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Az egészségügyi minisztérium döntése alapján az eddigi 168 felnőtt-, illetve éjszakai gyer-
mekügyeletből július 1-től csak 136 marad, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek közül 
16-nak van üzemeltetési engedélye, csak éppen üzemeltetőre vár. Jelentős változás, hogy az új 
rendelési idő hétköznapokon délután négy órától este tízig tart, ünnepnapokon reggel héttől 
este tízig. A betegek ezentúl 2 eurót fizetnek az ügyeleti ellátásért, viszont 10 eurót abban az 
esetben, ha a kórházi ügyeleteket veszik igénybe úgy, hogy közben a beteg nincs súlyos, vagy 
életveszélyes állapotban.
Július 1-jétől Komáromban új 
üzemeltetője van az ügyeleti 
szolgálatnak, amelynek mű-
ködési jogát a MED-Com Kft. 
nyerte el. A gyermekügyelet 
a kórház területén van, ahol 
régebben is működött az or-
vosi ügyelet. Közvetlenül a 
kórházi porta mögött található 
a rendelő, amelyet átépítettek 
és az üzemeltető mintegy húsz 
pediáterrel (gyermekorvossal) 
kötött szerződést a folyamatos 
ügyelet biztosítása érdekében. 
A könnyen megközelíthető és 
akadálymentesített rendelőben 
a legmodernebb orvosi segéd-
eszközök könnyítik majd a 
gyermekorvosok diagnoszti-
zációs munkáját.
Új helyre költözött a felnőtt 
betegek ügyelete is. A (volt 
pártház, majd) „Zdravcent-
rum” épülete az átépítés befe-
jezése után nagy valószínűség 
szerint a járási székhely köz-
ponti egészségügyi központ-
jává válik. Egyelőre az épület 

félemeletén alakítottak ki ren-
delőt az ügyelet számára, ám 
a korábbi évekkel ellentétben 
már gondoltak a mozgássérül-
tekre is. A lépcsősornál kere-
kes székes felhajtót alakítot-

tak ki, és lift is rendelkezésre 
áll a nehezen mozgó betegek 
számára.
Az épület, amely Semmelweis 
Ignácnak, az anyák megmen-
tőjének nevét viseli, folyama-
tos felújítás alatt áll, s ennek 
eredményeképpen a napokban 
már beköltözik az oldalépület-
be a mikrobiológiai laborató-

rium, amelyet a legmodernebb 
analizációs berendezésekkel 
láttak el, a betegek számára pe-
dig az épületben alakítanak ki 
gyógyszertárat.
Kellemetlen változást jelent 

Németh István felvétele

Mondvacsinált indokok miatt
légvárrá válhat az új focipálya?

Múlt héten csütörtökön folytatódott a komáromi önkormányzat ülése, amely ismét ho-
zott érdekes fordulatot. Nem kell azonban senkinek sem megijednie attól, hogy a Híd-
frakció változtatott volna stratégiáján. Csupán arról van szó, hogy a kákán is csomót 
kereső képviselőknek köszönhetően ezúttal sem született döntés arról, hogy az európai 
normáknak megfelelően megkezdődhessen a régi stadion átépítése a II. ligás komáromi 
KFC számára.

Komárom képviselő-testüle-
tének egy bizonyos csoport-
ja hirtelenjében maga lett a 
megtestesült megfontoltság. 
A legutóbbi testületi ülés 
egyik sarkalatos pontja volt 
ugyanis a labdarúgó-stadion 
bővítése, átépítése. Akik-
től eddig megszoktuk, hogy 
két kézzel szórják a pénzt 
a lyukas zsebű városi cé-
geknek, az ellenőrizhetetlen 
tevékenységű civil szerve-
zeteknek, akik milliós be-
ruházásokról szinte percek 
alatt döntenek, múlt héten 
csütörtökön vérlázító módon 
okoskodtak. Nagy volt a tét, 
hiszen a magyar kormány jó-
voltából Komárom valójában 
egy új sportközpontot kapna, 
amelyet sokoldalúan ki lehet-
ne használni.
Utoljára négy évtizeddel ez-
előtt, Ölveczky Ferenc (a 
nemzeti bizottság elnöke) 
idejében újultak meg a le-
látók, létesült a sportszálló, 
alakították ki a kempinget. 
A négy évtized alatt az épü-
letegyüttes elavult, nem felel 
meg a II. ligás sportelőírások-
nak sem. Valójában 5,3 millió 
eurós az az összeg, amelyet 
a magyar állam jóvoltából a 
felújításra fordíthatna a város. 
A lelátókon kívül a valamiko-
ri futósánc eltűnne, a pálya 
másik oldalán is létesülne új 
nézőtér, ám ami a legfonto-
sabb, műfüves pálya biztosí-
taná az évszakoktól független 

A komáromi önkormányzati képviselők egy csoportja
ismét elodázta az új sportstadion építésének megvitatását
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Komáromban éjszakai
gyermekorvosi ellátás is lesz

Júliustól alapvető változások az orvosi ügyeletben

Előrelépés helyett
nemzetiségi kérdés

Rimaszombatban a futballakadémia a 
Miskolci Borsodsport Invest Kft. hat-
hatós együttműködésével történő lét-
rehozása nemzetiségi kérdésbe csapott 
át – évszázados sérelmekre és valótlan 
állításokra hivatkozva. A rimaszom-
bati képviselő-testület és a ma-
gyarországi befektető közötti tár-
gyalások már hosszú hónapok óta 
folynak. A keddi (2018. 06. 26.) 
testületi ülésen, amelyen a leendő 
magyar partner képviselői is jelen 
voltak, sem született érdemleges döntés.
Ivan Hazucha önkormányzati képviselő, 
egyben a SMER-SD járási elnöke felszó-
lalásában azt taglalta, hogy a fociakadé-
mia létrehozásával a szlovák gyerekek 
asszimilációja fenyeget, és elmagyaroso-

dással riogatott. „Tartok a jövőtől Szlo-
vákia és a Magyar Köztársaság egyen-
rangúsága és korrektsége tekintetében, 
mert valóban rosszak a tapasztalataink 

az elmúlt évszázadból”, hangsúlyoz-
ta. Majd hozzátette, hogy „a 20. 

század során 4-szer, 5-ször is 
megtámadtak minket ebből az 
országból.” „De Magyarország 
ebben a században is nagyon 

gyakran vonja kétségbe állami-
ságunkat. Magyarország minisz-

terelnökétől is ezt halljuk, amikor a 
V4-es partnerekről beszél, gyakran elke-
rül minket. A Szlovák Köztársaságot nem 
említi. Megemlíti a Lengyel Köztársa-
ságot, a Cseh Köztársaságot, de minket 
nem…” 

Megengedhetetlenek az ilyen kijelenté-
sek. Több képviselő is felháborodott ami-
att, hogy valaki a 21. század Európájában 
régmúlt érvekre és okokra hivatkozzon. 
Különösen most, amikor gyakran hangsú-
lyozzuk, hogy javulnak a szlovák-magyar 
kapcsolatok. 
A Magyar Közösség Pártja mélyen elíté-
li az ilyen megnyilvánulásokat, ráadásul 
ezeknek semmi közük a beruházási és 
sportkérdésekhez. Reméli, hogy a sport-
akadémia csakhamar létrejön – egyaránt a 
szlovák és a magyar fél megelégedésére. 
Az MKP egyúttal felszólítja a kormány-
pártokat, ügyeljenek rá, hogy magas be-
osztású tisztségviselőik őrizkedjenek az 
ilyen soviniszta megnyilvánulásoktól.

Az MKP sajtóosztálya

majd, hogy július 1-jétől az 
ügyeletes orvos nem megy ház-
hoz, a betegnek be kell jönnie, 
vagy pedig be kell hozatnia 
magát az ügyeletre. Az ügyeleti 
időn túl a gyorsmentőszolgálat 
ad tanácsot, illetve a beteg be-
szállítása után a kórházban kap-
hat ellátást.

Jakab István felvétele

A MARTFESZT-nek köszönhetően gyarapodott Martos lakossága
Vasárnapig tart a legszínesebb fesztivál

Alig pár napja, hogy az iskolák kapuit bezárták és elkezdődött 
a vakáció, Martoson megnyitotta kapuit a MARTFESZT, ame-
lyet joggal nevezhetnénk nyári egyetemnek is, hiszen a program 
összeállítói a gondtalan szórakozáson kívül kiállításokról és ér-
tékes, gondolatébresztő előadások egész soráról gondoskodtak.

Lapzárta után, szerdán nyitot-
ta meg kapuját a VI. MART-
FESZT, amely a régió legje-
lentősebb ifjúsági találkozója, 
bár még Gömörből és Kassa 
környékéről is érkeztek rá fia-
talok. Szerdán a déli kapunyi-
tás után Mátyás Corvináiról 
nyílt kiállítás, amelyet Gaál 
Gergely (Esterházy Akadémia) 
nyitott meg * A Kisebbségi 
Jogvédő Intézet munkájáról 
Csóti György és Duray Miklós 
(Esterházy Akadémia) tartott 
előadást, majd Kitelepítések 
70 címmel nyitott meg kiállí-
tást Duray Miklós * A Mino-
rity Safepack tevékenységé-
ről Berényi József és Csáky 

Csongor (Esterházy Akadémia) 
tartott előadást, amelyet a ház-
elnöki fórum követett (MART-
FESZT-sátor), Kövér László, 
Potápi Árpád János és Meny-
hárt József részvételével. Ezt-

után a szórakozás következett, 
fellépett az Arizóna, a Wellhel-
lo, a Southern Comfort a Lotfi 
Begi és Náksi.

A program további részét 
lapunk 2. oldalán közöljük.

Felgyújtották
a Citroënt?

Teljesen kiégett egy Citroën 
Picasso személygépkocsi a 
múlt héten Komáromban a 
Bástya lakótelepen, a Klap-
ka utcában. A hajnali órák-
ban észlelt tűz során a jármű 
teljesen kiégett és a tulajdo-
nosnak 6 000 eurós kára ke-
letkezett. Nagy valószínűség 
szerint szándékos gyújtoga-
tás történt, ugyanis a jármű 
hátsó része alatt elégett pa-
pírmaradványokat találtak, 
és a tűzfészek is a kocsi hát-
só részénél volt. Szerencsé-
re a tűz nem terjedt tovább, 
más járművekben nem esett 
kár. A tűz keletkezésének 
körülményeit még vizsgál-
ják a szakemberek.

A Kárpát-medencei magyar kő-
színházak legnagyobb bemu-
tatkozási lehetőségének tartják 
a harmincadik évébe lépett 
fesztivált, amelyen a Komáro-
mi Jókai Színház is bemutatko-

zik az elmúlt évad legnagyobb 
sikereivel. Idén, a Magyar 
Színházak XXX. Kisvárdai 
Fesztiválján a Komáromi Jó-
kai Színház A félkegyelmű 
című előadásával vett részt. 
Az előadás, melyet Martin 
Huba rendezett, a fesztivál kö-
zönségdíját nyerte el, Bandor 
Évát, a társulat Jászai Mari-dí-
jas művésznőjét pedig Lizave-
ta Jepancsina megformálásáért 
a legjobb női mellékszereplő 
díjával jutalmazták.

Díjak Kisvárdáról

edzéseket, a fő játékteret pedig 
a termálfürdő hulladékvizének 
hasznosításával fűtenék.
Mindezek ellen valamilyen 
oknál fogva a Híd-frakció és 
holdudvaruk kézzel-lábbal 
tiltakozik, s teszik ezt a meg-
fontoltság álcája mögé búj-
va. Andruskó Imre korábban 
pluszköltségekkel magyarázta 
ellenvetéseit, kiemelve, hogy 
nem tisztázott, ki nyírja majd 
a pálya füvét. Szinte szomorú 
volt, amikor megtudta, hogy 
a pálya füvét eddig is nyírták, 
ellenben a műfüves pályához 
nem kell kasza. Csütörtökön 
a komáromi labdarúgók ve-
zetőségének külön feladatot 
adott, miszerint ki kell dol-
gozni, hogy mi lesz az épület-
tel öt, tíz, húsz, vagy negyven 
év múlva! Hogyan történnek 
majd a leírások? Arra is fi-
gyelmeztette hűséges követőit, 
hogy a sportszálló átépítése 
miatt az ott dolgozók legalább 
fél évig munka nélkül marad-
nak. Érdekes, hogy a mintegy 
20 főt érintő változást ennyire 
szívére veszi a képviselő, ám 
akkor, amikor a hajógyárból 

utcára került több mint ezer 
ember, amikor sorra zártak be 
a kisüzemek, a belváros üzle-
tei, soha nem mutatta ezt a hu-
mánus arculatát, nem törődött 
a tartósan munkanélkülivé vált 
emberekkel.
Baráth György mérnök, a KFC 
elnöke értetlenül fogadta a kép-
viselők megnyilvánulásait, akik-
ről az ülés során kiderült, hogy 
el sem olvasták az érintettek ré-
széről beterjesztett kiegészítést. 
Igaz, Less Károly, Ipóth Szilárd 
észérvekkel próbálta meggyőzni 
társait a sportstadion felújításá-
nak és kibővítésének jelentősé-
géről, de hangjuk pusztába ki-
áltott szó maradt. Ennek alapján 
a képviselő-testület szeptemberi 
ülésére halasztotta az ezzel kap-
csolatos vitát.
A komáromiak a mai napig há-
lával említik Ölveczky Ferenc 
nevét. Erre gondolva a normá-
lis emberek mindent elkövet-
nének annak érdekében, hogy 
egyszer ők is rákerüljenek a 
történelem lapjaira. Ilyen dön-
tések, elodázások miatt rá is 
kerülnek…
… a történelem fekete lapjaira.

Újabb halálos ütközés
Hétfőn este háromnegyed kilenckor – két év leforgása alatt – 
már a kilencedik közlekedési baleset történt a Pozsony–Ko-
márom vasútvonalon. Három közülük olyan súlyos volt, hogy 
a sérült szerelvényeket több hónapra nélkülözni kellett, egyet 
pedig teljesen kivont a forgalomból a RegioJet. Ezúttal a Bo-
gyáról Gellér felé vezető útszakaszon hajtott ki egy gépjármű 
az érkező személyvonat elé a stoptáblával ellátott vasúti átjáró-
ban. A vonat maga alá gyűrte a személygépkocsit, majd kisik-
lott. A gépjármű vezetője életét vesztette. A vonaton összesen 
25-en utaztak, közülük nem sérült meg senki.
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A múltat feledni nem lehet
és nem is szabad!

Júniusban emlékezik vissza a komáromi hitközség arra a szomorú napra, amikor az első 
vagonok elindultak Komáromból, hogy a gettókból a haláltáborokba szállítsák a zsidó 
lakosságot. Erről a szomorú eseményről minden évben megemlékeznek a zsidó hitkö-
zségben. A mostani alkalomra meghívták Németország pozsonyi nagykövetségének kép-
viselőjét is.

2020-ban Kassán 

rendezik a FUEN-
kongresszust

Az Európai Nemzetiségek Fö-
deratív Uniója (FUEN) június 
20-23-án Hollandiában, a fríz-
földi Leeuwarden/Ljouwert 
városában tartotta soron kö-
vetkező éves kongresszusát. Az 
esemény fő üzenete annak az 
európai kisebbségek és többségi 
társadalmak között létrehozan-
dó paktumnak az elfogadása 
volt, amelynek célja az őshonos 
kisebbségek identitásának meg-
őrzése, asszimilációjuk megállí-
tása, illetve kulturális, oktatási 
és nyelvhasználati ügyeik önál-
ló, önkormányzati intézmények 
keretei közötti intézése.
A FUEN a paktum szövege sze-
rint arra ösztönözi az európai 
államok többségi társadalmait, 
hogy előítéletektől mentesen 
hallgassák meg a nemzeti és 
nyelvi kisebbségek hangját, 
igényeit, hogy azok valóban 
egyenlő jogokat élvezhessenek 
a többségi társadalmak tagjaival 
és így zárul: „Legyetek része-
sei a történelem alakításának. 
A Minority SafePack kezdemé-
nyezés az Európai Unió történe-
tének egyik legfontosabb telje-
sítményévé válhat, és mi együtt 
vagyunk azok, akik ezt valóra 
válthatják”.
A FUEN taggyűlése felhatal-
mazta a szervezet elnökségét, 
hogy a Minority SafePack kez-
deményezéshez összegyűjtött 
több mint 1,3 millió aláírást – a 
tagállami hatóságok visszaiga-
zolását követően – akkor nyújtsa 
majd be az Európai Bizottság-
nak, amikor az a gyorsan válto-
zó európai politikai helyzetet is 
figyelembe véve a kezdeménye-
zés sikeresélyei szempontjából 
a legalkalmasabb. Elképzelhető, 
hogy a kezdeményezés aláírása-
it majd csak a jövőre esedékes 
európai parlamenti választá-
sokat követően felálló, új ösz-
szetételű Európai Bizottságnak 
nyújtják be.
A kongresszus kiemelten fog-
lalkozott a Minority SafePack 
kezdeményezés aláírásgyűjtési 
időszaka alatt a tagszervezetek-
nél felhalmozódott tapasztala-
tok kiértékelésével. A Magyar 
Közösség Pártja (MKP) részéről 
Csáky Pál EP-képviselő értékel-
te a szlovákiai tapasztalatokat. 
Elmondta, hogy a Felvidéken 
példaértékű összefogásnak le-
hettünk tanúi az elmúlt három-
negyed évben, amit a 69 ezer 
összegyűlt aláírás is igazol. Az 
MKP 52 ezer aláírást gyűjtött 
össze, továbbá a legkülönbö-
zőbb civil és egyházi szerveze-
tek, illetve magánszemélyek is 
komoly aktivitást fejtettek ki. 
Csáky Pál kiemelte: a változó 
európai politikai környezetben 
az európai kisebbségek fokozó-
dó aktivitásának és egyre szer-
vezettebb együttműködésének 
köszönhetően kivételes esélyek 
teremtődtek, ezért a kisebbsé-
gi érdekvédőkre a mostaninál 
nagyobb felelősség hárul. „A 
munkát mindenkinek el kell vé-
geznie. Otthon, a közösségek-
ben is, és az EP-ben is” – ösz-
tönözte Csáky a munkájukban 
való „még nagyobb fokozatra 
kapcsolásra” a kisebbségek ér-
dekvédelmét felvállalókat. 
A FUEN taggyűlése végül az 
elkövetkező két év kongresszu-
sainak helyszínét vitatta meg. A 
küldöttek a 2019-es kongresz-
szus helyszínéül Ukrajnát vá-
lasztották. A 2020-as helyszínre 
több javaslat volt, az MKP ne-
vében Tárnok Balázs terjesztett 
elő pályázatot, amelyet a kül-
döttek végül meg is szavaztak. 
A jövőre hetven éves, kisebb-
ségvédelemben európai szinten 
irányt adó, egyre erősödő és di-
namizálódó FUEN tehát 2020-
ban Kassán tartja majd éves 
kongresszusát.
 Az MKP sajtóosztálya

OBEC IŽA
zastúpená starostom obce Iža vyhlasuje v zmysle 
§ 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej sprá-
ve v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-
ších predpisov

V Ý B E R O V É K O N A N I E
na funkciu riaditeľa Základnej 
školy s materskou školou Káro-
lya Dömeho s vyučovacím jazy-
kom maďarským – Döme Károly 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapisko-
la és Óvoda, Ďatelinová ulica 296, 
Iža – Izsa
Termín podania prihlášky: 
13. augusta 2018 do 12.00 hod. na adrese: Obecný 
úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža
Presné podmienky výberového konania sú uvedené 
na internetovej stránke obe www.iza.sk

IZSA KÖZSÉG
a Törvénytár 596/2003 sz., az állami oktatásügyi 
önkormányzati szervekről szóló törvény 4. pa-
ragrafusa, valamint a Törvénytár 552/2003 sz. a 
közérdekből végzett munkáról szóló törvény 5. 
paragrafusa alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Základná škola s materskou školou Károlya Dö-
meho s vyučovacím jazykom maďarským – Döme 
Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és 
Óvoda, Ďatelinová ulica 296, Iža – Izsa igazgatói 
tisztségének betöltésére.
A pályázónak teljesítenie kell a Tt 317/2009 sz., a 
pedagógiai alkalmazottakról és szakirányú alkal-
mazottakról szóló törvény 6. és 34. paragrafusában 
előírt feltételeket.
Benyújtási határidő: 2018 augusztus 13., 12 óra,  

az Obecný úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža 
címen.
A pályázat részletes kiírása a www.iza.sk internetes 
oldalon található.

A közlekedés szempontjából is létfontosságú útnak számít Gútán a Mester és a Telekes utca. 
Míg az előbbi már megújult, térköves járdákat kapott, anyagi fedezet hiányában annak folyta-
tása, vagyis a Telekes utca átépítése évekre eltolódott. Végül az önkormányzat döntést hozott, 
hogy önerőből végzi el a felújítást. Mindezek mellett további beruházásokra is sor kerül a kis-
városban, amelynek polgármesterével, Hor váth Árpáddal beszélgettünk.
– Régi vágya teljesül az ott la-
kóknak, hiszen a város legré-
gebbi utcájáról van szó, mely a 
mai napig magán viseli a több 
száz éves múlt nyomait. Szűk, 
kanyargós utca, mely alkalmat-
lan a kétirányú közlekedésre. 
Már két éve kidolgozott tervünk 

volt, sok éve próbálkoztunk pá-
lyázatokkal, ám sikertelenül. 
Az önkormányzat döntése, a 
pályázat kiírása és értékelése 
után azonnal megkezdődtek a 
munkák. Az új közúti normák 
viszont előírják, hogy a bizton-
ságos úttest szélessége legalább 

Nagy fejlesztések és beruházások előtt áll a kisváros

Gútán tervszerűen zajlik az utcák főjavítása
és szeptembertől megújul a Tündérkert óvoda

hatméteres legyen. Emiatt az 
utcában csak egy oldalon lehet 
járdát építeni, viszont a járda 
térköves lesz, s minden háznál 
a bejárót, garázsfeljárót is térkö-
vezni fogjuk. A tervek kidolgo-
zásánál kiemelt figyelmet fordí-
tottunk az esővíz elvezetésére, 
amelyet nyitott árkokkal és zárt 
csatornák lefektetésével oldunk 
meg. De itt említeném meg a 
Radnóti utcát, amelynél az eső-
vízelvezetés évek óta problémát 
okoz. Itt nyílt árokrendszert épí-
tünk ki, s aszfaltszőnyeget kap 
az úttesten kívül a járdasor is – 
magyarázza a polgármester, aki 
napi szinten ellenőrzi a mun-
kálatokat. Mire ezek a sorok 
megjelennek, újabb felújításra 
is sor kerül. – A múlt hét végén 
megkezdődött a vakáció, s ez 
vonatkozik a város Tündérkert 
elnevezésű óvodájára is. Igaz, 
itt még az óvónők javában szor-
goskodnak, kiürítik a tanterme-
ket, mert elkezdődik az óvoda 
épületének felújtása. A közel 
negyvenéves épületben kicse-
rélik a víz- és elektromos háló-
zatot, felújítják a fűtésrendszert. 
Az épületen kívül is jelentős 
változás várható, tanösvényt, 
miniarborétumot telepítünk és 

rengeteg új játék is gazdagítja 
majd az óvoda tevékenységét. 
Szeptembertől már a felújított 
óvodában kezdődhet az oktatás 
– folytatta Horváth Árpád pol-
gármester.
A város egészségügyi gondos-
kodása terén is komoly válto-
zásokkal lehet számolni. Egyre 
több szakorvos szeretné Gútán 
folytatni a munkáját, s Komá-
romhoz hasonlóan itt is több 
helyen vannak a rendelők.
– Évek óta vártuk a lehetőséget, 
hogy pályázatot hirdessenek 
egészségügyi központok fej-
lesztésére. Idén ez megtörtént, 
így a már korábban jóváhagyott 
projektet be is nyújtottuk az 
illetékesekhez. Ennek alapján 
a gútai egészségügyi központ 
kiemelt jelentőségű lesz, továb-
bi három szakorvosi rendelőt 

és várótermet, illetve szociális 
helyiségeket építünk fel, meg-
történik a környék parkosítá-
sa és természetesen megépül 
a beteg- és személyszállításra 
alkalmas lift is. Számolunk az-
zal is, hogy a szakorvosoknak 
szükségük lesz diagnosztikai 
berendezésekre, ezeket mi biz-
tosítjuk számukra. Az orvosok 
ezeket  bérlik majd a várostól  
– magyarázza a polgármester. 
Remélhetően a minisztérium 
pozitív döntése után az átépítés 
is mihamarabb megkezdődhet. 
A nyár folyamán a gútai kultúr-
ház szociális helyiségeit is át-
építik annak érdekében, hogy a 
városról szóló első írásos emlék 
keltezésének 750. évfordulójára 
tervezett programsorozatra már 
méltó feltételekkel várhassák az 
ünnepség résztvevőit.

– A város legrégibb utcájának felújítása sok kellemetlenség-
gel jár, de az ott lakók örülnek a Telekes utca felújításának 
– nyilatkozta Horváth Árpád polgármester.A VI. MARTFESZT

programjai:
Július 5. (csütörtöki program): Funstaff programok az egész 
nap folyamán (focipálya) * 9.30 Szűcs István: Vágyakból valóság 
– interaktív előadás * 10.00 Civil Információs Nap, a Szövetség a 
Közös Célokért tagjainak beszélgetése (SZAKC) * 11.00 Beszél-
getés Csillik Timurral, a Rendi alapítójával * 11.00 Holczhei And-
rea: Stresszoldó masszázs, közös bemutató * 13.00 Gazdaságélén-
kítés a Kárpát-medencében – Beszélgetés: Iván Tamás, igazgató 
– Baross Alapítvány; Juhász Bálint, igazgató – Prosperitati Alapít-
vány * 13.30 Ištvánik Norbert: Félelem vagy lehetőség? – a jövő 
boncolgatása * 15.30 Lovász Veronika: Miért dolgozunk? (Stresz-
szudvar) * 16.30 Hárompatak zenekar * 16.30 Szmaze harmónia, 
beszélgetés, vetítés * 18.00 Rómeó Vérzik * 20.00 Black Side * 
21.30 Tankcsapda * 23.30 Zsapka-Emmer * 0.30 Sterbinszky
Július 6. (pénteki program): 9.30 Mgr. Ulbrik Zoltán: Selye Já-
nos, a csodabogár * 10.00 Civil Információs Nap, a Szövetség 
a Közös Célokért tagjainak beszélgetése * 10.30 PaedDr. Strédl 
Terézia, PhD.: Mit kell tudni a stresszről? – interaktív előadás * 
11.00 Mentorprogram – Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók 
Szövetsége Az év vállalkozója verseny díjazottjai * 13.30 ThDr. 
Somogyi Alfréd, PhD. * 15.30 doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.: 
Stresszmentes matematika * 16.00 Foci Vb negyeddöntő vetítése 
* 17.00 Big Man Band * 18.00 Pósfa zenekar és táncház a Szőtes-
sel * 18.00 Felvidéki Labdarúgó-bajnokság megnyitó, gálameccs 
a trollfocival, majd foci Vb negyeddöntő vetítése * 21.00 Edda 
koncert * 23.00 Phoenix rt. * MISSH (MARTFESZT-sátor) * DJ 
Matt + sax + guitar (MARTFESZT-sátor)

Július 7. (szombati program): 08.00 Felvidéki Labdarúgó-
bajnokság döntő (focipálya) * 10.00 Főzőverseny (Öreg-Nyitra 
partja) * 11.00 Gál Kristóf Klikkmarketing alapítója * 12.00 Ko-
vács Kata Zsófia emléknap (Feszty-park) * 12.00 Lévai Ferenc, 
a Halország királya című tévéműsor népszerű műsorvezetőjének 
előadása (szabadtéri színpad) * 13.00 Kárpát-medencei klubtalál-
kozó és kommunikációs tréning a Szlovákiai Magyar Fiatal Vál-
lalkozók Szövetségének szervezésében. Vendég – Sipos Zoltán, 
a Kreatív Kontroll kft. alapítója, előadásának témája: Legújabb 
trendek a marketing szövegírásban * 13.00 Népművészeti és 
néptánc fesztivál * 15.00 Kárpát-medencei körkép, a határon túli 
magyar pártelnökök nemzetpolitikai fóruma (előadótér) * 16.30 
Apacuka gyermekzenekar * 18.00 Roy és Ádám * Megintpéntek 
* 21.00 Omega * 23.00 Pápai Joci * 00.00 Mona Lisa Smile * 
01.00 DJ Katapult (MARTFESZT-sátor)
Július 8. (vasárnapi program): 10.00 Előadás Mátyás király-
emlékév és istentisztelet (Református templom) * 18.00 Ismerős 
Arcok * 19.30 Estendøn * 21.00 Charlie * 22.30 The Neon Cities.

Tekintettel arra, hogy a nagykövet nem tudott 
eljönni a rendezvényre, június 25-én pótolta 
részvételét. Joachim Bleicker a Menházban 
találkozott a zsidó hitközség vezetőivel, 
megtekintette múzeumukat, ismerkedett a 
tevékenységükkel. Többször is hangsúlyoz-
ta, hogy a 20. század legszörnyűbb idősza-
ka volt a második világégés, amikor téves 
eszmék miatt emberek milliói haltak meg a 

háború poklában, s a hátországban az em-
beriség legszörnyűbb zsidóellenes törvénye 
alapján került sor a progromokra, a gettókba 
zárásra és a haláltáborokban a zsidók elpusz-
títására. Dicséretesnek nevezte a komáromi 
zsidóság tevékenységét, amely nem engedi, 
hogy feledésbe merüljenek a rémtettek, ame-
lyeknek soha nem szabad megismétlődniük.

Kollár Zoltán felvételei

A Komáromi Zsidó Hitközségbe látogatott Németország pozsonyi nagykövete
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Üveg mögé zárt pillanatok
Holop Ferenc barátom valóban kijárta a fényképezés magasiskoláját. Már évek óta megfigyelhe-
tő, hogy még az automata gépek egysíkú világában is mennyire gondolatébresztővé tud válni egy-
egy olyan megörökített pillanat, amely felett az átlagember átsiklik. A 62 éves, párkányi születésű 
alkotó gyermekkorát Bátorkeszin töltötte. Az ógyallai gimnáziumi éveket követően 1976-tól a 
Komáromi járás községében, Naszvadon él. Volt az ottani művelődési ház alkalmazottja, most 
pedig annak igazgatója. 

világ, Holop Ferenc egy évtizede 
már a számítógépes grafikai alko-
tásokkal is lenyűgözi a nézőket. 
Életében jelentős mérföldkőnek 
számított a 2005-ös esztendő, 

amikor a komáromi He-
lios Fotóklub tagjává 
vált, s a már meglevő 
technikai ismereteihez 
szemléletváltás párosult. 
Azóta tagja a budapesti 
székhelyű Magyar Fotó-
művészek Világszövetsé-
gének, a Szlovák Fotog-
ráfusok Szövetségének 
és az EPHAP elnevezésű 
nemzetközi fotós társa-
ságnak is. Több hazai, 
magyarországi, ausztriai, 
erdélyi és vajdasági cso-
portos, valamint egyéni 
kiállításon túl rendszeres 
résztvevője különféle 

Muzsla a kétnyelvűsítés
úttörője lett

az autóbusz-közlekedésben
Még 2014-ben határozati javaslatot tettem a Nyitra Megyei Önkor-
mányzatban, hogy a megye kedvező, pozitív láttatása érdekében – 
más megyékhez hasonlóan – a megyénkben közlekedő helyközi 
járatok autóbuszain is tüntessük fel a Nyitra megye támogatja az 
autóbusz-közlekedést c. feliratot jól látható helyen. A megyéket il-
letően feltűnő alulinformáltság tapasztalható az emberek körében, 
ezzel is felhívtuk volna az utazóközönség és a gépkocsivezetők 
figyelmét a megye egyik hatáskörére, amelynek köszönhetően in-
gyenesek, vagy jóval olcsóbbak a menetjegyek. A megyei szlovák 
koalíció azért nem fogadta el javaslatomat, mert Nyitra megye déli 
járásaiban két nyelven, szlovákul és magyarul javasoltam feltün-
tetni az autóbuszokon a feliratot. 
Ám 2015 végére a szlovák koalíció Nyitra megyében szétesett, az 
MKP pozícióba került, ezzel a fentihez hasonló kezdeményezések 
elfogadhatóvá váltak. A megyénkben működő autóbusz-közleke-
dési vállalat párkányi részlegének akkori vezetője (korábban az 
MKP helyi önkormányzati képviselője volt) megérezve a lehetősé-
get, arra törekedett, hogy hatáskörében kétnyelvűsítse a hivatalos 
menetrendeket, az autóbuszok tájékoztatási rendszerét. Sikerrel 
járt, majd kezdeményezése a párkányi régió után a komáromi ré-
gióban is megvalósult.
Miután muzslai polgármester lettem, a párkányi részlegvezetővel 
megállapodtunk abban, hogy törekvéseit a KRESZ által előírt, hi-
vatalos jelzőtáblákra is kiterjesztjük. 2016 nyarán Muzslán telepí-
tettük elsőként az országban a hivatalos, kétnyelvű jelzőtáblákat, 
amelyek az egyes buszmegállók megjelölésére szolgálnak. 2017-
ben hasonló kétnyelvűsítés valósult meg Párkányban és Komá-
romban is. Mára már az MKP számos polgármestere kérvényezte 
az autóbusz-közlekedési vállalatnál a régi KRESZ-jelzőtáblák fel-
cserélését és a kétnyelvű KRESZ-táblák kihelyezését településük 
buszmegállóin. 
Közben Nyitra megye déli járásaiban általánossá váltak az autó-
busz-közlekedési vállalat kétnyelvű menetrendjei és az autóbu-
szok kétnyelvű tájékoztatási rendszere. Nyitra megye helyközi 
autóbuszjáratain, az új buszokon 2016-tól megjelent a Radosť 
cestovať felirat, a megye déli járásaiban közlekedő autóbuszok 
némelyikén kiegészítve az Öröm utazni magyar nyelvű felirattal. 
Mindez az MKP Nyitra megyei képviselőcsoportjának hathatós tá-
mogatásával történt. A sort pedig folytatni szeretnénk, karöltve az 
autóbusz-közlekedési vállalattal. A jövőben szívesen látnánk, ha 
az ország déli harmadában elhelyezkedő települések többségében 
kétnyelvű buszmegálló-megnevezések virítanának, a menetrendek 
többsége is kétnyelvű lenne, s ehhez hasonlóan az autóbuszok tájé-
koztatási rendszere is. Ez esetben leszögezhetjük, hogy kezdemé-
nyezésünk az autóbusz-közlekedési vállalattal együtt sikeres lett, 
volt értelme, s együtt lehettünk e nemes gesztus úttörői.

Farkas Iván, az MKP alelnöke,
megyei képviselője és polgármestere 

Osztálykirándulás és turisztika is egyben? Igen! Ebben a tan-
évben a komáromi Selye János Gimnázium terció és kvartó 
osztálya számára mondhatni különlegesre sikeredett a jól meg-
érdemelt év végi osztálykirándulás. De lássuk a részleteket!

DSD – vonzó cél a gimnazistáknak
A Selye János Gimnázium két évtizede részese a Deutsches Sprachdiplom – DSD német nyelv-
diplomával végződő programnak, amely világszerte több mint negyven éve létezik. Diákjaink 
százai szereztek az évek során német felső-, illetve középfokú nyelvdiplomát, amely nagyszerű 
lehetőségekhez juttatta őket a továbbtanulás terén. Közülük többen Németországban, Auszt-
riában folytatták tanulmányaikat, illetve az egyetemi évek alatt német részképzés formájában 
gyarapították nyelvi ismereteiket.
A DSD nyelvi diploma a továbbta-
nulás mellett a munkapiac szem-
pontjából is fontos, hiszen Németor-
szág Szlovákia elsőszámú gazdasági 
partnere, és több mint ötszáz német 
cég rendelkezik szlovák érdekelt-
séggel. A Német Szövetségi Köz-
társaság Művelődési Minisztereinek 
Konferenciája a DSD-vel tanúsítja, 
hogy mindazok, akik sikeresen le-
tették ezt a vizsgát, jól beszélik a 

német nyelvet, illetve képesek arra, 
hogy német egyetemen folytassák 
tanulmányaikat. Az idei tanév-
ben 16 diákunk szerzett B1 szintű 
nyelvvizsgát, akik oklevelüket a 
következő iskolaév elején vehetik 
át a DSD-program országos koor-
dinátorától.

Mindenkinek szívből gratulálnak 
felkészítő tanáraik:

Szénássy Edit és Musitz Marietta.

Március környékén felmerült 
a kérdés, hogy mit szólnánk 
ahhoz, ha az idei osztályki-
rándulás úgy zajlana, hogy a 
kvartós osztállyal elmennénk 
egy ötnapos, turisztikával 
egybekötött kirándulásra az 
Alacsony-Tátrában találha-
tó Helpa községbe. Őszintén 
szólva, szerintem mind a két 
osztályban voltak félelmek a 
kirándulással kapcsoltban, hi-
szen ha belegondolunk, milyen 
osztálykirándulás az, ahol más 
osztály diákjaihoz is alkalmaz-
kodni kell… Mindenki nagy 
izgalommal várta a napot, ami-
kor elindul velünk a busz erre a 
rendkívüli osztálykirándulásra. 
Június 18-án a Komáromi Jó-
kai Színház melletti parkolóból 
reggel 7:45-kor indultunk. A 
korai időpont ellenére jó han-
gulat uralkodott a buszban, 
mindenki nagy izgalommal és 
kíváncsisággal várta, hogyan is 
fog eltelni ez az öt nap. Szólt 
a zene, aminek a busz vezető-
je nem nagyon örült, de azért 
elnézte nekünk. A zene mellett 
mindenki tervezgetett. Délután 
egy órára értünk a helyszínre, 
ahol meleg ebéddel várták a 
farkaséhes társaságot a panzió 
szakácsai. Gyorsan nyilvánva-
lóvá vált, hogy az otthoni kosz-
tot semmi sem pótolhatja, de a 
nagy izgalomban még arról is 
elfeledkeztünk, hogy a koszt 

nem éppen a mi szájízünk sze-
rint készült. Az első napra nem 
volt semmilyen különösebb 
program betervezve, a panzi-
óval való ismerkedés után egy 
kisebb sétára indultunk. A má-
sodik napon ellátogattunk  Fe-
ketebalog községbe, ahol vo-
natozásra is volt lehetőségünk, 
majd pedig egy 
6 km-es túra kö-
vetkezett.
Akadtak közöt-
tünk olyanok 
is, aki délután 
még vállalkoz-
tak egy 7 km-
es túrára is. A 
harmadik napra 
egy nagyobb 
túra volt beter-
vezve, melyből 
a végén hegy-
mászás lett. Egy 
idegenvezető kíséretében meg-
hódítottuk a Király-hegyet. Ez 
a hegy 1946 méter tengerszint 
feletti magasságban található, 
és komoly kihívást jelentett 
számunkra. Úgy gondolom, 
mindannyian büszkék lehetünk 
magunkra, hiszen saját határa-
inkat feszegetve sikerült meg-
oldanunk a „feladatot”. A ne-
gyedik napon a helyi biofarmra 
látogattunk, ahol különböző 
állatokat, baromfit, szarvas-
marhát és sertést láttunk. A 
farm megtekintése után tábor-

tüzes sütögetés következett. 
Az utolsó napon szomorúan 
eszméltünk  rá, hogy véget ért 
a kirándulásunk, és az autóbu-
szunk hamarosan visszarepít 
bennünket a megszokott, unal-
mas hétköznapokba. 
A gazdag program és a sok 
élmény ismeretében ki me-
rem jelenteni, hogy a kirán-
dulás legérdekesebb pillana-
tai és legkedvesebb emlékei 
a szállodában eltöltött időhöz 
köthetők. Az estétől hajnalig 
húzódó beszélgetések voltak 

számunkra a legértékesebbek. 
A rengeteg napi program elle-
nére fáradthatatlanok voltunk 
és alig vártuk, hogy ismét kez-
detüket vegyék az esti beszél-
getések.
Sajnálom, hogy ennyire hamar 
eltelt ez az öt nap, de felejthe-
tetlen kirándulás maradt szá-
momra, hiszen amellett, hogy 
a természet szépségeit csodál-
hattuk, sok új embert is megis-
merhettünk. Nagyon remélem, 
hogy lesz még alkalmunk a 
kvartósokkal hasonló kirándu-
láson részt venni. Köszönöm 
az osztálytársaim és a IV. N 
osztály nevében, hogy Lami 
Zsuzsanna, Horváth Fél Szil-
via tanárnők és Paraska István 
tanár úr elvitt minket erre a re-
mek kirándulásra. 

Mézes Cynthia, III. N 

Saját elmondása szerint is több, 
mint négy évtizede foglalko-
zik fényképezéssel, csaknem 
három évtizede mozgóképpel, 
vagyis videózással. Még 1995-

ben, amikor gyermekcipőben 
járt a videózás, a naszvadi tv 
operatőre, s egyben a községi 
televízió főszerkesztője is lett. 
Persze nagyot változott azóta a 

hazai és külföldi fotóversenyek-
nek, illetve gyakran azok zsűri-
tagjai közé is meghívják őt.
Az elmúlt napokban a Duna 
Menti Múzeum Zichy-palota-
beli Fotógalériájában A pillanat 
tükre címmel nyílt önálló fotó-
kiállítása, amely több évtized-
nyi felvételcsomag legjavát öt-
vözte össze úgy, hogy a kiállítás 
képei valóban a mindennapok 
pillanatainak állítsanak emlé-
ket. Portrék, kies tájak, sejtel-
mes, ködben eltűnő teremtmé-

nyek, jellegzetes épületek rejtett 
kincseit örökítette meg Holop 
Ferenc objektívja.
Az ünnepélyes megnyitón a 
tehetséges ifjú „naszvadi pa-
csirta”, Szabó Julcsi dalaival 
szórakoztatta a Nyitra Megyei 
Önkormányzat, a Komáromi 
Regionális Művelődési Köz-
pont, a Duna Menti Múzeum 
és a Helios Fotóklub összefogá-
sával megrendezett, augusztus 
végéig látható tárlat megnyitó-
jának látogatóit. 

Köszönjük
A volt Komáromi Magyar 

Tannyelvű Pedagógiai Iskola 
egykori diákjai 

hálás köszönetüket fejezik ki
dr. Földes Sándornak, 

szeretett tanárunk,
dr. Miklós Elemér

sérült síremlékének
ellenszolgáltatás nélküli 

helyreállításáért.
Dr. Körtvélyesi Piroska

A tolvaj használja áldozata bankkártyáját
Még június elején támadt rá egy ismeretlen férfi Komáromban 35 
éves áldozatára, akit előbb megvert, majd kirabolt. Elvette mobilte-
lefonját, pénztárcáját és okmányai között található hitelkártyáját is, 
amelyet a rablást követően több alkalommal is használt.
Időközben kiderült, hogy a rabló 
azóta folyamatosan használta a 
bankkártyát, mellyel kisebb-na-
gyobb vásárlások során sikerült 
mintegy 550 eurót leemelni ál-
dozata számlájáról. A rablást kö-
vető első félórában már a lopott 

kártyával fizetett az egyik ógyal-
lai üzemanyagtöltő állomáson, 
ám nem figyelt fel arra, hogy az 
üzemanyagtöltő állomás üzleté-
nek térfigyelő kamerája megörö-
kítette.
A rendőrség szerint a tolvaj 
feltehetőleg a Komárom–
Ógyalla–Érsekújvár vonalon 
„tevékenykedik” és további 
tizenkét alkalommal hasz-
nálta a lopott bankkártyát.  
A rendőrség a lakosság segítségét 
kéri: ha bárki információval tud 
szolgálni az illetőről, hívja a 158-
as telefonszámot, vagy jelentse a 
legközelebbi rendőrörsön.

Megújul  
az egyetemi
kollégium

Az állami felsőoktatási intéz-
mények a napokban hagyták 
jóvá a kollégiumok felújítására 
szánt, összesen 20 millió eurós 
állami támogatást. Az összeg-
ből részesülő egyetemek között 
a komáromi Selye János Egye-
tem is szerepel. 
Az összeg legnagyobb része ter-
mészetesen Pozsonyba került, 
a fővárosi egyetemek számlá-
jára összesen 8 107 710 eurót 
utaltak. Az állami támogatásból 
részesülő intézmények között a 
pozsonyin kívül kassai, eperjesi, 
nagyszombati, nyitrai, beszter-
cebányai, zsolnai, trencséni, ró-
zsahegyi, zólyomi és komáromi 
egyetemek is vannak. A mostani 
20 millió eurós támogatás Szlo-
vákia történelmének eddigi leg-
nagyobb mértékű olyan jellegű 
támogatása, melyet kollégiumok 
felújítására használnak majd fel.

Látogatás Helpa községben

Ezen a héten már megérdemelten élvezik az iskolások a kéthónapos szünetet, ám a komáromi magyar 
gimisek még egy sikeres kirándulásukról adtak hírt. A sok külföldi út után örömteli volt olvasni a hazai 
tájról szóló beszámolójukat, amelyet most olvasóinkkal is megosztunk.

Hangulatos utcasor és a 
színes népviselet a hagyo-
mányait tisztelő Helpán
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno

 E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Figyelmes apa

humor-csokor

Egy vásárló érdeklődik a piacon:
– Mondja, miért árul maga folyton csak 
zöld almát?
– Mert a kéket senki sem veszi meg.
Kérdés:
– Igaz-e, hogy Szlovákia népe klasszi-
kus társadalomban él?
A riportalany válasza:
– A legteljesebb mértékben! A politiku-
soknak klassz, a népnek kuss!

– Jean! Locsoljon a földre jó sok vizet!
– Miért, uram?
– Mert ég a lábam alatt a talaj.

Két székely horgászik. Az egyik fog 
egy szép pontyot. Szó nélkül elteszi 
a haltartóba, újra bedob, leül a bot 
mögé, aztán végre megszólal:
– Na, megvan a második.
Csodálkozik a másik székely:
– Na ne, mikor fogta az elsőt?
– Úgy öt éve...

Növényvédelem
Nyári teendők a kertekben

Elérkezett az igazi nyár, s ahogy 
az lenni szokott, a kertésznek 
viharokkal és rekkenő hőség-
gel kell számolnia. Ezekben a 
hetekben a betakarítás, vala-
mint a zöldségek, gyümölcsök 
hideg évszakra való eltétele 
jelenti a legnagyobb feladatot. 
Bár a múlt héten hullott egy kis 
csapadék, továbbra is fontos, 
hogy megfelelő mennyiségű 
víz kijuttatásával támogassuk a 
növényfejlődést. A locsolócső 
leginkább a gyephez alkalmas. 
A zöldség- és virágágyásokat 
közvetlenül a tőnél öntözzük, 
ez sokkal hatásosabb. Hetente 
egy-kétszer alaposan nedvesít-
sük meg a talajt, a gyökereket. 
Jobb, mint ha a növény gyakrab-
ban, de felülről kapja a vizet. A 
csekély vízmennyiséget a talaj 
gyorsan elnyeli, a mélyen ülő 
gyökerek alig kapnak belőle. 
A konyhakertben már sok 
ágyás megüresedett, amelyet a 
változatosság kedvéért frissí-
tő zöldtrágyával vethetünk be. 
Ezáltal az új termésről is gon-
doskodunk. Július első felében 
vethető utoljára például a sárga-
répa, a téli és hónapos retek, a 
spenót vagy éppen a cékla. Júli-
us közepétől kezdődhet a kínai 
kel vetése, a hónap vége felé 
pedig már elszórhatjuk a tava-
szi hagyma magját. Az előne-
velt palántáinkat átültethetjük a 
felszabadult helyekre. Kedvező 
az idő késői karalábéfajták, ká-
posztafélék és karfiol ültetésére.
Ne feledjük a póréhagymaso-
rokat betölteni földdel, így szép 
fehér szára lesz a hagymának. 
Az uborkát öntözzük rendsze-
resen. Ha száraz a talaj, nem tud 
nőni, és keserűbb a termése. A 

gyümölcsösben a július az egres, 
ribizli és málna szezonja. Időben 
fedjük le a bokrokat madárvédő 
hálóval, nehogy az ég éhes és 
kéretlen vándorai megdézsmál-
ják a termést. Gondos kodjunk a 
málnabokrok talajának szigete-
léséről. A már nem termő vesszőt 
vágjuk le a tövénél. Metsszük 
meg az utótermő fiatal ágakat is. 
A ribizli- és egresbokrok ritkítása 
is szükséges. A szederbokornál 
is itt az idő a fiatal ágak dróthoz 
kötözésére és elvezetésére. Az ol-
dalhajtásokat pedig a levélhónalj-
ban meg kell rövidíteni. Mihelyt 
leszüreteltük az epret, vágjuk le a 
lombját, vigyázva, nehogy a nö-
vény szíve károsodjon. Az egész-
séges levelek újra kihajtanak. 
Ezzel a módszerrel a meglevő 
gombás betegség is visszaszo-
rítható. Az epret legjobb rögtön 
a betakarítás után trágyázni, így 
őszre újra hoz levél- és virágkez-
deményt. Minél jobban tud most 
nőni, annál gazdagabb és korábbi 
termést hoz a következő évben.
Lassan beérik a korai alma, a sár-
ga- és őszibarack. A legbősége-
sebb a cseresznye- és meggy fák 
termése. Ha leszedtük a gyümöl-
csöt, meg kell metszeni a fákat, 
hogy fényhez jussanak. Elsősor-
ban a megvastagodott és keresz-
tezett ágakat kell eltávolítani. A 
fa koronája legyen világos, szel-
lős. A meleg évszakban a metszés 
helye gyorsabban gyógyul, mint 
télen. Különösen a meggy ese-
tében fontos a betakarítás utáni 
nyári metszés. A már nem termő 
ágakat vágjuk vissza egy új hajtá-
sig. Egyetlen munkánál se feled-
jük: a nyár a pihenés ideje is. A 
kertet nyugodt lélekkel figyelhet-
jük a nyugágyból is.

A szőlőtermesztőknek változtat-
niuk kell az eddig megszokott 
védekezésen. 
Amikor kialakult a megfelelő 
lombfelület, át kell állnunk fel-
szívódó szerek alkalmazására. A 
termékek megfelelő hatékonysá-
gának eléréséhez elkerülhetetlen 
a kellően szellős lombfal. Folya-
matos zöldmunka nélkül a szőlőt 
nem lehet megóvni a betegsé-
gektől és kártevőktől. Nagyon 
fontos a megfelelő permetléfe-
dettség. Tapadásfokozó adalék-
kal és a helyes vízmennyiség 
megválasztásával sokat tehetünk 
a sikerért.
A gombaölő szerek használata 
során fontos szem előtt tartani 
két irányelvet. A beavatkozáso-
kat blokkszerűen és szisztema-
tikusan kell elvégeznünk. Ez 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy 
egy adott hatásmechanizmusú 
szerrel 2-3 alkalommal kezeljük 
le a növényünket, majd egy más 
hatóanyaggal törjük meg a blok-
kot. A törés után visszatérhetünk 
az előzőleg használt gombaölő 
szerhez. A felszívódó szerekhez 
ajánlatos változatosan kontakt 
hatású termékeket tenni.
Amennyiben az ültetvényben 
nincs direkttermő, akkor minden 
permetezésnél használjunk ként. 
Július végén, augusztus elején a 
betelepülő egyedek ellen hasz-
náljunk atkaölő szert. Mivel ezek 
mind kontakt anyagok, ezért itt a 
tapadásfokozó használata rend-
kívül fontos. Amikor a hajtásnö-
vekedés leállt, visszatérhetünk a 
kontakt gombaölő szerek hasz-
nálatához.  – la –

Egynapos kirándulás a horvát tengerpartra!
Július 21-én * Krk szigete * 48 euró/fő

Tel.: 0905 948 305

– Mi a különbség az anyós és a karvaly között?
– ???
– A karvaly jól mutat kitömve.

Az agresszív kismalac biciklizik. Épp arra sétál a kisnyúl, 
amikor a malac egy jókorát borul a bringával.
– Jaj, kismalac, nem ütötted meg magad?
– Kuss! Én így szoktam leszállni!

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Híres-hírhedt rábeszé-
lő képességének köszönhetően barátai és/vagy munkatársai 
megingathatatlanul ön mellett állnak. Egészen elvarázsolta 
őket. Ügyei a legjobb úton haladnak a siker felé. Ha nem tö-
rik meg eddigi lendülete, hamarabb végére érhet feladatának, 
mint gondolná.
HALAK (február 21. – március 20.) Barátaitól olyan rugal-
masságot vár el, amelyre valószínűleg ön sem lenne képes ha-
sonló helyzetben. Tele van energiával, de nem tudja, mire is 
használhatná. Ne fecsérelje el apróbb sérelmek megtorlására, 
inkább lepje meg kedvesét egy romantikus estével!
KOS (március 21 – április 20.) Régóta tudja, hogyan kell má-
sokat a saját céljai érdekében felhasználni. Az ilyen helyze-
teket tekintse próbatételnek, hogy képes-e ellenállni a kísér-
tésnek. Tanácsos lenne ezen a héten némileg észszerűbben, a 
célt minden pillanatban világosan szem előtt tartva dolgoz-
nia. Összeszedettsége hamarosan megtérül.
BIKA (április 21. – május 20.) Mivel érdeklődési köre igen 
sokrétű, nehezére esik hosszú ideig egy dologra koncentrál-
nia. A heti monoton feladatokra ez különösen igaz. Környe-
zete nagyra értékeli humánus és nemes szándékait, és ez a 
megbecsülés mind a munkahelyén, mind a magánéletében 
előnyöket hoz.

IKREK (május 21. – június 21.) Szeretetét mindig meleg-
séggel, nagy átéléssel fejezi ki. Szereti megmutatni a világ-
nak azt, akit párjául választott. Büszkesége kedvesének is 
hízelgő, bár őt időnként összezavarja, hogy ön annyira pon-
tosan ki tudja fejezni érzéseit, míg ő inkább csak sodródik 
saját érzelmei között. Segítsen neki tisztázni, mit is érez.
RÁK (június 22. – július 22.) Könnyen kerülhet ezen a hé-
ten olyan helyzetbe, amikor próbára teszik, mennyire áll ki 
véleménye, illetve a nyilvánvaló igazság mellett. Nehezére 
esik döntést hozni, mert már megint figyelembe veszi min-
denki érdekét. Válassza azt az utat, amelyet szíve mélyén 
sajátjának érez!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Szüksége van rá, 
hogy elismerjék megbízhatóságát és teljesítőképességét. 
Mostani munkájával mindenkit meggyőz ezekről az erénye-
iről. Gondolatainak teremtő ereje ezen a héten különösen in-
tenzív. Legyen óvatos, olyasmit is teremthet, amitől később 
szabadulni szeretne.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Nagyon kiélezett 
most ön körül a helyzet, úgy érzi, mintha borotvaélen tán-
colna és nem is alaptalanul. Mindenkivel legyen diplomati-
kus! Ha mindig csak az elért eredmények megvédésére és 
anyagi javainak gyarapítására törekszik, megfosztja magát 
rengeteg új lehetőségtől.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Újra tele van 
energiával, szinte úgy érzi, forrásai kifogyhatatlanok. Ez az 
érzés veszélyes is lehet. Ne legyen könnyelmű egészségét 
illetően. Aktívabb és ez a szokottnál meggondolatlanabbá 
teszi, így olyan kalandba keveredhet, amin saját maga is 
csodálkozik a végén.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Akkor érzi igazán, 
hogy megmutathatja önmagát, ha kibontakoztatja szóbeli 
képességeit. Új ismerőseit is ezzel veszi le a lábukról. Most 
kivételesen nem akar határozott döntést hozni. Érzi, hogy 
nincs itt az ideje, hogy elkötelezze magát az egyik oldal 
mellett.
NYILAS (november 23. – december 21.) A passzivitás most 
igazán nem előnyös reakció. Bár nem szeret kockáztatni, 
most mégis fontos, hogy kiálljon az igaza mellett! Szüksége 
van most mások figyelmére és elismerésére. Vállalja ezt fel, 
különben tovább gyötrik majd a saját értékével kapcsolatos 
kételyei.
BAK (december 22. – január 20.) Maximalizmusának most 
igen jó hasznát veszi. Ha nem lenne ennyire kritikus még ön-
magával szemben is, könnyen súlyos hibát követhetne el. Tü-
relmetlenkedik és szeretne már túl lenni mostani feladatán, de 
ha figyelmetlen, eddigi eredményeit is kockára teszi. Tartson 
ki, hamarosan pihenhet.

Egészségügyi központunkba
szakképzett egészségügyi nővért keresünk.

Tel.: 0907 163 386
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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

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

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.

Eladó
kukorica

Tel.:
0918 194 929

Komáromi szemészetünkre
szakképzett

nővéreket keresünk!
Tel.: 0905 528 798

Három szobás lakás kiadó Komárnóban
garázsal /vagy garázs nélkül/

az Ister áruház mögött.
Mobil: 0907373611
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MŰSORA JÁNLAT
júl ius  7-től  13-ig

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

TV2
7.30 Mesék ,  12 .55 Éj jel -
nappa l  sz ü lők (a mer.) , 
13.25 Tr u ma n Show 
(a mer.) ,  15.35 Robi n 
Hood (a mer.) ,  18 .0 0 Té -
nyek ,  18.55 A há z i ny usz i 
(a mer.) ,  21.0 0 Sor süg y-
nök ség (a mer.) ,  23.30 
Clove r f ield  La ne (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.30 
Döglöt t ak ták (amer.), 
14.35 Halálos fegyver 
(amer.), 15.45 Timo -
thy Green különös élete 
(amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 1 perc és nyersz!, 
20.05 Játékhábor ú 3 
(amer.), 22.10 Több, mint 
testőr (amer.), 0.55 Hat 
töltény ára (amer.)

RTL II
9.30 Tom és Jerry (amer.), 
10.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 A szállító 
(kanadai-amer.), 12.50 Step 
Up (amer.), 15.00 The Fas-
hion Hero, 20.00 A hűtlen 
(amer.-német), 22.30 CSI: 
Miami helyszínelők (amer.), 
23.30 Isten lánya (amer.)

M2
11.20 Gógyi felügyelő, 
12.40 A nagy ho-ho-ho-
horgász, 13.25 Bobby és 
Bill, 14.50 Jor inde és Jo-
r ingel, 16.40 Micimackó, 
18.15 Nagypályás kisku-
tyák (amer.), 20.15 Ki ez 
a lány (amer.), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.45 MR2 
Akuszt ik a Müpából, 1.05 
Minden azzal kezdődöt t 
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) ,  13.0 0 P i ng v i n -
mentő őr já r a t  (ausz t r á l) , 
14.45 For ma-1,  16.15 
Tappa ncs ,  a  mes te rde -
t ek t ív  (német) ,  18 .0 0 
Hí radó,  18.35 Sze rencse -
szombat ,  19.30 A k i r á ly-
nők út ja  (mag ya r) ,  20.05 
A ra nyg yer mek (a mer.) , 
21.45 Hit chock és  Tippi 
Hed ren (a ngol-a mer.) , 
23.20 Tót h Já nos 

Duna World
11.15 Hazugság nélkül 
(magyar), 13.20 Doku-
mentumf i lm, 14.55 Bala-
toni nyár, 16.55 Hétvégi 
belépő, 18.55 Térkép, 
19.30 A k i rálynők út ja , 
20.00 Dokuzóna, 21.00 
Híradó, 21.35 Szerelmes 
bicik l isták (magyar), 
23.25 Tóth János (ma-
gyar)

Pozsony 1
12.05 A szerelem illata 
(szlovák), 13.45 A sztep-
pelő százlábú (francia), 
15.30 Labdarúgó vb, 
18.30 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 19.40 
Labdarúgó vb, 22.55 A 
szteppelő százlábú (fran-
cia), 0.30 Bűntények idő-
szaka (olasz)
Pozsony 2
12.10 Vadászoknak, 
13.00 Kerékpározás, 
17.10 Folklórfesztivál, 
18.30 Esti  mese,  20.20 
Dokumentumfilm, 21.35 
Wolf Hall  (angol),  22.35 
A híd (svéd),  23.35 Lab-
darúgó vb

Markíza tv 
9.15 Harc a szerelemér t 
(amer.), 11.15 Sorsjegye-
sek (amer.), 13.25 12 éve 
eltűnt (amer.), 15.15 Forest 
Gump (amer.), 18.20 Mu-
lat az elit, 19.00 Híradó, 
20.30 Ilyen az élet (amer.), 
23.05 Őrült, dilis szerelem 
(amer.), 1.40 Ilyen az élet 
(amer.)
JOJ TV
9.15 Paddington (angol-
kanadai), 11.20 Viszlát, 
nagyi!, 12.45 Jégkorszak 
2 (amer.), 14.40 A fogtün-
dér (amer.), 16.45 A fekete 
bárók (cseh), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Pre-
ty Woman (amer.), 23.15 
Szélhámosság (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
9.05 Hupikék törpikék 
(amer.), 11.10 Több, mint 
testőr (amer.), 13.20 Éj-
jel-nappal szülők (amer.), 
13.50 Gyilkos sorok 
(amer.), 14.55 Doktor 
House (amer.), 15.55 Kis-
csávó (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Hotel Transyl-
vania (amer.), 20.55 Hova 
let tek Morganék? (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.20 A 
Muzsika tv bemutatja, 12.20 
Szívek doktora (amer.), 13.25 
Rómeó és Júlia (amer.), 15.50 
Minden kút Rómába vezet 
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55 
Cobra 11 (német), 20.05 Fate-
rok motoron (amer.), 22.10 A 
martfűi rém (amer.)

RTL II
11.50 Szökevény szerelem 
(amer.), 14.15 Segítség, baj-
ban vagyok!, 19.15 Nászf-
rász (amer.-ausztrál), 21.00 
Elhajlási engedély (amer.), 
23.00 A hűtlen (amer.), 
1.20 Szökevény szerelem 
(amer.), 3.45 A bosszú asz-
szonya (amer.)

M2
12.40 A nagy ho-ho-ho-
horgász , 13.25 Bobby és 
Bil l , 14.05 A k is sárkány 
kalandjai , 14.50 Gr imm-
mesék, 16.20 Dr. Plüssi , 
16.40 Micimackó, 17.50 
Vampir ina , 18.15 Cápa-
csal i (amer.), 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.10 
Hideg nyomon (amer.), 
23.40 Mit gondolsz , k i 
vagy?, 1.20 Fi lmklub 

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Univerzum, 
14.10 Tárlatvezetés Por-
tugáliában, 14.45 Rex 
Rómában (német-olasz), 
15.35 Gyula vitéz télen-
nyáron (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.35 Brown 
atya (angol), 19.30 Ma-
gyarország szépe, 21.45 
Julie k isasszony (norvég-
angol), 23.55 A gyilkos 
bennem él (amer.)

Duna World
11.05 Szerelmes bicik l is-
t ák (magyar), 13.15 Na-
gyok, 14.10 Contempora-
r y Piano, 15.045 Új idők 
új dalai , 15.35 Balatoni 
nyár, 18.55 Öt kont inens, 
19.30 Magyarország szé-
pe, 21.40 Még k i rálynak 
se, 22.40 Hogy volt?

Pozsony 1
12 .35 P rága vá ros  bű nös 
embere i  (cseh),  14.05 
Agat ha Ch r i s t ie:  Poi -
ro t ,  15.55 Ta lá ld k i ,  k i 
jön vacsorá r a!  (cseh), 
17.45 Menjü n k a  ke r tbe!, 
18.20 Konyhá m t i t ka i , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 Bib -
l ia :  Mózes ( kopr.) ,  21.55 
Bibl ia :  Mózes 2 ( kopr.) , 
23.30 Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
14.00 Az ajtó mögöt t , 
14.30 Kerékpározás: Tour 
de France, 18.30 Est i 
mese, 19.55 Híradó, 20.10 
Self r idge ú r (amer.), 
21.50 Casablanca (amer.), 
23.30 Pozsonyi Lí ra 1978: 
Karel Got t

Markíza tv
9.10 Forest Gump (amer.), 
12.15 Ňuchač (ukrán), 
14.25 Utazás a rejtélyes 
szigetre (amer.), 16.30 
Ilyen az élet (amer.), 19.00 
Híradó, 20.30 A bosszúál-
ló (amer.), 22.20 Bérgyil-
kos (amer.) 

JOJ TV
6.45 Rio 2 (amer.), 8.50 
Szünidő (szlovák), 9.55 
A vadorzók nyomában 
(cseh), 11.40 Holnapután 
(amer.), 14.20 Pretty Wo-
man (amer.), 16.50 A nya-
raló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Sport, 20.35 
Power Rangers (amer.), 
23.25 Colt 45 (amer.), 
1.10 Vissza hozzád (amer.)

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 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feri-
ha (török), 18.00 Tények, 
19.00 A hegyi doktor újra 
rendel (német), 20.00 Pénzt 
vagy éveket!, 21.25 Ezek 
megőrültek!, 22.45 Blöff 
(amer.), 3.15 Bűnös Chicago 
(amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.20 Fókusz, 13.55 Éj-
jel-nappal Budapest, 15.10 
Szulejmán (török), 16.20 
Story Extra, 16.50 A szere-
tet útján (török), 18.00 Hír-
adó, 19.05 Fókusz, 19.40 
Barátok közt, 20.20 Éjjel-
nappal Budapest, 21.35 Dr. 
Csont (amer.), 22.35 A spe-
cialista (amer.)

RTL II
11.50 Oltári csajok (amer.), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (ma-
gyar), 17.20 Segítség, baj-
ban vagyok!, 19.20 Showder 
Klub, 23.00 A Madagaszkár 
pingvinjei (amer.)

M2
11.50 Kék egér, 13.00 
Nálatok laknak állatok?, 
15.10 Maja, a méhecske, 
16.35 Alvin és a mókusok, 
18.00 Micimackó, 19.10 
Alvin és a mókusok, 20.15 
Ki ez a lány? (amer.), 21.05 
Melissa és Joey (amer.), 
21.25 Én vagyok it t!, 22.40 
Akusztik, 0.30 Zorro (ko-
lumbiai)

Duna tv
13.30 Honfoglaló, 14.25 
A Káli-medence kincsei, 
15.15 A múlt árnyékában 
(szlovák), 16.15 Erdész-
ház Falkenauban (német), 
17.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Kékfény, 
21.25 Kár tyavár (amer.), 
22.25 NCIS (amer.), 23.15 
Fábry

Duna World
11.25 ...hogy szaladnak a 
fák (magyar), 13.00 Hír-
adó, 13.20 Roma magazin, 
14.25 Család-barát, 15.25 
Balatoni nyár, 17.20 Ízőr-
zők, 17.55 Gasztroangyal, 
18.55 Itthon vagy!, 19.25 
Hazajáró, 20.00 L, mint 
Latabár, 21.35 Honfoglaló, 
22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13,55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
A holnapi újságok, 16.25 
Úton, 16.55 Egy lépés a 
mennyország, 17.50 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Septim 
úr étterme (francia), 23.00 
A halhatatlanok (szlovák), 
0.15 Profik, 1.10 Egy lépés a 
mennyország

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.25 
Kerékpározás, 13.30 For-
dított hét (szlovák), 15.15 
Tour de France, 18.30 Esti 
mese, 19.55 Hírek, 20.10 
Dokumentufilm, 21.00 
Gyilkosság megrendelésre 
(amer.), 22.45 Talkshow 

Markíza 
11.55 Monk (amer.), 13.50 
Cobra 11 (német), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
17.25 Reflex, 17.55 Csa-
ládi esetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Üdv a dzsungelben 
(amer.), 22.35 Halálos 
fegyver (amer.), 0.30 Cob-
ra 11 (német), 2.20 Mama
JOJ TV
9.35 Rerndőrök akcióban, 
10.45 Extrém átváltozások, 
12.30 Csillag születik, 14.00 
Barkács kft., 16.00 Rend-
őrök akcióban, 17.00 Hír-
adó, 17.35 Igaz történetek, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 23.10 Ext-
rém átváltozások, 0.10 Zsa-
ruvér (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A hegyi doktor (német), 
20.00 Pénzt vagy éveket!, 
21.25 Ezek megőrültek!, 
22.45 NCIS (amer.), 2.10 
Lángoló Chicago (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.55 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.10 Szulejmán (tö-
rök), 16.20 Story Extra, 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.40 Barátok 
közt, 20.20 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.35 Válótár-
sak (magyar), 22.35 Castle 
(amer.), 0.10 A zöld íjász 
(amer.)

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.20 Showder Klub, 
23.00 A Madagaszkár ping-
vinjei (amer.)

M2
13.00 Nálatok laknak álla-
tok? (magyar), 14.50 Frank-
lin, 15.10 Maja, a méhecs-
ke, 17.05 Loopdidoo, 17.35 
Szófia hercegnő 18.00 Mi-
cimackó, 19.10 Alvin és a 
mókusok (amer.), 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.05 Me-
lissa és Joey (amer.), 21.25 
Én vagyok itt, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.20 Zorro (kolum-
biai)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 15.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
16.15 Erdészház Falkenau-
ban (német), 17.05 A hegyi 
doktor (német), 18.35 Sor-
sok útvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.25 Önök kér-
ték, 21.25 A kalandor és a 
lady (angol), 22.20 Laura rej-
télyei (amer.), 23.10 A Bagi 
Nacsa Show, 0.10 Ridikül

Duna World
11.20 A kertész kutyája 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi magazinok, 14.25 Csa-
lád-barát, 15.25 Balatoni 
nyár, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Gasztroangyal, 18.55 Itthon 
vagy!, 19.25 Hazajáró, 20.00 
Banán, pumpa, kurbli, 21.35 
Honfoglaló, 22.30 Hacktion 
(magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13.50 
Menjünk a kertbe!, 14.25 A 
holnapi újságok, 16.30 Egy 
lépés a mennyország, 18.15 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
19.40 Labdarúgó vb, 22.55 
Profik, 23.45 Egy lépés a 
mennyország, 0.55 Senki 
sem tökéletes

Pozsony 2
11.45 Élő panoráma, 14.00 
Tour de France, 18.30 Esti 
mese, 20.05 Híradó, 20.20 
Riválisok, 21.15 Oz, a nagy 
varázsló (amer.), 22.55 Őran-
gyalok, 23.25 Labdarúgó vb

Markíza tv
9.50 Két és fél férfi, 11.55 
Monk (amer.), 13.50 Cobra 
11 (német), 14.55 Jószom-
szédi viszonyok, 17.00 Hír-
adó, 17.25 Reflex, 17.55 
Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 
23.00 Családi történetek, 
0.00 Monk (amer.), 2.00 Fe-
leségcsere

JOJ TV
9.25 Rendőrök akcióban, 11.30 
Profik, 12.25 Csillag szüle-
tik, 14.00 Barkács kft., 15.50 
Rendőrök akcióban, 17.00 
Hírek, 17.35 Igaz történetek, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Senki sem tökéletes, 
22.00 Jelszó, 22.55 Extrém 
átváltozások, 23.55 Zsaruvér 
(amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 A betolakodó 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Hegyi doktor (német), 20.00 
Pénzt vagy éveket!, 21.25 
Ezek megőrültek!, 22.45 A 
majmok bolygója (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.55 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.10 Szulejmán (tö-
rök), 16.20 Story Extra, 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.40 Barátok 
közt, 20.20 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.35 Keresem a 
családom, 22.50 Szulejmán 
(török), 0.20 A zöld íjász 
(amer.)

 RTL II
11.50 Oltári csajok, 12.50 Se-
gítség, bajban vagyok!, 14.45 
Showder Klub, 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 23.00 A Ma-
dagaszkár pingvinjei (amer.), 
23.30 Anyák gyöngye (amer.)

 M2
13.00 Nálatok laknak állatok?, 
14.25 A bűvös körhinta, 14.50 
Franklin, 15.10 Maja, a mé-
hecske, 16.00 Gyerekversek, 
18.00 Micimackó, 18.45 Kody 
kalandjai, 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 (ko-
lumbiai)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.15 
Itália láthatatlan városai, 
15.10 A múlt árnyékában 
(szlovák), 16.15 Erdészház 
Falkenauban (német) 17.05 
A hegyi doktor (német), 
18.00 Híradó, 18.35 Sorsok 
kútvesztője (török), 19.30 
Honfoglaló, 20.35 Réztábla 
a kapu alatt (olasz), 22.25 
Doctor Foster (angol), 23.35 
Csak színház és más semmi 
(magyar), 0.30 Fábry

Duna World
11.40 Szerelem a ládában 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi műsorok, 14.25 Csa-
lád-barát, 15.25 Balatoni 
nyár, 17.20 Ízőrzők, 17.55 
Gasztroangyal, 18.55 Itt-
hon vagy!, 20.00 Nevetni 
kell, ennyi az egész, 21.35 
Honfoglaló, 22.30 Hack-
tion (magyar), 23.55 Min-
denki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13.45 
Menjünk a kertbe!, 14.20 A 
holnapi újságok, 16.25 Úton, 
16.55 Egy lépés a menny-
ország, 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
19.40 Labdarúgó vb, 22.55 
Profik, 23.45 Egy lépés a 
mennyország

Pozsony 2
12.05 Kerékpározás, 12.55 
Riválisok, 14.00 Tour de 
France, 18.30 Esti mese, 
19.55 Híradó, 20.20 Univer-
zum, 21.15 Ének az esőben 
(amer.), 22.55 Őrangyalok, 
23.20 Labdarúgó vb

Markíza tv
10.05 Két és fél férf i, 
11.55 Monk (amer.), 13.50 
Cobra 11 (német), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi tör ténetek, 
17.00 Híradó, 17.25 Ref-
lex, 17.55 Családi tör té-
netek, 19.00 Híradó, 20.30 
Az internet foglya (német), 
22.35 Ňuchač (ukrán), 0.50 
Monk (amer.)

JOJ TV
10.00 Rendőrök akcióban, 
10.55 Extrém átváltozások, 
11.50 Profik, 12.40 Csillag 
születik, 14.00 Barkács kft, 
16.00 Rendőrök akcióban, 
17.00 Híradó, 17.35 Igaz 
történetek, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Szünidő 
(szlovák), 21.55 Áll az alku!, 
22.50 Extrém átváltozások, 
23.50 Zsaruvér (amer.), 0.45 
Gyilkos elmék (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 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 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.), 1.10 Sorsdön-
tő lövés (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.55 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.10 Szulejmán (tö-
rök), 16.20 Story extra, 
16.50 A szeretet útján (tö-
rök), 18.00 Híradó, 19.05 
Fókusz, 19.40 Barátok 
közt, 20.20 Éjjel-nappal 
Budapest, 21.35 Válótár-
sak (magyar), 22.50 Castle 
(amer.), 0.20 A zöld íjász 
(amer.)

RTL II
10.00 A konyhafőnök VIP, 
11.50 Oltári csajok (magyar), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.20 A gyanú árnyé-
kában, 19.20 Showder Klub, 
23.00 A Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
13.00 Nálatok laknak álla-
tok?, 14.00 Claude, 15.10 
Maja, a méhecske, 16.00 
Gyerekversek, 17.35 Szófia 
hercegnő, 18.00 Micimackó, 
19.10 Alvin és a mókusok, 
20.15 Ki ez a lány? (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Odaát (amer.), 0.25 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.45 Jamie vidéki kony-
hája, 13.15 Honfoglaló, 
14.55 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.55 Erdész-
ház Falkenauban (német), 
17.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Tóth János (magyar), 21.00 
Csak semmi pánik (ma-
gyar), 22.30 A Bagi Nacsa 
Show, 23.35 Ridikül 

Duna World
11.35 Kisf iúk és nagyfiúk 
(magyar), 13.00 Híradó, 
14.25 Család-barát, 15.25 
Balatoni nyár, 17.20 Bala-
toni utazás, 18.55 Itthon 
vagy!, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Szenes Iván emlék-
koncert, 21.35 Honfoglaló, 
22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.05 
Menjünk a ker tbe!, 14.35 
A holnapi újságok, 16.25 
Úton, 16.55 Egy lépés a 
mennyország, 17.50 Pár-
baj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 Teg-
nap még idegenek voltunk 
(német), 22.00 Egy este a 
fehér grófnőnél (német)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.00 
Univerzum, 14.00 Tour de 
France, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Apoka-
lipszis, 21.05 Jézus Krisz-
tus Szupersztár (amer.), 
22.50 Őrangyalok, 23.30 
Rendőrség

Markíza tv
12.00 Monk (amer.), 13.55 
Cobra 11 (német), 15.00 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 Ref-
lex, 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni, 22.40 Családi történe-
tek, 23.40 Monk (amer.), 1.40 
Jó tudni

JOJ TV
10.00 Rendőrök akcióban, 
10.55 Extrém átváltozá-
sok, 11.50 Profik,  12.35 
Csillag születik,  14.00 
Barkács kft . ,  16.00 Rend-
őrök akcióban, 17.35 Igaz 
történetek, 19.00 K r i-
mi ,  19.30 Hí radó, 20.35 
MacGyver (amer.) ,  22.55 
Extrém átalakulások, 
23.35 Zsaruvér (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 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Hegyi doktor (német), 20.00 
Pénzt vagy éveket!, 21.25 
Ezek megőrültek!, 22.45 
XXX (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.55 Éjjel-nappal Budapest, 
15.10 Szulejmán (török), 
16.20 Story extra, 16.50 A 
szeretet útján (török), 18.00 
Híradó, 19.05 Fókusz, 19.40 
Barátok közt, 20.20 Éj-
jel-nappal Budapest, 21.35 
Mélytengeri pokol (amer.), 
0.15 Frászkarika (amer.)

 RTL II
11.50 Oltári csajok (magyar), 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Oltári csajok (magyar), 
18.20 A gyanú árnyékában, 
19.20 Showder Klub, 23.00 
A Madagaszkár pingvinjei 
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
13.00 Nálatok laknak álla-
tok?, 13.30 Irány Okido!, 
14.25 A bűvös körhinta, 
15.10 Maja, a méhecske, 
16.00 Gyerekversek, 18.00 
Micimackó, 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
12.50 Jamie 30 perces ka-
jái, 13.25 Honfoglaló, 15.10 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 16.15 Erdészház Fal-
kenauban (német), 17.10 A 
hegyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.20 
Mrs. Brown (angol-amer.), 
22.16 Fanny és Alexander 
(svéd), 0.00 Fábry

Duna World
11.20 A gyáva (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.25 
Család-barát, 15.25 Balato-
ni nyár, 17.20 Balatoni uta-
zás, 17.55 Gasztroangyal, 
18.55 Itthon vagy!, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Mosoly a 
javából, 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 
Világörökségek, 16.45 Egy 
lépés a mennyország, 19.00 
Híradó, 20.30 Mit tudom 
én, 22.05 Úttalan utakon, 
22.40 Élni és halni hagyni 
(amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.00 
Tour de France, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Hely a házban (szlovák), 
22.00 Hallgatás (svéd)

Markíza tv
12.00 Monk (amer.), 13.50 
Cobra 11 (német), 14.55 
Jószomszédi viszonyok, 
15.55 Családi tör téne-
tek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Családi tör ténetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Nap, széna, 
eper (cseh), 22.00 Férf iak 
reménysége (cseh)
JOJ TV
11.50 Csillag születik, 
16.00 Rendőrök akcióban, 
17.55 Igaz történenetek, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Minden, amit 
szeretek, 23.00 A becsület 
lovagjai (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július 7-én Apollónia
július 8-án Ellák
július 9-én Lukrécia
július 10-én Amália
július 11-én Nóra, Lili
július  12-én Izabella
július  13-án  Jenő
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Komáromban: a zürichi Graf Andreas és a komáromi Szabó 
Katalin, Lovász Ondrej és Dobročková Anikó, Sándor Alfréd 
és Ferenczi Denisa, Kajan Tomáš és Se Hzun Kim,
Gútán: a gútai Brňa Vladimír és Csomorová Diana, Angyal 
Tamás és Gőghová Eva, a gútai Tánczos Gerhard és a battyáni 
Mgr. Kiss Viktória.

Árnyékolástechnika
és szerviz

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

Tel.: 0917 381 073

Vaníliakrémes meggyes 
süteménycsoda

Hozzávalók:
1 csomag leveles tészta
3 db alma
3 ek cukor
2 tk fahéj (őrölt)
fél citrom
5 dkg vaj
5 ek lekvár/ dzsem

ELKÉSZÍTÉS:
Az almákat félbevágjuk, kima-
gozzuk, majd felszeleteljük. Fél 
citrommal meglocsoljuk a szele-
teket, majd feltesszük főni annyi 
vízben, hogy ellepje. Három evő-
kanál cukorral és két teáskanál 
fahéjjal ízesítjük a vizet. Közel 
2 percig főzzük, vigyázva, hogy 
ne törjenek szét, de meg is puhul-
janak. Ha kész, lecsöpögtetjük. 
Közben a tésztalapot kinyújtjuk, 

megkenjük olvasztott vajjal, 
megszórjuk cukor és fahéj ke-
verékével, és pizzaszeletelővel 
kb. 3 centis csíkokra vágjuk. 
Az almaszeleteket ráfektetjük 
a tésztára, majd szorosan felte-
kerjük. 180 fokon 15-20 percig 
sütjük.
Lekvárral forrón vékonyan 
megkenjük, majd tálaláskor 
porcukorral megszórjuk.

Elkészítése:
A tojásokat 8 perc alatt megfőzzük. Hideg vízzel leöblítjük, hűl-
ni hagyjuk.
A paprikát, szalámit és a kihűlt tojásokat apró kockákra vágjuk.
A tejfölt elkeverjük a joghurttal, majonézzel és a mustárral. Só-
val, borssal ízesítjük.
A tojást, paprikát, szalámit (szalámi helyett elkészíthetjük füstölt 
pulykamellel is). Megszórjuk kevés metélőhagymával, tejfölös 
öntettel, de az öntethez is keverhetünk ½ csokor, vékony gyű-
rűkre vágott metélőhagymát, elkeverjük a tejfölös öntettel, és 
legalább 2 órára hűtőbe tesszük.

Hozzávalók:
250 g sonkás szalámi
2 db tojás
fél közepes piros kaliforniai 
(kápia) paprika
60 g tejföl
60 g joghurt
1 ek majonéz
1 teáskanál mustár
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

Glaser-hússaláta hidegen

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: az ekeli Smolík Tomáš, a gútai 
Molnár Zara, Ferencz Olivér és Kürtiová Dominika, a 
kéméndi Le Than Peter, a naszvadi Mátyus René, a gelléri 
Rigó Emma, a csallóközaranyosi Varga Balázs és Rácz Csa-
ba László, a szalkai Vojtek Zsombor, a búcsi Fekete Áron és 
Puššová Zsófia, a zsitvafödémesi Styková Paulina, az ógyal-
lai Erős Denis, a barsfüssi Komová Tereza, a barsváradi Nagy 
Marián, a párkányi  Prohászka Denisz és Tóth Dominika, a ko-
máromi Veselý Teodor, Habara Samuel, Hariš Boglárka, Mitaš  
Márk, Pintér Dániel és Violová Dorina.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a komáromi 
Borka László (72 éves), Hodek György mérnök (76 éves), Krajči 
Štefan (90 éves), Füsiová Katartína (62 éves), Nagyová Alžbeta 
(80 éves) valamint Vass Zoltán (48 éves), a gútai Szépe Mária (98 
éves), Bugár Mária (95 éves) és Szabó Imre /Szomi/ (67 éves), az 
ekeli Szakály Katalin (64 éves), a keszegfalvai Buzás Ladislav 
(77 éves), a véki Nagy István (70 éves), a megyercsi Berecz Ilo-
na (92 éves), a naszvadi Gličová Jarmila (73 éves), a dunamocsi 
Atlaszová Katarína (84 éves), valamint a hetényi Sokolská Marta 
(67 éves). Emléküket megőrizzük!

Autószerelő
végzettséggel
munkatársat

keresünk
autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt: 0908944944

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

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Dňa 9. júla uplynie desať rokov od úmrtia

drahého otca, svokra, starého otca
a prastarého otca
Jána Hudeca
(Kolárovo).

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou pripomína smútiaca rodina

SPOMIENKA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

A mélyben csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed ezerfelé szórva is köztünk marad.

Fájó szívvel emlékeztünk
június 30-án,

halálának tizenkettedik évfordulóján
Keszeli Katalinra

Gútán.
Emlékét őrző családja

Feledni téged nem lehet,
sírod felett tovább él a szeretet…

Július 2-án emlékeztünk 
Markó Imrére
Komáromban,

halálának 16. évfordulóján.
Emlékét örökké őrzi családja

és unokái

Szenvedésed után a halál nyugalom,
de nélküled élni örök szívfájdalom.

Fájó szívvel emlékezünk július 7-én,
halálának első évfordulóján

Kliment Ferencre
(Komárom).

Szerető feleséged, két fiad, két menyed,
öt unokád és dédunokád

Minőségi festést  
(KN és környéke)  

kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

KOMÁROM VÁROSA
Klapka tér 1.

Foglalkoztatásra vonatkozó  
kiválasztási eljárás

a következő pozíció betöltésére:
önálló referens Vagyonjogi Főosztály –Vagyonjogi- és 

Vagyonnyilvántartási Osztály
Munkavégzés helye: Komárom
Munkabér: a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 553/2003-as 
törvény és legfrissebb módosításai alapján.
Kezdő fizetés a közalkalmazottakról szóló bértábla alapján havi 
517,- eurótól.
Végzettségi előfeltételek: középiskola érettségivel • egyetemi vég-
zettség I. fokozata • egyetemi végzettség II. fokozata (elsősorban köz-
gazdász vagy építész szakon) • a községek és városok vagyonkezelé-
séről szóló jogszabályok ismerete • a közszférában való elhelyezkedés 
jogi előfeltételeinek teljesítése (552/2003 sz. törvény § 3-a) Egyéb kö-
vetelmények: • szlovák nyelv felsőfokú ismerete szóban és írásban MS 
Word, Excel – haladó. Személyi előfeltételek és készségek: • az önkor-
mányzati tevékenységet szabályozó jogszabályok ismerete • számviteli 
és pénzügyi ismeretek • a földhivatali jogszabályok ismerete • közigaz-
gatási és államigazgatási tapasztalat geodézia és kartográfiai téren • bün-
tetlen előélet, felelősségtudat, önállóság, jó kommunikációs képesség, 
magas stressztűrő képesség A pozíció munkatöltete: • A városi ingatla-
nok delimitációja, vagyonjogi elrendezése, kivonása a mezőgazdasági 
földalapból • Ingatlan vagyonjogi identifikációjának és elrendezésének 
biztosítása • Delimitációs protokoll kidolgozása és ingatlanok kataszter-
be vezetése • Ingatlan átruházásával és bérlésével kapcsolatos eljárások 
végrehajtása • Tulajdon átruházásáról, bérleti viszonyról és földek ki-
kölcsönzéséről szóló szerződések előkészítése • Tulajdonlap biztosítása 
ingatlanok vagyonjogi rendezéséhez • Geodéziai munkák és szakértői 
értékelések biztosítása • Általános levelezés • Anyagok előkészítése a 
képviselő-testületi ülésre.
Életrajzát és a munkaviszony létesítésének szándékáról szóló kér-
vényét juttassa el 2018. július 10-ig elektronikusan a prednosta@
komarno.sk címre, vagy személyesen iktatva / postán elküldve a 
városi hivatal iktatójába. További információkért forduljon a Ko-
máromi Városi Hivatal elöljárói titkárságára: prednosta@komarno.
sk A jelentkezés feltételeit teljesítő pályázók szóbeli beszélgetésen 
vesznek részt, melyről legkevesebb hét nappal annak időpontja előtt 
tájékoztatunk. 
Komárom, 2018. június 26. Stubendek László polgármester

írásbeli meghatalmazása alapján helyettesítve

* Háromszobás lakás kiadó 
Komárnóban garázzsal (vagy 
garázs nélkül) az Ister áruház 
mögött. Tel.: 0907 373 611.

VÝZVA
Dňa 5. 1. 2018 v čase okolo 15.00 hodiny som sa 
v Komárne na parkovisku pred cintorínom stála 
obeťou dopravnej nehody. Narazilo do mňa pri 
cúvaní motorové vozidlo Škoda Octavia, ktorého 
vodič sa zachoval veľmi neseriózne a popiera, 
že k nehode došlo. Od nehody sa môj zdravot-
ný stav výrazne zhoršil a žiaľ sa neviem domôcť 
spravodlivosti. Prosím Vás, kto ste boli svedka-
mi mojej nehody a pomohli mi, skontaktujte sa 
so mnou na mojej adrese, bývam v Zariadení pre 
seniorov Komárno, Špitálska č. 16., alebo na tel. 
č.: 0944 362 933. Za pochopenie ďakujem.

FELHÍVÁS
2018. január 5-én, 15 órakor a komáromi temető 
parkolójában közlekedési balesetet szenvedtem. 
Egy Škoda Octavia típusú személygépkocsi to-
latás közben elütött. A gépkocsi vezetője tagadja, 
hogy sor került volna a balesetre. A baleset óta je-
lentősen romlott az egészségi állapotom, viszont a 
mai napig nem tudom igazamat elismertetni. Ké-
rem mindazokat, akik szemtanúi voltak az esetnek 
és segítettek nekem, hogy jelentkezzenek nálam a 
Nyugydíjasotthonban (Ispotály utca 16 sz.), vagy 
a 0944 362 933-as telefonszámon. Megértésüket 
és segítségnyújtásukat ezúton köszönöm!

Elmentem, mert mennem kellett,
a sors könyvében idáig jutottam,
de a szívetek mélyén örökké veletek leszek.
Elhull a virág, eliramlik az élet…

Legyen e pár sor köszönet és hála
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, volt kollégáknak, osztály-
társaknak, közeli és távoli ismerősöknek,
akik szeretetet, boldogságot adó párom

Füsi Katalin
született Szalai 

június 30-i temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszo-
rút helyeztek, együttérzésükkel gyászunkban támogattak 

és fájdalmunkban osztoztak.
Szerető férje Tibor és lánya Katika párjával 

Aplico Plus
Komárom
Munka utca 25.
Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
 fiskális nyomtatók eladása és szervizelése 
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LABDARÚGÁS KAJAK – KENU

STRANDRÖPLABDA

ERŐEMBEREK
VERSENYE

SÁRKÁNYHAJÓZÁS

Már harmadik alkalommal tett eleget a szarvasi egyetem baráti meghívásának a Selye János 
Egyetem Testnevelés Tanszékének vegyes csapata. Az idei szarvasi futamon, vagyis a Szent Ist-
ván Egyetem VII. SZIE Regatta rendezvényén 25 sárkányhajó vett részt. A SJE huszonegy tagú 
csapatában a szabályok szerint az 5 600 méteres pályán négy hölgy is evezhetett. A komáromi 
testnevelési és közgazdaságtudományi tanszék egyetemistái az előfutamok után a nyolcas dön-
tőből kerültek a négyes döntőbe. Itt a Debreceni Egyetem és a mosonmagyaróvári Széchenyi 
István Egyetem után – szinte csak centiméterekkel lemaradva – az előkelő harmadik helyen 
végeztek. A csapatot Szabó Péter és Židek Péter készítette fel a nemzetközi megmérettetésre. 
A szarvasi, koncertekkel színesített rendezvényen 700 résztvevő szurkolta végig az eseményt.

Mi újság a komáromi KFC háza táján?
Az oroszországi labdarúgó VB árnyékában, szép csendesen 
megkezdte felnőtt csapatunk a felkészülést a szlovák labda-
rúgó liga második vonalának küzdelmeire. Lapunkat Tarcsi 
Imre, a KFC sajtószóvivője tájékoztatta.

Fölényes győzelmet aratott a KFC U-13-mas csapata Blansko-
ban, ahol 14 csapatos tornán vett részt

* Várható változás az őszi 
idénykezdésig a csapatban? – 
Mivel játékmesterünkre, Goran 
Matičra szemet vetett az első 
liga újonca, a Szered gárdája, a 
DAC visszahívta a vendégjáté-
kon lévő Špiriakot és Domon-
kost, valamint a szakmai stáb is 
elküldött néhány gyengébben 
teljesítő játékost. Ezért ezekben 
a hetekben a KFC vezetőinek 
is szét kellett nézniük a „játé-
kospiacon” a csapat feltöltése 

érdekében. A próbák, vagyis a 
próbajátékok gőzerővel zajla-
nak, ám amíg a stáb nem dönt 
a keret véglegesítése ügyében, 
felesleges volna név szerint 
foglalkozni a gárda tagjaival.
* Értesüléseink szerint nincs 
baj az utánpótlással... – Va-
lóban örömteli hírrel szolgál-
hatunk az ifjúsági korosztályos 
csapatok háza tájáról. Az U13 
-mas csapat Hajdok István és 
Mészáros Róbert vezényletével testvérvárosunkban, Blanskon 

vettek rész egy 14 csapatos 
nemzetközi tornán. Fiaink a 
csoportjukat veretlenül(5 győ-
zelem, 1 döntetlen) 14:1-es gól-
aránnyal nyerték és a döntőben 
lengyel ligás ellenfelüket 2:0 
arányban fektették két vállra. 
A tornagyőzelem fantasztikus 
hírverése a komáromi ifjúsági 
futballista nevelésnek.
* És az ő utánpótlásuk? – Az 
U11-es korosztály, melynek 
mentorai Uzola István és Taibl 
Dávid, Salzburgban egy két-
napos tornán vitézkedett, ahol 
11 ország 20 csapata vett részt. 
Mieink több neves csapatot le-

győzve végül az ötödik helyen 
végeztek, ami szintén dicsére-
tes teljesítmény. Mindent egy-
bevetve büszkén állapíthatjuk 
meg, hogy felnőtt csapatunk 
hangzatos sikerei mellett, most 
már egyre szebb reményeket 
fűzhetünk ifjúsági együtteseink 
szerepléséhez.
* Egyre többen járnak foci-
ra, lassan betelnek a lelátók. 
– Legyünk őszinték, a KFC 
felnőttcsapatának eredmé-
nyessége is közrejátszott ab-
ban, hogy Komáromban egyre 
népszerűbb lesz a labdarúgás. 
Szurkolók nélkül viszont üres a 
stadion, onnét nagyon hiányoz-
hat a szurkolói buzdítás. Remé-
lem, hogy ősztől még többen 
járnak majd ki a mérkőzésekre, 
a csapat pedig győzelemmel 
mond majd köszönetet nekik. 
De a KFC vezetőségének nevé-
ben köszönetet kell mondanom 
azoknak a szülőknek is, akik fá-
radságot nem kímélve a hosszú 
utakra is elkísérték palántáinkat 
és buzdításukkal segítették a 
szép eredmények elérését.

Salzburg focipályáján tizenegy ország húsz csapata között az 
U-11-es csapata az ötödik lett

Előkészítő mérkőzések
MTK Budapest – KFC 
Komárno 3:1 (2:1), 
Takács, Bognár, Vo-
gyicska – öngól * Pus-

kás Akadémia FC – KFC 
Komárno 4:2 (2:2), Mol-
nár G., U. Diallo, Radó A. 
(2) – Duda, Nurkovič.

Minden korosztálynak szüksége van a mozgásra! Ebből kiindulva született meg az új kezdeményezés, 
amelynek eredményeképpen ezekben a napokban Gútán már szárnypróbálkozásainál tart egy új sport-
klub, a Nordic Walking Gúta – Kolárovo. Ennek kapcsán beszélgettünk Méhes Csabával, a klub vezető-
jével.

Új túra-sportklub alakul Gútán

Sétáljunk sportosan!

* Milyen újdonságot jelent majd a város éle-
tében a sportklub? – Egyrészt mint túraklub 
szeretnénk működni, másrészt a Nordic Wal-
kingnak, mint a jelenleg leggyorsabban terjedő 
egészség- és sporttevékenységnek a megismer-
tetésével, terjesztésével, melynek a Szlovák 
Nordic Walking Szövetség (SNWA) és a Szlovák 
Iskolaügyi és Sportminisztérium által kiadott 
akreditációval rendelkező szakoktatója vagyok. 
A Nordic Walking, más néven északi gyaloglás 
valójában egy 1930 óta létező sportág, melyet a 
finn sífutók nyári edzésére fejlesztettek ki. Azóta 
a világ minden részén elterjedt. 2000-ben meg-
alakult a Nemzetközi Nordic Walking Szövetség 
(INWA). Szlovákiában 2013-ban alakult meg az 
SNWA, mint polgári társulás és még ugyaneb-
ben az évben létrejött az első Nordic Walking 
centrum a Magas-Tátrában, a Csorba-tónál.
* Most sportról, vagy túragyaloglásról be-
szélünk? – Lényegében ez egy konkrétan erre 
a célra kifejlesztett, botokkal történő gyaloglási 
forma, mely nemcsak a lábakat, hanem egy spe-
ciális mozgástechnikával a test 90 %-át edzi, be-
leértve a felsőtestet is, hiszen hozzávetőlegesen 
650 izomcsoportot mozgat át. Ennek a sportág-
nak az előnye, hogy minden évszakban végezhe-
tik kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt! 
Sőt 50 éves kor felett kimondottan ajánlott.
* Vagyis orvosilag is ajánlott? –Tudományo-

san bizonyított, hogy a friss levegőn való moz-
gás heti 3 alkalommal, 6 évvel hosszabbítja meg 
az életet. Miért ne kössük össze a kellemeset a 
hasznossal? Orvosilag igazolt tény, hogy a Nor-
dic Walking ajánlott a szív- és érrendszeri be-
tegségek és tünetek kezelésénél, a mozgás szervi 
betegségek és tünetek kezelésénél, a mozgász-
szervi betegségek műtét utáni rehabilitációjánál, 
de hatásos az idegrendszeri betegségek (Parkin-
son-kór, szklerózis multiplex, Alzheimer-kór) 
kezelésénél, a mellrákműtét utáni felépülésnél 
(lymphoödéma), a II-es típusú cukorbetegség 
kezelésénél. Ma már tudjuk, hogy segít a csont-
ritkulás és az ízületi gyulladás megelőzéseében, 
a nyirokrendszer helyes működésében, a túlsú-
lyosság leküzdésénél, a magas koleszterinszint 
csökkentésénél, az immunrendszer működésé-
nek növelésében, az asztma, allergia és a dep-
resszió kezelésében, de a gyermekeknél a tanu-
lási rendellenességek eltávolításában is. 
* Hogyan működik majd az új klub? – Havi 
rendszerességgel tartok majd mini- és alap tan-
folyamot Gútán, de ugyanúgy Dunaszerdahe-
lyen is. Ha valaki elvégzi legalább a mini tan-
folyamot, csatlakozhat edzéseinkhez, melyet 
jelenleg heti két alkalommal végzünk Gútán. A 
tanfolyamok és edzések időpontjáról Facebook 
oldalunkról, a Nordic Walking Gúta – Kolárovo 
oldalról kaphatnak információt.

Július 7-én immár hatodik alkalommal kerül megrendezés-
re a strandröplabda torna a Vág-Duna gútai homokos part-
szakaszán. A város önkormányzata mellett működő sport- és 
ifjúságnevelési bizottság által szervezett torna a bizonyíté-
ka annak, hogy nagyobb beruházás nélkül is lehet izgalmas 
sporteseménnyel gazdagítani a város életét.
A hagyományokhoz illően, ezúttal is négyfős csapatok jelentke-
zését várják, s a szervezők egy-egy női csapattagot (nem köte-
lező) is elvárnak. A mérkőzések az ilyenkor megszokott feltéte-
lek mellett zajlanak, vagyis két győztes szett (11-11 pont) után 
alakul majd ki a végső sorrend. 
Az első három helyezett csapat 
serleget és díszoklevelet vehet át 
(a negyedik helyezett és a töb-
biek csak részvételi oklevélben 
részesülnek). Ugyancsak dísz-
oklevelet kap a legjobb férfi és 
a legjobb női játékos is. A torna 
9.15-kor kezdődik.

A perbeteieké lett a SZUPERKUPA
Már hagyománnyá vált, hogy a Komáromi járás területén folyó VI. 
és VII. ligás bajnokságok győztesei a Komáromi Területi Labdarú-
gó-szövetség szervezésében szuperkupameccsen vesznek részt.
Idén erre a találkozóra Perbetén került sor a múlt hét végén, hiszen a 
vendéglátók hatalmas küzdelemben megnyerték a VI. MEVA ligát és 
101.34-es gólaránnyal dicsekedhetnek. Ellenfelük Csicsó csapata lett, 
mely korábban a középmezőnyben játszott, ezt a fociidényt viszont a 
bajnokság élén zárta úgy, hogy tizenkilenszer győztesen, kétszer dön-
tetlennel és három alkalommal vereséggel hagyta el a pályát.

Perbete – Csicsó 3:1 (3:1)
Góllövők: Rigó, Holub, Bagala, illetve Gál

A dunaszerdahelyi SK 
Strongman Klub rendezé-
sében a múlt héten szomba-
ton már 13. alkalommal ad-
tak egymásnak randevút a 
környék erőemberei.
A nagyabonyi Templom téren 
kialakított „pódiumon”, öt ver-
senyszámban, kamionhúzás-
ban, rönknyomásban fej fölé 
(100 kg), koffercipelésben (2 
x 100 kg), gumiabroncs forga-
tásban (330 kg) és holthúzás-
ban (220 kg) küzdöttek meg 
egymással az erőemberek. 
A versenyben 1. Tóth Dávid 
(Dark Mercenaries Strongman 
Club – Ekel), 2. Soós Mik-
lós (Padány), 3. Bödők István 
(Dark Mercenaries Strongman 
Club – Ekel), 4. Domonkos 
István (Gellér), 5. Horváth Ta-
más (Komárom), 6. Ledeczky 
Sándor (Tany), 7. Runa Milán 
(Csallóközaranyos).

2. liga * 1. forduló
Lényegében két hét múl-
va, július 21-én már rajtol 
a szlovák labdarúgó-szö-
vetség második ligájának 
bajnoksága. Ezen a napon 
a komáromi KFC hazai 
pályán fogadja (17.30-kor) 
Liptószentmiklós csapatát.
A sportév folyamán még 
Besztercebánya, Bártfa, 
Máriatölgyes, a pozsonyi 
Inter, a kassai Lokomotíva, 
Ligetfalu, Poprád, Héthárs 
(Lipany), Szakolca, Tőke-
terebes, Somorja, Zsadány 
és Zsolna B csapata küzd 
a komáromiakkal a ponto-
kért. 

Június utolsó, július első napján rendezték meg a Trencséni Re-
gatta elnevezésű kajak-kenu versenyt, amelyről természetesen a 
komáromi evezősök sem hiányozhattak. Az egyéni eredmények:
K1 kadétok, 200 m: 1. Mesz-
lényi Márk, 2. Schrimpel Pé-
ter, 3. Doktorík Jakub * K2 
fiúk, 2000 m: 5. Bugár Ma-
rek-Marsal Máté, 6. Ikrényi 
Márk – Nagy Dominik, 18. 
Téglás Márió – Zauko Viktor 
* K1 lányok 2000 m: 2. Tó-
thová Tamara, 5. Bugár Réka, 
13. Szencziová Natália * C1 
fiúk 2000 m: 1. Léránt Lucas, 
3. Ott Jakab, 4. Sýkora Adam 
Anton, 10. Németh Dominik * 
K1 fiúk, 2000 m: 1. Tóth La-
jos, 3. Farkas Tomáš, 12. Zrnek 
Jakub, 17. Bagin Matúš * K1 
lányok, 2000 m: 11. Kovács 
Viktória, 12. Szenczi Kriszti-
na * K1 fiúk, 2000 m: 2. Tóth 
Michal, 7. Kovács Attila, 11. 

Demáček Samuel, 13. Hozlin-
ger Michael Daniel, 22. Buga 
Nathan, 23. Svec Bálint * K1 
lányok, 2000 m: 3. Demáče-
ková Lucia * K1 lányok, 2000 
m: 6. Markovičová Diana, 7. 
Kertész Réka * C1 férfiak, 
6000 m: 1. Sýkora Samuel * 
K1 juniorok 6000 m: 1. Ná-
hlik Pavol, 4. Konečný Kevin, 
5. Karika Benedek, 7. Černák 
Martin * K1 veteránok 4000: 
3. Bukovsky Tibor, 5. Zirkel-
bach Gabriel * K1 veterán 
nők, 4000 m: 3. Doktoríková 
Anna * K1 nők, 4000 m: 1. 
Konečná Anita * K1 kadétok 
4000 m: 2. Meszlényi Márk, 
3. Schrimpel Peter, 72. Bóna 
Szilárd.

A komáromi vizesek sikeres bemutatkozása  
a junior és U23-mas Európ-bajnokságon

Az olaszországi Auronzo festői környezete adott otthont az 
idei kajak- és kenusport utánpótlása számára megrendezett 
Európa-bajnokságon, ahol a szlovák versenyzőkeret tagjai 
között ott voltak a komáromi versenyzők is.

Trencséni Regatta 2018

A keret tagjai: Baláž Samuel, 
Banai Istvan, Culenová Dag-
mar, Fekete Dávid, Fraňa Milan, 
Holka Tomáš, Hvojnik Martin, 
Ikréniová Viktória, Jakubisová 
Romana, Jankovská Kristína, 
Jedinák Matúš, Kleman To-
máš, Koczkás Dávid, Ladičová 
Gabriela, Libai Zsolt, Linka 
Tibor, Németh Richard, Ole-
xik Dominik, Oršulová Lucia, 
Pecsuková Katarína, Petrušová 
Marianna, Polákovič Michal, 
Seregiová Karolína, Strýček 
Eduard, Ujvári Marko, Valová 
Lucia, Zalka Csaba, Zatlkajová 
Jessica, Zilizi Richard. A juni-

orok K2-1000 m-es futamának 
B döntőjében Ujvári Marko 4. 
lett * Zilizi Richard a juniorok 
C2 1000 m A futamában 7. * A 
Koczkás – Zilizi a juniorok C4-
es A futamában 4. * Petrušová 
Mariana az U23 K1 1000 m A 
döntőjében 6. és a K1500 m B 
döntőjében 1. helyet szerzett.


