
A Limes Galéria híreiből
Dóczi Sándor tárlata

Július 9-től tekinthető meg a Limes Galé-
ria Dúdor István termében Dóczi Sándor 
festménykiállítása, amelyet PhDr. Farkas 
Veronika művészettörténész nyitott meg. 
A szomotori nyugalmazott iskolaigazgató 
polihisztor, hiszen a festészeten kívül fog-
lalkozik zenével és versírással is. A tárlat 
védnöke Száraz József és Patrik István.

Lapunk  
tartalmából:

● Meghirdették a jövő évi Jókai-díj 
pályázatot 

● Az igazsághoz hozzátartozik … 
  2. oldal

● Nyolchektárosra bővül  
a dél-komáromi régészeti park

● A képviselők nem tanulnak 

● Menedzsment képzés indul 
 3. oldal

Együtt tudjuk biztosítani jövőnket,
egyedül biztosan elveszünk

Hagyománnyá vált, hogy a MARTFESZT nyitónapján kerül sor a házelnöki fórumra, 
hiszen Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke a fesztivál fővédnöke. Ilyenkor 
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és az MKP országos elnöke, Menyhárt 
József társaságában a magyarországi és a felvidéki politikai élet aktuális kérdéseinek 
megvitatására kerül sor.

Ez történt idén is, ami-
kor Szász Jenő felvezetése 
után Kövér László rámuta-
tott arra, elgondolkodtató, 
hogy fel tudunk-e építeni 
egy közös közép-európai 
identitást, mert csak így le-
szünk képesek felvenni a 
harcot a Nyugat-Európában 
zajló folyamatok ellen. A 
legutóbbi országgyűlési vá-
lasztásokkal kapcsolatban 
Kövér rámutatott arra, hogy 
a FIDESZ-KDNP azért tu-
dott ilyen fölényesen nyerni, 
mert minden idők legpocsé-
kabb ellenzékével kellett 
megküzdeniük. Véleménye 
szerint a fölényes választási 
győzelem azért különösen 
nagy jelentőségű, mert jelen-
tős mértékben meghatározza 
a magyar kormány politikai 
értelemben vett mozgásterét. 
– A Fidesz-KDNP győzel-
mének hátterében azonban 
nemcsak a baloldali ellenzék 
szellemi kiüresedése áll, ha-
nem az is, hogy – szemben a 
nyugat-európai jobboldallal 
– a pártszövetség kitartott a 
józan gondolkodású em-
berek, valamint azon elvek 
mellett, amelyeket korábban 
hagyományosan az európai 
jobboldal vallott magáénak 
– mondta a házelnök. majd 
rámutatott arra, hogy a jövő 
évi EP-választás egy olyan 
fordulópont lesz, amely jobb 
irányba viheti az európai 
ügyeket és politikát. Sze-
rinte amióta a V4-ek, tehát 
Magyarország, Szlovákia, 
Csehország és Lengyelor-
szág az Európai Unió tagjai 
lettek, a jövő évi lesz az első 
olyan EP-választás, amely 
Európa jövőjéről, sorsáról, 
nem pedig az adott tagálla-
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A strandon még mindig jó?
Nyár van, de Komáromban nem csillapodnak a botrányok

Csend és Fény
A komáromi Limes Galéria dolgozói számára a nyár is kellő 
alkalmat nyújt arra, hogy magas színvonalú kulturális élmé-
nyekről gondoskodhassanak. Már ezekben a napokban meg-
kezdődött a következő tárlat előkészítése, amelyen Csémy Éva 
és Elisabeth Forestier mutatkozik be Csend és Fény című ki-
állításukkal. A kiállítás védnöke ezúttal Gémesi Júlia mérnök, 
a VUNAR Product részvénytársaság vezérigazgatója és a VU-
NAR Galéria vezetője lesz. A megnyitón közreműködik Berényi 
Dávid és Molnár Xénia színész, valamint Bombic Ferenc zon-
gorán. A tárlatot július 20-án, 17 órakor nyitják meg.

mok regnáló kormányának 
megítéléséről fog szólni. A 
következő EP-választás remé-
nyei szerint az igazság pilla-
nata lesz.
– A fő kérdés az, hogy meg 

tudjuk-e állítani a bevándor-
lást, s hogy vissza tudunk-e 
térni a nemzeti kultúrákból 
felépülő Európa víziójához 
– jelentette ki Kövér László, 
majd hozzátette: – Nem en-
gedhetjük meg, hogy kifor-
gassanak ezeréves önazonos-
ságunkból.
A politikus szerint olyan 
történelmi korban élünk, 
amelyben a politikával csak 
érintőlegesen foglalkozó em-
berek is érzik, hogy egyesek 
legszívesebben kiforgatnák a 
magyarságot ezeréves önazo-
nosságából, nyelvéből, kul-
túrájából, keresztény hitéből 
és erkölcséből. Erre az eddig 
csak lappangó folyamatra a 
migránskérdés hívta fel az 
emberek széles tömegeinek 
figyelmét.

Zajlik és
hamarosan be is fejeződik
az idei aratás

Már ismert a helyhatósági
választások ideje:

Múlt héten pénteken Andrej Danko, a parlament elnöke aláírta
az önkormányzati választásokat kihirdető határozatot,

mely szerint az idei választásokra november 10-én, szombaton kerül sor.

A Komáromi járás mezőgazdászai lényegében már két hete vágják a gabonát. Az őszi 
árpával bevetett parcellákkal kezdték, de már a búzatáblákba is „beleharaptak” a 
kombájnok. A hagyományok szerint az aratás kezdete június 29-éhez kapcsolódik, de 
vannak területek az országban, ahol már előbb megkezdődött a búza betakarítása. A 
gazdák szerint az áprilisi forróság miatt kezdődik korábban az aratás, de jó minőségű 
termésben reménykednek, bár nem titkolták, hogy az időjárás miatt várhatóan 10-15 
százalékos termésveszteség várható.
Hagyományosan a legkorábban érő kalászosok – az őszi és a tavaszi árpa – betakarítá-
sával kezdődik az aratás Szent Iván napjának környékén, ám a rozs, majd a búza Péter-
Pál nap környékén vált vágáséretté. A zab aratásával zárul a sor. A tavaszi szeszélyes 
időjárás legalább két héttel előbbre hozta az aratás kezdetét, viszont annak folytatása 
már nem zavartalan, hiszen gyakorta fordultak elő záporok, zivatarok, ami miatt sok 
helyütt megdőlt, azaz „lefeküdt” a gabona. A nehézségek ellenére – persze továbbra is 
az időjárás függvényében – folyamatosan dolgoznak az aratógépek. 

Kristóf Réka újra
versenybe száll

Idén már 67. alkalommal rendezik 
meg Németországban azt a zenei 
versenyt, amelyen ének, trombita, 
zongoratrió és brácsa kategóriák-
ban mérik össze tehetségüket a 
világ legkülönbözőbb pontjairól 
érkező előadók. A versenyzők kö-
zött ott lesz a komáromi Kristóf 
Réka is, aki tavaly a Virtuózok ab-
szolút győztese volt, és hatalmas 
sikert aratott a New York-i Carne-
gie Hall-ban is. Rajta kívül továb-
bi magyaroknak is drukkolhatunk: 
Tatai Nóra (ének), Csány Imre, 
Koczur Szabolcs, Könyves-Tóth 
Mihály, Kunkli László, Lukács 
István, Marton Márk (trombita).

Kis beruházással sikerült széppé varázsolni Keszegfalva 
történelmi főterét, az iskola és a szövetkezet közötti terü-
letet. „A falvak szépítéséért” pályázat egyik nyerteseként 
kiépített parkot Lehotsky Milan polgármester adta át az 
elmúlt napokban. A színpompás sziklakerti növények mel-
lett padok is várják azokat, akik egy pillanatra szeretnének 
megpihenni.   Kép: Jakab István

Nemrég írtunk a komáromi fürdő állapotáról, illetve a fürdő működé-
sén szerettük volna szemléltetni, hogy városunk milyen állapotban van, 
illetve merre tart. Mert sajnos míg más városokban arról írhatnak, hogy 
mennyivel nőtt a látogatók száma, addig nálunk más eseményekkel kell 
foglalkozni.
Írtunk már többek közt arról a 
szerencsétlen sorsú gáztalaní-
tóról is, amelynek már régen 
működnie kellene. Azt, hogy 
nem működik, abból sejtjük, 
hogy még nem volt nagy csin-
nadrattával kísért ünnepélyes 
átadás, mint történik olyankor, 
ha a strandon kicserélnek két 
vízcsapot.
Ha viszont még nem sikerült 
átadni ezt a berendezést, akkor 
újabb botrányos közbeszerzés 
történt városunkban. Szinte ter-
mészetes, hogy a képviselő-tes-

tület a füle botját sem mozdítot-
ta (úgy ahogy ezt cikkünkben is 
megjósoltuk), de a polgármester 
úr és helyettese is nyilván más 
fontosabb dolgokkal van elfog-
lalva, mintsem holmi százezer 
eurós közbeszerzésekkel ve-
sződjön. Most inkább játszó-
tereket adnak át sorban, hiszen 
közelegnek a választások és a 
játszóterek olyan „cukik”. Nyil-
vánvalóan valaki azt hitette el 
velük, hogy városunkban már 
csak a játszóterek problematiká-
ját kell megoldani, hiszen egyik 

átadásról a másikra sietnek.
Mivel a város vezetése (cin-
kosan) takargatni akarja ezt az 
újabb botrányos közpénzpazar-
lást (is), levélben szándékozunk 
felhívni figyelmüket a történ-
tekre, így adva esélyt számukra, 
hogy megtegyék a törvény által 
megkövetelt lépéseket. A levelet 
hamarosan postázzuk és termé-
szetesen nyilvánosságra is hoz-
zuk a tartalmát. 
A közelgő választások árnyé-
kában érdekes lesz figyelni és 
értékelni, hogy mit is lépnek 
ez ügyben. Sajnos sok reményt 
nem fűzünk – az eddigi tapasz-
talatok alapján – ezen kezdemé-
nyezésünkhöz, de mint tudjuk, a 
remény hal meg utoljára. Vala-
miért még bízunk abban, hogy 
elértük azt a határt, amelyen túl 
már nem merik vállalni a tör-
vénytelenségek eltussolását. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Kollégái mentették ki
szorult helyzetéből a taxist
Múlt héten pénteken a hívás-
tól számított 10 percen belül 
megérkezett a taxi az utashoz. 
A kocsiba egy hölgy, egy kis-
gyermek és egy férfi szállt be. 
A férfi sokallta a várakozási 
időt és durva hangnemben tá-
madt a taxisra. A társaságá-
ban lévő nő próbálta csitítani 
a férfit, aki egyre durvább 
hangnemet ütött meg. A sofőr 
ezután megállt és megkérte 
az utast, hagyja el a taxit. 
A férfi a kocsiból kiszállva 
megtámadta a sofőrt, aki 
szerencsére kapcsolatba tu-
dott lépni a központtal. Mire 
kollégái és a rendőrök meg-

érkeztek, a taxist kórházba 
kellett szállítani agyrázkó-
dással. Az agresszív utas a 
rendőrségen végezte, vérében 
alkoholt találtak. 
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Ami az igazsághoz hozzátartozik...
A Komáromi lapok 2018. június 15-én megjelent számában Hozzászólás cím alatt közreadtuk a 
Komáromi Magyar Civilek Egyesülete (KOMCE) által megfogalmazott – a Komáromi Lapok 
és a Komáromi Városi Televízió arculatváltását segítendő – indítványunkat, amelyet megosz-
tottunk a Dunatáj olvasóival is. Mint írtuk: az indítványra az „egyesület” mindmáig hiába 
várja a megszólítottak, az általunk arra illetékeseknek véltek – tisztelt polgármester úr, tisztelt 
képviselő-testület – visszajelzését. Indítványunkat még 2017-ben adtuk be a lapban közölt ter-
jedelemben, de mindmáig nem tudjuk, hogy a megszólítottak foglalkoztak-e vele.
Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy 
a KOMCE legutóbbi összejövetelére – bár sze-
mélyes meghívásra – eljött a COM-MEDIA 
Kft. ügyvezető igazgatója, ifj. Batta György. 
Hosszasan elbeszélgettünk az indítványban fel-
vetett kérdésekről, hangsúlyozva a Komáromi 
Lapok hetilapként való megjelenését, ezáltal 
biztosítandó városunkban az információáram-
lást. Ugyanis, az idősebb korosztály többsége 
még ma sem a világhálóról tájékozódik. Külön-
ben is, egyelőre megoldatlan a polgári társulá-
sok által szervezett rendezvények meghívóinak 
– plakátjainak városban való kihelyezése is. Ez 
is megoldásra vár!
A beszélgetésből kitűnt, hogy a KOMCE jó 
helyen kopogtat, hiszen az is kiderült, hogy a 
helyi média berkeiben – Komáromi Lapok, Vá-

rosi Televízió – bárminemű változtatásról szóló 
döntés a képviselő-testület kezében van. Éppen 
ezért, továbbra is az illetékesektől várjuk a visz-
szajelzéseket – döntéseket. Továbbá: senki se 
vegye rossz néven, ha a KOMCE – a jobbítás 
szándékával – további „indítványokkal” fordul 
a város választott képviselőihez, kéri és elvárja, 
hogy a testület foglalkozzon az általa felvetett 
gondokkal és jelezzen vissza írásban, vagy (a 
téma megvitatására) az „ügyben” legilletéke-
sebbek jöjjenek el a KOMCE összejöveteleinek 
valamelyikére. A KOMCE összejöveteleit ál-
talában minden hónap 2. hétfőjén 17 órai kez-
dettel tartja a CSEMADOK Városi Szervezete 
Kossuth téri székházában.

Stirber Lajos
Pro Urbe-díjas

Jókai-díj 2019
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom)

és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága 
(Budapest)

pályázatot hirdet:
A pályázat címe: Jókai-díj 2019
A pályázat beérkezési határideje: október 31.
A pályázatról:
a. Az irodalmi pályázat témája: „Komárom irodalmi vonatkozásai 
a 18. és 19. században”
b. Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi 
írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, terjedelme nem ha-
ladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell 
lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, 
amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasz-
nált források pontos jelölését.
c. A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csa-
tolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhető-
sége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem 
jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. 
A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2019, pályázat”.
d. A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jel-
igével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani 
az alábbiakban megadott címek valamelyikére.
e. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati 
kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.
f. A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek 
közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legké-
sőbb 2019. január 22-ig hozza meg döntését.
g. A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványla-
pon elhelyezett festett gipszmásolata.
h. Az elismerés 2019 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkal-
mából, Révkomáromban kerül átadásra.
i. A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszín-
vonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. 
A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első 
felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 2019” an-
tológiában való megjelentetést tartalmazza.
A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem kül-
dik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem 
nyerheti el újból a díjat, de írása megjelenhet az évkönyvben.

Levélcím:
Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie

Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
Palatínova 13 (Nádor utca 13.)

945 01 Komárno, Szlovákia
Falvak Kultúrájáért Alapítvány

Gidófalvy út 29.
1134 Budapest
Magyarország

Gútán is megemlékeztek
a szláv hittérítőkről

Felvételeinken Horváth Árpád 
polgármester, Litvai Ondrej 
(jobbról), Nagyová Žofia és az 
énekkar, a koszorúzás pillanatai 
és a résztvevők láthatók

Bartal Károly Tamás 1933. augusztus 28-án született Kar-
ván. 1953-ban Párkányban érettségizett, a teológiát Pozsony-
ban végezte, hatvan évvel ezelőtt, 1958. júliusában szentelték 
pappá. 1960-ban Körmöcbányán és Besztercebányán, 1961-
ben Érsekújvárott káplán. 1970-ben Köbölkúton plébános 
lett, 1977-ben Érsekújvár esperesplébánosává, 1986-ban pe-
dig a pozsonyi szeminárium rektorává nevezték ki. 1990-ben 
Jászóvárott a premontrei rend apátja lett és 2009-ig vezette 
a közösséget. Június 29-én szülőfalujában, Karván mutatta 
be gyémántmiséjét.  Kép: Dunakorzó Karván

Európa védőszentjei, Ciril és Metód ünnepén a Szent 
Rozália-emlékparkban Horváth Árpád polgármes-
ter és Litvai Ondrej, a Szlovák Kultúra Baráti Tár-
saságának elnöke mondott ünnepi beszédet, kiemel-
ve a két hittérítő érdemeit, hogy a szláv népeket a 
kereszténység felvételéig vezették. A beszédek és az 
ősi szláv Miatyánk eléneklése után az ünnepség a 
művelődési házban folytatódott.

Együttesen tudjuk biztosítani jövőnket, egyedül biztosan elveszünk
(Befejezés az 1. oldalról)

Kövér László véleménye sze-
rint, ha van egy olyan külső 
fenyegetés, amely 
mindannyiunk nem-
zeti létét fenyegeti, 
akkor érdemes len-
ne azon elgondol-
kodnunk, hogy itt, 
Közép-Európában 
vegyük komolyan 
azt, hogy történelmi 
múltunkból nagyon 
sok minden össze-
köt bennünket. Po-
tápi Árpád János 
államtitkár felszóla-

lásában egyebek mellett az el-
múlt négy év nemzetpolitikai 
eredményeiről szólva elmond-

ta, hogy 2010 
egy alapvető 
nemzetpoliti-
kai fordulatot 
hozott, 2014-re 
pedig megte-
remtették azt 
a keretrend-
szert, amely-
re alapozva a 
nemzetpolitika 
máig dolgozik, 
s elindították 
tematikus éve-
ik sorozatát is. 

Az államtitkár jövőbeli terve-
ikkel kapcsolatban elmondta: 
egyetlenegy magyar ember-
ről sem mondanak le, tovább 
akarják erősíteni a magyar 
identitást Magyarországon, a 
külhonban és a diaszpórában 
egyaránt.
Menyhárt József, az MKP 
elnöke kiemelte, hogy a ta-
valy őszi megyei választások 
eredményeként megtartották 

azt az erőt, amelyet addig kép-
viseltek. Említette a Minority 
SafePack kezdeményezést, 
amelynél a felvidéki magyar-
ság megmutatta, hogy nem 
alvó közösség, hiszen 68 ezer 
aláírást gyűjtöttek össze. A 
szlovák kormány-
koalíció intézke-
déseiről szólva 
kijelentette, hogy 
ezek a többnyire 
látszatlépések „di-
cséretesek, de nem 
elégségesek.”
A felvidéki ma-
gyarság legna-
gyobb problémái 
között említette a 
növekvő asszimi-
lációt, a magyar 
társadalom elöre-
gedését, az alacsony népsza-
porulatot, valamint a „rej-
tőzködést”, vagyis azt, hogy 
a felvidéki magyarok egyre 
jelentősebb rétege nem meri 
felvállalni hovatartozását, 
nemzeti identitását. A jövő-
ről beszélve kiemelte, hogy 

az MKP elkezdte az új arcok 
keresését, az ősszel sorra ke-
rülő helyhatósági választások 
összefüggésében pedig civil 
összefogásról beszélt. Rámu-
tatott arra, hogy az MKP Bu-
gár Béla mögé nem tud és nem 

is akar beállni 
Az MKP elnöke 
beszélt arról is, 
hogy azokon a 
te lepüléseken , 
amelyeket a párt 
polgármesterei 
irányítanak, az 
a cél, hogy eze-
ket a pozíció-
kat továbbra is 
megőrizzék. Ott 
azonban, ahol ez 
nem lehetséges, 
arra törekednek, 

hogy minél erősebb és felké-
szültebb csapatot juttassanak 
be az adott önkormányzatba. 
Menyhárt József szólt a jövő 
évi elnökválasztásról is, ki-
jelentve: az MKP továbbra is 
abban gondolkodik, hogy ön-
álló jelöltet indít.
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MESTO KOLÁROVO
Kostolné námestie č. 1, 946 03 

Kolárovo
Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 
906/2018-A/1 zo dňa 26.03.2018 

v y h l a s u j e
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného 

zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľ-
ností vo vlastníctve Mesta Kolárovo ved. na LV č. 4941

v k. ú. Kolárovo, parcely reg. „C”:
* časť pozemku s parcelným číslom 28445/3 – druh pozem-

ku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3310 m2 na základe 
geometrického plánu č. 44250207-9/2018 zo dňa 23.05.2018 s 
vyvolávacou cenou 8,- €/m2.
Bližšie informácie, znenie súťažných podmienok, vzor súťaž-

ného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné zís-

kať:
* na adrese: Mestský úrad v Kolárove, Kostolné nám. 1, 946 03 
Kolárovo, I. posch. č. dv. 22
* na internetovej stránke: www.kolarovo.sk
* e-mailom na adrese: info@kolarovo.sk
* na telefónnom čísle: 035/7900911
Lehota na predloženie návrhov končí dňa 03. 08. 2018 o 12,00 
hod.
Termín vyhodnotenia OVS 07. 08. 2018 o 9,00 hod. na Mest-
skom úrade v Kolárove.
V Kolárove, dňa 04.07. 2018

 Árpád Horváth,
primátor mesta Kolárovo

GÚTA VÁROS
Templom tér 1, 946 03 Kolárovo

Gúta városa a képviselő-testület 2018. március 
26-ai 906/2018-A/1 sz. határozata értelmében

versenytárgyalást hirdet
a Kereskedelmi törvénykönyv 281-288 § alap-
ján Gúta kataszterében a 4941 sz. tulajdonla-
pon „C” regisztrációban vezetett 28445/3-as 

parcellaszámú, „beépített terület” besorolású 
telek 3310 m2 nagyságú részének eladására a 

44250207-9/2018 -as számú
vázrajz alapján.

A versenytárgyaláson résztvevők által benyújtott árajánlat mi-
nimális összege: 8,- €/m2.
Közelebbi információt a versenytárgyalás feltételeiről a:
* Gútai Városi Hivatal, Templom tér 1., 946 03 Kolárovo, I. 
emelet, 22-es irodájában
* Interneten: www.kolarovo.sk
* E-mail címen: info@kolarovo.sk
* Telefonon: 035/7900911 nyújtanak.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 3., 12 óra

A versenytárgyalás kiértékelésének időpontja: 
2018. augusztus 7-én 9 órakor a Gútai Városi Hivatalban.
Gúta, 2018. július 4.

Horváth Árpád
Gúta polgármestere

Egy újabb hozzászólás
a város jobbításának 

szándékával

Meg vagyunk győződve: ha 
a mindenkori városvezetők 
és a polgároktól bizalmat ka-

pott képviselők az eddiginél 
sokkal többen foglalkoznának 
Komárom történelmével – ér-
tékrendjüket abba a „szellemi 
folyamatba” építenék bele, 
amelyet a nagy elődök elindí-
tottak – sok kérdésre választ 
kaphatnának, sokkal többek 
számára tetsző városarculatot 
formálhatnának; házat is csak 
alapra lehet építeni.
Örvendetes például, hogy a 
Komáromi Napok szervezői 
évről évre gazdagabb (bár talán 
a kevesebb több lenne) rendez-

vényt, „koncertet” kínálnak, 
de nem igazán élvezhető a – 
több színpadról azonos időben 
áradó áthallás, az egymásba 
vegyülő – sokszor zenei egy-

veleggé váló hangzavar. Vagy! 
Sokunknak a Komáromi Na-

pok legszebb zenei élménye a 
CONCORDIA vegyes kar – a 
kiváló gútai orgonaművész, 
Nagy István közreműködésé-

vel – a Szent András-bazili-
kában adott csodálatosan szép 
hangversenye volt. Azonban 
etikátlan és nagyon zavaró 
volt, hogy a komáromi zene-

szerző, Beliczay Gyula Misé-

jének és Furier Requiem-jének 
áhítatába mindvégig „bele-

rondítottak” a templom előtti 
bódékra felaggatott csilingelő 
„akármik”. Csak egy kis jó ér-
zés kellett volna ahhoz, hogy 
a templom közelébe ne kerül-
jön bódé. Mi, akik a nemesebb 
zenét is igényeljük, úgy érez-

zük (hasonlóan a decibelekre 
igényt tartókhoz), nekünk is 
jogunk van egy hangversenyt 
zavartalanul élvezni, illetve 
a szervezőknek kötelességük 
lenne azt számunkra is (egyéb-

ként adófizető polgárok számá-

ra) biztosítani.
Apropó, bódék! Mi, a koráb-

ban született komáromiak 
többsége, egyenesen kegyelet-
sértőnek tartjuk a város egye-

düli terének, a Klapka-térnek 
boros–kolbászos bódékkal 
való bármikori betelepítését. 
Ha a városatyák vennék a fá-

radságot és beleolvasnának 
Komárom „krónikájába”, tör-
ténelmébe, bizonyára felhagy-

nának a tér bebódézásával. 
Megtanulhatnák, hogy Ko-

máromban a tömegszórakoz-

tatás mindenkori színhelye az 
Anglia, azaz Angol-park volt. 
Hajdan ott állt a városi lovarda 
(1889-ben abban 800 énekes-

sel országos kórustalálkozót 
is rendeztek), és a zenepavilon 
is, amelyben a helyőrség zene-

karai szolgáltatták a térzenét. 
Városunk hírneves szülötte, 
Lehár Ferenc édesapja is a ze-

nepavilon előtti sétányon vo-

nuló hölgyek között látta meg 
Neubrandt Krisztina kisasz-

szonyt, s mint az dr. Szénássy 
Zoltán Lehár című könyvében 
olvasható: „…alig pár heti is-

meretség után már kérőként 
jelentkezett a jómódú Neub-

randt-háznál.
Más! De sokan vannak azok 
is, akik az egykori „május el-
sejék” megélőiként még kell, 
hogy emlékezzenek: a felvo-

nulók a kötelező felvonulást 
követően nem a Klapka-téren 
söröztek-boroztak, ették a sült 
kolbászt meg a lacipecsenyét, 
hanem az Anglia-parkban.
Presser–Sztevanovity gyö-

nyörűséges meséjének, a Pad-

lásnak dala csendül fel ben-

nem: „Mert kell egy hely, hol 
emlékünk majd élni fog…”, 
mert Komáromban kell egy 
hely, mely szent és sérthetet-
len, hol Komárom nagyjainak 
emléke élni fog; valljuk, mi 
lokálpatrióták, sokan. Ahova 
(szerintünk), nem illenek a bó-

dék, s csakúgy nem odavalók 
a mindenféle odaerőszakolt 
„ingyencirkuszok”. Az Angol-
park mellett sok más, a Klapka 

térnél kevésbé patinásabb – a 
Tiszti pavilon előtti tér, a pa-

vilon szabadtéri színpada, az 
Európa-udvar, a Lehár-park; és 
bizonyára másokban még jobb 
ötletek is felmerülnek. A Klap-

ka téren szerintünk elképzelhe-

tő lenne, egy-egy nagyszabású, 
klasszikus zenei koncert, vagy 
például a helyi művészek, a 
Komáromi Kamarazenekar Le-

hár-hangversenye.
És még valami: helyi művé-

szeink is pénzből élnek, a fel-
lépők jutalmazását ne az szabja 
meg, hogy ki jött Pestről vagy 
Pozsonyból, esetleg máshon-

nan, hanem az, hogy mit pro-

dukál, mennyire színvonalas a 
műsora!

Stirber Lajos
Pro Urbe-díjas

Új mesterképzést indít a nyitrai KeTK:

Regionális
idegenforgalmi
menedzsment

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai 
Tanulmányok Karának Idegenforgalmi Tanszéke felvételt 
hirdet Regionális idegenforgalmi menedzsment magiszte-
ri tanulmányi programjára, mely a Regionális idegenfor-
galom alapképzési szak folytatása. A képzés Szlovákiában 
egyedülálló, ugyanis magyar-szlovák, kétnyelvű elméleti 
oktatást és háromhónapos összefüggő szakmai gyakorlatot 
biztosít hallgatóinak. Mit mondanak az abszolvensek?
Szüllő Viktória a 2015/2016-
os akadémiai év abszolvense 
szerint „színvonalas és magas 
szintű az oktatás, gyakorlaton 
alapulóak a tanulmányok, a 
környezet pedig kellemes és 
modern”. 

A Közép-európai Tanulmá-

nyok Karának új épületét több 
hallgató is kiemelte értékelés-

ében:
„Modern környezet, professzi-
onális színvonal, egyedülálló 
gyakorlatorientált képzés és 
mindemellett családias hangu-

lat – számomra ezek a tényezők 
voltak igazán fontosak, amikor 
a regionális idegenforgalom 
tanulmányi program mellett 
döntöttem!” – mondta Császár 
Aladár, aki a 2015/2016-os 
akadémiai évben diplomázott. 
A tanulmányi program egyik 
legfontosabb része a gyakor-
latorientált képzés, amelybe 
külső szakemberek is bekap-

csolódnak. Bugyi Ágnes, a 
2016/2017-es akadémiai év 
abszolvense így nyilatkozott: 

„Sokszor kaptunk lehetőséget 
arra, hogy a kötelező tanórá-

kon túl sikeres szakemberekkel 
találkozzunk, akik a turizmus 
különböző területein dolgoz-

nak. Ezt szolgálták például a 
terepgyakorlataink is – jártunk 
Hévízen és a Tátrában is. Na-

gyon hasznosak voltak az itt 
szerzett tapasztalataink.”
A hazai és külföldi szállodákat, 
utazási irodákat, termálfürdő-

ket, valamint turisztikai szer-
vezeteket is magába foglaló 
partnerhálózatunknak köszön-

hetően hallgatóink szakmai 
előadások, szemináriumok, 
tanulmányutak és egy három-

hónapos, összefüggő szakmai 
gyakorlat segítségével bővít-
hetik elméleti tudásukat. Ab-

szolvenseink közül többen az 
említett partnerintézmények 
valamelyikében találták meg 
álmaik állását. 
Olcsváry László, a Mercure 
Bratislava Centrum szálloda 
vezérigazgatója is aktívan be-

kapcsolódik a programba. „A 
regionális idegenforgalom ab-

szolvensei ma kollégáim körét 
bővítik és csapatom stabil tag-

jai” – mondta.
A tanulmányi program növeli 
a Te esélyeidet is a munka-

erőpiacon, jelentkezz még ma 
a Regionális idegenforgalmi 
menedzsment mesterképzésre 
a https://www.fss.ukf.sk ol-
dalon, vagy küldd el jelentke-

zésedet az összes szükséges 
melléklettel együtt a Fakulta 
stredoeurópskych štúdií UKF 
v Nitre, Dražovská cesta 4, 
949 74 Nitra címre. 

A jelentkezési határidő
2018. augusztus 15-én 

zárul!

Értékes római kori leletre bukkantak a régészek
Nyolchektárosra bővül

a dél-komáromi régészeti park
Szinte már hagyomány, hogy júniusban kezdődnek és ősszel 
fejeződnek be az ásatási munkálatok Dél-Komáromban. A 
Komáromi Klapka György Múzeum munkatársai és az ELTE 
ókori régészeti tanszékének régészei 1992 óta folytatnak min-
den nyáron ásatásokat Brigetio területén.
Az elmúlt hetekben a régészek 
egy 25 méternyi hosszú római 
kori csatornát találtak a Molaj 
városrészen. Bartus Dávid, az 
ELTE adjunktusa elmondta, 
hogy 25 évig a Vásártéren zaj-
lottak a munkálatok, az egy-

kori polgárvárosi részen, ahol 
számos páratlan lelet került 
elő. Jelenleg a 25 éves kuta-

tás tudományos feldolgozása 
zajlik. Folyamatosan dolgozik 
egy csoport a régészeti leletek 
dokumentálásán. Az eredmé-

nyeket előreláthatólag két-
három év múlva könyvben is 
publikálni fogja az ELTE ókori 
régészeti tanszéke. Két év múl-
va a talált leleteket majd egy 
csaknem 8 hektáros szabadtéri 
régészeti parkban nézhetjük 
meg, ami a Brigetio Katonatá-

bor északi részén épül.
2014-ben a Komárom–Almás-

füzitő árvízvédelmi gát építé-

sénél egy római táborváros-

ra bukkantak a régészek. Az 
ásatás és a felfedezett értékek 
akkor szükségessé tették a gát 
nyomvonalának módosítását 
is. Azóta minden nyáron fel-
tárások zajlanak az érintett 
területeken. Június elejétől 

folytatódott a korábbi terüle-

tek feltárása, melyet az ELTE 
ókori régészeti tanszékének 
régészei és a Klapka György 
Múzeum munkatársai ezúttal is 
közösen végeznek.
A dél-komáromi önkormány-

zat tavaly nyert a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív 
Program pályázatán. A 270 
millió forintnyi forrásnak kö-

szönhetően 2020-ra szabadtéri 
régészeti park épül a Brigetio 
Katonatábor északi részén. 
Első körben a park látogató-

központjának helyén kezdték 
meg az ásatásokat, hogy itt 
később az építkezés elindul-
hasson.

Folytatódnak a dél-komáromi ásatások

Két hangverseny a Klapka 
téren. No comment.

Tanultak belőle?
Nem hiszem. Ugyanis ez nem jellemző Komárom vezetésére, 
képviselőire. A billenőhíd javítása miatti közlekedési káosz ké-
sőbbi elkerülése miatt viszont elvárható lenne, hogy a sziget 
főútját mielőbb kiszélesítsék, a szűkületek előtt megfelelő (gö-
dör nélküli) leállókat építsenek ki. Meggondolandó lenne az is, 
hogy a műjégpályától egyirányúsítani kellene a hajógyári me-
dence melletti töltést (amit ideje lenne szalagkorláttal is ellátni). 
Bármikor előfordulhat, hogy megismétlődik az idei eset, amikor 
a csapóhíd javítása miatt bedugul az Erzsébet-sziget. És az se 
legyen senki számára közömbös dolog, hogy a szigeten élnek 
emberek, akiknek szintén joguk van a nyugodt életre...

Tény, hogy mind a „város”, mind a polgári társulások kezde-
ményezése által, egyre gazdagabb kulturális és sportélet zajlik 
Komáromban. Ennek ellenére, mindmáig sokan állítják: eb-
ben a városban nem történik semmi, nincs hova menni. Így 
csak az beszélhet, aki minden iránt közömbös, sajnos sem a 
közélet, sem a kultúra, sem a sport iránt nem él benne igény. 
Igaz, a városban a hiányos információáramlás következtében 
sokakhoz nem jut el a (hála Istennek egyre sokasodó) rendez-
vények – események híre. Ennek a gondnak megoldása egyre 
sürgetőbb feladat! (De erről már szóltunk.)
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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

Tán igaz sem volt...

humor-csokor
Az öreg paraszt kint szánt a falu határában. Odamegy 
hozzá a szomszédja:
– Hé, szomszéd, a felesége megszökött a kováccsal!
Az öreg nem szól semmit, csak szánt tovább.
– Hallotta, mit mondtam? Nem megy utánuk?
Mire az öreg a válla fölött odaszól:
– Előbb a munka, aztán a szórakozás!
– Apa! Ki volt az a bácsi, akit a villamoson megöleltél?
– Nem tudom Alehandrókám, de mindjárt megnézzük a 
pénztárcáját!

A pesszimista az alagútban a sötétséget látja, az optimista 
a fényt. A realista a vonat lámpáit. A mozdonyvezető pe-
dig három hülyét a síneken…

– Doktor úr, mielőtt elkezdte a boncolást, ellenőrizte az 
egyén pulzusát?
– Nem.
– Ellenőrizte a vérnyomását?
– Nem.
– Tehát lehetséges, hogy az egyén életben volt, amikor 
elkezdte boncolni?
– Az egyén agya az asztalomon volt egy üvegtartályban, de le-
hetséges, hogy életben volt és ügyvédként praktizált valahol...

Növényvédelem
Nyári teendők a kertekben

Július folyamán folyamatosan 
szedjük a megérett termést és 
távolítsuk el a beteg növényi ré-
szeket, hogy ne alakulhassanak 
ki olyan gócok, ahonnan elterjed-
hetnek a különböző fertőzések. 
Termésszedés után lehetőleg per-
metezzünk tejjel vagy mikromeli-
orittal, hogy segítsük a sebek gyó-
gyulását. Ezután mindig hagyjunk 
kellő időt a sebek gyógyulásához, 
a következő öntözés előtt.
Azoknál a növényeknél, ahol a 
termést egy menetben takarítjuk 
be, a szedés után közvetlenül álta-
lában nincs idő azonnal eltávolí-
tani minden növényi maradványt 
a területről, pedig ez igen fontos 
feladat. Lehetőség szerint minél 
hamarabb végezzük el! A felsza-
baduló területre mielőbb vessünk 
másodnövényt vagy zöldtrágyá-
nak való növényt. Nagyon jól 
alkalmazható zöldtrágyaként a fa-
célia vagy más néven a mézontó-
fű. Gyökerének fonálféreg-pusztí-
tó hatása a büdöskéével vetekszik, 
így gyökérzöldségek vetése előtt 
mindenképpen célszerű beiktatni 
a vetésforgóba. A hatás akkor a 
legerőteljesebb, ha teljes virág-
zás után közvetlenül zúzzuk le, 
és utána minél hamarabb befor-
gatjuk a talajba. Virágzáskor sok 
hasznos rovart vonz a területre, és 
nagyon jó méhlegelőt szolgáltat. 
A facélia kedvező tulajdonságai 
közé tartozik kiváló gyomelnyo-
mó képessége is. A répaféléken 
kívül igen jó előveteménye még 
a paradicsomnak és a burgonyá-
nak is. Viszont pillangósok után 
ne vessük. 1000 m2-re 1 kg mag 
szükséges.
Sokan kértek tanácsot bio-nö-
vényvédőszerekre. Íme néhány 
ajánlatunk: A káposztaféléknél 

általában a különféle lepkehernyók 
okoznak problémát ebben az idő-
szakban. Ellenük készíthetünk bo-
dzahajtásból, gilisztaűző varádics-
ból és fehérürömből főzetet, amihez 
a tapadás fokozása miatt praktikus 
egy kevés káliszappant adni. Ez a 
keverék a levéltetvek szaporodását 
is megakadályozza. Levéltetves fer-
tőzés kezdetén sikerrel alkalmazha-
tók a különféle kőzetőrlemények 
vagy a fahamus porozás. Ezeket 
még a levéltetű-telepek kialaku-
lása kezdetén kell alkalmazni. A 
későbbiekben már csak a szappa-
nos permetezések adnak megfelelő 
eredményt.
A rövid tenyészidejű káposztafé-
lék betakarítása után ne hagyjunk 
növényi maradványokat a talajon. 
A hosszú tenyészidejű káposztafé-
léknél a káposzta-bagolylepke ellen 
védekezzünk. Ez a kártevő július-
ban és augusztusban rajzik. A meleg 
időjárás elősegíti a szaporodását. A 
palánták köré nyirkos fahamut, dur-
va homokot terítsünk. Távoltartó 
növényként a mentafélék, izsóp, 
kakukkfű, zsálya, rozmaring vált 
be. Permetezzünk varádicsteával, 
kenőszappanos vízzel, az engedé-
lyezett szerek közül a Bacilus thu-
ringiensis, piretetrin hatóanyagú-
akat használjuk. Előnyös a vegyes 
kultúra zellerrel, paradicsommal.
Káposztalégy ellen gallérozzuk fel 
a palántákat, amely a nőstények pe-
terakását akadályozza. Fahamuzás 
és kőzetőrlemény kiszórása, és ke-
nőszappanos permetezés hatásos e 
kártevővel szemben. Rajzása július 
közepétől szeptember közepéig tart, 
ebben az időszakban permetezzük a 
gyökérnyakat kenőszappanos víz-
zel.
Burgonyabogár ellen kőzetőrle-
ménnyel, gipszporral való porzás 

az ajánlott, valamint a réztartalmú 
szerek és a bazsalikomlé is riasztó 
hatásúak. Közvetlen védekezés-
kor piretrin készítmények és Ba-
cilus th. hatóanyagú szer. Elhárító 
növényként alkalmazható a torma 
és az árvacsalán.
Burgonyavész (fitoftóra) ellen a 
kender nyújt védelmet. Csalánlé-
vel, zsurlólével, hagymahéjteával 
ajánlott permetezni, kőzetőrle-
ménnyel porozni. A paradicsom-
nál is jelentkezhet, ekkor tejes 
vízzel (10 x-es hígításban) per-
metezzünk. A paradicsomban 
és a burgonyában a szeptoriás 
levélfoltosság és a baktériumos 
levélfoltosság ellen réztartalmú 
szereket használjunk.
A hagymalégy második nemze-
dékének lárvái júliusban, augusz-
tusban a talajszint alatt berágják 
magukat a hagymába. A sorokat 
szórjuk be kőzetőrleménnyel, il-
latfedésre varádicsot használjunk. 
Riasztó növénye a sárgarépa.
A hagymamoly második nemze-
déke júliusban és augusztusban 
repül, a levélen át a hagymába 
rágják magukat a hernyók. Köz-
vetlen védekezésnél zsurlóleves 
öntözés mellett használjunk a 
hernyók ellen kenőszappanos ol-
datot.
A sárgarépalégy második nem-
zedékének rajzása június közepe 
és július közepe között van. Lo-
csoljuk a növényeket varádiccsal, 
fehérürömmel, hagymahéjteával 
illatfedés céljából. Létesítsünk 
vegyes kultúrát hagymafélékkel. 
Ragacsos sárgalapokkal gyérít-
hetők. 
 – la –

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

Tel.: 0905 948 305

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Félő, hogy újból hatalmá-
ba keríti a vásárlási őrület. Képtelen határt szabni a költekezés-
nek és ehhez most jó ürügy az újra visszatérő nyár. Valóban úgy 
érzi, hogy nincs egy rongya, amit felvehetne. Legszívesebben 
kidobná az összes ruháját és újakat vásárolna magának.
HALAK (február 21. – március 20.) Ne próbálja meg elke-
rülni a partnerével esedékes beszélgetést, mert a folyamatosan 
elfojtott frusztráció felgyülemlik és a bolhából végül elefánt 
lesz. Igyekezzen világosan megfogalmazni, hogy mi is bántja 
és mire lenne szüksége, csak így találhatnak mindenkinek jó 
megoldást.
KOS (március 21 – április 20.) Szívesen rendelkezik mások 
idejével, különösen azokét szereti beosztani, akikkel vagy aki-
vel együtt él. Ne akarja megmondani, ki mikor mit csináljon, 
mert ezzel csak ellenkezést vált ki. Tisztelje meg annyival a 
másikat, hogy megadja neki a szabad választás lehetőségét és 
máris könnyebben alkalmazkodnak majd egymáshoz.
BIKA (április 21. – május 20.) A konfliktusok önmagukban 
nem jelentik azt, hogy ki kellene lépnie egy kapcsolatból, hi-
szen ez sokkal inkább annak a jele, hogy képesek felismer-
ni, ha valamilyen problémájuk van és beszélnek róla. Az már 
elgondolkodtatóbb, ha nem találják a közös nevezőt és nem 
tudnak megegyezni.

IKREK (május 21. – június 21.) Vigye keresztül akaratát 
még akkor is, ha erőszakosnak tartják emiatt, vagy veszít a 
népszerűségéből. Legyen egy kicsit önzőbb, mert senkinek 
sem jó, ha csak magára kényszerít egy szerepet, de való-
jában valami egészen másra vágyik. Csak akkor kaphatja 
meg, amit szeretne, ha őszinte.
RÁK (június 22. – július 22.) Ha csak egy mód van rá, in-
duljon útnak, menjen a családdal kirándulni! Ezzel minden 
bizonnyal örömet szerez mindenkinek, főként mert újra le-
hetőségük lesz igazán együtt lenni, hiszen az utóbbi időben 
sem fizikailag, sem érzelmileg nem voltak közel egymás-
hoz.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Megvannak a 
módszerei arra, hogyan hívja fel magára azok figyelmét, 
akiket meg szeretne hódítani. Ezek most is működnek, ki-
választottja máris észrevette önt és azon töri a fejét, hogyan 
tudna közelebb kerülni önhöz. Erotikus kisugárzásának ne-
héz ellenállni!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Azt gondolja, hogy 
olyan fantasztikus az ötlet, amit kiagyalt, hogy valami biz-
tosan nem stimmel vele. A siker titka az, hogy azonnal cse-
lekednie kell ötletei sugallata alapján, amint azok kikristá-
lyosodnak önben. Belső megérzései és intuíciója kiválóan 
működnek, hagyatkozzon rá!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ne érezze ma-
gát tökéletlennek partner híján. Vannak olyan időszakok 
az ember életében, amikor inkább befelé fordul, önmagá-
val foglalkozik, és ez nem éppen kedvező egy párkapcsolat 
elindításához. Ezt az időt arra használja, amire való és ne 
meneküljön el előle!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ne utazzon, és ne 
vágjon bele nagyobb volumenű üzleti tranzakcióba, ez a hét 
ugyanis nem alkalmas ilyesmire. Várjon néhány napot és in-
kább kockázat nélkül tegye meg ugyanazt. Családi körben 
számíthat egy váratlan, pozitív fordulatra, ami sokaknak meg-
könnyebbülést hoz.
NYILAS (november 23. – december 21.) Hajlamos rá, hogy 
bármilyen apróságból gondot csináljon. Gondolja csak végig, 
mit okoz egy ilyen panaszáradat, kiben milyen érzést kelt és 
mennyi energiáját veszi el feleslegesen ahelyett, hogy azonnal 
a megoldást tudná keresni. Legyen éberebb, vegye észre ezt a 
viselkedésmintát!
BAK (december 22. – január 20.) Ne akarjon állandóan bűnbak 
vagy mártír lenni, ne vállalja olyan dolgokért a felelősséget, 
amiről nem tehet. Vigyázzon jobban az egészségére! Hasznos 
lenne ezen a héten mellőzni a túlzott alkoholfogyasztást – bár 
esténként egy pohárnyi vörösbor nem árt – és ha teheti, inkább 
hús nélküli ételeket válasszon.
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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

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

a Nagy soron (Veľký rad)!

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

Rekom & 
EvyTom
Rekonštrukcia 

bytov

Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570

 0948 622 051
905 450 570
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MŰSORA JÁNLAT
júl ius  14-től  20-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 ,  13.05 Éj jel -
nappa l  sz ü lők (a mer.) , 
14.10 Magá nü r üg y 
(a mer.) ,  16.20 Vu k (ma -
g ya r) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 Hog ya n vesz í t sü n k 
el  eg y pasi t  10 nap a la t t 
(a mer.) ,  21.25 A nyá m 
nya ká n (a mer.) ,  23.30 A z 
á tok (a mer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 12.50 
Döglöt t ak ták (amer.), 
13.50 A száll ító (amer.), 
15.00 Hadak út ján (amer.), 
18.00 Híradó, 18.55 1 
perc és nyersz!, 20.10 A 
hihetetlen család (amer.), 
22.30 Törvényre törve 
(amer.), 0.30 A professzor 
(amer.)

RTL II
9.30 Tom és Jerry (amer.), 
10.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 A szállító 
(kanadai-amer.), 13.00 Mo-
dern Hamupipőke (amer.), 
15.00 The Fashion Hero, 
20.00 Bérgyilkosék (amer.), 
22.00 CSI: Miami helyszí-
nelők (amer.), 23.00 Gyö-
nyörű és veszélyes (amer.)

M2
11.20 Gógyi felügyelő, 
12.40 A nagy ho-ho-ho-
horgász, 13.25 Bobby 
és Bill , 14.50 A herceg 
medvebőrben, 16.40 Mici-
mackó, 18.15 Röplabdázó 
csodakutya (amer.), 20.15 
Ki ez a lány (amer.), 21.05 
Én vagyok it t , 22.45 MR2 
Akuszt ik a Müpából, 1.10 
Több, mint egy éjszaka 
(német)

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 Tap -
pa ncs ,  a  mes te rde tek ív 
(német) ,  13.55 A remény 
vág t ája  ( ka nad a i-a mer.) , 
15.30 Feke te  g yémá ntok 
(mag ya r) ,  17.0 0 Gasz t-
roa ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.35 Én ,  a  séf  (f r a nc ia) , 
21.05 Fa n ny és  A lexa n -
der  (svéd),  22 .35 Tót h 
Já nos (mag ya r)

Duna World
11.25 Fér jet keresek (ma-
gyar), 13.20 Ismer tem 
egy szentet , 14.50 Balato-
n i nyár, 16.50 Hétvégi be-
lépő, 18.50 Térkép, 19.20 
Ízőrzők, 21.35 Nyáron 
egyszer ű (magyar), 23.20 
Tóth János (magyar)

Pozsony 1
11.50 Mit tudom én, 
13.25 A világörökség ré-
szei, 13.50 Miss Marple 
(angol), 15.30 Labdarú-
gó vb, 18.30 Építs házat, 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 21.25 
Talkshow, 22.20 Hek-
tor (amer.), 23.00 Harry 
(amer.), 23.45 Miss Mar-
ple (angol), 1.15 Bűnté-
nyek időszaka (olasz)
Pozsony 2
12.10 Horgászoknak, 
13.00 Kerékpározás, 
18.30 Esti  mese,  21.40 
Wolf Hall  (angol),  22.40 
A híd (svéd),  23.40 Lab-
darúgó vb

Markíza tv 
10.20 Bérgyilkos a szom-
szédom (amer.), 12.25 A 
pláza ásza (amer.), 14.10 
Derült égből Polly (amer.), 
16.15 A kismenő (amer.), 
18.20 Mulat az elit, 19.00 
Híradó, 20.30 Nagyf i-
úk (amer.), 22.35 Páros 
mellékhatás (amer.), 1.10 
Nagyf iúk (amer.)
JOJ TV
7.30 A sárga kutya ka-
landjai (amer.), 9.20 Az 
Oroszlánőrség (amer.), 
10.15 Viszlát, nagyi!, 
12.25 MacGyver (amer.), 
14.20 Egy bébiszitter nap-
lója (amer.), 16.45 Bű-
báj (amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Vasö-
köl (amer.), 23.20 A mély-
be rejtve (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 Tu-
cat jával olcsóbb (amer.), 
18.00 Tények, 18.55 Shrek 
(amer.), 20.50 Az ötödik elem 
(amer.-francia), 23.30 Az ide-
gen (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.20 A 
Muzsika tv bemutatja, 12.20 
Szívek doktora (amer.), 13.25 
A végzős buli (amer.), 15.35 
A negyedik (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 Cobra 11 (né-
met), 20.05 A varázslótanonc 
(amer.), 22.20 A szellemlovas 
(amer.)

RTL II
10.40 Jane Eyre (angol-
amer.), 13.00 Segítség, 
bajban vagyok!, 18.00 Bér-
gyilkosék (amer.), 20.00 
Szerelmlünk lapjai (amer.), 
22.30 Ízlések és pofonok 
(amer.), 0.35 Szerelmünk 
lapjai (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 Izzie 
nyomában (amer.), 20.15 
Ki ez a lány? (amer.), 
21.10 Négy szülő és egy 
gyerek (amer.), 23.45 Mit 
gondolsz , k i vagy?, 1.40 
Filmklub 

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Univerzum, 
14.15 Tárlatvezetés Por-
tugáliában, 14.45 Rex 
Rómában (német-olasz), 
15.40 Fekete gyémántok 
(magyar), 17.00 Hogy 
volt?, 18.35 Brown atya 
(angol), 19.30 Hölgyvá-
lasz (amer.), 21.20 Út a 
mennyországba (amer.-
izlandi), 22.55 Csak Is-
ten bocsáthat meg (angol) 

Duna World
11.10 Nyáron egyszer ű 
(magyar), 13.20 Nagyok, 
13.50 Másut t , 14.50 Új 
idők új dalai , 15.25 Ba-
latoni nyár, 18.55 Öt 
kont inens, 19.25 Hazajá-
ró, 20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 És az ég a v íz re rá-
hajolt ...,  23.00 Hogy volt?

Pozsony 1
12 .20 A v i lágörök ség ré -
sze i ,  12 .40 P rága vá ros 
bű nös embere i  (cseh), 
14.10 Agat ha Ch r i s t ie: 
Poi rot ,  16.0 0 Labd a -
r úgó vb,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 A pá r mai  kolos tor 
(ola sz-f r a ncia) ,  22 .10 A 
pá r mai  kolos tor  2  (ola sz-
f r a ncia)

Pozsony 2
9.40 A vi lágörökség ré -
szei , 13.00 Kerékpározás: 
Tour de France, 16.25 
Színészlegendák, 18.30 
Est i mese, 19.50 Hír-
adó, 20.10 Self r idge ú r 
(amer.), 21.45 Ki fél Vi r-
ginia Woolf tól? (amer.), 
23.50 Labdar úgás

Markíza tv
8.50 Zűrös majom (amer.), 
10.55 A kismenő (amer.), 
13.00 Ňuchač (ukrán), 
15.20 Nagyfiúk (amer.), 
17.35 Nap, széna, eper 
(cseh), 19.00 Híradó, 
20.30 Colombiana (amer.), 
22.40 Kampókéz (amer.) 

JOJ TV
9.05 Szünidő (szlovák), 
10.10 A kökénybokron 
túl (cseh), 11.50 A ten-
ger vadjai (amer.), 14.10 
Vasököl (amer.), 16.50 A 
nyaraló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Sport, 20.35 A 
célkereszten túl (amer.), 
22.35 Kommandó (amer.), 
0.35 The Signal (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 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A hegyi doktor újra rendel 
(német), 20.00 Pénzt vagy 
éveket!, 21.55 Ezek meg-
őrültek!, 23.20 Fegyver-
nepper (amer.), 2.20 Pánik 
(magyar)

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, 21.30 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, 0.45 Zorro (ko-
lumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.20 
A dunavirág mentőakció, 
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 Tommy és 
Tuppence for ró nyomon 
(amer.), 21.30 Kár tya-
vár (amer.), 22.30 NCIS 
(amer.), 23.20 Fábry

Duna World
11.20 Budapesti mesék 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Roma magazin, 14.25 
Család-barát, 15.25 Balato-
ni nyár, 17.20 Balatoni uta-
zás, 18.00 Gasztroangyal, 
19.00 Itthon vagy!, 19.30 
Hazajáró, 20.00 Mosolytár, 
21.35 Honfoglaló, 22.30 
Hacktion (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13,55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
holnapi újságok, 16.20 Úton, 
16.50 Egy lépés a menny-
ország, 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Oscar (amer.), 
21.50 A különleges ügyosz-
tály (szlovák), 22.55 Halha-
tatlanok (amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 12.25 
Vízilabda Eb, 14.00 A szlo-
vák futball törtéente, 15.30 
A természet ritkaságai, 
16.30 Tudományos maga-
zin, 18.30 Esti mese, 19.55 
Hírek, 20.10 Dokumentu-
f ilm, 20.55 Hátsó ablak 
(amer.), 22.45 Talkshow 

Markíza 
12.00 Monk (amer.), 13.55 
Cobra 11 (német), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
17.25 Reflex, 17.55 Csa-
ládi esetek, 19.00 Híradó, 
20.30 Ne szórakozz Zohan-
nal (amer.), 22.45 Halálos 
fegyver (amer.), 0.35 Monk 
(amer.), 2.15 Mama
JOJ TV
9.30 Rendőrök akcióban, 
10.35 Extrém átváltozások, 
12.30 Csillag születik, 14.00 
Barkács Kft., 16.00 Rend-
őrök akcióban, 17.00 Hír-
adó, 17.40 Igaz történetek, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 23.05 Ext-
rém átváltozások

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!, 
22.50 NCIS (amer.), 23.50 A 
szökés (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, 21.30 Szemfény-
vesztők (magyar), 0.05 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
13.25 Honfoglaló, 15.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
16.15 Erdészház Falkenau-
ban (német), 17.10 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
11.35 Oszlopos Simeon (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.25 Család-
barát, 15.25 Balatoni nyár, 
17.55 Gasztroangyal, 18.55 
Itthon vagy!, 19.25 Haza-
járó, 20.00 Banán, pumpa, 
kurbli, 21.35 Honfoglaló, 
22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
holnapi újságok, 16.55 Egy 
lépés a mennyország, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Csendőrtörténetek 
(cseh), 21.55 Nyom nélkül 
(francia), 23.35 Profik, 0.25 
Egy lépés a mennyország

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő pano-
ráma, 14.30 Tour de France, 
18.45 Esti mese, 19.50 Hír-
adó, 20.10 Riválisok, 21.05 
A cár gyilkosa (angol-orosz), 
22.45 Őrangyalok, 23.15 Éj-
szaka a levéltárban

Markíza tv
9.45 Két és fél férfi, 11.55 
Monk (amer.), 13.45 Cobra 
11 (német), 14.50 Jószom-
szédi viszonyok, 15.55 
Családi történetek, 17.00 
Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 
Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 
23.10 Családi történetek, 
0.05 Monk (amer.), 1.55 Fe-
leségcsere

JOJ TV
9.30 Rendőrök akcióban, 11.30 
Profik, 12.30 Csillag születik, 
14.00 Barkács Kft., 16.00 
Rendőrök akcióban, 17.00 
Hírek, 17.40 Igaz történetek, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Senki sem tökéletes, 
22.00 Jelszó, 23.00 Extrém 
átváltozások, 23.55 Snapped 
(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!, 22.50 
Az utolsó emberig (amer.-
francia)

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, 21.30 Privát ko-
pók (kanadai), 22.30 Szu-
lejmán (török), 0.10 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
13.25 Honfoglaló, 14.20 Az 
utolsó édenkertek, 15.15 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
16.15 Erdészház Falkenau-
ban (német) 17.10 A hegyi 
doktor (német), 18.00 Hír-
adó, 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Honfog-
laló, 20.35 Réztábla a kapu 
alatt (olasz), 22.20 Doctor 
Foster (angol), 23.25 Csak 
színház és más semmi (ma-
gyar), 0.25 Fábry

Duna World
11.45 Muslicák a liftben 
(magyar), 13.20 Nemzeti-
ségi műsorok, 14.25 Csa-
lád-barát, 15.25 Balatoni 
nyár, 17.20 Balatoni utazás, 
18.00 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 20.00 Nevetni 
kell, ennyi az egész, 21.35 
Honfoglaló, 22.25 Hack-
tion (magyar), 23.55 Min-
denki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
holnapi újságok, 16.25 Úton, 
16.55 Egy lépés a menny-
ország, 17.50 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Keselyűk karmaiban 
(amer.), 22.05 A besúgó 
(amer.), 23.40 Profik, 0.25 
Egy lépés a mennyország

Pozsony 2
12.15 Kerékpározás, 13.00 
Riválisok, 13.55 Vízilab-
da Eb, 18.30 Esti mese, 
19.55 Híradó, 20.10 Univer-
zum, 21.00 Zabriskie Point 
(amer.), 23.05 Őrangyalok, 
23.35 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv
10.00 Két és fél férf i, 11.50 
Monk (amer.), 12.45 Cobra 
11 (német), 14.50 Jószom-
szédi viszonyok, 15.55 
Családi tör ténetek, 17.00 
Híradó, 17.25 Ref lex, 
17.55 Családi tör ténetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Gyer-
mekrablók (német), 22.35 
Ňuchač (ukrán)

JOJ TV
9.30 Rendőrök akcióban, 
10.35 Extrém átváltozások, 
11.30 Profik, 12.25 Csillag 
születik, 14.00 Barkács Kft, 
16.00 Rendőrök akcióban, 
17.00 Híradó, 17.25 Igaz 
történetek, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Szünidő 
(szlovák), 21.55 Áll az alku!, 
22.55 Extrém átváltozások, 
23.55 Snapped (amer.), 0.55 
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!, 21.40 
Ezek megőrültek!, 23.20 
NCIS (amer.), 1.45 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, 21.30 Doktor 
Murphy (amer.), 0.05 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.), 
21.30 Én vagyok itt!, 22.40 
Odaát (amer.), 0.25 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie vidéki kony-
hája, 13.15 Honfoglaló, 
15.00 A múlt árnyékában 
(szlovák), 16.05 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 
Atyai pofonosztó (olasz), 
22.45 A Bagi Nacsa Show, 
23.45 Ridikül 

Duna World
11.35 Asszonyok (magyar), 
13.00 Híradó, 14.25 Csa-
lád-barát, 15.25 Balatoni 
nyár, 17.20 Balatoni uta-
zás, 18.55 Itthon vagy!, 
19.25 Hazajáró, 20.00 Sze-
nes Iván emlékkoncert, 
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 Nő-
vérek (német), 22.15 A 
korinthoszi csoda (német), 
23.45 Egy lépés a menny-
ország 

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 13.30 
A cápa, 14.30 Tour de Fran-
ce, 18.30 Esti mese, 19.50 
Hírek, 20.10 Apokalipszis, 
21.05 Halál Velencében 
(olasz), 23.10 Rendőrség, 
23.25 Őrangyalok, 23.55 
Éjszaka a levéltárban

Markíza tv
12.00 Monk (amer.), 13.50 
Cobra 11 (német), 14.55 Jó-
szomszédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.25 Ref-
lex, 19.00 Híradó, 20.30 Jó 
tudni, 22.40 Monk (amer.), 
1.30 Jó tudni
JOJ TV
9.30 Rendőrök akcióban, 
10.40 Extrém átváltozá-
sok, 11.35 Profik,  12.30 
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.) ,  22.30 
Extrém átalakulások, 
23.30 Snapped (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!, 22.50 
Számkivetett (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 Éjjel-
nappal Budapest, 21.40 Tök 
alsó (amer.), 0.00 A leskelő-
dő (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 Hol-
nap tali (magyar), 21.30 Én 
vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Zorro (kolum-
biai)

Duna tv
12.50 Jamie 30 perces ka-
jái, 13.25 Honfoglaló, 15.15 
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, 20.25 
Londoni randevú (angol), 
22.00 A legszebb dolog 
(francia), 23.55 Fábry

Duna World
11.35 Illetlenek (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.25 
Család-barát, 15.25 Balato-
ni nyár, 17.20 Balatoni uta-
zás, 18.00 Gasztroangyal, 
18.55 Itthon vagy!, 19.25 
Hazajáró, 20.00 Már egy-
szer tetszett!, 21.35 Hon-
foglaló, 22.30 Hacktion 
(magyar)

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.25 
Világörökségek, 16.45 Egy 
lépés a mennyország, 19.00 
Híradó, 20.30 Mit tudom 
én, 22.05 Úttalan utakon, 
22.35 James Bond (amer.)

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 14.30 
Tour de France, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Hely a házban (szlovák), 
21.15 A perszóna (svéd)

Markíza tv
12.05 Monk (amer.), 13.55 
Cobra 11 (német), 15.05 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi tör ténetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Csa-
ládi tör ténetek, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Nap, széna, pár 
pofon (cseh), 22.40 Dok-
tor és a vízilovak (cseh)
JOJ TV
11.45 Csillag születik, 
16.00 Rendőrök akcióban, 
17.40 Igaz történetek, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Minden, amit 
szeretek, 23.00 Bobby Z 
élete és halála (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július 14-én Örs
július 15-én Henrik, Roland
július 16-án Valter
július 17-én Endre, Elek
július 18-án Frigyes
július  19-én Emília
július  20-án  Illés
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Komáromban: a Lohner Róbert és Markovics Mónika, a 
komáromi Kulin Eduard és az ógyallai Pastorek Cynthia, a 
perbetei Jakab Attila és a komáromi Mažárová Silvia.

Árnyékolástechnika
és szerviz

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

Tel.: 0917 381 073

Vaníliakrémes meggyes 
süteménycsoda

Hozzávalók:
6 tojás
15 dkg cukor
25 dkg liszt
2 evőkanál cukro-
zatlan kakaópor
1 tasak sütőpor
1 csipetnyi só

A krémhez:
2 vaníliás puding-
por
4 evőkanál cukor

8 dl tej
30 dkg meggy

ELKÉSZÍTÉS:
A tojásokat kettéválasztjuk, a fe-
hérjéhez hozzáadjuk a csipetnyi 
sót és kemény habbá verjük. A 
sárgáját kikeverjük a cukorral, 
majd hozzáadjuk a lisztet és 
a kakaóport és összekeverjük 
a tojáshabbal. A hab ne törjön 
össze, különben nem jön fel a 
piskóta! 180 fokon 35-40 percen 
át sütjük. Közben a pudingport 
összekeverjük a cukorral és a 
tejjel, majd megfőzzük. Azért 
használunk kevesebb tejet, mint 
amennyi szükséges, hogy inten-
zívebb ízt kapjunk és sűrűbb le-
gyen a puding. Mikor elkészült, 
langyosra hűtjük és belekever-
jük a kimagvazott, apróra vag-
dosott meggyet. A piskótát ket-
tévágjuk, tortaformába tesszük 
és megkenjük a krémmel, majd 

rátesszük a tetejét. Tejszínha-
bot és meggyet halmozhatunk 
a tetejére. Két órán át a hűtő-
ben tartjuk, hogy a krém meg-
szilárduljon.

Elkészítése:
A hússzeleteket kiklopfoljuk, majd kisebb szeletkékre vágjuk. A 
hagymát és fokhagymát megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk. 
A húsokat Vegetával fűszerezzük, majd megforgatjuk lisztben 
mindkét felét.
Egy edény aljára 3-4 evőkanál olajat öntünk, majd rétegezünk: 
egy sor hús, megszórva hagymával és fokhagymával, majd ismét 
hús. Addig rétegezzük, míg a hozzávalók el nem fogynak. Fel-
öntjük annyi vízzel, hogy ellepje a húsokat. Lassú tűzön (1,5-es 
fokozaton) főzzük kb. 30-40 percig. Krumplipürével tálaljuk.

Hozzávalók:
1 kg sertéshús
1 nagyobb fej vöröshagyma
2-3 gerezd fokhagyma
Vegeta,
liszt
3 evőkanál olaj.

Párolt, szaftos hús
krumplipürével

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Ő már ott nyugszik,
ahol nincs fájdalom,
örök álmát őrizze
béke és nyugalom.

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk július 12-én,

halálának kilencedik évfordulóján
Horváth Gézára

Gútán.
Emlékét örökké őrzi

Domján József és családja

Összefogás Csicsó Piroskáért
A KANTHA DÓRA ALAPÍTVÁNY 
és IZSA KÖZSÉG június 13-tól au-
gusztus 12-ig adománygyűjtést szer-
vez a négy és fél éves Csicsó Piroska 
megsegítésére. Piroska az izsai Csicsó 
család tizenegyedik, legkisebb gyer-
meke, akinél a Pozsonyi Egyetemi 
Gyermekkórház Hematológiai és On-

kológiai Klinikáján leukémiát diag-
nosztizáltak. Piroskára hosszú és igé-
nyes kezelés vár. 
A pénzadományokat három perselybe 
gyűjtjük, ezek az izsai községházán, az 
izsai COOP Jednota üzletben és Szűcs 
István – Izsa 300 élelmiszerületében 
lesznek elhelyezve. Pénzadományaikat 

A KANTHA DÓRA ALAPÍTVÁNY 
számlájára is átutalhatják, számlaszám:
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2884 6182

Jelszó: Csicsó Piroska 
Bővebb információk:
Bulajcsík Klaudia tel. 0907 636 133
www.iza.sk * Kantha Mária tel. 0905 701 
005 * www.dorika.sk

Minőségi festést  
(KN és környéke)  

kedvező áron vállalok!
Tel.: 0918 536 650

* Háromszobás lakás kiadó 
Komáromban 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 Komár-
ne na parkovisku pred cintorí-
nom stála obeťou dopravnej 
nehody. Narazilo do mňa pri 
cúvaní motorové vozidlo Ško-
da Octavia, ktorého vodič sa 
zachoval veľmi neseriózne a 
popiera, že k nehode došlo. Od 
nehody sa môj zdravotný stav 
výrazne zhoršil a žiaľ sa ne-
viem domôcť spravodlivosti. 
Prosím Vás, kto ste boli sved-
kami mojej nehody a pomohli 
mi, skontaktujte sa so mnou na 
mojej adrese, bývam v Zaria-
dení pre seniorov Komárno, 
Špitálska č. 16., alebo na tel. 
č.: 0944 362 933. Za pochope-
nie ďakujem.

FELHÍVÁS
2018. január 5-én, 15 órakor 
a komáromi temető parkoló-
jában közlekedési balesetet 
szenvedtem. Egy Škoda Octa-
via típusú személygépkocsi to-
latás közben elütött. A gépko-
csi vezetője tagadja, hogy sor 
került a balesetre. A baleset óta 
jelentősen romlott az egészsé-
gi állapotom, viszont a mai na-
pig nem tudom az igazamat el-
ismertetni. Arra kérem önöket, 
akik esetleg szemtanúi voltak 
az esetnek és segítettek nekem, 
hogy jelentkezzenek nálam a 
Nyugdíjasotthonban (Ispotály 
utca 16.), vagy a 0944 362 
933-as telefonszámon. Megér-
tésüket és segítségnyújtásukat 
ezúton köszönöm!

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, szomszédoknak, a volt munkatársaknak,  

a jó barátoknak és mindazoknak,
akik július 6-án részt vettek a szeretett 

férj, édesapa, nagyapa és testvér,
Hodek György mérnök

temetésén és a részvét őszinte szavaival,
virágaikkal, koszorúikkal, együttérzésükkel

gyászunkban támogattak
és fájdalmunkban osztoztak.

Emlékét őrző családja

Aplico Plus
Komárom

Számítógépek, notebookok, regisztrációs kasszagépek,
 fiskális nyomtatók eladása és szervizelése 

Munka utca 25.
Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

* Eladó háromkerekű bicikli. 
Tel.: 0908 210 656.

ISMERKEDÉS
Magányos nyugdíjas özvegy-
asszony korban hozzá illő 
társat keres. Tel.. 0908 210 
656.

Registračné
pokladne
PREDAJ

*

SERVIS

www.registracnepo-
kladnekomarno.sk 

mail: profitechnik@
orangemail.sk

info:
0907 227 699

Hosszú távra
(min. 5 év)

bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

Gútára sebészeti,
vagy általános nővért 

keresünk!

Tel.: 0907 163 386

Komáromban született: a komáromi Spisiak Lea és 
Samuel, Marková Nela, Horváthová Simona, Czuczor 
Erik Noel, Bozsaky László József,  Kovács Zoé és Mia,  
valamint Kolek Ján, a naszvadi Trnková Nina, a marcelházai 
Karvaiová Dominika és Birdáč Csaba, az ekeli Sárközi Vi-
liam, a gútai Pastoreková Zoé, Kemenczky Tomáš és Daniová 
Mercedes, az ógyallai Lakatos Patrik, a csúzi Csalava Sebas-
tian, a madari Döme Denisz, a csilizradványi Szabó Hayden 
Hiro Yuki, a megyercsi Tomová Jázmin, a bajcsi Bajkai Mathi-
as, a csallóközaranyosi Bott Frigyes Ferenc, az újlóti Habrman 
Brúnó, a dögösi Gonosová Viktória.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a ko-
máromi Mgr. Vargová Edita (73 éves), Hengerics Imre 
(73 éves) és Borbély Štefan (68 éves), a gadóci Varga 
Imrich (84 éves), a gútai Horváth Géza (62 éves) és 
Leczkési János (88 éves), a nagykeszi Szigeti Etel (91 
éves), az ekeli Horváth Teréz (87 éves), a csicsói Vörös 
Irén (82 éves), a keszegfalvai Rakoncásová Regina (60 
éves), valamint a marcelházai Téglás Július (76 éves). 

 Emléküket megőrizzük!
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LABDARÚGÁS

KAJAK – KENU

KOSÁRLABDA

ATLÉTIKA

SHEISEN KARATE

WESTERNLOVAGLÁS

Mi újság a IV. ligás gútai csapat házatáján?

Előkészítő mérkőzések
FC Győri ETO – 
KFC Komárom 1:2 
Góllövők: Mikeš, 
Nurkovič * Marcel-
háza A – Garam-
kálna 4:1 Góllövők: 

Tóth 2, Dikácz, 
Varga * Nyárasd 
– Gúta 2:2 (1:2) 
góllövők: Kókai és 
Vanek * U19: Mar-

celháza – Muzsla 3:1 * 

A II. liga őszi fordulói
1. forduló – július 21-én, 17,30-kor

KFC Komárom – Liptószentmiklós
2. forduló – július 28-án, 17,30-kor

Bártfa Partizán – KFC Komárom
3. forduló – augusztus 4-én, 17 órakor

KFC Komárom – Pozsonypüspöki
4. forduló – augusztus 11-én, 17 órakor

Vágtölgyes – KFC Komárom
5. forduló – augusztus 18-án, 16,30-kor

KFC Komárom – Dukla Besztercebánya
6. forduló – augusztus 25-én, 16,30-kor

Tatran Eperjes – KFC Komárom
7. forduló – szeptember 1-én, 16,30kor

KFC Komárom – Szakolca
8. forduló – szeptember 8-án, 18 órakor

Poprád – KFC Komárom
9. forduló – szeptember 15-én, 16 órakor

KFC Komárom – Lokomotíva Kassa
10. forduló – szeptember 22-én, 10,30-kor

Zsolna B – KFC Komárom
11. forduló – szeptember 29-én, 15,30-kor

KFC Komárom – Héthárs (Lipany)
12. forduló – október 6-án, 15 órakor

FC Somorja – KFC Komárom
13. forduló – október 13-án, 15 órakor

Pozsonyi Inter – KFC Komárom
14. forduló – október 20-án, 14.30-kor

KFC Komárom – Alsózsdanya
15. forduló – október 27-én, 13.30-kor

Slavoj Tőketerebes – KFC Komárom
16. forduló – november 3-án, 13 órakor

KFC Komárom – Liptószentmiklós
17. forduló – november 10-én, 10.30-kor

KFC Komárom – Partizán Bártfa

Sikeres övvizsga
Június utolsó hétvégéjét a keszegfalvai Seihin 
Karate Klub harcosai a magyarországi Bala-
tonföldváron nemzetközi edzőtáborban töltöt-
ték. Az egyhetes táborban napi 3 edzés volt, 
ami övvizsgával zárult.
Az övvizsgát hosszas felkészülés előzte meg, 
ugyanis Hupian Krisztína már második danjá-
ra (fekete övre) készült. A danvizsga két részből 
állt. Délelőtt a jelentkezők technikai tudását, és 
állóképességét közel 2,5 órán keresztül tesztelték. 
Délután került sor a küzdelmi részre, ahol 20 el-
lenféllel kellett megküzdeni fullkontakt verseny-
szabályrendszerben ami már magában is embert 
próbáló. Az ellenfelek 1 percenként váltakoztak 
kb. 15 másodperces szünettel. Tina jól bírta a ki-
hívást, igaz voltak holtpontok de sikerült túllépni 
rajtuk. Az utolsó küzdelmét barátnőjével Kör-
möndi Lídiával (többszörös magyar bajnok, Eu-
rópa-bajnoki helyezett) vívta, majd megérdemel-
ten szerezte meg az második dan mesterfokozatot. 
Tinát külön dicséretben részesítette a danvizsga-
bizottság kiváló teljesítményéért. Felvételünkön 
Markovics János 4. dan, Hupian Krisztina 
(most már 2. dan) és Cserepes Zoltán látható.

Tagadhatatlan, hogy a nyár a gyorsasági kajak-kenu versenyek legfontosabb időszaka. Alig 
jöttek haza Olaszországból a komáromi evezősök, máris utazhattak a következő megméret-
tetésre, a horvátországi Medkovičibe, ahol a maratoni táv Európa-bajnokságán vettek részt.
Szlovákiát Konečná Anita, 
Libai Zsolt, Moravčíková Sil-
via, Pajger Ondrej, Pecsuková 
Katarína, Seregiová Karolína, 
Ujvári Marko képviselte, s a 
felsorolásból látható, hogy a 
csapatban domináltak a komá-
romi versenyzők.
A juniorok C1-es kategóriájá-
ban Moravčíková Silvia a 6. 
helyen ért célba, Konečná Anita 
a nők U23-mas korcsoportjában 

a K1-es futamban 8. lett, Pajger 
Ondrej a junior férfiak C1-es 
népes futamában a 10. helyet 
szerezte meg. A junior nők 
K2-es futamában a Pecsuková 
Katarína – Seregiová Karolína 
páros csak tizedmásodpercek-
kel maradt le a dobogóról, így 
a 4. helyet szerezték meg. A leg-
nehezebb feladata a junior fér-
fiak K2-es legénységének (Li-
bai Zsolt – Ujvári Marko) volt, 

hiszen az olaszországi EB-ről 
hazatérő fiúknak még edzési le-
hetőségük sem volt az időhiány 
miatt, ráadásul egy kiöregedett 
hajó állt csak rendelkezésükre. 
Becsületükre vált, hogy a ne-
hézségek ellenére (szinte kor-
mányozhatatlan volt a hajó) az 
élmezőnyben, a 6. helyet szerez-
ték meg. Az őszi maratoni meg-
mérettetésre viszont Ujvári Mar-
ko már szólóüban akar indulni.

A régió nem hivatalos sport-
nagykövete, Kele Géza ma-
ratonfutó a hét végén a tiroli 
Alpokat hódította meg élete 
173. maratoni versenyén. Élete 
legnehezebb versenyeként jel-
lemezte ezt a maratont, hiszen 
a 42 km-es távot az Alpok 2850 
méteres magasságában kellett 
megtennie. Szinte csak felfelé 
vitt az út, úttalan utakon, kö-
veken, sziklákon, gyökereken 
átmászva, szakadékok mellett. 
.Jogosan büszke arra, hogy 
„alföldi” edzésekkel is megcsi-
nálta. Ideje: 6 óra 57 perc

Alakul az extraligás csapat arculata
Nincs sok idejük a kosárlabdacsapat vezetőségi tagjainak 
arra, hogy a következő sportév megkezdéséig átformálják az 
MBK Rieker COM-therm legénységét és pályairányítását. 
Lázasan folynak a tárgyalások és már megszülettek az első 
eredmények. Minderről Csonka Lajos mérnök, a csapat veze-
tőségének elnöke tájékoztatta lapunkat.
– A legnagyobb változást az 
új pályaedző személye jelen-
ti. Vavra András évekig az 

oroszlányi csapatnál tevé-
kenykedett és sikerült átcsá-
bítanunk a Duna-partra. Fia-
tal, hiszen 39 éves, ám nagy 
tapasztalatokkal rendelkezik. 
Élvonalbeli játékos is volt és 
edzőként is szép eredménye-
ket ért el. Véleményem szerint 
vele együtt egy új szemlélet 
is érkezik Komáromba. Vavra 
számára ez lesz az első „kül-
földi” szereplése. Munkáját 
segíti majd az amerikai páros, 
Jamal Hun-
ter és Dayon 
Goodman ér-
kezése a csa-
pathoz. Jamal 

24 éves, legutóbb a a portugál 
Electrico FC csapatában ját-
szott és 32 mérkőzése alatt 
átlagban 10,3 pontot szerzett, 
úgy, hogy a liga 5. legjobb já-
tékosának bizonyult. Dayon 
Goodman az Utah állambeli 
Valley csapatában két sze-
zont játszott, majd az ameri-
kai NCAA, azaz a II. divízió 
Westminster College csapa-
tát erősítette. Itt 26 mérkőzés 
alatt 27,7 pontot szerzett, a 

hárompontosok sikeressé-
ge pedig 47 százalékos volt. 
Szeretnénk ismét a liga él-
vonalához tartozni, illetve az 
Alpok-Adria Kupa versenyein 
is hozni a régi formát. Termé-
szetesen továbbra is oszlopos 
csapatagnak számít Nenad 
Miloševič, aki az év elején ér-
kezett Komáromba, de a szur-
kolók egyik üdvöskéje lett, aki 
egy-egy találkozón átlagosan 
12 pontot szerzett. Hasonló-
képpen bízunk Ladislav Stoja-
nov, Matej Marchyn és Kürthy 
Igor játékában, akik az elmúlt 
sportévben is folyamatosan 
hozva formájukat, remekül 
helytálltak. Egyelőre ezek a 
már stabil változások, de Jozef 
Paulik, a csapat fő menedzsere 
még további tárgyalásokat is 
folytat, hogy megfelelő cse-
rejátékos álljon rendelkezé-
sünkre. Sajnáljuk, hogy Boban 
Tomič rábólintott a lévai Patri-
óták hívására, mert a szlovén 
játékos Komáromban is nagy 
népszerűségnek örvendett – 
mondta Csonka Lajos mérnök. 

Folytatódik az egyre népszerűbb westernlovaglás versenye, amely-
nek múlt hét végi állomása Naszvadon volt. Negyvenkét versenyző 
küzdött a pontokért (és az idővel) a nézők legnagyobb örömére.
Az A kategóriában, a pole bend-
ing futamában a Langov dvor 
csapatából a juniorkorosztály 
versenyzője, Burdilova Pau-
lina lett a győztes, a nyílt ver-
senyben pedig ugyanennek az 
istállónak a lovasa, Hadnadova 
Laura vehette át az első díjat. 
A profiversenyzők között a ke-
szegfalvai Fehér István végzett 
az első helyen.
A második versenyszámban 
hatalmas meglepetés született, 
hiszen egy elképesztő idővel, 

15,654 másodperccel nyerte 
meg a ifi versenyszámot az M-
club Briešky versenyzője, Carla 
Scholtzová. A második helyen 
a naszvadi Bobek Ladislav 
végzett, aki 16,233 másodper-
ces idővel teljesítette a távot. A 
harmadik helyet az ugyancsak 
M-klubos lovas Zilizi Jázmin 
szerezte meg, míg a profik ka-
tegóriájában a Fehér István lett 
a győztes. A legközelebbi futam 
Bagotán lesz július 21-én.

Kép és szöveg: Scholtz Karol

III. Gőgh Kálmán emlékverseny
A tragikus körülmények között elhunyt te-
hetséges labdarúgó és edző, Gőgh Kálmán 
tiszteletére harmadik alkalommal rendez-
nek Gútán emléktornát. Augusztus 4-én 
négy kategóriában (U8, U9, U11 és U13) 24 
csapat, 300 labdarúgóreménység összesen 
60 mérkőzést játszik majd le.

Június közepén befejeződtek a küzdelmek a IV. liga délkeleti csoportjá-
nak bajnokságában. A gútai csapat a nem túl sikeres őszi szezon után (a 
táblázat 13. helyén állt mindössze 15 ponttal) bizakodva vágott neki a 
tavaszi megmérettetésnek. Minderről Máté Zsolttal, a csapat edzőjével 
beszélgettünk.
* Jobb volt a tavaszi idény... – A téli 
felkészülés nagyon jól sikerült, több 
fiatal játékos érkezett a csapatba, vala-
mint alacsonyabb osztályokból tapasz-
talt gútaiak tértek vissza a keretbe. Ez 
mindenképpen célja volt a téli átigazo-
lásoknak, hogy több hazai focistát lát-
hasson a gútai közönség a Gőgh Kál-
mán Stadionban. 
* Azért a tavaszi idénykezdés sem 
volt zavartalan. – Valóban, a tavaszi 
visszavágók eléggé kellemetlen megle-
petések egész sorát okozták, az első öt 
mérkőzésből a táblázatba csupán csak 
egy pontot sikerült szerezni. Igaz, meg 
kell említeni, hogy ezek az ellenfelek 
sokkal nagyobb játékoserőt képvisel-
tek a gútaiaknál. A pozitív változásra 
aztután került sor, hogy zsinórban négy 
mérkőzést nyert a gárda, ezek közül az 
Alsószeli és Szentpéter ellen aratott 
győzelmeknek volt a legnagyobb jelen-
tőségük. Pont ezeken a találkozókon 
teljesített legjobban a csapat a tavasz 
folyamán.
* Később sem volt nagyobb problé-
ma? – A bajnokság hátralevő részében 
még hét pontot szerzett a gútai csapat, 
valamennyit hazai pályán, biztosítva 

ezzel a bentmaradást. Végezetül a táb-
lázat 12. helyét foglaltuk el.
* Gúta már 20 éve szerepel a IV. li-
gában. Nem kellene továbblépniük? 
– Maradjunk a realitás talaján. Egy na-
gyon erős bajnokság fejeződött be, ahol 
több színvonalas csapattal is mérkőztek 
a gútaiak. A csapat tavaszi teljesítmé-
nye, összehasonlítva az őszi szezonnal 
mindenképpen sikeresnek mondható, 
de nagy változtatásokra és az egyes 
posztokon komoly igazolásokra lesz 
szükség annak érdekében, hogy Gúta 
ismét a bajnokság első felében tanyáz-
zon. A kérdésre válaszolva röviden: 
Mindenhez pénz kel...
* A játékosok még pihennek, vagy 
pedig már tart a felkészülés? – A 
csapat rövid pihenő után július 5-én 
kezdte meg a nyári felkészülést hazai 
körülmények között. A játékoskeret bő-
vítése még folyamatban van, az edzé-
sek mellett hat felkészülési mérkőzés 
is szerepel a júliusi programban, majd 
a hónap utolsó hétvégéjén a szlovák 
kupa 1. fordulójában is játszik a csapat. 
Az ellenfél egyenlőre még ismeretlen. 
Számunkra a 2018/2019-es bajnokság 
augusztus 4-én kezdődik. 

Négy évtized után a komáromi lab-
darúgás számára megadatott a II. li-
gába való visszakerülés és a magyar 
kormány jóvoltából sor kerülhet a 
korszerűtlenné vált pálya és stadion 
újraépítésére. A látványtervek már 
régen készek vannak, ám a komáro-
mi képviselőtestület Híd-as frakció-
jának és követőinek azonban nem a 
város arculatának szépítése a legfon-
tosabb feladat...

Augusztus 5-én rajtol a 4. liga 
Ímely, Gúta, Marcelháza és Szentpéter mellett Fel-
sőszeli, Felsőbodok, Nyitrakörtvélyes, Garamková-
csi, Negyed, Nagytapolcsány, Tavarnok, Újlót, Pár-
kány, Nagysurány, Hodos és Illésháza harcol az őszi 
fordulókban a pontokért.


