
alkotásnak a fő üzenete: „Cso-
daország Magyarország”. A 
zenemű alapja valójában egy 
magyar népdal, az teljesedik ki 
modern operává.
A budapesti felvétel egy hosz-
szú, mintegy kéthónapos mun-
ka – a hangszereléstől kezdve 
a zene felvételéig – befejezését 
jelentette.

Remélhetően egyszer Komá-
romban is megszólalhat majd 
Szarka Tamás műve, amelynek 
Farnbauer Péternek köszönhe-
tően van városi kötődése.

Lapunk  
tartalmából:

● Selye János Gimnázium továbbra 
is az élvonalban 2. oldal

● Sorsára hagyott játszótér  2. oldal
● Sánta Kamilla a Felvidék  

Szépe 3. oldal
● Plágium gyanújába keveredett  

a Híd polgármesterjelöltje 
 3. oldal

● Bugár ismét fenyegetőzik 3. oldal

Jakab István felvétele
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a VI. Lehár nyár
rendezvénysorozata

a komáromi Klapka téren
augusztus 19-én

a budapesti
Madách Színház

két népszerű művésze, 
Ress Hajnalka
és Jenei Gábor

musical- és operettestjét
tekinthetik meg az érdeklődők.

Miért nem mernek egyesek szembesülni a tényekkel?

Habár uborkaszezon van, témákban nem szenvedünk hiányt. Mi is megelégedhetnénk olyan tudósításokkal, hogy ma hány 
új játszóteret avattak, ehelyett inkább várjuk a választ levelünkre, melyben figyelmeztettük a polgármestert és helyettesét a 
termálfürdő botrányos közbeszerzésére és arra, hogy a metán továbbra is szabadon és kihasználatlanul illan el a termálfürdő 
kútjából a levegőbe.

Sorozatban kell betiltani egészségre ártalmas kozmetikai cikkeket is

A csomagolás esztétikus, 
használata ártalmas!

A hivatal azonnal jelentette a terméket a 
RAPEX – Közösségi Gyors Tájékoztatási 
Rendszerbe. Egy nappal korábban éppen 
a RAPEX-nek köszönhetően jutott a Köz-
egészségügyi Hivatal tudomására több 
más veszélyes termék. Az első ilyen egy 
Németországban gyártott szappan (Prali-
nés de bain, gyártó: BadeFee), mely meg-
tévesztésig hasonlít egy süteményre, en-
nélfogva fennáll annak a veszélye, hogy a 
gyerekek összetévesztik az élelmiszerrel, 
és esznek belőle. A következő termék egy 
fogfehérítő szett (Kit de 15Pcs Blanchi-
ment des Dents, ismeretlen gyártó), mely 
egy online áruházból szerezhető be. Mi-
vel túl nagy arányban tartalmaz hidrogén-
peroxidot, ezért a fogzománc romlását, 

rosszabb esetben a fog kihullását idézheti 
elő. Szintén veszélyesnek nyilvánítottak 
egy B5 provitaminos, szoptató anyukák 
számára készített kakaóvajas terméket 
(Nursing Butter with Pure Cocoa Butter), 
mely allergiás reakciókat válthat ki, meti-
lizotiazolinon és metilkloroisotiazolinone 
tartalma miatt. Három bőrápoló szer is a 
veszélyes kozmetikumok listájára került, 
mivel hidrokinont tartalmaznak, melyet 
csupán körömápolási készítmények előál-
lításánál alkalmazhatnának. Ezek az Ele-
fántcsontparton gyártott készítmények a 
következők: Light & Natural brightening 
cream, Ligtening beauty cream, valamint 
egy testápoló tej, a Clear Teraphy – extra 
lightening lotion.

Befejeződtek az augusztus 20-i budapesti  
tűzijáték zenéjének utómunkálatai
Mint arról már korábban beszámoltunk a komáromi Farnbauer Péter stúdiójában 
kezdte meg munkáját a Ghymes együttes alapító tagja, Szarka Tamás, aki az augusztus 
20-i budapesti tűzijáték központi zenéjének szerzője. A művet, amely az István király 
dicsérete címet kapta, Szent István király fiához, Imre herceghez írt intelmei ihlették. A 
műben két intelme jelenik meg, az egyik tétel az irgalmasságról szól, az intelmet versbe 
öntötte. A másik arra figyelmeztet, hogy az alázat felemel, a gőg letaszít.
Az alkotás utómunkálatainál, 
melyeket a Magyar Rádió VI-os 
stúdiójában végeztek el, Balogh 
Sándor karmester vezénylete 
alatt közreműködött a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekara, 
Szarka Tamás zenekara és a 
Honvéd Férfikar. Szarka Tamá-
son kívül szólistaként hallható 
lesz a világhírű operaénekes-

nő, Miklósa Erika és Horváth 
János zongoraművész is.
Szarka Tamás elmondta, óriási 
megtiszteltetés volt számára a 
felkérés, hogy Magyarország 
születésnapjára írjon Szent 
Istvánról 30 perces zenei köl-
teményt, mely alkalomra egy 
vers is született a tollából a 
Szent Koronáról. Ennek az 

Egyre nehezebb ahelyzetben vannak a friss diplomás pedagó-
gusok, akiket az iskolák nem szívesen alkalmaznak, viszont 
a pedagóguskollektívákban sokan dolgoznak a nyugdíjhatár 
felett is. Ennek szeretne véget vetni az oktatásügyi miniszté-
rium, amely szeretné törvénybe iktatni, hogy 65 év legyen a 
pedagógusok felső nyugdíjkorhatára.
Az oktatási tárca felmérése 
szerint napjainkban a 60 és 
64 év közötti korú pedagógu-
sok száma mintegy 6 400 és 
adataik szerint 1 700 65 év fe-
letti személy dolgozik még az 
oktatási intézményekben. Az 
elképzelés célja a tantestüle-
tek fiatalítása és az új, sikeres 
oktatási módszerek széleskörű 
alkalmazása. Az ezzel kapcso-
latos és a pedagógusok és szak-
dolgozók életpályamodelljé-
ről szóló törvényjavaslatról 
jelenleg tárca közi egyeztetés 
folyik. A változás 2019 január-
jától lenne hatályos. A pedagó-
gusok és szakdolgozók annak 
a tanévnek a végéig lehetnek 
munkaviszonyban, amelyben 

betöltik 65. életévüket. Csak 
abban az esetben dolgozhat-
nak tovább, ha határozott idő-
re munkaszerződést kötnek az 
iskolával, ami megújítható lesz 
az oktatási intézmény igényei 
alapján. A felső korhatár beve-
zetése nem veszélyeztetné az 
iskolák működését.

Nyugdíjasok helyett
fiatal erőket a tantestületekbe?

Aktuális komáromi gondolatok
A világra fényűző sötétség borul,
a tisztesség szemlesütve félrevonul.

A kapzsiság bélpokla mindent felzabál,
dörzsölheti markát a halál.

Ismeretlen pesszimista költő verse

Időközben megkaptuk a várva 
várt due diligence, vagyis a 
mélységi gazdasági átvilágítás-
ról készített jelentést is, mely a 
vízművek állapotát hivatott ala-
posan elemezni. A képviselők-
kel ellentében (a huszonöt tagú 
testületből csak ketten voltak 
kíváncsiak a nem kozmetiká-
zott anyagra, s nem elégedtek 
meg a kivonatos jelentéssel, 
amit a testületi ülés anyagával 
együtt kaptak) mi kézhez kap-
tuk a cenzúrázatlan változatot, 
a kitakart, befeketített sorok 
nélkül. Ezek a sorok a városve-
zetés szerint banki adó-, illetve 
üzleti titkokat védtek a nyilvá-
nosság, tehát a polgárok szemei 
elől. Így tehát könnyű dolgunk 

volt, mert csak a kifeketített 
részekre kellett összpontosí-
tanunk. Viszont nem tudjuk, 
hogy valójában hány verziója 
van (lehet) a jelentésnek, mi-
vel a város honlapjára feltett 79 
oldalas, míg a mi példányunk 
csak 65 oldalas. Vajon mit rejt-
het hiányzó 14 oldal?
Hallgatva a polgármester, 
illetve a helyettese szavait, 
meglepődtünk az olvasotta-
kon, melyek teljesen más ké-
pet mutatnak. Az évek folya-
mán szinte állandó jelleggel 
tájékoztattuk a nyilvánosságot 
a vízművekben tapasztalt visz-
szaélésekről és most, amikor 
újra beigazolódtak állításaink, 
csak szomorúságot érzünk. 

Szomorúak vagyunk azért, 
hogy városunk élén olyan 
emberek állnak, akik éve-
kig nemcsak tétlenül nézték 
a városi vagyon szervezett 
szétrablását, hanem bizonyít-
hatóan, aktívan részt is vállal-
tak benne. Sokan csak azzal, 
hogy – bár minden információ 
a rendelkezésükre állt – még 
csak el sem olvasták azokat. 
Nyilvánvalóan a polgármes-
ter és helyettese sem olvasta 
a jegyzőkönyvet, mert akkor 

nem hordtak volna össze annyi 
sületlenséget a sajtótájékozta-
tón. Ha csak nem szándékosan 
végeztek „parasztvakítást” .
De mit is takarnak a fekete so-
rok? A 18. oldalon az áll, hogy 
az elhíresült csallóközaranyo-
si beruházáson 1,9 millió eu-
rós árdrágítás történt. Amiről 
eddig nem tudhatott a nyil-
vánosság (beleértve a képvi-
selőket is), az a továbbiakban 
olvasható.

(Befejezés a 2. oldalom)

Az olvasatlan kitakart sorok titka

Több olyan kozmetikai terméket talált veszélyesnek a Közegészségügyi Hivatal, amelyekhez Szlovákiában is hozzá lehet 
jutni. Egy hazai ellenőrzés során találtak egy lengyel gyártó által készített hajgélt (Hair gel with Pro-Vitamin B5, gyártó: 
Editt Cosmetics), mely veszélyes mennyiségben tartalmaz metilkloroizotiazolinont és metilizotiazolinont, melyek allergiás 
reakciókat válthatnak ki.

Rekordot döntött
a gútai vásár látogatottsága
Mint az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb mezővárosa, 
Gúta külön császári vásárjogot kapott. Mindez nem tévesztendő 
össze a piaci napokkal, régebben ezeken kívül volt kirakodóvásár 
és állatvásár is. Idővel a templom névadója, Nagyboldogasszony 
ünnepéhez kötötték a vásár napját. Ezt a hagyományt újította fel 
több mint három évtizeddel ezelőtt dr. Tóth Imre akkori polgár-
mester, s azóta is ez a háromnapos rendezvénysorozat a város leg-
népszerűbb közösségi programja.
– Tény, hogy egyre több az ér-
deklődő vásáros, s néha bizony 
problémát jelent, hogy hova 
is helyezzük el őket – mond-
ja Molnár Adrianna, a Gútai 
Városi Hivatal szakelőadója, 
aki kollégáival már a vásárt 
megelőző hetekben folyama-
tos kapcsolatot tartott az áru-
sokkal. – Idén csaknem 140 
árus jött, akik 315 standhelyet 
béreltek. Igyekeztünk őket 
úgy elhelyezni, hogy a vásárt 
végigjárók számára az egész 

terület áttekinthető legyen, 
külön lehessen csoportosítani 
a népművészeti munkákat és 
az azok készítését bemutató 
folyamatot, kellő távolságba 
kerüljenek egymástól a kalá-
csosok, lacikonyhások. Igaz, 
a pénteki vásárt elmosta a zi-
vatar, de így is a megszokott-
nak csaknem kétszerese volt 
a szombati és vasárnapi vásár 
látogatóinak száma, így meg-
döntöttük korábbi rekordjain-
kat.

Mi szemnek, szájnak,
pénztárcának ingere...
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Nem újkeletű probléma, már korábban is panaszkodtak 
a komáromiak, hogy a belváros egyik legforgalmasabb 
utcájában, a külföldiek által is sűrűn látogatott Megye-
háza utcában a hirtelenjében felújított Zichy-pont épüle-
tének tűzfaláról vakolatrészek és tégladarabok hullanak. 
Az életveszélyes területet ideiglenesen bekerítették, szak-
emberek segítségét kérték és kiderült, hogy nem csupán 
a tűzfallal, de a tetőzettel is gond van. Elgondolkodtató, 
hogy egy épület látszólagos felújítását miért nem előzte 
meg állagfelülvizsgálat?

Ha ingyen volt,
törődni sem kell vele?

A tévedések elkerülése végett érdemes leszögezni, hogy a Lidl 
áruházlánc gyermekjátszótér-programjába, a Fullánkocska 
versenyébe nem csupán a komáromiak kapcsolódtak be, az 
országos versenyt a régió lakosai is támogatták. Sikerrel, hi-
szen a város ennek eredményeképpen egy új létesítménnyel 
gazdagodott. Úgy tűnik azonban, hogy a játszótérnek azóta 
sincs gazdája...
Szinte napok alatt kavicsok ez-
rei tették veszélyessé a játszóte-
ret, mert az apróságok számára 
vonzóbbnak tűnik az apró kőda-
rabokkal dobálózni, mint meg-
mászni a minivárat. A szülők 
panaszai mindeddig süket fü-
lekre találtak. Akik figyelemmel 
kísérték a játszótér ért folytatott 
küzdelmet, még emlékeznek rá, 
hogy az egyik legvehemensebb 
támogatója ennek az ügynek 
Ipóth Szilárd szülész-nőgyó-
gyász volt. Mivel – szerintünk – 
senki sem mondott neki érte kö-
szönetet, most megtesszük mi, 
viszont nem az ő kompetenciája, 

hogy az új létesítmény környé-
kének takarítását, felügyelését 
megoldja.
Érdekes módon az a „megfon-
toltságáról és körültekintéséről 
ismert” képviselő sem lépett ez 
ügyben, aki a sportpálya építé-
sének hátráltatása érdekében 
legfontosabb aggályának azzal 
adott nyomatékot, hogy „ki 
fogja kaszálni a pályát?”
Úgy tűnik, amit kap a város, 
még azt sem tudja értékelni, 
pedig a játszótér átadásánál 
még azok is ott fényképezked-
tek, akik talán egyetlen sms-t 
sem küldtek el a versenybe.

Ezzel szemben szeretnénk 
megjegyezni, hogy a gútai 
Tündérkert óvoda zárt terüle-
tét délutánonként a városveze-
tés más óvodák gyerkőceinek 
is rendelkezésére bocsátja. 
Mindig lesz olyan idősebb 
nagymama, volt óvónéni, aki 

vállalja a felügyeletet annak 
érdekében, hogy az elkövet-
kező generáció apróságai is 
élvezhessék a gondtalan és ve-
szélytelen játékot.
Nem szégyen kisebb, de meg-
fontoltabb és tettrekészebb vá-
rostól tanulni...

A Selye János Gimnázium továbbra is az élvonalban
A Selye János Gimnázium a 2017/2018-es tanévben is tovább ápolta magyarság iránti hűségre, a másság tiszte-
letére és a nagyfokú tudásra épülő hagyományokat, és ez a tanév is több jelentős eredménnyel gazdagította az 
iskola krónikáját. Iskolánk 560 tanulója a tanév folyamán számtalan tantárgyi és sportversenyen ért el kiemel-
kedően szép eredményeket az elmúlt tanévben is.
Sportolóink közül országos 
döntőben szerepelt fiú röplab-
dacsapatunk, amely a kerületi 
1. helyezés után az országos 
bajnokságon is majdnem do-
bogóra állhatott, végül a 4. 
helyet megszerezve. A lányok 
kosárlabdában a kerületi baj-
nokságon az 1., az országo-
son pedig a 8. helyen végez-
tek. Asztaliteniszező lányaink 
a járási győzelem után a ke-
rületi fordulóból is dobogós, 
3. helyezéssel tértek haza. 
Egyéni atlétáink a kerületi 
döntőkben 12 dobogós helyet 
szereztek. A nem hivatalos 
versenyek sorából kiemelke-
dik a Komárom–Komárno 
futóverseny, ahol ebben a tan-
évben is nagyon sok tanulónk 
állt rajthoz, az életkoruknak 
megfelelő kategóriában.
A humán irányú tantárgyak 
vonalán szavalóink közül 
öten is dobogós helyen vé-
geztek a Tompa Mihály sza-
valóverseny országos döntő-
jén, ahol egy 1., két 2. és két 
3. helyet szereztek. Hasonló 
siker született a Szép magyar 
beszéd versenyben, ahol az 
országos döntőben két 2. he-
lyet szereztek diákjaink. Az 
Implom József helyesírási 
verseny országos döntőjében 
szintén az 1., és 3. helyen 
végeztek diákjaink, amit a 
Kárpát-medencei döntőben 
3. és 5. helyezések követtek. 
A szlovák nyelvi versenyek 

között az Ismerd meg a szlo-
vák nyelvet verseny kerületi 
döntőjéről ezüstsávos mi-
nősítéssel érkezett haza egy 
tanulónk, egy diákunk a szlo-
vák tanítási nyelvű iskolák 
diákjait megelőzve 1. helyen 
végzett a Hviezdoslavov Ku-
bín szavalóverseny kerületi 
fordulójában, és így az első 
olyan tanuló volt, aki magyar 
tanítási nyelvű iskolából ju-
tott el az országos döntőbe. 
A Dobré slovo – Jó szó sza-
valóversenyen tanulóink 1. és 
2. díjat szereztek az országos 
döntőben. Az idegen nyelvi 
olimpiákon angol nyelvből 
kerületi 3., német nyelvből 
kerületi 2. és 3. helyezése-
ket gyűjtöttek, míg spanyol 
nyelvből a kerületi 1. hely 
után az országos döntőn is 1. 
helyezést ért el egy tanulónk.
A reál jellegű tantárgyak ver-
senyeiben a gimisek hagyo-
mányosan jól szerepelnek. 
Matematikából az olimpia ke-
rületi fordulójában, 3 kategó-
riában két 1. helyet, valamint 
egy-egy 2. és 3. helyet is sze-
reztek diákjaink. A legmaga-
sabb kategória versenyében 
kiváló kerületi eredményeik 
alapján ketten jutottak el az 
országos döntőbe, ahol egyi-
kük eredményes megoldó 
lett. Nyolcévfolyamos „kis-
gimiseink” az alapiskolások 
9. évfolyamának kategóriájá-
ban is az 1. helyen végeztek 

a kerületi fordulóban, majd 
ezt követően egy tanulónk a 
Pitagorasz verseny pozsonyi 
országos döntőjén is képvi-
selte iskolánkat.
Fizikából négy kerületi 1. 
hely született – tehát az ösz-
szes kategória versenyét a 
mi diákjaink nyerték! Az A 
kategória országos döntőjé-
ben szereplő négy tanulónk 
is méltó módon helytállt: hár-
man lettek a döntő eredmé-
nyes megoldói. Az informa-
tika területén is kiemelkedő 
eredmények születtek az iBo-
bor, Infoprog és Zenit infor-
matikai versenyek különböző 
szintű fordulóiban.
A felsoroltakon kívül már 
nem maradt idő és hely a 
sportolók további járási és 
kerületi sikereinek, sem pe-
dig az egyéb nem hivatalos 
tantárgyi versenyek győz-
teseinek méltatására, pedig 
ezeken a további versenyeken 
legalább még egyszer ennyi 
eredmény és siker született, 
mint a fentebb felsoroltak. 
Ismerve tanulóink tehetségét 
és iskolánk tanárainak mun-
káját, őszintén bízom benne, 
hogy ez a folyamat a követ-
kező években is hasonlóan 
folytatódik majd. Büszkén 
vettük tudomásul, hogy az 
elmúlt tanév tanulmányi ver-
senyeinek kiértékelésekor a 
nyitrai kerület 97 középisko-
lája között gimnáziumunk az 

1. helyen végzett, a sportver-
senyekben pedig 2. helyen 
végeztünk.
A sikerekért természetesen 
köszönet illeti a diákokat, 
a felkészítő tanárokat, de 
ugyanakkor a szülőket is, 
akik évről évre sok tanulót 
íratnak be hozzánk.
Az iskolánk mellett működő 
Király püspök Alapítvány-
nak köszönhetően az elmúlt 
tanévben is számos tanulónk 
részesült tanulmányi ösztön-
díjban. Az év egyik kiemel-
kedően fontos eseményeként 
a megyei közgyűlés meg-
szavazta iskolánk számára 
az épület felújításához szük-
séges 1,8 millió euró értékű 
támogatást, így remélhetően 
néhány éven belül megva-
lósulhat az épület teljes re-
konstrukciója.
A gimnáziumban folyó min-
dennapi sokrétű szakmai mun-
ka feltételeinek biztosításában 
nagy segítségemre vannak az 
igazgatóhelyettesek: dr. Édes 
Erzsébet és Fonód Tibor. Ne-
kik köszönhetően sikerült el-
érni, hogy iskolánkban zökke-
nőmentesen zajlik az oktatási 
folyamat minden része, illetve 
a régebbi papíralapú ügyin-
tézés helyett egyre nagyobb 
mértékben használjuk ki az 
elektronikus rendszerek nyúj-
totta lehetőségeket.”

Andruskó Imre
igazgató

(Folytatás az 1. oldalról)
A Szlovák Kormány Környe-
zetvédelmi Minisztériuma 
jegyzőkönyve szerint hatal-
mas, 366 021,18 eurós áfacsa-
lás gyanúja áll fenn. Ez lenne 
tehát az adótitok, amit nem 
lehet megosztani a nyilvános-
sággal? Miért nincs joga meg-
tudniuk végre a polgároknak, 
hogy éveken át hogyan bántak 
a vagyonukkal? Kinek érdeke a 
titkolódzás? Ki és miért akarja 
eltussolni a visszaéléseket? 
Az 55. oldal is „titkot” rejt, 
legalábbis a városvezetés sze-
rint. Olyan titkot, mint, hogy 
„ a pénzügyi terv szerint a 
vállalat nem fog elég pénzügyi 
eszközt termelni arra, hogy fi-
zesse adósságait”. Ha ez nem 
elég világos, elmondjuk, hogy 
azt jelenti, a stratégiai válla-
lat, amelynek évente hasznot 
kellene termelnie, így segítve 
a város fejlődését, továbbra is 

a város segítségére szorul. Pár 
sorral arrébb ezt olvashatjuk: 
„Jelenleg a cég válságban 
van...” Továbbá hogy „ha visz-
sza kell fizetnie a jogtalanul 
szerzett összegeket, akkor vé-
leményünk szerint nem lehet-
séges, hogy a vállalat saját 
tevékenységével kitermelje a 
szükséges pénzeszközöket és 
valós annak a veszélye, hogy a 
város segítsége nélkül veszély-
be kerül a vállalat további mű-
ködése”. Ez tehát a nagy titok, 
amit a polgárok, de még a kép-
viselők sem tudhatnak meg.
Mint azt Keszegh Béla alpol-
gármester mondotta, érdemes 
megnézni, hogy honnan hova 
jutott a cég. Azt is mondta, 
hogy a vízművek a komáro-
mi polgároké. Szép, de üres 
szavak egy alpolgármester 
szájából. Üresek, mert a tettei 
másról beszélnek. Igaz, hogy 
ő is támogatta a due diligen-

Az olvasatlan kitakart sorok titka
ce folyamatának elindítását, 
de amikor a valóságot kellett 
volna a tulajdonosok (értsd 
lakosság) elé tárni, már adóti-
tok álarca mögé bújik. Ebből 
is nyilvánvaló, hogy ő sem tud 
átlépni a saját árnyékán és úgy 
látszik, nem is akar. Az esetle-
ges felelősségre vonásról pe-
dig szó sem esik.
A jelenlegi helyzet tehát az, 

hogy a vízművek továbbra is a 
csőd szélén táncol, és belátható 
időn belül nics esély arra, hogy 
a város további segítsége nél-
kül egyáltalán létezzen. 
Szerkesztőségünk természe-
tesen szívesen megosztja a 
jegyzőkönyv tartalmát az inter-
neten keresztül, hogy tényleg 
mindenki számára hozzáférhe-
tő legyen a valóság. 

Dunamocson személyautó
gázolt gyalogost

Múlt héten kedden, reggel fél nyolckor súlyos közleke-
dési baleset történt Dunaradványon, ahol egy kézikocsit 
toló 52 éves férfit gázolt el egy Ford Escort személygép-
kocsi. A férfit, aki súlyos sérüléseket szenvedett, helikop-
terrel szállították az érsekújvári kórház traumatológiai 
osztályára. Annak ellenére, hogy azonnal megoperálták, 
az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, még 
aznap elhunyt. A baleset körülményeit a rendőrségi szak-
értők vizsgálják.

Komárom városa,
Klapka tér 1., 945 01 Komárom

hirdetménye
a város tulajdonát képező ingatlanok
kereskedelmi versenytárgyalás útján

történő eladásáról
1. A komáromi városi képviselő-testület 1862/2018-as számú 
határozata értelmében jóváhagyásra került a C regiszterben 
11140-es szám alatti 398 négyzetméternyi alapterületű kert ke-
reskedelmi versenytárgyalás útján történő eladási szándéka – a 
Törvénytár községi vagyonról szóló 138/1991-as számú tör-
vénye 9a) paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja és a későbbi 
vonatkozó törvények alapján –, mely a komáromi kataszterben 
a 6434 tulajdonlapon szerepel. Kikiáltási ár az Alena Šagáto-
vá mérnök által 2017. 12. 13-án készített értékbecslés alapján 
4 710 euró, ami egyúttal a legalacsonyabb ár.
2. A komáromi városi képviselő-testület 1781/2018-as számú 
határozata értelmében jóváhagyásra került a komáromi Vár sor 
16. szám alatti, 150-es helyrajzi számú családi ház kereskedel-
mi versenytárgyalás útján történő eladási szándéka a Törvénytár 
községi vagyonról szóló 138/1991-es törvénye 9a) paragrafusa 
1. bekezdésének a) pontja és a későbbi vonatkozó törvények 
alapján. A családi ház a C regiszterben a 2152-es parcellaszám 
alatti telken fekszik és hozzátartozik ugyanezen parcellaszám 
alatti 359 négyzetméternyi beépített terület, mely a komáromi 
kataszterben a 6 434-es számú tulajdonlapon szerepel. Kikiál-
tási ár 96 ezer euró, mely egyúttal a legalacsonyabb ár.
3. A komáromi városi képviselő-testület 1887/2018-as szá-
mú határozata értelmében jóváhagyásra került a város kizá-
rólagos tulajdonát képező ingatlan – 1166-os helyrajzi számú 
épület a C regiszterben 2035. szám alatt és ugyanott szereplő 
770 négyzetméteres telek, beépített terület és udvar, mely a 
komáromi kataszterben a 6 434-es tulajdonlapon szerepel – 
kereskedelmi versenytárgyalás útján történő eladási szándéka 
a Törvénytár községi vagyonról szóló 138/1991-es törvénye 
9a) paragrafusa 1. bekezdésének a) pontja és a későbbi vonat-
kozó törvények alapján. Az eladás elektronikus aukció útján 
történik az „Elektronický súťažný predaj” aukciós rendszeren 
keresztül. Kikiáltási ár 559 ezer euró, Szabó Tibor mérnök 
9/2018-as számú, 2018. 01. 18-án készült hivatalos érték-
becslése alapján, mely egyúttal a legalacsonyabb ár.
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése, annak felté-
telei, beleértve a javaslattétel határidejét, olvasható:
  a város hirdetőtábláin, 
 a város internetes oldalán: www.komarno.sk
A kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésével és feltéte-
leivel kapcsolatban írásban és elektronikus formában infor-
máció kérhető a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési 
osztályán, a 945 01 Komárom, Vár sor 3. címen, az 1. emelet 
13 C ajtószám alatt, illetve a 035/2851 319-es telefonszámon. 
A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlanokkal kapcsolatban 
általános és műszaki információk kérhetők, illetve megtekinté-

sük egyeztethető
a Komáromi Városi Hivatal vagyonkezelési osztályán,

a 035/2851 319-es telefonszámon.
Stubendek László mérnök,

polgármester

Vissza a kezdetekhez
Augusztus 7-én nyitották meg Varga Tibor AFIAP fotómű-
vész kiállítását a Zichy-pont civil rendezvényközpontban. A 
Perbetén élő és vállalkozó Varga Tibor kiállítása régi, archa-
ikus, több mint száz éves technikákkal készült fotókból áll.
Varga Tibort munkásságát, 
aki több mint 40 éve tagja a 
komáromi Helios Fotóklub-
nak, tagja a Szlovák Fotószö-
vetségnek, valamint alapító 
tagja a Magyar Fotóművészek 
Világszövetségének, Holop 
Ferenc, a Helios Fotóklub el-
nöke méltatta. – Képein tük-
röződnek személyes érzései, 

a világról alkotott véleménye 
és kísérletező kedve – hangsú-
lyozta Holop.
Varga Tibor sikereit mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a Szlovák Fotószövet-
ség által kiírt idei fotópályázat 
győztesének járó oklevelet ő 
vehette át a múlt hónap végén 
Rózsahegyen.
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Működésének második évfordulóját ünnepli
a felújított komáromi TATRA mozi

A rendszerváltást követően Komárom két népszerű mo-
zija fokozatosan leépült és tönkrement. A nyolcvanas 
években a II. lakótelepi amfiteátrumban szélesvásznú, 
panoramatikus, sztereofonikus vetítés folyt, a kor egyik 
legjobb feltételeket biztosító szabadtéri mozija volt, de 
szükség lett volna a teljes felújítására. Egy rövid próbál-
kozás után viszont véglegesen bezárt a mozi. A Tatra is 
hasonló sorsra jutott, a kihasználtsága nagyon alacsony 
volt, működtetése hatalmas összegeket emésztett fel. Utol-
jára 2009-ben vetítettek filmet, így több mint hét évig nem 
volt Komáromnak mozija. Az épület állaga viszont meg-
állíthatatlanul romlott.
Hosszabb huzavona után a 
komáromi képviselő-testület 
húsz éves használati időre bér-
be adta Ryšavý Boldizsár szá-

mára az épületet. Csak a bér-
bevétel után derült ki, hogy 

maga az épület katasztrofális 
állapotban van. A padlástól 
a földszintig szinte minden 
teret át kellett építeni, meg-
erősíteni a gerendázatot, új-
ravakolni a falakat, kicserélni 
az elektromos vezetékeket, a 
fűtéstechnikát, nem szólva a 
modern vetítéstechnikáról. A 
felújítás kis híján három éven 
át tartott.
A mozi azonban folyamato-
san fejlődik. Néhány nappal 
ezelőtt egy 3,75x8,75 m-es 
vetítővásznat szereltek fel, 
amely speciális szemcsézett-
ségének köszönhetően kisebb 
tükröződéssel rendelkezik és 
a képélessége is magasabb fo-
kozhatú. Az elmúlt két év alatt 
a mozi történetében soha nem 

látott számú néző tekintette 
meg a vetítéseket. Augusztus 
közepéig a 160 férőhelyes mo-
ziban a mintegy 2 620 vetítés 
alatt 116 300-an látogatták az 
előadásokat.
Ryšavý Boldizsár nem elége-
dett meg eddigi eredménye-
ivel, új vállalkozást indít e 
hónap végétől, állatkertet nyit 
Komáromban! Kabátfalun 

már ott vannak a juhok, kecs-
kék, szamarak, bikák, vagyis 
az őshonos állatok, de lesz itt 
emu is. Ennek az állatkertnek 
a különlegessége lesz az első-
sorban gyermekek számára ér-
dekes állatsimogató. Az ügyes 
és kezdeményező vállalko-
zó ezzel a lépésével minden 
bizonnyal új színfoltot visz 
majd a város életébe.

Elektromos autóbuszközlekedés
a testvérvárosok között

Szeptember 1-től újraindult az autóbuszközlekedés Észak és Dél-Komárom kö-
zött. A járatok a hét minden napján közlekednek, és közvetlen csatlakozást bizto-
sítanak a Budapest–Győr vasútvonal kiemelt gyorsvonataihoz.
Nemrégiben a dél-komáromi 
önkormányzat mintegy 280 
ezer euró támogatást nyert arra 
a célra, hogy a két városrész 
közötti buszjárat újrainduljon 

Bugár Béla ismét fenyegetőzik?
„Abban a pillanatban, amint kiderül, hogy ezek a vádak megalapozottak, nincs mit ke-
resnünk egy ilyen kormánykoalícióban” – jelentette ki múlt héten hétfőn Bugár Béla a 
„közszolgálati” rádióban a „vietnámi” ügy kapcsán.
Persze nem ezzel kezdődött 
az egész, a lódítás már a „jó 
reggelt kívánok”-kal üze-
mi hőmérsékleten indult. 
Az önálló Szlovákia 
történetének „leg-
charakteresebb” kor-
mánykoalíciójából 
való kilépést már 
nem először lengette 
be Mr. Gerincosz-
lop, sőt, a régiek még 
emlékezhetnek arra 
is, amikor az egész 
szlovák politikából 
távozott örökre. No 
de kár ezen túl sokat 
merengeni: ha egy új-
ságíró és menyasszo-

nyának bestiális legyilkolása 
nem jelent megfelelő rugót a 
bársonyszékben, akkor egy 
kis sárga bozótharcos meg-

reptetése ugyan 
miért is lépné 
át a mínusz ha-
todik szinten ta-
lálható morális 
küszöböt?
És hogy a ko-
alícióból való 
kilépésről meg-
ejtett ócska ló-
zungot nehogy 
még valaki fél-
reértse és ko-
molyan vegye, 
elküldte Béla az 

ő hűséges táskahordozóját, a 
hivatalban lévő igazságügyi 
minisztert, aki a nehezebb 
felfogásúak számára szépen 
elmagyarázta, hogy is kell 
ezt a dolgot érteni. Gál Gábor 
ugyanis világosan homályos-
sá tette, hogy teljesen más a 
helyzet akkor, ha ebbe az em-
berrablásos ügybe Szlovákia 
„gondatlanságból” keveredett 
bele, s megint más, ha abban 
„aktívan részt vett”.
Most, hogy azt a bizonyos 
barna anyagot sikerült ilyen 
szépen szétkenni, haza is le-
het menni. Nincs itt semmi 
látnivaló…
Szűcs Dániel (Felvidék.ma)

Egy kiadvány margójára, avagy plagizált a Híd polgármesterjelöltje?

Annak érdekében, hogy állí-
tásunkat igazoljuk, más forrá-
sokból szerzett ismereteinket 
megosztjuk az olvasókkal. Az 
alábbiakban az Új Szó 2002. 
szeptember 26-án megjelent 
írásának – az archívumban 
nem találtuk meg a szerző 
nevétt, valószínűleg losonci 
helytörténész – egyes rész-
leteit idézzük: Néhány hó-
napja egy rövidhír hívta fel 
a figyelmet arra, hogy Komá-
romban bemutatják az ottani 
református temetőt ismertető 
könyvet... Többhetes „nyo-
mozás”, illetve a szerzővel a 
Kossuth Rádió Határok nél-
kül című műsorában közölt 
interjú meghallgatása után 
sikerült eljutnom a kiadóhoz 
és megszereznem a kötetet. 
Eredeti szándékom az volt, 
hogy ismertetem a Szlovákiá-
ban ritkán megjelenő témájú 
könyvet. Belelapozva azon-
ban keserűen kellett tudato-
sítanom, hogy ezúttal (főleg) 
másról kell írnom.
Az előzményekhez tartozik, 
hogy a Nyitrai Konštantin 
Filozófus Egyetem Hunga-
risztikai Tanszéke 1998-ban 
tette közzé a „bölcsészdoktori 
(PhDr.)” cím elnyerésére ki-
írt felhívását. A megadott té-
mák között Doc. PhDr. Hele-
na Telekiová, CSc. konzultáns 
neve alatt szerepelt a „Sírfel-
iratok vizsgálata/Skúmanie 
náhrobných nápisov” téma-
kör is... Lelkes lokálpatrióta-
ként szükségtelen titkolnom, 
hogy a téma engem is érde-
kelt, és segítettem a temetők 
adatainak összegyűjtésében 
és feldolgozásában. Ezeket 
egy számítógépes adatbázis-
ban helyeztük el, amelynek 
felépítését úgy alakítottam 
ki, hogy lehetőséget adjon az 
abban elhelyezett informáci-
ók sokoldalú feldolgozására. 
Elkészítettem egy – azóta is 
fejlesztett – kis, csak saját 
használatra írt programcso-
magot is, amely biztosította 
az adatok sokszintű, s a teme-

tőkkel foglalkozó, általunk is-
mert irodalomban addig nem, 
vagy csak ritkán tárgyalt té-
maköröket is érintő kimuta-
tások, statisztikák elvégzését, 
azok gyors feldolgozását is. 
A közel egy évig tartó anyag-
gyűjtés, annak feldolgozása s 
a konzultációk alatt kialakult 
egy olyan szerkezet, amely e 
témában jó alapot és keretet 
adhat bármely más temető 
ilyen tartalmú feldolgozására 
is.... Héder Ágnes Sírfeliratok 
a révkomáromi református te-
metőben (a kezdetektől 2000-
ig) című könyvét a Nyitrai 
Konštantín Filozofus Egye-
tem Hungarisztikai Tanszéke 
jelentette meg 2002-ben. Bí-
rálói: Doc. PhDr. Jakab Šte-
fan, Csc. és Doc. PhDr. Tele-
kiová Helena, CSc. voltak...
Amikor belelapoztam/bele-
lapoztunk a könyvbe, azon-
nal feltűnt a fentebb röviden 
bemutatott szakdolgozattal 
lényegében azonos szerkeze-
te. „A temetők általános jel-
lemzése”, a település rövid 
története, a temető leírása, 
a szimbólumok jellemzése, a 
sírszövegek elemzése (benne 
a kezdő kifejezések, a rövi-
dítések, a záró kifejezések, a 
köztes szöveg, a dátumírás, 
a személynevekre vonatko-
zó táblázatok, az öszszegzés, 
a resume – szlovák nyelvű 
összegzés). Mivel a téma 
megközelítési lehetőségei 
eléggé szűkre szabottak, és 
a szakdolgozat konzultánsa 
és a könyv bírálóinak egyike 
azonos személy, ezt, ha nem 
is örömmel, el lehet fogad-
ni. Azt már kevésbé, hogy a 
könyv közel 20 oldalán talál-
tunk szó szerint átvett, abból 
kiírt szövegrészeket. Ezek 
élén a szimbólumok ismerte-
tése című alfejezet áll, ahol 
például a „Három koncentri-
kus kör pontozott kerülettel”, 
„Három vízszintes vonal egy-
más alatt a sírkő oldalán”, 
„Két elválasztójel között 4 
élére állított négyzet” (H. Á. 

az „elválasztójel” helyett a 
„vízszintes vonal” kifejezést 
használta), „A sírkövet fedő, 
lefelé nyúló levélcsokor” (H. 
Á. ezt kiegészítette a „vagy 
felfelé” szóval is) stb. címsza-
vak olyan, ha úgy tetszik „sa-
ját, egyedi” szimbólumcso-
portokat jelölő megnevezések, 
melyeket mi alkottunk meg, s 
csak a szakdolgozatban for-
dultak elő, az elérhető szak-
irodalomban nem.
Meglepően érdekes a könyv 
„befejezése”, a „resume”, 
annak magyar és szlovák vál-
tozata, mely jelentősen eltér 
egymástól. Míg a magyar szö-
veg önállóságra utal, addig 
a szlovák, apró eltérésektől 
eltekintve (Losonc helyett Ko-
márom, 3000 sírhely helyett 
2000, kimaradtak a zsidó te-
metőkre vonatkozó utalások 
és adatok stb.), lényegében 
azonos a szakdolgozatban kö-
zölt szlovák összefoglalóval. 
Ebben hangsúlyosan helyet 
kap (a szakdolgozatban a ma-
gyar nyelvű összefoglalóban 
is) például az, hogy a folya-
matos vandalizmus megléte a 
temető közelgő pusztulását is 
jelzi. A komáromi református 
temetőben nem jártam, de a 
szerző könyvében közölt le-
írásban még csak utalás sincs 
arra, hogy azt a vandalizmus 
olyan mértékben veszélyezte-
ti, mint a losoncit. Jogosan te-
hető fel a kérdés, hogy akkor 
mit keres az erre való utalása 
a komáromi temetőt bemutató 
szlovák összefoglalóban.
Érdekességeket tartalmaz a 
szakirodalom összehasonlítá-
sa is, természetesen itt is sok 
az azonosság. Elgondolkodta-
tó, hogy a szerző nem vette a 
fáradságot arra sem, hogy el-
lenőrizze a most már mindenki 
által könnyen elérhető Pallas 
lexikonnak a szakdolgozatban 
hibásan megadott honlapját: 
www. mek.hu, amely akkor és 
most is a www.mek. iif.hu volt 
– ez a Magyar Elektronikus 
Könyvtár főoldala. A lexikon 

A múlt hét folyamán elsőként a Most-Híd párt volt az, amely nyilvánosságra hozta képviselőjelöltjeinek névsorát. Az 
MKP központi vezetése és az alapszervezet között még nem született megegyezés, információink szerint három név is 
szerepel a lehetséges jelöltek között, dr. Knirs Imre volt alpolgármester, Feszty Zsolt, aki jelenleg is képviselő, illetve egy-
fajta pártok közötti megegyezés alapján Keszegh Béla jelenlegi alpolgármester. A felsoroltak alapján egyértelmű, hogy 
a magyar és a vegyespárt négy év alatt sem tudott „kinevelni” megfelelő, nem a párt és egyéni gazdasági szempontjait, 
hanem valóban a város érdekeit szolgáló személyiséget.

az egyik alkönyvtárában a 
http://www.mek.iif.hu/porta/ 
szint/egyeb/lexikon/ címen 
érhető el. A listára felkerült 
Scheiber Sándor kiváló köny-
ve, a Folklór és tárgytörténet, 
mely kizárólag zsidó témákkal 
foglalkozik.
A leírtakat látva azonnal 
rákérdeztem a szerzőnél az 
azonosság okaira (e-mail-
en), aki hálózati hibára hi-
vatkozva csak a második, 
szigorúbb hangvételű kér-
désemre válaszolt. Többek 
között ezt: „Valóban felhasz-
náltam egy – a tanszékün-
kön íródott – szakdolgozatot 

könyvem elkészítéséhez, és 
a forrásmunka megnevezése 
valóban kimaradt a felhasz-
nált irodalom jegyzékéből. 
A szerzőtől ezért elnézést 
kérek, nem állt szándékom-
ban megrövidíteni őt.” Ha 
Héder Ágnes munkája csak 
szakdolgozati szinten ké-
szült volna, akkor ezt az 
indoklást és elnézéskérést, 
ha nehezen is, de el lehetne 
fogadni. De egy hivatalosan 
kiadott, ISBN számmal ellá-
tott könyv esetében ezt azért 
sem lehet megtenni, mert a 
könyvet forgató olvasóknak 
és szakembereknek aligha 
tűnik majd fel, hogy egy 
szerkezetében és több rész-
letében – Losoncon készült, 
de komáromi adatokkal te-
lített könyvet tartanak a ke-
zükben.

Információink szerint az ak-
kori ügy folyamodványként a 
Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetemnek éppen a plagi-
zálás miatt kellett megválnia 
a tanárától. Ezek után Héder 
Ágnes a komáromi Selye Já-
nos Egyetem (!) tanára lett, 
idővel pedig az egyetemi 
könyvtárat igazgatta. Meg 
nem erősített források szerint 
munkájával kapcsolatosan itt 
is komoly problémák merül-
tek fel, és „közös megegye-
zéssel” távoznia kellett az 
intézményből.
Egyfajta szegénységi bizo-
nyítván a Híd komáromi szer-
vezetére nézve, hogy ilyen 
előélet után Héder Ágnes Ko-
márom város polgármesterje-
löltje. Nem volt jobb? Igaz, a 
döntés joga ezúttal is a szava-
zók kezében van...

és modern, XXI. századi fel-
tételekkel működjön. Ehhez a 
projekt teljes költségvetése 295 
ezer euró – mondta dr. Molnár 
Attila polgármester.
A városvezető elárulta, hogy 
a projektet az önkormányzat a 
Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-vel 

és a komáromi Comorra Ser-
vis-szel együttműködve való-
sítja meg. Az elnyert összeget 
elektromos autóbusz, LED-es 
és megállóhelyi utastájékoztató 
táblák, jegyérvényesítő gép be-
szerzésére, valamint a buszál-
lomás és a megállóhelyek kor-
szerűsítésére fordítják majd.

Sánta Kamilla lett
a Felvidék Szépe

Idén is megrendezték Fásy Ádám Magyarok Világszépe 
versenyét, amelyre több száz fiatal hölgy jelentkezett. A se-
lejtezőből végül tizennégyen kerültek a döntőbe, akik egy 
tíznapos felkészítő tábor után múlt héten a közönség előtt 
is „vizsgát” tettek.
Pénteken este a budapesti 
Klauzál téren kialakított nagy-
színpadon került sor a végső 
megmérettetésre, ahol a 14 
versenyző közül a búcsi Sánta 
Kamillának két díjat is sike-
rült elnyernie. A szépségver-
seny döntősei között számos 
határon túli lány szerepelt. 
Az eredményhirdetésen külön 
díjazták Erdély, Kárpátalja és 
Felvidék Szépét is. Ez utób-
bi címet Kamilla nyerte el, 
igaz, a Magyarok Világszépe 
koronája a debreceni Muszka 
Gréta fejére került. Az első 
udvarhölgy a budapesti Szu-
perák Barbara, míg a második 
udvarhölgy a kézdivásárhelyi 
Bartók Rebeka lett, viszont a 
közönség díját is Kamilla ve-
hette át.
A Blikk által rendezett szava-
zás során több mint húszezren 
adták le voksukat, ebből az 

olvasók 15%-a a Selye János 
Egyetem hallgatójára, a búcsi 
lányra szavazott, ami azt je-

lenti, hogy csaknem 3 300-an 
voksoltak a 22 éves hölgyre.

Komáromban is kezdetét vette a választási kampány
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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

S z i g o r í t á s

humor-csokor
– Mi csattant ekkorát, Jean?
– A szomszéd becsapta az ajtót.
– Úgy kell neki, minek engedi magát becsapni.

Kampányoláson történt.
– Hölgyeim és uraim! Jövőre jobban fo-
gunk élni, mint most!
Erre egy hang a hallgatóság soraiból:
– Maguk igen, de mi?

A rendőr teljesen meggörbülve megy az 
utcán. Találkozik az egyik kollégájával.
– Neked meg mi bajod?
– Nem tudom. Mikor felkeltem, még 
nem volt semmi, most meg nem tudok 
kiegyenesedni.
– Ezen segíthetünk! Gyere, itt lakik az 
egyik jó barátom, aki orvos. Majd ő se-
gít.
A rendőr bemegy, és pár perc múlva su-
gárzó arccal jön ki:
– Fantasztikus ez az orvos. Rám nézett, 
és rögtön látta, hogy a kabátom a nad-
rággombomhoz van gombolva...

Növényvédelem
Nyári teendők a kertekben

Ebben a tikkasztó kánikulában 
figyelni kell a gyümölcsfáin-
kat és a szőlőt is, mert nagyon 
könnyen megjelenhetnek raj-
tuk különböző kórokozók, 
melyek ellen leginkább per-
metezéssel védekezhetünk.
A gyümölcsfákon ilyenkor 
szoktak megjelenni az ame-
rikai fehér szövőlepke her-
nyófészkei. Ezek kezdetben 
kis felületen látszanak, a 
hernyók is kicsik, de egyre 
növekszenek. Ha időben ész-
revesszük, vágjuk le a her-
nyófészkeket, és égessük el. 
Ezzel megúszhatjuk a vegy-
szeres védekezést, de ha per-
metezni kell, az alábbi szerek 
közül választhatunk: Dimilin, 
Insegar, Match és Dipel.
Augusztusban már ügyelnünk 
kell a szőlőben alkalmazott 
szerek élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idejére. A pe-
ronoszpóra ellen ilyenkor fel-
használható gombaölők közül 
a Dithane M-45, a Polyram, a 
Vondozeb várakozási ideje 30 
nap, tehát utoljára csak szüret 
előtt egy hónappal alkalmaz-
hatók. A többi készítmény (Ré-
zoxiklorid, Bordóilé, Champi-
on, Cuproxat, Kupfer, Fisila, 
Galben, Curzate, Mikál) vára-
kozási ideje 21 nap. Az ilyen-
kor legveszélyesebb kórokozó, 
a botritiszes szürkerothadás 
elleni speciális készítmények 
közül a Switch várakozási ide-
je 14 nap, a Rovralé, a Teldoré 
és a Quadrisé 7 nap. A liszt-
harmat ellen ilyenkor használt 
kéntartalmú szereknek nincs 
várakozási idejük, viszont szü-
ret előtt három héttel abba kell 
hagyni a védekezést.

Körültekintőbben kell meg-
oldani a növényvédelmet az 
almás termésűeknél is, hiszen 
a meleg nyár miatt valószí-
nűleg hamarabb sor kerül a 
szedésükre. Almában az alma-
moly, az aknázómolyok és a 
sodrómolyok okozhatnak ká-
rokat. Ellenük környezetbarát 
készítmények jöhetnek szóba, 
melyeknek vagy nincs élelme-
zés-egészségügyi várakozási 
idejük, vagy csupán 3-4 nap. 
Ilyen például a Dimilin 25 WP, 
a Dipel ES, a Decis 2,5 EC és a 
Karate Zeon 5 CS. Környezet-
kímélő megoldás a hernyófogó 
övek használata is.
A szeptemberben érő ősziba-
rackfajtákat csak akkor kell 
permetezni, ha a feromoncsap-
dák fogásai alapján a keleti gyü-
mölcsmoly tömeges rajzására 
lehet következtetni. A permet-
lébe érdemes gombaölő szert 
is keverni, méghozzá a monília 
és a sztigmiás levéllyukacsoso-
dás ellen. Ezek ellen például az 
alábbi készítmények használ-
hatók: Dimilin, Karate Zeon, 
Systhane Duplo, Topsin M-70, 
Rovral. Ha a takácsatkák ellen 
is védekezni kell, jó például a 
Nissuron és a Flumite. Amikor 
a gyümölcsfákon észrevesszük 
az amerikai fehér szövőlepke 
fiatal hernyóinak jellegzetes 
fészkeit, azonnal vágjuk le és 
égessük el, ezzel megelőzhet-
jük a permetezést is.
A konyhakertben fokozottab-
ban kell védekezni az ősszel 
érő káposztaféléket károsító 
bagolylepkék ellen. Csak ak-
kor permetezzünk, ha muszáj: 
ilyenkor szóba jöhet például 
az Actara, a Basudin, a Cyper, 

a Decis, a Match és a Nomolt. 
Paradicsomban szintén károkat 
okozhat a gyapottok-bagolylep-
ke hernyója. Mivel rendszere-
sen szedjük, ellene háromnapos 
várakozási idejű szert alkal-
mazhatunk (Karate Zeon, Sher-
pa, Decis). A levélbetegségek 
ellen szintén rövid várakozási 
idejű szert érdemes választani: 
Amistar, Galben, Mikal, Rido-
mil Gold. Ugyanakkor a fertő-
zött, rothadó bogyókat le kell 
szedni, majd megsemmisíteni, 
nehogy tovább fertőzzenek. 
Száraz melegben az uborka és 
a többi tökféle is megkaphatja a 
lisztharmatot. Jó ellene például 
az Amistar, a Bordóilé+kén, a 
Karathane és a Topsin.
Nyáron a rendszeres víz- és 
tápanyag-utánpótlás jelenti a 
legnagyobb kihívást a balko-
non. Forró nyári napokon a víz-
igényesebb növényeket, példá-
ul a leándereket reggel és este 
is célszerű locsolni. Ügyeljünk 
arra, hogy a locsolásra a hűvö-
sebb órákban kerüljön sor, leg-
jobb a kora reggeli órákra idő-
zíteni a műveletet. Ajánlatos 
állott, langyos vizet használni. 
A túl hideg víz sokkot okoz a 
felmelegedett növényeknek, 
gyökereknek.
A növények többsége szereti a 
szűrt vagy esővizet, ezért cél-
szerű gyűjteni, vagy kannában 
ülepedni hagyni. Az öntözés-
nél fontos a mértékletesség. 
Kerüljük a pangó vizet, mert 
az a gyökerek rothadását idéz-
heti elő. 

 -la-

Minőségi festést (KN és környéke)  
kedvező áron vállalok!

Tel.: 0918 536 650

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Minden kapcsolatot meg-
nehezít, ha a két félben teljesen ellentétes kép él egymásról. 
Beszélgessenek most sokat kedvesével, igyekezzenek a való-
sághoz közelíteni mindkettőjük látásmódját, mert az lehet az 
egyetlen közös kiindulási alap a további kiegyensúlyozott kap-
csolathoz.
HALAK (február 21. – március 20.) Akkor számíthat békés és 
egymást segítő kapcsolatra, ha partnerével képesek megérteni 
egymás nézőpontját. Önnek ez többnyire nem jelent gondot, 
hiszen a Halak kettősségének köszönhetően a legtöbb helyzet-
ben pontosan átérzi, hogy mit gondol, mit szeretne a másik.
KOS (március 21 – április 20.) Váratlannak tetsző problémák 
merülhetnek fel párjával, szüleivel vagy más közelállókkal 
kapcsolatban. Valójában az évek óta elfojtott feszültségek ke-
rülnek felszínre. Ha a feszültség nagyon súlyos volt, az egyik 
fél egyszercsak veheti a kalapját és elmehet, vagy valami más 
formában állhat elő szakadás.
BIKA (április 21. – május 20.) Időnként bármely kapcsolat, 
még a jó is, némi változtatásra szorul, vagy spontán átalaku-
láson megy át. Nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ezt 
jól vészeljük át és egyfajta tárgyilagossággal szemléljük az át-
alakulás irányát és mértékét. Védje saját érdekeit, ugyanakkor 
tartsa szem előtt, hogy egy nagy közöset építenek!

IKREK (május 21. – június 21.) Keresse a sokféleséget, 
a változatosságot mindenben. Az tudja kizökkenteni mos-
tani hangulatából, ha tudatosan keresi a szokatlant, az újat. 
Ez vonatkozik arra is, hogy mivel tölti a szabadidejét vagy 
hová, kikkel megy el szórakozni. Legyen nyitott az embe-
rekre, a lehetőségekre!
RÁK (június 22. – július 22.) Kockázat nélkül nincs győzelem, 
de most túl fontos önnek ez a kapcsolat ahhoz, hogy bármilyen 
veszélyt vállalni tudna. Hiába halogatja azonban a döntést, nem 
tudja elkerülni, hogy elkötelezze magát az egyik lehetőség mel-
lett. Pontosan tudja, hogy mit szeretne, tegye hát meg! Felesleges 
tépelődnie a következményeken.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Adódhatnak olyan 
helyzetek ezen a héten, amikor szembesülnie kell egy téves 
döntése következményeivel, ami nem éppen felemelő do-
log, főleg egy Oroszlánnak, aki vakon bízik belső megér-
zéseinek helyességében. Ilyen helyzetben az a legjobb, ha 
nyíltan vállalja tévedését és mielőbb rendezi.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ezen a héten utaz-
zon, szórakozzon és élvezze az életet! A szerencse most 
kegyeibe fogadja önt, ezért érdemes megtennie azokat a 
lépéseket, amelyektől eddig visszatartotta természetes óva-
tossága. Érzelmi kapcsolatai egészen új lendületet kapnak, 
és sok örömet hoznak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Bízzon jobban 
saját intuitív képességeiben, amikor döntéseket hoz vagy 
tanácsot ad barátainak! Ha nem akar mindent értelme el-
lenőrzése alatt tartani és először észérvekkel megerősíteni, 
akkor folyamatosan képes érzékelni megérzéseit, amelyek 
tévedhetetlenül vezetik.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ezen a héten utaz-
zon, szórakozzon és élvezze az életet! A szerencse most ke-
gyeibe fogadja önt, ezért érdemes megtennie azokat a lépése-
ket, amelyektől eddig visszatartotta természetes óvatossága. 
Érzelmi kapcsolatai egészen új lendületet kapnak, és sok örö-
met hoznak.
NYILAS (november 23. – december 21.) Hajlamos rá most, 
hogy azért adjon meg valakinek valamit, mert ezzel hatal-
mat nyerhet fölötte. Üzleti kapcsolatokban ezt nyugodtan 
használhatja, de az egyenrangúságot megkövetelő viszo-
nyokban, például a szerelemben, nem a legjobb alap a bol-
dogsághoz és harmóniához.
BAK (december 22. – január 20.) Ha olyasmivel foglalkozik 
ezen a héten, ami mindig is érdekelte, de eddig nem vette a 
fáradságot, hogy közelebbről megismerkedjen vele, felfedez-
het magában általa új készségeket. Azonnal érezni fogja, hogy 
ezzel többet kell foglalkoznia, és hogy rengeteg élményt hoz 
majd az életébe!

FIGYELEM! Továbbtanulási lehetőség!
A Gútai Magyar Tannyelvű  Magán Szakközépiskola értesíti 
az érdeklődőket, hogy a 2018/2019-es tanévben a következő 
szakokat indítja nappali (2 éves), illetve levelező (3 éves) ta-
gozaton:

• vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén,
• iparművészeti szakon.

A fent megnevezett szakok érettségivel végződő felépítmé-
nyi szakok a szakmunkáslevéllel rendelkezők számára. 
Továbbá meghirdetjük szakmunkáslevéllel vagy érettségi bi-
zonyítvánnyal rendelkező diákok számára az alábbi 2 éves 
tanulmányi időben abszolválható távutas szakokat:

• vendéglátás, • szakács,
• autószerelő, • fodrász,
• cserépkályhás, • kovácsiparművész,

•        díszzománc- és ékszerkészítő.
Jelentkezni a 035/7775080-as telefonszámon (munkanapo-
kon 8 és 15 óra között), illetve a schola.privata@stonline.sk 
e-mail címen lehet.

Jó napot!
Egeres Orbit 

van?
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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.

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. Ára: 115 
ezer euró. A hívásokat az 
esti órákban várjuk.

003630 363 3119

Komáromi szemészetünkre
szakképzett

nővéreket keresünk!
Tel.: 0905 528 798

Rekom & 
EvyTom
Rekonštrukcia 

bytov

Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570

 0948 622 051
0905 450 570

ISMERKEDÉS
Magányos nyugdíjas özvegyasszony

korban hozzá illő társat 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

Építés, átépítés, hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

* Idős hölgy ápo-
lót keres egész 
napra. Tel.: 0944 
628 040.

Eladó
háromkerekű 

bicikli.
Tel.:

0908 210 656.
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MŰSORA JÁNLAT
augusztus 18-tól  24-ig

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

TV2
7.30 Mesék ,  12 .55 
Gy i l kos sorok (a mer.) , 
14.0 0 Csupasz pi sz toly 
(a mer.) ,  15.55 Bajos  csa-
jok 2 (a mer.) ,  18 .0 0 Té -
nyek ,  18.55 Ja mes Bond 
(a mer.) ,  22 .0 0 Men i n 
Black 3 (a mer.) ,  0.20 A 
ke resz t apa I .  (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.35 
Döglöt t ak ták (amer.), 
13.40 A száll ító (amer.), 
15.55 Ext ralarge (olasz), 
18.00 Híradó, 18.55 Cob-
ra 11 (német), 20.00 A 
nemzet aranya (amer.), 
22.30 Támadás Pár izs el-
len (amer.-f rancia), 0.30 
Charl ie angyalai 2 (amer.)

RTL II
9.00 Ausztrál expressz 
(ausztrál), 11.00 Hazug csa-
jok társasága (amer.), 13.00 
Csaó, Lizzie! (amer.), 15.00 
The Fashion Hero, 20.00 A 
gyanú árnyékában, 21.00 
Legbelső félelem (amer.), 
23.40 CSI: Miami helyszí-
nelők (amer.)

M2
11.20 Kókusz Kokó, a kis 
sárkány, 12.40 A kiscsa-
csi kalandjai, 13.10 Egy 
komisz kölyök naplója, 
13.20 A város hősei, 14.50 
A három toll, 16.40 Mi-
cimackó, 18.15 Vízipók, 
csodapók, 20.15 Ki ez a 
lány? (amer.), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.45 MR2 
Akuszt ik a Müpából, 1.20 
Jobb, ha hallgatsz (amer.)

Duna tv
9.55 Cézá r,  10.30 Rob -
bie ,  a  fókacsemete (né -
met) ,  12 .45 Tappa ncs ,  a 
mes te rde tek t ív  (német) , 
13.30 D upla vag y sem-
m i (a mer.) ,  15.20 Gerol -
s t e i n i  ka la nd (mag ya r) , 
17.0 0 Gasz t roa ng ya l , 
18.0 0 Hí r adó,  18.35 Sze -
rencseszombat ,  21.35 
Lesz ez még íg y se! 
(a mer.) ,  0.0 0 Tót h Já nos 
(mag ya r)

Duna World
10.45 Szerelmesf i lm (ma-
gyar), 13.20 Legény ka-
lapban, 14.50 Balatoni 
nyár, 16.50 Hétvégi be-
lépő, 18.55 Térkép, 19.25 
Ízőrzők, 20.00 Dokuzóna, 
21.40 Gyula v itéz télen-
nyáron (magyar), 23.00 
Tóth János (magyar), 0.00 
Opera Café

Pozsony 1
13.40 A test t itkai , 14.40 
Miss Mar ple (angol), 
16.20 Clarence, a kancsal 
oroszlán (amer.), 18.30 
Építs házat , ü ltess fát!, 
19.00 Híradó, 20.30 A test 
t itkai , 21.25 Talkshow, 
22.20 A pofon (amer.), 
23.00 Miss Mar ple (an-
gol), 0.35 Ismétlések

Pozsony 2
11.20 Nag yothal lók mű -
sora ,  12.30 Far merek-
nek , 13.10 Vadászok nak , 
14.10 Víz i sz la lom Eb, 
18.15 Labdar úgás ,  20.50 
Dok ument umf i lm, 23.35 
Trabant t a l  Ausz t rá l iából 
Ázsiába

Markíza tv 
6.55 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 9.25 Tit-
kom virága (amer.), 11.45 
Wedding Wars (amer.), 
13.50 Szabadság, szere-
lem (amer.), 16.10 Szakíts, 
ha bírsz! (amer.), 18.20 
Mulat az elit, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Megjöt t apuci! 
(amer.), 22.35 A kiütés 
(amer.), 1.00 Megjöt t apu-
ci! (amer.)

JOJ TV
5.50 Mesék, 10.40 Visz-
lát , nagyi!, 12.50 MacGy-
ver (amer.), 14.50 Dől a 
moné (amer.), 16.50 Vad 
évad (amer.), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Csa-
ládi rablás (f rancia), 22.35 
A dán leány (amer.), 1.20 
A Földközi-tengeren, 3.20 
Az elnök emberei (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
8.35 Hupikék törpikék 
(amer.), 10.40 Több, mint 
testőr (amer.), 12.50 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.50 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.55 Doktor 
House (amer.), 15.55 Tor-
túra (amer.), 18.00 Tények, 
18.55 Hupikék törpikék 
(amer.), 21.00 Br idget Jo-
nes naplója (amer.), 23.00 
Kleopát ra (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.35 A 
Muzsika tv bemutatja, 12.10 
Új csaj (amer.), 13.40 WALL-
E (amer.), 15.40 Csonthü-
lye 2 (amer.), 18.00 Híradó, 
18.55 Cobra 11 (német), 20.05 
Aranyhaj és a nagy gubanc 
(amer.), 22.05 Bérgyilkosék 
(amer.)

RTL II
11.20 Csaó, Lizzie! (amer.), 
13.10 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.10 Bazi rossz 
Valentin-nap (amer.), 20.00 
Valentin-nap (amer.), 22.30 
Most jó (angol)

M2
12.40 A k iscsacsi kaland-
jai , 13.20 A város hősei , 
14.00 A k is sárkány ka-
landjai , 14.50 A f iú , ak i 
v i lággá ment , 16.15 Dr. 
Plüssi , 16.40 Micimackó, 
17.50 Vampir ina , 18.15 
Maja , a méhecske, 20.15 
Ki ez a lány? (amer.), 
21.10 Egy szobalány nap-
lója (f rancia-belga), 23.45 
Mit gondolsz , k i vagy?

Duna tv
12.35 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.10 Út a messze-
ségbe, 14.40 Rex Rómá-
ban (német-olasz), 15.35 
Ördöglovas (magyar), 
17.00 Hogy volt?, 18.35 
Brown atya (angol), 19.30 
Álmomban már lát talak 
(amer.), 21.20 Hajsza a 
föld alat t (amer.), 23.10 
Tisz tességtelen ajánlat 
(amer.)

Duna World
11.30 Gyula v itéz télen-
nyáron (magyar), 13.25 
Nagyok, 13.55 Európa 
álma, 14.50 Új idők új da-
lai , 15.25 Balatoni nyár, 
18.55 Öt kont inens, 19.25 
Szerelmes föld rajz , 20.00 
Gasz t roangyal , 21.35 
Megint magyarok, 22.35 
Hogy volt?

Pozsony 1
11.15 Sz lová k ia  képek-
ben ,  12 .10 P rága vá ros 
bű nös embere i  (cseh), 
13.05 Poi rot  (a ngol) , 
14.40 Pomádé (a mer.) , 
16.35 A ra ny idők ,  17.45 
Menjü n k a  ke r tbe!,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 A La n-
zac k lá n (f r a nc ia) ,  23.40 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
10.35 Az elveszet t v i lá-
gok, 13.55 Vízi szlalom 
Eb, 15.50 Színészlegen-
dák, 18.30 Est i mese, 
19.25 Gar f ield , 20.10 Sel-
f r idge ú r (angol), 20.55 
Self r idge ú r (angol), 
21.40 Éjszaka a Földön 
(angol-német), 23.45 Po-
zsonyi Lí ra 1988.

Markíza tv
67.50 Scooby-Doo (amer.), 
9.25 Szabadság, szerelem! 
(amer.), 11.40 Ňuchač (uk-
rán), 14.00 Meg jöt t apuci! 
(amer.), 16.10 Babovřes-
ky (cseh), 19.00 Híradó, 
20.30 John Wick 2 (amer.), 
23.05 Everly (amer.)

JOJ TV
6.10 Gumimacik, 9.00 
Szünidő (szlovák), 10.00 
A bátyámnak remek öccse 
van 2 (cseh), 12.00 I ron 
Man 2 (amer.), 14.40 Csa-
ládi rablás (amer.), 16.45 
A nyaraló, 17.50 Új laká-
sok, 19.00 Kr imi, 19.30 
Híradó, 20.25 Spor t , 
20.35 James Bond: Sky-
fal l (amer.), 23.45 Gang-
ster K A (amer.), 2.00 A 
nagyon nagy Ő (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 Mesék, 8.15 Sodró len-
dület (amer.), 10.20 Sodró 
lendület 2 (amer.), 12.20 
Egri csillagok (magyar), 
15.50 Macskafogó (ma-
gyar), 18.00 Tények, 18.55 
A karate kölyök (amer.), 
22.00 Rossz tanár (amer.), 
0.00 Kleopátra 2 (amer.-
angol)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 10.00 Hó-
pihe (spanyol), 11.50 Rontó 
Ralph (amer.), 13.45 Arany-
haj és a nagy gubanc (amer.), 
15.45 Szuperhekusok 
(olasz), 18.00 Híradó, 18.55 
Hős6os (amer.), 20.50 Thor 
(amer.), 23.20 Csak szex és 
más semmi (magyar), 1.55 
CSI: Miami helyszínelők 
(amer.)

RTL II
7.00 Tom és Jerry (amer.), 
8.00 Vészhelyzet (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
11.30 Mirr-Murr kandúr 
kalandjai, 12.55 Nils Hol-
gersson csodálatos uta-
zása a vadludakkal, 15.10 
Maja, a méhecske, 16.35 
Lexi és Lotti, 18.00 Mile 
a jövőből, 19.10 Lexi és 
Lotti, 20.15 Ki ez a lány? 
(amer.), 21.15 Vastag Csa-
ba koncer tje, 22.55 Akusz-
tik, 0.50 Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.15 A 
kék bolygó, 15.25 Hege-
dűország.hu, 16.55 Szent 
Jobb körmenet közvet ítése 
Budapest ről, 19.30 Hon-
foglaló, 20.05 Honfoglaló, 
21.35 Budavár i Palotakon-
cer t , 22.25 Budavár i Pa-
lotakoncer t , 23.30 Fábry, 
1.45 Erdélyi tör ténetek

Duna World
11.05 Veri az ördög a fele-
ségét (magyar), 13.00 Hír-
adó, 13.15 Roma magazin, 
14.20 Család-barát, 15.20 
Balatoni nyár, 17.20 Bala-
toni utazás, 18.00 Gaszt-
roangyal, 18.55 Budapest 
természeti ér tékei, 19.30 
Gasztroangyal, 20.25 Ha-
zajáró, 21.35 Szent Jobb 
körmenet közvetítése Bu-
dapestről, 23.55 Kulturális 
híradó, 0.25 Mindenki aka-
démiája 

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
konyhám titka, 15.10 Teszt-
magazin, 16.25 A világ 
madártávlatból, 16.50 Egy 
lépés a mennyország, 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
A hongkongi férfi (francia), 
22.05 A különleges ügyosz-
tály (szlovák), 23.20 Halha-
tatlanok (amer.)

Pozsony 2
12.25 Kerékpározás, 14.00 
Japán ismeretlen csodái, 
15.30 A remény időszaka, 
16.20 Tesztmagazin, 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 Dokumentumfilm, 
22.10 Dubček (szlovák), 
23.35 Profi idegen 

Markíza 
12.00 NCIS (amer.), 14.00 
Cobra 11 (német), 15.05 
Jószomszédi viszonyok, 
17.25 Ref lex, 17.55 Csalá-
di tör ténetek, 19.00 Hír-
adó, 20.30 A pláza ásza 
2 (amer.), 22.35 Halálos 
fegyver (amer.), 0.30 NCIS 
(amer.)

JOJ TV
9.35 Főzzünk!, 11.10 Castle 
(amer.), 12.10 Csillag szü-
letik, 13.50 Szellemekkel 
suttogó (amer.), 14.50 Tár-
gyalóterem, 17.00 Híradó, 
17.30 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Inkognitó, 23.10 Szel-
lemekkel suttogó (amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi 
kopó (amer.), 14.40 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
A hegyi doktor (német), 
20.00 Krokodil Dundee 
(ausztrál), 22.15 Beverly 
Hills-i zsaru (amer.), 0.30 A 
szökés (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.50 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 (amer.), 0.05 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 Madagaszkár pingvinjei 
(amer.), 23.30 Új csaj (amer.)

M2
12.55 Nils Holgersson csodá-
latos utazása a vadludakkal, 
14.45 Tesz-vesz város, 15.10 
Maja, a méhecske, 17.00 Lo-
opdidoo, 17.40 Dr. Plüssi, 
18.05 Miles a jövőből, 19.15 
Lexi és Lotti, 20.05 Én va-
gyok itt, 20.30 Petőfi Zenei 
Díjátadó Gála, 23.00 Odaát 
(amer.), 0.40 Zorro (kolum-
biai)

Duna tv
13.15 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 
kérték, 21.25 A kalandor és 
a lady (angol), 22.20 Rejté-
lyek asszonya (amer.), 23.50 
A Bagi Nacsa Show, 0.45 
Ridikül

Duna World
11.30 Kiskirályok (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
magazinok, 14.25 Család-
barát, 15.25 Balatoni nyár, 
17.50 Gasztroangyal, 18.50 
Hétmérföld, 19.30 Haza-
járó, 20.00 Beugró, 21.35 
Honfoglaló, 22.30 Hacktion 
(magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a kertbe!, 14.30 A 
konyhám titka, 16.50 Egy 
lépés a mennyország, 17.45 
A párbaj, 18.20 Öten öt el-
len, 19.00 Híradó, 20.30 
Dubček (szlovák), 21.55 
A titkosügynök (szlovák), 
23.45 Dempsey és Ma-
kepeace (angol)

Pozsony 2
15.20 Csehszlovák filmhét, 
16.45 A mágikus nyolcas, 
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.35 Az ismeretlen katona 
(cseh), 21.55 A fül (csehszlo-
vák), 23.55 Az ismeretlen ka-
tona (cseh)

Markíza tv
9.35 Két és fél férfi, 12.00 
NCIS (amer.), 13.55 Cobra 
11 (német), 15.00 Jószom-
szédi viszonyok, 16.00 
Családi történetek, 17.00 
Híradó, 17.25 Ref lex, 17.55 
Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Feleségcsere, 
23.10 Családi történetek, 
0.10 NCIS (amer.)

JOJ TV
11.00 Castle (amer.), 12.10 
Csillag születik, 13.50 Szelle-
mekkel suttogó (amer.), 14.50 
Tárgyalóterem, 17.00 Hírek, 
17.55 Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Srác 
a szomszédból (amer.), 22.50 
Szellemekkel suttogó, 23.50 A 
bújócska (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 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Hegyi doktor (német), 20.00 
Krokodil Dundee (auszt-
rál), 22.30 Beverly Hills-i 
zsaru 2 (amer.), 1.15 Szél-
csend (magyar)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.50 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.10 Szulejmán (tö-
rök), 16.50 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), 0.05 Thor 
(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 Mada-
gaszkár pingvinjei (amer.), 
23.30 Új csaj (amer.)

 M2
12.55 Nils Holgersson csodá-
latos utazása a vadludakkal, 
14.20 A bűvös körhinta, 14.45 
Tesz-vesz város, 15.10 Maja, 
a méhecske, 16.00 Gyerek-
versek, 18.00 Miles a jövőből, 
18.55 Leo, az ifjú vadőr, 19.10 
Lexi és Lotti, 20.15 Ki ez a 
lány? (amer.), 21.05 Papás-ba-
bás (amer.), 21.25 Én vagyok 
itt, 22.40 Odaát (amer.), 0.20 
Zorro (kolumbiai)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.10 A 
kék bolygó, 15.15 A múlt 
árnyékában (szlovák), 16.15 
Erdészház Falkenauban 
(német) 17.10 A hegyi dok-
tor (német), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfogla-
ló, 20.35 Cranford (angol), 
21.40 Doctor Foster (angol), 
22.40 Egynyári kaland (ma-
gyar), 23.35 Fábry

Duna World
11.35 Kiskirályok (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
műsorok, 14.25 Család-
barát, 15.25 Balatoni nyár, 
17.20 Kastélyok, kúriák, 
17.50 Gasztroangyal, 18.50 
Budapest természeti ér-
tékei, 20.00 Nevetni kell, 
ennyi az egész, 21.35 Hon-
foglaló, 22.30 Hacktion 
(magyar), 23.25 Mindenki 
Akadémiája

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
A konyhám titka, 16.25 A 
világ madártávlatból, 16.55 
Egy lépés a mennyország, 
17.50 Párbaj, 18.15 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Harc a borostyánszobáért 
(német), 22.20 Gyilkosságok 
(német), 23.50 Egy lépés a 
mennyország

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 15.00 
Fiúk a korzóról, 16.20 
Tesztmagazin, 16.30 Tudo-
mányos magazin, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 22.00 A 
hiúzok visszatérése

Markíza tv
9.45 Két és fél férf i, 12.00 
NCIS (amer.), 13.55 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 Az 
éden fogságában (német), 
22.35 Ňuchač (ukrán), 1.00 
NCIS (amer.)

JOJ TV
9.30 Főzzünk!, 11.00 Castle 
(amer.), 12.10 Csillag szü-
letik, 13.50 Szellemekkel 
suttogó (amer.), 14.50 Tár-
gyalóterem, 17.00 Híradó, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Több a sokknál 
(amer.), 21.55 Áll az alku!, 
23.50 Bújócska (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 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feri-
ha (török), 18.00 Tények, 
19.00 Hegyi doktor (német), 
20.00 Csonthülye (amer.), 
22.20 Beverly Hills-i zsaru 
(amer.), 1.55 NCIS: Los An-
geles (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.50 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.), 22.30 
Castle, 23.55 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.)

RTL II
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 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
12.55 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadlu-
dakkal, 14.00 Buckó, 15.10 
Maja, a méhecske, 16.00 
Gyerekversek, 17.35 Dr. 
Plüssi, 18.00 Miles a jö-
vőből, 19.10 Lexi és Lotti, 
20.15 Ki ez a lány? (amer.), 
21.05 Papás-babás (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Odaát (amer.), 0.20 Zorro 
(kolumbiai)

Duna tv
12.50 Jamie Oliver: Olasz 
kaják, 13.15 Honfoglaló, 
15.05 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 
A világ második leg jobb 
gitárosa (amer.), 23.35 A 
Bagi Nacsa Show, 0.35 Ri-
dikül 

Duna World
11.40 Égető Eszter (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 14.25 
Család-barát, 15.25 Bala-
toni nyár, 17.20 Kastélyok, 
kúriák, 18.50 Hétmérföld, 
19.30 Hazajáró, 20.00 Nem 
csak a 20 éveseké a világ, 
21.35 Honfoglaló, 22.30 
Hacktion (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 14.00 
Menjünk a ker tbe!, 14.30 A 
konyhám titka, 16.25 A vi-
lág madár távlatból, 16.55 
Egy lépés a mennyország, 
17.50 Párbaj, 18.20 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Nővérek (német), 22.15 
Nők a fedélzeten (német), 
0.00 Egy lépés a mennyor-
szág 

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
Japán ismeretlen csodái, 
16.20 Tesztmagazin, 18.30 
Esti mese, 19.50 Híradó, 
21.00 Miroslav Válek, 
22.10 A szivárványsziget 
(iráni)

Markíza tv
12.00 NCIS (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, 23.45 NCIS (amer.)

JOJ TV
11.00 Cast le (amer.), 
12.10 Csi l lag sz ü let i k , 
13.55 Szel lemek kel sut-
togó (amer.),  14.55 Tár-
g yalóte rem, 17.55 Főzd 
le anyámat!,  19.00 K r imi , 
19.30 Hí radó, 20.35 In-
kog n itó,  22.00 Talkshow, 
22.55 Szel lemek kel sut-
togó (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 Julieta 
(mexikói), 15.45 Victoria, 
a rabszolgák megmentője 
(kolumbiai), 16.50 Feriha 
(török), 18.00 Tények, 19.00 
Hegyi doktor (német), 20.00 
Hamis a baba (magyar), 
21.55 Harag (amer.), 1.15 
Maga a pokol (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
13.50 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 Buda-
pest, 21.35 Vasököl (amer.), 
0.40 A visszajáró (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  
Madagaszkár pingvinjei 
(amer.), 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.55 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása a vadlu-
dakkal, 13.30 Rozsdalovag, 
14.20 A bűvös körhinta, 
15.10 Maja, a méhecske, 
16.00 Gyerekversek, 18.00 
Miles a jövőből, 20.15 Ki 
ez a lány? (amer.), 21.05 
Papás-babás (amer.), 21.25 
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.)

Duna tv
12.50 Jamie Oliver: Olasz 
kaják, 13.20 Honfoglaló, 
15.10 A múlt árnyékában 
(szlovák), 16.15 Erdészház 
Falkenauban (német), 17.10 
A hegyi doktor (német), 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 A szépség és a ször-
nyeteg (amer.), 22.00 Polis-
se (francia)

Duna World
11.30 Égető Eszter (ma-
gyar), 13.50 Öt konti-
nens, 14.25 Család-barát, 
15.25 Balatoni nyár, 17.20 
Kastélyok, kúriák, 17.50 
Gasztro angyal, 18.45 Hét-
mérföld, 19.25 Hazajáró, 
20.00 Már egyszer tet-
szett!, 21.35 Honfoglaló, 
22.30 Hacktion (magyar)

Pozsony 1
12.20 Julie Lescaut, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
A konyhám titkai, 16.25 A 
világ madártávlatból, 16.50 
Egy lépés a mennyország, 
19.00 Híradó, 20.30 Mit 
tudom én, 22.00 Úttalan 
utakon, 22.35 James Bond 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.30 
Kajak-kenu, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Híradó, 20.10  
Bányászok kenyere (szlo-
vák), 21.05 Bolond Péter 
(szlovák)

Markíza tv
12.00 NCIS (amer.), 13.55 
Cobra 11 (német), 15.00 
Jószomszédi viszonyok, 
16.00 Családi tör ténetek, 
17.25 Ref lex, 17.55 Csa-
ládi tör ténetek, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Babovrešky  2 
(cseh), 22.45 Az élet , az 
élet (cseh)

JOJ TV
10.30 Castle (amer.), 
11.25 Csi l lag szület ik , 
16.10 Tárgyalótaaerem, 
17.55 Főzd le anyámat!, 
19.00 K r imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Minden, amit 
szeretek , 23.15 Lockout 
(amer.)
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S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
augusztus 18-án Ilona
augusztus 19-én Huba
augusztus 20-án István
augusztus 21-én Sámuel
augusztus 22-én Menyhért
augusztus  23-án Bence
augusztus  24-én  Bertalan
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

Mákos, körtés sütemény
 vaníliasodóval

Elkészítése:
Először összekeverjük a száraz 
hozzávalókat: a lisztet, a cuk-
rot, a mákot, a sütőport és a 
sót, majd ezután következnek a 
nedves hozzávalók: a vaj, a to-
jások és a tej. A tésztát gyorsan 
összekeverjük, és betesszük a 
sütőbe. Legközelebb már csak 
akkor kell felállni a barátaink 
mellől, amikor a lakást már 
szépen betölti a karamella és a 
körte illata.
Az egyik feldarabolt körtét 

nádcukron karamellizáljuk, 
botmixerrel pépesítjük, és a 
tésztához keverjük. A másik 
körtét felszeleteljük, és a va-
jazott, lisztezett tepsibe, pite 
formába töltött tészta tetején 
elrendezgetjük. 180 fokra 
előmelegített sütőben, 35 
perc alatt sül át, miközben a 
teteje piros lesz. 
Vaníliasodó: fél liter tejet 
egy vaníliarúd belsejével és 
magával a rúddal, ízlés sze-
rinti mennyiségű cukorral és 
sóval, valamint a tojássárgá-
jával felteszünk melegedni, 
és lassú tűzön, türelmesen, 
folyamatosan kevergetve be-
sűrítjük. 

Elkészítése:
A húst megmossuk, megszárítjuk. A fűszereket egy tálban 
összekeverjük az olajjal, és alaposan bedörzsöljük vele a húst. 
Érdemes egy éjszakát ebben az olajos pácban állni hagyni.
A bepácolt húst másnap (vagy néhány órával később) egy 
fedeles tálban kezdjük el sütni. Használhatunk cserépedényt 
vagy fedeles jénai tálat is. Ebben sütjük 200 oC fokon kb. 30 
percig (egy kevés vizet öntsünk alá), utána levesszük a tál te-
tejét, hogy ropogósra süljön a hús, és további 10 percig sütjük 
még grillfokozaton, hogy megfelelő színt kapjon.
Az elkészült húst a csontoknál elvágjuk, hogy kisebb dara-
bokra tudjuk szedni a tálalásnál.
A tálalásnál hasábburgonyával és káposztával töltött alma-
paprikával kínáljuk. Finom a főtt kuszkusz és szezámmagos 
brokkoli, mint köret. Nyáron grillen is érdemes kipróbálni!

Hozzávalók:
1 nagyobb darab
húsos sertésborda-
csont
só
őrölt fekete bors
fokhagyma, só
őrölt babérlevél
őrölt rozmaring
fűszerpaprika
morzsolt oregánó
olaj

Fűszeres húsos
sertés bordacsont

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

Ami neked csend és nyugalom,
az nekünk örökös fájdalom.

Fájó szívvel emlékezünk
augusztus 18-án,

tragikus halálának 10. évfordulóján
Tóth Bélára

Gútán. 
Emlékét örökké szívükben őrző

testvérei

Gútára sebészeti, vagy
általános nővért

keresünk!

Aplico Plus
Komárom

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

Munka utca 25.
Tel.: 7704 310

www. aplicoplus. sk

* Eladó megkímélt állapotban levő 
Opel Corsa személygépkocsi (új motor, 
16 szelepes, Eystronik automata sebes-
ségváltó – autószerelőtől) 112 000 km-
el. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0915 
063 190.

Komáromban: a komáromi Bodzás Timotej és Mazanová 
Miriam, az izsai Chrén Ladislav és a marcelházai Sze-
giová Silvia, az örsújfalui Kovács František és a madari 
Šebőková Lorieta, a komáromi Atkáry Jozef mérnök és 
Háziová Katarína, a komáromi Halász Tomáš és a keszeg-
falvai Csölleová Erika, a németországi Nestler Jörg és a 
komáromi Rigóová Eva.

Komáromban született: az ímelyi Káplócká So-
fia, a komáromi Šátek Márk, Tomič Goran, Hencz 
Marco, Zsittnyan Aurél Zoltán, a gútai Magyarics 
Márton, Jacob Leonardo Roberto, Nagy Márkó, a párká-
nyi Nágel Kristóf, a zalabai Kiszely Noel, a szőgyéni Mi-
kus Mátyás, a kavai Biskupič Kevin, a bátorkeszi Török 
Enikő és Várady Tibor, a marcelházai Csóka Marcela, az 
érsekújvári Marenčíková Marianna, a szentpéteri Holec 
Mia, a madari Szenczi Roland és a szímői Nagy Ádám.

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből: a 
komáromi Škuliba Milan (70 éves), Lohner Róbert (80 
éves), Špacírová Irena (83 éves), Bartek Vilmos (76 
éves), a gútai Varga Ladislav (86 éves), Szabó Mária (88 
éves), Vörös László mérnök (67 éves), Pataki Matilda 
(95 éves), a megyercsi Gyűrősi Lajos (51 éves), a ke-
szegfalvai Rafael Rudolf (58 éves), az ifjúságfalvai Pus-
kelová Zuzana (92 éves).
  Emléküket megőrizzük!

Hozzávalók:
10 dkg liszt 
10 dkg mák 
2 db körte 
15 dkg vaj 
17 dkg cukor 
2 tojás 
2 dl tej 
sütőpor 
só 
Vaníliasodó 
5 dl tej 
1 vaníliarúd 

só, cukor 
1 tojás

Tel.: 0907 163 386.

* Vennék Komárom zöldö-
vezetében családi házat, kis 
kerttel. Tel.: 0908 768 128

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

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

W E S T E R N L O VA G L Á S

K É Z I L A B D A

Nyírágó (Nýrovce) község Nyitra megye Lé-
vai járásában, Lévától 31 km-re délre talál-
ható a Nyír patak partján. A kisközség életé-
ben hatalmas változást jelent, hogy a hazai 
westernlovaglás egyik közismert helyszínévé 
vált.
A múlt hét végén itt rendezték meg a lovas ver-
seny következő fordulóját, amelyen képviselték 
magukat a felnőtt és junior korcsoport legis-
mertebb hazai lovasai.
Természetesen a versenyről nem hiányozhatott 
a lovaglás egyik legfiatalabb üdvöskéje, a ko-
máromi Carla Scholtzova sem, aki ezúttal sem 
okozott csalódást. Cam Smart Chiek Ella nevű 
lovával ezúttal is a Briežky istállót képviselve. 
A szlalomozásban remek időt futva lett első (2. 
Totova Natalia, 3. Koštelova Veronika). Ide-
jét csak a proficsapat versenyzői közelítették 
meg, illetve egyikük 1 tizedmásodperccel meg 
is előzte. A hordókerülés (barell) versenyszá-
mából viszont úgy került ki Carla győztesen, 
hogy 0:16,580-as idejével abszolút győztes lett 
(a második helyezett, a keszegfalvai Fehér Ist-
ván ideje 0:16,682). Az ifik sorrendje: 1. Car-
la Scholtzova (Cam Smart Chiek Ella M-Club 
Briežky), 2. Magyar Niki (Sany Kotra Ranch), 
3. Koštalova Veronika (Gold Brust).

Kép és szöveg: Karol Scholtz

GÚTAI GYŐZELEM A BÚCSÚI KÉZILABDATORNÁN
Nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy kézilabdatorna nélkül 
nem is volna igazi a gútai 
vásár! Hagyománnyá vált, 
hogy a búcsú és vásár idején 
megnő a város lakosainak lét-

száma, ugyanis megszállják a 
kézilabdások. Lényegében ők 
nyitják meg felvonulásukkal 
a háromnapos ünnepséget. A 
döntőkre vasárnap került sor. 
Lapunk jövő heti számában 

közöljük az egyes korcsopor-
tok eredményeit. Egyelőre 
annyit árulunk el, hogy az 
idősebb lányok kategóriájá-
ban fölényes gútai győzelem 
született!
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L A B D A R Ú G Á S
II. liga * A KFC újabb bravúrja, ezúttal idegen pályán

Vágtölgyes – KFC Komárom 1:3 (1:2)
A Slávik – Popović (C), Ondruš, Antálek, Šurnovský, Domonkos, Zemko, Mikeš, Duda, Matić, Kollár, 
(cserejátékosok) Leckési – Luzin, Nurković, Fronc, Szikonya, Mészáros, Ajrulahu felállású komáromi csa-
pat szombaton értékes pontokat hozott haza Vágtölgyesről.

IV. liga * 2. forduló
Marcelháza – Párkány 1:0 
(1:0) A mindvégig kiegyen-
súlyozott mérkőzésen jól 
mutatkozott be a hazai csa-
pat, bár néha úgy tűnt, hogy 
megilletődtek volna ellenfe-
lüktől. A hazai szurkolók a ta-
lálkozó 28. percében Németh 
góljának örülhettek és annak, 
hogy három pontot szereztek 
* Gúta – Garamkovács 2:0 
(0:0) Az első játékrészben 
nagyszerűen védekeztek a 
vendégek, annak ellenére 
megőrizték kapujukat, hogy 
a hazai csapat folyamato-
san irányította a játékot. A 
második félidő hozta meg a 
változást, amikor a találkozó 
47. percében Szigeti Vanek 
büntetőjét biztosan juttatta 

a garamkovácsi hálóba. A 
62. percben egy gyönyörű 
fejessel Szigeti ismételt, má-
sodik góljával megteremve 
a pályán a megérdemelt bú-
csúi hangulatot * Szentpé-
ter – Nyitrakörtvélyes 2:1 
(1:0) Az első percekben a 
vendégek folyamatosan ost-
romolták a szentpéteri kaput, 
de azután lelohadt a lelkese-
désük. A 44. percben bünte-
tőhöz jutott Lakatoš, amelyet 
értékesített és vezetéshez 
juttatta csapatát. A második 
játékrészben, a találkozó 70. 
percében ismét Lakatoš volt 
az, aki ugyancsak büntetőből 
keserítette tovább a vendé-
geket, akik viszont három 
perccel később már szépítet-

tek * Ímely – Tavarnok 4:0 
(1:0) A bajnoki lista ezüst-
érmese, az ímelyi csapatból 
Gramkrelidze volt az, aki a 
14. percben betalált a tavar-
nokiak hálójába. Azonnal 
zárt a vendégek védelme, 
így további gólok az első 45 
percben nem születtek. Ezzel 
szemben a második játékrész 
50. és 54. percében Oršo-
lík jeleskedett, de még nem 
volt vége a gólsorozatnak, 
ugyanis a találkozó csúcs-
pontjaként a 81. percben Gál 
gólja okozta a tavarnokiak 
teljes összeomlását. * A baj-
noki táblázatban 2. Ímely 
(6 pont), 3. Marcelháza 
5 pont), 7. Szentpéter (3 
pont), 8. Gúta (3 pont).

V. liga * 2. forduló
Ekel – Beregalja 2:1 (0:0) A rendkívül 
szimpatikusan játszó vendégcsapat elsősor-
ban a védekezésre összpontosított, s tette ezt 
olyan sikeresen, hogy minden igyekezetük 
ellenére az első 45 percben a hazai csapat 
nem tudott gólt lőni. A második játékrész 
3. percében Szilágyi megtörte a jeget, meg-
szerezte az ekeliek első gólját, amelyre a 76. 
percben még válaszolni tudott a vendégcsa-
pat. Hajráztak a hazaiak és ennek eredmé-
nyeképpen a 81. percben Mészáros győze-
lemhez juttatta az ekelieket * Nagykeszi 
– Ógyalla 0:0 Annak ellenére, hogy a hazai 
szurkolók szerették volna az új lelátókról 
gólra biztatni csapatukat, csak döntetlen-
re futotta, annak ellenére, hogy mindvégig 
támadó szellemben folyt a játék a pályán * 
Perbete – Nagygyöröd 0:0 A táblázat gyen-
gébb csapatai közé került hazai gárda ellen a 
vendégek jól felépített taktikával és a legerő-
sebb öszeállításban érkeztek. Mindez azon-

ban kevésnek bizonyult a perbeteiek lelkese-
désével szemben, akik a györödiek minden 
támadását védeni tudták, ráadásul csatáraik 
is gondoskodtak a vendégek védelme ké-
nyelmének megkeserítéséhez * Naszvad – 
Hetény 2:4 (1:3) Lényegében az első játék-
részben eldőlt a találkozó sorsa, ám ennek 
ellenére a hazai csapat tartotta a „frontot”. 
Az első gól Nagy révén, a 13. percben bün-
tetőből született, egy perccel később pedig 
Marikovec növelte a vendégek előnyét. A 
20. percben Magyarnak köszönhetően meg-
született a hazai csapat első gólja, viszont az 
első félidő utolsó percében Németh rezegtet-
te meg a hazai hálót. A második játékrész 80. 
percében Blaho tovább növelte a hetényiek 
előnyét, és a 90. percben Magyar szépíteni 
tudott.* A bajnoki táblázat állása: 3. Ekel 
(6 pont), 6. Ógyalla (4 pont), 8. Hetény (3 
pont), 10. Nagykeszi (2 pont), 12. Perbete 
(1 pont), 14. Naszvad (0 pont). 

VI. liga * 2. forduló
Újgyalla – Csicsó 3:0 (2:0) 
A 12. percben megszerezte 
a vendégek első gólját Rigó, 
s előnyüket a 42. percben 
Kraslan növelte. A második 
játékrészben ugyan a ven-
dégek is észbe kaptak, de az 
újgyallaiak védelme jól zárt, 
ráadásul a 74. percben Šmi
da tovább növelte előnyü-
ket.* Örsújfalu – Izsa 2:9 
(0:5) Még edzőmérkőzésre 
is kevés volt az örsújfalusi-
ak játéka, viszont a vendé-
gek mindvégig élvezték a 
könnyű gólaránynövelést. 
Góllövők: Rédler (62. perc), 
Andruskó (86. perc), illetve 
Pásztor mesterhármasa (12., 
17., és 77. perc), Milkle (38. 
és 51. perc), Jakab (31. perc), 
Simon (40. perc), Šusik (65. 
perc) és Smolka (90. perc) 
* Ifjúságfalva/Dunarad-
vány – Marcelháza B 2:3 
(2:1) A hazai csapat Horváth 
és Balog révén megszerezte 
a vezetést, de a marcelházi 
fakócsapat fordítani tudott 
* Vágfüzes/Kava – Duna-
mocs 3:0 (1:0) Az első fél-
időben egyenrangú csapatok 
voltak a pályán, csak Czukár 
góljának (25. perc) örülhettek 
a hazai szurkolók, a második 
játékrészben viszont növelték 

a sebességüket és jól hajráz-
tak. Igaz, ehhez hozzájárult 
egy öngól, az utolsó gólt vi-
szont a 67. percben Tokár 
lőtte * Bátorkeszi – Pat 4:3 
(1:3) Fantasztikus játékot 
mutatott be a vendégcsapat, 
amely a 6. percben Czúth ré-
vén vezetéshez jutott, majd 
Židek a 16. percben növelte 
azt. A hazaiak első gólja a 23. 
percben született, majd Mar-
kovics a 38. percben ismét a 
kesziek hálójába küldte a lab-
dát. Sátek a 23. percben tu-
dott csak szépíteni. Talán túl-
ságosan elbízták magukat a 
vendégek, vagy a hazai edző 
tartott sikeres fejmosást, tény, 
hogy a másik játékrészben a 
kesziek megfordították a já-
ték szellemét, a 46. percben 
Oláh, majd Kečkéš a 48. ja-
vított a mérlegen, végül a 66. 
percben ismét Oláh találata 
csattant a patiak hálójában * 
Nemesócsa – Szilos 3:1 (3:0) 
Ezúttal nem tétovázott a hazai 
csapat és az első játékrész 20. 
percében már 3:0 arányban 
vezettek. A 12. percben Ho-
rák lőtt védhetetlen gólt, majd 
öt perccel később már Csiz-
madia is eredményes volt, 
azután ismét Horák (20. perc) 
gólja keserítette meg a szilo-

siak hangulatát. A találkozó 
60. percében Gere góljának 
örülhettek a vendégszur-
kolók * Csallóközaranyos 
– Keszegfalva/Megyercs 
4:1 (3:1) A bajnoki táblázat 
második helyezettje már az 
első félidő alatt igazolta jobb 
képességeit, annak ellenére, 
hogy a 9. percben a vendég 
Badala talált a hálójukba. A 
11. és 43. percben Olajos, a 
35. percben Lelkes szerzett 
gólt. A második félidőben 
Lelkes a 78. percben büntetőt 
értékesített * Búcs – Bajcs 
1:1 (1:1) Az első gólt a ta-
lálkozó 22. percében Nagy 
lőtte, alaposan meglepve ez-
zel a hazaiakat. A válasz csak 
negyedóra múlva érkezett, 
amikor Mánya egyenlített *
A bajnoki táblázatban: 
1. Izsa (6 pont), 2. Csal-
lóközaranyos (6 pont), 3. 
Dunaradvány (6 pont), 4. 
Újgyalla (6 pont), 5. Bajcs 
(4 pont), 6.Szilos (3 pont), 
7. Vágfüzes/Kava (3 pont), 
8. Dunamocs (3 pont), 9. 
Pat (3 pont), 10. Nemesócsa 
(3 pont), 11. Bátorkeszi (3. 
pont), 12. Búcs (1 pont), 13. 
Ifjúságfalva (0 pont), 14.-14. 
Keszegfalva és Örsújfalu (0 
pont), 16. Csicsó (0 pont).

Slovnaft Cup:
MŠK Tiszolc (Tisovec) 
– KFC Komárom 0:4

A II. ligás komáromi csapat-
nak is elkezdődtek a Slovnaft 
Kupa küzdelmei. Első ellen-
felük a középszlovákiai Ti-
szolc negyedik ligás gárdája 
volt, tehát idegenben kellett 
küzdeniük. A KFC játéko-
sai folytatták a bajnokságban 
mutatott tetszetős, gólra törő 
játékukat, annak ellenére is, 
hogy az edző lehetőséget 
adott több, eddig a cserepa-
don ülő játékosnak. A tovább-
jutásuk egy percig sem forgott 
veszélyben és kérdéses csak a 
gólarány volt, ami végül is 
megmutatta a két csapat közti 
valós különbséget.
A komáromiak a Slovnaft 
kupa legközelebbi mérkő-

zését szeptember 5-én
a Brézó járásbeli Bacúch 

csapatával játsszák.

Augusztus 10-én került megrendezésre a gútai Gőgh Kálmán 
stadionban a hagyományos tizenegyesrúgó verseny 13. évfo-
lyamának lebonyolítására. Pénteken délután a helyi verseny-
zők mellett dunaszerdahelyi, komáromi, ógyallai, naszvadi és 
nagyszigeti focirajongók tették próbára a tudásukat és szeren-
cséjüket.
Sajnos az időjárás ezúttal nem 
fogadta kegyeibe a szervező-
ket, mert a hirtelenjében le-
zúduló eső miatt mintegy 50 
percre meg kellett szakítani 
a versenysorozatot. Ezalatt a 
valamikori focisták szórakoz-
tatták önmagukat egy vidám 
traccsparti keretében.
Miután visszatértek a pályára, 
három kapus nézett farkassze-
met a büntetőrúgások végre-
hajtóival. Branicky Tamás 35 
lövést hatástalaní-
tott, így lett a torna 
legjobb portása, Szi 
József (26 védés), 
Keszeli Krisztián 
(23 ártalmatlaní-
tott kísérlet) után 
hagyta el a kaput. 
A három kapus ösz-
szesen 84szer tu-
dott hárítani. Több 
száz büntetőlövés 
zúdult a kapura és 
a 4 és fél órás ma-

ratoni küzdelem után az aláb-
bi sorrend alakult ki: 1. Both 
Richárd (aki megvédte tavalyi 
első helyezettségét) Bogyarét-
ről, 2. Sladký Richárd Gútáról, 
3. Sztrecskó Csaba Tardos-
keddről. A legfiatalabb nevező 
a 10 éves Ollé Roland volt, míg 
a legidősebb Szabó József (58 
éves), aki még napjainkban is 
a bogyaréti csapatban kergeti a 
labdát.  Kép és szöveg:

Balogh Árpád

U8-as korosztály
Újpesti TE – MFK Nagytapolcsány 4:0 * 
FKM Érsekújvár – GA Gúta U7 2:2 * GA 
Gúta U8 – FC DAC 1904 1:6 * GA Gúta 
U7 – Újpesti TE 0:14 * MFK Nagytapol-
csány – GA Gúta U8 4:2 * FC DAC 1904 
– FKM Érsekújvár 7:0 * Újpesti TE – GA 
Gúta U8 6:3 * FKM Érsekújvár – MFK 
Nagytapolcsány 1:3 * DAC C 1904 – GA 
Gúta U7 13:0 * FKM Érsekújvár – Új-
pesti TE – 0:10 * MFK Nagytapolcsány 
– GA Gúta U7 4:1 * GA Gúta U8 – FKM 
Érsekújvár 3:0 * Újpesti TE – FC DAC 
1904 0:2 * GA Gúta U7 – GA Gúta U8 
0:4 * FC DAC 1904 – MFK Nagytapol-
csány 5:2
U-9-es korosztály
Újpesti TE – GA Gúta 4:3 * AS Trencsén 
– FC DAC 1904 3:4 * FKM Érsekújvár 
– MFK Nagytapolcsány 2:5 * FC DAC 
1904 – Újpesti TE 1:5 * GA Gúta – FKM 
Érsekújvár 1:3 * MFK Nagytapolcsány 
– AS Trencsén 3:0 * Újpesti TE – FKM 
Érsekújvár 2:5 * AS Trencsén – GA 
Gúta 1:0 * MFK Nagytapolcsány – FC 
DAC 1904 5:1 * AS Trencsén – Újpesti 
TE 0:1 * GA Gúta – FC DAC 1904 1:3 
* FKM Érsekújvár – AS Trencsén 4:3 * 
Újpesti TE – MFK Nagytapolcsány 1:3 * 
FC DAC 1904 – FKM Érsekújvár 0:4 * 
MFK Nagytapolcsány – GA Gúta 7:0 * 
Végső sorrend: 1. MFK Topvar Nagyta-
polcsány, 2. Érsekújvár * 3. Újpesti Tor-
na Egylet * Legjobb kapus: Adam Snop 
(MFK Topvar Nagytapolcsány) * Leg-
jobb góllövő: Oliver Timoránsky (FKM 
Érsekújvár) * Legjobb játékos: Tímea 
Majanová (AS Trenčín) * Legjobb gútai 
játékos: Noel Leczkési (Gooal Academy 
Kolárovo)
U 11-es korosztály
ŠK Slovan – AS Trencsén 1:1 
* Újpesti TE – FC DAC 1904 
5:0 * GA Gúta U11 – GA Gúta 
U10 3:0 * ŠK Slovan – FC DAC 
1904 2:2 * GA Gúta U11 – AS Trencsén 
0:4 * Újpesti TE – GA Gúta U10 9:1 * ŠK 
Slovan – GA Gúta U11 4:0 * Újpesti TE 
– AS Trencsén 1:0 * GA Gúta U10 – FC 
DAC 1904 0:10 * ŠK Slovan – Újpesti TE 
3:1 * AS Trencsén – FC DAC 1904 6:1 * 
Újpesti TE – GA Gúta U11 4:0 * ŠK Slo-
van – GA Gúta U10 9:0 * FC DAC 1904 
– GA Gúta U11 7:0 * GA Gúta U10 – AS 
Trencsén 0:15 * Végső sorrend: 1. Újpesti 
Torna Egylet, 2. ŠK Pozsonyi Slovan, 3. 
AS Trencsén * Legjobb kapus: Szentmi-
hályi Ádám (Újpesti Torna Egylet) * Leg-
jobb góllövő: Branislav Treplan (ŠK Slo-
van Bratislava) * Legjobb játékos: Max 
Kubran (AS Trenčín) * Legjobb gútai 
játékos: Zoltán Levente Melecski (Gooal 
Academy Kolárovo)
U 13-as korosztály
Újpesti TE – a Nyitra megyei válogatott 
(tovább Ny. válogatott) 3:2 * Academia 
Brosovszky – Devecser SE 0:3 * GA 
Gúta – REAC 1:0 * Újpesti TE – Deve-
cser SE 3:1 * GA Gúta – Ny. válogatott 
0:0 * Academia Brosovszky – REAC 0:3 
* Újpesti TE – GA Gúta 0:1 * Ny. váloga-
tott – Academia Brosovszky 3:0 * REAC 
– Devecser SE 2:0 * Újpesti TE – Acade-
mia Brosovszky 3:0 * Devecser SE – Ny. 
válogatott 0:2 * GA Gúta – Academia 
Brosovszky 3:0 * Újpesti TE – REAC 0:1 
* GA Gúta – Devecser SE 0:1 * REAC 
– Ny. válogatott 2:0 * .Végső sorrnend: 
1. REAC, 2. Gooal Academy Gúta, 3. 
Újpesti Torna Egylet * Legjobb kapus: 
Alex Ladislav Blaško (Gooal Academy 
Kolárovo) * Legjobb góllövő: Bertók 
András (Újpesti Torna Egylet) * Legjobb 
játékos: Váradi Adrián Norbert (REAC) 
* Legjobb gútai játékos: Csongor Richter 
(Gooal Academy Kolárovo)  –NéPe–

Apróságok viadala
A Gőgh Kálmán Stadionban 19 kor-
osztályos csapat lépett pályára a 3. 
nemzetközi focitornán. A stadion 
névadója ezen a pályán és ilyen ap-
róságként kergette a labdát, hogy 
azután kezdetét vegye hazai és nem-
zetközi pályafutását.

Már hagyomány, hogy a gútai búcsú és vásár egyik atrak-
tív sportprogramja a streetbal, vagyis az amerikai utcai 
kosárlabda. Idén a verseny 11. évfolyamán a mintegy har-
minctagú szervezőbizottság remek szervezésével három 
korcsoportban 29 csapat harcolt a pontokért.

S T R E E T B A L L

Eredmények:
U18 kategória: 
1. Dream team – Komárnom 
(csapattagok: Nikolas Škuli-
ba, Filip Szépe, Daniel Halász, 
Daniel Šuba * 2. BK Junior Ko-
márom (csapattagok: Gyuricsek 
Ádám, Sabján Áhim, Schmideg 
Alex, Mažár Dávid * 3. Gúta 
Ballers (csapattagok: Nagy Vik-
tor, Bagita Dani, Cirkum Csaba)
18+ kategória:
1. KK do u luv me? – Duna-
szerdahely (csapattagok: Kür-
thy Igor Hrabovsky, Csusz 
Bence, Igor Kürthy, Fodor 
László), 2. IPD – Ivanka pri 
Dunaji, Senec, Bernolakovo 
(csapattagok: Dalibor Szeghö, 
Igir Sranc, Branislav Chrap-
pan), 3.EXIT – Nyitra (csapat-
tagok: Tomáš Darnadi, Michal 
Látečka, Fedor Štarke, Marian 
Kapustík

33+ kategória
Last Dance – Gúta (csapatta-
gok: Fűri Gábor, Balogh Zol-
tán, Rebroš Stanislav, Tóth 
Patrik, 2. FIDESZ – Komárom 
(HU) (csapattagok: Stojanov 
Olivér, Csősz Tibor, Csomó 
Zoltán, Tar András), 3. BCK 
STAFF – Gúta (csapattagok: 
Forró Tibor, Dévai Dénes, 
Mente Imre, Laboda Robi, 
Miklós László, Tóth Péter
Idén az ügyességi játékok előtt 
a dunaszerdahelyi Dreeko feat. 
Csiri rappelt a nézőknek.

Az ügyességi játékok
nyertesei: 

Zsákolóverseny: Slam Dunk – 
Samo Volárik (Komárom)
Ötödölő: AmoeBall – Laufer 
Gabriella (Székesfehérvár)
3pts shots – hármas dobó ver-
seny: Horváth Richárd (Szé-
kesfehérvár) Forró Tibor

Farkasszemet néztek a kapusokkal

Balról jobbra: Sladký Richárd 2. hely, 
Both Richárd – győztes, Sztrecsko Csaba 
3. helyezett a gútai 11-es rúgó versenyen

A komáromi csapat alaposan 
meglepte ellenfelét, hiszen Zem-
ko gólja révén már a második 
percben vezetéshez jutottak. A 
hazai csapat viszont egy komáro-
mi védelmi megingást kihasznál-
va a hatodik percben egy távoli 
lövéssel egyenlíteni tudott. Sze-
rencséjükön felbuzdulva ezután 
folyamatosan a komáromi já-
téktéren folyt a harc, de az első 
játékrész lefújása előtt, egy szép 
összjáték után a 44. percben bün-
tetőterületen belül Domonkoshoz 
került a labda, aki védhetetlen 
gólt lőtt.
A második játékrész is jól kezdő-
dött, mert az 59. percben Kollár 
került szemtől szembe a kapus-
sal, és ha már ott volt, egy jól 
megfontolt, védhetetlen gólt lőtt. 

A hazaiak továbbra sem adták 
fel, több veszélyes helyzetet is 
kidolgoztak, de egyiket sem tud-
ták gólra váltani.

A komáromi KFC következő mérkőzését
augusztus 18-án játssza, amikor hazai pályán fogadja 

majd a besztercebányai MFK Dukla csapatát.


