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 3. oldal

T. Ethey Katz felvétele

Kik voltak a gyilkos megbízói?
Két sikertelen gyilkossági kísérlet után, a felesége szeme láttára bérgyilkos végzett a népszerű 
polgármesterrel, aki az MKP színeiben megyei képviselősége mellett az MKP OT tanácsának 
tagja volt, illetve a magyar párt járási elnökeként végezte munkáját. Valószínűleg soha sem 
derült volna fény a tettes kilétére, ha László nevelt fia az utolsó pillanatban nem sebesíti meg 
a tettest, akit azután a HÍD párt egyik tagjának dunaszerdahelyi járásbeli nyaralójában tar-
tóztattak le a nyomozók. Az elkövető börtönbe került, megbízóinak kilétéről azonban a mai 
napig hallgat, mint a sír.

Nyolc évvel ezelőtt eldördült egy lövés Ógyallán
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Bonyodalmak a pályázatok körül
Előremutató döntés a körzeti orvosi rendelők ügyében

Érdekes módon, a nyomo-
zás első pillanataiban több 
embert vettek házi őrizetbe. 
Basternák László visszautasí-
totta az együttműködést azzal 
a párttal, amelynek gazdasági 
ügyletei sok esetben súrolták 
a törvényesség határait. Eb-
ben az időszakban került sor 
a kormányváltásra és a rend-
őrök előre jelezték, hogy ha-
marosan megváltozik a nyo-
mozás iránya is. Így történt.
Egyes vélemények szerint az 
orgyilkost valakik életveszé-
lyesen megzsarolták, család-
ja biztonságával fenyegették, 

A párkányi pályázat nem ke-
rült beadásra, mivel a kötelező 
orvosi helyet nem sikerült a 
pályázatban betölteni, és Vág-
sellyén is akadozik a pályázati 
feltételek teljesítése.
Az egészségügyi tárca pályá-
zatának célkitűzése helytálló, 
azonban az eszközöket és a 
feltételeket kissé „félreszab-
ták”. Bizonyítja ezt, hogy a 
pályázat nem igazán népszerű, 
a meghatározott központok 
több mint a felében az integrált 
egészségügyi központ létesíté-
sének szándéka kudarcra van 
ítélve. A megye Párkányban 
és Nyitrán szándékozott ilyen 
központokat létesíteni, a meg-
lévők kapacitását bővíteni, 
ahol orvosi rendelők sora már 
ma is rendelkezésre áll. De mi 
van a nagyobb településekkel, 
falvakkal, ahol a körzeti orvos 
rendelője megszűnt vagy meg-

szűnőfélben van, mert az orvos 
már bőven nyugdíjas éveit éli, 
és nincs utánpótlása. Ugyanez 
vonatkozik a gyermekorvo-
si rendelőkre is. Farkas Iván 
frakcióvezető a megyei kép-
viselő-testületnek azt javasol-
ta, hogy bízza meg a felelős 
kerületi orvost és a megyei 
hivatal igazgatóját, dolgozzák 
ki a körzeti orvosi rendelők és 
a körzeti gyermekorvosi ren-
delők hálózatának személyzeti 
áttekintését, elemzését Nyitra 
megyében, majd tegyenek ja-
vaslatot olyan hatékony, meg-

pályázható megyei támogatási 
rendszer  gyakorlatba való 
átültetésére, amellyel kellő-
képpen ösztönözhető a kezdő, 
fiatal vagy középkorú orvosok 
érkezése azokba a falvakba, 
nagyobb településekre Nyit-
ra megyében, ahol megszűnt 
vagy megszűnőfélben van a 
körzeti orvosi rendelő vagy a 
körzeti gyermekorvosi rende-
lő. A megyei képviselő-testü-
let jelen levő tagjai valameny-
nyien elfogadták a határozati 
javaslatot.

(Befejezés a 3. oldalon)

Kezdetét vette a helyhatósági
választások hivatalos kampánya
Július 10-én tették közzé a Törvénytárban a választások kihirdetéséről szóló határozatot, így 
megkezdődhetett a novemberi helyhatósági választások előtti hivatalos kampányidőszak. A vá-
lasztások előtt a polgármesterjelöltek mellett az egyes települések önkormányzatainak képvi-
selőjelöltjei is kampányolhatnak.
Az egyes jelöltek néhány 
ezer eurót, a politikai pártok 
legfeljebb félmillió eurót 
fordíthatnak a kampányra. A 
hivatalos kampány 48 órá-
val a helyhatósági válasz-
tások napja előtt ér véget. 
A törvény szerint választási 
kampány alatt egy politikai 
párt, politikai mozgalom, 
pártkoalíció, jelölt vagy 
harmadik fél bármi olyan 
tevékenysége értendő, ame-
lyet általában téríteni kell, 
és amely a felsoroltak tevé-
kenységének, céljainak és 
programjának népszerűsíté-
sére irányul egy választott 
tisztség elnyerése érdeké-
ben. Ide tartozik a felsorolt 
szereplők javára és terhére 
végzett tevékenység is. Egy 
politikai párt legfeljebb 500 
000 eurót fordíthat a kam-
pányra. A városok és kö-
zségek polgármesterjelöltjei 
a lakosság számának függ-
vényében 10-100 000 eurót 
fordíthatnak a kampányra. 
Az 5000-nél kevesebb la-

kost számláló városok és 
községek polgármesterje-
löltjeinek a kampány során 

a lakosok számától függően 
2-5000 euróból kell gazdál-
kodniuk. 

Lépni kényszerülünk…
Mint a legutóbbi számunkban jeleztük, a héten nyílt levelet 
küldünk Komárom polgármesterének és alpolgármesteré-
nek, melyben leírjuk a termálfürdőben tapasztalt újabb 
gyanús történéseket, melyek a hírhedt gáztalanító (gázle-
csapoló) berendezés közbeszerzéséhez kapcsolódnak.

Nyílt levél Komárom polgármesteréhez,
Stubendek László mérnökhöz

Tárgy: A Comorra Servis városi cég feltehetőleg megsértette a közbeszerzési előírásokat

Tisztelt polgármester úr! 
Polgári és sajtóetikai kötelességünknek tartjuk, 
hogy felhívjuk a figyelmét a következő tényekre:
A Comorra Servis cég Z201745038 számmal szer-
ződést kötött a RIÁMA First társasággal egy olyan 
gázlecsapoló felszerelésére, amelyet a későbbiek-
ben a termálvíz gáztalanítására alkalmazna úgy, 
hogy azzal elektromos áramot és hőenergiát állítana 
elő. Értesüléseink és véleményünk szerint az aláb-
bi, szerződésben szereplő pontokban foglaltak nem 
teljesültek:
2.4. A személyes elvárások teljesítése
„A kivitelező kötelezi magát a berendezés üzembe 
helyezésére, legkésőbb 4 hónappal a szerződés élet-
be lépése után.” A központi nyilvántartásban sze-
replő adatok szerint a szerződés 2017. szeptember 
30-tól van érvényben, s ennek alapján az átadásnak 
2018. január 29-ig meg kellett volna történnie.
Információink szerint a berendezést (a szerződés-
ben szereplő gázlecsapolót) a mai napig nem adták 
át és nem helyezték üzembe. Ezt alátámasztják a 

szerződés 1-es, 2-es és 3-mas kiegészítései, ame-
lyekkel az üzembe helyezés határidejét módosítot-
ták. Mindez a jelenlegi jogszabályok értelmében 
nagy valószínűség szerint a nyilvános közbeszerzés 
feltételei, így a közbeszerzési törvény előírásai sú-
lyos megsértésének minősül.
A nyilvánosságra hozott módosítások (2018. ápri-
lis 29.) szerint az utolsó átadási határidő a 3-mas 
számú kiegészítés értelmében 2018. június 29-e 
lett volna. Ez azt jelenti, hogy a berendezés üzem-
be helyezése napjainkig 5 hónappal későbbre to-
lódott, mint az az eredeti szerződésben szerepelt. 
Tekintettel arra, hogy az ilyen helyzetekben a 
megrendelőnek joga van minden egyes nap kése-
delemért 0,3%-os késedelmi kamatot felszámolni, 
véleményünk szerint a mintegy 150 napos késés 
(napi 749,52 euró) ez esetben 150 x 749,52 euró 
= 112 428 euró, vagyis a Comorra Servis ennyit 
számlázhatna a kivitelezőnek a közbeszerzésben 
szereplő törvény megsértése miatt. Nagy valószí-
nűség szerint a Comorra Servis nem élt a törvény 
adta lehetőséggel, s tette ezt azért, mert az átadási 
határidőt mindhárom alkalommal úgy hagyta jóvá 

a szerződés kiegészítésében, hogy – véleményünk 
szerint – arra nem volt felhatalmazása és joga.
2.2. „A közbeszerzési pályázatba jelentkezőnek kell 
megoldania, hogy a termelt elektromos energia egy 
része bekerüljön az elektromos hálózatba.” Infor-
mációink szerint a szerződés ezen pontja sem tel-
jesíthető, ugyanis a jelenlegi jogi előírások azt nem 
teszik lehetővé. 
A fent említett tények ismeretében feltételezhető, 
hogy a gázlecsapoló ügyében nem teljesültek a nyil-
vánosságra hozott feltételek, ami a Comorra Servis 
számára jelentős anyagi kárt okoz és a cég igazga-
tója a berendezés átadásának késése miatt nem igé-
nyelt késedelmi kamatot.
A felsorolt okok miatt elvárjuk, hogy a polgármes-
ter úr az ide vonatkozó törvényi előírások szerint 
feladatul adja a város főellenőrének, vizsgálja felül 
a felvetett közbeszerzési előírások megsértésének 
ügyét és vonja le a szükséges konzekvenciákat. Ter-
mészetesen elvárjuk, hogy az ügy menetéről tájé-
koztassák szerkesztőségünket.

Tisztelettel
Morovič Lajos főszerkesztő

Tesszük ezt azért, mert 
félő hogy ezt a botrányt is 
agyonhallgatják majd. Ezt 
megelőzendő hívtuk fel a 
már említett nyílt levélben 
a polgármester és helyettese 
figyelmét a gyanítható visz-
szaélésekre, remélve, hogy 
ezúttal megteszik kötelessé-
güket. Bízunk ebben annak 
ellenére, hogy eddig még 
egyetlen ügyben sem volt 
hajlandó a város vezetősége 
és a testület érdemben foglal-
kozni a feltárt és dokumentált 
visszaélésekkel. Pedig bőven 
akadt belőlük.Hogy csak né-

hányat említsünk: a vízmű-
vek sorozatos ügyei (legvé-
gén a titkos due dilligence 
esetével), vagy a Comorra 
Servis ügyei (parkolóórák), 
vagy a nyugdíjasotthon körü-
li hercehurca, és mások.
A levelet, amelyet az aláb-
biakban közlünk, postáztuk 
és várjuk a fejleményeket. 
Tartalmát megosztjuk a tisz-
telt olvasókkal, hogy fel tud-
ják mérni, milyen volumenű 
visszaéléseket gyanítunk, és 
hogy a későbbiekben meg-
ítélhessék a város vezetőinek 
reakcióját.

s ezért titoktartást vállalva 
elkövette a gyilkosságot. A 
korábban biztonsági őrként 
dolgozó, büntetlen előéletű 
férfi a kezében lévő fénykép 
alapján azonosította áldoza-
tát, majd lelőtte.
Korábban már követtek el 
gyilkossági kísérlet Baster-
nák László ellen. Egy férfi a 
házuk előtt lőtt rá, ám a golyó 
az utcaajtóban rekedt meg, 
az orvlövész pedig olyannyi-
ra kezdő volt, hogy elveszí-
tette marokfegyvere tárát. A 
második próbálkozás során 
a család szokott esti sétája 

útvonalán lévő kőkereszt ko-
szorújába robbanóanyagot 
rejtettek, melyet azonbam egy 
hölgy idő előtt megtalált.
Az ógyallaiak nem felejtenek. 
Minden évben sportnapot 
rendeznek Basternák László, 
a sport lelkes támogatója em-
lékére.
A gyilkosság óta nyolc év telt 
el, s annak körülményei máig 
tisztázatlanok. Mi pedig nai-
van bízunk abban, hogy fény 
derül a Kuciak-gyilkosság 
körülményeire, végrehajtóira 
és feltételezett megrendelőire 
is...

Vidám idénykezdő focitorna 
A második vonal hét végén 
kezdődő küzdelmeire való fel-
készülés jegyében július 28-án 
a KFC vezetése nemzetközi if-
júsági labdarúgótornát szervez-
vez MOL SUMMER CUP 2018 

elnevezéssel az U13 korosztály 
(2006-ban született és fiatalabb 
focipalánták) részvételével.
A tornán résztvevő csapatok: 
Bp. Honvéd, FTC, Győri Eto, 
Puskás Akadémia, Admira 
Wacker, Slovan Bratislava, FC 
DAC, KFC. A torna egy nap 
alatt kerül megrendezésre, dél-
előtt a csoportmeccseket (1x25 
perc), délután a helyosztókat 
(1x30 perc) játsszák.
A felsorolás garantálja a torna 
színvonalát, s mivel kulturális 
programokkal is lesznek, vá-
rosunk ismertségét is szolgálja 
a jövendő tehetségei körében. 
Amennyiben sikeres lesz, min-
den bizonnyal jövőre is meg-
rendezésre kerül.

Nyitra Megye Önkormányzata megtartotta 6. testületi ülését. Az ülésen megvitatták az 
IROP integrált egészségügyi központok létrehozására kiírt pályázatát, a Nyitra megyei 
pályázatok sorsát, hiszen a legutóbbi testületi ülésen arról született döntés, hogy me-
gyei hatáskörben, Párkányban és Vágsellyén pályázzák meg az integrált egészségügyi 
központ létesítését, az Európai Unió hathatós támogatásával.
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A Nyitrai Kerületi Önkormányzat és a komáromi Duna 
Menti Múzeum közös szervezésében nyílt meg a múzeum 
Zichy-termében az az időszakos kiállítás, amely október 
12-ig tekinthető meg. 

Vívjatok, s ha kell,
halni is tudjatok!

A dán sertéstenyésztők odahaza nem tudnak, 
Szlovákiában viszont terjeszkedni szeretnének

Ógyalla nem kér a bűzből!

Párkány után Komáromban is megnyitotta kapuit a képes-
ségfejlesztő központ. Július 5-én az Artis Centrum családi 
nappal összekötött bemutatkozást tartott a Danubius Kollé-
gium épületében. 
Az Artis Centrum elsősorban 
egy olyan képességfejlesz-

tő központ, amelyről minden 
szülő álmodik. Itt biztonságos 
körülmények között kerülnek 
közösségbe a gyerekek, ahol 
bátran megnyílhatnak. A fog-

lalkozásoknak köszönhetően 
a családokból is összetartó 
egymásra figyelő közösség 
alakul ki.
De nem csak a kisgyermekes 
családokat illeti meg a szakmai 
törődés, támogatás. A hozzáér-

tő szakemberek szívesen segí-
tenek akár a speciális figyelmet 
igénylő személyeknek, a fel-
nőtt korosztálynak is, bárkinek, 
aki felkeresi őket komáromi il-
letve párkányi székhelyükön.
Mindenkinek bátran ajánlható 
a képességfejlesztő központ, 
melynek megálmodói, Bart-
halos Réka és Melecski Júlia 
létrehoztak egy hiánypótló 
szolgáltatást, egyedülálló mód-

szereket alkalmazó szakmai 
csapattal.

A Danubius Kollégiumban
képességfejlesztő központ nyílt

Ha valaki Nagykeszi felé utazik, a nyári meleg ellenére 
sürgősen felhúzza a gépkocsi ablakait, mert a község ha-
tárában zavartalanul terjeng a disznóhízlalda orrfacsaró 
szaga. Szlovákia egyik legnagyobb sertéstelepét telepítette 
ide egy dániai székhelyű mezőgazdasági üzem, ezzel elérve 
azt, hogy – Shakespeare szavaival élve – nem csak Dániá-
ban bűzlik valami...
Csaknem egy évtizedes múlt-
ra tekint vissza a Dan–Slova-

kia Agrar Rt. által építtetett 
sertéshizlalda ügye. Tehát ez 
az ügy nem újkeletű, mert 
valójában tíz éve kezdődött, 
amikor elkészült egy környe-

zeti hatástanulmány, mely azt 
volt hivatott megvizsgálni, 
hogy a tervezett építmény és 
annak működtetése milyen 
hatással lesz a környezetre. 
Ez a vaskos dokumentum a 
mellékletekkel együtt van 
vagy kétszáz oldal, melyet 

aztán több állami szakható-

ság is véleményezett. Mit 
tesz Isten, a tanulmány sok 
mindennel foglalkozott, ki-
emelve a nagyüzemi sertéste-

lep hatékonyságát, gazdasági 
jelentőségét, csupán egyetlen 
dologra nem tért ki, mégpedig 
a sertések által „termelt” mel-
léktermékre, azaz a sertések 
ürülékére. A hatalmas meny-

nyiségű trágyalé folyamato-

san gondoskodik arról, hogy 
a nagykesziek szinte állandó 
bűzben éljenek.

Beruházások, amelyeket majd ünnepélyesen át lehet adni...
Szalagátvágások kampánycélra

Évek óta „paraszthülyítési” rendezvényekre használja fel a választások megelőző heteit a ko-
máromi önkormányzat képviselőtestülete. Három éven keresztül csak kölcsönökből képes vá-
rosszépítést végezni, az önkormányzati választások előtt azonban hirtelenjében felgyorsulnak 
az események és akkor sorra adják át a parkolókat, járdákat, kukatárolókat. Ezt az esemény-
sort idén sem „ússzák meg” a komáromiak.
A nyár előtti utolsó önkormány-

zati ülésen 249 ezer eurós fej-
lesztési csomagról döntött a tes-

tület, amelynek elsődleges célja 
a lakókörnyezetek javítása. Az 
elképzelések a következő hóna-

pokban megvalósulnak, sok te-

rületet érintenek. Hirtelenjében 
felszabadultak a korábban oly 
szigorúan védett tartalékok, 182 
ezer euró a beruházási alapból, 
59 ezer euró pedig a képviselők 
tartalékalapjából.
A város több területét érintő cso-

mag részét alkotja játszóterek, 
parkolók, járdák és kukatárolók 
kiépítése, de egy új fitneszpark 
is létesül a termálfürdő előtt, 
amely az idősebbek testmozgá-

sát is szolgálja. Lehetőség nyí-
lik a Kossuth tér szökőkútjának 
rendbetételére, viszont szó sem 
esett az elhíresült nyilvános il-
lemhely üzemképessé tételéről 
is. A tervek szerint az ősz folya-

mán a lakosság igényei szerint a 
városban több helyen sor kerül 
majd díszfák kiültetésére.
Érdemes megvizsgálni, hogy 

hol és mivel gazdagodik Komá-

rom városa. A termálfürdő előtti 
területen fitneszpark létesül és 
30 ezer euróért parkfelújításra 
is sor kerül. A Komensky utcai 
iskola mellett (a Víz utcában) 
13 ezer euróért parkolókat épí-
tenek ki, a VII. lakótelepi Szeg-

fű utcában viszont a parkolók 
kialakítására a testület 30 ezer 
eurót hagyott jóvá. Arra, hogy a 
Seress Rezső utcában parkoló-

helyek kijelölésére kerülhessen 
sor, 2 ezer eurót hagytak jóvá.
Nem lesz baj a legkisebbek 
szórakozásának bebiztosításá-

val sem, bár az is igaz, hogy a 
nehezen beilleszkedő polgárok 
Komáromban folyamatosan 
„gondoskodnak” arról, hogy a 
gyermekjátszóterek ne sokáig 
legyenek használhatóak. Húsz-

ezer euróért kerül sor a Klapka-
lakótelepi Selye János utcában 
egy új játszótér kialakítására, 
miközben feleennyiből (10 ezer 
euróért) a II. lakótelepi Udvaros 
utcában létesítenek játszóteret. 
Az I. lakótelepi E. B. LukáČ ut-

cában is csak 10 ezer euró jut az 
új játszótérre. Városi játszóterek 
javításására 20 000 eurót ha-

gyott jóvá az önkormányzat, a 
Fullánkocska játszótér melletti 
aszfaltfelület felújítása 12 ezer 
euróba kerül.
Egyes járdaszakaszok is meg-

újulnak, az E. B. Lukáč és a 
Szabadság utca közti járdasza-

kasz javítására 20 ezer euró 
jut, a Petőfi utcai járdafelújítás 
értéke 10 ezer euró, viszont a 
talán örökre mostohagyermek-

ként kezelt Örsújfalun a főút 
melletti új járdaszakasz kiépí-
tésére csak 10 ezer euró jutott. 
És ha már ennél a városrésznél 
tartunk, meg kell említeni, hogy 
7 ezer euróért végzik majd el az 
óvoda épületének hőszigetelé-

sét, viszont egyetlen cent sem 
jutott az alapiskola felújítására 

A dán beruházók azonban 
nem elégedtek meg eddigi 
„sikereikkel”, terjeszked-

ni szeretnének. Legutóbb az 
ógyallai önkormányzati ülé-

sen terjesztették elő ötleteiket, 
új munkahelyek teremtésére 
téve ígéretet. A képviselők 

azonban már hozzászoktak az 
ilyen „előnyös” ajánlatokhoz 
és nem kívánták a kisvárost 
sertésbűzzel elárasztani. 
Amennyire mi ismerjük a dán 
vállalatot, folyamatosan kere-

sik majd a lehetőséget telephe-

lyeik számának bővítésére…

Hatalmas változások zajlanak a komáromi kórházban. Mi-
után befejeződött a belgyógyászat épületének hálózati fő-
javítása, lényegében csak az ajtók és ablakok beszerelésése 
van folyamatban. Egyébként ez az épület volt az első Komá-
romban, amely csúszózsaluzással készült és 7-es fokozatú 
földrengésnek is ellenáll. Továbbra sem tisztázódott, hogy 
mi lesz a valamikori nővérszálló sorsa, amelyet korábban 
már kiürítettek, és ismereteink szerint az egyik politikus 
holdudvarának tagja szerezte meg, felújítása viszont még 
várat magára.

A tárlat részletesen foglalko-

zik a komáromi csatákkal, 
ugyanis az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc 
során a komáromi várat védő 
magyar haderők és az ostrom-

ló osztrák hadsereg között há-

rom összecsapásra is sor ke-

rült. Az osztrákok által 1848 
decembere óta ostromlott 
Komáromot 1849. április 22-
én mentette fel a Damjanich 
János és Klapka György veze-

tésével érkező magyar sereg. 
Négy nappal később, az első 
komáromi csata (komárom-
szőnyi csata) során sikeresen 
áttörték az ostromgyűrűt. Az 
osztrákok segítségére 1849. 
június 18-án 200 ezer főnyi 
cári orosz haderő sietett, így 
megerősítve soraikat újabb 
kísérletet tettek a stratégiailag 
és lélektanilag egyaránt fon-

tos szerepet játszó komáromi 
vár elfoglalására. Erre bátorí-
totta őket a magyar vereség-

gel járó peredi (június 20.) és 
győri csata (június 28.) is.
A második és harmadik ko-

máromi csata Komárom 8 
hónapos ostromának má-

sik fontos fejezete volt. A 
második csata a komáromi 
vár védői (Görgey Artúr és 
Klapka György parancsnok-

sága alatt), valamint a várat 
ostromló osztrák-orosz sereg 
között zajlott 1849. július 
2-án. A fiatal magyar sereg 
bátor helytállásával és fe-

gyelmezettségével sikeresen 
verte vissza a számbeli fö-

lényben levő ellenség táma-

dását. A második komáromi 
csatát július 11-én sikertelen 
áttörési kísérlet követte (har-
madik komáromi csata).

és benne közösségi központ lé-

tesítésére. Itt jegyeznénk meg, 
hogy a városi képviselő-testü-

let valószínűleg teljesen meg-

feledkezett a gadóci kisiskola 
épületéről, amelyet benőtt a 
gaz és a bokrok tömege. Jutott 
viszont az Ispotály utcai „kon-

ténerállomás” teljes javítására, 
mégpedig 10 ezer euró.
A Villanytelepi út és a Mély 
utca összekötésének projektje 
is elkészülhet, erre 10 000 euró 
jutott. A Singellőben levő Erdő 
utcában végre sor kerül egy 
csapadékelvezető kiépítésére 
12 ezer euró értékben.
A Kossuth téri szökőkút javítá-

sa 8 ezer euróba kerül, holott az 
egyértelműen kivitelezői hibák 
miatt nem működik.
Komárom több pontján 7 ezer 
euróért ültetnek ki díszfákat. A 
felújításra szánt pénzből végre 
sor kerülhet a Határőr utcai is-

kola tornaterme világításának 
korszerűsítésére, 8 ezer euró 
értékben.



3

Összefogás Csicsó Piroskáért
A KANTHA DÓRA ALAPÍTVÁNY és 
IZSA KÖZSÉG június 13-tól augusztus 
12-ig adománygyűjtést szervez a négy 
és fél éves Csicsó Piroska megsegítésé-
re. Piroska az izsai Csicsó család tizen-
egyedik, legkisebb gyermeke, akinél 
a Pozsonyi Egyetemi Gyermekkórház 
Hematológiai és Onkológiai Klinikáján 

leukémiát diagnosztizáltak. Piroskára 
hosszú és igényes kezelés vár. 
A pénzadományokat három perselybe 
gyűjtjük, ezek az izsai községházán, 
az izsai COOP Jednota üzletben és a 
Szűcs István – Izsa 300 élelmiszerü-
letében lesznek elhelyezve. Pénzado-
mányaikat A KANTHA DÓRA ALA-

PÍTVÁNY 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

A nyaralás nem csak a gondtalan pihenést biztosítja

Ejött az alkalmi tolvajok ideje
Sokan csak akkor szembesülnek a ténnyel, amikor már megtörtént a baj. A gondtalan nyaralás 
ilyenkor többnyire keserves véget ér. A nyár ugyanis a fosztogatók, a zsebtolvajok és a lakás-
feltörők időszaka is. Annak érdekében, hogy senkit se érjen kellemetlen meglepetés, néhány 
jótanácsot közlünk.

Bonyodalmak a pályázatok körül
(Folytatás a 1. oldalról)

A megyei képviselő-testület 
nem fogadta el minősített több-
ségben a megyei képviselő-tes-
tület új tanácskozási rendjének, 
házszabályának javaslatát. Az 
egyik javasolt változatban a 
független képviselők is alkot-
hattak volna képviselői csopor-
tot, és számos más változás is 
szerepelt a javaslatban. Elfo-
gadásához minősített többség, 
33 megyei képviselő támogató 
szavazata lett volna szükséges, 
ami nem jött össze. 
Nyitra megye végérvényesen 
megszüntette a zselízi Szlo-
vák Gimnáziumot, a meglevő 
osztályt integrálta a Comenius 
Magyar Tanítási Nyelvű Gim-
náziumba, kétnyelvűsítette azt 
és a szlovák gimnázium keze-
lésében levő ingó és ingatlan 
megyei vagyont átruházta a 
Comenius Gimnázium hatás-
körébe.
A Pontibus ETT égisze alatt 
egy nagy ívű, csoportos pá-
lyázat lett sikeres az Inter-
reg Szlovákia-Magyarország 
program keretében, amelynek 
számos pillére egyikeként az 

Ipolysági Szakközépiskola 
pályázata, infrastruktúrájának 
felújítása is sikeres, támoga-
tott pályázat lett. A megye, 
mint a középiskola fenntartója, 
magára vállalta a megpályá-
zott összeg 5 százalékát, mint 
a pályázat önrészét 17 500 euró 
összegben, ezen felül hitelt 
nyújt a középis-
kolának a fenn-
maradó 95 szá-
zaléknyi hányad 
előfinanszíro-
zására 334 ezer 
euró összegben, 
mivel az Inter-
reg programban 
az Európai Unió 
utólag téríti meg 
a beruházott ösz-
szeget. A közép-
iskola részpá-
lyázatának teljes 
összege 351 500 
euró.
Nyitra megye önkormányza-
ta benyújtja pályázatát a helyi 
fejlesztések hálózatának kiépí-
tésére, a helyi gazdaságfejlesz-
tés rendszerszerű támogatására 
és a regionális védjegyek beve-
zetésére kiírt állami pályázatra. 

Ezen belül Nyitra megyében 5 
regionális védjegyet alkalmaz-
nak: Duna mente, Bars, Hont, 
Alsó-Vág mente és Alsó-Garam 
mente. Ezen védjegyek megpá-
lyázhatók lesznek a helyi őster-
melők, gazdák, iparosok, kis- és 
közepes vállalkozók által, ezek 
után a regionális védjegyet 

használhatják majd termékei-
ken, szolgáltatásaikon.
A megye tulajdonában, ám 
szakmai befektető üzemelte-
tésében levő komáromi kór-
ház esetében a megye felérté-
kelte saját vagyonát 20 millió 

euróra, aminek köszönhetően 
az üzemeltető benyújthatja 
pályázatát az új radiológiai 
központ felépítésére, korszerű 
diagnosztikai berendezések 
beszerzésére, az Európai Unió 
támogatására, az Egészségügy 
operatív program keretében.
A megye kiértékelte az egész-

ségügyi gondozás 
támogatási rend-
szerén belül be-
érkezett pályáza-
tokat. Öt pályázat 
lett eredményes, 
köztük a komá-
romi ADOS pá-
lyázata az egész-
ségügyi gondozás 
hatékonyságának 
növelésére, 19 100 
euró összegben.
A megyei önkor-
mányzat kiértékel-
te az érsekújvári 
Thain János Mú-

zeum igazgatói tisztségére 
kiírt pályázatot. Az intéz-
mény új igazgatója a megyei 
önkormányzat döntése alap-
ján dr. Vincze László lesz, aki 
korábban 6 évig dolgozott az 
érsekújvári múzeumban.

Folyamatosan zajlik az ingatlanadóról és a szemétilletékről 
szóló értesítések kézbesítése. Az idei évben ez pár héttel ké-
sőbb indult, de továbbra is két nyelven, bizonyos esetekben 
részletfizetési lehetőséget biztosítva. Továbbra is sokan vá-
lasztják a személyes befizetést, ami miatt a hivatal pénztá-
raiban időnként sor alakul, amit tovább nehezíthet a nyári 
szabadságolás időszaka. A rugalmas ügyintézés érdekében 
érdemes néhány lehetőséget megfontolni.

Komáromban is
házhoz viszik

az illetékadóról szóló 
értesítést

•Az értesítőkön érdemes el-
lenőrizni az érvényesség 
(splatnosť) határidejét, ehhez 
igazíthatják a befizetést.
•A sorok kialakulása inkább 
a reggeli órákra jellemző, így 
lehetőség szerint érdemes ké-
sőbb jönni.
•A személyes befizetésen 
kívül sokkal kényelmesebb 
fizetési forma lehet a ban-
ki átutalás, akár személyes, 
akár internetes változatban. 

Az értesítésen megtalálható 
az ehhez szükséges minden 
információ.
•Személyes befizetés esetén, 
s az év folyamán bármikor, 
a hivatal alkalmazottai tájé-
koztatást adnak az esetleges 
elmaradásokról, ami későbbi 
kellemetlenségeket előzhet 
meg.
•A pénztárakban bankkártyá-
val is lehet fizetni, amennyi-
ben ezt jelzik.

A városi hivatalon belül két 
éve működik a központi (aka-
dálymenetes) ügyfélfogadó 
iroda a Klapka téren, ahol 
lehetőség nyílik egy helyen 
több ügyet kényelmesen el-
intézni. Az irodában a do-
kumentumok hitelesítése is 
adott a lehetőség. Ugyancsak 
bővült az elektronikus ügyin-
tézés lehetősége is az elmúlt 
években, amellyel könnyebbé 
vált az intézés.

Az új informatikai rendszer-
re való átállás egy hosszabb 
folyamat, amelynek elsőd-
leges célja a részletesebb és 
rugalmasabb adatkezelés, 
amely a lakosok számára 
is nagy részben elérhetővé 
válik. Jelentősen bővült az 
elmúlt két évben a város we-
boldalán megjelent adatok 
mennyisége, így a lakosok 
saját gépükről kaphatnak tel-
jes betekintést.

Nem feltétlenül fontos, hogy 
a világhálón közöljük, mikor 
és hova kívánunk elutazni. És 
ha már ott vagyunk, nem ok-
vetlenül szükséges felvételeket 
feltenni az előző esti baráti szó-
rakozásról, az éjszakai üdülő-
telepről, mert ismerőseinken és 
rokonainkon kívül azok is kel-
lő tájékoztatást kapnak, akik a 
lakásunkat felkínált 
prédának tekintik. 
Okosabb, ha haza-
térésünk után szá-
molunk be az élmé-
nyeinkről. Megéri 
viszont jó kapcso-
latot ápolni a szom-
szédokkal, mert 
akkor megkérhetjük 
őket, hogy időnként 
locsolják meg a virágainkat, 
nézzenek körül a házban, nem 
történt-e betörés (a rendőrség 
ilyenkor távollétünkben is for-
ró nyomon keresheti a tettest), 
és vegyék ki a postaládából az 
esetleges leveleket, röplapokat, 
mert azok árulkodnak legin-
kább arról, hogy a lakók hosz-
szabb időre elutaztak.
Ha csak kirándulunk, vagy 
strandolunk, a megérkezés 

után ellenőrizzük hogy bezár-
tuk-e az autót.
Bizonyosodjunk meg arról, 
hogy egyik ablak sincs nyit-
va és ügyeljünk arra, hogy 
ne hagyjunk a járműben lát-
ható helyen rádiót, GPS-t, 
pénzt, mobilt, táskát, iratokat 
és egyéb értékeket. Érdemes 
figyelni arra, hogy az éjjeli 

órákban megvilágított helyen 
parkoljunk.
A strandon csak annyi pénzt 
tartsunk magunknál, ameny-
nyire valóban szükségünk van, 
ne legyenek nálunk felesleges 
értéktárgyak, bankkártyák. 
Jó dolog előre megbeszélni a 
családtagokkal, hogy a parton 
szabadon hagyott tárgyakat va-
laki mindig őrizze, ám ha van 
rá lehetőség, vegyük igénybe 

az értékmegőrző szekrényeket.
Nemcsak a gépjárművezetők-
nek, hanem a kerékpárosoknak 
is hasznukra válhat néhány jó 
tanács. Ha biciklivel indulunk 
a strandra és az utcán „par-
koljuk le” biciklinket, min-
dig használjunk biciklizárat. 
A kerékpárt stabil állványhoz 
rögzítsük, ha nincs állvány, 
használjunk egy oszlopot. 
Nem árt megjegyezni, hogy 
érdemesebb – még ha kicsit 
drágább is – minőségi lakatot 
venni. Amennyiben csak egy 
árushoz megyünk, olyan hely-
re állítsuk le biciklinket, ahon-
nan az árustól is látjuk, de az 
értéktárgyainkat és a drágább 
biciklis felszereléseinket min-
dig vigyük magunkkal.

Vasárnap délutáni
lakótelepi idill

Nyári vasárnap délután, a megszokott kép a 
lakótelepen. Barátnőmmel a lakótömbök ál-
tal körbezárt füves terület és a parkoló melletti 
járdán beszélgetünk. Hátunk mögül egy ötvenes 
tagbaszakadt férfi érkezik a kutyájával. A kutya 
nagyobb testű, de szájkosár nincs rajta. Ekkor 
mögötte a parkoló felől érkez-
ve udvariasan megszólal egy 
fiatalember: Uram, elfelejtette 
a kutyája után felszedni az ürü-
léket... A hangnem udvarias, de 
határozott. Az ember ilyenkor a 
megszólított vérmérséklete sze-
rint kétféle reakciót várna. Vagy 
felszedi a kutyája által hátraha-
gyott csomagot, vagy rosszabb 
esetben eloldalog. Emberünket 
azonban nem ilyen fából farag-
ták, ő kapásból támad, rögtön 
agresszív üzemmódba kapcsol. 
Pillanatokon belül parázs vita 
támad, a kutyás férfi minősíthe-
tetlen hangnemben kéri ki magának a „molesz-
tálást”, aminek a lényege, hogy amennyiben a 
fiatalembernek nem tetszik a hátrahagyott ürü-
lék, nyugodtan szedje fel. A fiatalember továbbra 

is higgadtan figyelmezteti, hogy a kutyavécének 
használt füves területen gyerekek játszanak, 
mászóka is van, meg a kutyatartás szabályai is 
megkövetelik, hogy a gazdi takarítsa el a kutya 
névjegyét, ez azonban csak olaj a tűzre.
A kutyás közben letaknyosozza és veréssel fenye-

geti meg a fiatalembert, ezt már mi 
sem állhatjuk meg szó nélkül, közöl-
jük a bunkó módra megnyilvánuló 
gazdival, hogy a fiatalembernek 
igaza van, barátnőm a telefonját is 
előveszi, hogy ha tettlegességre ke-
rülne sor, felveszi az incidenst, s azt 
is megjegyezni, neki is van kutyája, 
ő minden alkalommal összeszedi a 
hátrahagyott ürüléket. A férfi erre 
őt is pofátlanul felszólítja, nyugod-
tan szedje össze ezt is, majd a sze-
mélyiségi jogaira hivatkozva még ő 
fenyegetőzik, hogy rendőrt hív, mert 
az engedélye nélkül le akarták fény-
képezni, aztán dérrel-dúrral távozik.

Talán mondanom sem kell, hogy a szellemi szín-
vonalát és egyben a közterületeinken uralkodó 
állapotokat jelképező termék ott marad a fűben... 

-zsu-

Amikor úgy négy évtizeddel ezelőtt felépítették a rendőrség új komáromi parancsnokságá-
nak épületét, az akkori kor legmodernebb építészeti technológiáját alkalmazták. Az eltelt 
évtizedek alatt azonban kiderült, hogy az akkori technológia nemcsak elévült, hanem idejét 
múlta és több a hátránya, mint az előnye. Egy ideig a belügyminisztérium azzal számolt, 
hogy az épület helyett a volt Zdravcentrumba költözik át, korszerű ügyfélszolgálati helyi-
séget kialakítva. Ebből a kezdeményezésből nem lett semmi, szerencsére a Zdravcentrum 
(a volt pártház) a felújítás után továbbra is a város és a járás egészségügyi ellátását segíti, 
viszont megkezdődött a rendőrség épületének teljes átépítése is. Az irodákat átmenetileg a 
volt Prior nagyáruház emeletére költöztették, az épület földszinti részén pedig a közfalak 
áthelyezésével központi ügyfélszolgálatot alakítanak ki. Sor kerül az épület nyílászáróinak 
és belső világításának cseréjére is, ami az épület fenntartási költségeit csökkenti majd. Itt 
említjük meg, hogy július 24-én, kedden a belváros energetikai felülvizsgálata miatt a Shop-
ping Center üzletházban szünetel az áramszolgáltatás, ezért ott a rendőrség ügyfélszolgálata 
is szünnapot tart. Jakab István felvétele

ÉRTESÍTÉS
Komárom város vezetősé-
ge értesíti a lakosságot, hogy 
minden hét kedden és szerdán 
burkolattisztításra kerül sor a 
Duna rakpart Csillag utca – 
Eötvös utca közötti szakaszán.
Kedden 8 és 9 óra között az 
Eötvös utca egyirányú szaka-
szának jobb oldalán, a Fürdő 
utcától a Lúdpiac térig.
Szerdán 7 és 8 óra között az 
Eötvös utca egyirányú sza-
kaszának bal oldalán, az Is-
potály utcától a Štúr utcáig 
(Menház után). Az illetéke-
sek kérik a lakosságot, hogy 
a megadott időpontokban 
tegyék szabaddá a parkoló-
helyeket, s vegyék figyelembe 
a kihelyezett „megállni tilos” 
táblát és annak kiegészítő 
tábláját.

A kép illusztráció.
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H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Az elmúlt havi szerencsés megfejtőnk Buday Tímea komáromi lakos. Nyereményét postán kapja meg.
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

Segítőkész fürdőmester

humor-csokor
– Kérem, lehet önöknél kártyával fizetni? – kérdezi ag-
gódva a sorra kerülő vásárló a pénztárost.
– Természetesen! – válaszolja a pénztáros.
– Phűű, de megkönnyebbültem, akkor tessék, itt van egy 
király meg egy ász...

Száraz nyári estén a tökrészeg férj nyakig sárosan állít 
haza. Kérdi az asszony:
– Hol tudtad ilyenkor így összesározni magad?
Mire a férj: – Sár az van, csak meg kell keresni!
Szülészeten.

– Gratulálok asszonyom, önnek gyönyörű kislánya született.
– Pedig nekem azt mondták, fiam lesz.
– A francba, már megint nem a köldökzsinórt vágtam el...
Az ügyvéd beszámol a védencének:
– Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam 
először?
– A rosszat, ügyvéd úr.
– Sajnos, a laboreredmény szerint a maga vére meg-
egyezik a gyilkosság helyszínén talált vérmintával.
– És mi a jó hír?
– Alacsony a koleszterinszintje...

Növényvédelem
Nyári teendők a kertekben

Júliusban a gyümölcsmolyok 
második nemzedéke rajzik. 
E nemzedék kártétele sokkal 
súlyosabb lehet, mert egyed-
számuk nagyobb, viszont a 
gyümölcs mennyisége a jú-
niusi természetes gyümölcs-
hullás után sokkal kisebb. A 
permetezés kihagyása a gyü-
mölcsmolyok második nem-
zedéke ellen ezért akár száz 
százalékos termésveszteséget 
is okozhat. A hónap második 
felében előforduló erős reggeli 
harmatképződés a lisztharmat 
terjedésének kedvez.
Az almamoly (obaľovač 
jablč ný) második nemzedéke 
ellen az őszi és téli alma- és 
körtefajtákat kezeljük. A per-
metezés időpontját a szigna-
lizáció szerint végezzük, de 
figyelembe vesszük a készít-
mények hatásmechanizmu-
sát is. A kitinképződést gátló 
szereket tojásrakáskor, a többi 
készítményt pedig a lárvake-
lés csúcspontján alkalmazzuk. 
Ha ezt a kezelést kihagyjuk, a 
férges gyümölcs gyakran már 
a fákon rothadásnak indul. Ké-
szítmények: Kitinképződést 
gátló szerek: Dimilin 48 SC, 
Integro. Biokészítmények: 
Biobit XL, Carpovirusine, Ma-
dex. Piretroidok: Bulldock 25 
EC, Cyprin 10 EC, Decis EW 
50, Decis Protech, Delta EW 
50, Karate Zeon 5 CS, Mavrik 
2 F. Szerves foszforsavészter: 
Reldan 22. Neonikotinoidok: 
Calypso 480 SC, Mospilan 20 
SP. Más hatóanyagú készítmé-
nyek: Coragen 20 SC, Nurelle 
D, Spintor, Steward.
Nagy károkat okozhat a szil-
vamoly (obaľovač slivkový 

– második nemzedéke is, mert 
az almamolyhoz hasonlóan a 
férges gyümölcs itt is gyakran 
rothadásnak indul. E nemzedék 
rajzása az időjárás alakulása 
szerint már július első hetében 
bekövetkezhet. A kártevő ellen 
engedélyezett készítményeket a 
lárvakelés csúcspontján alkal-
mazzuk a szignalizáció szerint. 
Készítmények: Calypso 480 SC 
(14 nap), Decis EW 50 (28 nap), 
Decis Protech (28 nap), Delta 
EW 50 (28 nap), Mospilan 20 
SP (14 nap).
A későn érő őszibarackfajtákat 
a keleti gyümölcsmoly (obaľo-
vač broskyňový) második nem-
zedéke ellen permetezzük a 
szignalizáció szerint, ügyelve a 
készítmények előírt várakozási 
idejének betartására. A keleti 
gyümölcsmoly elleni készítmé-
nyek: Decis EW 50 (várakozási 
idő 28 nap), Decis Protech (28 
nap), Decis EW 50 (28 nap), Ka-
rate Zeon 5 CS (28 nap).
Folytatjuk az augusztusban és 
szeptemberben érő fajták keze-
lését a levéllyukacsosodás és 
gyümölcsvarasodás (klasteros-
porióza broskýň) ellen is. Az 
őszibarack levélfodrosodása el-
len engedélyezett készítmények 
közül a Delan, Dithane, Efuzin, 
Novozir és a Syllit használható 
ellene.
Az időjárás alakulása szerint 
folytatjuk a szőlő kezelését a 
gombabetegségek ellen. A szá-
raz és meleg időjárás a liszthar-
matnak, a csapadékos viszont a 
peronoszpórának és a szürkepe-
nésznek kedvez, bár az elmúlt 
hetek hoztak csapadékot is. A 
szőlő szürkepenészes rotha-
dása (botrytída viniča) ellen 

először fürtzáródáskor, má-
sodszor pedig a bogyópuhulás 
kezdetén permetezünk. Szür-
kepenész elleni készítmények: 
Botector, Cantus (várakozási 
idő 35 nap), Cassiopee 79 WG 
(28 nap), Granuflo 80 WG (35 
nap), Melody combi WG (28 
nap), Mythos 30 SC (21 nap), 
Prolectus (21 nap) Quadris Max 
(21 nap – csak borszőlő kezelé-
sére használható), Switch 62,5 
WG (35 nap), Teldor 500 SC 
(14 nap), Topsin 500 SC (35 
nap), Trichomil (35 nap), Zato 
50 WG (35 nap). 
Általában csak a gyümölcssze-
dés után jelentkezik a szamóca 
levelein a mikoszferellás és 
diplokarponos levélfoltosság. 
Ezért a permetezéseket is ebben 
az időszakban végezzük. A tíz-
napos időközökben végezhető 
permetezésekre jelenleg csak a 
réztartalmú Kuprikol használ-
ható. 
Csapadékos időben folytatjuk 
a szabadföldi uborka kezelését 
az uborkaperonoszpóra ellen. 
Az üvegházi uborkát viszont a 
lisztharmat és a kártevők (ta-
kácsatkák, liszteskék) veszé-
lyeztetik. Ellenük csak az első 
tünetek észlelése után kezdünk 
harcolni. A zellert a szeptóriás 
levélfoltosság veszélyezteti kü-
lönösen csapadékos időben. A 
fertőzésveszélyt fokozza az ár-
nyékolt és gyakran öntözött sűrű 
növényállomány is. A permete-
zéseket tíznapos időközökben 
végezzük. Készítmény: Kupri-
kol 50 (várakozási idő 7 nap). 
  -la-

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Találkozik egy régi sze-
relmével, és annyi mindent szeretne megosztani vele, hogy hir-
telen nem találja hozzá a szavakat. Talán nem is kellene eről-
tetnie, hogy mindent elmeséljen. Sokszor többet elmond egy 
összemosolygás vagy egy ölelés, de mindenképpen fejezze ki 
érzéseit!
HALAK (február 21. – március 20.) Sokszor olyan kérdé-
sekben kéri ki mások véleményét, amelyben egyedül kellene 
döntenie, máskor viszont nem hajlandó meghallgatni a taná-
csokat, pedig kompromisszumos megoldást kellene találnia. 
Ha valaminek a következményei csak önt érintik, legyen az a 
saját döntése!
KOS (március 21 – április 20.) A párkapcsolatban élő Kos 
szülöttek csodálatos hetet tölthetnek kedvesükkel. Az esetleg 
egy ideje már a levegőben lógó problémák most maguktól 
megoldódnak és érvényüket veszítik, ezáltal leomlanak az 
önök között kialakult falak és újra olyan közel érezhetik ma-
gukhoz egymást, mint kapcsolatuk kezdetén.
BIKA (április 21. – május 20.) Több kisebb összetűzésre szá-
míthat ezen a héten a barátaival, rokonaival. Bármilyen jellegű is a 
gond, igyekezzen megérteni a másik fél követeléseit még akkor is, 
ha úgy érzi, a másik talán nem egészen őszinte. Először találjanak 
egy közös pontot, azután tisztázódhat minden.

IKREK (május 21. – június 21.) Lázad ellene, hogy enge-
delmesen csinálja, amit mondanak önnek, és amit sajnos 
muszáj megtennie. Úgy érzi, jelentéktelen, értelmetlen dol-
gokkal kell bíbelődnie, pedig hatalmas tetteket tudna vég-
hezvinni. Ne csak belül lázadozzon, tegyen is azért, hogy 
mindent megvalósítson, ami önben szunnyad.
RÁK (június 22. – július 22.) Olyan ismeretek birtokába 
jut a héten, amelyek újraélesztenek egy megoldottnak hitt 
dolgot. Bár ez jár némi kellemetlenséggel kezdetben, de le-
hetősége nyílik arra, hogy tisztázza magát és így új irányt 
vehetnek a történések, ami sokkal inkább megfelel annak, 
amire ön vágyik.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezekben a na-
pokban munkájában kiélheti kísérletező kedvét, innovatív 
képességét. A hét második fele pozitív meglepetéseket tarto-
gathat partnerkapcsolatában. Mindenképpen egy új időszak 
kezdődik a magánéletében, mélyreható változásokkal, ame-
lyek talán csak néhány hét múlva körvonalazódnak.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Olyan lendülettel 
veti bele magát a munkába vagy a tanulásba, hogy ámulat-
ba ejti környezetét. Ha már így nekifogott, legyen kitartó. 
Pénzügyek területén kedvező helyzet alakul ki, amely jó 
hatással lesz a hangulatára. Üzleti lépéseit körültekintően 
készítse elő!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A sportban és 
szórakozásban ezen a hétvégén mindent elérhet és megva-
lósíthat, amire csak vágyik. Mindkettő tökéletesen ki tudja 
kapcsolni és végre nem folyamatosan a párkapcsolatán vagy 
a munkáján töri a fejét, ami kellemes változatosságot jelent 
az elmúlt hét történései után.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Bár magabiztosnak 
tűnik, ön előszeretettel választ olyan partnert, aki mellett erő-
södik az önbizalma. Szüksége van egy erős személyiségre, 
akire támaszkodhat, ám őt is folyamatosan irányítani próbál-
ja, ahogy a környezetében mindenkit, bár nagyon kifinomult 
módszerekkel.
NYILAS (november 23. – december 21.) Problémás helyzet-
ben mindig jusson eszébe, hogy a humor, ha nem is oldja meg 
a gondokat, érzelmileg közelebb hozza önöket egymáshoz, és 
amikor csökken a feszültség, könnyebb meghallgatni egymást és 
megoldást találni. Legyen megbocsátóbb, nézeteltérések esetén 
érdemes átgondolnia, mennyire volt ön a ludas...!
BAK (december 22. – január 20.) Nézzen szembe olyan kihí-
vásokkal is, amelyekről már előre tudja, hogy bizonytalanságot 
hozhatnak az életébe. Ha megszabadul ettől a félelmétől, sok-
kal felszabadultabbá válik a párkapcsolata is. Kedvese azt fogja 
érezni, hogy bátran kockáztat, és ő ezt nagyra értékeli. A hét 
végét igyekezzen gondtalan pihenéssel eltölteni.

Minőségi festést  (KN és környéke)  
kedvező áron vállalok!

Tel.: 0918 536 650
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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

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

Komáromi szemészetünkre
szakképzett

nővéreket keresünk!
Tel.: 0905 528 798

Három szobás lakás kiadó Komáromban
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

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

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

Autószerelő
végzettséggel
munkatársat

keresünk
autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt: 0908944944

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet Gúta környékén 20 ha-ig.

Tel.: 0908 463 830

Árnyékolástechnika és szerviz
Redőnyök * 
* reluxák * 

* szúnyoghálók * 
* markízák, stb.
kedvező áron!

Tel.: 0917 381 073

Építés, átépítés,  hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.
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MŰSORA JÁNLAT
júl ius  21-től  27-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 .40 Gy i l -
kos sorok (a mer.) ,  13.45 
Mű kedvelő mű k i ncsr ab -
lók (a mer.) ,  15.45 Föld-
re  szá l l t  boszorká ny 
(a mer.) ,  18 .0 0 Tények , 
18.55 27 idegen igen 
(a mer.) ,  21.20 Ne szóra-
kozz Zoha n na l  (a mer.) , 
23.45 Zombiela nd 
(a mer.)

RTL Klub
6.55 Kölyökklub, 12.35 
Döglöt t ak ták (amer.), 
13.35 A száll ító (amer.), 
15.55 Ext ralarge (olasz), 
18.00 Híradó, 18.55 Cobra 
11 (német), 20.05 WALL-
E (amer.), 22.05 Tűz a 
mélyben (amer.), 0.20 
Eszement zaci (amer.)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 A szállí-
tó (kanadai-amer.), 13.00 
Másnaposok szerencséje 
(amer.), 15.00 The Fashi-
on Hero, 20.00 Végjáték 
(amer.), 22.15 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 23.15 
A szabadság ára (amer.)

M2
11.20 Gógyi felügyelő, 
12.40 A nagy ho-ho-ho-
horgász, 13.25 Bobby 
és Bill , 14.50 Égszínkék 
herceg, 16.40 Micimac-
kó, 18.15 Ebadta focista 
(amer.), 20.15 Ki ez a lány 
(amer.), 21.05 Én vagyok 
it t , 22.45 MR2 Akuszt ik a 
Müpából, 1.05 Érzékek és 
érzelmek (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) ,  13.40 Bibi 
és  Ti na (német) ,  15.20 
A l fa  Rómeó és  Jú l ia 
(mag ya r) ,  17.0 0 Gasz t-
roa ng ya l ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.35 A nag y nég yes (a n-
gol) ,  21.20 A z éle t  szép 
(ola sz),  23.20 Tót h Já nos 
(mag ya r)

Duna World
11.25 A hegyek lánya 
(magyar), 13.20 Az élet 
egy szolgálat , 14.50 Öt 
kont inens, 15.20 Női v í-
zi labda Eb, 16.50 Hétvé -
gi belépő, 18.50 Térkép, 
19.25 Ízőrzők, 20.00 Do -
kuzóna, 21.35 Bolondos 
vakáció (magyar), 23.05 
Tóth János (magyar), 0.00 
Opera Café, 2.30 Alfa 
Rómeó és Júl ia (magyar)

Pozsony 1
11.55 Mit tudom én, 13.30 
A test titkai, 14.30 Miss 
Marple (angol), 16.15 Egy 
válás meglepetései (olasz-
román), 18.30 Építs házat, 
ültess fát!, 19.00 Híradó, 
20.30 A test titkai, 21.25 
Talkshow, 22.20 A pofon 
(amer.), 23.05 Miss Marp-
le (angol), 0.40 Egy válás 
meglepetései (olasz-ro-
mán)

Pozsony 2
11.45 Folklórfeszti-
vál,  13.40 Tesztmaga-
zin,  14.00 Kerékpáro-
zás,  18.15 Fortuna Liga, 
20.50 Gyerekek (cseh), 
22.30 A híd (svéd),  23.30 
Trabanttal  Ausztráliából 
Ázsiába

Markíza tv 
9.45 Godzilla (amer.), 
12.30 Nem önszántából 
rendőr (német), 14.15 Igen
ember (amer.), 16.20 Ezer 
szó (amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Nagyf iúk 2 (amer.), 22.35 
Hippi-túra (amer.), 0.35 Is-
métlések

JOJ TV
7.50 Az oroszlánőrség 
(amer.), 11.00 Viszlát, 
nagyi!, 13.00 MacGyver 
(amer.), 15.00 Összeku-
tyulva (amer.), 17.10 El-
varázsolt kastély (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Perzsia hercege: Az 
idő homokja (amer.), 23.00 
Tízezer szent (amer.)

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

TV2
8.10 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.45 Több, mint 
testőr (amer.), 12.55 Éj-
jelnappal szülők (amer.), 
13.25 Gyilkos sorok 
(amer.), 14.30 Doktor 
House (amer.), 15.30 Pi-
edone, a zsaru (olasz), 
18.00 Tények, 18.55 Shrek 
2 (amer.), 20.50 Exfér j 
újratöltve (amer.), 23.15 
Eredet (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 10.40 A 
Muzsika tv bemutatja, 12.40 
Szívek doktora (amer.), 13.40 
Anyám! (amer.), 15.35 Az 
utolsó dal (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.55 Cobra 11 (német), 
20.05 Noé (amer.), 22.50 Ali-
as nyolcas (amer.)

RTL II
10.50 Ígéret földje (amer.), 
12.55 Segítség, bajban va-
gyok!, 17.55 Itthon, édes 
otthon (amer.), 20.00 Cse-
rebere szerencse (amer.), 
22.00 Végjáték (amer.), 
0.10 Itthon, édes otthon 
(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 Mese a 
bőség földjéről , 16.20 Dr. 
Plüssi , 16.40 Micimackó, 
17.50 Vampir ina , 18.15 
Komisz kamaszok Af r i-
kában (hol land), 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.10 
Menőkor (amer.), 23.10 
Lauret ta (magyar), 23.30 
Balkon (magyar), 23.45 
Mit gondolsz , k i vagy? 

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Székely Vág-
ta , 14.20 Tárlatvezetés 
Por tugáliában, 14.50 Rex 
Rómában (németolasz), 
15.40 Or ient Express (ma-
gyar), 17.00 Hogy volt?, 
18.35 Brown atya (angol), 
19.30 A levendula i l lata 
(angol), 21.15 A szoba (í r
kanadai), 23.20 Konyha 
Pár izsban (orosz)

Duna World
11.25 Bolondos vakáció 
(magyar), 13.20 Nagyok, 
13.50 Jó boroknak szép 
hazája , 14.45 Új idők 
új dalai , 15.20 Balatoni 
nyár, 18.55 Öt kont inens, 
19.25 Szerelmes föld rajz , 
20.00 Gasz t roangyal , 
21.35 Vasgyökerek, 22.35 
Hogy volt?

Pozsony 1
12 .30 P rága vá ros  bű nös 
embere i  (cseh),  14.15 
Agat ha Ch r i s t ie:  Poi-
ro t ,  16.05 Ö t  r abló é s 
a z öreg hölg y (a ngol) , 
17.40 Menjü n k a  ke r tbe!, 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 A 
sze relem lá ng ja i  (ola sz), 
22 .05 A sze relem lá ng ja i 
2  (ola sz),  23.50 Poi rot

Pozsony 2
13.00 Színészlegendák, 
14.30 Kerékpározás: Tour 
de France, 18.30 Est i 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Self r idge ú r (amer.), 
21.40 Per manens vakáció 
(amer.), 22.55 Pozsonyi 
Lí ra 1978

Markíza tv
10.35 Ezer szó (amer.), 
12.20 Ňuchač (ukrán), 
14.50 Hancock (amer.), 
16.50 Nap, széna, pár po-
fon (cseh), 19.00 Híradó, 
20.30 Rohanás (amer.), 
22.35 A dolgok állása (an-
golfrancia) 

JOJ TV
9.00 Szünidő (szlovák), 
10.10 Mentsük meg a ku-
tyát! (szlovákcseh), 12.00 
A Főnix útja (amer.), 14.20 
Perzsia hercege: Az idő 
homokja (amer.), 16.50 A 
nyaraló, 17.50 Új lakások, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Sport, 20.35 A 
szállító 4 (francia), 22.40 
Veszett vad (amer.), 0.40 
Lord of Shanghai (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!, 21.25 Extrém Ac-
tivity, 22.45 Dupla dinamit 
(amer.), 1.35 Diamond Club 
(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, 21.35 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 ár-
nyékában, 14.45 Showder 
Klub, 16.20 Oltári csajok 
(magyar), 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 23.00 Mada-
gaszkár pingvinjei (amer.)

M2
11.55 Kék egér, 12.55 Nála-
tok 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 Hol-
nap tali (magyar), 21.30 Én 
vagyok it t!, 22.40 Akusz-
t ik, 0.40 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.35 
Csendes gyarmatosítók, 
15.10 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.), 21.25 Kár tya-
vár (amer.), 22.25 NCIS 
(amer.), 23.10 Fábry

Duna World
11.10 A gyilkos a házban 
van (magyar), 13.00 Hír-
adó, 13.20 Roma magazin, 
14.25 Családbarát, 15.25 
Balatoni nyár, 17.25 Bala-
toni utazás, 18.00 Gasztro-
angyal, 19.00 Itthon vagy!, 
19.30 Hazajáró, 20.00 Mo-
solytár, 21.35 Honfoglaló, 
22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13.50 
Menjünk a kertbe!, 14.25 A 
holnapi újságok, 16.25 Úton, 
16.55 Egy lépés a menny-
ország, 17.50 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Hibernatus 
(franciaolasz), 21.50 A kü-
lönleges ügyosztály (szlo-
vák), 22.55 Halhatatlanok 
(amer.)

Pozsony 2
12.25 Kerékpározás, 13.25 
A kalitka (szlovák), 13.55 
A szlovák futball törtéente, 
15.35 A természet ritkasá-
gai, 16.20 Tesztmagazin, 
18.30 Esti mese, 19.55 Hí-
rek, 20.10 Dokumentufilm, 
21.30 A férf i, aki túl sokat 
tudott (amer.), 23.25 Talk-
show 

Markíza 
12.00 Monk (amer.), 13.50 
Cobra 11 (német), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
17.25 Reflex, 17.55 Csa-
ládi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Fedőneve: 
U.N.C.L.E. (amer.), 22.45 
Halálos fegyver (amer.), 
0.40 Monk (amer.)

JOJ TV
10.40 Extrém átváltozá-
sok, 12.30 Csillag születik, 
14.00 Barkács kft., 16.00 
Rendőrök akcióban, 17.00 
Híradó, 17.30 Főzd le anyá-
mat!, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Inkognitó, 
23.10 Extrém 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 Extrém Activity, 
22.45 NCIS (amer.), 23.45 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 Szem-
fényvesztők (magyar), 0.00 
CSI: Miami helyszínelők 
(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
12.55 Nálatok laknak álla-
tok? (magyar), 14.45 Frank-
lin, 15.10 Maja, a méhecske, 
17.05 Loopdidoo, 17.35 Szó-
fia hercegnő 18.00 Micimac-
kó, 19.10 Alvin és a mókusok 
(amer.), 20.15 Ki ez a lány? 
(amer.), 21.05 Holnap tali 
(magyar), 21.30 Én vagyok 
itt, 22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 15.15 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.), 23.05 A Bagi 
Nacsa Show, 0.05 Ridikül

Duna World
11.20 A Molitor ház (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.25 Család-
barát, 15.25 Balatoni nyár, 
18.00 Gasztroangyal, 19.00 
Itthon vagy!, 19.25 Haza-
járó, 20.00 Banán, pumpa, 
kurbli, 21.35 Honfoglaló, 
22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 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, 0.30 
Egy lépés a mennyország

Pozsony 2
11.45 Törpék, 12.00 Élő pano-
ráma, 14.00 Tour de France, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hír-
adó, 20.10 Riválisok, 21.05 
Tavaly Marienbadban (fran-
ciaolasz), 22.35 Őrangyalok, 
23.10 Éjszaka a levéltárban

Markíza tv
9.45 Két és fél férfi, 12.00 
Monk (amer.), 13.50 Cobra 
11 (német), 15.00 Jószom-
szédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.00 
Híradó, 17.25 Reflex, 17.55 
Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 
23.10 Családi történetek, 
0.10 Monk (amer.), 1.55 Fe-
leségcsere

JOJ TV
9.30 Rendőrök akcióban, 11.40 
Profik, 12.35 Csillag szüle-
tik, 14.10 Barkács kft., 16.00 
Rendőrök akcióban, 17.00 
Hírek, 17.40 Igaz történetek, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Senki sem tökéletes, 
22.30 Jelszó, 23.20 Extrém 
átváltozások, 0.20 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 
Extrém Activity, 22.45 Az 
árnyékember (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 Privát ko-
pók (kanadai), 22.35 Szu-
lejmán (török), 0.15 CSI: 
Miami helyszínelők (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
12.55 Nálatok laknak állatok?, 
14.25 A bűvös körhinta, 14.45 
Franklin, 15.10 Maja, a mé-
hecske, 16.00 Gyerekversek, 
18.00 Micimackó, 18.45 Leo, 
az ifjú vadőr, 19.10 Alvin és a 
mókusok, 20.15 Ki ez a lány? 
(amer.), 21.05 Holnap tali (ma-
gyar), 21.30 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Zor-
ro (kolumbiai)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.15 H, 
mint héja, 15.15 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 16.15 
Erdészház Falkenauban 
(német) 17.10 A hegyi dok-
tor (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.15 Kaszás Attila-díj, 
20.35 Réztábla a kapu alatt 
(olasz), 22.20 Doctor Foster 
(angol), 23.25 Csak színház 
és más semmi (magyar)

Duna World
11.45 Villám (magyar), 
13.20 Nemzetiségi műso-
rok, 14.25 Családbarát, 
15.25 Balatoni nyár, 17.20 
Balatoni utazás, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Itt-
hon vagy!, 20.00 Nevetni 
kell, ennyi az egész, 21.30 
Kaszás Attila-díj, 22.30 
Hacktion (magyar), 23.50 
Kaszás Attila-díj

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 Old Surehand ( jugosz-
láv), 21.55 A határ (német), 
23.25 Profik, 0.20 Egy lépés 
a mennyország

Pozsony 2
12.20 Kerékpározás, 13.15 
Férfitársaság (szlovák), 
15.30 Tour de France, 18.30 
Esti mese, 19.55 Híradó, 
20.10 A cápa, 21.05 Alpha-
ville (franciaolasz), 22.40 
Pohoda 2018, 23.25 Éjszaka 
a levéltárban

Markíza tv
10.00 Két és fél férf i, 11.50 
Monk (amer.), 13.50 Cobra 
11 (német), 14.55 Jószom-
szédi viszonyok, 16.00 
Családi tör ténetek, 17.00 
Híradó, 17.25 Ref lex, 
17.55 Családi tör ténetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Eltűnt 
a lányom (amer.), 22.35 
Ňuchač (ukrán)

JOJ TV
9.30 Rendőrök akcióban, 
10.40 Extrém átváltozások, 
11.40 Profik, 12.35 Csillag 
születik, 14.10 Barkács kft, 
16.00 Rendőrök akcióban, 
17.00 Híradó, 17.30 Főzd 
le anyámat!, 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!, 21.45 
Extrém Activity, 23.10 
NCIS (amer.), 1.35 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.), 23.55 CSI: 
Miami helyszínelők (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
12.55 Nils Holgerson csodá-
latos utazása a vadludakkal, 
14.05 Claude, 15.10 Maja, 
a méhecske, 16.00 Gyerek-
versek, 17.35 Szófia herceg-
nő, 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 (kolum-
biai)

Duna tv
12.40 Jamie vidéki kony-
hája, 13.05 Honfoglaló, 
15.15 A múlt árnyékában 
(szlovák), 16.10 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 Szerelmes üzenetek 
(amer.), 22.40 A Bagi Na-
csa Show, 23.40 Ridikül 

Duna World
11.15 Lakótelepi mítoszok 
(magyar), 13.00 Híradó, 
14.25 Családbarát, 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, 16.20 
Úton, 16.50 Egy lépés a 
mennyország, 17.50 Pár-
baj, 18.20 Öten öt ellen, 
19.00 Híradó, 20.30 Nővé-
rek (német), 22.15 Clarissa 
t itka (német), 23.45 Egy 
lépés a mennyország 

Pozsony 2
13.00 Lakodalom (szlovák), 
13.30 A cápa, 14.30 Tour 
de France, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Brazí-
lia, 21.10 Amerikai éjszaka 
(francia), 23.05 Rendőrség, 
23.20 Őrangyalok, 23.45 
Éjszaka a levéltárban

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.), 1.30 
Jó tudni

JOJ TV
10.40 Extrém átváltozá-
sok, 11.40 Profik,  12.35 
Csil lag születik,  14.10 
Barkács kft . ,  16.00 Rend-
őrök akcióban, 17.30 
Főzd le anyámat!,  19.00 
K r imi ,  19.30 Hí radó, 
20.35  MacGyver (amer.) , 
22.30 Extrém átalaku-
lások, 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 
Extrém Activity, 22.45 
S.W.A.T. (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, 21.35 Cop 
Mortem (magyar), 1.00 A 
sikító város (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
12.55 Nils Holgersson csodá-
latos utazása a vadludakkal, 
13.25 Rozsdalovag, 14.25 A 
bűvös körhinta, 15.10 Maja, 
a méhecske, 16.00 Gyerek-
versek, 18.00 Micimackó, 
20.15 Ki ez a lány? (amer.), 
21.05 Holnap tali (magyar), 
21.30 Én vagyok itt!, 22.40 
Odaát (amer.), 0.25 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie vidéki konyhá-
ja, 13.25 Honfoglaló, 15.15 
A múlt árnyékában (szlo-
vák), 16.20 Erdészház Fal-
kenauban (német), 17.10 A 
hegyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 Az 
ártatlanság kora (amer.), 
22.50 A század gyerme-
kének vallomása (francia), 
0.50 Fábry

Duna World
11.30 Hátország (magyar), 
13.50 Öt kontinens, 14.25 
Családbarát, 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 Julie Lescaut, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.25 
A holnapi újságok, 16.20 
Úton, 16.50 Egy lépés a 
mennyország, 19.00 Híradó, 
20.30 Mit tudom én, 22.00 
Úttalan utakon, 22.35 Ja-
mes Bond (amer.)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.30 
Tour de France, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Hely a házban (szlovák), 
21.15 Suttogások és siko-
lyok (svéd)

Markíza tv
12.00 Monk (amer.), 13.55 
Cobra 11 (német), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi tör téne-
tek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Családi tör ténetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Nap, széna, 
erot ika (cseh), 22.20 Fér j 
egy órára (cseh)
JOJ TV
11.40 Csillag születik, 
16.00 Rendőrök akcióban, 
17.30 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Minden, amit 
szeretek, 22.55 Farkasok 
között (amer.)
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
július 21-én Dániel
július 22-én Magdolna
július 23-án Lenke
július 24-én Kinga
július 25-én Jakab, Kristóf
július  26-án Anna, Anikó
július  27-én  Olga
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Répás-diós piskótatekercs
barackos krémmel

Hozzávalók:
4 tojás
10 dkg (2 kisebb) sárgaré-
pa, reszelve
8 dkg cukor
8 dkg liszt
4 dkg darált dió
egyharmad csomag sütőpor
A krémhez:
2 dkg étkezési keményítő
1 csomag vaníliás cukor
2 tojássárgája
10 dkg cukor
2,5 dl tej
2 dl hideg habtejszín

1 csomag habfixáló
5-6 darab sárgabarack

Elkészítés:
A tésztához a tojásokat ketté-
választjuk, a sárgáját a reszelt 
répával és a cukor felével el-
keverjük. A lisztet a dióval 
és a sütőporral vegyítjük. A 
tojásfehérjét a maradék cu-
korral kemény habbá verjük, 
hozzákeverjük a répát, végül a 
lisztes keveréket is.
Egy 25×30 cm-es tepsit kibé-

lelünk sütőpapírral, a masz-
szát egyenletesen elkenjük 
benne, majd 180 °C-ra elő-
melegített sütőben megsüt-
jük. A krémhez a keményítőt 
a vaníliás cukorral, a tojás-
sárgájával, a cukorral és ke-
vés tejjel simára keverjük. 
A maradék tejet felforraljuk, 
majd a péppel besűrítjük. 
Lapos tálcára terítjük, hogy 
hamarabb meghűljön. A hi-
deg tejszínt a habfixálóval 
kemény habbá verjük, majd 
óvatosan a kihűlt krémbe 
forgatjuk.
 A tésztáról lehúzzuk a pa-
pírt, a krémet egyenletesen 
elkenjük rajta. A megmosott, 
aprított barackot a krémre 
szórjuk, majd szorosan felte-
kerjük a tésztát. 1-2 órára a 
hűtőbe tesszük pihenni, utá-
na szeletelhető.

Elkészítése:
A hússzeleteket laposra klopfoljuk, majd sóval, borssal bedör-
zsöljük, és lisztben megforgatjuk. Egy serpenyőben felforrósít-
juk a vajat és az olajat, majd a hússzeletek mindkét oldalát nagy-
jából 4-4 percig elősütjük benne.
A maradék zsiradékot felöntjük borral, és annyi húsleves-alap-
lével, hogy mártás sűrűségű legyen. Beledobjuk a felkockázott 
paprikát, enyhén megpároljuk (1-2 percig), majd a hússzeleteket 
visszarakjuk, lefedjük és melegen tartjuk.
A tésztát a csomagoláson található utasítás szerint kifőzzük, tálra 
rakva leöntjük a mártás egy részével, majd rátesszük a hússze-
leteket és a maradék mártást. Végül tépett bazsalikomlevéllel 
megszórjuk.

Hozzávalók:
4 db sertésszelet (comb 
vagy lapocka, esetleg 
szűzpecsenye)
só
bors
4 ek liszt
1 ek vaj
2 ek olaj
0,75 dl Marsala bor 
(olasz édes bor)
húsleves-alaplé
1/2 db piros kaliforniai paprika
40 dkg olasz tészta (például 

fettuccine vagy más széles me-
télt)
bazsalikomlevél

SERTÉSSZELET
MARSALA MÁRTÁSBAN

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

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

MEGEMLÉKEZÉS

Tudjuk mi azt jól,
soha nem feledünk,
nem beszélünk róla,
csendben emlékezünk.

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk július 23-án,
id. Molnár Józsefre

Martoson,
halálának harmincegyedik évfordulóján.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.

Emlékét örökké őrző
családja

Gútára sebészeti,
vagy általános

nővért
keresünk!

Tel.: 0907 163 386

Aplico Plus
Komárom

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

Munka utca 25.
Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

* Eladó megkímélt állapot-
ban levő Opel Corsa sze-
mélygépkocsi (új motor, 16 
szelepes, Eystronik automata 
sebességváltó – autószerelőtől) 
112 000 km-el. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0915 063 190.

Komáromban: a komáromi Édém Vince és Schmidtová 
Andrea, Luky Zoltán és Kukiová Monika, a csallóközara-
nyosi Kovács Mikuláš és a nagykeszi Gacsalová Mónika, 
a marcelházai Viderman Attila és a muzslai Kovácsová Or-
solya, az izsai Paulík Tomáš és a bényi Juhászová Noémi
Gútán: az ifjúságfalvai Papáček Miloš és Horváth Iveta, a 
gútai Kiss Szilárd és a szímői Kollár Margaréta.

Komáromban született: a gútai Nógel Benett és 
Nagy Ben, a nyárasdi Gőghová Zsófia, az ímelyi 
Meliš Máté, a nagymegyeri Vajda Sofia, a keszegfalvai 
Manet Barnabás, a komáromi Kotásek Sebastian és Tóth 
Tomáš, a kőhídgyarmati Kóšan Viktória, a gelléri Bese 
Anna, a dunaradványi Cziborová Csenge, a bátorkeszi Za-
charová Eliška, a párkányi Valašek Leo, a vágbesztercei 
Dorčík Kamil, a marcelházai Galbavá Marta és a pozsonyi 
Uhríková Mia. 

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a ko-
máromi Kudlácsková Margita (96 éves), Kisvince Ilona 
(96 éves), Karácsonyová Edita (83 éves), Ganzer Im-
rich (72 éves), Mgr. Bognár Margit (74 éves), a martosi 
Kontás Krisztina (41 éves) és Garlik János (71 éves), a 
perbetei Kecskésová Alžbeta (75 éves), valamint a ko-
máromfüssi Bartyík Ádám (82 éves).

Emléküket megőrizzük!
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LABDARÚGÁS KAJAK – KENU

STRANDRÖPLABDA

ÚSZÁS

Az őszi idény legnagyobb KFC-s meglepetése:

Előkészítő mérkőzések
Párkány – Hetény 3:1 * 
FK Marcelháza – FK Activ 
Nagykeszi 4:0 * KFC Ko-
márom – Budaörs 2:0 (0:0) 
* Hetény – Bánkeszi 6:1 * 
Ifjúságfalva – Királyrév 2:2 
* Csallóközaranyos – Csiliz-
radvány 8:2, Lelkes 7, Hencz 
* Ímely – Udvard 6:0, góllö-
vők: Straňák 2, Gál, Tóth, Var-
ga, valamint öngól * KFC Ko-
márom – Békéscsaba 1912 

Előre 0:0 (A rossz idő miatt a 
találkozó 17. percében a játék-
vezető lefújta a mérkőzést) * 
Komját – Gúta 1:4 góllövők: 
Vanek 2, Szigeti és Leckési * 
Örsújfalu-Dunamocs 5:0, 
góllövők: Rédler (2), Ponty, 
Lakatos, Petrók * FC Újgyal-
la – FK Activ Nagykeszi 3:7 
(0:2), a vendégek góllövői: 
Hegedűs O. 3, Bottyán A. 2, 
Csonka Á., Turza R.

A hét végén
megkezdődnek

a II. liga küzdelmei
Olejník Jozef, a KFC edzője 
és csapata már felkészült az új 
idényre, amelyet július 21-én, 
a liptószentmiklósi ellenfelük-
kel nyitnak Komáromban. A 
KFC elnöke Baráth György, 
alelnöke Szüllő Béla, segéd-
edző Kršteňanský Zdenko, 
csapatvezető Cséplő Gyula, a 
sportorvos dr. Ipóth Szilárd, 
masszőr Baranyai Imre.

Trencséni Regatta 2018

Visszatérnek a nők a focipályára!
Információink szerint a komáromi labdarúgás történelmében korábban már fontos helyet fog-
lalt el a női labdarúgás, amelyet az új sportévben ismét megújítanak.

VIII. Basternák László Sportnap
Labdarúgótorna: 1. elődöntő: Ógyalla – Tardoskedd 3:0 góllö-
vő Murárik 2, Danci * 2. elődöntő: Hetény – Szentpéter 1:0, Les-
ko * A 3. helyért: Szentpéter – Tardoskedd 2:1, Boya, Mészáros * 
Döntő: Ógyalla – Hetény 2:0, Nagy, Porubszky * Végső sorrend: 
1. Ógyalla * 2. Hetény * 3. Szentpéter * 4. Tardoskedd
Tollaslabda: 1. Pavol Tungli , 2. Dusan Kuruc, 3. Boris Bóna
Tenisz: 1. Borgula Juraj, 2. Solár Stanislav, 3. Takács Miroslav
Horgászverseny: 1. Machalík Ivan, 2. Psenák Tamás, 3. Volf Tomás
Íjászat: ifi: 1. Pintér Lea, 2. Sárközi Sebastián, 3. Janetka Edina 
* felnőttek: 1. Csontos Imre, 2. Izsák Zoltán, 3. Pintér Klaudia
Sakk: 1. Strachan Ján, 2. Ábrahám Ján, 3. Kovarikova Mária
Minifoci: 1. Basternák László P.T, 2. Öregfiúk Ógyalla, 3. Bagota
Asztalitenisz: Egyéni: 1. Bodnár Attila, 2. Szabó Jaroslav, 3. 
Csere Filip, Páros: 1. Handlová Eleonóra+Veres Zoltán, 2. Ďaťko 
Peter+Lukács László, 3. Csere Filip+Okuliar Jozef. 

Június utolsó napjaiban és július elsején rendezték meg a Tren-
cséni Regatta 61. évfolyamát. A nemzetközi versenyen (a hazai 
versenyzőkön kívül Csehország és Lengyelország képviselői is ver-
senybe szálltak) 25 evezősklubot képviselve 430 versenyző szállt 
vízre. A komáromi klub valamennyi korosztályban képviseltette 
magát és 55 versenyzőt indított.
Az erős szél ellenére a komáromi 
versenyzők számára eredménye-
sen értek véget az egyes futamok, 
amelyek eredményeképpen a 
csapatbajnokság első helyén vé-
geztek, megelőzve a somorjai és 
a pőstyéni csapatot.

 Az egyéni eredmények:
SZOMBATON – 200 m
K2 13 és 14 éves lányok: 1. 
Bugár Réka – Sidová Bianka/
ŠAM * K1 veteránok ...2. Zir-
kelbach Gabriel, ...5. Ďurčo 
Marek, ...7. Bukovský Tibor 
* K1 veterán nők ...6. Dok-
toríková Anna * C1 férfiak 1. 
Sýkora Samuel Daniel * K1 

nők 1. Konečná Anita * K2 13 

és 14 éves fiúk ...5. Doktorík 
Jakub – Tóth Ľudovit, 6. Dok-
torík Dominik – Farkaš Tomáš 
* C2 13 és 14 éves fiúk 1. Lé-
ránt Lucas – Ott Jakab * K1 

juniorok ...7. Náhlik Pavol, 
...9. Konečný Kevin * C1 ka-

détlányok 1. Jelínková Aneta 
* C1 kadétok 1. Léránt Peter 
Christopher * K1 kadétok ...6. 
Meszlényi Márk, ...9. Schrim-
pel Peter * K2 veterániok 1. 
Ódor. Ladislav – Jankech Mi-
lan /PIE/, 2. Zirkelbach Gab-
riel – Blažek Milan /UKB/, 
4. Bukovsky Tibor – Ďurčo 
Marek * C1 14 éves fiúk 1. 
Léránt Lucas, 2. Sýkora Adam 
Anton, 3. Ott Jakab * K1 14 

éves fiúk ...8. Jakub Dokto-
rík * K1 14éves lányok ...2. 
BugárRéka * K1 13 éves fiúk 
1. Tóth Ľudovit, 2. Doktorík 
Dominik, ...5. Farkaš Tomáš 
* K1 13 éves lányok ...9. Ko-
vács Viktória * C2 férfiak 1. 
Sýkora Samuel Daniel – Vrš-
kový Andrej /TTS/ * K1 12 

éves fiúk 1. Grolmus Lukáš, 
...8. Podleiszek Dávid * K1 12 

éves lányok 1. Tamara Tótho-
vá * 11 éves fiúk ...3. Marsal 

Máté, ...9. Téglás Mário * K1 

10 éves fiúk ...3. Michal Tóth 
* K1 10 éves lányok ...3. Lu-
cia Demáčeková * K1 9 éves 

lányok ...6. Kertészová Réka 
...8. Markovičová Diana * K2 

juniorok ...3. Konečný Kevin 
– NáhlikPavol, ...6. Černák 
Martin – Karika Benedek * 
C2 kadétok ...2. Peter Chris-
topher Léránt – Szobolovszky 
Michal /PIE/ * K2 kadétok 
...4. Meszlényi Márk – Bende 
Adam /TAT/, ... 9. Schrimpel 
Peter – Bogya Bálint / ŠAM/
2 000 m.
K2 11 és 12 éves lányok ...3. 
Szencziová Natália – Tóthová 

Tamara * K1 12 éves fiúk 1. 
Grolmus Lukáš, ...7. Podle-
iszek Dávid, ...15. Ikréni Márk 
* K1 11 éves fiúk ...2. Marsal 
Máté, ...8. Téglás Mário.
VASÁRNAP – 2 000 m
K2 11 és 12 éves fiúk 1. Grol-
mus Lukáš – Podleiszek Dá-
vid, ...5. Bugár Marek – Marsal 
Máté, 6. Ikréni Márk – Nagy 
Dominik, ...18. Téglás Mário – 
Zauko Viktor * K1 12 éves lá-

nyok ...2. Tamara Tóthová * K1 

11 éves lányok ...13. Natália 
Szencziová * C1 14 éves fiúk 
1. Léránt Lucas. ...3. Ott Jakab, 
4. Sýkora Adam Anton * K1 
14 éves fiúk ...5. Doktorík Ja-
kub, ...10. Németh Dominik * 
K1 14 éves lányok ...5. Bugár 
Réka * K1 13 éves fiúk 1. Tóth 
Ľudovit, ...3. Farkaš Tomáš, 4. 
Doktorík Dominik, ...12. Jakub 
Zrnek, ...17. Bagin Matúš * K1 
13 éves lányok ...11. Kovács 
Viktória, 12. Szenczi Krisztí-
na * K1 10 éves fiúk ...2. Tóth 
Michal, ...7. Kovács Attila, 
...11. Demáček Samuel,... 13. 
Hozlinger Michael Daniel, 14. 
Kelemen Noel Thomas,...22. 
Nathan Buga, 23. Bálint Švec 

* K1 10 éves lányok ...3. 
Demáčeková Lucia * K1 
9 éves lányok ... 6. Mar-
kovičová Diana, 7. Réka 
Kertészová.
6 000 m
C1 férfiak 1. Sýkora Sa-
muel Daniel * K1 junio-

rok 1. Náhlik Pavol,...4. 
Konečný Kevin , 5. Karika 
Benedek, ...7. Černák Mar-
tin.
4 000 m
K1 veteránok ...3. Bukov
ský Tibor, ...5. Zirkelbach 
Gabriel * K1 veterán nők 
...3. DoktoríkováAnna * 
K1 nők 1. Konečná Anita * 
K1 kadétok ...2. Meszlényi 
Márk, 3. Schrimpel Peter.

A K2 200 m-es és 2 000 m-es távján remekelt a Podleiszek 
Dávid és Grolmus Lukáš páros

 A K1 2000 m-es futamán is komáro-
miak állhattak a dobogóra: 1. Tóth 
Ľudovít és a 3. Farkaš Tomáš

GÚTAI KARATÉKÁK AGÁRDON

6. Beach Volleyball Cup 2018 – VI. Gútai strandröplabda
Július 6-án már hatodik alkalommal került megrendezésre 
a városi strandröplabda-torna a Vág partján. Az egyre na-
gyobb érdeklődésnek köszönhetően idén már összesen 9 csa-
pat szállt harcba a helyezésekért. Az izgalmas döntő után a 
legvégén a komáromi Selye János Gimnázium csapata örül-
hetett a legjobban.

A helyezések:
1. SJG (Tarics Nelli, Paraska 
István, Dobroczki Tamás, Po-
lák Éva) * 2. ATOMCSIBÉK 
(Mezei Ferenc, Virág László, 
Balogh Veroni, Nagy RéKa) * 
3. DEVILS (Szabó Anita, Vö-
rös Erik, Németh Tamás, Igor 
Keďo, Gőgh Zsolt) * 4. BCK 
VÁGPARTI HARCSÁK 
(Forró Tibor, Podmajerský Ja-
kub, Tóth Viktor, Dévai Dénes) 
* 5. JUDO KLUB GÚTA B 
(Molnár Zsolt, Benyó Viktor, 
Zahorec Norbert, Kiss Richárd, 
Szabó Róbert, Angyal Márk, 
Szabó Margaréta) * 6. NE-
CSESZD EL UNITED (Dom-
ján Máté, Mrašek Stanislav, 
Jančisin Dominik, Szabó Kitti, 
Gőgh Gergely, Kalmár Enikő) 
* 7. JUDO KLUB GÚTA A 
(Kárpáty Ernő, Szlovák Mari-

án, Fekete Ákos, Kulich Tibor, 
Szabó Ákos, Molnár Dávid, 
Decsi Attila) * 8. DÄVÄŤ 
(Norbert Petrovský, Dominik 
Kerďo, Denis Majerčík, Erik 
Benko, Marek Benko, Stano 
Rebroš, Zsolt Ollé) * 9. AZ-
NAPOSOK (Szeder Berna-
dett, Nagy Péter, Forró Áron, 
Balázs Zoltán)
Legjobb férfi játékos címét 
Dobroczki Tamás (SJG) ér-
demelte ki, a legjobb női já-
tékosét pedig Balogh Veroni 
(Atomcsibék)
Kárpáty Ernő, a városi sport-
bizottság elnöke lapunknak a 
következőket nyilatkozta: – 
Örülök,hogy egyre népszerűbb 
ez a kis tornánk. Minden év-
ben új csapatok jelentkeznek, 
már Gútán kívülről is. A torna 
megszervezésénél mindig a 

legnagyobb feladat a Vágpart 
tereprendezése. Köszönöm 
mindenkinek, aki ebben segí-
tett, remélem, ez a folyamat 
oda vezet, hogy közeljövőben 
egy igazi strandunk is lesz 
megfelelő infrastruktúrával.
A szervezők (Gúta város ön-

kormányzata mellett működő 
sport és ifjúság nevelés bizott-
sága) annyit még elárultak, 
hogy a nagy érdeklődésre való 
tekintettel idén, a nyár végén 
még egy torna megszervezését 
fontolgatják.

Foto: Tóth Sylon Tamás

A múlt hét végén rendezték meg a Balaton-átúszást, amelyen 
régiónkból többen is részt vettek. Adataik feldolgozása lap-
zártáig még nem fejeződött be. A hazai sportéletben is szület-
tek azonban szép eredmények.
Az idei nyári nemzetközi 
nyílt szenior országos úszó-
bajnokságon, amelyet So
morján rendeztek meg, a 30
34 éves korcsoportban a 100 
mes mellúszásban negyedik 
helyen végzett a komáromi 

Lepieš Matej. A 80 év feletti 
úszók 200 mes távján gyors-
úszásban, valamint az 50 mes 
hátúszásban Bangha Dezső 
ezüstérmes lett. Mindketten a 
KomKo úszószakosztály ver-
senyzői.

Hatalmas sikert ért el a komáromi Delta úszóklub versenyző-
je a luxemburgi nemzetek közötti úszóversenyen, amelyen 13 
ország kiválóságai indultak a rajtkövekről.
Dragúň Marián július 78án 
vett részt a „mini EBn”, ahol 
két kedvenc versenyszámában 
mérte össze erejét. Az első nap 
Knihár Michal edző neveltje 
a 100 mes mellúszásban re-
mekelt, ahol dobogó második 

fokára léphetett. A második 
versenynapon ugyancsak mell-
úszásban, ám ezúttal a 200 
mes távon rajtolt, s hatalmas 
hajrával elérte, hogy aranyér-
met szerezve luxemburgi baj-
nokként végezzen.

A hazánkban is egyre népsze-
rűbb női foci minden bizonnyal 
még több nézőt vonz a lelátók-

ra, tehát nem lesz baj az egyes 
városi képviselők részéről a 
stadion átépítése utáni – és 

általuk előrevetített – „kihasz-
nálatlansággal”. A női csapat 
vezetését az a Hajabács Gábor 
vállalta, aki lelkes szurkoló-
ként korábban is közismert 
volt és a KFC végrehajtó bi-
zottságának tagja. Vele készí-
tett beszélgetésünket lapunk 
jövő heti számában közöljük.

A gútai Taiyó Karate Klub 
az elmúlt sportévben je-
lentős eredményeket ért 
el a hazai és nemzetközi 
versenyeken. Ezek az ered-
mények kemény edzések, 
felkészülések eredményei 
voltak. A vakáció első hetei 
is a felkészülések jegyében 
zajlottak, amikor Kiss Ti-
bor mesteredző vezetésével 
a gútai csapat Agárdon tar-
tott összpontosítást. A felké-
szülési időszak végén kerül 
majd sor az övvizsgákra, 
ahol többen is magasabb 
kategóriákba léphetnek.


