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Az nem biztos, hogy hullani fog az a bizonyos „pelyhes hó”, viszont szerkesztőségünk kérdésére 
válaszolva a Mikulás megerősítette, hogy időjárástól függetlenül, idén is ellátogat a jó gyerekek-
hez. A látogatások nagy száma és a gyors „ügyintézés” miatt természetesen elvárja, hogy a kis 
cipők, csizmácskák kifényezve, ott álljanak sorban az ajtók előtt...

Szakértők keresik a szennyezés helyét
Fekáliával fertőzött víz folyt a csicsói, 
komáromfüssi és tanyi vízcsapokból
Csicsón és Füssön meghatározatlan időre „fogyasztásra alkalmatlanná” nyilvánították a csap-
vizet fekáliából származó fertőzés jelenléte miatt. Az intézkedés idejére a csicsói alapiskolát, 
ahova három falu (Csicsó, Füss, Kolozsnéma) gyermekei járnak, a csicsói és a füssi óvodát és 
a két község vendéglátóhelyeit bezárják.

Komáromfüssön ennek ellené-
re megelőző intézkedéseket 
foganatosítottak, biztonsági 
okokból korlátozták a csapvíz 
fogyasztását. Mindkét faluban 
péntektől lajtos kocsik próbál-
ják pótolni a kiesést. A 63-as 
főút mentén fekvő Tanyról hoz-
zák az iható vizet, mert ott már 
komáromi víz folyik a csapból, 
és nem érinti a fertőzés.
Földes Csaba mérnök, csicsói 
polgármester kérdésünkre 
elmondta, hogy az illetékes 
szervek folyamatosan veszik 
a mintákat a vízminőség ellen-
őrzése céljából. Legközelebb 
lapzárta után, szerdán érkeznek 
meg a laboratóriumokból az 
új eredmények. Minden eset-
ben  három helyen (a kutak-
nál, az iskolánál és a községi 
hivatalnál) veszik a mintákat. 
Az eddigi esetekben minden 
vizsgálat a baktériumok a ha-
tárértéken felüli mennyiséget 
mutatták ki, ám azok nagysá-
gértéke nem jelent közvetlen 
életveszélyt.

A víz forralás után fogyaszt-
ható, fürdésre használható. Az 
egészségügyi illetékesek arra 
is felhívták a figyelmet, hogy 
a közelmúltban  operáción át-
esett embereknek vagy a nyílt 
sebbel rendelkezőknek nem 
ajánlják a víz használatát, mert 
súlyos elfertőzést okozhatnak 
a mikroorganizmusok. A hiva-
talos határozat szerint Entero-
bacter Aerogenes és Cloacae 
kórokozók határértéken felüli 
mennyiségét mutatták ki a csi-
csói vízben.  Ezek a baktériu-
mok az E-Colihoz hasonlóan 
melegvérű állatok ürülékében 
találhatók meg. A korlátozó 
intézkedéseket a higiénikusok 
azzal indokolták, hogy fennáll-
hat a fertőző betegségek terje-
désének veszélye.
A Komáromi járás két Duna-
menti településen a komáromi 

KOMVaK a vízszolgáltató. A 
cég a fertőzés megjelenésekor 
azonnal  megkezdte a víz tisztí-
tását és a fertőzésveszély csök-
kentését a klór mennyiségé-
nek növelésével. Ugyanakkor 
jelezte, hogy nem csőtörés, 
vagy más műszaki hiba miatt 
jelent meg a baktériumkoló-
nia a csapvízben. A csicsóiak 
szerint két évvel ezelőtt már 
történt hasonló eset a falu-
ban, akkor E-Coli fertőzésről 
volt szó. Voltak már gondok a 
mangán túl magas koncentrá-
ciója miatt is.
A KOMVaK igazgatósága az 
elmúlt napokban ismeretlen 
tettes ellen közveszélyokozás 
alapos gyanúja miatt tett bűn-
vádi feljelentést. Egyes véle-
mények szerint egy sertéstelep 
szivárgó szennyvize fertőzhet-
te meg a csicsói kutat.

Dóvalon első udvarhölgy és
közönségdíjas lett a komáromi lány
Szombaton rendezték meg 
Dóvalon (Donovaly) a Miss 
Folklór 2018-as szépségver-
seny döntőjét. Ezúttal a höl-
gyek téli népviseletbe öltöztek, 
hogy megnyerjék a zsűri és a 
közönség kegyét. A verseny 
különleges érdekessége, hogy a 
szlovákiai résztvevőkön kívül a 
szerbiai szlovákok is elküldték 
legszebb lányaikat a megmé-

rettetésre. A rendezvénynek 
otthont adó szálloda ezúttal a 
teraszát kölcsönözte az értéke-
lésekhez, hogy a versenyzők 
megmutathassák nem csupán a 
téli népviseletet, de a kihímzett 
bundáikat is. A 11 versenyző 
közül a koronát a pozsonyi 
Lattáková Veronika kapta, 
viszont az első udvarhölgy 
címét, illetve a közönség kü-
löndíját a komáromi Mačicová 
Romana – martosi viseletben 
volt – (felvételünkön) vehette 
át. A második udvarhölgy a 
vajdasági Kalmár Katalin lett.

Újra megnyitotta kapuját
a komáromi műjégpálya

A hagyományokhoz illően, december beköszöntével ismét megnyitotta kapuit a ko-
máromi jégpálya. Ami örömteli, a nyitvatartás és az egyszeri belépésre feljogosító 
belépőjegyek ára sem változott a tavalyiakhoz képest.
Az elmúlt év árlistájához képest 
csupán a bérleti díjak emelked-
tek. A felnőtteknek szóló belé-
pődíj továbbra is 3 € (korcsolya 
nélküli kísérő esetében 1 €), 
míg 15 év alatti gyermekek, 
nyugdíjasok és egészségkáro-

sultak esetében ez az összeg 2 €. 
Az öltözőt továbbra is 50 cent, 
a korcsolya élesítését pedig 3 €/
pár befizetésével lehet igénybe 
venni. Korcsolya kölcsönzésé-
re idén is van lehetőség. Ennek 
díja 2,5 € (+10 € letét), és egy 

alkalomra szól. December 1-jé-
től vár mindenkit a komáromi 
jégpálya, hétfőtől péntekig 8 és 
17:30 óra között, hétvégén, ün-
nepnapokon és iskolai szünetek 
idején pedig 10 és 13, valamint 
14 és 17:30 között.

Jobb lett volna egy körforgalom...
A szakemberek már akkor 
figyelmeztették Komárom 
vezetőségét arra, hogy a 
Megyercsi utca és a Pető-
fi utca kereszteződésében 
nem lámpás megoldást 
kellene alkalmazni, hanem 
kiépíteni egy újabb körfor-
galmat. Azóta már tudjuk, 
hogy Komárom legveszé-
lyesebb kereszteződése a 
kórház előtti, ahol még 
olyan esetben is történik 
baleset, amikor működnek 
a jelzőlámpák. Mercedes 
és egy Wolksvagen típusú 
személygépkocsi ütközött 
össze. Mindkét kocsin je-
lentős az anyagi kár, de sze-
mélyi sérülés nem történt.

A pályázaton azok a civil és egyházi szervezetek 
vehetnek részt, amelyek a 15-35 évesek érdek-
képviseletében tevékenykednek. Programonként 
a támogatás ötszázezertől egymillió forintig ter-
jedhet.
A másik, a diaszpórában élő magyarság számá-
ra kiírt pályázat kerete 500 millió forint, ebből 
egyebek mellett a magyar nyelvű hétvégi iskolá-
kat támogatják. Ebben két, tavaly még külön kiírt 
felhívást vontak össze, és az azokra fordított for-
rást most 100 millió forinttal emelték. Elmondta 
azt is, hogy a korábbi két pályázattal 67 oktatási 
intézményt és 215 szervezetet tudtak támogatni.
Ezen a pályázaton is civil vagy egyházi szerveze-
tek indulhatnak, azok, amelyek a magyar kultúra 
ápolását, az anyanyelv megőrzését tűzték ki cé-

lul. Programonként 500 ezertől 2,5 millió forintig 
terjedően kaphatnak támogatást a szervezetek.
Potápi Árpád János arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az ezen a pályázaton indulók már sportren-
dezvényekre is kérhetnek támogatást.
Az államtitkár azt hangoztatta, a diaszpóra ma-
gyarsága egyre inkább meg akar kapaszkodni, 
meg akarja őrizni az identitását, és minden ere-
jével azon van, hogy a magyar nemzet fontos 
részévé tudjon válni. Jelezte: a diaszpórában és 
a Kárpát-medence Magyarország határán túli ré-
szén egyaránt 2,5–2,5 millió magyar él.
Az ifjúsági pályázatra december 17-éig, míg a di-
aszpórapályázatra január 18-áig lehet jelentkez-
ni. A programokat 2019. január 1-je és december 
31-e között lehet megrendezni.

Hétszázötven millió forint a külhoni magyar oktatásra,
ifjúsági és cserkészközösségek támogatására
Erősítik a határon túli közösségeket

Ifjúsági és cserkészközösségek támogatására, valamint a diaszpórában élő magyarság szerveze-
tei és a magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára írt ki pályázatot a magyar kormány 
összesen 750 millió forint összegben. Potápi Árpád János sajtótájékoztatóján elmondta, az a 
céljuk, hogy erősítsék a külhoni magyar ifjúsági közösségeket, támogassák az ifjúságot segítő 
szervezeteket, a nekik szóló programokat. Ezekre a célokra jövőre 250 millió forintot biztosít a 
kormányzat; a korábbi években ugyanerre 50 millió, 100 millió, illetve 190 millió forint volt a 
keretösszeg.

AZ ÜNNEPÉLYES ESKÜTÉTEL UTÁN
MUNKÁHOZ LÁTOTT A GÚTAI ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzati választásokat követően, a törvény előírásainak 
megfelelően, hétfőn tartotta meg alakuló ülését a gútai képviselő-
testület. Valójában nem sok változás történt, bár találunk tagjai 
között új arcokat, illetve korábbi képviselőket, a polgármester és 
a képviselőtestület többsége is az MKP soraiból került ki.

Újabb négyéves időszakra
kaptak megbízatást

Az ünnepélyes eskütétel után a 
képviselőtestület megválasztotta 
az egyes szakbizottságok összeté-
telét. A korábbi 10 szakbizottság 
munkáját összevonva, januártól 
hét komisszió ad tanácsot a tes-
tület munkájához. A pénzügyi és 
vagyonjogi bizottságot Lengyel 
István, az oktatásügyi, művelődési 
és kulturális bizottságot Madarász 
Róbert, a szociális, egészségügyi és 
lakásügyi bizottságot Viola Miklós, 

a környezetvédelmi, árvízvédelmi 
és idegenforgalmi bizottságot Ár-
gyusi Imre, az építészet, terület- és 
városfejlesztési bizottságot Halász 
Béla, a sport- és ifjúságnevelési 
bizottságot Kárpáty Ernő vezeti. A 
közrendvédelmi   bizottság elnökét 
még nem választották meg a kép-
viselők, akik egyúttal a városi ta-
nács tagjairól is szavaztak. A tagok: 
Koczkás Beáta (a városi hivatal al-
elnöke), Viola Miklós, Forró Tibor, 

Decsi Katalin és Árgyusi 
Imre.
Úgy a szakbizottságok-
ban, mint a tanácsban a 
választási eredmének ará-
nyában a független kép-
viselők is helyet kaptak. 
Egy részük azonban máris 
gondoskodott a botrány-
ról, az ülésről tüntetően ki-
vonultak, s hosszabb ideig 
az ablakon beleselkedve 
figyelték a teremben folyó 
eseményeket...

Hanuka 
ünnepén

December 9-én, 14:30-tól tar-
ják a komáromi Menházban 
a zsidóság örömünnepét, a 
Hanukát. Ez alkalomból kü-
lönleges zenei csemegeként 
ad műsort Szakcsi Lakatos 
Béla és Müller Péter Sziámi, 
akik a komáromi születésű 
Seress Rezső és Gerschwin 
örökzöld melódiái mellett 
egy breton-normann balla-
dát, magyar népdalt és saját 
szerzeményeiket is megszó-
laltatják.



2   

Komárom városi karácsonyfájának valós, szomorú története
Hol volt, hol nem volt, ott, ahol az Óperenciás tenger habjai 
nem mossák a partokat, ahol korán reggel ritkán rikkant a rigó, 
élt egy elátkozott utcában egy házaspár. Fiatal pár voltak, egy-
másért, gyermekeikért éltek, amikor gondolt egyet az öreg folyó 
és hatalmas területet foglalt, köztük a házaspár (nevezzük őket 
Markaczéknak) családi házát is elsodorta. Egyszerű munkásem-
berek voltak, mostanság az ilyenek az utcára kerülnek, viszont 
az árvíz sebeit akkor az egész ország gyógyítgatta, s Markaczék 
hamarosan egy négylakásos épületbe költöztek.
Igaz, a házak gyorsan épültek, a munkásokat hajtotta az idő és 
a segíteniakarás szelleme, így azután nem is sokat törődtek az-
zal, hogy kifelejtődött az utcából a járda, viszont tudták azt, hogy 
az ottlakók rendben tartják majd a portájuk előtti területet is. 
Gyula, a férj az egyik délután kezében fenyőfacsemetével jelent 
meg, amit az új ház tiszteletére kiültetett a ház elé. Mindketten 
ápolták, védték a csemetét, amely idővel hatalmas fává csepere-
dett, gondosan védve a jégesőtől, hófúvástól a ház homlokzatát, 
meghálálva a róla való gondoskodást.
Ezután eljött az a szomorú nap is, amikor Gyula bácsi megtért 
az égiekhez, ám a fa élete nem változott. Marika néni ápolta a 

kiskertet, naponta megsimogatta a fenyőt, amelynek szintén ne-
héz sorsa lett. Az utcában hanyagul lefektetett szennyvíz miatt 
sokszor állt az esővíz, gyökerei pedig küzdöttek a közéjük folyó 
szennyvízzel.
Miután Marika néni túllépte a nyolcadik X-et, úgy döntött, hogy 
nyugdíjasotthonba vonul, nehéz volt számára az egyedüllét. A 
ház előtti kiskert és a fenyőfa így sem maradt egyedül, a szom-
szédban lakók vállalták magukra, elvégre az elátkozott Kertek 
alja utcában lakók az összefogásról híresek.
Ám egy nap furcsa társaság járt az utcában, akikről az ott lakók 
először azt hitték – naivan –, hogy a csatornarendszer karban-
tartói érkeztek meg, ám csalódniuk kellett, ők a fenyőfát nézeget-
ték. Körbejárták, s megelégedetten bólintottak egymásra. – Szép 
ez a fa! – állapították meg. Azután azt is megállapították, hogy 
valójában a rendben tartott kiskert nem is Markaczéké, hanem 
közterület. Így azután eldöntötték a fa sorsát. Jött is az emelőko-
csi, ügyes villanyszerelők kiszabadították a felső vezeték csatla-
kozását, majd megjött a daru, a fa törzsénél pedig felsírt a lánc-
fűrész. A fa értetlenül nézte, mit művelnek vele, örökzöld levelein 
pedig itt-ott megcsillantak gyantás könnycseppjei.

Azután megjött a teherautó, ráfektették és szinte diadalmenetben 
vitték Komárom főterére, ahol a törzsét megfaragták, a tartójába 
behelyezték. A fa a Klapka-tér dísze lett, felkerültek a lámpák, 
csomagok, karácsonyi díszek. A fa csonkja és a forgácsok pedig 
ott maradtak eltakarítatlanul a ház előtt… majd a szomszédok...
Sajnos, a mesénk nem arról szól, hogy Komárom városának 
vezetősége esetleg ellátogatott Markacz nénihez az otthonba – 
akár valami-
lyen szerény 
a j á n d é k k a l 
–, hogy meg-
köszönjék a 
„város fájá-
nak” ápolá-
sát…
Komáromban 
ritkán érnek 
jó véget a me-
sék...

–m–

„Aki nem lép egyszerre,
nem kap rétest estére…”

Így szól valahogy a kissé bugyuta gyerekes dalocska, gyermekmondóka. 
Nos, könnyen lehet, hogy a migrációs ENSZ-paktum elutasításának megsza-
vazását követően Vörös Péter, a Most-Híd parlamenti képviselője tegnap este 
rétes nélkül maradt, mivel szlovák kollégájával, Eduard Adamčíkkal együtt, 
egyedüli magyarként megszavazta a csatlakozás elutasítását. A vegyes párt 
többi parlamenti képviselője ezúttal tartózkodott a szavazás során, ami már 
némi előrelépést jelent az előző üléshez képest, hiszen Andrej Dankónak, a 
parlament elnökének leváltására irányuló procedúra során nem is szavaztak, 
mintha ott se lettek volna. Vörös Péter, az MKP egykori országos titkára, 
majd később a Most-Híd alapító tagja, egyik stratégája, Bugár Béla egyko-
ri hűséges szövetségese nem első alkalommal hívta fel magára a figyelmet 
pártjától eltérő véleményének hangoztatásával. Már 2012-ben szembefordult 
a vegyes párttal a képviselő, amikor az egyik magyar tannyelvű komáromi 
alapiskola meghiúsult támogatása kapcsán kijelentette: Nem kívánok többé 
egy olyan párt elnökségi tagja lenni, amelyik ígér, de az ígéreteit nem tudja 
betartani, miközben a lehetőség ott volt a kezünkben. Az eset kapcsán le is 
mondott a párt országos elnökségében viselt tisztségéről, amit a következő-
képpen indokolt meg: „Számomra a magyarság ügye, a kisebbségi jogaink 
melletti határozott és egyértelmű kiállás kulcsfontosságú és ehhez kell meg-
nyernünk a velünk együtt gondolkodó szlovákokat. Sokáig úgy gondoltam, 
hogy ez az alapállás a párton belül képviselhető, hiszen mindannyian ugyan-
azt akarjuk, ugyanazért dolgozunk. Mára be kellett látnom, hogy erre a fajta 
gondolkodásra a párt vezetésében nincsen igény. Vörös Péter a 2012-es par-
lamenti választásokat követően is sajátos véleményének adott hangot, mint-
ha teljesen kívülállóként értékelné a választásokat: „Meggyőződésem, hogy 
a két, magyar érdekeket felvállaló pártnak meg kell találnia az egymáshoz 
vezető utat, mert a szlovákiai magyarokat nem lehet még egyszer olyan hely-
zetbe hozni, hogy tanácstalanul álljanak az urnák előtt, vajon kit válasszanak. 
Az üres gesztusok, az alibikeresés, a másikra mutogatás ideje lejárt. Azzal, 
hogy a Híd ellenzékbe került, az MKP pedig ismét parlamenten kívül ma-
radt, az egyetlen lehetséges út, hogy elgondolkodjanak, hogyan fognak tudni 
együttműködni a jövőben.” Mindezek ellenére Vörös Péter a pártfedélzeten 
maradt, 2016-ban újra parlamenti mandátumhoz jutott Most-Híd színekben. 
Újabb sajátságos véleménynyilvánításra 2018 tavaszán, a magyarországi par-
lamenti választásokat követően ragadtatta magát egy FB-os bejegyzésében: 
„Az, hogy a Fidesz immár a harmadik választáson és most igazán magas vá-
lasztási részvétel mellett kapott kétharmados felhatalmazást, nem a véletlen 
műve. Nagyon sok munka, egyértelmű, egy irányba ható, koherens politizá-
lás, egy karizmatikus, történelmi távlatokban gondolkodó politikai vezető és 
még valami: együttgondolkodás a választókkal. Van mit tanulnunk tőlük!” 
Miközben a Most-Híd vezérkara az ismert okok miatt egyáltalán nem volt 
elragadtatva a Fidesz-KDNP újabb kétharmados választási győzelmétől. Ezt 
bizonyította Bugár Béla pártelnöknek akkori nyilatkozata is, amely nem a 
felhőtlen öröm megnyilvánulása volt a magyarországi parlamenti választások 
eredménye kapcsán: „Akár elégedettek vagyunk a voksolás eredményével, 
akár nem, tiszteletben tartjuk a magyar választópolgárok döntését.” Legutóbb 
pedig a migrációról szóló ENSZ-megállapodáshoz való csatlakozás parla-
menti elutasítása során képviselt pártjától eltérő véleményt a képviselő. Csak-
nem háromnapos vita után 90 szavazattal, köztük Vörös Péterével is utasította 
el a 150 fős szlovák törvényhozás (15 nem voks ellenében, 31 tartózkodás 
mellett) az ENSZ dokumentumot. A Most-Híd többsége viszont ezzel a parla-
menti szavazással is megerősítette eredeti bevándorláspárti álláspontját.

Száraz Dénes

A Luzsicza család karácsony előtti
tárlata a Limes Galériában

November 23-án a Pro ARTE DANUBIÍ Duna Mente Művészetért 
Polgári Társulás szervezésében a Limes Galéria kiállítótermeiben 
egy ünnepi tárlaton mutatkozott be Luzsicza Lajos Árpád és leá-
nya Luzsicza Fanni. Mindkét művész az első Tájaim – Tárgyaim 
és a másik Emlékeink – Tárgyaink alcím alatt mutatják be műve-
iket. Az idei év utolsó kiállításának kurátora Dr. Farkas Veronika 
művészettörténész, a Limes Galéria igazgatója volt.
A kiállítás megnyitásakor elmond-
ta, hogy az idei év kiállításainak 
tartalmi vonalát a család képezte. 
Örömét fejezte ki, hogy a Komá-
romban is ismert és tisztelt érsek-
újvári Luzsicza családot, apát és lá-
nyát köszöntheti sokrétű és érdekes 
alkotásaikkal a Limes Galériában. A 
kiállítás védnöke Stubendek László, 
Komárom polgármestere. Szepes 
Hédi művészettörténész bemutatta a 
közönségnek Luzsicza Lajos Árpád 
műveit. Megtudtuk, hogy végzett-
sége szerint a művész grafikus, de 
foglalkozik festészettel és szobrá-
szattal is. Szerepel a bel- és külföl-
di kiállításokon. Az alkotás mellett 
részt vesz a társadalmi életben, de 
könyveket és irodalmi lapokat is il-
lusztrál.
A most kiállított művei a művész 
egyedi világát tükrözik. Absztrakt 
rajzainak fő témája a múlt és a je-
len. Képei belső tájképek a káosz 
és a rend megteremtésének játékos 
vonalai. De vannak itt szakrális jel-
legű művek is, valamint különböző 

plasztikák és installációk. A 
végén további alkotóked-
vet kívánt a csaknem 70 
éves művésznek. Leánya, 
Luzsicza Fanni műveit, 
amelyek a galéria emeleti 
Dúdor István kiállító termé-
ben vannak, Lőrincz Zsuzsa 
képzőművész mutatta be. 
Luzsicza Fanni a pályája 
elején van, hiszen csak ta-
valy végzett az egyetemen 
a fotográfiai szakon. De az 
itteni kiállításon érett mű-
vészként mutatkozik be, 
ezt bizonyítja, hogy az idei 
XXI. Esztergomi Fotográfiai Bi-
enálén elnyerte a fő díjat. A fiatalsá-
ga ellenére olyan értékeket hordoz 
magában, mint a hűség, szerénység, 
tisztaság és alázat. Mindezek jellem-
zően megmutatkoznak a kiállított 
fotóin, ahol a családja történetével 
foglalkozik, de a hazai tájak szépsé-
gét is bemutatja. Szuggesztív képei 
a jelenkorból valók, de magukban 
hordozzák a család múltját. Megrá-

zó fotója az Egy magányos fa, mert 
már csak ennyi maradt a valamiko-
ri fákkal teli erdőségből. Szépek a 
fekete-fehér portréi, amelyek szülei 
iránti kötődésről szólnak. 
A Luzsicza család komáromi bemu-
tatkozását köszöntötte Stubendek 
László, Komárom polgármestere. 
Az érdekes, nem mindennapi kiállí-
tás január 30-ig tekinthető meg. 

Dr. Bende István 
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A komáromi Selye János Gimnázium-
ban immár hosszú éves tradícióra tekint 
vissza a német nyelvdiploma megszer-
zése. Az elmúlt 20 évben több száz di-
ákunk élt ezzel a lehetőséggel, közülük 
hárman ötéves németországi ösztön-
díjban és színvonalas oktatásban része-
sültek. De további több tucat diákunk 
ausztriai, illetve németországi egyete-
men tanult tovább. 
Tehát a nyelvtudásba fektetett energia 
mindig megtérül. Így gondolta ezt tavaly 
17 vizsgázó diákunk is, akik délutánjai-
kat áldozták arra, hogy sikeresek legye-
nek a megmérettetésen. Dolgozataikat a 
németországi Kölnben javították szakta-
nárok: ez fogalmazásból, szövegértésből, 
szöveghallgatási feladatokból állt. A szó-
beli vizsgán projektet mutattak be, illetve 
különféle témakörökről beszélgettek a 
vizsgáztató tanárokkal. A jól megérde-
melt DSD I. nyelvdiplomát kitartó mun-
kájukért és jó nyelvtudásukért november 

19-én vehették át. Felkészítőik Szénássy 
Edit és Musitz Marietta tanárnők. 
November 23-án még egy fontos ese-
mény zajlott a németül tanuló diákok 
számára. Negyvennégy diákunk vett 
részt a prágai szervezésű „Best in De-
utsch” online versenyen. Hét ország 220 
középiskolájának 3003 diákja mérte ösz-
sze nyelvtudását, készségeit. Immár har-
madik alkalommal csatlakoztunk mi is a 
rangos versenyhez, amely érdekes, kre-
atív feladatokat, videóbejátszást is tar-
talmazott. Jó érzés, hogy az órán tanult 
tananyagot egy új közegben, más szitu-
ációban használja az ember. A feladatok 
során nemcsak azok helyes megoldását, 
hanem a gyorsaságot is pontozták. Re-
méljük, diákjaink az összesítésben is 
sikeresek lesznek, hiszen a fődíj egy két-
hetes prágai tartózkodás, illetve nyelvis-
kolai oktatás teljes ellátással. 

Fekete Judit és Szénássy Edit,
némettanárok

Lehet
pályázni

Komárom város költségvetésé-
ből a kultúrához és a sporthoz 
tartozó célirányos alapból a 
2019-es évben pályázni lehet ren-
dezvények, sporttevékenységek 
támogatására.
A pályázóknak a pénzügyi támo-
gatási kérelmet írásban és elektro-
nikusan kell benyújtaniuk a város 
weboldalán keresztül. A kérelem 
akkor tekinthető benyújtottnak, 
amennyiben annak leadása mind-
két módon megtörtént. 
A kérvény írásos formájához a 
pályázónak mellékelnie kell az 
elektronikus felületről kinyom-
tatott üzenetet a pályázat sikeres 
leadásáról és a hozzárendelt al-
kalmazásszámot.
Az elektronikus pályázati űrlap a 
város honlapjáról letölthető:
www.komarno.sk – Városi Hi-
vatal – Oktatási, Kulturális és 
Sport Főosztály – Űrlapok – „A 
sport és testkultúra pénzügyi tá-
mogatása iránti kérelem”, vagy 
„A kulturális és művészeti tevé-
kenység pénzügyi támogatása 
iránti kérelem” (az e-form-doku-
mentumok részben).
Sport: http://komarno.sk/form/
sport/ziadost_sport.php
Kultúra: http://komarno.sk/form/
kultura/ziadost_kultura.php
Pályázatának elektronikus válto-
zatát a pályázó közvetlenül a Ko-
márom város weboldaláról küldi 
legkésőbb:
a) a sport területén 2018. december 
15-ig, az írásos (nyomtatott) válto-
zatot legkésőbb 2018. december 
17-ig igazolható módon kell leadni 
a városi hivatal iktatójába;
b) a kultúra területén 2018. de-
cember 31-ig, az írásos (nyomta-
tott) változatot legkésőbb 2019. 
január 2-ig igazolható módon kell 
leadni a városi hivatal iktatójába.

A Jézuskára várva
Advent első vasárnapján minden városban és községben meg
gyújtották a központi koszorúk első gyertyáit. Gútán, az újkori 
hagyományoknak megfelelően elsőként Horváth Árpád polgár
mester és Litvai Ondrej, a Szlovák Kultúra Baráti Társaságának 
elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd a J. A. Komens
ký Utcai AI, a Nagyboldogasszony Egyházi iskola diákjai, vala
mint a Mlynček néptánccsoport énekkara kultúrműsora követke
zett. Utána Popičová Mária NaszvadGúta evangélikus lelkésze, 
Simon Ilona református lelkész és Szlovák Marian, a Nagybol
dogasszony plébániatemplom esperese szólt az advent jelentő
ségéről. Hangsúlyozták, hogy a karácsonyvárás nem a vásárlá
sokból áll, hanem arra szolgál, hogy megtisztítva a lelkünket, a 

család melegében várjuk a nagy 
misztériumot: karácsonyt. En
nek értéke nem a fa alatt talál
ható ajándékokban 
rejlik, hanem abban, 
hogy megértsük a kis 
Jézus születésének 
jelentőségét. Azét a 
Jézusét, aki „áldást 
oszt piciny kezével”.

Rendhagyó osztálytalálkozó
Már az iskolaépület sincs meg, de a gadóci Mezőgazdasági Szak-
középiskola 1983-ban végzett diákjai szoros kapcsolatot tartanak 
egymással. Múlt héten vasárnap minderre szép példa volt, amikor 
az egyik nyugdíjasotthonban élő, mozgássérültté vált osztálytársuk, 
Molnár Péter (a korábban remek szentpéteri labdarúgó) számára át-
adtak egy közösen vásárolt televíziót, hogy magányát enyhíthessék. 
Aki tudott, messzebbről is eljött a találkozóra és az ajándék átadá-
sára. Felvételünkön az örömteli és megható eseményt örökítettük 
meg. Potočka János

Legyünk
óvatosak!

A karácsonyi bevásárlási for-
gatagban számítani kell arra, 
hogy „munkába lépnek” a 
zsebmeteszők, zsebtolvajok, 
akik a figyelmetlen vásárlókat 
fosztják ki. Nem árt ha ismé-
telten elmondjuk:
* Mindig tartsa kezében, be-
zárva a táskáját, amelyben ott a 
pénztárcája.
* Pénztárcával a kézben, ne áll-
jon szóba idegenekkel.
* A kosarat a táskával együtt 
soha ne hagyja felügyelet nél-
kül.
* A parkoló autót minden eset-
ben zárja be.
* Vigyázzon arra, hogy a gép-
kocsiban ne hagyjon elől sem-
mit, a megvásárolt ajándékokat 
minden esetben zárja be a cso-
magtartóba.

Fogadjuk a kis Jézust nyitott, tiszta szívvel
Vasárnap a kora délutáni órákban ökumenikus istentisztelet keretében Komá-
romban is meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. A katolikus egy-
ház nevében Mgr. Kiss Róbert a Szent András bazilika kanonoka, Mgr. Tóth 
Krisztián a komáromi református gyülekezet segédlelkésze, Líšková Marta, az 
evangélikus gyülekezet gondnoka és Bc. Kakaš Zoltán, a baptista testvéri gyüle-
kezet prédikátora közreműködésével a koszorút megáldották, majd közös visz-
szaszámlálás után kigyulladt az első adventi gyertya. A gyertyagyújtás közben 
közreműködött a Cantus Iuventus (a Selye János Egyetem kórusa). Meghitt és 
kellemes hangulatban telt a Klapka téren Komárom idei első adventi vasárnapja. 
A gyertyagyújtás áhitatát csak az zavarhatta, hogy a három gyertya nincs össz-
hangban az adventi előírásokkal, mely alapján a koszorún három lila és egy piros 
színű gyertyának kellene lennie…

Németül a „Selyében” és a világban
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A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe (levélben, vagy e-mailben):
Dunatáj szerkesztősége, Kiscsapó utca 22. 94501 Komárno  E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

Szoros napirend

humor-csokor

Növényvédelem
Balkonos virágok teleltetése

Eladó Keszegfalván (1,3 ha-os, lakópark építésére
alkalmas, a községi fejlesztési tervben is szereplő) telek.

Tel.: 0907 789 807

A múlt héten eléggé szeszélyes 
volt az időjárás, kaptunk kia-
dós őszi esőt és téli fagyot is. 
Ilyenkor a kertben már nincs 
sok feladatunk, több időt for-
díthatunk szobanövényeink 
ápolására. Ha levéldísznövé-
nyeinket télen száraz levegőjű 
lakásban tartjuk, nagyon fon-
tos azok leveleit rendszeresen 
ápolni, így kedvenc növénye-
ink folyamatosan frissek és 
szép zöldek lesznek!
Nemcsak a virágzó növények 
tudják lakásunkat díszíteni, ha-
nem a zöld levéldísznövények 
is javítják a életminőséget, 
mivel a szoba levegőjét 
oxigénnel és páratarta-
lommal dúsítják. Nem 
utolsó sorban hozzájárul 
az egészségünk megtar-
tásához, mivel magas 
levegő páratartalomnál a 
nyálkahártyák nem szá-
radnak ki gyorsan így a 
vírusoknak és baktériu-
moknak könnyebben tu-
dunk ellenállni.
A növények légnedvesítő sze-
repe abban rejlik, hogy a zöld 
szobanövényeket a téli hóna-
pok alatt is ápolni kell, a fűtő-
testek miatt kiszárad a levegő, 
valamint a fényszegény kör-
nyezet sok gondot okoz nekik.
Egy nagy probléma a növények 
számára a por! A fűtőtestek kör-
nyékén a meleg levegő folya-
matosan felszáll, így az egész 
szoba levegője körkörösen 
mozgásban tartja. Ez kiszárít-
ja a szobanövények leveleit és 
felkavarja a port is a levegőben. 
Végül ez a por nemcsak a föld-
re vagy a szekrényekre rakódik 

le, hanem a dísznövények le-
veleire is. A kialakult porréteg 
rontja a zöld levelek fényhasz-
nosítását ezáltal megnehezíti a 
növények életét.
Levéldísznövények legfon-
tosabb ápolása a leveleket 
letörölgetése és zuhanyozta-
tása. Ahhoz, hogy a porréte-
get a levelekről eltávolítsuk, 
a nagylevelű dísznövényeknél 
legegyszerűbb pár hetente egy 
puha portörlő ronggyal azokat 
letörölgetni. Téli hónapokban 
a levelek zuhanyoztatása is 
szemmel láthatóan jót tesz a 
növénynek. Hogy a földlabda a 

tussoló alatt ne nedvesedjen át, 
egy műanyag táskába érdemes 
beburkolni a cserepet, a tetejét 
összezárni úgy, hogy csak a 
törzset és a zöld növényi részt 
érje a víz. Figyelem: afrikai 
ibolya és egyéb puha vagy sző-
rős levelű növényt nem szabad 
felülről öntözni, ezek könnyen 
megrothadnak, mert a leveleik 
nem tudnak elég gyorsan meg-
száradni!
A szobapáfrányok apró levele 
szárad fel nehezen, de rendsze-
res párásítással megoldható ez 
a probléma is. Egy kézi perme-
tezővel történő spriccelés nem-
csak a portól védi a leveleket, 

hanem alacsony levegő pára-
tartalomnál megakadályozza a 
levelek fonnyadását és a levél 
szélek barnulását. Különösen 
a szobapáfrány és a kis levelű 
növények, mint például a kis-
levelű fikusz, szemmel látható-
an jobban sínylődnek télen, ha 
nem spricceljük rendszeresen 
őket vízzel. Nagyon fontos: 
langyos esővizet, vagy desz-
tillált vizet használjunk, hogy 
a levelekre ne rakódjon le a 
vízkő. Virágos növényeket és 
puha, szőrös levelű növénye-
ket viszont nem szabad perme-
tezni!

Gondoljunk a télen 
is udvarunkban levő 
díszcserjékre is. Az 
örökzöldek télen is 
élnek, ha nagy szá-
razság van, érdemes 
főleg a nemrég ül-
tetetteket időnként 
megöntözni.
Fontos, hogy ezt 
olyankor tegyük, ami-

kor nincs fagyos időszak. Ha 
az előrejelzések szerint néhány 
napig nem megy 0 fok alá a 
hőmérséklet.
Azon növények, melyek la-
zább ágrendszerűek (hamis-
ciprusok, néhány tuja fajta ...) 
ki vannak téve a hó okozta 
károknak is. Ezeket a dísznö-
vényeket érdemes hóesés előtt 
lazán összekötni, hogy a hó ne 
nyomja szét az ágaikat és ne 
törje le. 
Tavasszal egy mozdulattal 
könnyedén levesszük a ma-
dzagot és nincs gondunk letört, 
elhajlott ágakkal foglalkozni. 

–ezm–

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

A mérges kismalac felszáll a buszra és csor-
dultig lóg a takony az orrából és elviselhetet-
lenül szipog. A mellette ülő öreg néni meg-
kérdezi:
– Kismalac van zsebkendőd?
– Van de nem adok!

Örök talány
A vajaskenyeret ha leejted a vajas felére 
esik. Ha a macskát ejted le akkor az a tal-
pára esik. Ha a macska hátára rákötöd a 
vajaskenyeret, akkor az melyik felére esik?
– Hogy hívják a bolond pincért?
– ???
– Éttermi fogyatékos...
Két barát beszélget:
– Képzeld, a Karcsit kirúgták a munkahe-
lyéről.
– Aztán miért?
– Mert kopogás nélkül berontott a főnöké-
hez.
– Ezért még nem rúgnak ki senkit!
– Na igen, de ő közben a kamiont vezette...

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha partnere egy ideje 
egyre gyakrabban emlegeti, hogy milyen fontos a kapcsolaton 
belül is szabadságot adni a másiknak, egyezzen bele és próbál-
ják ki, milyen is lenne így a viszonyuk. Meglepődve tapasztalja 
majd, mennyire kinyílik a világ és hogy párjában milyen hamar 
felébred a féltékenység.
HALAK (február 21. – március 20.) Rövid idő alatt sok pénzt 
elszórhat, ha nem figyel oda. Ha vásárolni megy, szinte minden-
be első látásra beleszeret és nem tud ellenállni az új dolgoknak. 
Önnek kell tudnia, melyik érzés lesz erősebb amikor hazaér, örö-
me az új dolgok miatt vagy aggodalma üres pénztárcája miatt.
KOS (március 21. – április 20.) Állítson össze egy listát a ten-
nivalóiról és igyekezzen tartani magát hozzá! Ha nem intézi 
el a fontos hívásokat, bevásárlásokat, ügyintézéseket, annyi 
minden marad a nyakán, hogy nem tud majd nyugodtan ké-
szülni az ünnepekre. Néhány óra alatt utolérheti önmagát és 
máris szabad!
BIKA (április 21. – május 20.) Nyitottsága imponál az emberek-
nek, köztük valakinek, aki jóval többet szeretne öntől, mint ba-
rátság. Ha késznek érzi magát egy új kapcsolatra, töltsenek több 
időt együtt és ismerkedjenek. Ha pedig úgy érzi, mintha mindig 
is ismerték volna egymást, nyugodtan gyorsítson a tempón.

IKREK (május 21. – június 21.) Alakítsa úgy ezt a hetet, hogy 
feltöltődhessen! Egészsége és energiatartalékai nagyon megfo-
gyatkoztak. Húzódjon vissza kissé az önt körülvevő pörgésből 
és keressen egy nyugodt szigetet, ahol törődhet kicsit testi és 
lelki egészségével. A kiegyensúlyozottság és ellazultság most 
csodát tehet önnel!
RÁK (június 22. – július 22.) Az egyedülálló Rák szülöttek na-
gyon türelmetlenül várják társukat, de ezt sajnos nem lehet si-
ettetni. Az persze nem árthat, ha lehetőséget ad a találkozásra, 
vagyis társaságba megy, szórakozik, ismerkedik. Szíve mélyén 
ön is tudja, hogy nem sokáig lesz magányos farkas.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Lehet, hogy régóta 
próbál kitérni egy beszélgetés elől, de kedvese sajnos nem enged 
ebben a kérdésben, akármennyire kínos is önnek a téma. Essen 
túl rajta, meglátja, nem is olyan borzalmas dolog őszintének len-
ni azzal az emberrel, aki a legközelebb áll önhöz. A hű partner 
egyben megértő is.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Romokban heverő 
önbizalmának jót tesz, ha valami kézzelfogható dolog meg-
valósításába kezd. Szépítgesse otthonát, barkácsoljon, vagy 
hozzon létre bármi mást, ami hosszabb ideig emlékezteti rá, 
hogy mi mindenre képes, ha hisz saját kreativitásában és fan-
táziájában!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Határozatlansága 
már megint megnehezíti az életét. Sajnos ez a hátránya annak, 
ha valaki nyitott és mély beleérző képességgel rendelkezik, így 
ugyanis pontosan tudja, hogy a dolgok nem egyszerűen feketék 
vagy fehérek, hanem mindenben találhat jót és rosszat is. Akkor 
pedig mi alapján döntsön?
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Vár önre néhány ten-
nivaló ezen a héten, amelyeket azért is érdemes elintéznie, mert 
a csillagok állása egy új kezdetet jelez, és sokkal intenzívebben 
megélheti valaminek a kezdetét, ha nem tereli el figyelmét szám-
talan korábbról maradt elintézendő ügy.
NYILAS (november 23. – december 21.) Nem szereti, amikor 
valaki nem a hagyományos minták szerint gondolkozik, mert bár 
gond nélkül képes követni bármilyen gondolatmenetet, nem szí-
vesen tornáztatja az agyát, ha nem muszáj. Pedig érdemes lenne 
nyitottnak lennie most, mert új hozzáállással saját problémáit is 
könnyedén megoldhatná.
BAK (december 22. – január 20.) Érdemes ezen a hétvégén oda-
figyelni kicsit az egészségére. Különösen a tisztító kúrák hatéko-
nyak most, ezért ha fontolgatta mostanában egy ilyen elvégzését, 
ne halogassa tovább. Ha még nem érzi magát késznek erre, elő-
ször környezetét tegye rendbe egy alapos nagytakarítással, jobb 
most, mint kapkodni az ünnepek előtt.
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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

Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk
autószerelő műhelyünkbe, 

KN járás. B-jogosítvány.
Tel. kontakt: 0908 944 944

Építés, átépítés, hőszigetelés.  
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

Minőségi festést (KN és környéke)  
kedvező áron vállalok! Tel.: 0918 536 650

Predám pračku s názvom MONSATOR.
Cena dohodou. T. č: 0902 428 401

Rekom & EvyTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570 *

0948 622 051 * 0905 450 570

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben  

új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön 
vállalunk  
	mellnagyobbítást, 
	mellek térfogatredukcióját,  
	hasi korrekciót, 
	arc- és fülplasztikát,  
		régebbi hegek korrekcióját. 

Érdeklődjön Gútán, 
MEDCHIR Kft. 
Kereszt utca 8. szám alatt, vagy telefonon: 
035/ 7720 616 * 0907 163 386. 

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
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MŰSORA JÁNLAT
december 8-tól  14-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 ,  13.45 A Pót 
t é lapó (a mer.) ,  15.50 
Wal ke r,  a  t exasi  kopó 
(a mer.) ,  16.55 Heg y i 
dok tor  (német) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.55 D rágább, 
m i nt  a z  éle t ed (a mer.) , 
21.0 0 A Ta i  Ch i  ha rcosa 
(a mer.) ,  23.20 A z iga z-
ság mecénása (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.35 
Pacsi!, 12.10 Autogram, 
13.45 A simlis és a szende 
(amer.), 15.50 A Lego-ka-
land (amer.), 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz Plusz , 
20.00 X-Faktor, 22.40 
Séta a napfényben (an-
gol), 0.45 Dist r ict (amer.)

RTL II
9.30 Tűsarok nyomozó 
(amer.), 11.25 Mortdecai 
(amer.), 13.25 Az első milli-
óm története, 14.25 ValóVi-
lág, 19.25 Több mint testőr 
(amer.), 22.00 ValóVilág, 
23.30 Legenda (amer.-an-
gol-francia)

M2
12.45 Mir r-Mur r kandúr 
kalandjai, 13.15 Hajótör-
töt tek, 14.10 A kis sárkány 
kalandjai, 16.40 Dr. Plüs-
si, 17.00 Goldie és Mackó, 
18.15 Khumba (dél-af r i-
kai), 19.40 Peppa malac, 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
Jazz Akuszt ik, 23.50 Ak-
vár ium Stage Pass, 0.50 
Egy őrült nyár (amer.)

Duna tv
9.20 Nála tok la k na k á l -
la tok?,  12 .50 Rex Ró -
mába n (német) ,  13.55 
Wi n netou (német- ola sz), 
15.35 A hölg y k i s sé  bo -
ga ra s  (mag ya r) ,  17.0 0 
Gasz t ro  a ng ya l ,  18.0 0 
Hí r adó,  18.35 Sze ren-
cseszombat ,  19.30 Hon-
fog la ló,  20.25 St u a r t 
Li t t le  k i segé r  (a mer.) , 
21.55 Beleva ló papapót-
ló  (a mer.) ,  23.40 O n t he 
Spot ,  0.40 Ö nök ké r t ék

Duna World
11.30 Szeressük egymást 
(magyar), 13.20 A teljes-
ség felé, 14.15 Család-
barát , 15.50 I rodalom és 
könyv, 16.25 Új idők új 
dalai , 16.55 Színe-java , 
18.55 Térkép, 19.25 Ízőr-
zők, 20.00 Dokuzóna, 
21.00 Híradók, 21.35 Fáb-
r y, 23.00 Tóth János (ma-
gyar), 0.00 Opera Café, 
2.40 Fölszál lot t a páva

Pozsony 1
11.50 Szlovákia, szeret-
lek!, 14.25 Miss Marple 
(angol), 15.55 A Fontan 
nővérek szalonja (olasz), 
17.50 Úttalan utakon, 
18.25 Építs házat, ültess 
fát!, 19.00 Híradó, 20.30 
A remény éjszakája, 22.50 
Papírsárkányok (amer.-kí-
nai), 0.55 Marple kisasz-
szony (angol)

Pozsony 2
12.20 Kapura,  15.35 Lab-
darúgás,  17.55 Kézilabda, 
18.30 Esti  mese,  18.45 
Törpék, 19.50 Hírek, 
20.10 Őrangyalok, 22.10 
Babilon Berlin (német), 
22.55 Babilon Berlin (né-
met) 

Markíza tv 
8.45 Stuar t Lit tle kisegér 
(amer.), 10.30 Dennis, a 
komisz (amer.), 12.25 Ke-
lekótya karácsony (amer.), 
14.30 Kém a szomszéd-
ban (amer.), 16.40 Shrek 
(amer.), 18.20 Mulat az 
elit, 19.00 Híradó, 20.30 
Monster Trucks (amer.), 
22.40 Macskanő (amer.)

JOJ TV
12.00 Csillag szület ik, 
15.10 Skorpió király 
(kopr.), 17.20 Madagasz-
kár pingvinjei (amer.), 
19.00 Krimi, 19.30 Hír-
adó, 20.35 Csillag szü-
let ik, 22.00 Áll az alku!, 
23.00 Születet t bűnözők 
(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
8.50 Mása és a medve 
(orosz), 10.20 Több, mint 
testőr (amer.), 13.35 A 
csendőr New Yorkban 
(f rancia), 15.50 Walker, a 
texasi kopó (amer.), 16.55 
Hegyi doktor (német), 
18.00 Tények, 18.55 Sztár-
ban sztár, 22.00 Tapló Tél-
apó 2. (amer.), 0.00 XXX 
2. (amer.), 2.15 Doktor 
House (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.20 High 
Life, 12.55 Lila füge, 14.00 
Profi a konyhámban, 15.35 
Az örömapa 2. (amer.), 18.00 
Híradó, 18.55 A vasember 
3. (amer.), 21.35 A szikla 
(amer.), 0.55 Pokoli édenkert 
(amer.)

RTL II
9.00 Fejvadászok karácso-
nya (amer.), 10.25 Mortde-
cai (amer.), 12.25 Segítség, 
bajban vagyok!, 17.25 Több 
mint testőr (amer.), 20.00 
ValóVilág, 23.00 BeleVa-
lóVilág, 23.30 A szuper 
exnőm (amer.), 1.25 Kéj-
utazás (amer.)

M2
12.55 Dinó Dan, 13.25 
Claude, 14.10 A k is sár-
kány kalandjai , 15.50 
Tigr is és Micimackó, 
16.40 Dr. Plüssi , 17.50 
Vampir ina , 18.15 Cápa-
csal i 2 (amer.), 20.15 Vi-
olet ta (argent in), 21.10 Jó 
reggelt , Vietnam! (amer.), 
23.45 Velvet Divatház 
(spanyol)

Duna tv
12.45 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.15 Par t itú ra , 
14.10 Aranyok aranya, 
14.40 A k r istály t isz ta 
víz bi rodalma, 15.30 Az 
új rokon (magyar), 17.00 
Hogy volt?, 18.35 Őran-
gyal (amer.), 19.30 Ma-
gyarország, szeretlek!, 
21.00 Szerelem a végzeten 
(amer.), 22.40 Charl ie 70 
(1.), 23.30 Charl ie 70 (2.)

Duna World
10.30 Fölszál lot t a páva , 
13.20 A nagyok, 14.55 
Nemzet i park lehetne, 
16.05 Honfoglaló, 16.55 
Színe-java , 18.55 Öt kon-
t inens, 19.25 Szerelmes 
föld rajz , 20.00 Gasz t ro-
angyal , 21.35 Tizenkét 
pokol, 22.55 Hogy volt?

Pozsony 1
11.25 A v i lág képekben , 
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
14.0 0 Poi rot  (a ngol) , 
15.0 0 A ra nykez ű ipa -
rosok ,  16.0 0 Ha rc br i -
t á n iáé r t  (a ngol) ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 Ker t é sze t , 
22 .30 Poi rot  (a ngol)

Pozsony 2
12.35 Or ientációk, 13.15 
Műlesik lás, 14.35 Bi-
at lon, 15.45 Jégkorong, 
18.45 Est i mese, 19.50 
Híradó, 20.10 Szlová-
k ia és az advent , 21.30 
Wallander (angol-svéd), 
23.00 Félelem és reszke-
tés Las Vegasban (amer.)

Markíza tv
9.40 Shrek 2 (amer.), 
11.40 Chart Show, 13.45 
Monster Trucks (amer.), 
15.55 Jó tudni!, 16.55 
Felvég, alvég (szlovák), 
18.05 Szomszédok (szlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.30 
Támadás a Fehér Ház ellen 
(amer.), 23.15 Féktelen 
harag (amer.), 1.15 Tá-
madás a Fehér Ház ellen 
(amer.)

JOJ TV
9.20 Madagaszkár ping-
vinjei (amer.), 11.15 Anya 
vagyok, 12.20 Pokoli 
torony (amer.), 14.15 A 
lovag bosszúja (amer.), 
16.50 A nyaraló, 17.50 
Új lakások, 19.00 Kr i-
mi, 19.30 Híradó, 20.25 
Spor t , 20.35 A hetedik 
mennyország, 22.50 Tuli-
pánláz (amer.), 1.40 A be-
csületes szív (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 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Marimar (mexi-
kói), 16.50 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.00 Ninja 
Warrior Hungary, 22.00 Ha-
lálos iramban (amer.), 1.15 
Elrabolva (amer.)

RTL Klub
5.30 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.50 Dr. Csont 
(amer.), 2.05 Gyilkos haj-
sza (amer.)

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 A legkisebb ugrifü-
les, 12.10 Mézga család 
különös kalandjai, 15.10 
Sammy és barátai, 17.25 
Mickey egér játszótere, 
19.00 Sammy és barátai, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Születet t szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok 
it t!, 22.40 Akusztik, 0.50 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.45 Főzzünk megint 
egyszerűen!, 13.10 Uni-
verzum, 14.10 A múlt ár-
nyékában (szlovák), 15.05 
Alpesi őr járat (olasz), 
16.15 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesz-
tője (török), 19.30 Hon-
foglaló, 20.25 Kékfény, 
21.25 A legendák hiva-
tala (amer.), 22.30 NCIS 
(amer.), 23.20 Alpesi nyo-
mozók (oszt rák)

Duna World
11.25 Csalódás (magyar), 
13.00 Híradó, 13.20 Roma 
magazin, 14.20 Család-
barát, 15.55 Életkor, 16.20 
Ízőrzők, 16.50 Öt konti-
nens, 17.25 Ízőrzők, 18.00 
Gasztroangyal, 19.00 Vi-
rágzó Magyarország, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Ridikül, 
22.35 Kulturális világörök-
ségek Japánból, 23.55 Min-
denki akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Menjünk a kertbe!, 14.30 
Recept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Candice Renoir 
(francia), 17.45 Párbaj, 18.20 
Öten öt ellen, 19.00 Híradó, 
20.30 Jappeloup (francia), 
22.35 Riporterek, 23.15 A 
különleges ügyosztály

Pozsony 2
12.50 Orientációk, 13.45 
Generációk, 15.30 Nem-
zetiségi magazin, 16.00 
Dokumentumfilm, 17,15 
Szlovák falvak enciklopé-
diája, 17.45 Szia, Szlová-
kia!, 19.50 Hírek, 20.10 A 
diagnózis, 21.30 Dokumen-
tumfilm, 22.25 Megálló 
kettőnek (orosz) 

Markíza tv
10.50 Családi történetek, 
11.45 Cobra 11 (német), 
13.40 A farm, 16.00 Csalá-
di történetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Családi történetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Szom-
szédok (szlovák), 21.20 
Az utolsó vakáció (amer.), 
23.35 Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.55 Igaz tör ténetek, 
12.30 Topsztár, 12.50 Csil-
lag születik, 14.20 Rend-
őrök akcióban,  16.50 Főzd 
le anyámat!, 17.50 Tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Inkog-
nitó, 23.00 Heti hetes, 0.10 
Minden, amit Ander szeret

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Julieta (mexi-
kói), 15.45 Marimar (mexi-
kói), 16.50 Cennet (török), 
18.00 Tények, 19.00 A leg-
bátrabb páros, 22.00 Bo-
garas szülők (amer.), 22.40 
NCIS (amer.), 0.15 Lángoló 
Chicago (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.05 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.55 Házon kí-
vül, 23.25 XXI. század

RTL II
12.50 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú árnyé-
kában, 14.45 Showder Klub, 
16.20 Hagyjál főzni!, 17.20 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.20 Showder Klub, 22.00 
ValóVilág, 23.30 Anyák gyön-
gye (amer.), 2.00 Döglött ak-
ták (amer.)

M2
12.40 Laura csillaga, 13.45 
Miss BG, 15.45 Szuper né-
gyes, 17.25 Mickey egér ját-
szótere, 19.10 Sam, a tűzol-
tó, 19.30 Maja, a méhecske, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 21.05 
Született szinglik (amer.), 
21.25 Én vagyok itt!, 22.40 
Odaát (amer.), 0.20 Velvet 
Divatház (spanyol)

Duna tv
13.20 Honfoglaló, 14.10 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
15.10 Hat nővér (spanyol), 
16.10 A hegyi doktor (né-
met), 18.35 Sorsok útvesztő-
je (török), 19.30 Honfoglaló, 
20.25 Önök kérték, 21.25 A 
Mediciek hatalma (angol-
francia), 22.30 Cédrusliget 
(amer.), 23.20 Teréz anya, a 
szegények szolgálója (olasz)

Duna World
11.25 Rágalom iskolája 
(magyar), 13.20 Nemze-
tiségi magazinok, 14.25 
Család-barát, 16.25 Szerel-
mes földrajz, 16.55 Térkép, 
17.30 Ízőrzők, 18.05 Gaszt-
roangyal, 19.00 Virágzó Ma-
gyarország, 19.25 Pannónia 
3 keréken, 20.00 Beugró, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 13.55 
Építs házat, ültess fát!, 
14.25 Recept az élethez 
(lengyel), 16.25 A világ 
madártávlatból, 16.55 Can-
dice Renoir (francia), 17.50 
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30 
Aranykezű iparosok, 21.30 
Az igazság (cseh), 22.50 
Cain kapitány (amer.)

Pozsony 2
13.10 A szél, 14.25 Tudomá-
nyos magazin, 15.30 Ukrán 
magazin, 16.30 Vadászok-
nak, 17.15 Szlovák falvak en-
ciklopédiája, 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 21.05  A koronázás 
(angol), 22.25 Talk show, 
23.35 Anasoft Litera 2018

Markíza tv
9.40 Családi történetek, 
11.45 Cobra 11 (német), 
13.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 14.55 Rendőrségi 
esetek, 16.00 Családi törté-
netek, 17.55 Családi törté-
netek, 19.00 Híradó, 20.30 
Nagyfiúk (amer.), 22.35 
Családi történetek, 23.40 
Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.35 Különleges történetek, 
12.30 Topsztár, 13.10 Csil-
lag születik, 15.20 Rendőrök 
akcióban, 16.30 Hírek, 16.45 
Főzd le anyámat!, 17.45 Tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Hírek, 20.35 Spindl 
(cseh), 22.45 Csillag szüle-
tik, 1.00 Rendőrök akcióban 
(amer.)

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

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Wal-
ker, a texasi kopó (amer.), 
13.35 Walker, a texasi kopó 
(amer.), 14.40 Piszkos pénz, 
tiszta szerelem (török), 
15.45 Marimar (mexikói), 
16.50 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.00 Mit tenne a 
gyereked?, 20.40 Sztárok 
és párok, 22.25 Django el-
szabadul (amer.), 2.25 Zoo 
(amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.05 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.55 Szulejmán 
(török), 2.25 A zöld íjász 
(amer.)

 RTL II
11.50 Hagyjál főzni!, 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.45 Showder Klub, 16.20 
Hagyjál főzni!, 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 19.20 
Showder Klub, 22.00 Való-
Világ, 23.00 BeleValóVilág, 
23.30 BeleValóVilág

 M2
12.40 Laura csillaga, 13.55 A 
bűvös körhinta, 15.00 Sam, a 
tűzoltó, 15.45 Szuper négyes, 
17.25 Mickey egér játszótere, 
18.15 Szófia hercegnő, 19.30 
Maja, a méhecske, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Született 
szinglik (amer.), 21.25 Én va-
gyok itt, 22.40 Odaát (amer.), 
23.25 Az A38 Hajó színpadán, 
0.25 Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
13.00 Főzzünk megint egy-
szerűen!, 13.30 Honfoglaló, 
14.25 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.15 Hat nővér 
(spanyol), 16.10 A hegyi 
doktor (német), 17.05 Ri-
dikül, 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.35 
Partitúra, 21.35 A becsület 
ideje (lengyel), 22.30 On 
the spot, 23.30 Kis Moszk-
va (lengyel)

Duna World
11.35 Házasságtörés (ma-
gyar), 13.20 Nemzetiségi 
műsorok, 13.50 Ecranul 
nostru, 14.20 Család-barát, 
15.55 Magyar gazda, 16.55 
Novum, 17.25 Ízőrzők, 
19.00 Virágzó Magyaror-
szág, 19.30 Magyarország, 
szeretlek!, 21.00 Híradó, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló, 23.55 Mindenki 
akadémiája

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.30 Re-
cept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Candice Renoir 
(francia), 17.50 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Marauders 
(francia), 22.00 Gyilkossá-
gok (amer.), 23.30 Ray Do-
novan (amer.)

Pozsony 2
12.40 Apokalipszis, 14.35 
A diagnózis, 15.30 Magyar 
magazin, 17.15 Szlovák fal-
vak enciklopédiája, 18.30 
Esti mese, 20.10 Dokumen-
tumfilm, 22.25 Művésze-
tek, 23.10 Dokumentum-
film

 Markíza tv
9.55 Családi tör ténetek, 
11.55 Cobra 11 (német), 
14.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 16.00 Családi tör té-
netek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Családi tör ténetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Char t Show, 
22.35  Családi tör ténetek, 
23.35 Cobra 11 (német)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 10.35 
Különleges történetek, 
12.30 Topsztár, 13.00 Csil-
lag születik, 15.20 Rend-
őrök akcióban, 16.50 Főzd 
le anyámat!, 17.50 Tár-
gyalóterem, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.25 Sport, 
20.35 Anya vagyok (szlo-
vák), 22.30 Megnyugvás 
(amer.), 0.35 Rednőrök ak-
cióban

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), 
15.45 Marimar (mexikói), 
16.50 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.00 Mit tenne a 
gyereked?, 20.40 Sztárok és 
párok, 22.25 A milliárdos 
körzet (amer.), 1.00 NCIS: 
Los Angeles. (amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.00 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.55 Privát ko-
pók (amer.), 2.50 A zöld 
íjász (amer.)

RTL II
11.50 Hagyjál főzni!, 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.45 A gyanú árnyékában, 
14.45 Showder Klub, 16.20 
Hagyjál főzni!, 17.20 Segít-
ség, bajban vagyok!, 18.20 
A gyanú árnyékában, 19.20 
Showder Klub, 22.00 Való-
Világ, 23.30 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.40 Laura csillaga, 13.55 
A bűvös körhinta, 15.45 
Szuper négyes, 17.25 Mic-
key egér játszótere, 19.10 
Sam, a tűzoltó, 20.15 Tuti 
gimi (amer.), 21.05 Kiber-
Ma, 21.25 Én vagyok itt!, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.00 Híradó, 12.50 Főz-
zünk megint egyszerűen, 
13.15 Honfoglaló, 14.05 A 
múlt árnyékában (szlovák), 
14.55 Hat nővér (spanyol), 
15.55 A hegyi doktor (né-
met), 18.00 Híradó, 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Honfoglaló, 20.25 
A Bagi Nacsa Show, 21.25 
Tóth János (magyar), 21.55 
Sztracsatella (magyar)

Duna World
11.20 A windsori víg nők 
(magyar), 13.50 Alpok-Du-
na-Adria, 14.20 Család-
barát, 16.00 Kék bolygó, 
17.30 Ízőrzők, 18.05 Gaszt-
roangyal, 19.30 Pannónia 
3 keréken, 20.00 Szenes 
Iván koncert, 21.00 Híradó, 
21.35 Ridikül, 22.35 Hon-
foglaló

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), 
17.50 A párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Arany-
idők, 21.30 Aranyoskám 
(amer.), 23.25 Öröm az 
élet

Pozsony 2
11.50 Törpék,  13.25 Roma 
magazin, 14.05 Biatlon, 
16.00 Jégkorong, 19.00 Esti 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Dokumentumfilm, 20.40 
Labdarúgás, 23.05 Rend-
őrség, 23.45 Csehszlovák 
f ilmhét

Markíza tv
9.40 Családi történetek, 
11.40 Cobra 11 (német), 
13.45 Jószomszédi viszo-
nyok, 14.50 Rendőrök ak-
cióban, 15.55 Családi tör-
ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55 
Családi történetek, 19.00 
Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 
21.40 Jó tudni, 22.55 Csalá-
di történetek, 0.00 Cobra 11 
(német)

JOJ TV 
10.35  Különleges  tör té -
ne tek ,  12 .30  Topsz tár , 
13 .00  Cs i l lag  szü le t ik , 
15.20  Rendőrök  akc ió -
ban,  16 .50  Főzd  le  anyá -
mat ! ,  17 .50  Tárgyaló te -
rem,  19 .00  K r i m i ,  19.30 
H í r a dó,  20.35  Inkogni tó , 
22 .00  Het i  he tes ,  22 .45 
Cserepek ,  23 .30  Anya 
vagyok

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), 
15.45 Marimar (mexikói), 
16.50 Cennet (török), 18.00 
Tények, 19.00 Csak show 
és más semmi!, 22.00 Kor-
határos szerelem (magyar), 
23.15 A lány a vonaton 
(amer.)

RTL Klub
5.35 Jó reggelt, skacok!, 
12.35 Éjjel-nappal Buda-
pest, 15.50 Story Extra, 
16.20 A szeretet útján (tö-
rök), 17.25 Fókusz, 18.00 
Híradó, 19.00 A konyha-
főnök VIP, 21.05 Barátok 
közt, 21.40 Éjjel-nappal 
Budapest, 22.55 Selyemfiú 
a pácban (amer.)

 RTL II
11.50 Hagyjál főzni!, 12.50 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.45 Showder Klub, 16.20 
Hagyjál főzni!, 18.20 A gyanú 
árnyékában, 19.20 Showder 
Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
11.50 Kérem a következőt!, 
13.55 A bűvös körhinta, 
15.10 Sam, a tűzoltó, 17.25 
Mickey egér játszótere, 
20.15 Tuti gimi (amer.), 
21.05 Született szinglik 
(amer.), 21.25 Én vagyok itt, 
22.40 Odaát (amer.), 0.25 
Velvet Divatház (spanyol)

Duna tv
12.55 Főzzünk megint egy-
szerűen, 13.30 Honfoglaló, 
14.20 A múlt árnyékában 
(szlovák), 15.10 Hat nő-
vér (spanyol), 16.10 A he-
gyi doktor (német), 18.35 
Sorsok útvesztője (török), 
19.30 Fölszállott a páva, 
21.55 A felolvasó (amer.)

Duna World
11.25 A korona aranyból 
(magyar), 13.20 Öt kon-
tinens, 14.20 Család-ba-
rát, 16.25 Rúzs és selyem, 
16.55 Szépművészet, 18.05 
Gasztroangyal, 19.00 Vi-
rágzó Magyarország, 19.25 
Pannónia 3 keréken, 20.00 
Önök kérték, 21.35 Ridi-
kül, 22.35 Honfoglaló

Pozsony 1
12.20 Nők klubja, 14.30 Re-
cept az élethez (lengyel), 
16.25 A világ madártávlat-
ból, 16.55 Candice Renoir 
(francia), 19.00 Híradó, 
20.30 Szlovákia, szeret-
lek!, 22.00 Piszkos Harry 
(amer.), 23.40 Aranyidők

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 15.30 
Szemtől szemben, 16.25 
Jégkorong,  17.45 Szia, 
Szlovákia!, 19.50 Híradó, 
20.10 A család, 20.35 A 
varázslók tele (szlovák), 
22.00 If júság (francia), 
0.00 Hírek

Markíza tv
9.50 Családi tör ténetek, 
12.00 Cobra 11 (német), 
14.00 Jószomszédi viszo-
nyok, 15.00 Rendőrsé-
gi esetek, 16.00 Családi 
tör ténetek, 17.25 Ref lex, 
17.55 Családi tör ténetek, 
19.00 Híradó, 20.30 Nagy-
f iúk (amer.), 22.35 Észak 
utolsó királya (dán)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 Hi-
hetetlenül tehetségesek, 
14.20 Rendőrök akcióban, 
17.00 Főzd le anyámat! , 
18.00 Áll az alku!, 19.00 
K r imi, 19.30 Híradó, 
20.35 Warcraft (amer.), 
23.30 Max Payne (amer.)



Az alapfordulók után, a szent-
péteri tornateremben került sor 
a bajnokságra, ahol a hat döntős 
csapat mérkőzött meg egymás-
sal. A Rozmaring utcai lányok 
saját kategóriájukban előbb 
2:0-ra legyőzték a Határőr utcai 
AI csapatát, majd a szentpéteri 
magyar alapiskola ellen léptek 
pályára, akik 3:0-ás vereséggel 
hagyták el a hazai pályájukat. 
A középdöntőben a komáromi 
lányok a szentpéteri szlovák is-
kola csapata ellen harcoltak. Ez 
a találkozó rendkívül sok izga-
lommal járt, ugyanis mindkét 
csapat döntetlent játszott és a 
győzelmet a büntetők érvényesí-
tése alapján ismét a komáromiak 

jutottak tovább, akik a döntőben 
az ímelyi csapat ellen léphettek 
pályára. Rendkívül nehéz hely-
zetben kellett küzdeniük, s végül 
1:0-ás győzelmet arattak. Ez a 
győzelem egyúttal ezt is jelen-
tette, hogy sorrendben hatodik 
alkalommal nyerték meg a járá-
si bajnokságot és elutazhatnak a 
megyei bajnokságra. 
Felvételünkön: (felső sor balról) 
Pazdera Zdeno testnevelő tanár, 
Nagyová Dominika, Vaszko Chi-
ara Lilian, Susiková Tímea, Tru-
bačíková Sara, Ďuríková Bar-
bora, Koprdová Daša, (középen) 
Oravecová Daniela, Ďuríková 
Tamara, (harmadik sor) Hoango-
vá Nikoleta, Pelantová Lucia
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A Dunatáj receptkönyvéből

S Z U D O K U

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
december 8-án Mária
december 9-én Natália
december 10-én Judit
december 11-én Árpád
december 12-én Gabriella
december 13-án Luca
december  14-én Szilárda
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat, 
akik ezen a hé ten ünneplik születésnapjukat. 

ÚJSZÜLÖTTEK

H A L Á L O Z Á S

Komáromban született: a komáromi Neszi Daniel, 
Tilicsek Lara, Szalai Eszter, Gajdáč Tobias, Péter 
Kevin, Prágay Amina Emma és Nagy Alex, a kisizsai 
Tóth Dorka, a csallóközaranyosi Csepy Veronika, a fűri 
Fabo Sebastien, a búcsi Vörös Márton, az izsai Siegl Me-
lánia, a szentpéteri Sárközi Eduard, az ógyallai Lakatošová 
Leila, az ekeli Baďurová Vanesa, a koltai Kapustová Nela, 
a dunaradványi Mezei Benjámin, a hetényi Zsitvová Viktó-
ria, a nagykeszi Mészáros István,  a kisgyarmati Tóth Zoé.

Hozzávalók egy 24 cm 
átmérőjű formához

25 dkg leveles tészta,
30 dkg zöldbab,
25 dkg filézett csirke-
mell,
3 tojás,
1,5 dl tejszín,
5 dkg reszelt sajt,
5 dkg feta sajt vagy 
krémsajt,
1 csomag mozzarella,
1 paradicsom szeletelve,
3 gerezd zúzott fokhagyma,
4-5 db bazsalikomlevél aprítva,

1 kávéskanál őrölt pirospaprika
só, frissen őrölt bors,
1-2 evőkanál olivaolaj.

Adventi zöldbabos 

csirkemell-torta

Mandulás-almás-diós
álomsüti

Hozzávalók:
1 db tojás
20 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
30 dkg alma
1 csomag sütőpor
15 dkg liszt
1 tk őrölt kávé (elhagy-
ható)
10 dkg darált dió
A csokimázhoz:
3 dkg vaj
10 dkg csokoládé

A díszítéshez:
mandulapehely

Elkészítése:

A tojást kikeverjük a cuk-
rokkal és a lereszelt almával. 
A sütőport összekeverjük a 
liszttel, a kávéval (elhagyha-
tó) és dióval, majd az almás 
masszához adjuk, és fakanál-
lal összeforgatjuk.
Sütőpapírral kibélelünk egy 
20×30 cm-es tepsit, és bele-
simítjuk a tésztát. 200 fokra 
előmelegített sütőben 30-35 
perc alatt megsütjük. A sütés 
vége felé letakarjuk alufóliá-
val, a végén tűpróbával ellen-
őrizzük. 
A vajat a csokoládéval felol-

vasztjuk a mikróban, simára 
keverjük, és bevonjuk vele a 
kihűlt süteményt, megszór-
juk mandulapehellyel, majd 
dermedés után kockákra 
vágva kínáljuk.

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

MEGEMLÉKEZÉSEK
Az idő múlik,
de a fájdalom megmarad.

Fájó szívvel emlékeztünk december 1-jén,
halálának tizedik évforulóján

Molnár Jánosra
Gútán.

Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot

ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző szerető családja,

a rokonság és ismerősök

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáro-
mi Domjánová Margita (88 éves), Tóthová Jolana (88 éves),  
Kučera František (61 éves), Feketeová Eva (67 éves), Do-
leža František (62 éves), Fedáková Angelika (51 éves), Pod-
horszky István (80 éves), a gútai Szladká Mária (85 éves), a 
bátorkeszi Zaťková Helena (91 éves), a naszvadi Nagy Júlia 
(63 éves) és az ekeli Susik László (64 éves).

Emléküket megőrizzük!

FLOORBALL

Eladó 2019 szeptemberéig
jótállás alatti  

Kenwood KHH323 konyhai robot-
gép 150 euróért.  

Érdeklődni a 0905691345 mobilszámon lehet.

 Férfi gépkocsivezetőt keresek
furgonra 20-60 éves korig. 

KN, NZ, DS járásokból 
rendszeres vonalellátásra. 

Tel.: 0905329 889.

Eladó fabrikett
(5,50 euró/40 kg).
Tel.: 0907 769 780.

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195

Eladó
Gúta-Nagyszigeten
régebbi családi ház,

nagy kerttel.
Tel.: 035/777 3084.

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

Elkészítése:
A megtisztított, felaprított zöldbabot vízgőz felett puhára pá-
roljuk. A csirkemellet 3X3 cm nagyságú kockákra szeleteljük, 
megszórjuk borssal, őrölt pirospaprikával, összekeverjük oliva-
olajjal és egy felforrósított serpenyőben 4-5 percig sütjük a hús 
kifehéredéséig, majd levesszük a tűzről. A tojásokat felverjük, 
hozzáadjuk a tejszínt, a zúzott fokhagymát, az aprított bazsali-
kom levelet, a reszelt sajtot, összekeverjük és beleforgatjuk a 
párolt zöldbabot. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A sütőformát 
kibéleljük a leveles tésztával úgy, hogy kicsit a falán túlnyúljon. 
A tésztára egyenletesen elosztjuk az elősütött csirkemellet, rá-
szórjuk a krémsajtot, ráöntjük a zöldbabos keveréket. Mini moz-
zarella golyókkal és szeletelt paradicsommal díszítjük. 200 fokra 
előmelegített sütőben 30-40 percig sütjük. 10-15 perc pihentetés 
után fogyaszthatjuk.

Amikor a komáromi Rozmaring utcai AI-ben Pazdera Zdeno 
testnevelőtanár vezetésével összeállt egy csapatnyi lány, akik a 
floorball játéka mellett döntöttek, talán egyikük sem hitte el, hogy 
hamarosan országos szinten űzhetik ezt a játékot. Példájukat más 
iskolák is követték, s novemberben – a hagyományokhoz illően – 
megtartották a járási bajnokságot.

A komáromi Kossuth téri
VÁSÁRCSARNOK

www.nck.sk
Telefon: 035/7701642, email: tlhoknjk@mail.t-com.sk

szeretettel várja Önöket
karácsony előtt bevásárlásra.
Decemberi nyitva tartás:
december 15. – szombat: 7.00 – 14.00
december 16. – ezüstvasárnap: 9.00 – 14.00
december 22. – szombat: 7.00 – 14.00
december 23. – aranyvasárnap: 9.00 – 14.00
december 24. – hétfő (szenteste): 7.00 – 11.00
december 25. – karácsony első ünnepe: zárva
december 26. – karácsony második ünnepe: zárva
december 31. – Szilveszter: 7.00- 14.00
január 1. – Új év napja: zárva

December 6-án (csütörtök), 7-én (péntek) és  
8-án (szombat) a délutáni órákban

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR
A MIKULÁS

 Aplico Plus
Komárom

Számítógépek, notebookok,
regisztrációs kasszagépek, 

 fiskális nyomtatók
eladása és szervizelése

Munka utca 25. 

* Tel.: 7704 310
* www. aplicoplus. sk
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LABDARÚGÁSKOSÁRLABDA

BIRKÓZÁS

KARATE

SAKK

CSELGÁNCS

TEREMFOCI

F U T S A L

A 2. forduló eredményei:
Aktiv Siv. Roh. Csigák – Torpedo Vodka 5:5 * B. Diamonds – 
Barracuda 7:10 * Bauring City – Amfora 8:3.

MBK Rieker COM-therm Komárom – Pozsonyi Inter
74:73 (33:37 * 17:16, 16:21, 25:17, 16:19)

Még így is, a találkozó eredményének ismeretében is nehéz lenne megállapítani, hogy Čurovič 
mesteredző legénysége valójában mitől is táltosodott meg. Többen állítják, hogy a végső lökést 
annak ismerete adta meg, hogy a szlovák állami tévé élőben közvetítette a találkozót. Igaz, a 
„sztárok”, vagyis a kosarasok arcáról hiányzott a make-up, ám ennek ellenére gondoskodtak 
arról, hogy a sport szerelmesei a képernyők előtt ne unatkozzanak. Legyőzni a tabella éllova-
sát, hatalmas teljesítménynek bizonyult.

Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg a hazai cselgáncsozók 
felnőtt országos bajnokságát 
Besztercebányán. A gútai dzsú-
dóklubot Decsi Dóra képviselte 
aki a 63 kg-os női kategóri-
ában 2. helyen végzett. Dóra 
jelenleg juniorkorosztályú, ám 
most a felnőttek között szerzett 
ezüstérmet. Nyolc évvel ezelőtt 
lépett először tatamira, azóta 
is folyamatosan részt vesz a 
különféle megmérettetéseken. 
Jelenleg a budapesti Károlyi 
Gáspár Egyetem keleti nyelvek 
szakának hallgatója, többnyire 
az egyik budapesti klubba jár 
edzeni, idehaza pedig édesap-
ja, Decsi Attila és Vincze Fe-
renc mesteredző foglalkozik a 
tehetséges sportolóval.

November 24-én az ausztriai 
Steinbrunnban rendeztek nagy-
szabású nemzetközi szabadfo-
gású birkózótornát, amelyen 

hat ország (Ausztria, Szerbia, 
Horvátország, Magyarország, 
Csehország és Szlovákia) 340 
versnyzője lépett szőnyegre. A 
gútaiak ismét kitettek magu-
kért.

Egyéni eredmények:
Gyermek-korosztály 21 kg-os 
súlycsoportban Balázs Andor 
ezüstérmes * 2 kg Góth Tamás 
* Ifj. diákok korcsoportja 54 
kg Ďuráč Tibor bronzérmes 
lett. A gútai csapatban becsü-
lettel harcolt Balázs Ferenc, 
Lakatos Patrik, Kébé Filip, 
Stojka Tibor, Ďuráč Dávid és 
Dinkó Nikolas, akik erős nem-
zetközi pontszerző helyezése-
ket szereztek.

Az elmúlt hetekben sem állt meg az élet a sportver-
senyek terén a komáromi Selye János Gimnázi-
umban. November 22-én került sor a középiskolá-
sok futsal járási döntőjére. A versenyen rendkívül 
izgalmas meccsek zajlottak, végül a Selye János 
Gimnázium csapata végzett az első helyen.
A komáromi gimnázium csapata-
inak résztvevői: Beke Zsolt, Ca-
gala Dávid, Leszkó Levente, Gál 
Márk, Hallman Gergely, Hollósi 
Csaba, Jankulár Tamás, Mézes 
Péter, Molnár Zoltán, Nagy Dá-
vid, Ölvecky Máté, Záborský Já-

nos, Bagita Bene-
dek, Beke Bálint.
November 24-én 
zajlott Budapes-
ten a Szent István 
Gimnázium szer-
vezésében a ha-
gyományos Nemzetkozi Szent 
István Tanár-teremfoci Kupa. A 
Selye János Gimnázium csapata 
nagy küzdelemben az előkelő 2. 
helyet szerezte meg. A csapat 
tagjai: Gyurenka István, Dió-
si Viktor, Nagy András, Habán 

László, Elek József, Mézes Pé-
ter, Horján Tibor, Hallman Ger-
gely voltak.
Mindkét nyertes csapatunknak 
gratulálunk a győzelemhez, és 
további sok sikert kívánunk!

Andruskó Imre

Ugyanekkor Katovicében rendezték meg a Tytan 92 elnevezésű 
kötöttfogású nemzetközi birkózóversenyének jubileumi, XXV. 
tornáját, amelyre meghívást kapott a komáromi Spartacus bir-
kózócsapata is.

Egyéni eredmények:
Előkészületi csoport: 29 kg-os súlycsoport CSIZMADIA Leven-
te 4. hely * 35 kg-os súlycsoport: KISS András 6. hely, CINGEL 
Anthony 4. hely * Idősebb diákok korcsoportja (2003-2005): 48 
kg-os súlycsoport MALÍK Július 4. hely * 52 kg-os súlycsoport: 
LAKATOS Imrich 4. hely * 68 kg-os súlycsoport: ONDRÓ Erik 
4. hely * 71 kg-os súlycsoport: 5. hely SZABÓ Viktor.
  Dr. Kúr Károly

Értékelő évzárót tartottak a gútai labdarúgók
Szombaton délután még tartottak egy alapos erőnléti edzést a pályán, koraestére pedig már 
ott ültek a gútai labdarúgók a szövetkezet kistermében, ahol Máté Tibor mérnök, a labdarú-
gók egyesületének elnöke tartott értékelést az év folyamán elért tavaszi és őszi idény eredmé-
nyeiről.
A különféle korcsoportokban 
hat gútai csapat áll versenyben. 
A legkisebbek – az U 9-es ka-
tegóriában versenyző aprósá-
gok – a kerületi bajnokság 4. 
helyén (tavasszal 2. volt) várják 
a jó időt. Az U 11-es katagó-
ria kerületi bajnokságában a 
8. helyen (tavasszal 7.) állnak. 
A fiatalabb diákok már az U 
13-as kategóriában, a III. ligá-
ban harcolnak a gólokért, ők a 
3. helyen várják a tavaszt. Az 
idősebb diákok (U15 – III. liga 
– tavasszal 3.) most a 4. helyen 
állnak. Jól szerepelnek az ifik is, 
akik tavasszal az 5., most a IV. 
liga 5. helyét szerezték meg. – 
Itt azonban meg kell jegyezni, 
hogy a nálunk „kinevelt” pálya-
kész labdarúgókat sok esetben 
elszippantják a nagynevű csa-
patok, de tapasztalataink szerint 
nem bírják a sportiskolásokkal 
a lépést – mondta Máté Tibor. 
– Ez a felnőtt csapatra is vonat-
kozik, amely a tavaszi átlépések 
miatt csak nehezen talált magá-
ra. Tavasszal a 12. helyet sze-
rezték meg, az év végére pedig 
felküzdötték magukat a tabella 

6. fokára. Ez már jelzi, hogy jó 
úton haladunk.
Az elnök nem titkolta, hogy 
egyre jobb az együttműködés a 
klub és a városvezetés között, 
amit a lassan megújuló öltöző 
és sportház is jelez. Azonban 
nincs megfelelő gyakorló pá-
lyája, ami miatt a felkészülés is 
nehézkes.
Horváth Árpád polgármester vi-
szont jó hírrel szolgált.
– A sportház átépítésének be-
fejezésével a jövő labdarúgói-
nak, azaz a legkisebbeknek te-
remtünk megfelelő feltételeket 
az edzésekhez. Tárgyalásokat 
folytattunk a Gőgh Kálmán Sta-
dion környékén tevékenykedő 
vállalatok vezetőivel, de gya-
korló pályára megfelelő terü-
letet nem találtunk, és a városi 
tulajdonban levő terület egy ne-
gyednyi pályára sem elegendő. 
De lesz megoldás, mert a fiúk 
megérdemlik. Jó hírkét számolt 
be a polgármester arról, hogy 
elkészültek a tervek az elektro-
mos hálózat kiszélesítésére és 
hamarosan esti megvilágítást 
kap a stadion pályája.

A múlt hét végén rendezték 
meg Nagyszombatban a ka-
ratékák kadét, junior és U 
21 korosztályának országos 
bajnokságát. A gútai karaté-
kák ezúttal sem vallottak szé-
gyent.

Az egyéni eredmények:
Jóba Attila az U21 +84 kg-os 
kategóriában aranyérmet szer-
zett, a pozsonyi Rapid csapattal, 
ahol a főiskola mellett edzéseit 
végzi, ugyancsak aranyérmes, 
sőt az országos válogatott csa-
pattal is az első helyen végzett. 
Szulcsányi Viktor 68 kg-ban 
bronzérmes, Horváth Chris-
topher 63 kg-ban 5., a poprádi-
akkal 3. Az ifjabb kadétlányok 
versenyében Erdélyiová Nina, 
Rigó Rebecca, Lakatošová Eri-
ka, Vargová Tünde összeállítású 
gútai csapat ezüstérmes lett.

Pavlik Tamás az év legszebb 
góljáért járó vándorserleg 
átvétele közben

Dóša Barnabás lett az év leg-
sportszerűbb játékosa

Az év legjobb góllövőjének Kó-
kai Marek bizonyult

Freňák Alex lett az év leghasz-
nosabb játékosa

Zuzula Milan az év legjobb já-
tékosának díját vehette át

Amikor az egyik szemünk nevet, a másik viszont sír…
Nem véletlen elírás, vagy a mondás nem 
ismerete szerepel a címben, de a múlt hét 
két kosárlabdameccsét ebben a sorrend-
ben kell jellemeznünk. Szerdán eufórikus 

örömben volt a komáromi sportcsarnok 
közönsége, vasárnap viszont a lévaiaktól 
elszenvedett vereség miatt búslakodhat-
tunk.

Jól kezdte a komáromi csapat 
a játékot, előbb 8:3-ra, majd 
11:5-re is elhúztak az első ne-
gyed kezdetén, de fokozatosan 
feljöttek a fővárosiak is és egy-
pontos előnnyel zárták a játék-
részt. A második negyedben 
is hasonló volt a helyzet, négy 
másodperccel a játékrész vége 
előtt azonban Miloševič javítani 
tudott. A harmadik negyedben 
ismét a komáromiak irányítot-
ták a játékot, ráadásul Delič is 
remek formában volt, nem csak 
a kosár alatt, de a félpályáról is 
tudott pontokat szerezni. A zá-

rórészben az idegek harca dúlt. 
A két csapat fej-fej mellett ját-
szott, lényegében folyamatosan 
hol ide, hol oda billent a mérleg 
nyelve. A komáromiak egypon-

tos vezetése viszont az utolsó 
másodpercben került veszélybe, 
amikor a pozsonyiak labdája – 
szerencsére – lepattant a gyű-
rűről.

BCV Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárom
86:62 (17:11, 25:13, 26:21, 18:17)

A bajnokság éllovasa, a pozsonyi Inter legyőzése után vasárnap 
már nem sikerült a második helyezett privigyeiek pályáján az 
újabb győzelmet kivívni. Egyértelműen látni lehetett a komáro-
miakon a fizikai fáradságot.
Az első negyed folyamán je-
lezte a bányászcsapat, hogy ő 
játsztk hazai pályán, s elérte, 
hogy a komáromi csapat egyet-

len negyedben se győzzön. En-
nek bizonyításaként a második 
negyedben folyamatos pálya-
fölényt vívott ki és 12 pontos 
vezetéssel zárt. Ez azt jelentette 
hogy a privigyeiek tizennyolc-
pontos vezetéssel vonulhattak 
az öltözőbe. A második félidő 
kezdetére a komáromiak is át-
gondoltabban játszottak, átadá-
saik pontosabbá váltak, egyen-
lő ellenfélként viselkedtek. 
Az utolsó játékrészben egy kis 
szerencsével a komáromiak is 
megszerezhették volna egyetlen 
döntetlenjüket, de nem sikerült, 
a találkozót 24 pontos vereség-
gel zárták.

I. liga 3. forduló
Slovan B – Bátorkeszi 3,5:4,5 
Pontszerzők: Berek, Barczi, 
Bóna J. 1-1 pont, Szegi, Sarok 
és Bóna Z. 0,5 pont.

4. forduló
Slovan C – Bátorkeszi 6:5: 
1,5. Pontszerzők: Sarok, Tö-

röttő és Gyuricsek 0,5 pont.
III. liga 4. forduló

Nagykér – Perbete 
2:6 Pontszerzők: 
Ostružlík M., Mé-
szárosová, Fekete, 
Pataj, Ostružlík K. 
és Olláry 1-1 pont.


