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Az	új	év	legjobb	híre,	hogy	marad	Komáromban
a mikroboiológiai laboratórium

Az egészségügyi minisztérium
döntött a mikrobiológiai laborról

Komáromban	a	múlt	év	végén	egyfajta	lakossági	tiltakozásként	petíciógyűjtés	kezdődött	az	el-
len,	 hogy	 az	Agel	 egészségügyi	 csoport	megszüntesse	 a	 járási	 kórház	 területén	 tevékenykedő	
mikrobiológiai	laboratórium	tevékenységét.	Szinte	napok	alatt	összejött	csaknem	ötezer	aláírás.	
A	csoport	Zólyomban	alakított	ki	egy	központi	labort	és	elképzelésük	szerint	ide	kellett	volna	
szállítani	a	vizsgálatra	szánt	anyagokat.

Időközben kiderült, hogy nem 
január 1-től, hanem december 
15-től a komáromi kórházból 
már a zólyomi központba szál-
lították az anyagot, tehát gya-
korlatilag megszüntették a ko-
máromi mikrobiológiai labort, 
amely 1951-től működött.
Az is kiderült, hogy az Agel 
vezetése a biztosítókat nem 
is kérte a laborra vonatkozó 
szerződés megkötésére, épp 
ellenkezőleg a „limitek át-

irányítását” Zólyomba kérték, 
tehát félrevezető információkat 
adtak ki, mert azzal a biztosí-
tókat tudták okolni a helyzet 
kialakulásáért.
Alapvető változást hozott az 
ügyben az, hogy az egészség-
ügyi miniszter aláírta azt a 
törvényerejű rendeletet, amely 
pontosítja a klinikai mikro-
biológiai osztályok (laborok) 
működését (Štandardný pos-
tup pre laboratórnu diagnosti-

ku v klinickej mikrobiológii), 
amelynek alapján az „akút” 
kórházaknak január 1-jétől 
kötelezően mikrobiológiai osz-
tályt kell működtetniük a kór-
ház területén (vagy kívül) más 
szolgáltatóval is lehet labort 
szerződésesen működtetni (a 
törvényerejű standard feltéte-
lek betartásával: tehát például 
a mintavétel és a feldolgozás 
közötti idő betartásával. Erre 
a „Základné mikrobiol. labo-

ratórium” a) vagy b) pontját 
kell teljesíteniük. A komáromi 
kórház, nemcsak akút, hanem 
speciális kórház kategóriájába 
is tartozik, mivel onkológiai 
osztálya van, ahol a mikrobio-
lógia tevékenysége elengedhe-
tetlen feltétel. Gyakorlatilag ez 
annyit jelent, hogy Komárom-
ban újra meg kell nyitni a mik-
robiológiai osztályt, mert, ha 
nem, akkor törvényt sértenek. 
Győzött az összefogás!

p.f. 2019

Mi vár a vállalkozókra 2019-ben?

A	 legfelsőbb	 törvényhozás,	 vagyis	 a	 szlovák	 parlament	
képviselői	gondoskodtak	arról,	hogy	a	vállalkozók	és	a	vál-
lalkozások	gazdasági	vezetői	elgondolkozzanak	azon,	mi	a	
jobb:	megbirkózni	 az	 új	 kihívásokkal,	 vagy	 pedig	 csődbe	
vinni,	felszámolni	a	céget.	Januártól	ugyanis	ismét	emelke-
dik	a	minimálbér,	az	alkalmazottak	pihenési	utalványokat	
igényelhetnek,	 júliustól	 pedig	 kötelezővé	 válnak	 az	 elek
tronikus számlagépek. A legtöbb vitát kiváltott változás az 
élelmiszerláncokra	kivetett	illeték,	amelyet	az	ellenzék	csak	
élelmiszeradóként emleget.
Egyes intézkedések még 2018-
ban életbe léptek, 2019-ben 
pedig csak módosítják őket. Az 
alábbiakban a 2019-ben életbe 
lépő legfontosabb változások-
kal foglalkozunk:
*	2,5	százalékos	járulék	fize-
tése az élelmiszerláncok szá-
mára. Kivételt csak azok az 
üzletek kapnak, melyek árukí-
nálatának legalább 80 százalé-
ka saját termék, illetve azok a 
hálózatok, ahol kevesebb, mint 
250 alkalmazott dolgozik. A já-
rulékot negyedévente fog kel-
leni befizetni az elmúlt három 
hónap tiszta forgalma alapján, 
amennyiben az elérte legalább 
az 5 ezer eurót.
*	 A	 minimálbér	 520	 euróra	
emelkedik. Januártól az ed-
digi 480 euróról 520 euróra 
emelkedik a minimálbér, mely 
mintegy 151 ezer alkalmazot-
tat érint. Tisztán így legalább 
430,35 eurót vihetnek majd 
haza, ami 27,17 euróval több, 
mint eddig.

*	Az	alkalmazottak	pihenési,	
rekreációs utalványokat igé-
nyelhetnek. A legalább 50 al-
kalmazottal rendelkező válla-
latok munkavállalói rekreációs 
utalványt igényelhetnek, mely 
Szlovákiában lesz felhasznál-
ható. A munkáltató a kiadások 
55 százalékát fizeti, legfeljebb 
275 eurót évente.
Az utalványt azok kérvényez-
hetik, akik legalább két éve 
dolgoznak az adott munkálta-
tónál, a lehetőség az állami és 
a közszféra alkalmazottaira is 
érvényes. 
A juttatás legalább két éjsza-
kára érvényes, és a kiadások-
ba a legközelebbi családtagok 
kiadásai is beleszámítódnak. 
A juttatás adómentes és nem 
kell belőle elvonásokat sem 
fizetni. Az utalvány egy évig 
érvényes, és értékéből 3 szá-
zalék kezelési költséggel jár. 
Nem olcsó tehát a munkáltatók 
számára.

(Folytatás a 6. oldalon)

Újév reggelén egy küldeményt kap-
tam Böjte Csaba testvértől. Az Összefogás a 
Gyermek- és Családbarát Magyarországért 
Szakértői Műhely gondozásában megjelent 
Jövőnk a gyermek című tanulmánykötet 
kivonatát olvashattam elsőként ebben az 
esztendőben. Alapos, nemzetféltő lelkület-
tel megírt munka, amelynek szerzői hisznek 
nemzetünk újjászületésének a lehetőség-
ében. Jóhiszeműen remélem, hogy a felsora-
koztatott statisztikai adatsorok mögött ott él 
bennük egy közös Kárpát-haza gondolata is.
Valóban, ma a legfontosabb dolgunk, kö-
telességünk, a népességgyarapodásért való 
cselekvés. Ezt a célt szolgálja a Magyaror-
szágon elindított és Székelyföldön lelkesen 
felvállalt vándorbölcső program is, hiszen 
a bölcső az élet jelképe. Amelyik nép böl-
csőkbe és a bennük ringatott gyermekekbe 
fektet be, az az élni akarás mellett dönt és 
jövőt épít. Én azt látom, hogy Székelyföldön 
adókedvezmények és családbarát gazdaság-
politika nélkül is élénkül a gyermekvállalási 
kedv. Idegenbe szakadt pénzt kereső ván-
doraink közül is egyre többen jönnek haza 
fészket rakni, családot alapítani. Úgy érzem, 
hogy a népünkben még él az a megmagya-
rázhatatlan belső ösztön, ami a mostaninál 
nehezebb időkben is lehetővé tette a meg-
újulását, fennmaradását. Azt érzékelem, 
hogy az én népem a hitében is erősödik. És a 
hitbéli erősödés az élet iránti mélyebb elkö-
telezettséget is maga után vonja.

Ezzel a reményt keltő gyarapodási folyamat-
tal párhuzamosan egy kopjafákkal történő 
jelképes térhódításnak is tanúi lehetünk. Jó 
tudni, hogy a kopjafa vagy fejfa elsősorban 
sírjel és csak az utóbbi évtizedekben került 
ki a temetőkből a közterekre, emlékhelyekre, 
de akár templomokba is. Miközben ijesztő 
mértékben tűnnek el az erdőink, helyettük 

egyre több helyen kopjafa-erdők nőnek ki 
a földből, s készíttetőik talán nem is sejtik, 
hogy ezek nemcsak egyéni vagy kisközösségi 
egók megnyilvánulási formái, hanem tudat 
alatt egy nemzet sírjelei. 
Miért kell ma Gábor Áron eresztevényi sír-
ja mellé, a Hargitára vagy a Nyerges-tetőre 
egyre több és több sírjelt állítani? Nemze-
tünk sírgödrét ássuk és temetjük magunkat? 
De lesznek-e majd kopjafadoktorok, mint 
ma Háromszéken, akik a mostanában ál-
lított emlékeket menteni fogják, vagy mire 
ezek a cserefák elkorhadnak már nem le-
szünk ezeken a tájakon?
Nekünk most nem kopjafákra, hanem böl-
csőkre van szükségünk! Január közepén 

egy névtelen adományozó jóvoltából Csík-
szentdomokoson a szentként tisztelt Márton 
Áron püspök nevét viselő bölcső indul ván-
dorútra, s ezen kívül még három bölcsőt 
igényelt ez az életerős felcsíki székely fa-
luközösség. Milyen szép volna, ha kopjafa-
erdők helyett az Árpád-házi szentjeinkről, 
a jelesebb erdélyi fejedelmeinkről, székely 

nagyjainkról elnevezett bölcsők indulná-
nak vándorútra Székelyföld- és Erdély 
szerte. Mosolyogna a lelke a tíz gyermeket 
felnevelt Benkő József polihisztornak, vagy 
a gyermekeinek szellemi-erkölcsi Testa-
mentumot hátrahagyó Elek apónak, hogy 
az erdővidéki újszülöttek a róluk elnevezett 
bölcsőkben ringanának. A Tamási Áronról 
elnevezendő bölcső akár a Bölcső és ba-
goly művére is utalhatna. Nem tudhatjuk, 
hogy mikor és hová születik le közénk egy 
Márton Áron, egy Kőrösi Csoma Sándor, 
egy Mikó Imre, egy Orbán Balázs, egy 
Zathureczky Emília vagy egy Ignácz Ró-
zsa. Miért kell az érettségi találkozókkor, a 
konfirmációs emlékünnepségek alkalmával 

vagy nagyobb történelmi évfordulók idején 
kopjafákat állítani, ahelyett, hogy egy-egy 
kedvenc tanár emlékére bölcsőt készíttet-
ne az osztály, és ezt a találkozó alkalmából 
vándorútra indítaná az adott településen, 
hiszen a bölcsőlakókból lesznek majd a 
magyarul tanuló diákok, akik az iskolá-
ink fennmaradását biztosítják. Így az 5-10 
évenként megrendezett találkozókon nem-
csak azt lehetne számba venni, hogy kivel 
mi történt és kik távoztak végleg külföldre 
vagy az élők sorából, hanem azt is, hogy ez-
alatt a bölcsőknek hány lakója volt. 
 Jövőben egy százéves évforduló kapcsán ne 
állítsunk egyetlen kopjafát és más emléket 
se! E helyett minden emlékező közösség ké-
szíttessen – akár jeles kopjafa faragóinkkal 
– legalább egy, de inkább több vándorböl-
csőt és indítsa útnak a gyarapodásunk hité-
vel. Ezt még ki lehet egészíteni településen-
ként 1oo gyümölcsfa vagy hidegebb tájakon 
más fafajta ültetésével, ahogyan tavaly a 
Gagy menti Szentábrahám unitárius lakói 
tették egyházuk fennállásának 450. évfor-
dulóján. A bölcsőhöz hasonlóan a faültetés 
is az életet, a jövőbe vetett hitet és e tájakon 
való megmaradni akarásunkat hirdeti.
Mai helyzetünkben a hálaadáson túl csak 
ez lehet a válaszunk önmagunknak és a 
világnak! A Kárpátia Együttes dalának so-
rával zárva: „Legszebb magyar ellenállás a 
bőséges gyermekáldás.” 
 Nagy Balázs

Kopjafák helyett  
bölcsőket a nemzetnek!

Módosították	az	állatorvosi	ellátásról	szóló	törvényt

Drága	lehet	a	disznóvágás…

A bejelentést követően a ha-
tóság meggyőződik róla, 
hogy az állat nem fertőzött-e 
trichinellózissal (élősködő 
fonálféreg okozza), ami sú-
lyos egészségügyi kockázatot 
jelenthet az emberre. Ennek 
a betegségnek a tesztelését 
járásonként végzik a vadon 
élő állatoknál talált pozitív 
leletek alapján. A költségeket 
az állam fizeti. A szakértők 
szerint a legnagyobb kocká-
zatot a hagyományos módon 
készült házi kolbász jelenti, 
amit hideg füstöléssel állíta-

nak elő. Az ilyen, hőkezelésen 
át nem esett termék a legjobb 
táptalaja a trichinellózisnak. A 
kórokozót biztonságosan csak 
főzéssel vagy sütéssel, esetleg 
fagyasztással lehet elpusztítani. 
Annak érdekében, hogy az állat 
ne szenvedjen, kivéreztetés előtt 
el kell kábítani. A bejelentés el-
maradása esetén 400-1000 euró 
közötti büntetések is kiszabha-
tók. A kivizsgálásra szánt mintát 
maga az állattartó biztosítja, a 
leölt állat mindkét rekeszizmá-
ból vett diónyi nagyságú hússal. 
Mindkét mintát külön műanyag 

zacskóba csomagolva a hűtőbe 
(nem a fagyasztóba!) kell rak-
ni. A mintákhoz egy kitöltött 
kísérőlevelet kell csatolni és 
ezzel együtt eljuttatni a hatóság 
által kijelölt helyre. A törvény 
külön nem rendelkezik arról, 
hogy hol – udvar, kert, gazda-
sági udvar – történhet a disznó-
vágás. 

Mindazok,	akik	akár	csak	egyetlenegy	sertést	is	tartanak,	2019	januárjától	kötelesek	nyilván-
tartásba	vetetni	magukat	az	illetékes	regionális	állategészségügyi	és	élelmiszerügyi	hatóságnál.	
Akárcsak	a	nagy	sertéshizlaldákban,	a	háznál	 tartott	állatokra	 is	vonatkozik,	hogy	 leölésük	
előtt	nem	szenvedhetnek,	nem	tarthatók	félelemben	és	állandó	fájdalomban.	A	sertéstartóknak	
legalább	egy	nappal	a	vágás	előtt	értesíteniük	kell	az	illetékes	regionális	hatóságot	(telefonon,	
írásban	vagy	emailen	keresztül).

Vonattal
ütközött

Súlyos közlekedési baleset 
történt	múlt	héten	pénteken	
délelőtt	 11	 óra	 tájban	 	 egy	
Komáromhoz	közeli,	fény	és	
hangjelzéssel	 ellátott	 vasúti	
átkelőhelyen.	 Egy	 75	 éves	
gépkocsivezető	akkor	hajtott	
rá	 az	 átkelőhelyre,	 amikor	
éppen	 arra	 haladt	 egy	 Ér-
sekújvár	 felé	 tartó	 tehervo-
nat.	 Az	 ütközést	 követően	
mintegy 200 méteren át tolta 
maga	előtt	a	mozdony	a	sze-
mélygépkocsit.	 A	 vezetőjét	
kórházba	szállították,	kisebb	
agyarázkódása,	 könyök	 és	
bordatörése,	illetve	belső	zú-
zódása	 lett.	 Sem	a	 járműve-
zető,	 sem	 pedig	 a	mozdony-
vezető	 szervezetében	 nem	
találtak	alkoholt.

Bizony, nem sok jó…

Kürti Zsolt fotója
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Németes karácsonyváró
a Selye gimiben

Még a múlt év decemberének elején a németes tantárgybi-
zottság jóvoltából összegyűltek a nyolcosztályos gimnázium 
alsóbb évfolyamainak diákjai, hogy közösen készüljenek a 
mézeskalács illatú, szeretettel átszőtt, nyugodt karácsonyra. 
Akik pedig a készülődést (elő)segítették, azok a gimnázium 
némettanárai és a felsőbb évfolyamok tanulói voltak, hiszen 
hoztak ajándékötleteket, német énekeket, kvízt, rejtvényeket 
a kicsiknek, hogy közülük minél többen ismerkedhessenek a 
német karácsonyi szokásokkal.
A délután folyamán minden 
résztvevőnek lehetősége volt 
ajándékokat készíteni, énekel-
ni, játszani, teázni és csipeget-
ni a finomabbnál finomabb ka-
rácsonyi süteményekből. Volt, 
aki gyertyatartót készített, má-
sok rénszarvast vagy fenyőfát 
hajtogattak papírból, de sokan 
összegyűltek a rejtvényes és a 
kvízes asztalnál is, másnap pe-
dig büszkén sorolták a németó-
rán, milyen új kifejezésekkel 
találkoztak a feladatok során. 

A délutánt közös éneklés zár-
ta, és mindenki jókedvűen, 
elégedetten, mosolygósan 
távozott. Talán ez a délután 
is hozzájárult ahhoz, hogy a 
diákok még több német kife-
jezést ismerjenek fel majd a 
karácsonyi vásárokon, vala-
mint hogy testben és lélekben 
még jobban felkészüljenek 
az év egyik legszebb ünnepé-
re. Frohe Weihnachten!

Danczi Annamária,  
némettanár

Elhunyt Nagy János László fafaragó

Egészen különleges lesz 2019 első teli-
holdja. A január 20-ról 21-re virradó éjjel 
egyszerre lesz látható, szuperhold, vér-
hold, farkas hold és teljes holdfogyatko-
zás az égen. Utóbbiból ez lesz az utolsó, 
amit 2021 májusáig megfigyelhetünk.
A ritka jelenség több tényező együttál-
lásának lesz köszönhető. A Hold éppen 
telihold éjjelén fog pályájának azon a 
pontján járni, amelyik a legközelebb esik 
a Földhöz, ezért sokkal nagyobbnak tűnik 
majd a szokásosnál, vagyis szuperhold 
lesz.
Mindez ráadásul teljes holdfogyatkozás-
sal esik egybe, vagyis a Föld a Hold és 
a Nap között halad majd el és anyaboly-
gónk beárnyékolja majd a Holdat. Az ár-
nyék általában sötét, kivéve szuperhold 

idején. A nap 
fénye ilyenkor 
a Föld légkö-
rének moleku-
láiról verődik 
vissza, vagyis 
a Holdra vetü-
lő árnyéknak a 
naplementékre 
emlékeztető vö-
röses színe lesz, 
ezért beszélünk 
vérholdról.
A fogyatkozó szupervérhold pedig janu-
árra esik, az év első hónapjában látható 
teliholdat pedig farkas holdnak hívjuk.
A jelenség Európa és Afrika nagy részén 
és Észak-Amerikában lesz teljesen látha-

tó, a Közel-Keleten, illetve Afrika más 
részein, csak részlegesen, míg Ausztráli-
ában és Kelet-Ázsiában egyáltalán nem.
Legutóbb 2018 januárjának végén volt 
látható hasonlóan összetett jelenség.

Teljesen idegenek
a komáromi színpadon

Paolo Genovese nevét két éve még nem nagyon ismerte egy magyar sem, de a filmrende-
ző 2016 legvégén berobbant a magyar mozikba – egy kis költségvetésű, egyetlen lakás-
ban játszódó olasz művészfilmmel. A Teljesen idegenek sikere még a magyar forgalmazót 
is megdöbbentette: azóta is, már lassan másfél éve folyamatosan a mozik műsorán van, 
és 70 ezer nézőjével ez volt 2017 legnézettebb (nem magyar) art filmje a magyar mozik-
ban. Ami abból a szempontból, hogy kifejezetten jó filmről volt szó, nem is olyan nagy 
csoda. A film színpadi változata hamarosan a komáromi Jókai Színház világot jelentő 
deszkáiról köszönt ránk.
Mindenki hazudik. Ön is ha-
zudik! – állítja a darab alap-
gondolata. Kérdés marad 
azonban, hogy jó-e az ne-
künk, ha a barátaink és szeret-
teink mindig őszinték velünk, 
vagy inkább a halál? A szto-
ri egyetlen egyszerű ötletre 
épül: egy társaság játékból 
elhatározza, hogy egy vacso-
ra erejéig minden bejövő tele-
fonhívást ki kell hangosítani, 
és minden üzenetet fel kell 
olvasni a többiek-
nek. Aztán persze 
gyorsan kiderül, 
hogy mindenki rej-
teget valamit: egy 
szeretőt, szexuá-
lis irányultságot, 
hogy nem szereti 
annyira a másikat, 
mint kéne – vagy 
éppen azt, hogy 
jobban szereti, 
mint a másik gon-
dolta volna. Komá-
romban december 
18-án megkezdőd-
tek a Teljesen ide-
genek című Paolo 
Genovese darab 
próbái. A nagy si-
kerű olasz vígjá-
ték magyar nyelvű 

ősbemutatóját tervek szerint 
2019. február 8-ától láthatja a 
komáromi közönség Hargitai 
Iván m. v. rendezésében.
Az előadás a Komáromi Jókai 
Színház és a Székesfehérvári 
Vörösmarty Színház kopro-
dukciója. A darab arról szól, 
hogy mindenkinek három élete 
van: egy nyilvános, egy privát 
és egy titkos. Ebben a humor-
ral és izgalommal megfűsze-
rezett keser-édes komédiában 

betekinthetünk az emberi kap-
csolatokba, tudomást szerzünk 
megcsalásról, és rá kell döb-
bennünk arra, hogy ismerjük-e 
egymást, vagy teljesen idege-
nek vagyunk egymás számára.
A fő szerepekben Bandor 
Évát, Holocsy Krisztinát, Bár-
dos Juditot, Szabó Viktort, 
Tóth Tibort, Béhr Mártont és 
Majorfalvi Bálintot láthatja a 
közönség.

Drozd Milan felvétele

Idén már másodszor került 
megrendezésre a komáromi 
Marianum Egyházi Iskola-
központ és a Patrona Nostra 
Kht. által meghirdetett bibliai 
témájú rajzverseny, melynek 
„Bárka” lett a neve az első 
megalkotásra szánt témából 

kiindulva, ami akkor a „Noé 
bárkája” volt. Idén az alkotók 
Jónás próféta és a cethal tema-
tikáját dolgozhatták fel.
A képzőművészeti rajzverseny-
re a felvidéki magyar egyházi 
intézmények lettek megszó-
lítva. A megmérettetésbe idén 
tíz oktatási-nevelési intézmény 
kapcsolódott be. A győztesek 
Dunaszerdahely, Szepsi, Csal-

lóközaranyos, Óvár, Szádud-
varnok, Nagymegyer, Alistál, 
Ipolyság, Gúta és Komárom is-
koláiból, óvodáiból kerültek ki.
A rajzversenybe négy kategó-
riába lehetett benevezni: az A 
kategória az óvodásoké, a B 
kategória az alsó tagozatosoké, 

a C kategória a felső tagozato-
soké, és a D kategóriába, amely 
a gimnáziumi tanulóké volt. A 
B kategóriát a zsűri ketté szed-
te. B1 (1.-2.osztályos tanulók), 
illetve B2 (3.-4. osztályos tanu-
lók) kategóriára.
A nyitóbeszédet a Marianum 
Egyházi Iskolaközpont igaz-
gatója, aki egyben a Patrona 
Nostra Kht. elnöke, PaedDr. 

Madarász Róbert mondta. A 
rajzverseny díjátadójára de-
cember 20-án került sor a Ma-
rianum Egyházi Iskolaközpont 
aulájában, ahol 258 alkotás-
ból 54-et díjaztak. „Azért lett 
karácsony előtt a díjkiosztó, 
mert szerettünk volna a gyere-
keknek minél nagyobb örömet 
okozni a díjakkal és az alkotás 
örömével. Jövőre József törté-
nete lesz a téma, úgyhogy akár 
már most is lehet rajta gondol-

kodni. Mindekit várunk vissza 
jövő karácsonykor is.” – nyi-
latkozta Vas Katalin, a verseny 
főszervezője.
Vas Katalin elmondása szerint 
ez a verseny egy álomból ala-
kult ki. Szeretett volna a Mari-
anum Egyházi Iskolaközpont-
nak egy országos rajzversenyt 
szervezni, valamint visszaadni 
azt az örömöt is, amit annak 
idején ő kapott az ilyen rajz-
versenyeken.

Nevessünk,
vagy sírjunk?

A Go4insight közvéleménykutató intézet a múlt év 
utolsó napjaiban hozta nyilvánosságra felmérését 
a 2018-as év értékeléséről. Ezer, 15 és 79 év közötti 
szlovákiai polgárokat kérdeztek arról, hogy mi a véle-
ményük 2018-as életükről. Ennek alapján a szlovákiai 
lakosság csaknem harminc százaléka jobbnak, húsz 
százalékuk pedig rosszabbnak ítélte meg a múlt évet 
a vártnál.
December elején készített 
felmérésük alapján az elége-
dettséget vagy éppen az elé-
gedetlenséget a magánélet, a 
pénzügyi és családi helyzet, 
valamint az egészségügyi 
állapot okozza. Egészében 
véve 2018-at az emberek po-
zitívabban értékelték, mint 
2017-et. Az előző felméré-
sekhez képest mérsékelten 
növekedett azoknak a száma, 
akik pozitívan értékelték a 
végéhez közeledő évet (egy 
százalékponttal), és ugyan-
úgy mérsékelten csökkent 
azoknak az aránya, akik ne-
gatívan álltak az idei évhez 
(három százalékponttal). A 
felmérésből az is kiderül, 
hogy az elégedettség fordí-
tottan arányos az életkorral 

– a legelégedettebbek a har-
minc év alattiak voltak, míg 
a legkevésbé elégedettek a 
hetven év felettiek. Hatvan 
év felett pedig nagyobb az 
elégedetlenek, mint az elé-
gedettek száma. A legtöbb 
megkérdezett a kedvező 
pénzügyi helyzet, családi ál-
lapot és személyes kapcsola-
tok miatt értékelte pozitívan 
a 2018-as évet, a negatív ér-
tékelés leggyakoribb oka a 
rossz egészségügyi és pénz-
ügyi állapot, a politikai hely-
zet és az általános közhangu-
lat volt. Mindez akár szép és 
jó is lenne, ha nem látnánk 
azt, hogy a harminc százalék 
elégedettek mögött hetven 
százalék az elégedetlen, ami 
viszont elgondolkodtató…

December 26-án kaptuk a szomorú hírt, hogy a nagy világjáró végleg megpihen ősei mel-
lett. A sokoldalú művész 73. életévében távozott körünkből. Az ógyallai Nosztalgia zene-
kar alapítója ezután az égiek ének- és zenekarának tagja, de ismerve őt, ott is tele tervek-
kel szabadidejében vagy fest vagy farag.
Az ógyallai Nagy család az orosz seregek támadá-
sai elől menekülve került Ausztriába, majd Német-
országba, ahol amerikai fogságba kerülve, Vilsho-
fenben 1945. október 4-én született meg fiuk. A 
háború után hazajöttek, de a családot 1947-ben 
áttelepítették Magyarországra, ahol 10 éves korá-
ig Móron laktak. Szüleivel 1956-ban emigrált és 
élete legnagyobb részét Kanadában élte le. Miután 
elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát, grafikus-
ként dolgozott.
Munkája mellett tíz éven át a karikatúra műfaját 
oktatta főiskolai szinten.
Élete első faragását édesanyja barátjától kapta. 
Ez az alkotás ösztönözte arra, hogy ő is megpró-
bálkozzon a műfajjal. Eleinte csak nagyon egysze-
rű munkákat készített, rengeteg fát elnyűtt, amíg 
megszületett az első, majdnem tökéletes alkotása. 
A Kanadában eltöltött 48 év után feleségével, Sá-
rival 2004 szeptemberében költözött vissza a Fel-
vidékre – ősei földjére –, Ógyallára. Ekkorra már 
kialakult benne a fafaragás szeretete, és elsajátí-
totta az eszközök használatát. Az itthoni munkála-
tokba 2006-ban kezdett bele, azóta folyamatosan 
készítette a szebbnél szebb domborműveket.
Legszívesebben nagy formátumú, történelmi témá-
jú munkákat tervezett, illetve faragott, elsősorban a magyar történelem nagyjait, jeles vagy 
szomorú eseményeit jelenítette meg a honfoglalástól napjainkig, de más témakörökben is 
járatos volt. Szívesen adta át tapasztalatait fiatal fafaragóknak is a műfaj életben tartása 
érdekében.
Csodálatos fafaragásaival bemutatta történelmünk véres, szívszorítóan fájdalmas pillana-
tait. Életcélja volt, hogy alkotásain keresztül megismertesse azokat az eseményeket és törté-
néseket, amelyekről csak nagyon keveset, vagy egyáltalán nem esik szó a történelemórákon.
Az első hazai kiállítására Ógyallán került sor, ahol a Feszty-körkép leghíresebb részletét 
készítette el és állította ki. A pozitív visszajelzések hatására még nagyobb lendülettel foly-
tatta és a siker nem maradt el, folyamatosan érkeztek újabb és újabb felkérések.
Saját elmondása szerint azonban az elismerést nem az jelentette számára, ha dicsérték az 
alkotásait, hanem ha megállva előttük, belemerültek a látottakba.

Vitéz Nagy János Lászlótól december 30-án vettek végső búcsút barátai, tisztelői.
Emlékét, alkotásait megőrizzük!

Januárban az égbolt csodái várhatók

Noé bárkájából „Bárka” nemzetközi rajzverseny lett

Gyermekek alkotásai Jónás és a cet témájáról
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Selyés sikerek az anyanyelvi,
irodalmi és helyesírási versenyeken

 A Selye János Gimnázium 2018/2019-
es tanévének első három hónapja sike-
rekben bővelkedett az irodalom és az 
anyanyelv terén. A szavalást, a helyes-
írást, esszéírást, anyanyelvi feladatokat 
érintő megmérettetések mindegyikén 
dobogós helyezést hoztak diákjaink.

A Baróti Szabó Dávid Napok keretében 
került sor arra a szavalóversenyre, ame-
lyet a papköltő tiszteletére rendeztek 
meg immár 24. alkalommal. A verseny 
szervezője Dunaradvány község, vala-
mint a Hídverő Falvak Társulata.

A prímó osztályt Bödők Levente kép-
viselte, aki 3. helyezett lett, a secundós 
Nagy Kinga és az elsős Szendi Emese 
ezüstsávos minősítést kapott. A gimná-
ziumok, szakközépiskolások kategóriá-
jában Bukovszky Orsolya 1. helyezést, 
Bangha Roland 2. helyezést, Szarka 
Beáta 3. helyezést ért el. Fiala Tímea 
aranysávos minősítésben különdíjat ka-
pott.
November 30-án a pozsonyi Duna 
Utcai Magyar Tannyelvű Alapisko-
la és Gimnázium és az SZMPSZ 
Pozsony-Szenc Területi Választ-
mánya által meghirdetett Kulcsár 
Tibor Vers- és Prózamondó Ver-
senyre került sor Pozsonyban. In-
tézményünket Králik Máté képvi-
selte, aki a 2. helyet szerezte meg.
A Gábriel Polgári Társulás 2018. 
december 1-jén rendezte meg a 
Pislákoló Mécses Vers- és próza-
mondó Versenyt a komáromi Selye 
János Egyetem rendezvényter-
mében. A versenyre a hazai és az 
egyetemes magyarság papköltői-
nek verseivel, valamint istenes ver-
sekkel, prózával lehetett nevezni.
Iskolánk tanulóinak eredményei: 
Bangha Roland, a középiskolások 
közt szavalatával a kategória győz-
tese lett, Králik Máté prózában a 2. 
helyet, Rancsó Kamilla pedig a 3. 
helyet szerezte meg.
Az anyanyelvi versenyeknek, a 
helyesírásban való jártasságnak 
komoly hagyományai vannak is-
kolánkban. Országos szinten a le-
gigényesebb megmérettetés ezen 
a területen az Implom József He-

lyesírási Verseny. A Nyitrai Konstantín 
Filozófus Egyetem Magyar Tanszékén 
került megrendezésre a verseny or-
szágos fordulója, és szinte már hagyo-
mánnyá vált, hogy kiváló eredményeket 
hoznak diákjaink. A harmadik évfolyam 
tanulói, Pasztorek Veronika a 4., Szakál 
Lili a 6. helyet szerezte meg, Finta Vik-
tória, végzős diákunk pedig a 9. helyen 

végzett. A lányok 2019 márciusában 
Gyulán, a Kárpát-medencei döntőben 
fogják képviselni intézményünket.
A budapesti III. Nemzeti Versmondó 
Versenyt a Versmondók Egyesülete hir-
dette meg, mely november 2. hétvégé-
jén zajlott Budapesten. Bukovszky Or-
solya végzős diákunk 3. helyezést ért el.
A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar 

Nyelv Múzeuma és az Anya-
nyelvápolók Szövetsége 5. 
alkalommal hirdette meg ver-
senyét ,,Anyanyelvi játékok, 
játékos anyanyelv Vacha Imre 
emlékére˝ címmel. Célja: a ma-
gyar nyelv, az anyanyelvápolás 
népszerűsítése, játékosan, sok-
színűen. A felvidéki középdöntő 
egyike gimnáziumunkban zaj-
lott december 12-én. Iskolánk 
egyik csapata (Dékány Barbara, 
Juhász Eszter, Terbák Enikő 
Krisztina, Vrábel Vanessa), az 
1., míg a másik csapat (Finta 
Viktória, Gažík Viktória, Lesz-
kó Dáriusz, Szeder Enikő) a 2. 
helyet szerezte meg. A Kárpát-
medencei döntőre 2019 márci-
usában Széphalmon kerül sor, 
ahol a legjobb eredményt elérők 
versenyeznek majd.
A sikeres versenyek felkészítő 
tanárai: Spátay Adriana, Farkas 
Adrianna, Mézes Zsuzsa, Danczi 
Annamária, Králik Zsuzsanna.

Dr. Farkas Adrianna
magyartanár

A Baróti Szabó Dávid szavaló-
verseny díjazottjai a költő em-
lékoszlopa előtt

Králik Máté (III. C) több verseny dí-
jazottja

Alapy Gáspár
a komáromi
Pantheonban

Mint arról korábban hírt 
adtunk, december 21-én ün-
nepélyes keretek között le-
leplezték Alapy Gáspár, a 
komáromi mártír polgármes-
ter szobrát az Európa-udvar 
Pantheonjában.

A leleplezésénél megjelent 
Disztl Antal, Magyarország 
Pozsonyi Nagykövetségének 
tanácsosa, aki ünnepi szónok-
latában kifejtette, hogy Alapy 
Gáspár követendő példa lehet 
nemcsak a mai polgármesterek-
nek, közszerepet vállaló szemé-
lyeknek, hanem mindnyájunk 
számára is.
Janzer Frigyes, Munkácsy-díjas 
szobrászművész alkotását a két 
város polgármestere közösen 
leplezte le, majd Prokai Gábor 
művészettörténész mutatta be 
és méltatta.

Áder János Magyarország köztársasági elnöke adventi díszebéden látta vendégül a határon túli egyházi vezetőket

Megkezdődött Esterházy János boldoggá avatásának előkészülete
A Sándor-palotában a Felvidék egyházi életét Pásztor Zoltán kassai püspöki helynök, Ďurčó Zoltán nyitrai római ka-
tolikus püspöki helynök, Kiss Róbert nagyszombati püspöki helynök, a komáromi Szent András-bazilika plébánosa, 
Fazekas László komáromi református püspök és Parák József besztercebányai püspöki helynök képviselte. A fogadás-
ra meghívást kapott többek közt Adorjáni Dezső Zoltán kolozsvári evangélikus püspök, Pál József Csaba temesvári 
római katolikus püspök, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök, Haszonicsné Ádám Mária, Jakubini György gyu-
lafehérvári érsek, Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök, Schönberger Jenő szatmárnémeti püspök, Böcskei 
László nagyváradi püspök, Kató Béla kolozsvári református püspök és Csűry István nagyváradi református püspök. 
A magyar kormány képviseletében a díszebéden részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtitkár és Altorjai Anita, a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) sajtóigazgatója.

Áder János elmondta, hogy 
ezek a találkozók alkalmat te-
remtenek arra, hogy az elvég-
zett munkáról, a következő 
esztendő feladatairól, öröm- 
vagy reményteli események-
ről váltsanak szót. A találkozó 
mottójául ezúttal Szent János 
evangéliumából vett idézetet 
választott:
„NINCS SENKIBEN NA-
GYOBB SZERETET ANNÁL, 
MINTHA VALAKI ÉLETÉT 
ADJA BARÁTAIÉRT.”
A mottó választását így in-
dokolta: – Idén tavasszal 
Alsóbodokon jártam. A kis 
kápolnában Esterházy János-
ra emlékeztünk. Esterházy 
Jánosra, aki a visszacsatolás 
után is nemzettársai között 
maradt. Esterházy Jánosra, 
aki zsidó emberek életét men-
tette. Esterházy Jánosra, aki 
mindig kiállt a magyar és a 
szlovák nép békés együttélé-
séért. Esterházy Jánosra, aki 
a sarkköri munkatáborban 
vagy a csehszlovák börtönök 
sötétségében sem veszítette el 
hitét. Esterházy Jánosra, aki 
mikor ereje már fogytán volt, 
még mindig másokban táplál-
ta a reményt.
Tavasszal ott, Zoboralján úgy 
fogalmaztam: Keresztényi tü-
relemmel várjuk a pillanatot, 
amikor a történelem igazságot 
szolgáltat Esterházy számára. 

***
Néhány hónappal később 
Merek Jędraszewski, Krak-
kó érseke kezdeményezte a 
boldoggá avatási folyamat 
elindítását. A napokban pedig 
már a posztulátort is kinevez-

ték egy lengyel minorita atya 
személyében. Áder elmondta, 
hogy az adventi várakozás 
valóban lehetőséget adott 
arra, hogy számot vessünk, 
mérleget készítsünk, vissza-
tekintsünk. Visszatekintsünk 
döntéseinkre, az embertársa-
inkat szolgáló cselekedete-
inkre, személyes áldozatvál-
lalásunkra és az igazsághoz 
mért tetteinkre.
Az ünnepi együttlét alkalmá-
ból a hagyományoknak meg-
felelően Jakubinyi György 
érsek mondott asztali áldást.
Esterházy Jánossal kapcso-
latosan hangsúlyozta, hogy 
végre valóra válhat egy rég-
óta dédelgetett álom. A posz-
tulátor, Fr. Cebula Pawel 
OFM Conv., lengyel minorita 
szerzetes, aki a magyaror-
szági és erdélyi minorita fe-
rencesek elöljárója s az egri 
Páduai Szent Antal templom 
plébánosa is, a boldoggá és 
szentté avatási eljárásoknak 
a megyéspüspök vagy illeté-
kes elöljáró által kinevezett 
tisztségviselője. Ő fogja ko-
ordinálni Isten szolgája, Es-
terházy János boldoggá ava-
tási eljárását, vagyis az azzal 
kapcsolatos teendőket. 
Az érsek atya összeállítja a 
történelmi bizottságot – ez 
két magyar, egy lengyel és 
egy szlovák történészből áll 
–, mely felkutatja Esterházy 
János életrajzi adatait, összes 
műveit, ami műveinek kiadá-
sát is jelenti egyben. A később 
felállításra kerülő teológiai 
bizottság ezt követően meg-
vizsgálja ezeket az adatokat, 

tényeket, hogy megállapítsa, 
nincs-e bennük valami, ami 
ellenkezne Jézus Evangéliu-
mával. A feladatuk tulajdon-
képpen az lesz, hogy bebizo-
nyítsák, Esterházy 
János vértanúhalált 
szenvedett, vagyis 
az életét Jézusért 
és Evangéliumáért 
áldozta fel. Köztu-
domású, hogy már 
az egykori börtön-
társai, szlovák pa-
pok is azt mondták 
róla, hogy ő egy 
szent ember volt. 
Erről személyesen 
is meggyőződött 
a krakkói érsek, s 
ezért indítja a Va-
tikáni Kongregáció 
jóváhagyásával a 
boldoggá avatási 
eljárást. Most tehát 
kezdődik a kutatás, 
Esterházy életének 
és munkásságának 
alapos, mindenre 
kiterjedő feltárása, 
életszentségének 
bizonyítása. A Vatikáni Kong-
regáció már engedélyezte, 
hogy Esterházyt az Isten 
szolgája címmel illessék, 
vagyis közösen is imádkoz-
hatunk az ő közbenjárására 
és az ő boldoggá avatásáért. 
Kultusza most már közösségi 
is lehet, ami már önmagában 
is egyfajta elismerés. Később 
a Vatikánban fogják vizsgálni 
az egyházi bizottságok álltal 
összeállított és jóváhagyott 
anyagot. Hogy ez mennyi 
ideig tart, nem lehet tudni, 

mindenképpen hosszú, évekig 
tartó folyamat kezdődik el. A 
posztulátor szerint most az a 
legfontosabb, hogy jó legyen 
az összmunka a négy ország 

között, sőt még Oroszország-
gal is, ahol Esterházy János 
gulág-rabszolgaságot szenve-
dett. Egyelőre a legnehezebb 
„ellenfél” Szlovákia lesz, bár 
már vannak olyan szlovák test-
vérek, akik előítéletek nélkül 
nekiláttak, hogy megismerjék 
az igazi János igazi életét, az 
ő szenvedését és halálát. Így 
találkoztak egy igazi Krisztus 
követővel, tanúval. Az Egy-
házi Törvénykönyv szerint a 
boldoggá avatási eljárást az a 
püspök indíthatja, amelynek 

működési területén a jelölt 
született vagy meghalt. Eb-
ben az olmützi érsek volt az 
egyik illetékes, hiszen Es-
terházy Morvaországban, a 
mírovi börtönben halt meg. 
Jan Graubner érsek átadta 
ezt a jogot a krakkói érsek-
nek, aki a Vatikánhoz for-
dult, hogy ezt jóváhagyja. A 
Szentszék erre áldását adta. 
Ennek eredményeként indít-
hatta a krakkói érsekség a 
szentté avatási eljárást. Fon-
tos azt látni, hogy Esterházy 
János elsősorban katolikus 

keresztény volt, és csak ez-
után magyar, vagy lengyel, 
politikus vagy éppen család-
apa. Úgy kell rá tekintenünk, 

mint Krisztus követőjére és 
vértanúra. Könyvek kiadá-
sával, filmek készítésével, 
szentképek nyomtatásával is 
számolni kell. A Felvidékről 
elsősorban dr. Molnár Imrére 
és az alsóbodokiakra számít-
hatnak az egyházi bizottsá-
gok.
Érdeklődve várjuk a katoli-
cizmusával és keresztény-
ségével kérkedő szlovák ál-
lam és törvényhozás lépését, 
amely mindeddig nem volt 
hajlandó rehabilitálni azt a 
politikust, amely a Tiso-kor-

mány idején egyedül emelte 
fel szavát a nácizmus barbár-
sága és a zsidók kitelepítése 
ellen.

Kirabolták a templomot
Betörő járt Bátorkeszin a templomban. A tettes az ajtót 
betörve jutott az épületbe, leszakította a falakra erősített 
perselyeket, amelyekben hozzávetőleg 800 euró adomány 
volt. Az oltár melletti asztalról magával vitt egy hangerő-
sítő berendezést és két keverőpultot. Hozzávetőleg 2000 
eurós kárt okozott. 
A betörést a templom plébánosa jelentette a rendőrségnek.
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Fiatal kora ellenére a szakértők már felfigyeltek képzőművészeti alkotásaira

Képeit New Yorkban és Tokióban is ismerik
Soha sem szabad beszélni egy hölgy koráról. Még akkor 
sem, ha a hölgy fiatal, csinos és a tinikorszak közepén jár-
hat. Elégedjünk meg azzal, ha eláruljuk, az érsekújvári 
szlovák tannyelvű gimnázium elsőse. Éli a fiatalok min-
dennapi életét, ám ha teheti, a tanulás után odaül az író-
asztal mellé, papírt vesz elő, rajzol, fest, illetve újabban 
tabletjén speciális rajzprogrammal készíti képeit. Keve-
sen tudják azt, hogy Czirák Eszter képei közül több már 
az óceán túlpartján is ismertté vált.
– Anyukám állítja, hogy ha 
éppen „túlpörögtem”, elég 
volt elém tenni egy papírt, 
ceruzát és máris megváltozott 
körülöttem a világ, akár egész 
napra elfoglaltam magam. Az 
első „sikeres” rajzom az volt, 
amikor négyévesen lerajzol-
tam a bővülő családomat, 
vagyis anyut, aput, magamat 
és a pólyás hugomat, Dorinát. 
A rajz a mai napig becses csa-
ládi emléknek számít – neveti 
el magát, s valóban, a karton-
doboz mélyéről elő is kerül a 
rajz, mellette a kötegnyi elis-

merő oklevél. Amikor a gútai 
J. A. Komenský Alapiskola 
padjait koptatta, egyidőben 
már a Művészetei Alapisko-
lába is járt, ahol elsősorban 
arra figyeltek fel tanárai, hogy 
nem csupán egyedi a vonalve-
zetése, hanem gondolatvilága, 
témaválasztása is elhivatott-
ságot sejtet. És megjöttek az 
első sikerek is.
– Sokszor olyan képek arattak 
sikert, amelyek megleptek. 
Korcsoportomban többször 
is voltam győztes országos 
és nemzetközi versenyeken, 

s most, évekkel később végig 
nézve azokat, én is meglepőd-
tem, hogy milyen jók – mond-
ja Eszter.
Számára külön meglepetést je-
lentett a 2015-ös, 2016-os és a 
2018-as év, amikor a nemzet-

közi versenyen elért eredmé-
nyeiért a gútai városházán 
polgármesteri díjat vehetett 
át.
– Kissé kellemetlenül érez-
tem magam, hiszen olyan 
sportolók, tanárok, felnőttek 

között találtam ma-
gam, akiknek meg 
kellett küzdeniük 
az eredményekért, 
én pedig azért kap-
tam jutalmat, amit 
szeretek csinálni. 
Szerencsére a gimi-
ben is az osztályom 
egy jó, összetartó 
csapat, osztályfő-
nökünk kedvesen 
atyáskodik felet-
tünk. Én pedig az 
otthoni tanulás mel-
lett nyugodtan raj-
zolhatok és ismer-
kedhetek a digitális 
képalkotással – te-
szi hozzá a búcsú-
zásnál.

Éjszaka a komáromi gimnáziumban
A komáromi Selye János Gimnázium a téli szünet kezdete 
előtt, első alkalommal szervezte meg a diákok közremű-
ködésével, az „Éjszaka a Gimnáziumban” nevű rendez-
vényét. Sok-sok tervezgetés után a szervezők nagy izga-
lommal várták a kíváncsi jelentkezőket! A rendhagyónak 
mondható eseménnyel kapcsolatban rengeteg kérdés me-
rült fel mindenki fejében.
A selyés gimisek egész évben 
keményen dolgoznak a siker 
érdekében, ezért most ennek 
a programnak a célja a közös-
ség szorosabbá kovácsolása a 
közös élmény által, a kulturált 
szórakozás és a karácsony-
ra hangolódás, elcsendesedés 
volt. Mivel ahány ember, any-
nyi a különböző érdeklődési 
kör, így egyidejűleg több prog-
ramon lehetett részt venni. A 
diákoknak lehetőségük volt 
magas színvonalú előadásokon 
gazdagítani a lelküket, vagy ha 
valami másra vágytak, a két 
filmező teremben, a LAN és 
sakk party teremben, a büfé és 
játékteremben és a kézműves 
sarokban is elidőzhettek.
Az első program a Karácsonyi 
Szeánsz volt, Szabó Gábor ta-
nár úr köszöntötte és hangolta a 
résztvevőket az egész éjszakás 
iskolában maradásra és bental-
vásra. Őt követte a nagy siker-
nek örvendő Irodalmi Sarok, 
azaz Slam – Laboda Róbert és 
Melecsky Kristóf fellépésével, 
akik neves költők verseinek 
nem mindennapi szavalatával 
tették színesebbé az éjszakát. 
Gyepes Bianka táncháza hatal-
mas sikert aratott, amelyen a 
diákok egy nagy kört alkotva 
táncra perdültek és kiléptek a 
komfort zónájukból. A műsort 
irányító Bianka így összegezte 
a táncházat: – A táncház során 
először a szatmári tájegység 
táncába kóstoltunk bele. Mivel 
ez legfőképp páros tánc, örö-
mömre szolgált, hogy fiúkat is 
láthattam a körben, akik szí-
vesen fel is kérték a lányokat 
táncolni. Az elején egy kis ria-
dalmat is láttam a szemekben, 
de ez egy-kettő eltűnt, főleg 
akkor, amikor átkalandoztunk 
a moldvai csángókhoz, akiknek 

nagyon jó kis közösségépítő, 
bulizós táncaik vannak. Ekkor 
már önfeledt volt a hangulat az 
érdeklődők között. Igaz, hogy 
többen kiléptek inkább a tán-
cos körből, de nagyon örültem, 
hogy mindig jöttek helyettük új 
táncolni vágyók. Én nagyon jól 
éreztem magam, és köszönöm, 
hogy abban a gimnáziumban 
tarthattam táncházat, ahová én 
is jártam, jó volt látni a mostani 
gimiseket és visszaemlékezni a 
régi szép időkre! A közös prog-
ramok záró része volt a „Tábor-
tűz”, ahol a diákok körbeültek 
egy szimbolikus karácsonyi 
tüzet és együtt énekeltek, ze-
néltek. Ezt lezárva az aula ki-
ürült és a diákok megkezdték 
a matracaik, hálózsákjaik elhe-
lyezését, készülve az alvásra, 
ami hajnali három óra után kis 
ösztönzéssel bekövetkezett.
A program meghirdetése előtt 
egy kis létszámú, családias es-
tét képzeltek el a szervezők, 
ami hirtelen megugrott olyan 
mértékben, hogy eljött az a pil-
lanat, amikor sajnos korlátozni 
kellett a diákok jelentkezését. 
Legnagyobb meglepődésemre 
nem egy tucatnyi ember várt, 

hanem egy százfős tömeg, a 
meglepődés csak fokozódott 
azzal, hogy a jelenlévők „egy-
másra hangoltsága” nem volt 
akadálya egy olyan prózai, de 
annál meghittebb gyakorlat-
nak, aminek nélkülözhetetlen 
része volt a csend, a figyelem 
és a fény. Lehet, hogy meg is 
történt az, aminek meg kellett 
történnie? 
Kósa Réka másodikos diák is 
lelkesen nyilatkozott: – Pa-
naszkodunk, ha reggeltől dél-
utánig iskolában kell lennünk, 
december 19-én mégis ott ma-
radtunk aludni, így több mint 
24 órát töltöttünk az épületben. 
Az esemény szervezői szem-
mel nézve eleinte káosz volt, 
ami érthető, mert egy első al-
kalommal megszervezett ese-
ményről beszélünk. Se Szilárd 
Ágnes tanárnő, se mi DÖK-
ösök nem tudtuk mire számít-
hatunk, izgultunk, mert annyi 
minden sülhetett volna el rosz-
szul. Ám a sok munka meghoz-
ta a gyümölcsét, a diákoktól 
pozitív visszajelzéseket kap-
tunk. Élvezték 
a programot, 
például a tánc-
házat Gyepes 
Biankával, a 
karácsonyi sze-
ánszot Szabó 
Gábor tanár úr-
ral, a filmezést, 
a kedvenc még-
is a slam poetry 
volt Laboda 
Róberttel és 
Melecsky Kris-
tóffal. Maga az 
esemény este 
hét környé-
kén vette kezdetét és egészen 
hajnali háromig tartott, majd 
reggel hétkor együtt ébredtünk 

az aulában. Szürreális élmény 
volt félálomban, pizsamában 
a folyosón mászkálni, készü-
lődni, miközben a többiek már 
szállingóztak be az épületbe. 
Azt kell, hogy mondjam, ma-
radandó élmény volt, amit kár 
lett volna kihagyni. Bármeny-
nyire is irtózunk az iskolától, 
a tanulástól, így teljesen más 
szemszögben látjuk az épüle-
tet. Ha az esemény a jövőben is 
megrendezésre kerül, azoknak 
is ajánlom a részvételt, akik 
idén kihagyták.
Érdeklődő diákok, kellemes 
hangulat, belső melegség fo-
gadott, amikor beléptem a 
gimnázium aulájába. Renge-
teg volt tanítványom ült a so-
rokban és persze mellettük sok 
új arcot is láttam az előadás 
közben. Voltak igazán szóra-
koztató pillanatok és persze 
voltak olyan percek is, amikor 
éreztem, hogy mindenki meg-
hatódva, átszellemülve hallga-
tott. Ritka az, amikor ebben a 
korban egy új dolgot ennyire 
közel enged magához a diák-
ság, elvétve, nagyon kevésszer 
éli ezt meg az ember. Nekem 
végig csak egy szó járt a fe-

jemben, mégpedig az, hogy 
köszönöm!
Az esemény nem jöhetett vol-
na létre a kedves kollégák, 
lelkes diákönkormányzat és 
diákok segítsége nélkül, akik 
ötleteikkel és véleményükkel 
a részt vevők igényeire szab-
ták az estet.
Tanárok: Hevesi Petruf Alena, 
Lami Zsuzsanna, Szabó Gábor, 
Szilárd Ágnes, Szüllő Lívia, 
Vajányi Orsolya * DÖK tagok: 
Koncser Viktória-DÖK elnök, 

Kotiers Ráhel, Kovács Dóra, 
Kósa Réka, Mikulec Amina, 
Senkár Viktória, Szarka Beáta, 
Zsidek Viktor * További diá-
kok: Ambrus Zsuzsanna, Ca-
gala Dávid, Ďuriček György, 
Fűri Friderika, Horváth Liza 
Napsugár, Jakab Béla, Kiss Ti-
bor, Kontra Márton, Laux Lea, 
Nagy Szilvia, Otrekal Laura, 
Pipper Dávid, Száraz Viktória, 
Szép Patrik, Ürge Márton.

Szilárd Ágnes,  
gimnáziumi tanár

(Befejezés az 1. oldalról)

* Júliustól kötelező lesz az 
elektronikus kasszagép. 
Azok a vállalkozók, akik 
klasszikus kasszagépet hasz-
nálnak, júliustól kötelesek 
lesznek elektronikusra vál-
tani. Az intézkedés 123 ezer 
vállalkozót érint és könnyeb-
bé teszi a kiállított számlák 
online ellenőrzését az adóhi-
vatalok számára.
* A munka után járó plusz 
juttatások emelkednek Az 
éjszakai műszakért az órabér 
negyven százalékával, kocká-
zatos munkahelyeken ötven 
százalékával (jelenleg ez 30 
illetve 35 százalék) fizetnek 
majd többet. A szombati mun-
káért az eddigi 25 
százalék helyett 
a minimális óra-
bér 50 százalékát 
adják majd plusz-
ban. Vasárnap 50 
százalék helyett 
100 százalékot, 
ugyanennyi jár 
majd az ünnepna-
pok után is.
* Csökken a 
szállások ÁFA-
ja. Az eddigi 20 százalék-
ról 10 százalékra a szállások 
áfája. A változás a hotelokat, 
kempingeket és turisztikai 
szolgáltatásokat kínálókat 
érinti az egész országban.
* Növekszik a járulékok 
minimális összege. Januártól 
növekednek az egyéni vállal-
kozók járulékterhei. A maga-
sabb összeget először febru-
árban kell majd befizetni. A 
minimális egészségügyi járu-
lék összege 66,78 euró lesz, 
a Szociális biztosítónak fize-
tett összeg pedig 158,11 euró 

(a kivetési alap 477 euró.)
A járulékok legmagasabb 
összege (6678 euró kivetési 
alapnál) 2213,75 euró lesz.
Minimális járulékot 137 ezer, 
legmagasabb járulékot 223 
egyéni vállalkozó fizet. Az új 
összegről az érintetteket levél-
ben tájékoztatják.
* Kötelező lesz a 13. és 14. 
fizetés. 2019-ben is érvényes, 
hogy a júniusban kifizetett 13. 
fizetés adó és egészségügyi já-
rulékmentes. A decemberben 
kifizetésre kerülő 14. fizetés 
után ezen felül a Szociális 
biztosítóba sem kell már az új 
évtől elvonást fizetni. A felté-
tele, hogy a 13. és 14. fizetés-
nek el kell érniük az alkalma-
zott havi fizetésének átlagát, a 

kedvezmény viszont csak 500 
euróig érvényes.
* Kevesebb kötelező igazo-
lás. Januártól már nem fog 
kellenünk a hivatalokban be-
mutatni a bűnügyi nyilvántar-
tó kivonatát (výpis z registra 
trestov), a hivatalnokok saját 
maguk kérik majd ki elektro-
nikusan.
Ilyen intézkedések mellett, 
főképp most, a jelentős árdrá-
gulás mellett elsősorban a kis-
vállalkozók lesznek kénytele-
nek lakatot tenni műhelyeik 
ajtajára.

Mi vár a vállalkozókra 2019-ben?

Bizony, nem sok jó…
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Az ifjúságfalvai Császár Eta neve fogalommá vált
a régi ízek szerelmeseinek körében

Mindig a nagyi sütije
a legfinomabb!

– A kilencvenes években divattá vált a ko-
rábban nálunk nehezen bebiztosítható kész 
tortamázak alkalmazása. Én is szeretem az 
újdonságokat, az új ízeket, de ezek a kész 
masszák nagyon messze vannak a termé-
szetes ízektől. Odahaza korábban is sütöt-
tem, főztem, mint a legtöbb háziasszony. 
Egyszer azzal állt elém a kislányom, hogy 
születésnapra szeretne vinni ismerősének 
Dobos-tortát, de nem csokimázzal, hanem 
a hagyományos, ropogós karamellmázzal. 
Ekkor jutott eszembe, hogy a magyarság 
nem csupán a gulyásról, csikósokról ismert, 

hanem édességeiről is. Gondoljunk csak a 
Gundel-palacsintára, a somlói galuskára, 
amely szerte a világban ismertté tette a ma-
gyar cukrászatot. Ekkor úgy határoztam, 
hogy a családot, a barátokat ellátom a régi 
módon készített, hagyományos sütikkel. Az 
elkészített édességeket lefényképeztem, fel-
raktam egy közösségi portálra, ahol annyi 
érdeklődő lett, hogy saját honlapot indítot-
tam. Itt a recepteket is közöltem. Most úgy 
negyvenezer olvasóm van, 45 országból – 
meséli nevetve az indulást, miközben folya-
matosan töltötte a pogácsákat.

Meséli, soha sem hitte volna, 
hogy ilyen népszerűséget ér 
el a rovata. Lényegében más-
fél évtized óta érkeznek a kö-
szönő elektronikus levelek, 
amelyek azt bizonyítják, hogy 
egyre többen igénylik felme-
nőik, többnyire nagymamájuk 
ízvilágát.
– A rendszerváltást követően 
én is vállalkozással próbákoz-
tam, büfét nyitottam és négy 
évig a falu polgármestere let-
tem. Nyugdíjasként viszont 
több időm jutott főzni, sütni. 
Ebben az időben jött divat-
ba a fondantos és marcipános 
bevonat, amivel könnyű volt 
dolgozni, de valahogyan szá-
momra idegen volt. Korábban 
én is dolgoztam marcipánnal, 
de azt magam állítottam össze. 
Óriási volt a különbség, ahogy 
azt lányom is megállapítot-
ta, műanyag ízű volt az üzleti 
máz. Azért jó az üzletben vásá-
rolt, kész massza, mert külföl-
di? Az én anyám nem használt 
ilyeneket, mégis csodálatos ízű 
és kivitelezésű torták kerültek 
ki keze alól. Elkezdtem keres-
ni a régi recepteket és az első 
visszajelzések megerősítettek 
abban, hogy ezt az utat kell jár-
nom – mondja, s közben nem 

áll le a keze, várja a gyerekeit, 
akik számára a töltött pogácsa 
készül. 
Császár Eta nem szívesen di-
csekedik, pedig van mivel: 
– Az egyik magyarországi 
áruházlánc hirdetett versenyt 
a háziasszonyok számára, 
amit nem kis meglepetéssel 
én nyertem. A feltétel az volt, 
hogy a sütemény receptjét, 
képét is el kellett küldenem, 
ők mestercukrászokkal készít-
tették el, hogy ellenőrizzék a 
versenyzőt. Ez még 2004-ben 
történt, amelynek köszönhető-
en megtöbbszöröződött az in-
ternetes oldalam olvasottsága. 
Volt, aki az óceán túlpartjáról 
hívott fel azzal, hogy nagyma-
mája süteményének receptjét 
évekig nem tudta megszerezni, 
nálam megtalálta. Elkészítette 
a sütit és ugyanazt az ízt kapta 
vissza, amit mindig is érzett.
A torták mellett az aprósüte-
ményeket és a sós kiegészítő-
ket is „modernizálta”.
– Igyekeztem úgy elkészíteni 
a süteményeket, hogy azok a 
napjaink kamráiban megta-
lálható alapanyagokból ké-
szülhessenek el. Nálam nincs 
ízfokozó, a diós sütemények 
dióból készülnek, a tojásos pu-

dingot itt főzöm a konyhában.
Azután eljött az a nap is, ami-
kor elolvasta, hogy egy másik 
áruház is versenyt indított a há-
ziasszonyok számára. Eta nem 
sokat töprengett, benevezett a 
versenybe.
– Nem nagyképűségből, de el-
küldtem az általam kidolgozott 
sütemény receptjét, amelyet 
Eta süteménye nevet kapta 
(Lapunk 9. oldalán közöljük a 
teljes receptet. A szerk.). Nem 

nagy esélyt láttam a győze-
lemre, mert kiderült, hogy 
700 versenyző nevezett be a 
versenybe. Azután megtör-
tént a csoda, csörgött a tele-
fon, s közölték velem, hogy a 
háziasszonyok és a szakmai 
zsűri ítélete alapján az első 
helyen végeztem. Bárki ki-

próbálhatja, akár a kezdők 
is megsüthetik, mert mindig 
arra törekedtem, hogy kerül-
jem a kacifántos megoldáso-
kat. Szerintem a torta, teasü-
temény legyen egyszerű, jó 
ízű és szép kivitelű. Ez az 
alapelvem, illetve az, hogy a 
legkisebbektől a felnőttekig 
mindenki megnyalhassa a 

sütik elfogyasztása után, mind 
a tíz ujját…
Sok-sok nehézség, keserűség 
és csalódás után Császár Eta 
révbe ért. Vallja, hogy néha 
az egyszerű, otthon készített 
sütemények jobbak, mint a 
sorozatgyártásban készültek. 
Megteheti, mert ő a cukrászat 
koronázatlan királynője.

♥ 2019 első járásbeli újszülöttjei ♥

Január elsején, hajnali 4.05 
órakor született meg az idei 
első kisbaba. A nemesócsai 
Ferenczi Áron súlya 3270 
gramm, hosszúsága pedig 
49 centiméter. Családjában 
az első gyermeknek számít 
és a szülei nagyon örülnek 
az érkezésének.

Január 2-án, 20 óra 46 perc-
kor született Gúta idei első 
újszülöttje, Fűri Gergely. 
Súlya 2710 gramm, hosz-
szúsága pedig 47 cm volt. 
Édesanyja Szépe Éva mér-
nök. Odahaza édesapja, Fűri 
Péter mellett testvére, Dani-
ka várta a kis jövevényt.

Alena Zsuzsová is rács mögött marad
Ján Kuciak oknyomozó újságírót és jegyesét, Martina Kušnírovát 2018. február 21-én gyil-
kolták meg egy 9 milliméteres fegyverrel családi házukban, a Galántai járásbeli Nagymácsé-
don. Gyilkosaikat hónapokon át keresték és az ügyben csak akkor lett előrehaladás, amikor 
tömegek követelték az akkori belügyminiszter leváltását. Mindenkit megdöbbentett, hogy a 
nyomok végül Gútára vezettek, illetve a gyilkosság megrendelésével – közvetett megbízóként 
– a komáromi Alena Zsuzsová gyanúsítható.
A Speciális Bíróság még december első felé-
ben utasította el Alena Zsuzsová kérvényét, 
amellyel a gyanúsított azt akarta elérni, hogy 
szabadlábra helyezzék. Időközben azonban ki-
derült, hogy Zsuzsová és ügyvédje az elutasító 
határozat ellen nem fellebbezett, a határidő le-
jártáig nem emelt panaszt, így az december 22-
én jogerőre emelkedett. Ennek alapján Alena 
Zsuzsová, akit Ján Kuciak újságíró és jegyese, 
Martina Kušnírová meggyilkolásának megren-

delésével gyanúsítanak, továbbra is őrizetben 
marad. Alena Zsuzsován kívül vizsgálati fog-
ságban maradt Szabó Tamás, Marček Miroslav 
és Andruskó Zoltán, akiket a gyilkosság meg-
szervezésével, elkövetésével, illetve az abban 
való részvétellel gyanúsítanak. Andruskó Zol-
tán ellen gazdasági bűncselekmények ügyében 
is eljárást indítottak. 
A gyanúsítottakat akár életfogytiglani börtön-
büntetéssel is sújthatják.

A járási székhely, Komárom 
2019-es első polgáraként 
a kis Adamek Liza szüle-
tett meg január 2-án, hajnali 
5 óra 33 perckor. Család-
jában másodszülött. Igazi 
kislány, nappal alszik, éj-
szaka pedig gőgicsélésével 
„szórakoztatja”édesanyját…

Ógyalla első 2019-es újszü-
löttje január 3-án, délelőtt 
8 órakor jött virágra. Koz-
mová Olívia súlya 3160  
gramm, hosszúsága pedig 
49 cm. Édesanyja JUDr. 
Kozmová Lucia és édesapja 
állítása szerint valóban egy 
kis tündér.

Új logója van
a komáromi

Jókai Színháznak
A 2018-as év utolsó előtti napján, a két A padlás előadás között, a színház ünnepélyes ke-
retek között avatta fel új logóját, amelyet a dunaszerdahelyi C-studios tervezett. Tűzi-
játékkal, a színészek énekével, teával, forralt borral és egy kis édességgel kedveskedtek 
nézőiknek.
Januártól pedig honlapjuk is megújul, amelynek fő célja változatlan marad, a lehető leg-
több információt megosztani a színházról, előadásaikról, programjaikról.

2019 a csodák éve lehet(ne) Komáromban
2018 év végén Komárom újkori történelmének leggyatrább 
részvételét produkáló helyhatósági választások zajlottak. 
Tízből hét komáromi egyszerűen nem ment el szavazni. Ez-
zel messze elmaradtunk az országos átlagtól is. Ennyi ember 
egyszerűen nem talált a jelöltek közt olyat, akiben meglátták 
volna azt az embert, aki kivezetné Komáromot az (egyeseknek 
nagyon is megfelelő) egyhelyben topogás kényelmes mocsa-
rából. Nem láttak olyat, aki végre felelősségre merné vonni 
a városi vagyon szétrablóit a vízművekben, rendet vágna a 

nyugdíjasotthonban, vagy akár a 
Comorrában. Vannak képviselők, 
akik hagyták magukat (ki tudja 
miért) abba az álomba ringatni, 
hogy erre a komáromiak nem 
vágynak és csak előre néznek. 
Nos, a részvételi arány nem ezt 
mutatta. A jelenlegi polgármes-
ter és csapata akkora hatalmat 
szerzett a testületben, amellyel 

akár csodákra (melyek már csak lassan Komáromban számí-
tanak annak) is képes volna … amennyiben úgy döntene, hogy 
belevág ebbe. Nagyon fogunk neki szorítani, hiszen tudjuk, 
hogy komoly falakba ütközne úgy a támogatói közt, akárcsak 
a jelenlegi kormánypártoknál. Tartjuk őt annyira okosnak és 
előrelátónak, hogy ezt meglépi, mert enélkül a következő vá-
lasztásokra már lehet, hogy tízből csak két komáromi menne 
el, de ez már valóban országos szintű szégyen lenne, melyből 
egyáltalán nem biztos, hogy ő kerülne ki győztesen.  G. K.

Olvasóink ír ták
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MŰSORA JÁNLAT
január 12-tő 18-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
7.05 Mesék ,  12 .15 Exat-
lon Hu nga r y,  14.10 
Exat lon Hu nga r y,  16.0 0 
Exat lon Hu nga r y,  18.0 0 
Tények ,  18.55 A z ördög 
jobb és  ba l  keze (ola sz), 
21.30 Ha ncock (a mer.) , 
23.40 G.  I .  Ja ne (a mer.) , 
2 .20 Bű nös Ch icago 
(a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 10.30 
Családom és egyéb em-
ber fajták (amer.), 11.20 A 
simlis és a szende (amer.), 
13.05 Cobra 11 (német), 
15.00 Páratlan páros 
(amer.), 15.55 Maigret és 
a k icsi Alber t (angol-ma-
gyar), 18.00 Híradó, 18.50 
Fókusz Plusz , 20.00 A ta-
nár (magyar), 20.50 Sher-
lock Holmes (amer.)

RTL II
9.30 Tűsarok nyomozó 
(amer.), 11.30 Kismamának 
áll a világ (amer.), 13.20 
Az első millióm történe-
te, 14.20 ValóVilág, 19.20 
Harry Potter és a Főnix 
Rendje (angol-amer.), 22.00 
ValóVilág, 23.30 Paranoia 
(amer.-francia)

M2
12.45 Mir r-Mur r kandúr 
kalandjai, 13.10 Roger, az 
űr járó, 14.20 A kis sár-
kány kalandjai, 16.40 Dr. 
Plüssi, 18.15 Cápacsali, 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
Éjszakai szolgálat (angol-
amer.), 23.45 Akvár ium 
Stage Pass, 0.45 Gomez 
kont ra Tavares (belga-
f rancia)

Duna tv
8.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  12 .45 Rex Ró -
mába n (német) ,  13.40 
Wi n netou (német- ola sz), 
15.20 Besz te rce os t roma 
(mag ya r) ,  18.0 0 Hí r adó, 
18.35 Sze rencseszombat , 
19.35 Robi nson Cr usoe 
ka la ndos éle t e  (a mer.) , 
21.10 Good Wi l l  Hu nt i ng 
(a mer.) ,  23.20 P rovence -
i  va káció (f r a nc ia)

Duna World
11.20 Behajtan i t i los 
(magyar), 13.00 Híradó, 
14.20 Család-barát , 16.25 
Amer ikában jár tunk, 
17.50 Bor vacsora , 18.50 
Térkép, 19.25 Ízőrzők, 
20.00 Dokuzóna, 21.00 
Híradók, 21.35 Szenes 
Iván í r ta , 23.30 Tóth Já-
nos (magyar), 0.30 Opera 
Café

Pozsony 1
12.30 Lehetetlen (szlo-
vák), 13.45 Az élet örö-
me, 14.20 Miss Marple 
(angol), 15.55 A nagy 
zsákmány (francia-olasz), 
17.50 Úttalan utakon, 
18.25 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.30 
A test titkai, 21.30 Talk 
show, 23.20 Marple kis-
asszony (angol)
Pozsony 2
13.35 Farmereknek, 14.00 
Vadászmagazin,  16.30 
Színészlegendák, 18.30 
Esti  mese,  19.50 Hírek, 
20.10 Őrangyalok, 22.20 
Babilon Berlin (német), 
23.10 Babilon Berlin (né-
met) 

Markíza tv 
9.40 Mambo (ír-angol), 
11.30 Az ügyefogyott 
(amer.), 15.40 Harry Pot-
ter és az azkabani fogoly 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Szuper csaj a nyakamon 
(cseh), 22.45 Csendes ter-
ror (amer.)

JOJ TV
11.05 Star Wars (amer.), 
14.05 Féktelenül (amer.), 
16.25 Miféle katona ez 
(cseh), 18.20 Házikedven-
cek, 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.25 Spor t , 20.35 
Minden, amit szeretek, 
23.00 Tök alsó (amer.), 
0.45 Elect r ic Side (amer.)

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

TV2
8.55 Mása és a medve 
(orosz), 10.20 Több, mint 
testőr (amer.), 13.35 Ri-
post , 14.10 Exatlon Hun-
gary, 15.55 Exatlon Hun-
gary, 18.00 Tények, 18.55 
Holnapután (amer.), 21.30 
Az útvesztő (amer.), 0.00 
Kelet i harc (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 11.50 Há-
zon kívül, 13.10 Drága örö-
kösök (magyar), 14.50 Drága 
örökösök (magyar), 15.50 
Drága örökösök (magyar), 
16.50 Drága örökösök (ma-
gyar), 18.00 Híradó, 18.45 
Fekete arany (francia-olasz), 
21.20 Trója (amer.), 0.30 Da-
kar-rali 2019

RTL II
8.25 A Vaslady (amer.), 
10.30 Séta a napfényben 
(angol), 12.20 Segítség, 
bajban vagyok!, 17.20 Har-
ry Potter és a Főnix Rendje 
(amer.-angol), 20.00 Va-
lóVilág, 23.00 BeleValó-
Világ, 23.30 Újra együtt 
(amer.)

M2
12.55 Hajótöröt tek , 13.25 
Tündér i keresz tszülők, 
14.20 A k is sárkány ka-
landjai , 15.50 Tigr is és 
Micimackó, 16.40 Dr. 
Plüssi , 17.50 Vampir ina , 
18.15 Bel le és Sebast ien 
(f rancia), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.05 Fi lm-
klub, 23.45 Az ígéret 
f öldje (amer.)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.25 Ízőrzők, 14.05 
Földünk nagy folyói, 
15.00 Édes a bosszú (ma-
gyar), 16.25 Hogy volt?, 
18.35 Őrangyal (amer.), 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.00 Végzetes 
vonzerő (amer.), 23.05 
Amer ikai szépség (amer.) 

Duna World
10.10 Magyar k rónika , 
11.25 Legenda a vonaton 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.50 Mesterségem címe-
re, 14.50 Az inkák föld-
jén, 15.50 Mesélő cég-
táblák , 16.50 Színe-java , 
18.50 Öt kont inens, 19.20 
Hazajáró, 20.00 Gasz t ro-
angyal , 21.35 Egy város 
két ország, 23.00 Hogy 
volt?

Pozsony 1
11.30 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.50 Poi rot  (a ngol) , 
15.40 A ra ny idők ,  16.50 
A nton Spelec ,  a  mes te r-
lövész (cseh),  19.0 0 Hí r-
adó,  20.30 Topi n ka őr-
mes te r  (sz lová k),  23.05 
Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
13.30 Or ientációk, 04.05 
Kapura , 15.45 Jégkorong, 
18.45 Est i mese, 19.50 
Híradó, 20.10 Alber t 
Einstein , a zseni, 21.15 
Alber t Einstein , a zse-
ni, 22.05 Bal lada Cable 
Hogueről , 0.05 A Bécsi 
Filhar monikusok újévi 
hangversenye

Markíza tv
8.15 Scooby-Doo (amer.), 
9.35 K-9 (amer.), 11.40 
Hipnoshow, 13.00 Test-
reszabott kérdések, 13.30 
A Da Vinci-kód (amer.), 
16.40 Jó tudni!, 17.45 
Autóiskola, 19.00 Hír-
adó, 20.30 John Wick 2 
(amer.), 23.05 A Bourne-
rejtély (amer.)

JOJ TV
8.00 Chip és Dale, 10.30 
Restar t , 12.00 A cseh 
összekötő (amer.-cseh), 
14.20 Bor, mámor, Pro-
vence (f rancia), 16.50 A 
nyaraló, 17.55 Új lakások, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor t , 20.35 
Alibi.com (f rancia), 22.40 
Tökéletes fegyver (amer.), 
0.35 Az el lenség táborá-
ban (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 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
15.40 Marimar (mexikói), 
16.45 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.00 Exatlon Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.20 Holnap-
után (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.15 Éjjel-
nappal Budapest, 13.30 
Drága örökösök (magyar), 
14.25 A mentalista (amer.), 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.05 Drága örö-
kösök (magyar), 20.05 
Barátok közt, 20.40 Éjjel-
nappal Budapest, 21.50 Dr. 
Csont (amer.), 23.25 Ma-
gyarul Balóval

RTL II
11.50 Hagyjál főzni!, 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.45 A gyanú árnyékában, 
14.45 Showder Klub, 16.20 
Hagyjál főzni!, 18.20 A 
gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 23.30 Anyák 
gyöngye (amer.)

M2
11.30 Pityke, 12.00 Méz-
ga család különös kaland-
jai, 13.00 Franklin, 17.25 
Mickey egér játszótere, 
19.15 Sam, a tűzoltó, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 
Születet t szinglik (amer.), 
21.25 Én vagyok it t!, 22.40 
Akusztik, 0.45 Az ígéret 
földje (amer.)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 14.15 Vég-
telen szerelem (török), 
15.10 Hat nővér (spanyol), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 17.05 Ridikül, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Kékfény, 21.25 A legen-
dák hivatala (amer.), 22.30 
NCIS (amer.), 23.20 Alpe-
si nyomozók (oszt rák)

Duna World
11.15 Házasság szabadnap-
pal (magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Roma magazin, 14.20 
Család-barát, 16.00 Élet-
kor, 16.25 Ízőrzők, 17.00 
Öt kontinens, 17.30 Ízőr-
zők, 18.05 Gasztroangyal, 
19.00 Pannon expressz, 
19.35 Reviczkyvel az er-
dőben, 20.00 Hogy volt?, 
21.35 Ridikül, 22.30 Hon-
foglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.20 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 15.15 Történelem, 
16.55 Hegyi doktor (német), 
17.45 Párbaj, 18.15 Öten öt 
ellen, 19.00 Híradó, 20.30 
Jártál már a Holdon? (olasz), 
22.20 Riporterek, 23.00 
Max felügyelő (szlovák)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
Park, 15.35 Nemzetiségi 
magazin, 16.25 Autósza-
lon, 17.15 Szlovák falvak 
enciklopédiája, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 A 
diagnózis, 21.30 A titokza-
tos Kárpátok, 22.25 Trisz-
tána (francia-olasz) 

Markíza tv
9.50 Családi történetek, 
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 12.50 NCIS (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi törté-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Autóiskola 
(szlovák), 21.40 R.I.P.D. 
(amer.), 23.45 NCIS (amer.)

JOJ TV
9.00 Tárgyalóterem, 11.00 
Mentők (szlovák), 12.35 
Topsztár, 13.00 Dr. Csont 
(amer.), 15.00 Rendőrök 
akcióban, 17.25 Mentők 
(szlovák), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Inkog-
nitó, 23.00 Elő az igazság-
gal!

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, 12.00 Tények 
délben, 12.30 Walker, a te-
xasi kopó (amer.), 13.35 
Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
15.40 Marimar (mexikói), 
16.45 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.00 Exatlon Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.20 Columbo 
(amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.15 Éjjel-
nappal Budapest, 13.30 
Drága örökösök (magyar), 
14.25 A mentalista (amer.), 
15.20 A mentalista (amer.), 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.05 Drága örö-
kösök (magyar), 20.05 Ba-
rátok közt, 20.40 Éjjel-nap-
pal Budapest, 21.50 Házon 
kívül, 22.25 XXI. század, 
23.25 Magyarul Balóval

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 17.20 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.20 Showder Klub, 22.00 
ValóVilág, 23.30 Anyák gyön-
gye (amer.), 2.00 Gyilkos haj-
sza (amer.)

M2
11.30 Pityke, 12.00 Mézga 
család, 13.00 Franklin, 17.25 
Mickey egér játszótere, 19.15 
Sam, a tűzoltó, 19.35 Charlie 
iskolába megy, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Szüle-
tett szinglik (amer.), 21.25 
Én vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Az ígéret földje 
(amer.)

Duna tv
13.25 Honfoglaló, 14.20 
Végtelen szerelem (török), 
15.15 Hat nővér (spanyol), 
16.10 Rex felügyelő (olasz), 
18.35 Sorsok útvesztője (tö-
rök), 19.30 Honfoglaló, 21.25 
Diagnózis (lengyel), 22.15 
Cédrusliget (amer.), 23.10 
Magyarország, szeretlek!

Duna World
11.40 Tisztújítás (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Család-barát, 
16.25 Hazajáró, 16.55 Tér-
kép, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Pan-
non expressz, 20.00 Beugró, 
21.35 Ridikül, 22.30 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 15.15 Közlekedj 
okosan, 16.25 A világ ma-
dártávlatból, 16.55 Hegyi 
doktor (német), 17.45 Pár-
baj, 19.00 Híradó, 20.30 A 
maffia csak nyáron gyilkol 
(olasz), 21.20 Mata Hari 
(orosz), 22.15 Banks főfel-
ügyelő (angol), 23.45 Sher-
lock Holmes kalandjai 

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
Tudományos magazin, 15.30 
Ukrán magazin, 16.25 Vadá-
szoknak, 17.15 Szlovák falvak 
enciklopédiája, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 Do-
kumentumfilm, 22.25 Talk-
show, 23.35 Emberség

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi törté-
netek, 13.00 NCIS (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi törté-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Jó tudni!, 
23.40 NCIS (amer.)

JOJ TV
9.00 Tárgyalóterem, 11.00 
Mentők (szlovák), 12.35 
Topsztár, 13.00 Dr. Csont 
(amer.), 15.00 Rendőrök ak-
cióban, 16.30 Hírek, 17.25 
Mentők (szlovák), 19.00 Kri-
mi, 19.30 Hírek, 20.35 Res-
tart (szlovák), 22.00 A 94-es 
járat (amer.), 23.00 Plasztikai 
műtétek

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 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
15.40 Marimar (mexikói), 
16.45 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.00 Exatlon Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.20 Columbo: 
Visszajátszás (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.15 Éjjel-
nappal Budapest, 13.30 
Drága örökösök (magyar), 
14.25 A mentalista (amer.), 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.05 Drága örö-
kösök (magyar), 20.05 
Barátok közt, 20.40 Éjjel-
nappal Budapest, 21.50 Ha-
lálos fegyver (amer.), 23.25 
Magyarul Balóval

 RTL II
11.50 Pimaszúr átcuccol, 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.20 Showder Klub, 
22.00 ValóVilág, 23.30 Bele-
ValóVilág

 M2
11.30 Pityke, 12.00 Mézga csa-
lád, 13.00 Franklin, 15.00 Sam, 
a tűzoltó, 15.45 Szuper négyes. 
17.25 Mickey egér játszótere, 
18.15 Szófia hercegnő, 19.35 
Charlie iskolába megy, 20.15 
Tuti gimi (amer.), 21.05 Szüle-
tett szinglik (amer.), 21.25 Én 
vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.), 
23.25 Az A38 Hajó színpadán, 
0.25 Az ígéret földje (amer.)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint egy-
szerűen!, 14.15 Végtelen 
szerelem (török), 15.15 Hat 
nővér (spanyol), 16.10 Rex 
felügyelő (olasz), 17.05 Ri-
dikül, 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.35 
Arisztokraták (angol), 21.35 
A becsület ideje (lengyel), 
22.30 Élet mindenáron, 0.35 
Kékfény

Duna World
11.45 Oszvald képmása 
(magyar), 13.20 Nemzetisé-
gi műsorok, 13.50 Ecranul 
nostru, 14.20 Család-barát, 
15.55 Magyar gazda, 16.55 
Novum, 17.25 Ízőrzők, 
18.55 Pannon expressz, 
19.30 Magyarország, sze-
retlek!, 21.00 Híradó, 21.35 
Ridikül, 22.30 Honfogla-
ló, 23.20 M5 híradó, 23.55 
Mindenki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 
Sherlock Holmes kalandjai 
(angol), 16.25 A világ ma-
dártávlatból, 16.55 Hegyi 
doktor (német), 17.45 Párbaj, 
19.00 Híradó, 20.30 Leg-
belső félelem (amer.), 22.35 
Gyilkosságok (amer.), 0.10 
Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.35 
Élet a levegőben, 14.30 A 
diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 17.15 Szlovák fal-
vak enciklopédiája, 18.35 
Esti mese, 20.10 A Föld, 
21.00 Az állatok élete, 
22.25 Mozi, 22.40 Anasoft 
Litera 2018

 Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok 11.55 Családi tör té-
netek, 12.55 NCIS (amer.), 
14.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi tör té-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák (szlovák), 19.00 
Híradó, 20.30 Char t Show, 
22.35 Autóiskola (szlo-
vák), 23.45 40 és annyi 
(amer.)

JOJ TV
9.00 Tárgyalóterem, 11.00 
Mentők (szlovák), 12.30 
Topsztár, 12.50 Dr. Csont 
(amer.), 14.50 Rendőrök 
akcióban, 17.25 Mentők 
(szlovák), 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Anya 
vagyok (szlovák), 22.30 
Sam (amer.), 23.30 Plaszti-
kai műtétek

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 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
15.40 Marimar (mexikói), 
16.45 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.00 Exatlon Hun-
gary, 20.55 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.20 Columbo 
(amer.), 0.00 Tények extra

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.15 Éjjel-
nappal Budapest, 13.30 
Drága örökösök (magyar), 
14.25 A mentalista (amer.), 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.05 Drága örö-
kösök (magyar), 20.05 
Barátok közt, 20.40 Éjjel-
nappal Budapest, 21.50 Pá-
ratlan páros (amer.), 23.20 
Magyarul Balóval

RTL II
11.50 Pimaszúr átcuccol, 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 
17.20 Segítség, bajban va-
gyok!, 18.20 A gyanú árnyé-
kában, 19.20 Showder Klub, 
22.00 ValóVilág, 23.30 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.30 Pityke, 12.00 Méz-
ga család, 13.00 Franklin, 
14.00 Tesz-vesz város, 15.45 
Szuper négyes, 16.35 Miss 
BG, 17.25 Mickey egér ját-
szótere, 19.05 Sam, a tűzol-
tó, 20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 KiberMa, 21.25 Én 
vagyok itt!, 22.40 Odaát 
(amer.), 0.25 Az ígéret föld-
je (amer.)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.50 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.20 Honfoglaló, 14.10 
Végtelen szerelem (tö-
rök), 15.00 Hat nővér (spa-
nyol), 15.55 Rex felügye-
lő (olasz), 18.00 Híradó, 
18.35 Sorsok útvesztője 
(török), 19.30 Honfoglaló, 
21.45 Tóth János (magyar), 
22.20 Bérgavallér (ma-
gyar), 23.55 Moszkva tér 
(magyar)

Duna World
11.25 Az ezerkettedik éj-
szaka (magyar), 13.20 
Rondo, 14.15 Család-barát, 
15.50 Kék bolygó, 17.25 
Ízőrzők, 18.00 Gasztro-
angyal, 20.00 Szenes Iván 
ír ta Andreával, 21.00 Hír-
adó, 21.35 Ridikül, 22.35 
Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők k lubja , 13.55 
Építs házat , ü ltess fát!, 
14.30 Recept az élethez 
( lengyel), 16.25 A vi lág 
madár távlatból , 16.50 
Candice Renoi r (f rancia), 
17.45 A párbaj, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Aranyidők, 
21.30 Rain Man (amer.), 
23.40 Az élet örömei

Pozsony 2
12.05 Élő panoráma, 13.00 
Vannak még jó emberek, 
17.00 A tátrai csúcsok tör-
ténetei, 17.35 Mézga csa-
lád, 18.30 Esti mese, 19.50 
Híradó, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 21.20 Isten gyer-
mekei, 23.00 Bruce spring-
steeen

Markíza tv
9.55 Családi történetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.00 Rendőrök ak-
cióban, 16.00 Családi tör-
ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Felvég, al-
vég, 21.40 Jó tudni!, 22.40 
A prosti győzelme (német)

JOJ TV 
10.20  Igaz  tör téne tek , 
12 .30  Topsz tár ,  12 .50  X-
Faktor ,  14 .25  Rendőrök 
akcióban ,  16 .30  Híradó , 
17 .30  Nálunk,  o t thon , 
19 .00  K r i m i ,  19.30  H í r-
a dó ,  20.35  Veled  szép 
a  v i lág  (csehsz lovák) , 
22.30  A k i rá lyok  gyűrű -
je  (angol )

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 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
15.40 Marimar (mexikói), 
16.45 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.00 Exatlon Hun-
gary, 21.10 Legyen Ön is 
milliomos!, 22.25 Brooklyn 
(r-angol)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.15 Éjjel-
nappal Budapest, 13.30 
Drága örökösök (magyar), 
14.25 A mentalista (amer.), 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.05 Drága örö-
kösök (magyar), 20.05 
Barátok közt, 20.40 Éjjel-
nappal Budapest, 21.50 Az 
utolsó boszorkányvadász 
(amer.)

 RTL II
11.50 Pimaszúr átcuccol, 
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Konyhafőnök VIP, 18.20 
A gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 22.00 Való-
Világ, 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
11.30 Pityke, 12.00 Mézga 
család, 13.00 Franklin, 55 
Tesz-vesz város, 15.00 Sam, 
a tűzoltó, 17.25 Mickey egér 
játszótere, 20.15 Tuti gimi 
(amer.), 21.05 Családvarázs, 
21.25 Én vagyok itt, 22.40 
Odaát (amer.), 0.25 Az ígéret 
földje (amer.)

Duna tv
12.50 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.25 Honfoglaló, 
14.10 Végtelen szerelem 
(török), 15.10 Hat nővér 
(spanyol), 16.05 Rex fel-
ügyelő (olasz), 18.35 Sor-
sok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
Gyilkos sütik (angol), 21.55 
Julie kisasszony (angol)

Duna World
11.40 A száztizenegyes 
(magyar), 13.50 Öt konti-
nens, 14.20 Család-barát, 
16.25 Multiverzum, 16.55 
Folkudvar, 18.05 Gasztro-
angyal, 19.00 Pannon exp-
ressz,, 19.30 Reviczkyvel 
az erdőben, 21.00 Híradó, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.25 Re-
cept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Hegyi doktor (né-
met), 19.00 Híradó, 20.30 
Mit tudom én, 22.00 Útta-
lan utakon, 22.35 Maraton 
életre-halálra (amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.30 
Mozi, 17.15 Szlovák fal-
vak enciklopédiája, 18.00 
Mézga család, 19.50 Hír-
adó, 20.10 A család, 20.35 
Adam Sangala (szlovák), 
21.40 Oroszlánszív (amer.), 
23.15 Jazz

Markíza tv
10.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 11.55 Családi tör té-
netek, 13.00 NCIS (amer.), 
15.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.55 Családi tör té-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Har ry Pot ter és a 
tűz serlege (amer.), 23.35 
300 (amer.)

JOJ TV
12.35 Topsztár, 13.00 Dr. 
Csont (amer.) ,  15.00 94 
(amer.), 16.00 Rendőrök 
akcióban, 18.25 IQ Taxi, 
19.00 K r imi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Fakjú, tanár úr 
(amer.), 23.00 A hekker 
(amer.)



7

H O R O S Z K Ó P  Megmondják a csillagok

Növényvédelem
Télen is van teendőnk a kertekben

Eladó 170 kilós hízó! 
Telefon: 0915 343 546h u m o r - c s o k o r

– Tudtad, hogy a macska spirituális állat? 
– ??? 
– Kiereszti a karmát.
Az öreg paraszt kinn szánt a falu határában. Odamegy 
hozzá a szomszédja: 
– Hé, szomszéd, a felesége megszökött a kováccsal! 
Az öreg nem szól semmit, csak szánt tovább. 
– Hallotta, mit mondtam? Nem megy utánuk? 
Mire az öreg a válla fölött odaszól: 
– Előbb a munka, aztán a szórakozás!
Texasban új bolt nyílik. Egy riporter interjút készít a 
tulajdonossal: 
– Uram, gratulálok az új üzletéhez. Tulajdonképpen 
mit árulnak itt? 
– Fegyvert és trombitát – mondja a tulajdonos. 
– Érdekes párosítás. És melyikből vesznek többet, fegy-
verből vagy trombitából? 
– Hát úgy fele-fele arányban. 
– Hogyhogy? 
– Ha egy ember vesz egy trombitát, a szomszédja két 
napra rá vesz egy puskát…

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha ön vezető pozícióban 
van, akkor ezen a héten nem lesz igazán jó főnök. Sehogysem 
bírja elviselni, ha valaki ellentmond önnek. Ellenben, ha ön be-
osztott, akkor az éremnek éppen a mások oldalát kell majd meg-
tapasztalnia. Ne is erőlködjön, úgyis hiába küzd a főnöki zsar-
nokság ellen.
HALAK (február 21. – március 20.) Ezen a héten túl könnyen 
elragadtathatja magát akár a tetteiben, akár a szavaiban. Ezért 
érdemes elszámolnia magában tízig, mielőtt kimondja a vélemé-
nyét. Már amikor kimondja, akkor túlzásnak találhatja ugyanis. 
A tetteiről nem is beszélve. 
KOS (március 21. – április 20.) Megsértve érezheti magát, mert 
úgy találja, olyasvalaki került önnél sokkal előnyösebb pozíció-
ba, aki azt önnél jóval kevésbé érdemelné meg. Eszébe ne jusson 
azonban acsarkodni, vagy zsémbeskedni emiatt!
BIKA (április 21. – május 20.) Kicsit nyitottabbnak kellene len-
nie a párjával szemben, mert, ahogy viselkedik, az igazán köny-
nyen félreérthető. Csak próbálja meg önmagát beleképzelni a 
társa helyzetébe! Ha így tesz, akkor megértheti, hogy miért is 
viselkedik ő olyan féltékenyen önnel szemben. 

IKREK (május 21. – június 21.) Már rájött ön is arra, hogy nem 
érdemes olyanokkal vitatkoznia, akik nem hallják meg mások 
véleményét. Ma arra is ráébredhet, hogy amit tegnap még ön 
használt fel érvként valakivel szemben, azt ma az illető ön ellen 
fordíthatja. Van, aki képtelen elfogadni a kritikát. 
RÁK (június 22. – július 22.) Nagyon sok múlik a hozzáállásán! 
Ha eleve valami elegánsnak vélt cinizmussal és pesszimizmussal 
közelíti meg a dolgokat, akkor természetes, hogy a reménytelen-
sége igazolódni fog. Ha belegondol, akkor maga is belátja, hogy 
ez nem is lehetne másként. 
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nagyon akar bizonyí-
tani, szeretné megmutatni, hogy mire is képes valójában. De csak 
annyit vállaljon, amit tényleg képes is teljesíteni! A kitartó, lassú, 
megfontolt munka is elég ahhoz, hogy elismerjék a képességeit.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Ideje lenne egy kis pi-
henőt tartania. Próbáljon meg csak fél gőzzel dolgozni. Most 
olyan lazább időszak van, amikor ezt megteheti. Ha a végletekig 
kimeríti magát, annak komoly betegség lehet a következménye. 
Az immunerősítő pirulák persze használnak, de az alvást semmi 
sem pótolja.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Talán úgy érzi, me-
gint a padlóra került. Ám ennek a perspektívának is megvannak 
az előnyei. Egyrészt, hogy onnan már nincs lejjebb. Másrészt, 
hogy más szemszögből megvizsgálva a dolgait, mintegy nulláról 
indulva új utakat találhat az újrakezdésre. 
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Aki dolgozik, vagy 
tesz valamit, az óhatatlanul hibázhat is. Csak aki minden cse-
lekvéstől tartózkodik, lehet teljesen tökéletes. A baj tehát nem 
is abban van, ha valaki nem perfekt, hanem abban, ha képtelen 
elismerni, ha hibázott. Szerencsére önre ez nem jellemző. 
NYILAS (november 23. – december 21.) Szép nyugodt napra 
számíthat. Jó időszak ez arra, hogy végre behozza a lemaradásait, 
és elrendezze a dolgait a munkahelyén. Még az is lehet, hogy míg 
mások a szabadságukat töltik, ön tart fenn valamiféle ügyeletet 
a munkahelyén.
BAK (december 22. – január 20.) Néha nagyon borúlátónak tud 
mutatkozni, és ez a külvilág szemében talán úgy tűnhet, hogy ön 
egyenesen vágyja a fellegeket, szinte fél a naptól. Magának is be 
kell vallania: részben talán igazuk lehet. Ezen a héten azonban 
egy váratlan esemény mozdíthatja ki kellemes mélabújából.

Vonzó világ

A megfejtéseket minden hónap 15-éig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe  
(levélben, vagy e-mailben):

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

Januári számainkban közölt keresztrejtvények megfejtését
február utolsó számában közöljük!

Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Komárom
UHLIE – SZÉN

A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Viac druhov UHLIA – Többfajta SZÉN
Fabrikett

Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,

(Péter-kályha),
tűzhelyek és füstcsövek.

PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345

Ha úgy gondoltuk, hogy ja-
nuár a kertészkedés ubor-
kaszezonját jelenti, akkor 
tévedtünk. Habár ilyen-
kor kertünk még téli álmát 
alussza, ez nem jelenti azt, 
hogy mi is azt kell tegyük. 
Lássuk, melyek a januári 
teendőink!
Az egész év kertészkedésre 
legalkalmasabb hónapja a ja-
nuár. Ez a legideálisabb hónap 
arra, hogy gyümölcsfákat, 
virágzó- és árnyat 
adó fákat ültes-
sünk, a nyugalmi 
állapotban levőket 
megpermetezzük, 
megmetsszük, és 
felszámoljuk a 
gyomokat. Ez a 
legalkalmasabb idő 
arra is, hogy meg-
élezzük és megja-
vítsuk a kaszákat, 
fűnyírókat, fűré-
szeket, és más kerti 
szerszámokat.
Ha még megvan a vágott ka-
rácsonyfánk, ne dobjuk el. 
Inkább vágjuk le az ágait, és 
használjuk azokat takaróként 
a kényes, vagy korán virágzó 
növények számára. Az örök-
zöldek levágott ágai termé-
szetes takarók a növények 
számára a hideg időben. Az 
egyéves ültetésű növények 
különösen érzékenyek a téli 
időjárásra, ezért a tövük körül 
takarjuk őket fűnyesedékkel, 
falevelekkel. Ha napos és szá-
raz az idő, akkor hozzá lehet 
látni a gyümölcsfák törzsé-
nek a megtisztításához. A le-
hántolt kéregmaradványokat 
gondosan gyűjtsük össze és 
égessük el, mert alattuk nagy 
számban húzódnak meg be-
tegségek spórái és az áttelelő 

kártevők tojásai. Ezeket az 
ágakat újra lehet hasznosítani 
a komposztban, vagy felap-
rítva talajtakaróként tehetnek 
további szolgálatot.
Ha úgy gondoljuk, hogy gyü-
mölcsfákkal vagy néhány 
virágzó és árnyas fával sze-
retnénk gazdagítani a kertet, 
akkor januárban van itt az ide-
je annak, hogy kiválasszuk és 
elültessük őket. Sok kertészet 
értékesíti ilyenkor, a tél folya-

mán, az ilyen fák kollekcióit, 
így csak ki kell választanunk 
a legjobbakat a bőséges kíná-
latból. Ezenfelül, mivel a fák 
nyugalmi állapotban vannak 
ilyenkor, a visszaesés való-
színűsége igen csekély. Mel-
lesleg, amikor gyümölcsfákat 
választunk, feltétlenül kérdez-
zük meg a kertészet ügyeletes 
szakemberét, hogy milyen faj-
tákat ajánlatos termeszteni a 
mi övezetünkben, és olyan fa-
fajtákat válasszunk, amelyek 
a legjobb minőségű termést 
ígérik.
A januári hónap a legalkal-
masabb a rózsák kiválasz-
tására és telepítésére is. Ha-
sonlóképpen, örökzöldeket és 
lombhullató cserjéket is lehet 
bármikor ültetni, amikor a hő-
mérséklet fagypont felett van.

A tél eleje a megfelelő idő 
arra, hogy megpermetezzük a 
növényeket, így megelőzhet-
jük telet átvészelő rovarok és 
betegségek által okozott káro-
kat. A kombinált mész, kén és 
olaj vagy réz összetételű per-
metezőszer a leggyakrabban 
használt téli kezelés. Ne per-
metezzünk, ha a hőmérséklet 
fagypont alatt van, vagy ha 
esik az eső, illetve erős szél 
fúj. Permetezzünk a használa-
ti utasításnak megfelelően.
Meg kellene metszeni a nö-
vényeket? A januári hónap 
megfelelő a lombhullató fák 
és cserjék megmetszésére. 
A gyümölcsfákat és a virág-
zó, valamint az árnyas fákat 
meg lehet metszeni ilyenkor. 
Ne metsszünk meg olyan ta-
vasszal virágzó növényeket, 
mint a birs, az aranyvessző, 
gyöngyvessző (spirea), stb., 
mert ezzel eltávolítjuk ezek 
tavaszi virágait. Ha szüksé-
ges, metsszük meg ezeket vi-
rágzás után.
Ha nem ellenőriztük a ker-
tet az utóbbi időben, akkor 
tegyük meg most. Nem is 
gondolnánk, hány féle gyom 
virágzik és termel magvakat 
ilyenkor. Szabaduljunk meg a 
gyomoktól, mielőtt azok mag-
vai szétszóródnának a kert-
ben. Sok gyomnövényfajta 
képes magvak ezreit termelni, 
és ha most nem lépünk közbe, 
a következő években harcol-
hatunk ellenük.
Akik már tél elején elkezdték 
a madárkák etetését, ne fe-
ledkezzenek meg arról hogy 
a madáritatót és madáretetőt 
folyamatosan töltsék fel.
 –ezm–
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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

Üzleteinkben mindent megtalál, amire szüksége van
és amivel örömet szerezhet szeretteinek!

Notebookok, számítógépek, kasszagépek, nyomtatók 
 eladása és javítása. 

 * Adatmentés * * Vírusírtás * Szoftveres karbantartás*
Aplico+

Komárom * Munka utca 25. 
Tel.: 7704 310. 

Minden kedves ügyfelünknek
eredményekben gazdag,

békés új esztendőt kívánunk!

2019-ben is
az önök

szolgálatában!

2019-ben is az önök
legnagyobb tapasztalattal

rendelkező cégeként
állunk a szolgálatukra.

Boldog új évet!

Árnyékolás-
technika
és szerviz

Tel.: 0917 381 073

Redőnyök * reluxák
* szúnyoghálók * 

ablak-
és ajtószerviz is!

Eladók
hízók élve,

vagy hasítva
(120-220 kg).

Telefon:
0908 133 315

Rekom & EvyTom
Rekonštrukcia bytov

Lakásfelújítás
Tel.: 0948 622 051  

Karácsonyi vásárlói versenyünk nyertesei:
1. díj LG 4K ultra HD smart TV – Kovács František, Megyercs 
* 2. díj Catler kávéfőző – Bugyinszká Kornélia, Bátorkeszi * 
3. díj ECG mosogatógép – Bogárová Katarína, Marcelháza * 
4. díj elektromos grillező – Szűcs Štefan, Marcelháza * 4. díj 
Bosch porszívó – Petr Sklenář, Ógyalla 

A gútai

GÚTA
Mély (Hlboká) utca 1.

2019
legnagyobb meglepetése:

3D nyomtatás!

a 2019-es évben is meglepetések
sorával várja kedves ügyfeleit!

Kárpitos munkát vállalok. 
Vykonávam čalúnnické práce.

Telefon: 0905 977 104.
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A Dunatáj receptkönyvéből

Rakott csirkemell
Hozzávalók:

A tésztához:
6 tojás
12 dkg porcukor
10 dkg liszt
8 dkg darált dió
6 g sütőpor
2 ek víz
A krémhez:
8 dl tej
5 tojássárgája
2 csomag vaníliás 
pudingpor
3 evőkanál liszt
25 dkg kristálycukor
10 dkg olvasztott csokoládé
25 dkg vaj
15 dkg margarin

2 vaníliás cukor
Továbbá:
háztartási keksz
2 dl tej
0,5 dl rum

Eta (díjnyertes) szelete

Elkészítés:
A tojásfehérjéket kemény habbá verjük csipetnyi sóval, tojások 
sárgaját kevertetjük a cukorral, vízzel majd hozzákeverjük a 
diót, lisztet, sütőport és a tojásfehérje kemény habját. A masz-
szát egy 30 × 40 cm-es, sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk, 
majd 20 perc alatt megsütjük. Még langyosan lehúzzuk a sütő-
papírt és hagyjuk kihűlni. Két darab diós tésztát sütünk.
A krémhez a tejben elkeverjük a tojássárgákat, a pudingporokat 
és a lisztet, majd kis lángon sűrűre főzzük és mikor levesszük 
a tűzről hozzákeverjük a kristálycukrot és a vaníliás cukrot. Ha 
kihűlt, hozzáadjuk a vajat, margarint, majd robotgéppel habo-
sítjuk. A krémet kettévesszük, és az egyik felébe belekeverjük 
az olvasztott csokoládét.
A kihűlt diós tésztára rásimítjuk a sárga krémet, rátesszük a tej-
ben és rumban áztatott háztartási kekszet, erre simítjuk a csokis 
krémet majd ráhelyezzük a másik diós tésztát, melynek a tetejét 
vékonyan megkenjük krémmel. Berakjuk a hűtőbe dermedni, 
majd bekenjük csokimázzal és fehér csokival.
Szép magas szeleteket kapunk, kiadós sütike, az íze hasonlít a 
tojáslikőrhöz és nem túl vajas.

Elkészítés:
A tojásokat tálba tesszük, hozzáadjuk a lisztet, összekeverjük, 
hozzáadjuk a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, jól összedolgozzuk.
A csirkemellet alaposan megmossuk, lecsepegtetjük, majd fel-
szeleteljük. A kisebb leeső darabokat is fel fogjuk használni, 
ezek jók a hézagok kitöltésére.
A tepsit kiolajozzuk, szeletelt baconnal kirakjuk az alját.
Kanállal egy kevés tejszínes szószt öntünk rá.
Rátesszük a csirkemellek felét, teszünk rá reszelt sajtot, elszór-
juk rajta a kockákra vágott bacont.
Locsoljuk meg egy kevés szósszal, majd erre tegyük a gépson-
kát, amit betakarunk a maradék csirkemellel.
Ezt leöntjük a maradék szósszal, és rátesszük a tetejére a reszelt 
sajtot.
Lefedjük alufóliával és 200 °C fokra előmelegített sütőben 30 
percig sütjük. Ekkor levesszük róla a fóliát, és visszatoljuk 20-
30 percre, amíg szép piros nem lesz rajta a sajt. (Igazából en-
ged egy kevés folyadékot a csirke, amit egy kanál segítségével 
leszedhetünk róla. Én nem szoktam, mert elenyésző a mennyi-
sége).
El is készült a mennyei finom rakott csirkemell.

A kolozsnémai nyugdíjasotthon lakói számára a múlt év 
végi ünnepek gazdagítását a környező falvakban ill. vá-
rosban tevékenykedő civil-polgári szféra biztosította. A 
hónap minden hetében újabb és újabb látogatókat kap-
tunk, akik kultúrműsorukkal és az általuk készített aján-
dékokkal lepték meg az otthon lakóit

Luca napján a 

Emberségből jeles

lakszakállasi asz-
szonykórus éne-
kelt majd a hét 
szombatján a 
Krisztus szere-
tete egyházának 
gútai csoportja 
adott elő egyhá-
zi énekeket. A 
csicsói Gyöngy-
koszorú énekkar 
és a kolozsnémai 

nyugdíjasklub női kara karácsonyi énekekből válogatott dara-
bokkal lepte meg a kultúrtermükben egybegyűlt lakókat. Az 
otthonban 90 főről gondoskodnak. Tudván ezt az „Érsekújvári 
angyalok”, Haulíková Adriana sponzorálásával és vezetésével 
december 21-én látogatott el Kolozsnémára, ahol az ott lakók-
nak ajándékcsomagot nyújtott át. Szenc városának környékén 

Jana Galatová, 
Veronika Slne-
ková és Sloboda 
Szilvia szerve-
zésében olyan 
civil kezdemé-
nyezés indult 
el, amely több 
mint 600 darab 
cipősdobozban 
szeretetcsoma-
got készített, 
ebből a kolozs-

némai otthon lakói is részesültek. Ezeket az ajándékcsoma-
gokat december 24-én a karácsonyi ünnep estéjén adták át 
lakóknak.
A szépkorúak és otthon alkalmazottainak nevében szeretet-
teljes köszönetüket tolmácsoljuk minden jószívű embernek, 
akik karácsony szent ünnepét boldoggá tették számukra.

Pint Tibor mérnök

IX. Gútai
Háromkirályok
Futóverseny

S
Z
U
D
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Amikor Zsélyi Zoltán maratoni futó kilenc évvel ezelőtt először szervezte meg a gútai Három-
királyok futóversenyét, talán még maga sem hitte, hogy kezdeményezése egy évtizeden belül 
felkerül a nemzetközi atlétikai megmérettetések jegyzékére. A múlt héten szombaton megren-
dezett IX. futáson öt ország (Szlovákia, Ausztria, Csehország, Magyarország és Oroszország) 
atlétája – Angyal Attila hadtörténeti múzeumának jóvoltából –több, mint kétszáz futója raj-
tolt el a hagyományos ágyúlövésre.
A különböző távon rajtolók 
végig haladtak a város utcáin, 
majd a maratoni távon futók, 
illetve a váltófutás résztvevői a 
Vág-Duna töltése mellett Vág-
füzes és Kava érintésével ér-
keztek vissza a célba. Az idei 
futáson a legidősebb atléta a 
hetvenegy éves zsolnai Simon 
Alexander és a hetvenéves 
garamtolmácsi Seidlová Eva 
voltak. Ezúttal sem hiányzott a 
budapesti Gulyás Zoltán, aki a 
félmaratoni távot egy kamasz-
korú mozgássérült fiatalember-

rel tette meg. Az általános 
értékelésnél a versenyzők 
kiemelték a szervezők 
és az őket segítő önkén-
tesek kiváló munkáját, 
elsősorban Zsélyi Zoltán 
és felesége Katalin rejtett 
képességeit, mivel hoszú 
idő óta a nap hangulatá-
hoz illő havazást is „be-
biztosították”… 

EGYÉNI
EREDMÉNYEK:

Félmaraton Nők-18 1. 
Bozsiková Zuzana (Ja-
níky), 02:04:23 * 2. Bíró 
Flóra (Felsőpatony), 
02:12:44 * nők – 31 1. 
Polohová Zuzana (Po-
zsonyivánka), 01:33:51 * 

2. Makovics Dóra (Budapest), 
01:41:57 * 3. Horváth Ildikó 
(Esztergom), 01:42:08 * nők-41 
1. Lenghartová Daša (Felsőzél-
le – Horné Zelenice), 01:53:06 * 
2. Kolárovská Eva (Komárom), 
01:53:50 * 3. Sándor Éva (Csi-
lizradvány), 02:08:15 * Fél-
maraton, férfiak – 18 1. Skala 
Tomáš (Holics), 01:24:35 * 2. 
Pavuk Marek (Léva), 01:26:45 
* 3. Kiapeš Adrián (Losonc), 
01:28:12 * férfiak – 31 1. Papp 
Ferenc (Felsőszeli), 01:24:50 
* 2. Daniš Dušan (Losonc), 
01:28:40 * 3. Felis Lukáš (Po-
zsony), 01:34:05 * férfiak – 41 
1. Škerlanec Dušan (Nyitra), 
01:32:06 * 2. Koudelka Draho-
mír (Pyšely – CZ), 01:36:25 * 
3. Domonkos László (Nagyszar-
va), 01:37:31 * férfiak – 51 1. 
Zdechovan Vladimír (Losonc), 
01:34:31 * 2. Tücsök Róbert 
(Dunamocs), 01:46:32 * 3. Ki-
rály Mátyás (Bős), 01:48:44 
* férfiak – 61 1. Nagy Viliam 
(Garamtolmács), 01:34:43 
* 2. Alasztics Gyula (Győr), 
01:44:42 * 3. Pavol Peter (Igló), 
01:45:40 * Maraton, nők – 36 
1. Maráz Zsuzsanna (Eszter-
gom), 03:23:07 * 2. Butoraco-
vá Ivana (Eperjes), 03:29:01 
* 3. Pidl Renáta (Nagybajcs), 

03:38:57 * nők – 51 1. Seidlová 
Eva (Garamtolmács), 04:31:30 
* Maraton, férfiak-18 1. Vörös 
Róbert (Nyárasd), 03:42:10 * 
2. Szabados Gergely (Kecske-
mét), 04:13:29 * férfiak – 31 
1. Peyer Zoltán (Budapest), 
02:57:32 * 2. Krč Tomáš (Gid-
rafa – Budmerice), 03:08:59 
* 3.Gutrai Krisztián (Zselíz), 
03:11:59 * férfiak – 41 1. Pa-
vuk Marián (Léva), 03:05:38 * 
2. Kováč Tibor (Lucatő – Luča-
tín), 03:09:59 * 3. Náray Balázs 
(Budapest), 03:18:32 * férfiak 
– 51 1. Polončák Ján (Sztrop-
kó), 03:16:40 * 2. Lešták Peter 
(Pozsony), 03:37:14 * 3. Petri-
kovič Roman (Turdossin – Tvr-
došín), 03:41:45 * férfiak – 61 
1. Budinský Imre (Érsekújvár), 
03:55:37 * 2. Garay Kamil 
(Nagytapolcsány), 03:59:51* 
3. Láng István (Göd), 04:00:38 
* Maratonváltó: 1. Beháme.
sk Szenc – Páleník Ervin, Bla-
ho Miloš, Hupko Štefan, Pršek 
Henrich, 02:59:23 * 2. MŠK 
Garamszentkereszt – Vladi-
mír Trhan, Daniel Matis, Fran-
tišek Belohorec, Michal Val-
kovič,03:06:09 * 3. Ógyallai 
futók 1 – Matej Hamran, Juraj 
Kraus, Peter Halász, Benjamín 
Hamran, 03:08:13.

Hozzávalók / 4 adag:
1 kg csirkemell filé
100 g bacon – füstölt
20 g bacon – kockára vágott, füs-
tölt
50 g gépsonka
200 g trappista sajt (reszelt)

A szószhoz:
2 db tojás (közepes, „M”-es mére-
tű)
200 ml főzőtejszín (15-20%-os)
100 g búzaliszt (BL55)
só
feketebors (őrölt)
1 evőkanál extra szűz olivaolaj



10

L A B D A R Ú G Á S
Nem lesz baj az utánpótlással

Múlt évi utolsó számunkban megkezdtük a komáromi KFC utánpótlás csapatainak értékelé-
sét. Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a sportklub vezetése kellő figyelmet fordít a legki-
sebbektől az idősebb ifik utánpótlás-csapatainak nevelésére, ami alapfeltétele annak, hogy a 
későbbiek során is a felnőtt csapat gerincét komáromi játékosok alkossák. Azok, akik hamaro-
san a II. ligás csapatban is pályára léphetnek, az ifjabb és idősebb ifik gárdájából kerülnek ki. 

Fiatalabb ifi – U17
Fiatalabb ifik  serdülőcsapata a nyári felké-
szülést 18 mezőnyjátékossal és 3 kapussal 
kezdte meg. Az előző szezonból maradt hét 
2002-es születésű játékoshoz csatlakozott 
nyolc, az U15-ös csapatból kiöregedett játé-
kos és három új társat is fogadhattak az öl-
tözőben.
Az őszi szezon legfiatalabbja 
a komáromi volt a hazai lab-
darúgás olyan hagyományos 
egyesületeit felvonultató me-
zőnyben, mint a pozsonyi Inter, 
Vágbeszterce, Puhó, Szakolca, 
Ligetfalu vagy az aranyosma-
róti-verebélyi VioN csapata, 
ezért mindenképpen egy éssze-
rű célt kellett maguk elé kitűz-
niük: megszokni a II. liga által 
diktált tempót és összeková-
csolni a csapatot. A legénység 
egyre összeszokottabbá vált, 
fokozatos játékbeli fejlődést 
felmutatva kezdték felvenni 
az elvárt játékritmust és mér-
kőzésről mérkőzésre, jobbnál 
jobb benyomást keltettek. Ez 
egyelőre a nyugat-szlovákiai 
másodosztály B-csoportjának 8. helyére volt 
elég, 3 győzelem, 11 vereség és 22:42-es gól-
arány kíséretében. A csapat legjobb góllövőjé-
nek a hatgólos Nagy Viktor bizonyult.
Bár a 14 lejátszott forduló során a fiúk – saj-
nos – többször is osztálynyi különbséggel 
maradtak alul, a legfájóbbként mégis az Inter 
otthonában elszenvedett fordulatos, 5:4-es 
vereség marad meg emlékezetünkben, mikor 
előbb 2:0-ról sikerült egyenlíteniük, majd 
3:2-ről 3:4-re alakították az állást, de a mér-
kőzés végjátéka már nem róluk szólt. Mind-

három győzelmük a táblázaton mögöttük 
elhelyezkedő klubok ellen született, melyek 
közül a Vágbesztercén elért 5:1-es győzelem 
eddig a legnagyobb sikerélményük, amikor 
minden téren felülmúlták ellenfelünket. Mi-
vel csapatuk sorsa nagyban függ az U19-es 

kategória szereplésétől, az U17-esek közül 
több játékosuknak alkalmi, vagy stabil csa-
pattagként kellett a legfőbb utánpótláskate-
góriát kisegítenie.
A téli felkészülés január 7-én kezdődik és 
másnap egy ötnapos edzőtáborba utaznak, 
míg végül itthon fejezik be a felkészülést. 
A tél folyamán szeretnék 3-4 játékos KFC-
hez csábításával megerősíteni a keretet. 
Tavasszal a cél mindenképpen a rájátszás 
csoportjának az első 3 hely valamelyikén 
végezni.

A legidősebb utánpótláskorosztályra kettős fel-
adatkör hárul. Ebből kifolyólag teljesítménye 
is két szempont alapján kerül megítélésre: egy-
részt a nyugat-szlovákiai bajnokság másodosz-
tályában való megmaradásért szükséges ered-
ményeket elérnie, másrészt minél több játékost 
kell a felnőtt csapat számára kinevelnie.

Az őszi periódus kezdete nem sikerült fénye-
sen, hiszen az első hét fordulóban mindössze 
egyetlen pontot szereztek. Ráadásul az U19 
első számú, és egyben a felnőttek harmadik 
számú kapusa, Juhász Adalbert Áron súlyos 
sérülést szenvedett.  Rá az őszi fordulók során 
nem számíthattak. A következő hét fordulóban 
három győzelmet arattak és négy meccsen ve-
reséget szenvedtek. Súlyos és szoros vereségek 
egyvelege közül a Vágbeszterce utánpótlása 
elleni kettős vereség a legaggasztóbb, hiszen 
a Vág-parti csapat a komáromiakkal azonos 
pontszámmal áll a táblán. A három győzelmük 
közül a Nagytapolcsány 10:1-es kiütése volt a 
legmarkánsabb, de a legfontosabb sikerélményt 
mégis Szakolca 2:1-es felülmúlása hozta, mivel 
a két csapatot tizenkét pont választja el egy-

mástól a tabellán. A csapat legeredményesebb 
góllövője Palacka Matej volt, aki 8 találatot 
szerzett.
Az U19 legfontosabb feladata, hogy minél több 
tehetséget készítsen fel a felnőtt csapat diktál-
ta elvárások szerint, és megfelelő utánpótlást 
nyújtson. Az ősz folyamán az U19-hez frissen 

igazolt vagy a KFC 
„szamárlé t rá já t” 
végigjáró játékosok 
közül Kiss Tamás, 
Palacka Matej, 
Szabó Áchim Le-
vente, Jokel Filip, 
Kováč Martin és 
Beke Zsolt került a 
felnőttcsapat mér-
kőzésnapi keretébe, 
illetve mutatkozha-
tott be bajnoki vagy 
kupamérkőzésen.
A klubban végzett 
utánpótlásnevelés 
egyik legfontosabb 
és leghálátlanabb 
mutatója az U19 
eredményessége. 
A mai labdarúgás 
bizonyos játék-
szerepekben már 
e korcsoportban is 
felkészült labdarú-

gókat követel meg, viszont a kimagasló tehet-
ségeik a jobb kvalitású körülmények ígéretében 
rendszerint magasabban jegyzett utánpótlás-
képző-intézményekben folytatják fejlődésüket, 
még mielőtt a serdülő, vagy felnőttcsapatuk 
közelébe kerülnének. A tehetségnevelés mi-
nőségének állandó emelése érdekében elen-
gedhetetlen, hogy az U19-es csapat tartós ver-
senykörülmények között érlelődjön. Tavaszra a 
minimális elvárás a másodosztályban való ma-
radás kiharcolása, ehhez a jelenlegi 21 fős já-
tékosállomány mellé egy-két új „szerzemény” 
érkezése is várható. 
A csapat az U17-es korosztállyal együtt kezdi 
meg felkészülését, beleértve az ötnapos edző-
tábort is.
 -hajabács-

Télen is pattog a labda...
Első alkalommal rendezte meg a TJ Dynamo Akadémia Örsújfalu azt a nemzetközi, kará-
csonyi focitornát, amely 2018. december 15-én a csallóközaranyosi sportcsarnokban kapott 
helyet. Az esemény a 2008-, 2009-, 2010-ben született tehetséges gyerekfocisták színvonalas 
sportfesztiválja volt.

Sándor Alfréd, a TJ Dynamo Akadémia Örsújfalu alapítója elégedetten nyilatkozott az ese-
mény kapcsán. Elmondása szerint azért van szükség az ilyen tornákra, hogy a legkisebb fut-
ballistákban is elültessük a pozitív küzdőszellemet, a közösségben való természetes szereplést 
és persze azt is, hogy így bizonyítsák edzésbeli szorgalmukat a szép számmal megjelent nézők 
és szülők előtt. A torna végeredménye:
A tornagyőztes, első helyezett 
Bábolna csapata, a második a 
Dynamo „A”, harmadik Hetény. 
Őket követték Koppánymonos-
tor és a Dynamo „B” csapatai. 
A gólkirály a Dynamo „A” csa-

pat csatára – Lakatos Zoli lett, 
a legjobb kapus Koczkás Ádám 
Bábolna csapatából, a legjobb 
játékos pedig a koppánymonos-
tori Dikász Alex lett.
A mintegy 80 kisfocista remek 

sportélménnyel lett gazdagabb, 
de a közel 200 néző is vastaps-
sal köszönte meg a szervezők 
és támogatók első, hagyomány-
őrző karácsonyi focitornájának 
megrendezését.

15. NEMESÓCSAI ÖREGFIÚK TEREMTORNÁJA
Másfél évtizedes hagyománya van annak, hogy a nemesócsai öregfiúk telente megrendezik 
saját teremfoci-tornájukat, amelynek a múlt év utolsó napjaiban az ekeli sportcsarnok adott 
helyet. A tornán négy csapat – Nemesócsa A, Nemesócsa B, Gellér, D.A.P. (Mezőgazdasági 
Vállalkozók Szövetkezete) – lépett pályára.

Eredmények:
Nemesócsa A – DAP 0:7 góllövők: Dobai 4, 
Svoreň 2, Palika * Nemesócsa B – Gellér 7:8 
góllövők: Hencz 4, Ledeczki Imre 3, illetve Zsi-
do Zoli 2, Vendég 2, Számel 2, Végh, Zsido Roli 
* DAP – Nemesócsa B 6:6 góllövők: Susányi 3, 
Svoreň 2, Dobai, illetve Ledeczki Imre 4, Hencz, 
Marton * DAP – Gellér 7:2, illetve Susányi 2, 
Svoreň 2, Dobai 2, Palika – Zsido Zoli, Végh * 
Nemesócsa A : Nemesócsa B 9:7, góllövők: Le-

deczky Vince 3, Gubien 3, Viczena 2, Ledeczky 
Tihamér – Hencz 3, Ledeczki Imre 3, Marton * 
Nemesócsa A – Gellér 7:2, góllövők: Ledeczky 
Vince 5, Gubien 2 – Zsido Roli 2.
A táblázat alapján 1. D. A. P. 7 ponttal, 2. Ne-
mesócsa A 6 ponttal, 3. Gellér 3 ponttal, 4. Ne-
mesócsa B 1 ponttal. A legjobb kapus címét Si-
mon Zsolt (DAP) érdemelte ki, a legjobb játékos 
és a legeredményesebb góllövő Ledeczki Imre 
(10 gól) volt. Ledeczki Imre

U19

A csoport:
Szilos – Lakszakállas 1:1 góllövők: Micha-
lina – Csápai * Nagykeszi – Dunamocs 1:2 
góllövők: Szigeti, illetve Vida és Gula * Szilos 
– Dunamocs 3:2 góllövők: Michalina, Pivo-
da (2), illetve Varró és Horák * Bátorkeszi – 
Lakszakállas 5:1 góllövők: Oláh (3), Szalai és 
Bora, illetve Császár * Szilos – Bátorkeszi 1:0 
góllövő Michalina * Dunamocs – Lakszakál-
las 4:2 góllövők: Vida, Varró (3), illetve Csápai 
és Császár * A csoport tabelláján 1. Szilos (7 
pont), 2. Dunamocs (6 pont), 3. Bátorkeszi (3 
pont), 4. Lakszakállas (1 pont)

B csoport:
Izsa – Vágfüzes 3:0 góllövők: Simon, Konc, 
Procházka * Dunaradvány/Marcelháza B 
– Újgyalla 2:1 góllövők: Sándor (2), illetve 
Gábor * Izsa – Újgyalla 1:3 góllövők: Simon, 
illetve Németh 2, Szabó * Dunaradvány/Mar-
celháza B – Vágfüzes/Kava 3:0 góllövő: Kósa 
3 * Izsa – Dunaradvány/Marcelháza B 2:3, 
góllövők: Simon, Mikle, illetve Galogh, Mol-
nár és Farkas * Újgyalla – Vágfüzes/Kava 5:0 
góllövők: Németh, Kelko, Habara, Gábor és 
Kajan. A csoporttáblázatban 1. Dunaradvány/
Marcelháza B (8 pont), 2. Újgyalla (6 pont), 3. 
Izsa (3 pont), 4. Vágfüzes/Kava (0 pont). A 7.-8. 
helyért: Lakszakállas –Vágfüzes/Kava 6:4 gól-
lövők: Császár 5, Filko, illetve Czukár 3, Tokár 
* az 5.-6. helyért Bátorkeszi – Izsa 0:1 góllövő 
Procházka * az 1. középdöntőben Szilos – Új-

gyalla 1:3 góllövők: Géč, illetve Kajan, Holub 
és Pivoda * a 2. középdöntőben Dunaradvány/
Marcelháza B – Dunamocs 0:4 góllövők: Tóth, 
Varró, Nagy és Dolník * a 3.-4. helyért Szilos 
– Dunaradvány/Marcelháza B 1:3 góllövők: Pi-
voda, illetve Balogh 2, Kósa * az 1.-2. helyért 
Újgyalla – Dunamocs 0:1 góllövő Varró.
A végső táblázatban 1. Dunamocs, 2. Újgyal-
la, 3. Dunaradvány/Marcelháza B, 4. Szilos, 5. 
Izsa, 6. Bátorkeszi, 7. Lakszakállas, 8. Vágfü-
zes/Kava. A torna legjobb góllövője Császár 
Zsolt lett, a legjobb játékos címét Paluška Mi-
lan érdemelte ki, a legjobb kapus címét pedig 
Labuški Alex érdemelte ki.

26. Őszi Péter emlékverseny
Gólözön fogadta az érdeklődőket a gútai vá-
rosi sportcsarnokban az Őszi Péter emlék-
versenyen, amelyen két csoportban, kilenc 
csapat küzdött a győzelemért.
A kétszer tízperces küzdelmekben remekeltek  
a negyediek, akik lényegében rajt-cél győ-
zelmet arattak. Az egyik játékos, Gőgh Zsolt 
elmondása szerint a negyedieknek sikerült a 
tornagyőzelem, míg a második helyen az Elit 
osztag, a harmadikon pedig a gútai Colo Colo 
csapat végezett. A torna legjobb kapusa Szobo-
nya Dávid (Gúta), a legjobb góllövője Bombicz 
Ádám (Negyed) és a legjobb játékos Kalmár 
Gyula (Negyed) lett.

KOMÁROMI VÁROSI TEREMFOCI
7. forduló: Barracuda – 
Torpedo Vodka 16:2 gól-
lövők: Laboda 5, Szénási 
3, Pivoda 2, Gagič 2, Beke 
2, Kürthy, Senkár – Petrók, 
Árvai * Aktiv Siv. Roh. 
Csigák – Bauring City 3:5 
góllövők: Nagy, Kováč, Po-
lischuk – Bottyán 2, Lérant, 
Géč, Kováč * B. Diamonds 
– Amfora 0:5 (KO).
8. forduló: Aktiv Siv. Roh. 
Csigák – Torpedo Vodka 

15:2 góllövők: Turza 3, Ko-
váč 3, Janík 2, Polischuk 2, 
Nagy 2, Csicsó, Paluška, 
Mészáros, illetve Zobák, Gál 
*  Diamonds – Barracuda 
4:7 góllövők:  Kurucz 2, He-
gedűs, Varga, illetve Németh 
3, Pivoda 2, Cong, Beke * 
Bauring City – Amfora 3:6 
góllövők: Beke, Bottyán, 
Obert, illetve Szabó 3, Szi 2, 
Palacka.
9. forduló: Barracuda – 

Aktiv Siv. Roh. Csigák 8:3, 
Cong 2, Kürthy 2, Szénás 2, 
Pivoda, Laboda – Csicsó, 
Sukola, Mészáros * Amfo-
ra – Torpedo Vodka 12:5, 
Németh 5, Szabó B 3, Szi 
2, Töltési, Benyó, Szabó M 
– Rigó 3, Krajčír, Gál * Ba-
uring City – B. Diamonds 
6:9, Kováč 2, Beke, Matič, 
Obert, Sýkora – Csintalan 2, 
Kurucz 2, Taibl 2, Hegedűs, 
Vörös, Havlitus.

TÉLI JÁRÁSI FOCITORNA
A múlt év utolsó napjaiban rendezték meg a naszvadi sportcsarnokban a Szlovák Labdarú-
gószövetség járási tornáját, amelyen nyolc csapat indult. A torna két csoportban kezdődött és 
mindenki-mindenkivel megküzdött a pontokért.
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TÉLI ÚSZÁS KOSÁRLABDA
MBK Handlová – MBK Rieker COM-therm Komárom

82:68 (15:28, 37:47, 50:64)
Az első negyed elején még tartották a komáromiak a lépést a 
vendéglátókkal, ám az újbányai csapat fokozatosan átvette az 
irányítást. Sajnos, a játékidő 4. percében már 7:2-re elhúzott a 
bányászcsapat, amely két perccel később már 17:7-re vezetett.

A második negyed sem hozott megnyugvást, az újbányaiak folya-
matosan élvezték a pályafölényt, s ennek következtében 40:27-re 
módosult a két csapat közötti különbség. Ha a vérmes remények 
nem is váltak valósággá, a 47:30-as eredmény azt jelezte, hogy 
a kezdeti nehézségek után kezd magára találni a komáromi csa-
pat. A második félidő elején nem csupán sikerült csapatunknak 
ledolgozni a hátrányát, de 52:52-es állással egyenlíteni tudtak, 
sőt Goodman révén 52:54-re átvették a vezetést is. Ezután fej-fej 
mellett folyt a harc. A 63. percben Hunter 63:63-ra módosította 
a találkozó állását. Sajnos az újbányaiak ismét erőre kaptak és  
győzelemmel zárták a negyedet. Az utolsó játékrész irama azt bi-
zonyította, hogy a komáromi kosarasok taktikája, technikája jó, 
viszont felfutásaik lassúk, tétovák. Ezen lehet segíteni, de kemény 
edzésekre lesz szükség.
Komárom pontszerzői: O’Reilly 13, Jankovič 12 (négy három-
pontos), Delič 12 (5 lepattanó), Goodman 8 (5 lepattanó), Bolek 8, 
Hunter 7 (6 lepattanó), Hlivák 5, Miloševič 3 (7 gólpassz).

Lelkes segítői akadtak a komáromi téli úszóknak, 
akiknek a száma még mindig nem növekedik kellő-
képpen. A gútai sportemberek segítségére is szük-
ség volt ahhoz, hogy az idei karácsonyi úszáson ne 
okozzanak számbeli csalódást a parton „cidriző” 
érdeklődőknek. A komáromi téli úszáson – immár 
hagyományosan – Keszegh Béla, Komárom pol-
gármestere is részt vett. A Vág +3 fokos vizében 
való fürdőzést Ryšavý Baltazár (Boldi) vezetése 
alatt. A már hagyománnyá vált úszást a komáromi 
Extrém Sportok Klubja szervezte.

Karácsonyi  
és szilveszteri csobbanás  
a Vág vizében

Tizenkettedik alkalom-
mal került sor az óév 
utolsó napján a gútai 
Vág-Duna hídnál a szil-
veszteri téli úszásra. Igaz, 
becsúszott egy kis szer-
vezési hiba, elmaradtak 
a számukra oly kellemes 
jégtáblák, a hó és a 0 oC-t 
megközelítő vízhőmér-
séklet. Ennek ellenére 
mindenkit meglepett az 
új téli úszók keresztelője, 
hiszen először fordult elő, 
hogy egyszerre négyen is 
„előkóstolót” kaptak a 
Vágduna vizéből. Először 
az ifjúságfalvai Gönczöl 
Tibor, majd neje, Gönczöl 
Gabriella kapott a „ke-
resztvízből”, majd Szabó 
René és Visnyei Tamás 
ölthette magára a gútai 
Rozmárok mezét. A gútai 
téli úszók január 13-án 
pozsonyban hódítják meg 
a vén Dunát.

Maraton a Selye János Gimnáziumban
Tizedik alkalommal került megrendezésre a már hagyományosnak mondható 24 órás röp-
labda-találkozó a Selye János Gimnázium tornatermében. A rendezvény szervezését idén 
is Fiala Andrea tanárnő és Gyurenka István tanár úr vállalta fel. A tanárnő a játékosokat 
úgy osztotta be tíz csapatba, hogy minden csapat nagyjából azonos játékerőt képviseljen. 
A torna során különböző színű csapatok mérték össze tudásukat, játékkedvüket.
A találkozót Keszegh Béla, Komárom vá-
ros polgármestere, Konczer József mérnök, a 
Com-therm vállalat képviselője és Andruskó 
Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója nyi-
totta meg. Először az iskola öregdiákjai mérkőz-
tek meg egymással, majd a fiatalok következtek. 
A meccsekkel párhuzamos időben érkezett meg 
a Szülői Szövetség által támogatott pizzaszállít-
mány, amivel mindenki csillapíthatta éhségét, és 
pótolhatta a már elhasznált energiáját.
A gálameccsek végeztével folytatódtak a kör-
mérkőzések az egyre jobban fáradó, de nem 
kevésbé lelkes játékosokkal egészen reggel 
nyolcig, amikor is a komáromi magyar alapis-
kolák tornája vette kezdetét. Itt a Munka Utcai 
Alapiskola és a Selye János Gimnázium alsó 
tagozata mérkőzött meg egymással.

Végezetül mindenki felhasználhatta megma-
radt energiakészletét a „best of” meccseken, 
amelyek után ünnepélyesen lezárult az idei 
24 órás röplabda-találkozó. A találkozó végén 
Németh Krisztián, a DAC MOL Akadémia 
igazgatója meghívta iskolánkat egy következő 
DAC-mérkőzésre Dunaszerdahelyre, Andruskó 
Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója pe-
dig meghirdette a következő, 11. röplabda-ma-
ratont, amely 2019 decemberében kerül majd 
megrendezésre.
A nagy sikerre való tekintettel biztosak va-
gyunk abban, hogy az összes résztvevő már 
alig várja a jövő évi játékdömpinget, amely év-
ről évre egyre népszerűbb, és egyre több diákot 
csábít az iskola tornatermébe.
 -sjg-

Alaposan meglepte a hazai 
csapatot vendégeik hevessége, 
akik végre talán rájöttek arra, 
hogy az első negyed összképe 
meghatározhatja a találkozó 
végeredményét is. Ha azonban 
számunkra a tényszerűség fon-
tosabb, nem titkolhatjuk, a ven-
déglátók valójában a bajnok-
ság sereghajtói. Komárom hét 
idegenbeli vereség után vágott 
neki a losonci mérkőzésnek. Az 
első kosarat a hazaiak szerezték, 
a komáromiak gyorsan átvették 
a találkozó irányítását. O’Reily-
ly és Delič két-két, Miloševič 
pedig egy triplával indított és 
15-re „lelépték” a losonciakat. 
A játékrész végén 13 pont volt a 
komáromiak előnye. A második 
negyedben Losonc játéka javul-
ni kezdett és csökkenteni tudták 
a hátrányukat. Deličék igyekez-
tek tartani a lépés a belemelege-

dő Jacobsékkal. A második tíz 
percet három ponttal a hazaiak 
nyerték és közelebb lopóztak 
ellenfelükhöz.
A félidő után a tízpontos különb-
ség lassan ismét nőni kezdett. A 
komáromiak újra meggyőzőb-
bek voltak és a harmadik ne-
gyed végére négypontos előnyt 
harcoltak ki. Az MBK az idő 
múlásával egyre közelebb ke-
rült rossz sorozata megtörésé-
hez, de Sheltonék még megpró-
báltak felzárkózni. Az utolsó öt 
perc kezdetekor kilenc pont volt 
a két csapat között, a hazaiak 
fokozták a rohamokat, a komá-
romiak viszont jól védekeztek,  
és tízpontos győzelemmel vo-
nultak le a pályáról.
Komárom legjobbjai: Jankovič 
17, Miloševič 7, Goodman 5, 
O’Reilly 17, Delić 30, Stojanov, 
Hlivák 6, Bolek, Hunter 4.

BK Iskra Szvit – MBK Rieker COM-therm Komárom
90:86 * 25:19, 19:24, 23:15, 23:28

Az új év első mérkőzése nem hozott alapvető változást a komáro-
mi kosarasok játékában. A csapatban most mutatkozott be először 
új igazolásuk, Devin Brooks, aki kiválóan szerepelt, ám ez is kevés 
volt az idegenbeli győzelemhez.
Az új szerzemény, Brooks a 
kezdő ötösben lépett pályára, és 
hatalmas bravúrral megszerezte 
a meccs első kosarát is. Ezután 
Delić hozta korábbi formáját és 
zsinórban 9 pontot szerzett, de 
a Svit játékosai sem hagyták 
magukat és a sok pontot hozó 
mérkőzés első negyedét hat-
pontos előnnyel meg is nyer-
ték. A második játékrészben a 
komáromiak közül Goodman is 
felzárkózott a pontszerzők közé 
és az MBK a vezetést is át tudta 
venni. Sajnos a negyed végéig 
a vendéglátók nem adták fel a 
harcot és a nagyszünetre egy 
ponttal újra a Szvit állt jobban.
A szünet után újra a komáro-
miak domináltak a pályán és 
percekig irányították a játékot. 
Jankovičék azonban hiába ve-
zettek, a negyed végét újra a 
Szvit kosarasai bírták jobban, 

már 67:58-ra vezettek és 8 pont-
tal lelépték vendégeiket.
Az utolsó játékrészben Miloše-
vičék a döntő pillanatokban hi-
báztak és ahelyett, hogy felzár-
kóztak volna, egy rontott támadás 
után összezavarodtak, folyama-
tosan a hazaiak növelhették elő-
nyüket. Igaz, később a komáro-
miak lelkesen harcoltak, ám az 
utolsó percekben a vendéglátók-
nak már csak előnyük megtartá-
sára kellett összpontosítaniuk és 
meg is nyerték a mérkőzést. Ko-
márom legjobbjai: Brooks 25, 
Delić 18, Miloševič 16, Jankovič 
6, O’Reilly 3 (Goodman 18, Bo-
lek, Hlivák, Hunter, Stojanov).
Lapzárta után, szerdán a 
bajnokság éllovasát, a lévai 
Patrióták csapatát fogadtuk 
Komáromban. Pénteken a 
pozsonyi Inter pályáján kelle-
ne bravúrt csinálni…

Losonc – MBK Rieker COM-therm Komárom
76 : 86 * 15:28, 22:19, 13:17, 26:22

Szép évzáróval búcsúzott az óévtől a komáromi kosárlabdacsa-
pat, amely már hosszabb ideje nem lépett hazai pályára, s az 
idegenben lejátszott mérkőzések soha sem voltak kedvezőek a 
Duna-parti legénység számára.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ÚJSZÜLÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: 
a komáromi Sárközi Štefan (75 éves), Kubík Tibor 
(70 éves), Markovič Tibor (63 éves), Buková Eva (65 
éves),  Steinerová Margita (90 éves), Sulovská Helena 
(63 éves), Konečný Ján (80 éves), Hatos György (90 
éves), Tóth Pál (69 éves) és Radosicky Rozália (92 
éves), a gútai Gőgh Mária (91 éves), Ryšňovszká He-
lena (68 éves) és Molnár Péter (68 éves), az ógyallai 
Macsánszky Irén (89 éves), a nemesócsai Pente Ilo-
na (88 éves) és Megó Bernardína (78 éves), a csicsói 
Szép János (62 éves), a gadóci Tóth Jozef (63 éves), a 
dunaradványi Chovan Tibor (89 éves), a csallóközara-
nyosi Balogh István (56 éves), a hetényi Rancsó Mik-
lós (90 éves), Zajos Gyula (87 éves), Szabó Benjamin 
(75 éves), Nagy Margit (81 éves) és Csintalan Berta 
(90 éves), a virti Černák Arpád, a kavai Trestyánsz-
ky Katalin (68 éves), a keszegfalvai Kiss Kálmán (84 
éves), a bátorkeszi Matuseková Valéria (73 éves), a 
szentpéteri Pócs Viliam (71 éves), valamint a búcsi 
Kiss Dezider (70 éves).

Emléküket megőrizzük!

Gútán: Gombai István és Szépe Mária.

Komáromban született: a nemesócsai Fe-
renczi Áron, a szentpéteri Farkašová Lejla, 
a nagysurányi Ivancso Oliver, a gútai Fűri 
Gergely, az érsekújvári Krajčír Peter, Hlavičková 
Lea és Komlóšiová Matilda Aurora, a bátorkeszi Bo-
hosová Lana, a naszvadi Szabo Krisztofer, a köböl-
kúti Farkasová Soraya, a nagykéri Száraz Mathias, a 
gelléri Schopsová Saskia Slávka, a komáromi Adame-
ková Liza, Paluková Emily, Jakab Máté, Mercegová 
Rebeka és Kitti, Stojanov Dominik, valamint Kontáš 
Csaba. 

január 12-én Ernő
január 13-án Veronika
január 14-én Bódog
január 15-én Lóránt
január 16-án Gusztáv
január 17-én Antal, Antónia
január 18-án Piroska

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik  

születésnapjukat.

MEGEMLÉKEZÉSEK

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN
Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű

sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  
új szolgáltatással is jelentkezünk:

Plasztikai sebészetünkön vál-
lalunk  
	mellnagyobbítást, 
		mellek térfogatredukcióját,  
	hasi korrekciót, 
	arc– és fülplasztikát,  
		régebbi hegek korrekcióját. 

Érdeklődjön Gútán, 
MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. 
Tel.: 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

A Dunatáj valamennyi olvasójának
ezúton kívánunk eredményekben
gazdag, békés 2019-es esztendőt!

Dr. Viola Miklós
és Dr. Máriási László
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szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. • P. f. 38, 94501 Komárno • Tel. / Fax: 035/7731 267, mobil: 0911 316 762 • Kihelyezett hirdetőirodánk címe: Nefelejcs aján-
dékbolt, Hosszú utca 2717; 946 03 Kolárovo • A kiadó címe: 94603 Kolárovo, ul. Dlhá 47. • Előfizetési díj egész 
évre 20, 80 euró, félévre 10, 40 euró negyedévre 5, 20 euró • Előfizetéseket elfogad minden lapkézbesítő és pos-

tahivatal • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza • Nyomja az ADC Media a. s. Nyomdaüzem • Terjeszti a somorjai Czvedler D. A. Kft. 
és a Szlovák Posta • E-mail: dunataj@zoznam. sk • weblap: www. dunataj. sk • IČO: 11715766 • Regisztrációs szám: EV 4246/11 • ISSN 1339-9101. 

2019-ben is vételi problémáival
forduljon hozzánk,

a földi és műholdas tv-adások
műszaki specialistáihoz!

Az élet megy csendesen tovább,
de a fájdalom elkísér bennünket
egy életen át.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

január 12-én
a drága férjre, édesapára és nagypapára,

Hanko Jurajra 
(Komárom)

halálának tizedik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége és családja

Fájó szívvel emlékezünk
január 14-én 

Csinger Lászlóra
(Komárom)

halálának első évfordulóján. 

Emlékét megőrzik gyermekei, unokái,
egész családja és mindazok
akik szerették és tisztelték. 

Fájó szívvel emlékezünk
a szeretett édesanyára és nagymamára,

Balogh Erzsébetre,
(született Németh)

Komáromban,
halálának 20. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobban családjáért,
messze vitted Istenem!
Telhetnek hónapok, évek,
akik szívből szeretnek, nem felednek téged.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

január 12-én
Imrich Valériára

(szül. Caban)
Ímelyen,

halálának 20. évfordulóján.
Emlékét szívében őrzi fia Dušan, lánya Adri és Kati család-

jaikkal, unokája René, Zolika, Tomáš és Márk

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Már negyedszázada a mottónk:


