bathó János, a
gyémántmatúrás
pedagógiai
iskola képviseletében Lakosiné Földes Magda, s végül az
aranymatúrások nevében Kustyánné Mészáros Ilona – szólt
a megjelentekhez – visszaemlékezve diákéveikre, tanáraikra,
itt töltött éveikre:
A nagytalálkozó a délelőtti ünnepséggel azonban nem ért véget. Délután érettségi találkozók zajlottak az osztályokban,
és idén újra sikerült a Baráti
Kör rendezvényét összekötni az ifjabb öregdiákokéval: a
Generációk találkozója színes
sportlehetőségekkel várta az itt
érettségizetteket.
Fehér Erzsébet

Bővült
az egyetem
kínálata
A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara a
gödöllői Szent István Egyetemmel együttműködve Vidékfejlesztés szakot indít,
míg a budapesti Corvinus
Egyetemmel karöltve Kereskedelem és Marketing
szakot kezd a 2018/2019-es
akadémiai évben. Még június 30-ig lehet jelentkezni!
A Vidékfejlesztés újonnan
akkreditált alapszintű tanulmányi programon a képzés
három és fél éves, melynek
során a hallgatók ismereteket
szereznek a vidékfejlesztés
európai normáiról, az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztési programok tervezéséről
és megvalósításáról. A Selye
János Egyetem célja, hogy e
szakon a hazai agráriumnak
képezzen olyan szakembereket, akik lendületet adnak az
ágazatnak. A Vidékfejlesztés
szakot elvégző szakembereknek módjukban áll a termelésben, az agrárium háttérszakágaiban, mint a logisztikában,
vagy az agrárturizmusban is
elhelyezkedni.
A Kereskedelem és Marketing
szak is hiánypótló, Szlovákiában magyar nyelven egyedül a komáromi Selye János
Egyetemen
szerezhetnek
képesítést ebben a szakirányban. Az újonnan akkreditált
szak elvégzésének időtartama
három és fél év, mely során
a hallgatók szlovákiai és magyarországi tanároktól kapnak
nemzetközileg elismert tudást.
Ezzel a tanulmányi programmal a Selye János Egyetem
nem titkolt célja, hogy nemzetközi szintű, a szlovák és a
magyar nyelv mellett legalább
egy idegen nyelvet bíró közgazdász utánpótlást neveljen
Szlovákiában.
A Selye János Egyetem és a
Szent István Egyetem, illetve
az SJE és a Corvinus Egyetem
közti megállapodások révén,
a közös képzésekben résztvevő hallgatók mindkét egyetem oklevelét kézbe vehetik
majd a tanulmányaik sikeres
elvégzése után.
Bővebb információ: a Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Osztályán: tanulmanyi.
gtk@ujs.sk, 035/3260 631 és
a kar honlapján (http://ujs.sk/
hu/tanulmanyi-kinalat/gazdasagtudomanyi-kar.html).

Fico újabb szociális csomagot ígér – de csak 2019-től!

A gútai vízimotorosok néhány évvel ezelőtt kérték az illetékes
szerveket, hogy a valamikori Kis Duna-ág maradékánál, a
Vág híd előtt olyan lejárót alakíthassanak ki, mely megkönynyíti a motorcsónakok kikötését, vízre bocsátását. A lejáró
elkészült, majd annak bővítésére is sor került.
Az elmúlt napokban az idő- kőágy nem védte a betonrészt,
közben eliszaposodott holtág az iszap eltávolítása után megmedrét mélyítették a szakem- dőlt a kikötő. Most két lehetőberek, amikor az utólagosan ség van, eltávolítani a megdőlt
felépített betonrész hirtelen- részt és azt szakszerűen újrajében megdőlt. Mint kiderült, építeni, vagy pedig a veszéannak idején nem szakszerűen lyes betonelemet kiemeltetni
betonoztak, ugyanis „elfelej- és eltávolítani, ugyanis az sútették”, hogy a meder iszapo- lyos vízi balesetet okozhat,
sodása miatt előbb pilonokat amennyiben arra ráfutna egy
kellett volna leverni, annak kikötéshez készülő motorcsóbelső felére terméskövet hor- nak. Egyes médiák vélemédatni, s csak úgy kerülthetett nyével ellentétben tehát a bajt
volna rá a végső betontető. nem az iszap eltávolítást végMivel sem pilon, sem pedig ző szakemberek okozták...

A Smer-SD pártelnöke június 5-én sajtótájékoztatón jelentette be következő,
immár sokadik szociális csomagját. Nem
felejtette el megemlíteni az eddigi csomagok kapcsán az ingyen vonatokat, a
karácsonyi nyugdíjat, de a gyermekek
rekreációjához nyújtott hozzájárulást
sem, hiszen egy kis populizmus mindig
jól jön.
Az újabb szociális csomag három területet érint, mégpedig a gyógyfürdők
betegeit, a karácsonyi nyugdíjakat és az
iskolaköteles gyermekek étkeztetését. Az
intézkedésnek több szépséghibája is van,
de a legszembetűnőbb, hogy bevezetésükre csak a jövő évtől kerül sor. Bizonyára nem véletlen, hogy a beígért juttatások egy évvel a parlamenti választások
előtt éreztetik hatásukat, először 2019
januárjában jutnak el a jogosultakhoz.
Nagyon kellenek a szavazatok a megtépázott hírnevű, csökkenő preferenciákat
produkáló kormánypártoknak, ha továbbra is a húsosfazéknál akarnak maradni.
De nézzük meg közelebbről a beharangozott szociális csomag egyes részeit:
• a gyógyfürdői kezelést igénybe vevő

páciensek „A” kategóriájú csoportjának
támogatására 10 millió €-t különítenek
el. A változtatást azzal indokolták, hogy
közelebb kell hozni a gyógyfürdői kezelés elérhetőségét a rászorulókhoz, az
intézkedéssel meg szeretnék duplázni a
páciensek számát.
• megduplázzák a karácsonyi nyugdíj
összegét, amely a nyugdíjak összege szerint ma 27-85 € között mozog. Erre a célra 75 millió €-t különített el a pénzügyminiszter. Fico szavai szerint két éven belül
el szeretnék érni, hogy bevezethessék a
teljes összegű 13. nyugdíjat.
• az 5 éves és az iskolaköteles gyermekek 1,20 € hozzájárulást kapnak az iskolai étkeztetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel ösztönözni szeretnék az iskolai
étkezdék iránti érdeklődés növelését.
Erre a célra 106 millió €-t költenek
majd. Az étkeztetési hozzájárulást a
pénzügyminisztérium egyenes transzfer
formájában küldi majd az önkormányzatoknak, fejpénzként minden jogosult
gyermek részére. Az intézkedés híján
van minden logikának, nincs benne ráció, hiszen egyforma támogatást nyújt

mind a milliomos csemetéknek, mind az
anyagi szükséghelyzetben lévő, rászoruló gyermeknek.
A leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy
a kormánypártok részéről ismét csak
egy populista intézkedésről van szó,
amely nem segít érdemben a fiatal családok anyagi helyzetén. Ráadásul nem is
a szokványos törvényalkotási folyamat
keretén belül, hanem képviselői javaslatként tervezik jóváhagyni.
Az MKP nem vitatja, hogy a rászorulóknak mindennemű segítség jól jön, de
ideje lenne a szociális politika és főleg a
családtámogatások terén végre rendszerszerű változtatásokat eszközölni. Több
értelme lenne az adó- és járulékterhek
csökkentésének, a szülői hozzájárulás,
a családi pótlék, az adóbónusz és egyéb
családtámogatási juttatások emelésének.
Igazságosabb és célirányosabb, nem mellékesen pedig ösztönző lehetne a fiatalok
gyermekvállalási hajlandóságának növelésében is.
Németh Gabriella,
az MKP egészségügyi, szociális
és családpolitikai alelnöke
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Növényvédelem

Nehéz választás

Nyári teendők a kertekben

A későbbi bő termés érdekében fontos elvégeznünk
az aktuális növényvédelmi
munkákat. A múlt heti kiadós
esőzések és a felmelegedés
hatására több olyan kártevő
is aktivizálódott, amely megkeseríti a kertészkedők életét.
Egyre nagyobb intenzitással
támad az üvegházi molytetű,
vagy lisztecske, a molylepkéhez hasonló apró, fehér
szárnyas rovar. Általában
az üvegházak kártevői, de a
szobanövényeken is előfordulhatnak, azonban a szabadban képtelenek áttelelni.
Meleg, száraz nyarakon szabadföldön is megjelennek.
Lárváik a levél fonáki oldalát
szívogatják, gyengítik a növényeket és vírusfertőzések
elterjedésének adnak teret.
A levelek sárgulnak, majd
lehullanak. Ürülékükön megtelepszik a korompenész. A
károsított levelek lehullnak, a
növény is elpusztulhat súlyosabb fertőzés esetén.
Biztonságos szaporítóanyagot használva, gyomtalanítással és az üvegház szellőzetésével csökkenthetjük
annak valószínűségét, hogy
megjelennek. Megjelenésükkor azonban már csak vegyszerrel vehetjük fel velük a
harcot, azonban figyeljünk a
szerrotációra, hiszen hamar
hozzászoknak egy-egy hatóanyaghoz.
A kipalántázott növényeken,
paprikán,
káposztaféléken
hamar megjelennek a levéltetvek. Nagyon gyorsan szaporodnak, és szívogatásuk
helyén a növényrészek tor-

zulnak, satnyulnak. A levéltetvek terjesztik a vírusokat, s
ezzel közvetett kárt is okoznak.
Egyre jobban terjed a sztolbur
betegség, paprikán, paradicsomon, zelleren, burgonyán a
leggyakoribb. A folyondár szulákban telel, erről a kabócák
hurcolják széjjel. Lassú lefolyású betegség, a tünetek csak
később jelentkeznek. A tetvek
elleni permetezéssel a kabócák
számát is ritkítjuk. Paprikán a
Calypso 480 SC, Dursban 480
EC, Pyrinex 48 EC, Karate
Zeon 5 SC, Mospilan 20 SP,
Nurelle D vegyszereket használhatjuk. A káposztafélékben
a BI 58 EC, Dursban 480 EC,
Mospilan 20 SP, Karate Zeon 5
SC alkalmazható.
Nedves időjárás esetén, de a
gyakori esőztető öntözéskor is
a paprikán baktériumok okozta levélfoltosság jelenhet meg.
Ilyenkor csak a réztartalmú
vegyszer hatásos: Champion
50 WP, Kocide 2000, ezeket
olyan koncentrációban használjuk, mint a paradicsomra.
Az almafákon a lisztharmat
korai tünetei a rügyfakadás
után jelentek meg a fiatal
hajtásokon. A fertőzési folyamatok júniusban sem állnak
le és a meglévő, akár kisebb
gócokból is újabb levél és termésfertőzés alakulhat ki, így a
gombaölő szeres kezeléseket
folytatni kell. A növényvédő
szer választásakor döntő szempont, hogy a fákon kialakult
tünetek láthatóak, vagy nem.
A kórokozók mellett ebben az
időszakban az alma kártevője,
az almamoly is gondot jelenthet.

Az őszibarackot termelők
körében jól ismert betegség a
tafrinás levélfodrosodás nevű
gomba. A sok csapadék hatására az őszibarackon főként a
leveleken, a kajszibarackon a
levélen és a termésen jelenhettek meg a levéllyukacsosodást
okozó gomba tünetei. A későbbiekben, ha az esős időszak
visszatér, újabb erős fertőzés
várható. Ezért a megelőző kezelésekre az egészséges termés
érdekében szükség van.
Cseresznye- és meggyfákon
az érés állapotában már nem
ajánlott permetezni. A későn
érő fajtákon azonban a cseresz
nyelégy júniusi rajzásakor a
kártevő ellen kijuttatott rovarölő szerrel megakadályozhatjuk a termés kukacosodását. A
levéltetvek a gyümölcsfákon,
dísznövényeinken képeznek
kolóniákat a meleg, párás időjáráskor, ezért időben meg kell
akadályozni elszaporodásukat,
hogy a hajtások legyengülését
megelőzzük.
A burgonyánál, paradicsomnál
az esőzések a burgonyavész
fertőzésveszélyét fokozták. A
tünetek kialakulásának megelőzéséhez héttíz naponta
ismétlődő permetezésre lehet
szükség, ha újabb csapadékos
periódus kezdődik. A paprikán, paradicsomon a vándorpoloskák tömeges megjelenésére lehet számítani.
– 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
Az agresszív kismalac bemegy a
borbélyhoz.
– Hogyan nyírjam meg?
– Szó nélkül!
– Jean! Mondjon egy hosszú
szót.
– Gumi.
– Ez magának hosszú?
– Nem uram, de nyúlik.
A székely a megrakott szekerével,
nehezen kaptat fel az emelkedőn.
Felérvén így szól:
– Hú, ennyire még sosem izzadtam meg!
– Én sem – mondta a ló.
– Még sosem hallottam lovat beszélni!
– Én sem – mondta a szekér.
Két szőke nő találkozik:
– Képzeld, tegnap áramszünet volt.
– Tudom egy órát álltam a mozgólépcsőn...

A jó tanulmányi
eredményért
ajándékozzon
könyvet!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten minden készen az ölébe pottyan, semmit sem kell érte tennie. Összejön egy
váratlan, ám annál kellemesebben végződő találkozás is. Könynyen szerelembe esik most, pedig ez általában nem jellemző
önre. Egyszerűen megfeledkezik a józan észről és beleveti magát
a kalandba.
HALAK (február 21. – március 20.) Csodálatos hétre számíthat. Nem lesz oka panaszkodni vagy elégedetlenkedni. Ha úgy
érzi, nagyon tele van energiával, szervezzen egy kirándulást
a barátaival vagy családtagjaival. Ez akár egy hosszú – vásárolgatással egybekötött – sétát is jelenthet a kedvenc üzletei
környékén!
KOS (március 21 – április 20.) Túlságosan a munkára összpontosít mostanában. Ez persze érthető, hiszen fontos, hogy
stabilizálja helyzetét, de ezzel sajnos túlságosan megerőlteti
szervezetét. Talán már el is felejtette, milyen sok erőt tud
adni, ha a szeretteivel tölti szabadidejét vagy kimozdul kicsit
a szabadba.
BIKA (április 21. – május 20.) Joggal érezheti úgy, hogy végre
megtalálta azt a társat, akire mindig is vágyott. Annak ellenére, hogy szinte mindenben hasonlóan gondolkodnak, képesek
inspirálni a másikat és nyitottá tenni új látásmódokra, ez pedig
rendkívül jó és megbízható alap egy tartós kapcsolathoz.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Kezdeményezőnek és határozottnak kell lennie, ha még időben be akarja fejezni,
amit elkezdett. Ha azt akarja, hogy később se legyenek félreértések, ne feledkezzen meg arról, milyen sokat segítettek
önnek a rokonai, barátai. Fejezze ki háláját konkrét, kézzelfogható módon!
RÁK (június 22. – július 22.) Szerelmi élete rendeződni látszik. Valaki olyan mély érzéseket keltett önben, hogy nem
is tud most másra gondolni, folyamatosan ő jár a fejében.
Érdemes a hétvégére megbeszélni egy találkát barátaival,
barátnőivel, mert a csillagok állása kedvez most az őszinte,
figyelmes beszélgetéseknek.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Családtagjainak,
barátainak kívánságai most sokkal fontosabbak Önnek, mint
a sajátjai, ami nem is csoda, hiszen szokatlanul kifelé forduló. Minden érdekli, amit mások gondolnak, éreznek, ami
bennük zajlik. Szeretné, ha csupa boldog embert látna maga
körül és ezért mindent megtesz.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ne halogassa tennivalóit, különösen, ha ezek testmozgással függnek össze
vagy szabad levegőn végezhetőek! Persze ön egyébként
is vágyik már a szabadba, hiányzik a természet közelsége,
amit pár cserepes virág nem pótolhat. Küzdje le lustaságát
és induljon el!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Amikor érzései
nem befolyásolják döntéseit, ön könnyedén, remek gyakorlati érzékkel kezeli az anyagi természetű kérdéseket. Ha valamennyire sikerül kordában tartania az érzelmeit, nem kell
félnie, hogy a sors rosszul bánik önnel. Nem csak stabilizálódhat a helyzete, de meg is erősödhet.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Nagyszerű formában van és hála dinamikus beállítottságának és ügyes beszédének, egy nagy hal is fennakadhat a horgán. Kedvez ez a hét
a forró flörtöknek, ugyanakkor gyorsan megsértődik, sokat
duzzog, nem tudja kezelni a váratlan helyzeteket, pedig mostanában rengeteggel találkozhat.
NYILAS (november 23. – december 21.) Sikerült egészen nélkülözhetetlenné tennie magát. Lassan környezetének is be kell
látnia, milyen hasznosak az ön tapasztalatai és kapcsolatai. Használja ki ezt a hetet és erősítse meg, frissítse fel régi ismeretségeit, barátságait! Ezt a próbálkozását mindenki értékelni fogja, de
jusson eszébe, néha pihenni is kell.
BAK (december 22. – január 20.) Annyira jól érzi magát a
bőrében, hogy egész héten csak mosolyog. És mivel a jókedv
ragadós, könnyed és kellemes hangulatot teremt maga körül.
Természetes kisugárzása, humora azonnal hatása alá vonja az
ellenkező nem tagjait, így szinte lubickol a csodálatban. Vegye
észre, hogy sokaknak értékes a személyisége.
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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

* Bérbe adó, eladó vagy elcserélhető háromszobás családi ház
Búcson. Gyors megegyezés, előnyös feltételek. Tel.:0907 054 112.

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 16-tól 22-ig

SZOMBAT

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

M1

7. 30 Me s é k , 12 .4 0 Éj jel n a p p a l s z ü l ő k (a m e r.),
13.10
G y i l ko s
sorok
(a m e r.), 14.15 Ó vó b á c s i (a m e r.), 16 .0 0 A p a fe j (a m e r.), 18 .0 0 Té nye k , 18 . 55 C s o n t d a r á l ó
(a m e r.), 21. 2 0 B o r, m á m o r, P r ove n c e (a m e r.a n g ol), 0.0 0 Vi s s z a t é r é s
a ké k l a g ú n á b a (a m e r.)

RTL Klub

6.30 Kölyök k lub, 13.0 0
Döglöt t a k t á k (a mer.),
14.05 Halálos feg y ver
(a mer.), 15.10 Eg y cipő ben (a mer.), 18.0 0 Hí radó,
18.55 Fók usz plusz , 20.0 0
102
k isk ut ya
(a mer.),
22.0 0 Tr ipla vag y sem m i
3 (a mer.), 0.35 Mi nd halálig (a mer.)

RTL II

9.30
Hupikék
törpikék
(amer.), 10.00 Taxi (francia), 11.00 Robin Hood
legújabb kalandjai (amer.),
15.00 A gyanú árnyékában,
20.00 Az éhezők viadala
(amer.), 22.40 CSI: Miami helyszínelők (amer.),
23.40 végzetes hazugságok
(amer.)

M1

8.35 Hupi kék tör pi kék
(amer.), 10.15 Több, mint
testőr (amer.), 12.25 Éjjel-nappal sz ülők (amer.),
12.55
Gyil kos
sorok
(amer.),
14.00
Dok tor
House
(amer.),
15.00
Esőember (amer.), 18.00
Tények, 18.55 Görögbe
fogadva (amer.-spanyol),
21.00 Ju rassic park 2
(amer.), 23.35 A bű n színe
(amer.)

Pozsony 1

12.35 Vidd fel a sírod a
hegyre! (szlovák), 14.00
A szerelem illata (szlovák), 15.40 McKenna aranya (amer.), 17.55 Úttalan
utakon, 18.25 Építs házat,
ültess fát!, 19.00 Híradó,
20.30 Labdarúgó vb

Pozsony 2

10.50 Tudományos magazin, 11.30 Labdarúgó
vb, 14.05 Sportreménységek, 17.05 Kerékpározás, 17.30 Labdarúgó vb,
20.15 Őrangyalok, 20.45
Mezei liliom (csehszlovák), 22.10 Wolf Hall
(angol), 23.10 A híd
(svéd)

Markíza tv

7.05
Kung
fu
panda
(amer.), 8.00 A tánc a szenvedélyem (amer.), 10.10
Szupersztár, 13.40 Morganék (amer.), 15.50 Hogyan
szelídítskük meg a k rokodilt (cseh), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30 A
gyakor nok (amer.), 23.05
Last Vegas (amer.), 0.15 A
feláldozhatók (amer.)

JOJ TV

9.15 Gumimacik (amer.),
10.10
Viszlát,
nagyi!,
11.40 Dragonball (amer.),
13.25 Játék az életért
(amer.), 16.30 Minden,
amit szeretek, 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Egyiptom istenei (amer.),
23.10 Igaz történet (amer.),
1.30 A fülke (amer.)

M1

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 Feketék
fehéren (amer.), 1.15 Tények
extra

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!,
22.45 NCIS (amer.), 1.15
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub

RTL II

RTL II

RTL II

M2

M2

11.10 Véltelen boldogság
(francia), 13.10 Segítség,
bajban vagyok!, 18.10 Csak
a testeden át (amer.), 20.00
A
cipőbűvölő
(amer.),
22.00 Az éhezők viadala
(amer.), 0.35 Véletlen boldogság (francia)

M2

Duna tv

11.55 Eg y nap a pa r a d icsomba n (mag ya r), 13.20
Dok u ment u m f il m , 14.45
Csalá d-ba 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 A m issz ió (mag ya r),
23.30 Ku lt u r ál is h í r a dó

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

M1

6.35 Kölyökklub, 10.25 A
Muzsika tv bemutatja, 13.00
Profi a konyhámban, 13.30
Fehér agyar (amer.), 15.50
Én és a hercegem 3 (amer.),
18.00 Híradó, 18.55 Cobra 11
(német), 20.05 Gyerekjáték
(amer.), 22.20 Két túsz között
(amer.)

RTL Klub

Duna tv

Duna World

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

5.30 Jó reggelt, skacok!,
13.15 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.), 0.05 A zöld
íjász (amer.)

11.45 Góg yi felüg yelő,
12.45 Rozsdalovag, 13.20
Bobby és Bill, 14.50 A
szét t áncolt cipellők, 16.40
Micimackó, 18.15 Történetek
Lár mafalváról
(svéd), 20.15 Tuti gimi
(amer.), 21.05 Én vag yok
it t, 22.45 M R 2 A k usz ti k
a Müpából, 1.20 vig yázz,
mit k ívánsz! (amer.)
9. 30 Ro b b ie , a fó k a (n é m e t), 14.4 0 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. 30 R a n g o n a l u l (m a g y a r), 17.0 0 G a s z t r o a n g y a l , 18 .0 0 H í r a d ó,
18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t ,
19. 35 Eg y n y á r i k a l a n d
(m a g y a r), 2 0. 35 Va d lo v a k (a m e r.), 2 2 . 36 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. 35 T ű z v a n
b a b á m! (c s e h s z lov á k)

KEDD

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), 22.30 Castle
(amer.), 0.05 A zöld íjász
(amer.)

12.45 Rozsd alovag, 13.20
Bobby és Bill, 14.10 Hollócsk a , a k is rosszcsont ,
14.50 R igócsőr k i r ály
(német), 16.20 D r. Plü ssi,
16.40 M ici ma ckó, 17.50
Va mpi r i na , 18.15 Újabb
tör t énet ek Lá r mafalvá ról,
20.15 Tut i g i m i (a me r.),
21.10 A komor n i k (a me r.),
23.40 M it gondolsz , k i
vag y?

M2

HÉTFŐ

12.50 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.20 Un iver z u m,
14.20 Mú zeu mt ú ra , 14.50
Rex Rómába n (németolasz), 15.40 Eg y csók
és más sem m i (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),
23.35 A Bagi Nacsa Show

Duna World

10.40 Té rké p, 11.25 P ró fét a volt ál sz ívem (mag ya r),
13.20
Nag yok ,
14.50 Isme rd meg!, 18.55
Ö t kont i nen s, 19.25 Hazajá ró, 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.35 Ö rök t ű z ,
22.35 Hog y volt?, 2.25
Eg y csók és má s sem m i
(mag ya r)

Pozsony 1

13.0 0 A z ajt ó m ög ö t t ,
14. 2 5 A g a t h a C h r i s t ie:
Poi r o t , 16 .10 Ad él a m é g
n e m v a c s o r á z o t t (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, 19.4 0 L a b d a r ú g ó v b, 2 2 . 55 Poi r o t
(a n g ol), 1.45 A n g y a l a
h e g ye k b e n (c s e h)

Pozsony 2

11.0 0 A csalá d , 13.30
Labd a r úgó vb, 16.05 Ke rék pá rozá s, 16.30 Labd ar úgó vb, 19.10 Est i mese,
20.05 H í r a dó, 20.20 Treb bia 2018, 22.10 Mont y
py t hon , 23.55 Labd agó vb

Markíza tv
8.50 Hogyan szelídítsük
meg a krokodilt (cseh),
11.20 Chart Show, 13.30
Én, a kém (amer.), 15.30 A
gyakornok (amer.), 18.05
Szomszédok
(szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Éjszakai hajsza (amer.), 23.05
Rohanás (amer.), 1.10 Éjszakai hajsza (amer.)

JOJ TV
9.10
Gumimacik,
1 0 . 5 0 X - M e n ( a m e r. ) ,
13.10 Egyiptom isten e i ( a m e r. ) , 1 5 . 5 0 Ú j
kertek, 16.50 A nyaraló, 17.50 Új lakások,
19.00
Krimi,
19.30
Híradó, 20.25 Sport,
20.35 Hosszú utazás
( a m e r. ) , 2 3 . 3 0 C s a j o s
b u l i ( a m e r. ) , 1 . 2 5 P a u l
( a m e r. - a n g o l )

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.)
11.40 A kockásf ülű ny úl,
12.15 Süsü, a sárkány (magyar), 13.00 Nálatok laknak állatok?, 15.10 Maja,
a méhecske, 16.35 Alvin
és a mókusok, 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 Zor ro (kolumbiai)

Duna tv

12.50 Jamie 30 perces
kajái, 15.15 A múlt árnyékában (szlovák), 16.20
Erdészház
Fal kenauban
(német), 17.10 A heg yi
dok tor (német), 18.00 Hí radó, 18.35 Sorsok út vesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.25 Kék fény,
21.25 Kár t yavár (amer.),
22.25 NCIS (amer.), 23.15
Fábr y

Duna World

11.15 A császár parancsára (magyar), 13.00 Híradó,
13.25 Roma magazin, 14.30
Család-barát, 15.30 Balatoni nyár, 17.30 Ízőrzők,
18.15 Férfi vízilabda világkupa, 20.00 Kállai István
80, 21.35 Honfoglaló, 22.30
Hacktion (magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 19.40 Labdarúgó vb, 22.50 Profik, 23.45
A holnapi újságok, 0.30 Senki sem tökéletes

12.30 Segítség, bajban vagyok!, 13.30 A gyanú árnyékában, 14.30 Showder Klub,
16.00 Oltári csajok (magyar),
17.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.55 Showder Klub,
20.00 A konyhafőnök VIP,
22.00 Showder Klub Best of,
23.30 Anyák gyöngye (amer.)
12.15 Süsü, a sárkány (magyar), 14.50 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 Odaát
(amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

13.25 Honfoglaló, 15.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.15 Erdészház Falkenauban (német), 17.05 A hegyi
doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Önök kérték, 21.25 Velvet Divatház
(spanyol), 22.15 Laura rejtélyei (amer.), 23.05 A Bagi
Nacsa Show

Duna World

11.35 Álmom az életem túlélte (magyar), 13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.45
Család-barát, 15.25 Balatoni nyár, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 19.25 Hazajáró, 20.00 Banán, pumpa,
kurbli, 21.35 Honfoglaló,
22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1

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, 19.40 Labdarúgó vb, 22.50 Profik, 23.45
A holnapi újságok, 0.30 Senki sem tökéletes

SZERDA
M1

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

TV2

TV2

TV2

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 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 Két tűz között (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, 22.45 Szulejmán
(török), 0.20 A zöld íjász
(amer.)

RTL II

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

M2

12.15 Süsü, a sárkány (magyar),
14.25 A bűvös körhinta, 14.50
Franklin, 16.00 Gyerekversek,
18.00 Mickey egér játszótere,
18.45 Kody kalandjai, 19.10
Alvin és a mókusok, 20.15 Tuti
gimi (amer.), 21.05 Melissa és
Joey, 21.25 Én vagyok itt, 22.40
Odaát (amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv

12.55 Jamie 30 perces kajái,
13.25 Honfoglaló, 15.10 A
múlt árnyékában (szlovák),
16.15 Erdészház Falkenauban (német), 17.10 A hegyi
doktor újra rendel (német),
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
Csak színház és más semmi
(magyar), 23.35 Fábry

Duna World

11.45 Nőuralom (magyar),
13.20 Nemzetiségi műsorok, 14.25 Család-barát,
15.25 Balatoni nyár, 17.20
Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal, 18.55 Itthon vagy!,
19.25 Hazajáró, 20.00 Nevetni kell, ennyi az egész,
21.35 Honfoglaló, 22.30
Hacktion (magyar)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.25 A
holnapi újságok, 16.25 Csodálatos kertek, 16.55 A második lehetőség (lengyel),
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 19.40
Labdarúgó vb, 22.50 Profik,
23.45 A holnapi újságok,
0.30 Senki sem tökéletes

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.30
Labdar úgó vb, 16.10 Celebek, 16.30 Labdar úgó
vb, 19.10 Esti mese, 20.05
Hírek, 20.20 A diagnózis,
21.35 Fehér varjak, 22.40 A
vágy titkos tárgya (francia)

12.00 Élő panoráma, 13.30
Labdarúgó vb, 16.10 Celebek,
16.30 Labdarúgó vb, 19.10
Esti mese, 20.05 Híradó,
20.20 Titkos dokumentumok,
21.15 Riválisok, 22.40 Talkshow, 23.45 Labdarúgó vb

12.00 Törépk, 12.25 Kerékpározás, 13.30 Labdarúgó
vb, 16.10 Celebek, 16.30
Labdarúgó vb, 19.10 Esti
mese, 20.05 Híradó, 20.20
Univerzum, 21.20 Az ikrek
titkos élete, 23.05 Éjszaka
a levéltárban, 0.05 Labdarúgó vb

Markíza

Markíza tv

Markíza tv

Pozsony 2

Pozsony 2

10.55 Jószomszédi viszonyok, 11.55 Családi történetek, 13.00 Monk (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 17.25 Reflex, 17.55
Családi esetek, 19.00 Híradó, 20.30 Szomszédok
(szlovák), 21.25 Dumb
és Dumber (amer.), 23.35
Monk (amer.), 1.30 Feleségcsere

9.40 Családi történetek,
10.45 Jószomszédi viszonyok, 11.45 Családi történetek, 12.50 Monk (amer.),
14.50 Jószomszédi viszonyok, 17.25 Reflex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 A legnagyobb
győztes, 22.00 Családi történetek, 0.10 Monk (amer.),
2.05 Az anyós

JOJ TV

JOJ TV

9.25 Tárgyalóterem, 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 Hogyan
éltem túl, 0.10 Zsaruvér
(amer.)

9.25 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, 23.05 Hogyan éltem
t úl, 0.05 Zsar uvér (amer.)

10.00 Családi tör ténetek,
11.00 Jószomszédi viszonyok, 13.00 Mon k (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Char t Show, 22.35
K redenc, 23.40 Családi tör ténetek, 0.35 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.)

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 Walker, a texasi kopó (amer.),
13.35 Walker, a texasi kopó
(amer.). 14.40 A betolakodó
(mexikói), 15.45 Álmodj
velem! (mexikói), 16.50 Feriha (török), 18.00 Tények,
19.00 Hegyi doktor (német),
20.00 Pénzt vagy éveket!,
21.25 Ezek megőrültek!,
22.45 NCIS (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 Válótársak (magyar), 22.30 Castle
(amer.)

PÉNTEK
9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel
6.20 Mokka, 12.30 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 Férjhez mész, mert
azt mondtam (amer.)

RTL Klub

RTL II

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.), 22.30
Showder Klub

M2

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,
18.55 Showder Klub, 20.00
A konyhafőnök VIP, 22.00
Showder Klub, 23.30 Anyák
gyöngye (amer.)

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.)
12.10 Na végre, itt a nyár!
(magyar), 13.00 Nálatok
laknak állatok?, 14.00 Állatkerti sétány, 15.10 Maja, a
méhecske, 16.00 Gyerekversek, 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
Odaát (amer.), 0.25 Zorro
(kolumbiai)

Duna tv

RTL II

M2

13.00 Nálatok laknak állatok?, 13.40 Irány Okido!,
14.25 A bűvös körhinta,
15.10 Maja, a méhecske,
16.00 Gyerekversek, 18.00
Mickey egér játszótere,
20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Melissa és Joey, 21.25
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

12.00 Hírek, 12.50 Jamie
30 perces kajái, 13.20
Honfoglaló, 15.00 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
16.00 Erdészház Falkenauban (német), 17.10 A hegyi doktor (német-osztrák), 18.00 Híradó, 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Tóth János (magyar), 21.00
Roxanne (amer.), 22.50 A
Bagi Nacsa Show

Duna tv

Duna World

Duna World

11.15 Az aranykesztyű
lovag jai (magyar), 13.20
Rondó, 13.50 Kvartett,
14.25 Család-barát, 15.20
Balatoni nyár, 17.20 Ízőrzők, 17.55 Gasztroangyal,
19.00 Itthon vagy!, 19.25
Hazajáró, 20.00 Szenes
Iván emlékkoncert, 21.35
Honfoglaló, 22.30 Hacktion (magyar)

12.50 Jamie 30 perces kajái, 13.25 Honfoglaló, 15.10
A múlt árnyékában (szlovák), 16.15 Erdészház Falkenauban (német), 17.10 A
hegyi doktor (német), 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Madame Bovary (amer.),
22.30 Cigányok ideje ( jugoszláv-olasz), 0.55 Fábry
11.25 Az aranykesztyű
lovag jai (magyar), 13.50
Öt kontinens, 14.20 Család-barát, 15.20 Balatoni
nyár, 17.20 Ízőrzők, 17.55
Gasztroangyal, 18.55 Itthon vagy!, 19.30 Hazajáró, 20.00 Válogatás, 21.35
Honfoglaló, 22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1

Pozsony 1

Pozsony 2

Pozsony 2

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjün k a ker tbe!, 14.25
A holnapi újságok, 16.00
Labdar úgó vb, 19.00 Híradó, 19.40 Labdar úgó vb,
22.50 Prof ik, 23.40 A holnapi újságok, 0.25 Sen ki
sem tökéletes
11.50 Tör pék, 12.00 Élő
panoráma, 13.30 Labdar úgó vb, 16.10 Nemzetiségi
hírek, 16.30 Labdar úgó
vb, 19.10 Esti mese, 20.05
Hírek, 20.20 Dokumentumfilm, 22.25 Propeller,
23.20 Rendőrség, 23.35
Labdar úgó vb

Markíza tv

11.00 Jószomszédi viszonyok,
12.00 Családi történetek,
13.00 Monk (amer.), 15.00 Jószomszédi viszonyok, 15.55
Családi történetek, 17.00 Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 Családi történetek, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni, 22.40 Családi történetek, 23.40 Monk
(amer.), 1.30 A legnagyobb
győztes

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, 23.10 Az
első nyaralásom (amer.)

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, 22.50
Profik, 23.45 Egy lépés a
mennyország
12.00 Élő panoráma, 13.30
Labdar úgó vb, 16.10 Celebek, 16.30 Labdr úgó vb,
19.10 Esti mese, 20.05 Hírek, 20.20 A család, 20.45
Hely a házban (szlovák),
22.00 A halál és a lány (német), 0.45 Labdaraúgó vb

Markíza tv
10.50 Jószomszédi viszo nyok, 11.50 Családi tör ténetek, 12.55 Mon k (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Hí radó, 20.30 Kameňák 2
(cseh), 22.35 A feláldozhatók (amer.), 0.40 Mon k
(amer.)

JOJ TV

12.55 Topsztár, 13.20
Inkognitó, 14.35 Doktor
House (amer.), 15.40 Nálunk otthon, 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 H í r a dó, 20.35 Minden, amit szeretek, 23.35
A part (amer.)

7
A Dunatáj receptkönyvéből

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június
16-án Jusztin
június
17-én Laura
június
18-án Arnold, Levente
június
19-én Gyárfás
június
20-án Rafael
június
21-én Alajos
június
22-én Paulina
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a zsolnai Šustek Martin mérnök és a
komáromi Felgerová Katarína mérnök, a komáromi
Tóth Tomáš és Takácsová Eva,
Gútán: Magyarics Ákos és Tóth Enikő.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a búcsi Juhász Dominik, a marcelházai Bandriová Mira és Berendteiová Szofia, a komáromi Hengerics Bendegúz, Ramada
Léna, Kovács Bálint és Petrík Zsófia, a garamszőlősi
Gellenová Katarína, az udvardi Bórik Tobias, a gútai
Bitter Daniel, a perbetei Kosztolányiová Veronika, a
sárói Kóšová Mirella, az izsai Kajanová Tereza, a bajtai Bongya Lilien, a dénesdi Szabóová Nela, a lévai
Jasenská Alexandra és a negyedi Iványová Zoja.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Pepóová Rozália (75 éves), Hengerics
Anna (87 éves) és Tartagelová Oľga (82 éves), a gútai Páczer Irén (86 éves), Molnár Gyula (54 éves),
Szomolai Mária (91 éves) és Sztojka János (65 éves),
a madari Szűcs Magdolna (77 éves), a kolozsnémai
Illés Erzsébet (82 éves), valamint a csallóközaranyosi
Horváth Tibor (67 éves)
Emléküket megőrizzük!

Borsóleves májgaluskával
Hozzávalók:
2 szál sárgarépa
1 szál fehérrépa
1 kisebb karalábé
1 fej vöröshagyma, só
egész bors
bazsalikom
kakukkfű
petrezselyemzöld
20 dkg zöldborsó
őrölt bors
1 ek liszt
1 kisebb vöröshagyma reszelve
A májgaluskához:
1 ek vágott petrezselyemzöld
20 dkg sertésmáj fagyasztva
2 tojás
2 zsemle áztatva, kinyomkodva zsemlemorzsa
Elkészítése:
A leveshez megpucoljuk és felaprítjuk a zöldségeket: a sárgarépát,
a vöröshagymát, a karalábét és petrezselyemgyökeret. Aprítsuk
fel a petrezselyemzöldet, amiből tegyünk félre egy evőkanállal a
gombócokhoz.
Dinszteljük meg kevés olajon a hagymát, amiből szintén tegyünk
félre egy evőkanállal a gombóchoz. Ehhez adjuk hozzá a répát, a
karalábét és ezzel együtt pirítsuk még 5 percig, majd mehet bele
a borsó és a petrezselyem is. A zöldségeket szórjuk meg liszttel,
keverjük át és öntsünk hozzá vizet. Ízlés szerint sózzuk meg és
ízesítsük, majd addig főzzük, míg meg nem puhulnak a zöldségek.
Készítsük el a gombócokat is. A fagyos májat lereszeljük, majd a
tojással, a pirított hagymával, fokhagymával, a vízből kinyomkodott zsemlével és annyi zsemlemorzsával összekeverjük, hogy ne
legyen kemény, de lágy sem. Petrezselyemmel, sóval és borssal
ízesítjük. Vizes kézzel formázzunk a masszából gombócokat. Ha
túl lágy a massza, adjunk hozzá zsemlemorzsát. Pihentessük legalább 20 percet. mikor megfőttek a zöldségek, a leveshez tegyük
hozzá a gombócokat és még 10 percig főzzük. Külön főzhetünk
mellé tésztát.

MEGEMLÉKEZÉS
Felejthetetlen, drága édesapám,

Czímer Ferenc

június 26-án lenne nyolcvan éves,
ha a kegyetlen halál el nem ragadja
közülünk.
Kérem, akik ismerték, tisztelték,
gondoljanak rá szeretettel ezen a számunkra oly szomorú napon.
Örökké gyászoló lánya Marika
és családja
Az igazi szeretet megtanít szenvedni,
megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni,
csupán egy dolgot nem: feledni!
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk június 20-án

Varga Andrásra
Izsán,

Meggyes dunai hullámok

Hozzávalók:
A kevert tésztához:
20 dkg puha vaj
20 dkg cukor
1 csipet só
5 db tojás
1 üveg meggybefőtt
(lecsöpögtetve 35 dkg)
30 dkg liszt
2 teáskanál sütőpor
3 evőkanál kakaópor
1 evőkanál barna cukor
tepsi mérete 25 x 25 cm
vaj a tepsihez
A krémhez
és a mázhoz:
3 evőkanál porcukor
1 csomag vaníliás pudingpor 30 dkg étcsokoládés tortabe4 dkg cukor
vonó
5 dl tej
kakaópor a szóráshoz
15 dkg puha vaj
Elkészítése:
A tésztához a vajat a cukorral A sötét tésztát a világos réés a sóval egy tálban krémesre tegre terítjük, s a tetején
keverjük. Egyenként beleütjük egyenletesen elosztjuk a
a tojásokat, és mindegyikkel meggyszemeket. A forró sühabosra keverjük. A meggyet tőben, középre tolt rácson 35
szűrőedényben lecsöpögtetjük. percig sütjük, majd a formáA tepsit kivajazzuk, a sütőt 180 ban hagyjuk hűlni.
A pudingport a cukorral és 6
°C-ra előmelegítjük.
A lisztet elkeverjük a sütőpor- evőkanál hideg tejjel jól elkeral, és a habos masszába forgat- verjük. A maradék tejet felforjuk. A tészta felét a tepsibe te- raljuk, hozzáadjuk a csomórítjük. A kakaóport a rummal a mentesre kevert pudingport,
és állandó keverés mellett
maradék masszához keverjük.
egyszer felfőzzük. Megvárjuk, amíg a puding kihűl, közben időnként megkavarjuk,
nehogy megbőrösödjön.
A vajat a porcukorral krémesre keverjük, és evőkanalanként beledolgozzuk a
kihűlt pudingba. A krémet
egyenletesen a tortalapra
kenjük. 30 percre félreteszszük hűlni.
A tortabevonót a csomagolásán feltüntetett utasítás
szerint felolvasztjuk, majd a
vajas krémre öntjük és óvatosan elsimítjuk a tetején.
A csokoládémázba villával
hullámvonalakat rajzolunk.
Megvárjuk, amíg teljesen
megszilárdul, majd kakaóporral beszórjuk.
Sütés: 35 perc

S Z U D O K U

KAJAK – KENU
Hatalmas sikert arattak a XXXII. Pőstyéni Regattán a komáromi sportolók

Tizennyolc ország 298 15 és 23 év közötti sportolója mérte össze felkészültségét az 1 000, 500 és 200 m-es távokon. A versenyről természetesen ezúttal sem hiányozhattak a komáromi evezősök, akik további érmekkel (egy arany, 12 ezüst és 17 bronz) térhettek haza.
A szlovák válogatott tagja volt az Peter Christopher, Meszlényi Christopher * C2 kadétlányok Samuel Daniel * C1 kadétok ...
halálának hetedik évfordulóján.
U23-as kategóriában Banai Tóth Márk, a juniorok korosztályában ...2. Ikréni Viktória – Jankovská 2. Léránt Péter Christopher * K1
Akik ismerték és szerették, emlékezzeIstván, Sýkora Samuel Daniel, Ujvári Marko, Náhlik Pavol, K. * K2 kadétok ...2. Meszlényi kadétok ...8. Meszlényi Márk
nek rá ezen a szomorú évfordulón.
a kadétkategóriában Ikréniová Konečný Kevin, és Zilizi Ri- Márk – Bende A. * K4 juniorok * C1 kadétlányok ...7. Ikréni
Emlékét örökké őrző özvegye
Viktória, Koczkás Eszter, Léránt chárd.
....8. Ujvári Marko – Holka T. Viktória * K1 kadétlányok ... 5.
A szlovák válogatott az összesí- – Rybanský D. – Iliaš M. * K4 Koczkás Eszter * C2 juniorok
tés alapján Németország (22-18- kadétok ...4. Meszlényi Márk – ...2. Léránt Péter Christopher
Árnyékolástechnika
14) után a második helyen vég- Bende A. – Bogya B. – Cagáň S. – Strýček E. * C2 kadétlányok
és szerviz
zett, 14 arany-, 31 ezüst- és 17 * K4 kadétlányok ...3. Koczkás ...2. Ikréniová Viktória – Janbronzéremmel. A Nemzetek Ser- Eszter – Šutovská N – Vrecková kovská K. * K2 kadétok ...4.
EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
legét viszont 324,5 ponttal Szlo- L. – Horváth E.
Meszlényi Márk – Bende A. *
vákiának sikerült megszereznie.
200 m-es távon: C1 férfiak ...2. K2 kadétlányok ...4. Koczkás
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
A komáromi versenyzők
Banai Tóth István, ...5. Sýkora Eszter – Pecsuk K.
eredményei:
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
1000 m-es távon: C1 férfiak ...2.
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Banai Tóth István * C1 kadétok
...5. Léránt Péter Christopher *
Plasztikai sebészetünkön
K1 kadétok ...3. Meszlényi Márk A komáromi röplabdázás közelmúltja igazi sikertörténet. Az
vállalunk
* K2 juniorok ...4. Ujvári Mar- utolsó öt évben négy extraligás évad – ebben a sorozatban egy
Redőnyök * reluxák
 mellnagyobbítást,
ko – Libai Zsolt * C2 juniorok ezüstérem és a Szlovák Kupa elhódítása volt a csúcs –, és az
* szúnyoghálók
 mellek térfogatredukcióját,
...2. Zilizi Richárd – Fekete Dá- utóbbi két évben a hazai nevelésű játékosokból álló I. ligás fér* markízák, stb.
 hasi korrekciót,
vid * C2 kadétok ...3. Ikréniová fi-röplabdacsapat bronz-, illetve ezüstérme a második vonalkedvező áron!
 arc- és fülplasztikát,
Viktória – Jankovská K. * K2 ban ékes bizonyítéka a komáromi röplabdázás fénykorának. A
Tel.: 0917 381 073
 régebbi hegek korrekcióját.
kadétlányok ...2. Koczkás Eszter 2017/18-as évadban a VK Spartak UJS Komárom I. ligás egye* Eladó egy jó állapotban levő
– Pecsuková Katarína * C4 juni- temi csapatunk az ezüstérem után megnyerte a feljutási osztáOPEL AGILA 1,2-es személyorok ...2. Zilizi Richárd – Léránt lyozót a bajnok Zsolna és az extraligából kieső Ólubló előtt, s
Érdeklődjön Gútán,
gépkocsi. Ár megegyezés szerint.
Péter Christopher – Fekete D. – ezzel ismét jogot szereztünk az extraligában való szereplésre a
Tel.: 0915 063 190.
2018/2019-es évadban.
Strýček E.
500 m-es távon: C1 férfiak 1. Az országos sikerek és a hazai nevelésű játékosok kiváló teljeKereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon:
Banai Tóth István * C1 juniorok sítménye arra ösztönözte a komáromi röplabdaklub vezetését,
Autószerelő
035/ 7720 616 * 0907163 386.
... 4. Zilizi Richárd * K1 juniorok hogy a 2017/18-as idényben meghirdesse Komáromban és a
végzettséggel
....5. Ujvári Marko * C1 kadétok komáromi régióban a legkisebbek számára a röplabdabajnokAmbuláns kezelések:
munkatársat
...2. Léránt Péter Christopher * ságot, amelybe bekapcsolódhattak városunk és régiónk alaphétfőn
7-től 15 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
K1 kadétok ...7. Meszlényi Márk iskoláinak 12 évestől fiatalabb tanulói. A picik bajnokságának
keresünk
Dr. Máriási László sebész
kedden
13-tól 18 óráig
* C1 kadétlányok ...8. Ikréni indítékairól, jelentőségéről és emlékezetes pillanatairól Balogh
autószerelő műhelyünkbe,
szerdán
10-től 14 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
Viktória * K1 kadétlányok....8 Kingával, a fiatal edzők csoportjának aktív tagjával beszélgetKN járás. B-jogosítvány.
csütörtökön 11-től 18 óráig
Dr. Viola Miklós sebész
Koczkás Eszter * C2 juniorok tünk a Mini Open for Kids elnevezésű röplabdabajnokságról.
Tel. kontakt: 0908944944
Dr. Máriási László sebész
pénteken
9-től 15 óráig
...2. Zilizi Richárd – Léránt Péter Jóba Mihály riportját lapunk jövő heti számában közöljük.

RÖPLABDA

MEDCHIR Kft.

IV. liga – 29. forduló
Zsitvakörtvélyes – Ímely 4:3
(1:3) Az első félidő eredménye
nem teljes mértékben tükrözi a
valóságot. Igaz, a találkozó 19.
percében a körtvélyesiek lőtték
az első gólt, ám egy perccel
később Gál egyenlített, a 36.
percben Gajdoš már vezetéshez juttatta a vendégeket, a 45.
percben pedig Straňák növelte
előnyüket. A hazai csapat az
első játékrészben nem tudott
talpra állni, kapkodva játszott.
A második játékrészben viszont az ímelyiek kiengedték
a gyeplőt, miközben a hazaiak sorozatban lőtték a gólokat
* Tavarnok – Gúta 4:2 (3:0)
Az első félidőben mindkét csapatnak több gólhelyzete is volt,
ám a 32. perctől az élbolyhoz
tartozó tavarnokiak csatárai
feléledtek. A második félidő
utolsó perceiben a gútaiak is
szóhoz jutottak, Soboňa a 86.,
Renczés a 90. percben lőtt góĺt
* Szentpéter – Alsószeli 2:0
(1:0) Az első játékrészben már
megmutatkozott a hazai csapat
fölénye, a 31. percben Kianek
szerezte meg csapata vezetését.
A második félidőben a vendégek csupán védekezni tudtak,
ám a 90. percben Lakatos mégis gólt lőtt * A bajnoki táblázatban Ímely a 3. (53 pont),

LABDARÚGÁS

Szentpéter 12. (35 pont),
Gúta a 13. (32 pont)
V. liga – 29. forduló
Nagykeszi – Hetény 2:3 (1:0)
A találkozó 34. percében Turza szerezte meg a hazaiak első
gólját, ezután viszont a 88. percig kellett a keszi szurkolóknak
várniuk a következőre. Közben
viszont a hetényiek voltak „szorgalmasabbak”, az 51 percben
Pásztor, az 56. percben Ferenczi, a 90. percben Kovács talált
a hazaiak hálójába * Gyarak –
Ógyalla 1:2 (0:2) Egyértelműen a vendégek uralták a pályát,
első góljuk Porubszky révén
a 22. percben született. A 37.
percben Mokrás növelte a gyallaiak előnyét. A gyarakiak a becsületgólt büntetőből szerezték
* Nagygyöröd – Marcelháza
A 3:3 (2:2) Igaz, a találkozó
végeredménye alapján kiegyensúlyozott mérkőzés folyt a
pályán, de egy kis szerencsével a marcelháziak nyerhették
volna a találkozót. Góllövők:
Kosťukevič (4. p), Kurucz (14.
p), Szórád (69. p) * Naszvad
– Léva 4:3 (1:2) Az első félidő után a hazai csapat örömfocit játszott a szurkolók nagy
megelégedésére. Kellemetlenül
kezdődött a találkozó, a 9. és
33. percben jelentős vezetéshez
jutottak a vendégek. A válasz a

W E S T E R N L O VA G L Á S

Folytatódnak a westernlovaglás hazai küzdelmei, amelynek
4. fordulóját az M-club Briežky hetényi telephelyén bonyolították le. Nagyon szoros volt
a verseny, ám a hazai ifisták
felemelték a mércét is. Elég
megemlíteni a kis reménység,
Scholtzova Carla nevét, aki a
futam során mindkét versenyszámban remekül teljesített,
korosztályát maga mögött

hagyta, s a felnőttek között is
csak egyetlen versenyző volt,
aki jobb időt futott: 1 századmásodperccel!
– ksch felvétele–

38. percben Molnártól érkezett,
s ezért a második félidőben tapasztalt naszvadi fölény felüdülést hozott. A 48. és 56. percben
Hengerics duplázott, majd a
62. percben Magyar talált a lévaiak hálójába * Óbars – Ekel
2:5 (0:1) Az első játékrész már
előre jelezte a vendégcsapat
fölényét. Az ekeliek első gólja
Farkas révén a 9. percben született. A második félidőben jeleskedtek a vendégek csatárai,
sorozatban születtek a gólok. A
49. percben Mészáros büntetőt
értékesített, az 55. és 73. percben Rigó, a 60. percben Nyilas
lőtt gólt az óbarsi hálóba * A
bajnoki táblázatban 1. Marcelháza (67 p), 5. Ógyalla (45
p), 6. Ekel (44 p), 8. Naszvad
(41 p), 10. Nagykeszi (37 p),
11. Hetény (34 p)
VI. liga – 30. forduló
Dunamocs – Nemesócsa 0:2
(0:0) Az első félidő kiegyenlített játéka után a találkozó 78.
percében Horváth, majd a 90.
percben Hipp volt ererdményes
* Perbete – Szilos 5:2 (4:0) A
hazai csapat diadalmenete az
első percben megkezdődött,
amikor Bagala belőtte az első
gólját. Ezt még a 17., 50., és 80.
percben tetézni is tudta, illetve
az 54. percben Rigó még növelte is. A vendégek az utolsó percben jeleskedtek, Pavlušík a 83.,
Babiš a 88. percben szépített *
Búcs – Csallóközaranyos 1:3
(0:1) Az első játékrész utolsó
percében Hencz mutatta meg
a vendégek fölényét, Az 50.
percben ismét Hencz jeleskedett, ezután a búcsi Kétyi még

szépített, ám a 70. percben öngól lőttek * Izsa – Bátorkeszi
3:2 (1:1) A 13. percben a vendégek jutottak vezetéshez Barton révén, majd a válasz három
perccel később Smolkától érkezett. A későbbiekben kiegyensúlyozott küzdelem folyt, ám a
71. percben ismét a vendégek
jeleskedtek Jozefík góljával.
Az utolsó percek döntötték el
a találkozó állását, amikor a
81. percben Kovács kiegyenlített, majd a 90. percben berúgta a hazaiak győztes gólját
* Marcelháza B – Vágfüzes/
Kava 3:1 (3:1) Viderman (12.
p), Molnár (29. p) és Tóth (33.
p), illetve a 28. percben Jancsó
góljai eldöntötték a mérkőzés
kimenetelét * Pat – Dunaradvány 0:2 (0:1) A vendégcsapat
egyértelműen remekelt a sereghajtó hazaiak ellen. A 36. percben Balogh, majd a 40. percben
Vörös góljai után viszont jól
zárt a hazai védelem, ellenben
csatáraiak nem találtak magukra * Keszegfalva/Megyercs
– Újgyalla 0:5 (0:2) A vendégcsapat fölénye várható volt és
teljesült is. Góllövők: Németh
(11. p), Šmida (34., 52. p), Góri
(60. p) és Hegedűs (89. p).
VII. liga – 28. forduló
Nagysziget – Ifjúságfalva (A
találkozót nem játszották le,
Nagysziget csapatát kitiltották
a bajnokságból) * Csicsó –
Bogyarét 4:1 (2:0) góllövők:
Gál 2, Szép 2, illetve Szlatky *
Tany – Bogya/Gellér 1:7 (0:2)
góllövők: (Bogya/Gellér részéről) Inczédi T. 3, Inczédi Sz.,
Nagy, Dorozlai és Antal.

KAJAK – KENU
Jubileumi futamokat indít a komáromi kajakkenu sport, hiszen idén 60. alkalommal rendezik
meg a hét végén a Komáromi Nagydíjért meghirdetett nemzetközi versenyt.

60.

KOMÁROMI
NAGYDÍJ
június 16-17.

CSELGÁNCS

ERŐEMELÉS

A franciaországi Nancy városában rendezték a GPC erőemelő szövetség Európa-bajnokságát.
A Comorra Powerlifterz erőemelő klubból Jakubek Ádám és Ryšavý Tomáš utazott a versenyre, akik már az áprilisi országos bajnokságon kiharcolták az Eb-részvételt. Mindkét versenyző
fekvenyomásban és felhúzásban szállt harcba.
Első nap felhúzásban kelésben a dobogó legversenyeztek a sporto- felsőbb fokára állhatott.
lók, ahol Jakubek Ádám Második nap került sor
230 kg-os teljesítmény- a fekvenyomásra, ahol
nyel megnyerte kategó- Jakubek Ádám 140 kgria Eb-aranyát és az ifjú- os személyi rekordja
sági korcsoport abszolút bebiztosította a másoértékelésében II. helyen dik Eb-aranyat és az abvégzett. Ryšavý Tomáš szolút II. helyet. Ryšavý
végérvényesen bebizo- Tomáš szintén egyéni
nyította, hogy nem csak rekordot nyomott. A
fekvenyomásban kiváló, 205 kg-os nyomással
mert 285 kg-os felhú- kategória Eb-aranyat és
zással az Eb-ezüstöt is abszolút III. helyezést
hazahozta. A teljesít- szerzett.
mény és a testsúly arány A sportolók következő
miatt a felnőttek korcso- célja a szeptemberi viportjának abszolút érté- lágbajnokság.

GYEREKEK A NYEREGBEN

Eredményesen zárult vasárnap a gyerek bicikliversenye. Hetvenhét bringás apróság öt korcsoportban, fiú- és lánykategóriában állt rajthoz. Minden célba érkező gyerek kitűzőt, emléklapot kapott és a szponzorok jóvoltából egy táskányi ajándékot.
Az egyes korcsoportok három leggyorsabb versenyzője természetesen dobogóra is állhatott. A verseny zárásaként a résztvevők közül kisorsoltak egyet, aki egy HARRY gyerekkerékpárral gazdagodott. Ezt Chrašč Olivér nyerte.

A május 2-án, a bősi birkózóklub szervezésében a dunaszerdahelyi sportcsarnokban megrendezett Csallóköz Nagydíj
küzdelmeiben a gútai birkózóklub 7 versenyzője is szőnyegre lépett.
A legeredményesebben az elő-

A gútai csapat kiemelkedően szerepelt a Zólyomban megrendezett
szlovákiai országos bajnokságon: négy bajnoki aranyéremmel és két
bronzéremmel térhettek haza a fiatal cselgáncsozók. Szabó Margaréta sérüléséből felépülve megvédte bajnoki címét, Tánczos Márton az
idén kiválóan szerepelt a versenyeken, s ezt megkoronázta a bajnoki
címmel. TakáČová Brona kiválóan cselgáncsozott, szintén bajnoki
címet szerzett, akárcsak Czina Gergő, akinek az edzésekhez való hozzáállása meghozta a gyümölcsét, jogosan lett bajnok. Decsi Anna és
Bakos Orsi értékes bronzérmet szerzett, Gubien Márknak és Gönczöl
Bernadettnek nagyon kevés hiányzott az éremhez, mindketten a pontszerző ötödik helyen végeztek. Összegezve: a gútaiak kilenc versenyzője indult a viadalon, Szabó Róbert és Vincze Ferenc tanítványai
négy bajnoki címet, két bronzérmet és két ötödik helyezést értek el.

BIRKÓZÁS

készítő korosztály 33 kg-os
súlycsoportjában Kébé Filip
(Matyi) szerepelt, aki a dobogó legfelső fokára léphetett. A
fiatalabb diákok között az 57
kg-os súlycsoportban Stojka
Tibor bronzérmes, de dicséretet érdemel Lakatos Patrik
pontszerző 5. helyezése
is, aki az ifjabb diákok
33 kg-os súlycsoportjában küzdött. A többiek
– Ďuráč Tibor és Stojka
Dávid Peter – az erős
nemzetközi mezőnyben
elvéreztek a selejtezők
küzdelmei során.
Bánban (Bánovce n.
Bebravou) öt ország
versenyzőinek részvételével június 8-án és 9-én
nemzetközi szabadfogású birkózótornát ren-

deztek. A gútaiak
nyolc versenyzőjéből hatan dobogóra állhattak.
Az
előkészítő
korosztály
36
kg-os
súlycsoportjában Kébé
Filip
(Matyi)
bronzérmes lett.
Az ifjabb diákok
korcsoportjában a
35 kg-os súlycsoportban Lakatos
Patrik
ezüstérmes, az 57 kg-os
súlycsoportban
Stojka Tibor, az
52 kg-os súlycsoportban pedig 3. Ďuráč Tibor.
Az idősebb diákok korcsoportjában is szép eredmények
születtek, hiszen az 57 kg-os

súlycsoportban Ďuráč Dávid
bronzérmes lett, Prezmeczky
Gyula pedig ezüstérmet szerzett.
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