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Múlt héten kedden Martin Kontúr, a közforgalmú kikötőket üzemeltető társaság szóvivője 
közölte, folytatni szeretnék a Szlovákiában található közforgalmú kikötők felújítását, közöt-
tük a komáromiét is.
A kikötő felújítása annak a 
globális projektnek a részét 
képezi, mely Duna menti mul-
timodális kikötők integrált há-
lózatának létrehozását tűzte ki 
célul a fenntartható közlekedés 
és a régiófejlesztés érdekeben.
A projekt első lépésében egy 
olyan főterv kidolgozását ha-

tározták meg, aminek keretén 
belül keresik a megoldásokat 
a komáromi kikötő hatékony 
kihasználhatóságára a nemzeti 
és európai jogszabályok be-
tartása mellett. Következő lé-
pésként elkészítik a megvaló-
síthatósági tanulmányt, amely 
meghatározza majd a komáro-

mi kikötő modernizációjának 
lehetőségeit.
– A dokumentáció hozzájá-
rul a komáromi kikötő nem-
zetgazdasági és transzeuró-
pai közlekedési hálózatban 
(TEN-T) betöltött szerepének 
helyreállításához, a kombinált 
közlekedés olyan egyenértékű 

és hatékony ökológiai részt-
vevőjeként határozva meg azt, 
amely aktívan kapcsolódik 
a közúti és a vasúti közleke-
déshez egyaránt – tette hozzá 
a tájékoztatón Martin Kontúr 
szóvivő.
A főtervet és a kikötő megva-
lósíthatósági tanulmányát a 

Közforgalmú Kikötők Társasá-
ga (Verejné prístavy a.s.) a Köz-
lekedési- és Építésügyi Minisz-
tériummal együtt készíti elő az 
Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközzel (CEF) közösen fi-
nanszírozva.
A projekt várhatóan 2020 októ-
berében zárulhat, teljes költsé-
ge pedig 673 100 euró.

Németh István felvétele

Komáromban miért titkos az,
amit a polgárok adóiból fizettek ki?

„Meggyőződésem, hogy Komárom számára az hozhat egy új időszámítást, ha a kép-
viselő-testületbe többségben olyan emberek kerülnek, akik számára ez a munka nem 
megélhetés kérdése, hanem az elhivatottság és a tenni akarás hajtja őket. Csupán egy 
nagyarányú vérfrissítés hozhat igazi változást.” Ezeket a mondatokat a Komáromi fi-
gyelő című választási propagandalapból idéztük, és Keszegh Béla jelenlegi alpolgár-
mester szavai.

a testületi döntés a vízművek 
alapos átvilágításáról, nyilván 
mert nagyon sok képviselő 
már a gondolattól is elborzadt, 
hogy mi minden derülhet majd 
ki. Amikor pedig végre meg-
született a nagy „mű”, gyorsan 
titkosították azt. Nincsenek 
illúzióink a vízművek gazdál-
kodásával kapcsolatban, hiszen 
évek óta tudósítunk arról a 
példátlan rablógazdálkodásról, 
ami ebben a városi cégben fo-
lyik. Viszont mi is kíváncsian 
vártuk a jelentés nyilvánosság-
ra hozatalát. Hasztalan. Így a 
törvények értelmében írásban 
kértük a hivatalt, hogy küld-
je meg szerkesztőségünknek 
a jelentést, de mindmáig nem 
kaptuk meg, pedig a határidő 
lejárt. A Transparency Inter-
national nevű szervethez for-
dultunk segítségért, ahonnan 
megerősítették, hogy már volt 
példa hazánkban ilyen jellegű 
titkolózásra, de végül bírósági 
döntés alapján a jegyzőkönyv 
nyilvánosságra került.
Most tehát várunk, hogy meg 
kapjuk-e a jegyzőkönyvet, vagy 
újra bírósághoz kell fordulnunk. 
Addig azon morfondírozunk, 
hogy a Keszegh Béla által ígért 
igazi változás vajon hol történt? 
Véleményünk szerint a nyolc 
független képviselő ment át 
igazi és nagy változáson, ami-
kor elveiket feledve és megta-
gadva beálltak az úgynevezett 
régi gárda tagjai mellé, folytat-
ni azokat a praktikákat, ame-
lyeket annó elítéltek.

Nagyon szépen hangzottak ak-
kor, ám a sors fintora folytán, 
valamint Stubendek László 
polgármester elvtelen és ön-
maga választási programját is 
megcsúfoló személyes döntése 
alapján Keszegh Béla független 
képviselőből függő alpolgár-
mester lett. Így ezek a gondo-
latok nagyon hamar feledésbe 
merültek. A vérfrissítés meg-
történt és nyolc független kép-
viselő kezdhetett dolgozni az 
igazi változáson, ami azonban 
úgy látszik, valamiért elmaradt. 
Legalábbis nem sok minden 
változott, főleg nem a városi 
cégek gazdálkodásában. Így az 
elmúlt három év alatt a hangza-

tos képviselői kijelentések elle-
nére az összes városi tulajdonú 
cég és szervezet folytatta azt az 
átláthatatlan és a gazdaságos-
ság elveibe ütköző működési 
módot, ami előfeltétele a városi 
vagyonon való további élőskö-
désnek. Mivel az átláthatóság 
a korrupció elleni harc egyik 
fő feltétele, így nem meglepő, 
hogy a városi szervezetek gaz-
dálkodása inkább hasonlít egy 
hírszerzési iroda gyakorlatához, 
mintsem egy közpénzekkel 
gazdálkodó szervezetéhez.
Az egyik legjobb példa erre a 
KOMVaK esete az úgyneve-
zett due dilligence-szel. Na-
gyon nehezen született meg 

Úgy tűnik, hogy a KOMVaK-nál végzett mélyreható ellenőrzés  
olyasmit is feltárt, amit egyesek szőnyeg alá akarnak söpörni...
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A Nyitra megyében kezdeményeztük
a regionális védjegyek országos bejegyzését

A Nyitra Megyei Önkormányzat regionális fejlesztések 
bizottságában kezdeményeztük a regionális védjegyek 
rendszerszerű bevezetését Szlovákiában. Praktikus ho-
zadéka az lenne, hogy az adott természetes régióban, 
kistérségben tevékenykedő gazdák, vállalkozók feltün-
tethetnék termékeiken és szolgáltatásaikon a regionális 
védjegyet. Ezzel nyilvánvalóvá válna, hol készült a ter-
mék, melyik természetes régióhoz kötődik. A vá-
sárlók között egyre többen vannak olyanok, akik a 
helyi kézműves termékeket keresik, viszont nehe-
zen lelnek rájuk, mert a helyi termékek, szolgálta-
tások többsége eddig nem volt megfelelően meg-
jelölve, regionálisan beazonosítva. A vonatkozó 
törvény erre lehetőséget ad, sőt állami támogatás 
is megpályázható a regionális védjegyek bevezetésére és 
a termékek megjelölésére.
Nyitra megyében öt regionális védjegy bevezetését ter-
vezzük, a természetes régiók szerint. A következőket: 
Duna mente, Bars, Hont, Alsó-Nyitra mente és Alsó-Vág 
mente. Megyei szakbizottságunk ezt az elképzelést az 
Erős Régiók Polgári Társulásától (OZ Silné regióny) vet-
te át, mely a történelmi vármegyéket elegyíti a mára ki-
alakult természetes régiókkal. Mivel a javasolt természe-
tes régiók számos esetben átnyúlnak a megyehatárokon, 
megyék közötti egyeztetésre volt szükség. Nyitra megye 
szakbizottságában ezért megszerveztük a nyolc szlová-
kiai megye közötti egyeztetést, amely Nyitrán zajlott 
le az elmúlt napokban. Kezdeményezésünknek komoly 

visszhangja volt, amit az is jelez, hogy a nyitrai szak-
mai egyeztetésen mind a nyolc megye képviselői meg-
jelentek. Miután a megyei önkormányzatok határozatot 
hoznak a regionális védjegyek bevezetéséről és haszná-
latáról, a vállalkozók és a gazdák igényelhetik a védjegy 
használatát a termékeiken és a szolgáltatásaikon. 
A szakmai egyeztetést megelőző Nyitra megyei szak-

bizottsági üléseken a következő dilemmát igye-
keztünk megoldani: csupán a nagyvállalatok és a 
nagyvállalkozók használhatják majd a regionális 
védjegyet vagy lehetőséget adunk a kis- és közepes 
vállalkozóknak, élelmiszeriparban tevékenyke-
dőknek és gazdáknak is? Ez utóbbi mellett döntöt-
tünk, hiszen éppen a kisebb és a közepes vállal-

kozásoknak lehet létfontosságú, hogy régiójukban, ahol 
tevékenykednek, megismertessék fogyasztóikkal helyi 
termékeiket és szolgáltatásaikat. Számukra a védjegy re-
gionális beágyazottságot jelenthet, amelynek köszönhe-
tően régiójukban előnyre tehetnek szert. Törekvéseinket 
és javaslatainkat megvitatja a megyei tanács, azt köve-
tően a megyei képviselő-testület, amelynek végkifejlete 
egy általános érvényű rendelet lesz a regionális védje-
gyek bevezetéséről és használatáról. E kezdeményezé-
sünkkel határozott lépést tettünk a természetes régiók 
hivatalos bejegyzése irányába.
   Farkas Iván 

Nyitra megyei képviselő,
az MKP frakcióvezetője

Nem állnak majd 
tétlenül a daruk

Citroenre
specializálódott...

A rendőrség letartóztatott egy 32 éves marcelházai férfit, aki 
alaposan gyanúsítható, hogy a múlt hét elején két Citroen típu-
sú személygépkocsit is feltört, illetve kirabolt. Az egyik kocsinál 
az oldalsó szélvédőt betörve hatolt a kocsi belsejébe, ahol azután 
alaposan „megkoppasztotta” a műszerfalat, kiszerelte az autó-
rádiót és 900 euró értékű kárt okozott a kocsi tulajdonosának. 
A másik esetben a kocsi hátsó ajtaján levő lakatot vágta le, s a 

raktérből munkaeszközöket 
vitt magával. Itt a kárt 1050 
euróra becsülték. A nyomozók 
viszonylag gyorsan kézre kerí-
tették a kocsik megrongálóját, 
akit – amennyiben bűnössége 
bebizonyosodik – háromtól tíz 
évig terjedő szabadságvesztés-
sel sújthat a bíróság.

Vasárnap délelőtt, az ünnepélyes díjkiosztással ért véget Komárom országos színjátszó fesz-
tiválja. Idén tizenegy csoport hozta el előadását az 55. Jókai Napokra Királyhelmectől Du-
naszerdahelyig és számos kísérőprogram színesítette az idei kínálatot, köztük Soóky László 
két új darabjának ősbemutatója.
A díjkiosztás a Komáromi Városi 
Művelődési Központban délelőtt 
tíz órakor kezdődött, ahol először 
Králik Máté, a komáromi Selye 
János Gimnázium diákja adta elő 
Cserna-Szabó András A kékes-
szürke tekintet című művét, majd 
Csenger Tibor, a Nyitra Megyei 
Önkormányzat alelnöke mondott 
beszédet, aki örömmel állapí-
totta meg, hogy a Jókai Napok 
továbbra is egyfajta bizonyíték 
arra, mennyi tehetségünk van”. 
A zsűri elnöke, Hizsnyan Géza az 
értékelés során megemlítette an-
nak fontosságát, hogy a csoportok 
folyamatosan tartsák egymással a 
kapcsolatot, mert csak így erősöd-

het ez a jelentős kulturális moz-
galom. „Jó lenne, ha még többen 
jönnének jövőre” – fogalmazta 
meg óhaját. Ezután a díjak kiosz-
tása következett. A diákszínjátszó 
együttesek nívódíját megosztva 
kapta a komáromi GIMISz Di-
ákszínpad az Ecce Homo című, 
Weöres Sándor versei nyomán 
készült színpadi játékért (rende-
ző: Bajkai Csengel Mónika), va-
lamint az ipolysági SzondySokk 
Diákszínpad a Bizalom című 
etűdökért emberi kapcsolatokra 
(rendezők: Köteles Judit és N. 
Tóth Anikó). A legjobb férfiala-
kítás díját Nagy Ákos vehette át 
Orgon megformálásáért a komá-

romi Vidám Iparisták Színjátszó 
Társulatának Tartuffe című elő-
adásában. A legjobb női alakítás 
díját az idén a zsűri nem adta ki. 
Rendezői-csoportvezetői díjat ka-
pott Kiss Péntek József. A legjobb 
színpadi mozgás díját a komáro-
mi GIMISz Diákszínpad kapta. 
A Gergely József-díj tulajdonosa 
zeneszerzői és előadói teljesítmé-
nyéért Csóka Dávid, a komáromi 
GIMISz Diákszínpad tagja lett. 
Az epizódalakítások díjazottja 
Bukovszky Orsolya (GIMISz Di-
ákszínpad, Komárom).

Új kikötő ugyan nem épül, ám a jelenlegi alapjaiban megújulhat,
kihasználtsága akár fénykorát idézheti majd

Befejeződtek az 55. Jókai Napok



2  

VERSÜNNEPEN jártak  
a Selye János Gimnázium szavalói
Június 9-én került megrendezésre a VERSÜNNEP 2018 seregszemléje a Pesti Vi-
gadó Sinkovits Imre-kamaratermében. A Versünnep Alapítvány elnöke, Kolti Hel-
ga színművész üdvözlőbeszédében kihangsúlyozta ennek a szavalóversenynek a 
fontosságát, hiszen nemcsak az ország, hanem a határon túli magyar anyanyelvű 
versmondók legjobbjai gyűltek össze a patinás Vigadóban. 2018-ban is a magyar 
irodalom költőóriásai előtt tisztelgett a Versünnep Fesztivál: idén Nagy László, 
Petri György és Karinthy Frigyes életműve került a figyelem középpontjába. A 
Fesztivál mottójának is Karinthy egyik verssorát választották a szervezők: „… úgy 
sejtem, örömhírt hoztam én.”
A diákok korcsoportok szerint versenyez-
tek. A Selye János Gimnáziumot az általá-
nos iskolák felső tagozatos kategóriájában 
Bangha Roland (IV. N, felkészítője: Far-
kas Adrianna) képviselte; a gimnazisták 
közt pedig Bukovszky Orsolya és Vida 
Gergely (III. C, felkészítőjük: Spátay Ad-
riana) szálltak versenybe.
A több mint 50 szavaló teljesítményét egy 
kiváló szakmai zsűri bírálta el, melynek 
tagjai voltak: dr. Sződy Szilárd dramaturg, 
rendező, Turi Bálint színművész és Kolti 
Helga színművész.

Mivel Bukovszky Orsolya a tavaly meg-
rendezett Versünnepen az 1. helyet szerez-
te meg, az idei versenydrukkhoz még az is 
hozzájárult, hogy vajon sikerül-e Orsinak 
megvédenie a 2017-es eredményét. 
Nagyon jólestek a hallgatóság és a ver-
senytársak elismerő szavai, gratulációi – 
ezek némi reménnyel is kecsegtettek min-
ket –, ennek ellenére izgatottan vártuk az 
eredményhirdetést. Nagy örömmel és bol-
dogan hallgattuk: az 1. helyen Bukovszky 
Orsolya végzett. 
A tárgyjutalmak mellett – azt hiszem – 

Orsi a legnagyobb ajándéknak azt tartja, 
hogy 2019. április 11-én, a költészet nap-
ján a Nemzeti Színházban léphet színpad-
ra Szabó T. Anna versével, és „profikkal”, 
azaz színművészekkel, színinövendékek-
kel mérkőzhet meg. 
Mindhárom szavalónknak szeretettel gra-
tulálok, és az előadói pályán további sok 
sikert kívánok!

Spátay Adriana

Június 13-án került sor Nyitrán a megye legsikeresebb diákjainak a fogadására. Doc. Ing. 
Milan Belica, PhD., Nyitra megye elnöke többek között a komáromi Selye János Gimnázium 
három és az Ipari Szakközépiskola egy diákját részesítette elismerő oklevélben kimagasló 
eredményeikért: Bangha Rolandot, Szakáll Lilit, Koczkás Dávidot és az iparista Ozsvald 
Pétert.

Az év legsikeresebb diákjait fogadta
Doc. Milan Belica PhD. megyeelnök

Bangha Roland a nyolcosz-
tályos gimnázium negyedikes 
diákja. Művészi beállítottságú 

tanuló, különböző szavalóver-
senyeken kitűnő eredménye-
ket ér el magyar és szlovák 
nyelven egyaránt, sőt érdeklik 
az idegen nyelvek is. A Jó Szó 
elnevezésű szlovák nyelvű sza-
valóverseny országos forduló-
ján az 1. helyet érdemelte ki 
szavalatával. Részt vett a szlo-
vák iskolák legnagyobb szava-
lóversenyén is, a Hviezdosla-
vov Kubín kerületi fordulóján 
az első helyet szerezte meg, 
ezzel továbbjutott az országos 
fordulóra is. A Rimaszom-
batban évente megrendezésre 
kerülő Tompa Mihály vers- és 
prózamondó verseny országos 
fordulóján vers kategóriában 2. 
helyezést ért el.

Szakáll Lili a gimnázium II. A 
osztályos diákja, szorgalmas, 
tehetséges és sokoldalú tanu-
ló. Az idei tanévben sikeresen 
képviselte iskolánkat a spanyol 
nyelvi olimpián, ahol miután 
megnyerte a nyitrai kerületi 
fordulót, s továbbjutott a szlo-

vákiai döntőbe, Pozsonyba, ott 
szintén az első helyen végzett. 
De eredményesen szerepel ma-
tematikai és fizikaversenyeken 
is, sőt a sport is érdekli: tagja 
az iskola röplabdacsapatának, 
amely a járási diákbajnokság-
ban a 2. helyen végzett. Lili 
vidám, pozitív gondolkodású 
lány. A sikerek ellenére nagyon 
szerény, diáktársaival barátsá-
gos, udvarias és segítőkész.
Koczkás Dávid a Selye János 
Gimnázium III. A osztályos 
tanulója, a Komáromi Kajak-

Kenu Klub aktív sportolója. 
Többszörös országos bajnok, 
több európai és világverseny 
sikeres – dobogós helyen vég-
zett – résztvevője. Jó humorú, 
kommunikatív, jó magavisele-
tű diák, aki osztálytársai kör-
ében kedvelt és elismert.
Ozsvald Péter a négy év során 
nemcsak osztálya, hanem az 
egész Ipari Szakközépiskola 
egyik legjobb tanulója volt. A 

Zenit és az Enersol versenyek 
kerületi fordulóin kívül szá-
mos matematikaversenyen, va-
lamint a Poznaj slovenskú reč 
verseny kerületi fordulóján is 
képviselte iskolánkat. A külön-
féle megmérettetéseken való 
sikeres szereplésének méltó 
lezárása volt az idei Zenit, a 
gépészeti versenyen elért or-
szágos 1. helyezése.

Több lehetőség is szóba jöhet. Először az, hogy a hőssze-
relmes férfiú hajnalban akart bejutni gépkocsijával a ko-
máromi II. lakótelepi virágüzletbe, második lehetőség az, 
hogy tikitakizni szeretett volna. Az eredmény az lett, hogy 
egyszerre több személygépkocsinak is nekiütközött. Egyes 
vélemények és a szemtanúk szerint azonban az sem kizár-
ható, hogy ittasan, netán kábítószer hatása alatt vesztette el 
uralmát a Škoda felett...

Hajnalban ment
virágért?

A magyar Szent Korona
látogatása Szentpéteren

Június 23-án ünne-
pélyes látogatást tesz 
Szentpéteren a magyar 
Szent Korona mása. A 
koronát a községi hi-
vataltól a koronaőrök 
kíséretében viszik a ró-
mai katolikus templom 
melletti kertbe, ahol az 
ünnepi köszöntőkre ke-
rül sor, majd a szentmi-

se előtt kiállítják a templomban. A misét követően a magyar 
Szent Korona másolata 14 óráig lesz megtekinthető a római 
katolikus templomban.

Versmondók nemzetközi seregszemléje Komáromban

A XI. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a komáromi Jókai Mór Alapiskola, a Városi 
Művelődési Központ június 16-án, szombaton 11. alkalommal rendezte meg a Kaszás Attila 
Versmondó Fesztivált. 
A kiváló színművész emlékét 
őrző alap- és középiskolás 
szavalókat felvonultató sereg-
szemle a Jókai Napok kísérő-
rendezvénye. A fesztivál célja 
felfedezni a kiemelkedően te-
hetséges fiatal versmondókat a 
Kárpát-medencében. 
Az idei évfolyamban közel 80 
diák jelezte részvételét a fesz-
tiválon. Az iskolai fordulók 
legjobbjai három kategóriában 
nevezhettek be, mindannyian 
két költeményt adnak elő, egy 
kötelezően választott alkotást 
a magyar romantika korából, 
valamint egy tetszés szerinti 
verset. 
A zsűri tagjait neves szakem-
berek, színművészek alkotják, 
akik valamennyi versmondót 
minősítő sávba sorolják. 
A verseny fődíja a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövet-
sége és a Kaszás Attila szel-
lemi hagyatékának ápolására 
szolgáló közhasznú alapítvány 
által létrehozott Kaszás Attila-
díj. 
A szavalók élmezőnyét Komá-
romba vonzó, nemzetközivé 
vált rendezvény is bizonyítja, 
hogy tehetségekben nincs hi-
ány, vannak, lesznek követői a 
népszerű művésznek, Kaszás 
Attilának.
A hazai alap- és középiskolás 
szavalókon kívül az anyaor-
szági és a további elszakí-
tott országrészekben élő ifjú 
tehetségek körében is egyre 
vonzóbb megmérettetés a fia-
talon elhunyt Jászai Mari-díjas 
színművésznek, az alapiskolai 
és gimnáziumi tanulmányokat 
Komáromban folytatott Ka-
szás Attilának (1960. III. 16., 
Vágsellye – 2007. III. 23., 
Budapest) állított emléket, s 
célul tűzte ki a Kárpát-meden-
cei kiemelkedően tehetséges 
fiatal versmondók felfedezé-
sét, illetve a versek diákokkal 
történő megszerettetését. A 
rendezvény szombaton reggel 
hagyományosan a Komáromi 
Jókai Színház előcsarnokában 
kezdődött. A nemrég elhunyt 

Jókai Tibor, az SZMPSZ volt 
országos elnöke, akiről idén 
emlékdíjat neveztek el, a ta-
valyi jubileumi megmérette-
tés kapcsán fontosnak tartotta 
leszögezni: „Tíz évvel ezelőtt 
e versmondó fesztivált nem a 
hazai magyar viszonylatban 
már működő szavalóverse-
nyek ellenében, illetve azok 
rovására hoztuk létre, hanem 
ezzel is színesíteni akartuk az 
ifjú tehetségek bemutatkozási 
lehetőségeinek palettáját. A 
különféle versenyek jól meg-
férhetnek egymás mellett, hi-
szen mindegyiknek más-más 
a célja. Időközben e megmé-
rettetés előbb országos jelle-
gűvé, majd a Kárpát-medencei 
magyar testvérszervezeteink 
együttműködésének is kö-
szönhetően nemzetközi ösz-
szmagyar versennyé nőtte ki 
magát.” 
A magyar romantika korából 
kellett kötelező verset válasz-
tani. Az idei viadalba is az 
iskolai fordulók legjobbjai há-
rom kategóriában két-két köl-
teménnyel, vagyis a magyar 
romantika korából egy köte-
lezően választott alkotással 
és egy tetszés szerinti verssel 
nevezhettek be. A megnyitó 
ünnepség hagyományosan a 
Komáromi Jókai Színház elő-
csarnokában zajlott, s ez al-
kalommal sem maradhatott ki 
a jeles névadó, Kaszás Attila 
színház előtt álló szobrának 
megkoszorúzása. Majd kate-
góriánként más-más helyszí-
nen folytak az elődöntők, a 
legtehetségesebbek részvéte-
lével pedig délután a Tiszti pa-
vilon dísztermében került sor 
a döntőre. 
A bírák sorában, ahogy min-
den évben, idén is neves hazai 
és magyarországi szakem-
berek, színművészek kaptak 
helyet, akik valamennyi vers-
mondót arany-, ezüst- vagy 
bronz minősítő sávba soroltak. 
Lássuk, ez alkalommal kik 
is foglaltak helyet a szakmai 
zsűriben: Dolmány Mária 

drámapedagógus, a Magyar 
Drámapedagógiai Társaság 
alelnöke Budapestről, Füs-
si Anna drámapedagógus,  a 
Magyar Drámapedagógiai 
Társaság elnökségi tagja Bu-
dapestről, Gubik Ágnes, a 
szombathelyi Weöres Sándor 
Színház színművésze, Jókai 
Ágnes  színművész, Körö-
mi Gábor  drámapedagógus, 
a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság elnökségi tagja Bu-
dapestről, Lajos András duna-
mocsi színművész, a Miskolci 
Nemzeti Színház tagja, Mo-
kos Attila színművész, a Ko-
máromi Jókai Színház tagja, 
Nagy-Kálózy Eszter Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas érdemes 
és kiváló művész a Nemzeti 
Színházból, Rudolf Péter Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas ki-
váló művész a Vígszínházból, 
Szabó Viktor  színművész, a 
Komáromi Jókai Színház tag-
ja, Tóth Zsóka  Radnóti-díjas 
előadóművész Tatabányáról és 
Tóth Zsuzsanna Radnóti-díjas 
előadóművész Budapestről. 
Húsz versmondó aranysávos, 
29 ezüstsávos, 16  pedig bron-
zsávos minősítést kapott. Az 
ítészek egyénre szabott szak-
mai értékelése után szombaton 
este a Tiszti pavilonban került 
sor a díjkosztással egybekö-
tött eredményhirdetésre, majd 
a XI. Kaszás Attila Versmon-
dó Fesztivál résztvevői az 55. 
Jókai Napok résztvevőivel 
együtt megkoszorúzták Jókai 
Mór Kultúrpalota előtt álló 
szobrát. A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége és 
a Kaszás Attila szellemi ha-
gyatékának ápolására szolgá-
ló közhasznú alapítvány által 
létrehozott, legjobb versmon-
dónak járó Kaszás Attila-dí-
jat a szentpéteri Bukovszky 
Orsolya vehette át. Komárom 
városa díját Szabó Sophia 
Léna, a komáromi Jókai Mór 
Alapiskola díját Fónad Lili, és 
Hlinka Igor kapta.
A Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének külön-
díját: Ördögh Zsófia, Tücsök 
Tímea Anna és Gjergji Izabel-
la érdemelte ki. Kaszás Ildikó 
díját Gál Ádám Vajk vehette 
át. Csicsó Péter magánvál-
lalkozó díját Bangha Roland 
kapta, Kaszás Attila gimná-
ziumi osztálytársainak díját 
Gál Réka Ágota, Ziff Stella 
és Méri Mátyás érdemelte ki. 
Az első ízben odaítélt Jókai 
Tibor-emlékdíjban a fődíjas 
felkészítője, Spátay Adrianna 
tanár részesült.

Összefogás Csicsó Piroskáért
A Kantha Dóra Alapítvány és Izsa község június 
13-tól augusztus 12-ig adománygyűjtést szervez 
a négy és fél éves Csicsó Piroska megsegítésére. 
Piroska az izsai Csicsó család tizenegyedik, legki-
sebb gyermeke, akinél a Pozsonyi Egyetemi Gyer-
mekkórház Hematológia és Onkológiai Klinikáján 
leukémiát diagnosztizáltak. Ennek következtében 
hosszú és megterhelő kezelés vár Piroskára. 
A pénzadományokat három perselybe gyűjtjük, 
ezek az izsai községházán, az izsai COOP Jednota 

üzletben és Szűcs István Izsa – 300 élelmiszerü-
letében lesznek elhelyezve. 
Pénzadományaikat a Kantha Dóra Alapítvány 
számlájára is átutalhatják, számlaszám:

IBAN: SK44 1100 0000 0026 2884 6182
Jelszó: Csicsó Piroska 

Segítségüket és támogatásukat Piroska és családja 
nevében előre is köszönjük. Bővebb információk:
Bulajcsík Klaudia tel. 0907 636 133 www.iza.sk, 
Kantha Mária tel. 0905 701 005 www.dorika.sk.
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Török sátor,
gútai kattancs

A Gúta Mezővárosi Életérzés PT a múlt héten szombaton 
harmadik alkalommal rendezte meg a Kattancs Fesztivált, 
hogy Gúta különleges ételét népszerűsítse. A fesztivált a város 
polgármestere, Horváth Árpád nyitotta meg. 

Az ötletek életképesek,
csak élni kell velük!

Hajótaxi, vendéglátó-ipari egységek telepítése, parkok létesí-
tése – ezek és ehhez hasonló ötletek is elhangoztak csütörtökön 
azon a rendezvényen, ahol észak- és dél-komáromiak közösen 
gondolkozva próbálták egyelőre elméleti síkon megtervezni, 
milyen lehetőségeket rejt a két Komárom Duna-parti fekvése. 
A DANUrB nemzetközi projekt szakemberei által szervezett 
Part-kibeszélés című eseményre az észak- és dél-komáromi vá-
rosrészről is többen érkeztek.
A megbeszélésen részt vett 
Siklósi József Ybl-díjas épí-
tész, Dél-Komárom főépítésze, 
Csémy Krisztián, Észak-Komá-
rom főépítésze, Bauer Ildikó, a 
Dunamente-Podunajsko TDM 
ügyvezetője, Szentesi Tamás, a 
Komáromi Turisztikai Egyesü-
let menedzsere, Kovács Károly, 
a Brigetio Gyógyfürdő ügyve-
zetője, Monostori Éva, az Élet-
tér Egyesület szakmai vezetője 
és Bara Zoltán, a Pons Danubii 

Társulás vezetője, Benkő Il-
dikó, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Urbanisztikai Tanszékének ve-
zetője, valamint számos érdek-
lődő is. A beszélgetést Kádár 
Bálint, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Urbanisztikai Tanszékének do-
cense moderálta.
Számos elképzelés elhangzott a 
csütörtöki eseményen, melyek 
közül van ami valódi különle-
gesség lenne.
„Vendéglátóegységeket lehetne 
telepíteni a partra, akár a Mo-
nostori erőd Dunai-bástyájá-
hoz, parkosítani is lehetne, va-
lamint más országok mintájára 
hajótaxit is kellene üzemeltetni 
Észak- és Dél-Komárom kö-
zött, amely egyrészt egy új 
programelem lenne, valamint 
új élményt is nyújtana a Komá-
romba látogatóknak” – mondta 

el Siklósi József, Dél-Komá-
rom főépítésze.
Észak- és Dél-Komáromot je-
lenleg két híd köti össze, de a 
harmadik építése is folyamat-
ban van. A főépítész szerint 
számos vállalkozás választotta 
már eddig is Komáromot az 
épülő új híd miatt, de turiszti-
kai szempontból is óriási fel-
lendülést hozhat majd a váro-
soknak az új híd.
„Jelenleg nincs kihasználva 

egyik Komáromnak sem a Du-
na-parti része, pedig turisztikai 
szempontból fontos lenne. Az 
lenne a legfontosabb, hogy a 
helyiek is magukénak érezzék 
a partot, legyen egy olyan kul-
turált rész, ahova lemehesse-
nek és kikapcsolódhassanak” 
– tette hozzá Siklósi.
A felvetések azonban jelenleg 
csak ötlet szintjén vannak jelen, 
ugyanis mindkét város part-
szakasza elérhetetlen. Egyik 
részről a kikötő és a hajógyár, 
másik oldalról pedig a vasút 
korlátozza a part elérését, így 
nincs közvetlen kapcsolatuk 
az embereknek a Dunával. A 
szakemberek azonban hangsú-
lyozták: a közös gondolkodás 
folytatódik és akár önerőből, 
akár pályázati forrásból, de ki 
kell aknázni a Duna adta lehe-
tőségeket mindkét városban.

komaromhirado.hu.

Nem akarunk ünneprontóak 
lenni, de többször is észrevet-
ték a résztvevők, hogy a fiata-
labb generáció nem tudja, hogy 
a kattancs, vagy hajtovány (ezt 
a magyarlakta vidékeken sok 
helyütt sütik), nem azonos a 
paprikás kaláccsal, ami viszont 
valóban gútai specialitás. Ezt a 
kalácsot a múlt század elejétől 
sütik, s a Mihola kocsma gazd-
asszonyának „kényszertalál-
mánya”, ugyanis egy nagyobb-
ra sikeredett lakodalomban 
elfogyott az édes kalács, mire 
egy jó ötlettől hajtva zsíros 
paprikás töltelékkel sütött ki 
kalácsformákat.
A Kattancs Fesztiválon ismét 
volt verseny is, a legjobb ka-
lácsot a zsűri szerint a gútai 

idősek otthonának csapata 
készítette. A kalácsot bárki 
megkóstolhatta, és a zsűri a 
kattancs tálalásának módját is 
figyelembe vette az értékelés-
kor.
Nemcsak kalácsot lehetett 
kóstolni, hanem valódi török 
kávét is, A hagyományőrzők 
nemcsak a török kávé elkészí-
tésének módját mutatták be, 
hanem a törökök harcászati 
szokásait is, de az előadáson 
a zászlókról és a fegyverekről, 
valamint a hagyományos török 
öltözetről is szó volt. Jelen-
létük indokolt volt, hiszen a 
fűszerpaprika a 18. században 
török közvetítéssel érkezett a 
Kárpát-medencébe

Fördős Ferenc felvételei

Vadkerti Imre (Jimmy) előjegyzési naptára már betelt...

A hét végén
rockopera-bemutató!
Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én a Párizs melletti Ver-
sailles-i királyi kastélyt övező hatalmas park Grand Trianon 
nevű palotájában az első világháború győztesei által diktált 
békeszerződés megpecsételte a XX. századi magyarság sorsát. 
A történelmi Magyarországot megcsonkították, területének 
több mint kétharmadát – Horvátország nélkül – és a magyar 
nemzetiségű lakosságának közel egyharmadát veszítette el. A 
majd 19 milliós európai középhatalomból a nyolcmillió lakost 
csak megközelítő kis állam jött létre.
Magyarország legszebb sza-
badtéri színpadán, a Hősök tere 
övezte szoborcsoport előtt fel-
épített díszletrendszerben ne-
ves, népszerű színészekkel és 
énekesekkel, va-
lamint több száz 
közreműködővel 
– a két évvel ez-
előtt ezen a hely-
színen bemutatott 
Itt élned, halnod 

kell című zenés 
történelmi játék 
a l k o t ó g á r d á j a 
Trianon címmel 
új, nagyszabású 
történelmi zene-
mű létrehozására vállalkozott. 
A közelgő századik évforduló 
előtt a történelmi ismeretek 
felelevenítésén, az emlékezé-
sen túl a zenés produkció közös 
gondolkodásra hívja a jóakara-
tú, a nemzet megmaradásáért, 
közösségünk felemelkedéséért 
tenni akaró honfitársainkat. 

A folkzenei elemekkel átszőtt 
szimfonikus hangszerelésű 
rockopera zeneszerzője Koltay 
Gergely, a Kormorán együttes 
vezetője. A szövegkönyvet em-

lékezések, dokumen-
tumok, költemények, 
megzenésített
versek segítségével a 
produkció rendezője, 
Koltay Gábor állítot-
ta össze.
A zeneműben közre-
működő színészek, 
énekesek: Varga 
Miklós, Vadkerti 
Imre, Kalapács Jó-
zsef, Rudán Joe, Si-

pos Imre, Benkő Péter, Laklóth 
Aladár, Ruttkay Laura, Palcsó 
Tamás, Fehér Nóra, Bodnár 
Vivien, Kuczmann Ágnes, 
Varga Vivien, Varga Szabolcs 
és Szentgyörgyváry Laura. A 
produkcióban több száz tán-
cos, statiszta, lovas, artista 
működik közre.

Június 22-én és 23-án, 20:30-kor Trianon, rockopera  
Budapest Hősök tere.
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Múlt havi szerencsés megfejtőnk Kacz Erzsébet, nagykeszi lakos, nyereményét postán kapja.  
A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):

Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno
 E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Új edzésmódszer

humor-csokor
A tanár nincs megelégedve az első-
sök szellemi színvonalával, ezért gú-
nyosan így szól hozzájuk:
– Kérem, aki idiótának érzi magát, 
álljon fel!
Nagy csend, mindenki ülve marad. 
Egyszer csak egy fiatalember óvato-
san feláll.
– Nos, maga úgy gondolja, hogy rá-
szolgált az idióta elnevezésre? – kér-
di a tanár gúnyosan.
– Az igazat megvallva nem, de nem 
bírtam nézni, hogy a tanár úr egye-
dül álldogál.

– Jean, hozza ide a tegnapi szódavize-
met!
– De uram, annak már nincs ereje.
– Nem baj, nem verekedni akarok vele.

Két rendőr beszélget:

Növényvédelem
Nyári teendők a kertekben

Az almaültetvények folyamatos 
megfigyelése az egész tenyész-

időszak folyamán igen fontos, 
mert csak így észlelhetjük a kár-
tevők megjelenését és fölszapo-

rodását. Saját megfigyeléseink 
mellett ajánlatos figyelemmel 
kísérni a körzeti növényvédel-
mi előrejelzési közleményeket 
is. A piros gyümölcs-takácsatka 
nemzedékei e hónapban már 
egymást követhetik, s intenzív 
szívogatásuk következtében a 
sárguló, bron zosodó levelek már 
július elején lehullhatnak. Ha a 
levéltetvek ellen (zöld almale-

véltetű illetve közönséges levél-
pirosító alma-levéltetű) koráb-

ban nem védekeztünk, s a június 
elejeit is elmulasztottuk, akkor 
jelentős levélpusztulással kell 
számolnunk. A vértetű ellen, ha 
a kora tavaszi védekezések nem 
voltak eredményesek, szintén 
ajánlott a kezelés. A két- vagy 
többnemzedékű sodrómoly júli-
usban is károsítanak. Különösen 
veszélyes közülük az almailon-

ca. Az almamoly áttelelő nem-

zedékének elhúzódó rajzása 
júniusban még javában tart. A 
rajzás nyomon követésére és a 
védekezés időzítésére jól hasz-

nálhatók a kereskedelmi forga-

lomban kapható szexferomon-
csapdák. A házikertekben és 
szórványgyümölcsösökben az 
amerikai fehér medvelepke lep-

kéinek rajzása májusban-június-

ban van, s károsításuk júliusban 
is folytatódik. Gombás betegsé-

gek ellen benomil, fenarimol, 
kaptán, kresoxim-metil (Discus 
DF), bromuconazol (Vectra) stb. 
használhatók. Az esetleges jég-

verés fertőzési kaput nyit a mo-

nilia számára. Ekkor haladékta-

lan fungicides kezelés szükséges. 
A tűzelhalás (Erwinia amylovora) 
hajtásfertőzése ellen Aliette 80 
WP vagy Kasumin 2 L használ-
ható, természetesen a heti kétszeri 
megfigyelés és mechanikai véde-

lem (beteg hajtások eltávolítása 
30-40 cm-es egészséges résszel 
együtt) mellett.
A pajzstetvek, elsősorban a kali-
forniai pajzstetű, de a közönséges 
kagylóspajzstetű és a szilvapajzs-

tetű elleni védekezés még mindig 
időszerű lehet az őszibarackos-

ban. A kaliforniai pajzstetű lárvái 
ebben az időben már javában raj-
zanak. A barackmoly és a keleti 
gyümölcsmoly hernyói a zsenge 
hajtásokban, majd a gyümölcsök-

ben fejlődnek, amire az elszáradt 
hajtások, a hajtások tövén és a 
gyümölcsökön látható mézgafo-

lyások hívják föl a figyelmet. A 
levéltetvek (zöld őszibarack-le-

véltetű – Myzus persicae, feke-

te őszibarack-levéltetű, hamvas 
őszibarack-levéltetű) valamint 
a piros gyümölcstakácsatka ká-

rosítása júniusban, illetve július 
elején is folyamatos. Az őszi-
barackban a csonthéjasok vara-

sodásának, a levéllikacsosság 
– Blumeriella – kórokozójának 
fertőzése folytatódik. Egyes ter-
mőkörzetekben az őszibarack 
lisztharmatfertőzése is számotte-

vő lehet.
Szőlőben a tarka (keresztes) 
szőlőmoly első nemzedékének 
lepkéi június közepétől már re-

pülhetnek, petét raknak, s a má-

sodik nemzedékű hernyók július 
elején már károsíthatnak is. A 
hernyók június utolsó dekádjától 
bábozódnak, s az első nemzedék 
lepkéinek rajzása júliusban zajlik. 
Az atkák (szőlőlevélatka, szőlő-

gubacsatka) tömeges szaporodá-

sa június elejétől feltételezhető, 
különösen akkor, ha száraz és 
meleg a tavasz és a nyár. A pe-

ronoszpóra ellen júliusban 1-3 
permetezés szükséges. Ekkor a 
kaptán, folpet, metirám fungici-
deket alkalmazzuk. A réz a vege-

tációs időszak második felében 
megbízhatóan alkalmazható, de 
azúgynevezett rézsokk miatt (a 
szőlő életfolyamatai mintegy 3 
napra blokkolódnak) a fejlődés 
késleltetett lehet. A csemegesző-

lő-fajtákat egész évben rézmen-

tes fungicidekkel permetezzük. 
A lisztharmat a fürtön súlyos kárt 
okozhat (sérves bogyó). Száraz, 
meleg időszakban a lisztharmat 
ellen 14-16 napnál nem lehet 
hosszabb a permetezési forduló, 
nedves időben viszont minden 
második peronoszpóra elleni vé-

dekezéshez adjunk lisztharmat 
ellen hatékony gombaölő szert 
(pl. kontakt hatású dinokap, kén, 
kinometionát, nitrotál-izopropil, 
vagy a szisztémikus hatású beno-

mil, dinikonazol, fluzilazol, he-

xakonazol, nuarimol, pirazofosz 
stb.). A kén 12-25 oC között ha-

tékony, alacsonyabb hőmérsékle-

ten hatástalan, magasabb hőmér-
sékleten perzsel. A szürkepenész 
– Botrytis cinerea – nyár közepén 
a zsendülő fürtökön kialakuló tü-

netei a legjelentősebbek. A sérült, 
repedt bogyók sebein jelennek 
meg a kórokozó zöldrothadásos 
tünetei, melyek leginkább au-

gusztusban-szeptemberben ha-

talmasodnak el.
 -la –

A jó tanulmányi  
eredményért  
ajándékozzon  
könyvet!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Kellemes fordulatokra 
számíthat kapcsolataiban, ha nem tart saját érzéseitől. Kiválóan 
alkalmas ez a néhány nap arra, hogy megvitassa viszonyát sze-

retteivel, vagy legalábbis belül végiggondolja, kivel miről is szól 
a kapcsolata. Most szorosabbra fűzheti, vagy épp meglazíthatja 
az érzelmi szálakat.
HALAK (február 21. – március 20.) Belső biztonságérzete és 
békéje kihat a környezetére is, de a legfontosabb hatása mégis 
az, hogy élvezi az elmélyülést, örömét leli abban, hogy befe-

lé figyelhet, és hogy ezt az állapotot most minden nehézség 
nélkül fenn tudja tartani. Vegye komolyan a mostani időszak 
felismeréseit!
KOS (március 21 – április 20.) Vegye kézbe saját életének 
irányítását és ne csak sodródjon a történésekkel! Elkerülhe-

tetlenül előfordulhatnak olyan történések, személyek az élet-
ében, amelyek elől nem tud kitérni, és amelyek arra kénysze-

rítik, hogy rugalmas és nyitott maradjon, de céljait ilyenkor 
se tévessze szem elől.
BIKA (április 21. – május 20.) Ne cselekedjen most zsiger-
ből, mert belső érzékelését elhomályosítják vágyai. Igyekez-

zen valamennyi tényezőt figyelembe venni és ne vegye köny-

nyelműen az esetleges veszélyeket. Hagyjon időt a döntésre, 
hallgassa meg a dolog mellett és ellen szóló érveket egyaránt!

IKREK (május 21. – június 21.) Megvan önben az a fajta 
tisztánlátás és céltudatosság, ami a helyzet megoldásához 
elengedhetetlen. Ha úgy érzi, párjával valahogy eltávolod-

tak egymástól az utóbbi időben, legyen rá gondja, hogy sok 
olyan közös élményük legyen, ami felidézi a régi szép idő-

ket!
RÁK (június 22. – július 22.) Vágyai kicsit elrugaszkodtak 
a valóságtól. Ebben nyilván az is közrejátszott, hogy a sza-

badsága alatt szinte semmi köze nem volt a hétköznapokhoz 
és nyugodtan elkalandozhatott. Sajnos, amint elkezdődik a 
munka, ön is kénytelen a megszokott rutinfeladatokkal fog-

lalkozni és nem marad ideje az álmaira.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Valami van a le-

vegőben! Beszéljen az érzéseiről és ne kerülgesse a forró 
kását! Ha nem mondja ki, hogy mit gondol, az félreértésekre 
adhat okot, amelyek komoly veszekedésekbe torkollhatnak. 
Gondolja végig, mi a célja és határozottan haladjon felé. Ne 
engedjen teret félelmének.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Június utolsó heté-

ben tudatosan figyeljen oda arra, hogyan kommunikál kör-
nyezetével! Ez segíthet elkerülni a levegőben lógó nézetel-
téréseket és az ebből kialakuló problémákat. Annak ellenére, 
hogy világosan fogalmaz, sokszor nem mondja ki, hová is 
szeretne kilyukadni és ebből félreértések adódhatnak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezekben a na-

pokban jobban előtérbe kerülnek érzéseink és ez lehetővé 
teszi, hogy jobban megértsük saját mozgatórugóinkat. Ve-

gye tudomásul, hogy a test és a lélek kapcsolata igen szoros, 
különösen szeretetkapcsolatokban. A szeretetéhség sokszor 
erős szexuális vágyban nyilvánul meg.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Úgy érzi, kihasz-

nálták, ezért most mindenkire haragszik. Remélhetőleg hamar 
túljut ezen a fázison és meglátja, hogy saját maga mennyire 
hibás a történésekben. Az ilyen kapcsolatokhoz – bármilyen 
közhelynek hangzik is – mindig két ember kell. Mérlegelnie 
kell, hogy az ön serpenyőjébe mennyi pozitívum kerül?
NYILAS (november 23. – december 21.) Ez a hét leginkább 
arról szól, hogy megtanuljon hatékonyan együttműködni mások-

kal. Szervező tehetsége, illetve az a képessége, hogy felismeri, 
ki mire alkalmas, most nagyon hasznos lesz. Közös erővel olyan 
teljesítményre képesek, amely új lehetőségeket és stabilitást hoz 
az életükbe.
BAK (december 22. – január 20.) Tekintsen nagyobb bizalom-

mal a jövőbe! Sok múlik saját belső hozzáállásán. Ha nem hisz 
a szerencséjében, egyfajta isteni gondviselésben, akkor nem is 
fogja észrevenni ennek a lehetőségeit, vagy megnyilvánulásait. 
Ne hagyja, hogy az esetleges negatív történések elbizonytala-

nítsák céljait illetően.

– Képzeld, mennyit változott a világ. Eddig nem is le-

hetett a vallásról beszélni, most meg a rádió bemond-

ta a vatikáni időjárást is.
– Tényleg?
– Persze. Ma reggel a rádióban hallottam, hogy Pápa 
felett tiszta az ég.
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Tel . :  0907  562  522 ,  035 /7713  003
c l e a n c i t y k o m a r n o @ g m a i l . c o m

Építés, átépítés,  
hőszigetelés.  

Molnár Zoltán
Tel.: 0910 385 278.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

REKOM
Rekonštrukcia 

bytov
Lakásfelújítás

Tel.:
0948 622 051
905 450 570

Prenajmem veľký 3-izbový byt aj s garážou
(alebo bez garáže) pri OD Ister v Komáre od 10. 

Júna 2018. Tel.: 0907 373 611.

Újonnan nyílt műtőnkbe
ápolónőket keresünk.

Tel.: 0907 163 386

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

a Nagy soron (Veľký rad)!
A komáromi MOBIL MARKT
Kínálata:
 autófesték keverése, eredeti Jáva szín
 tisztítószerek nagy választékban 
 diszkont árakon
 munkaruhák, -cipők és -kesztyűk nagy válasz-
tékban
 hordók, barelek különböző méretben
 bográcsok 6-40 l-ig, katlanba üstök 50-100 l-ig
Viszonteladóknak nagykereskedelmi áron!

PREDAJ-ELADÁS: 0908 790 345
Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!
Munkatársakat keresünk üzleteinkbe  

Ekelről, Nemesócsáról, Tanyról,  
Aranyosról, Nagykesziről.

Jelentkezni a 0908 790 345-ös telefonszámon lehet!
Mindenkit szeretettel várunk!

Eladó Észak- Komáromban
4-szobás, zöldre néző, nagy 
erkélyes, első emeleti, fel-
újítandó, csendes lakás a 
belváros szívében. A lakás-

hoz az épület alagsorában 
tartozik saját garázs és két 
nagyméretű kamra. Ingatla-

nosok kíméljenek! A hívá-

sokat az esti órákban várjuk.
003630 363 3119

* Eladó egy jó állapotban levő 
OPEL AGILA 1,2-es személy-
gépkocsi. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0915 063 190.
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MŰSORA JÁNLAT
június 23-tól  29-ig

SZOMBAT
M1
5.55 Magyar gazda, 9.15 
Hírvilág, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.35 Ma este, 
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjsza-
kai program

TV2
7.30 Mesék ,  13.10 Éj jel -
nappa l  sz ü lők (a mer.) , 
13.40 Sok k a  jóból 
(a mer.) ,  15.40 A z u tol só 
va káció (a mer.) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 Én ,  a  kém 
(a mer.) ,  21.0 0 Szexv ideó 
(a mer.) ,  23.15 A na kond a 
(a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.10 
Döglöt t ak ták (amer.), 
14.15 Halálos fegyver 
(amer.), 15.40 Reneszánsz 
szerelem (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Fókusz 
plusz , 20.00 Játékhábor ú 
(amer.), 0.20 Szent ivánéji 
svéd szexkomédia (svéd-
amer.)

RTL II
9.30 Tom és Jerry (amer.), 
10.00 Taxi (francia), 11.00 
Robin Hood legújabb ka-
landjai (amer.), 13.00 Ne 
csókold meg a menyasz-
szonyt (amer.), 15.00 A gya-
nú árnyékában, 20.00 Al-
konyat (amer.), 22.15 CSI: 
Miami helyszínelők (amer.), 
23.15 A lehetetlen (amer.)

M2
11.45 Gógyi felügyelő, 
12.45 Rozsdalovag, 13.20 
Bobby és Bill , 14.50 Ka-
landozások, 16.40 Mici-
mackó, 18.15 Szájkosaras 
kosaras 2 (kanadai), 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 MR2 
Akuszt ik a Müpából, 1.05 
Dutyi dil i (amer.)

Duna tv
9.55 Br i ngás b r iga nt i k , 
10.30 Hu r rá ,  nya ra lu n k! 
(f r a nc ia) ,  12 .55 For ma-1, 
14.10 Szegény ga zd agok 
(mag ya r) ,  15.45 For ma-1, 
18.0 0 Hí r adó,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  19.35 
Eg y nyá r i  ka la nd (ma -
g ya r) ,  20.35 A Pel i ká n 
üg y i r a t  (a mer.) ,  23.0 0 
Goya k í sé r t e t e i  (spa -
nyol) ,  1.0 0 Tót h Já nos 

Duna World
10.45 Öt kont inens, 11.30 
A varázsló (magyar), 
13.20 Dokumentumf ilm, 
14.50 Balatoni nyár, 16.50 
Hétvégi belépő, 18.50 
Térkép, 19.20 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.00 
Híradó, 21.35 Sose ha-
lunk meg (magyar), 23.05 
Tóth János (magyar), 2.30 
Szegény gazdagok (ma-
gyar)

Pozsony 1
12.45 Az öreg méhész 
(szlovák), 13.55 A szere-
lem illata (szlovák), 15.35 
Silverado (amer.), 17.50 
Úttalan utakon, 18.25 
Építs házat, ültess fát!, 
19.00 Híradó, 19.40 Lab-
darúgó vb, 22.50 Silvera-
do (amer.)
Pozsony 2
11.15 Tudományos ma-
gazin,  13.30 Labdarúgó 
vb, 16.05 Sportreménysé-
gek, 16.30 Labdarúgó vb, 
19.10 Esti  mese,  20.20 
Őrangyalok, 20.50 Világ-
utazók (cseh),  22.35 Wolf 
Hall  (angol),  23.35 A híd 
(svéd)

Markíza tv 
7.05 Kung fu panda 
(amer.), 8.00 Sorsdöntő 
nyár (német), 9.30 Az igen-
ember (amer.), 11.35 Jack 
és Jill (amer.), 13.45 Mama 
kicsi f ia (amer.), 15.45 
Tegnap felébredek (cseh), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 Ahol a szi-
várvány véget ér (amer.), 
22.35 Sejtcserés támadás 
(amer.)
JOJ TV
9.50 Gumimacik (amer.), 
10.50 Viszlát, nagyi!, 
11.40 A gyakornok 
(amer.), 13.40 Játék az éle-
tért (amer.), 16.10 Minden, 
amit szeretek, 19.00 Kri-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 Az 
utolsó boszorkányvadász 
(amer.), 22.55 A király 
visszatér (amer.)

VASÁRNAP
M1
5.55 Magyar gazda, 9.00 
Ma délelőtt, 12.45 Ma dél-
után, 18.00 Híradó, 18.30 
Ma este, 19.30 Híradó, 
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma 
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02 
Éjszakai program

TV2
8.55 Hupikék törpikék 
(amer.), 11.00 Több, mint 
testőr (amer.), 13.10 Éj-
jel-nappal szülők (amer.), 
13.40 Gyilkos sorok 
(amer.), 14.45 Doktor 
House (amer.), 15.45 Bu-
nyó karácsonyig (olasz), 
18.00 Tények, 18.55 Ame-
r ikai taxi (amer.), 21.00 
Jurassic park 3 (amer.), 
22.55 2 kaliber (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.35 A 
Muzsika tv bemutatja, 12.35 
Szívek doktora (amer.), 13.35 
Fehér agyar 2 (amer.), 15.50 
Kismamának áll a világ 
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 
Cobra 11 (német), 20.05 Egy 
igazán csodás nap (amer.), 
21.45 Sakáltanya (amer.)

RTL II
11.00 Larry Crowne 
(amer.), 12.50 Segítség, 
bajban vagyok!, 17.50 Al-
konyat (amer.), 20.00 Míg 
a jackpot el nem választ 
(amer.), 22.00 Selyemfiú a 
pácban (amer.), 23.50 Lar-
ry Crowne (amer.), 1.40 
Selyemfiú a pácban (amer.)

M2
12.45 Rozsdalovag, 13.25 
Bobby és Bil l ,  14.05 Hol-
lócska , a k is rosszcsont , 
14.50 A három tol l (né -
met), 16.15 Dr. Plüssi , 
16.40 Micimackó, 17.50 
Vampir ina , 18.15 Zarafa 
(f rancia), 20.15 Tut i g imi 
(amer.), 21.10 A küzdők 
(f rancia), 23.45 Mit gon-
dolsz , k i vagy?, 1.25 A 
küzdők (f rancia) 

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.15 Univerzum, 
14.05 Tárlatvezetés, 14.35 
Rex Rómában (német-
olasz), 15.30 Forma-1, 
18.35 Brown atya (angol), 
19.30 Híradó, 19.55 Taxi 
(f rancia), 21.30 Hiúságok 
máglyája (amer.), 23.40 
Palackposta (dán-norvég)

Duna World
10.35 Térkép, 11.20 Sose 
halunk meg (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Na-
gyok, 13.50 Gravitáció 
a kötődés ter mészete, 
14.45 Új idők új dalai , 
15.20 Múlt és jelen, 18.55 
Öt kont inens, 19.25 Sze-
relmes föld rajz , 21.00 
Híradó, 21.35 Méregzöld 
mesék, 22.30 Hogy volt?, 
23.30 Kultu rál is h í radó, 
2.30 A varázsló (magyar)

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
14.25 Agat ha Ch r i s t ie: 
Poi rot ,  16.10 Eg y nyá r 
a  kovboj ja l  (cseh),  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  18.15 
Konyhá m t i t ka i ,  19.0 0 
Hí r adó,  19.40 Labd a r úgó 
vb,  22 .55 Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
11.00 Kerékpározás, 13.30 
Labdar úgó vb, 16.05 Ke-
rékpározás, 16.30 Labda-
r úgó vb, 19.10 Est i mese, 
20.05 Híradó, 20.20 Self-
r idge ú r (amer.), 22.15 
Színházi meghívó, 0.05 
Labdagó vb

Markíza tv
9.20 Tegnap felébredek 
(cseh), 11.55 Chart Show, 
13.55 Tuxedo (amer.), 16.00 
Bérgyilkosék (amer.), 18.05 
Szomszédok (szlovák), 
19.00 Híradó, 20.30 Parker 
(amer.), 23.05 Kettős csapás 
(amer.), 1.05 Parker (amer.) 

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

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 A hegyi doktor újra 
rendel (német), 20.00 Pénzt 
vagy éveket!, 21.25 Ezek 
megőrültek!, 22.45 Az em-
lékmás (amer.), 2.55 Bűnös 
Chicago (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.15 Fókusz, 13.50 Éjjel-
nappal Budapest, 15.05 
Szulejmán (török), 16.15 
Story Extra, 16.45 A szere-
tet útján (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 19.40 
Barátok közt, 20.20 Éjjel-
nappal Budapest, 21.30 Dr. 
Csont (amer.), 0.10 A zöld 
íjász (amer.)

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

M2
11.40 Vízipók-Csodapók, 
12.10 Na végre, it t a nyár! 
(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 
it t!, 22.40 Akusztik, 0.45 
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.55 Honfoglaló, 13.45 
Négy évszak a magyar 
pusztán, 14.45 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.50 
FIFA 2018, 18.00 Híradó, 
19.00 Honfoglaló, 19.50 
FIFA 2018, 22.00 Kár tya-
vár (amer.), 23.00 NCIS 
(amer.), 1.15 Ridikül, 2.10 
Napok, évek, századok

Duna World
11.20 Könnyű múzsa (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.20 
Roma magazin, 14.25 Csa-
lád-barát, 15.20 Balatoni 
nyár, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Gasztroangyal, 18.55 Itt-
hon vagy!, 19.50 Kabaré-
múzeum, 20.10 Kabarémú-
zeum, 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 Cso-
dálatos kertek, 16.50 Egy 
lépés a mennyország, 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 19.40 
Labdarúgó vb, 23.10 Profik, 
0.00 Egy lépés a mennyor-
szág

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.50 
Generációk, 15.00 Nemze-
tiségi magazin, 15.30 Lab-
darúgó vb, 20.05 Hírek, 
20.20 A diagnózis, 21.40 
Fehér varjak, 22.10 Labda-
rúgó vb 

Markíza 
11.00 Jószomszédi vi-
szonyok, 11.50 Családi 
történetek, 12.50 Monk 
(amer.), 14.50 Jószomszé-
di viszonyok, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Családi esetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Mil-
lerék (amer.), 22.45 Va-
cation (amer.), 0.55 Monk 
(amer.), 2.35 Feleségcsere
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, 23.15 Hogyan 
éltem túl, 0.15 Zsaruvér 
(amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 A be-
tolakodó (mexikói), 15.45 
Álmodj velem! (mexikói), 
16.50 Feriha (török), 18.00 
Tények, 19.00 A hegyi dok-
tor (német), 20.00 Pénzt 
vagy éveket!, 21.25 Ezek 
megőrültek!, 22.45 NCIS 
(amer.), 1.10 Lángoló Chica-
go (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.50 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.05 Szulejmán (tö-
rök), 16.15 Story Extra, 
16.45 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.40 Barátok 
közt, 20.20 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.30 Válótár-
sak (magyar), 22.40 Castle 
(amer.), 0.10 A zöld íjász 
(amer.)

RTL II
12.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.30 A gyanú árnyé-
kában, 14.30 Showder Klub, 
16.00 Oltári csajok (magyar), 
17.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.55 Showder Klub, 
20.00 A konyhafőnök VIP, 
22.00 Showder Klub Best of, 
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.10 Na végre, itt a nyár! 
(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.), 
21.30 Én vagyok itt, 22.40 
Odaát (amer.), 0.25 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
13.00 Honfoglaló, 14.45 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.50 FIFA 2018, 18.00 Hír-
adó, 19.00 Honfoglaló, 19.50 
FIFA 2018, 22.00 Velvet Di-
vatház (spanyol), 22.55 La-
ura rejtélyei (amer.), 23.40 
A Bagi Nacsa Show, 0.45 
Ridikül

Duna World
11.30 Cseppben a tenger 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi magazinok, 14.25 Csa-
lád-barát, 15.25 Balatoni 
nyár, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Itthon 
vagy!, 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 Cso-
dálatos kertek, 16.50 Egy 
lépés a mennyország, 19.00 
Híradó, 19.40 Labdarúgó vb, 
23.10 Profik, 0.00 Egy lépés 
a mennyország, 0.55 Senki 
sem tökéletes

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.35 
Ruszin magazin, 15.30 Lab-
darúgó vb, 20.05 Híradó, 
20.20 Titkos dokumentumok, 
21.10 Riválisok, 23.50 Labda-
rúgó vb

Markíza tv
9.45 Családi történetek, 
10.45 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.45 Családi törté-
netek, 12.50 Monk (amer.), 
14.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 17.25 Reflex, 17.55 
Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 
23.00 Családi történetek, 
0.00 Monk (amer.), 1.50 Fe-
leségcsere

JOJ TV
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, 23.00 Hogyan éltem 
túl, 0.10 Zsaruvér (amer.), 
1.10 Gyilkos elmék (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Hegyi doktor (német), 
20.00 Pénzt vagy éveket!, 
21.25 Ezek megőrültek!, 
22.45 Rejtőzködő feneva-
dak (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.50 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.05 Szulejmán (tö-
rök), 16.15 Story Extra, 
16.45 A szeretet útján (tö-
rök), 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.)

 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
12.10 Na végre, itt a nyár! (ma-
gyar), 14.25 A bűvös körhinta, 
14.50 Franklin, 16.00 Gye-
rekversek, 18.00 Mickey egér 
játszótere, 18.45 Kody kaland-
jai, 19.10 Alvin és a mókusok, 
20.15 Ki ez a lány? (amer.), 
21.05 Melissa és Joey, 21.25 
Én vagyok itt, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
12.55 Honfoglaló, 13.50 Az 
ember és kutyái, 14.45 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.50 FIFA 2018, 18.00 
Híradó, 19.00 Honfoglaló, 
19.50 FIFA 2018, 22.00 A 
Durell család (angol), 22.55 
A fátyolos hölgy (olasz), 
23.55 Csak színház és más 
semmi (magyar), 0.55 Fábry

Duna World
11.35 Amerikai cigaretta 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi műsorok, 14.25 Csa-
lád-barát, 15.25 Balatoni 
nyár, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Itthon vagy!, 20.00 Nevetni 
kell, ennyi az egész, 21.35 
Honfoglaló, 22.30 Hack-
tion (magyar), 23.55 Min-
denki akadémiája, 0.25 Tu-
domány mindennapra, 0.45 
Hetedhét kaland

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
holnapi újságok, 16.25 Cso-
dálatos kertek, 16.50 Egy 
lépés a mennyország, 17.45 
Párbaj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 19.40 Labda-
rúgó vb, 23.10 Profik, 0.00 
Egy lépés a mennyország, 
0.50 Senki sem tökéletes

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpározás, 13.25 Rivá-
lisok, 15.00 Magyar maga-
zin, 15.30 Labdarúgó vb, 
20.05 Híradó, 20.20 Mene-
telj, vagy meghalsz!, 21.15 
Örökké fiatal, 22.10 Labda-
rúgó vb

Markíza tv
19.50 Családi tör ténetek, 
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.55 Monk (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi tör té-
netek, 17.00 Híradó, 17.25 
Ref lex, 17.55 Családi tör-
ténetek, 19.00 Híradó, 
20.30 A lehetetlen (spa-
nyol-amer.), 22.40 Csalá-
di tör ténetek, 23.50 Monk 
(amer.)

JOJ TV
12.20 Topsztár, 12.45 In-
kognitó, 14.00 Doktor House 
(amer.), 15.00 Dr. Tökéle-
tes (szlovák), 16.00 Rend-
őrök akcióban, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Szün-
idő (szlovák), 21.55 Áll az 
alku!, 23.00 Korrupt rend-
őrök (amer.), 23.50 Zsaruvér 
(amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.). 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Hegyi doktor (német), 
20.00 Pénzt vagy éveket!, 
21.25 Ezek megőrültek!, 
22.45 NCIS (amer.), 1.10 
Sorsdöntő lövés (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.50 Éjjel-nappal Bu-
dapest, 15.05 Szulejmán 
(török), 16.15 Story extra, 
16.45 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.40 Barátok 
közt, 20.20 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.30 Válótár-
sak (magyar), 22.35 Castle 
(amer.), 0.05 A zöld íjász 
(amer.)

RTL II
10.00 A konyhafőnök VIP, 
11.30 Oltári csajok (magyar), 
12.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.30 A gyanú árnyé-
kában, 14.30 Showder Klub, 
15.30 Barátok közt, 16.00 
Oltári csajok (magyar), 17.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
17.55 A gyanú árnyékában, 
18.55 Showder Klub, 20.00 
A konyhafőnök VIP, 21.30 
Híradó, 23.30 Anyák gyön-
gye (amer.)

M2
12.10 Na végre, itt a nyár! 
(magyar), 13.00 Nálatok lak-
nak állatok?, 14.00 Állatker-
ti sétány, 15.10 Maja, a mé-
hecske, 16.00 Gyerekversek, 
17.35 Szófia hercegnő, 18.00 
Mickey egér játszótere, 
19.10 Alvin és a mókusok, 
20.15 Ki ez a lány? (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Odaát (amer.), 0.20 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.00 Hírek, 12.50 Hon-
foglaló, 13.40 Az ember 
és kutyái, 14.35 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.50 
FIFA 2018, 18.00 Híradó, 
19.00 Honfoglaló, 19.50 
FIFA 2018, 22.00 Az ár-
nyékfeleség (amer.), 23.55 
A Bagi Nacsa Show, 0.55 
Ridikül 

Duna World
11.30 Zsarumeló (magyar), 
13.00 Híradó, 13.50 Alpok-
Duna-Adria, 14.25 Család-
barát, 15.25 Balatoni nyár, 
17.25 Ízőrzők, 18.00 Itthon 
vagy!, 19.50 Múlt és jelen, 
20.20 Férf i kosárlabda vb, 
22.25 Honfoglaló, 23.50 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a ker tbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 
Csodálatos ker tek, 16.50 
Egy lépés a mennyország, 
19.00 Híradó, 19.40 Lab-
darúgó vb, 23.10 Prof ik, 
0.00 Egy lépés a meny-
nyország, 0.55 Senki sem 
tökéletes

Pozsony 2
11.50 Törpék, 12.00 Élő 
panoráma, 13.30 Amit nem 
törölt el az idő sem, 14.30 
A rendelő, 15.00 Roma ma-
gazin, 15.30 Labdarúgó vb, 
20.05 Hírek, 20.20 Énekel a 
Föld, 22.10 Labdarúgó vb, 
23.50 Rendőrség

Markíza tv
10.45 Jószomszédi viszonyok, 
11.50 Családi történetek, 
12.55 Monk (amer.), 14.50 Jó-
szomszédi viszonyok, 15.55 
Családi történetek, 17.00 Hír-
adó, 17.25 Reflex, 17.55 Csa-
ládi történetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Jó tudni, 22.40 Csa-
ládi történetek, 23.40 Monk 
(amer.), 1.35 Az anyós
JOJ TV
12.25 Topsztár,  12.50 
Inkognitó,  14.00 Dok-
tor House (amer.) ,  15.00 
Dr.  Tökéletes (szlovák), 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 K r imi ,  19.30 Hí r-
adó, 20.35  Inkognitó, 
21.40 Inkognitó,  23.25 Az 
első nyaralásom (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Álmodj 
velem! (mexikói), 16.50 Fe-
riha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Hegyi doktor (német), 
20.00 Pénzt vagy éveket!, 
21.25 Ezek megőrültek!, 
22.45 St. Vincent (amer.), 
1.20 Rejtőzködő fenevadak 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.50 Éjjel-nappal Budapest, 
15.05 Szulejmán (török), 
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 Ha-
lálos fegyver (amer.), 0.10 
Drakula bosszúja (amer.)

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

M2
13.00 Nálatok laknak álla-
tok?, 13.40 Irány Okido!, 
14.25 A bűvös körhinta, 
15.10 Maja, a méhecske, 
16.00 Gyerekversek, 18.00 
Mickey egér játszótere, 
20.15 Ki ez a lány? (amer.), 
21.05 Melissa és Joey, 21.25 
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Zorro (kolum-
biai)

Duna tv
12.55 Jamie 30 perces ka-
jái, 13.25 Honfoglaló, 15.15 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 16.15 Erdészház Fal-
kenauban (német), 17.05 A 
hegyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Cyrano de Bergerac (fran-
cia), 22.46 A papa szolgá-
lati útra ment ( jugoszláv-
olasz), 1.00 Fábry

Duna World
11.30 Zsarumeló (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.25 
Család-barát, 15.25 Bala-
toni nyár, 17.25 Ízőrzők, 
18.00 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 19.30 Hazajá-
ró, 20.00 Válogatás, 21.35 
Honfoglaló, 22.30 Hackti-
on (magyar)

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 A 
holnapi újságok, 16.25 Cso-
dálatos kertek, 16.50 Egy 
lépés a mennyország, 19.00 
Híradó, 20.30 Mit tudom 
én, 21.55 Úttalan utakon, 
22.40 Leszámolás Denver-
ben (amer.), 0.35 Profik

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.00 
Mozi, 14.50 Szemtől szem-
ben, 15.30 Nemzetiségi 
műsorok, 19.00 Atlétika, 
21.10 Hely a házban (szlo-
vák), 22.10 Talkshow, 23.15 
Jazz

Markíza tv
10.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.50 Családi tör té-
netek, 12.55 Monk (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi tör té-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Családi tör ténetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Kameňák 3 
(cseh), 22.45 A feláldoz-
hatók (amer.), 1.15 Monk 
(amer.)
JOJ TV
12.25 Topsztár, 13.00 
Inkognitó, 14.30 Doktor 
House (amer.), 15.30 Ná-
lunk otthon, 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Min-
den, amit szeretek, 23.15 
Bőrnyakúak 2 (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
június 23-án Zoltán

június 24-én Iván

június 25-én Vilmos

június 26-án János, Pál

június  27-én László

június  28-án Levente, Irén

június  29-én  Péter, Pál
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Komáromban: a komáromi Szabó Dušan és Zachar Anikó, a 
rozsnyói Kovács Roland és a komáromi Németh Tímea, a komá-
romi Spátay Erik és Répásiová Renáta, a keszegfalvai Tureček 
Norbert és a komáromi Nagyová Katarína, a komáromi Kacz 
Zsolt és Szapuová Enikő * Gútán: a gútai Nagy Róbert és Szolik 
Veronika, a szlovéniai Boban Tomić és a komáromi Forró Júlia.

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

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

Érdeklődjön Gútán, 

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

Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

Árnyékolástechnika
és szerviz

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

Tel.: 0917 381 073

Puncsos grízes pohárkrém
Hozzávalók:

5 dl tej
8 dkg cukor
1 citrom héja
6 dkg gríz
1 tojásfehérje
2 dl tejszín
A puncshoz:
2 narancs leve
2 dl vörösbor
1 darabka fahéj
4 szem szegfűszeg
6 dkg cukor
1 rúd vanília pépje
20 dkg szilva
1 tk. étkezési keményítő
A puncshoz összeforraljuk a na-
rancslevet és a bort, hozzáadjuk 
a fahéjat, a szegfűszeget, a cuk-
rot meg a vaníliapépet, majd át-
szűrjük. A szilvát megmossuk, 
négybe vágjuk, kimagozzuk. A 
fűszeres lében a szilvát 4-5 per-
cig forraljuk, majd kevés vízzel 
kikevert keményítővel besűrítjük. 
Levesszük, és botmixerrel össze-
turmixoljuk.
A grízkrémhez felforraljuk a tejet 

a cukorral és a citromhéjjal. Be-
lekeverjük a grízt, és kevergetve 
megfőzzük. A tojásfehérjét ke-
mény habbá verjük, és még me-
legen grízbe forgatjuk. Hagyjuk 
kihűlni.
Amikor a gríz kihűlt, felverjük 
a tejszínt és beleforgatjuk. Hat 
pohárba rétegezzük a gríz- és a 
puncskrémet, majd hidegre tesz-
szük. 

Elkészítése:
A húst vékony szeletekre vágjuk, a fűszersóval megszórjuk, s olaj-
jal vagy csirkepáccal átkenve fóliában, hűtőben érleljük. A salá-
tához a zöldségeket felszeleteljük, összekeverjük, tárkonyecettel 
ízesítjük, behűtjük. A puliszkához a kukoricadarát két rész sós 
vízben megfőzzük: a forrásban lévő vízben elkeverjük. Miután 
újra felforrt, lefedve lehúzzuk a tűzről, s állni hagyjuk, amíg 
megpuhul. Ezután elkeverjük apróra vágott pritaminpaprikával és 
petrezselyemmel, hengeresre formázzuk, majd szorosan beteker-
jük egy olajjal megkent fóliával, s néhány órára a hűtőbe tesszük. 
Végül a csirkeszeleteket a grillezésre szánt zöldségekkel, és a sze-
letekre vágott, olajjal megkent puliszkával rácson vagy rostlapon 
készre sütjük, s a salátával együtt tálaljuk.

Hozzávalók:
4 csirkemellfilé,
szárnyas grillfűszerkeverék,
1 lilahagyma,
1 sárgarépa,
1 paradicsom,
1 paprika,
1 adag leveles saláta,
20 dkg kukoricadara,
1 pritaminpaprika,
1 kis csokor petrezselyemzöld,
2 adag grillezhető zöldség,
tárkonyecet, só, bors, olívaolaj
Szárnyaspác:
1 ek. ketchup,

1 ek. olaj,
4 gerezd zúzott fokhagyma,
1 ek. apróra vágott petrezse-
lyemzöld,
0,5 dl száraz fehérbor,
pár csepp citromlé

Csirkemell sült puliszkával

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: a komáromi Farkas Noel, 
Kapusňáková Hana és Glaser Cyntia, a gútai Tóthová 
Patrícia és Bkandžic Alisha, a köbölkúti Bihari Amanda, 
a nánai Miskovic Benett, a kőhídgyarmati Kovács Nina, a 
marcelházai Hegedűs Máté, a dunamocsi Zolczer Trisztán, 
az ógyallai Lévai Luis, a csallóközaranyosi Vanko Adam, 
a csicsói Szabo Maximilián, a nagymegyeri Jeliašovský 
Martin Marcel és a nemesócsai Beke Karin.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáro-
mi Leczkéšiová Margita (83 éves), Mórocz Irén (76 éves), Dě-
dičová Anna (69 éves), Mgr. Kimák Eva (59 éves), a bátorke-
szi Czompál János (77 éves), a gadóci Szi Ondrej (78 éves), az 
izsai Csicsó Zsuzsanna (66 éves), a csallóközaranyosi Kocz-
kás Dezider (68 éves), az örsújfalui Szabó Tibor (78 éves), a 
lakszakállasi id. Krastenics Sándor (61 éves), a hetényi Mo-
koš Juraj (98 éves), a gútai Košik Albert mérnök (88 éves), 
Né meth Tibor (75 éves), Leczkési Margit (83 éves) és Szabó 
Magda (76 éves),  valamint a csicsói Szűcs Tibor (58 éves).

Emléküket megőrizzük!

Autószerelő
végzettséggel
munkatársat

keresünk
autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.
Tel. kontakt: 0908944944

Az országos sikerek és a hazai nevelésű játékosok kiváló teljesítménye arra ösztönözte a komáromi röplabdaklub vezetését, 
hogy a 2017/18-as idényben meghirdesse Komáromban és a komáromi régióban a legkisebbek számára a röplabdabajnokságot, 
amelybe bekapcsolódhattak városunk és régiónk alapiskoláinak 12 évesnél fiatalabb tanulói. A kicsik bajnokságának indíté-
kairól, jelentőségéről és emlékezetes pillanatairól Balogh Kingával, a fiatal edzők csoportjának aktív tagjával beszélgettünk.
Mi volt az indítéka a komáromi röplab-
da-utánpótlás projektje, vagyis a Mini 
Open for Kids megvalósításának? – Ma-
napság sokat hallunk a fiatalok mozgás-
szegény életmódjáról és annak káros hatá-
sairól. Szerettünk volna valamilyen módon 
lehetőséget adni a gyerekeknek, hogy 
nálunk sportolva megtapasztalják, hogy a 
mozgásból mennyi öröm és pozitív tapasz-
talat származik.
Kik szervezték meg és felügyelték az 
alapszakasz, illetve a finálé lebonyolítá-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak,

akik június 8-án részt vettek
drága halottunk,

Lelovics Erzsébet
végső búcsúztatóján

a komáromi katolikus temetőben.
Egyben köszönjük a virágokat és a 

részvét őszinte szavait, melyekkel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

sát? – A MOK-bajnokságba a régió 10 isko-
lájának 19 csapata nevezett be. Őket 4 kisebb 
csoportba osztottuk annak érdekében, hogy az 
alapszakasz lebonyolításához a gyerekeknek és 
edzőiknek a lehető legkisebb távolságokat kell-
jen megtenniük. Az egyes körök lebonyolítását 
Jobbágy Lajos, a VK Spartak UJS Komárom 
utánpótlásért felelős edzője felügyelte. Az itt 
kapott eredményeket összesítette, majd azok 
alapján egy végső, helyosztó döntőre került sor. 
A döntő előkészületeiért köszönet jár továbbá 
Ferencz Lászlónak, Ferencz Dávidnak és Klá-
ris Rolandnak.
Hogyan zajlott a bajnokság és a vég-
ső sorrendet eldöntő torna a komáromi 
sportcsarnokban? – Az első mérkőzéseket 
a csoportelsők vívták a csoportok második 
helyezettjeivel. A párharcokból győztesként 
kikerülő csapatok és a meccset elveszítő csa-
patok szintén egymás elleni mérkőzésekkel 
folytatták. Ők adták a teljes bajnokság 1-4. 
illetve 5-8. helyezettjét. Az alapszakaszban 
3. helyen végzett csapatok egymás ellen küz-
döttek a 9-12. helyért, a 4. helyezettek pedig a 
13-16.-ért. A hangulat kiváló volt, a gyerekek 
éljenzése töltötte be a sportcsarnokot. Aztán 
jöttek az első ligás fiúk és edzőjük, Robin Pě-
lucha, akik egy gyors bemutatót tartottak. A 
gyerekek ámulattal és tapssal díjazták a látvá-
nyos műsort. Majd a mérkőzések folytatódtak. 
Végül az első helyért a Munka Utcai Alapis-
kola „A” csapata és a Határőr Utcai Alapisko-
la „A” csapata küzdött, 
melyből végül az előbbi 
került ki győztesen. 
Milyen hozadéka volt 
a legkisebbek röplab-
daversenyének? – A 
csapatok vegyes tudás-
sal érkeztek. Voltak 
gyerekek, akik már or-

szágos röplabdabajnokságokon vesznek részt, 
viszont voltak olyan gyerekek is, akik csupán 
idén kezdtek el ismerkedni a sportággal. Ez 
megmutatkozott a helyezéseiken is. Egy do-
logban azonban mindannyian hasonlóak: a 
játék szeretetében, kitartásukban és lelkese-
désükben. Ezt volt a legfelemelőbb figyelni 
a döntő alatt. A gyerekeket az egyes iskolák 
tanárai, edzői segítették heti 1-2, esetenként 
3-4 edzés során. A Feszty Árpád Általános 
Iskolában Szűcs István, az Eötvös Utcai Alap-
iskolában Kubica Lívia és Rudy Szilvia, a Ha-
tárőr utcai Alapiskolában Óváry András, a Ko-
menský Utcai Alapiskolábn Balázs Katalin, a 
Kossányi József Alapiskolában (Szentpéter) 
Konkolyi Ferenc, a Újgyallai Alapiskolában 
Ema Kaplocká, a Munka Utcai Alapiskolá-
ban Jobbágy Lajos, a Marianumban Ferencz 
Dávid, a Kóczán Mór Alapiskolában (Csal-
lóközaranyos) Kláris Roland és a II. Rákóczi 
Ferenc Alapiskolában (Gúta) én foglalkoztam 
a gyerekekkel. 
Lesz a jövőben folytatása ennek a sok ál-
dozatot és kitartást igénylő munkának Ko-
máromban? – Az eddigi visszajelzések alap-
ján elmondhatom, hogy a gyerekek és edzőik 
is örömmel vettek részt a versenysorozatban, 
valamint mi is nagyon jól éreztük magunkat 
a felkészülés és szervezés során, így minden-
képpen szeretnénk, ha a 2017/18-as bajnok-
sági idény hagyományteremtő lenne.

 Jóba Mihály

RÖPLABDABennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emléketeket.

Soha el nem múló fájdalommal és  
szeretettel emlékezünk

halálának
 hetedik   tizenegyedik

évfordulóján

 Jakab Sándornéra  Jakab Sándorra
 (Szül. Simigh Mária) 

Szeretetüket és jóságukat szívünkben őrizzük!
Gyászoló családja.

Meggyszörp
Hozzávalók: 3 kg meggy, 1,5 kg 
cukor, 2 l víz, 1 citrom
Válogassuk át a meggyet. Mossuk 
meg több vízben, csepegtessük le. 
Az üvegeket, mossuk el alaposan, 
majd csírátlanítsuk a mikróban 
vagy a mosogatógépben, esetleg 
főzzük egy nagy fazékban 15 
percig. Rakjuk a gyümölcsöt egy 
nagy fazékba, és szórjuk meg cu-
korral. Várjunk amíg levet ereszt, 
majd öntsük hozzá a vizet és a cit-
rom levét. Kis lángon melegítsük, 
és a forrástól számítva főzzük 30 
percig. Amikor puha, botmixerrel 
pürésítsük, vagy turmixoljuk, és 
kis lyukú szűrőn szűrjük le. Tölt-
sük a forró szörpöt felmelegített 
üvegekbe, jól zárjuk le, majd állít-
suk fejre tíz percre. Rakjuk plédek 
közé, és várjuk meg, amíg kihűl. 
Száraz, hűvös helyen tároljuk.
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ÚSZÁS BIRKÓZÁS

LABDARÚGÁS

IX. Generációk Találkozója Komáromban

KAJAK – KENU
IV. liga – 30. forduló

Negyed – Szentpéter 6:0 (3:0) 
A találkozó 12. percében meg-
született a negyediek elsőgólja, 
ami egyben megindította a ha-
zaiak góllavináját. Igaz, az első 
játékrész végéig már három 
góllal vezettek a Vág-partiak, 
titokban még reménykedni le-
hetett abban, hogy a vendégcsa-
pat a szünetben átgondolja ed-
digi stratégiáját és új taktikával 
is érkezik a pályára. Nem így 
történt, a péteriek összeomlot-
tak és az idény legszégyenlete-
sebb vereségét szenvedték el * 

Gúta – Nyitrakörtvélyes 3:2 
(3:2) Még a hazai pálya előnye-
iben sem bízhattak a gútaiak, 
hiszen a tavaszi idény folyamán 
a vendégek – sokszor bravú-
rosan – felküzdötték magukat 
a tabella élvonalába. A Rom 
– Renczés (Both) Zuzula, Mu-
cha, Pavlík, Leczkési, Bende, 
Vanek, Sobonya, Kókai (Dósa), 
Zachoran felállású gútai csapat 
azonban nem törődött a papír-
formával és hatalmas irammal 
próbálta áttörni a vendégek 
védelmét. Ez csak a 15. perc-
ben sikerült Pavlíknak, ám egy 
perccel később már sikerült a 
körtvélyesieknek kiegyenlíte-
niük. Az izgalom az első játék-
rész utolsó pillanataira volt a 
jellemző, hiszen a 41. percben 
a vendégek jutottak előnyhöz és 

vették át a vezetést. Kókai volt 
az, aki úgy döntött, hogy három 
pontot szerez a hazai csapatnak, 
s a 44., illetve 45. percben a gú-
tai csapatot juttatta előnyhöz. A 
második játékrészben is folyt a 
macska-egér harc, de mindkét 
csapat védelme nagyszerűen 
működött * Ímely – Nagyme-
gyer 4:1 (2:0) A találkozó fo-
lyamán mindvégig érezni lehe-
tett, hogy nem ok nélkül állnak 
az ímelyiek a tabella élén. A 
kiesési zóna határán álló ven-
dégcsapat éppen ezért mindent 
elkövetett a pontszerzés érde-
kében. A 25. percben Gajdoš 
védhetetlen góĺja után érezni 
lehetett a hazai csapat pályafö-
lényét, a vendégek ezért inkább 
a védelemre összpontosítottak. 
Csak a találkozó 43. percében 
sikerült Oršolíknak feltörnie a 
megyeriek védelmét, s meg-
érdemelt, kétgólos vezetéssel 
vonulhattak az ímelyiek az 
öltözőbe. A második játékrész 
sem volt unalmas, hiszen a 
hazai szurkolók nagy örömére 
az 54. percben ismét Gajdoš 
remekelt, majd a 67. percbe-
rn Hübsch növelte előnyüket. 
A megyeriek becsületgólja a 
találkozó 84. percében szü-
letett * A bajnoki táblázat-
ban 2. Ímely 56 ponttal, 12. 
Gúta (35 ponttal, 13. Szent-
péter ugyancsak 35 ponttal.

 V. liga – 30. forduló
Ekel – Naszvad 4:2 (2:0) Régi 
formájában pompázott a hazai 
csapat, amely az első játék-
részben még játéktere megkö-
zelítését sem akarta engedni a 
vendégeknek. A találkozó 13. 
percében Hrabovsky gólja már 
jelezte, hogy a naszvadiaknak 
nem nagyon lesz lehetőségük 
pontot szerezni. Ugyancsak 
Hrabovsky volt az, aki úgy 
érezte, hogy a csapat vezetését 
meg kell erősíteni, ezért a 30. 
percben ismét áttörte a nasz-
vadiak védelmét. A második 
félidő 12. percében Mészá-
ros tovább növelte a hazaiak 
előnyét, sőt a találkozó 57. 
percében Mészáros berúgta a 
naszvadiak negyedik gólját. A 
vendégek becsületgólja az 59. 
percben Cingel révén született 
* Marcelháza – Zselíz 9:0 
(5:0) Így kell zárni a szezont! 
Vidáman, örömfocival, a vi-
szonylag szűkszámú, de lelkes 
hazai közönség előtt. A hazaiak 
a továbbjutás tudatában küz-
döttek a tabella sereghajtójával, 
miközben folyamatosan szület-
tek a gólok. Sánta a találkozó 
7., 23. és 36., Kurucz a 14., 17. 
és 71. percben mesterhármassal 
érdemelte ki a tapsot, Košťuke-
vič pedig a 49. és 54. percben 
rezegtette meg a zselíziek há-
lóját * Ógyalla – Ipolyság 1:1 

(0:1) Azzal mindenki számolt, 
hogy ez a találkozó nem lesz 
egy gyaloggalopp, viszont a 
hazai szurkolókat megdöbben-
tette, amikor a 8. percben a ka-
pujukban kötött ki a labda. Ez-
után a gyallaiak folyamatosan 
támadtak, de csak a 67. percben 
sikerült Mokrášnak kiegyen-
lítenie * Hetény – Óbars 5:0 
(0:0) Az első félidő kiegyen-
súlyozott játéka után a hazai 
csapat szólója következett. 
A 63. percben Ferenczi, a 69. 
percben Lesko talált a barsiak 
hálójába. A kapu előtti tumul-
tusban a vendégek szabályta-
lankodtak, s a megítélt büntetőt 
a 79. percben Nagy értékesítet-
te. A találkozó utolsó pillanatai 
azonban még hoztak izgalmat, 
hiszen a 85. percben Kovács, 
majd a 90. percben Tóth növel-
te a hazaiak előnyét. * Szalka 
– Nagykeszi 4:1 (2:0) A hazai 
csapat alig negyed óra alatt bi-
zonyította, hogy nem válik be a 
papírforma és a tabellán előtte 
álló csapat nem biztos, hogy 
jobb is. Mindez érződött az 
egész találkozón, hiszen a ke-
sziek becsületgólja csak a 84. 
percben született Turza révén * 

A táblázatban 1. Marcelháza 
(70 pont), 5. Ekel (47 pont), 6. 
Ógyalla (46 pont), 8. Naszvad 
(41 pont), 10. Nagykeszi (37 
pont), 11. Hetény (37 pont).

A komáromi Selye János Gimnázium június 2-án immár ki-
lencedik alkalommal szervezte meg a Generációk Találkozó-
ját az iskola udvarán. Kora délutántól kezdődtek a különböző 
korosztályok – volt és jelenlegi diákok, tanárok, iskolabarátok 
– sportversenyei. Az eseményen részt vett a Selye János Gim-
názium testvériskolája, a budapesti Szent István Gimnázium 
csapata is.
A sportolni vágyók több sport-
ágban is összemérhették ere-
jüket: a sportpályán futball-, 
majd kosárlabda-mérkőzések 
folytak, míg az iskola tornater-
mében a röplabda, asztalitenisz 
és darts kedvelői lelhettek el-
foglaltságot. 
A sportprogramok mellett az 
iskola finom ételekkel is ked-

veskedett vendégeinek: a Selye 
János Gimnázium tanárai Édes 
Attila vezetése alatt babgu-
lyást készítettek, Török Tamás 
jóvoltából vaddisznógulyás 
is terítékre került, valamint 
Brinzik László és csapata sült 
kolbásszal kedveskedett a ven-
dégeknek. A finom vacsorát 
csapolt cseh sörrel öblíthették 

le a vendégek. A rendezvényt 
ezután egy hajnalig tartó mu-
latság követte.
Az esemény sikeréhez nagy-
ban hozzájárultak támogatóink 
is: Komárom Város Önkor-
mányzata, Nyitra Megye Ön-
kormányzata, Becse Norbert 
(Nyitra megyei képviselő), 
Finta Zoltán, Antal Zoltán 
(ticketportal.hu), Simonics Ti-
bor, Ferenczi Zsolt, Mészáros 
Róbert, Both László, Henge-
rics Péter, Papp Vargha Kata-
lin (Chocomaze), Nagy Zsolt, 
Békefi Péter, valamint A Ko-
máromi Magyar Gimnázium 
Öregdiákjainak és Tanárainak 
Baráti Köre.  Vajányi Orsolya

KARATE

A múlt hét végén az olaszországi Lanciano Shito Ryu stílus 
Európa-bajnokságon remekül szerepeltek a gútai karaté-
kák, bizonyítva azt, hogy nem a csak a hazai, de a külföldi 
megmérettetésen is az élvonalhoz tartoznak,
Már az első nap alapos meg-
lepetést okoztak ellenfeleik-
nek, hiszen a Kurucz Mário 
csapat katában (formagyakor-
lat) éremgyűjtést végzett: 3., 
Lakatos Erika kumite (harc) 
1., Rigó Rebecca kumite 2., 
Kurucz Erika Réka kumite 1., 
Erdéli Nina kumite 3., Hor-
váth Christopher kumite 3., 
Forró Áron kumite 5. helyen 
végzett. A második verseny-
napon tatamira lépett még 
Forró Réka Dorina, Horváth 
Christopher és Takács Mário. 

Takács Mário kumite 3., Hor-
váth Christopher csapat kumi-
te 3., Két nem Taiyos (de gú-
tai), Bogár Dominika kata 3., 
kumite 3., Bagita Dani kumite 
1., 3., Bogár Dominika csapat 
kumite 3.
A szlovák válogatott figyelme 
elsősorban a csapatversenyre 
összpontosult, ahol 3-3 ver-
senyző mérte össze erejét. 
Itt Forró Réka Dorina remek 
teljesítményével biztosította 
a szlovák válogatott aranyér-
mét.  – kurucz–

Június 8-án fejeződött be 
Kassán az úszók tavaszi 
sportidénye, ahol egy három-
napos versenysorozat után 
születtek meg az eredmé-
nyek. Az országos bajnoksá-
gon 50 csapat 283 versenyző-
je mérettette meg magát. 

Természetesen nem hiányoz-
hatott Dikácz Bence sem. Ben-
cének (2004 XBS Swimming 
klub) az év elején szerzett sé-
rülése miatt nem volt könnyű 
dolga, hiszen csak három hó-
nap állt a rendelkezésére felké-
szülni erre a nagy eseményre. 
Az országos bajnokságon Ben-
ce a 400 m-es vegyesúszásban 
4:58.52-es idővel, a 200 m-es 
mellúszásban pedig 2:37.13-
as idővel lett korcsoportjának 
országos bajnoka. Közvetlenül 
a mellúszás után, a nap utol-
só versenyszámában, az 1500 
m-es gyorsúszásban ezüstér-
mes lett. És ha már a keleti vé-
geken járt, éremgyűjtreményét 

gazdagította két bronzéremmel 
is, a 400 m-es gyorson és a 100 
m-es mellúszásban. Csapat-
versenyben is rajtkőre állt, így 
a 4x100 m-es vegyes váltóban 
aranyérmes, a 4x100 m-es ve-
gyesúszásban ezüstérmes lett. 

Csak a gútai karatékáknak köszönhető
a szlovák csapat aranyérme!

Június 15-től 17-ig a horváthországi Gospičban került meg-
rendezésre a Gospiči Birkózóklub rendezésében a „GOS-
PIČ OPEN 2018” kötöttfogású ifjúsági nemzetközi birkó-
zóverseny. Hat ország 170 ifjú birkózója lépett szőnyegre. 
A komáromi Spartacus birkó-
zói közül Cingel Anthony a 35 
kg-os súlycsoportban bronz-
érmes, Lakatos Imre a 48 kg-
os súlycsoportban és Velsicz 
Richárd az 52 kg-os súlycso-
portban ezüstérmes lett. A ver-
senyen a többi komáromi bir-
kózó is jól birkózott, de sajnos 
nem sikerült nekik az első hat 
közé jutniuk, s így az egyéni 

versenyben a következő ered-
ményeket érték el a komáro-
miak:
Gyerek korosztály: 28 kg 
Csizmadia Levente – 6. hely 
* 35 kg Cingel Anthony – 3. 
hely * 44 kg Ďumbier Armin 
– 6. hely * 48 kg Lakatos Imre 
– 2. hely * 52 kg Velsicz Ri-
chárd – 2. hely.
  Dr. Kúr Károly

Június 15-én és 16-án Ostraván rendzte meg a Sokol Vítkovice 
sportklub azt a nagyszabású nemzetközi szabadfogású birkózó-
tornát, amelyen 4 ország (Csehország, Lengyelország, Ukrajna 
és Szlovákia) 24 klubjának közel 200 versenyzője vett részt.
Régiónkat a gútai és a duna-
szerdahelyi klub versenyzői 
képviselték. Mindkét klub ered-
ményesen hagyta el a szőnyeget, 
hiszen 5-5 érmet szerzett.
A Máriási Alojz és Gőgh Mihály
vezette gútai csapat éremszerzői 

a következők voltak:
Előkészítő korosztály – 35 kg-
os súlycsoport:...2. Kébé Filip 
* Ifjabb diákok korcsoportja 

33 kg-os súlycsoport ...2. Laka-
tos Patrik 2. * Ifi korcsoport I. 
korosztály 52 kg-os súlycsoport 
2. Duráč Tibor * Idősebb diákok 
korcsoportja 57 
kg-os súlycso-
port...3. Prez-
meczky Gyula 
* II. korcsoport 
...2. 75 kg-os súlycsoport ...2. 
Stojka Péter  –gmisi–

Valóban ünnepélyes kere-
tek között rendezték meg 
a hét végén a 60. Komá-
romi Nagydíj elnevezésű 
nemzetközi kajak-kenu 
versenyt. A hagyomá-
nyokhoz illően ismét be-
népesült a Vág-part lelkes 
hazai szurkolókkal. La-
punk következő számá-
ban közöljük a komáromi 
részeredményeket.


