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Lapunk
tartalmából:

● Átadták a komáromi kórház felújított radioterápiai
részlegét
2. oldal
● Rebellisek a színpadon
2. oldal
● Hegedűs a háztetőn 3. oldal
● Adventi ételajánlatok
7. oldal

HUSZONTÖT KÉPVISELŐBŐL 18 FÜGGETLEN,
CSAK HETEN NYERTEK PÁRTSZÍNEKBEN

Komáromban Keszegh Bélának
két alpolgármestere lett
Csicsón
elmúlt
a veszély
Mint arról lapunk múlt
heti számában beszámoltunk, egészségügyi okokból betiltották a vezetékes
ivóvíz használatát, illetve
korlátozták a vízfogyasztást Komáromfüssön.
Állításunkkal ellentétben
Tanyon nem volt szennyezett az ivóvíz.
Kedden
megérkeztek
az utolsó laboratóriumi
vizsgálatok eredményei:
a csicsói iskolában és
óvodában is iható víz folyik a csapból. A komáromi vízművek igazgatója
rendőrségi feljelentést tett
közveszélyeztetés alapos
gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen, aki(k) fekáliával szennyezték a község
ivóvízforrását.

„Én esküt tettem rá, hogy minden polgár
ügyét egyformán szolgálom.” Alapy Gyula

Komáromban szobrot kap
a mártír polgármester

Észak- és Dél- Komárom Városa, valamint a PALATINUS
Polgári Társulás december 21-én 14 órai kezdettel, ünnepélyesen leplezi le – az Európa Szoborpark 21. alkotásaként
Észak-Komáromban az Európa-udvarban – Janzer Frigyes,
Munkácsy-díjas szobrászművész Alapy Gáspár néhai polgármestert megörökítő szobrát.
Alapy Gáspár Komáromban főjegyzőnek, így 1921-ben a
született 1880. szeptember Magyar Királysághoz tarto10-én. Elemi iskoláit és a kis- zó Dél-Komáromba települt,
gimnáziumot szülővárosában 1939. július 15-től az egyesívégezte. A pozsonyi királyi tett Komárom polgármesterékatolikus
főgimnáziumban vé nevezték ki.
érettségizett, a jogot Pozsony- 1944. október 17-én a komároban és a budapesti tudomány- mi nyilas vezetők a nyugalmaegyetemen hallgatta. Pályáját zott polgármestert „zsidópáraljegyzőként kezdte, hama- tolás” vádjával letartóztatták,
rosan elnyerte a városi fő- s előbb a Monostori erődbe,
jegyzői állást. A csehszlovák majd a Csillagerődbe zárták.
hatóságok kiutasították, el Majd Dachauba hurcolták, ahol
kellet hagynia az új államhoz mint a 136708-as számú fogoly
tartozó Észak-Komárom terü- halt mártírhalált 1945. február
letét. Dél-Komáromba hívták 5-én, 65 éves korában.

A megfontolatlan előzés
halállal végződött

Pénteken délután 5 óra előtt pár perccel három gépkocsi ütközött össze a bálvány Oázis
nyugdíjasotthon térségében, amelynek következtében életét vesztette a negyedi 40 éves
Molnár Zoltán, akit ezután hiába vár vissza felesége és 11 éves kislánya. Zoltán egyébként
a karácsonyi ajándékok megvásárlására utazott volna Komáromba.
nak ütközött, amelyet az útmenti tölgyesbe löktek, míg a
másik kocsi árokba futott.
A helyszínre érkező tűzoltók
áramtalanították a járművelet és a mentők kiérkezéséig
kisegítették az autókból a
sérülteket. A Felícia 40 éves
vezetője a kórházba szállítás
közben súlyos fejsérülésébe
Annak ellenére, hogy az Azonnal be akart sorolni a belehalt. A másik két gépjáradott útszakaszon viszonylag Felícia elé, de közben beleüt- művezető kisebb agyrázkójók voltak a látási viszonyok, között az érkező gépjárműbe. dással és karcolásokkal „úsza vágsellyei rendszámú Felí- Az ütközés következtében ta meg” az ütközést.
cia típusú gépkocsi előzésébe mindkét gépkocsi a Felíciá-polfogott a 20 éves M. Richárd.
Későn vette észre, hogy vele
szemben szabályosan közlekedve személygépkocsi jön.

December 6-án került sor az újjáválasztott képviselőtestület Tiszti pavilon dísztermében
megtartott első ülésére, amelyen Stubendek Lászlótól átvette a város jelképeit Keszegh
Béla, aki az önkormányzati választásokon nagy számbeli fölénnyel elnyerte a polgármesteri széket.
A polgármesteri székért hatan dolgozni, mert együttes erővel ra is Batta György (Híd) áll, az
szálltak versenybe, s Komárom Komáromot a régió vezető oktatásügyi és kulturális bizottválasztópolgárainak többsége a városai közé szeretné emelni. ságot Szénássy Tímea (függetfüggetlenként induló Keszegh Mindezt csak közöBélára adta szavazatát. A sza- sen lehet elérni, mert
vazatok alapján második lett „lehet, hogy más
Knirs Imre, harmadik Héder nyelvet beszélünk,
Ágnes, negyedik Benyó Zol- de az életünk közös”.
tán, ötödik Feszty Zsolt, hato- Az egyes körzetet a
dik pedig Bósza János.
következő négy évMiután a korábbi polgármes- ben Molnár Marian
ter, Stubendek László átadta (Híd) képviseli, a
utódjának a városirányítás jel- kettes körzet képképeit, az új polgármester és a viselője lett Andképviselők letették esküjüket. ruskó Imre (Híd),
Az ülés további részében a Batta György (Híd),
képviselők megválasztották a Less Károly (MKP),
városi tanácsot, amelynek tag- Bende Štefan (fügja lett Varga Tamás (független), getlen), Bujna ZolGajdáč Ondrej (független), tán (független), Vetter János len) vezeti, akik korábban is
Stubendek László (független), (független), Ruman Patrik ezen a területen tevékenyked( f ü g g e t l e n ) , tek. Az elmúlt négy évben az
Szabó Csilla idegenforgalmi bizottság tagja
( f ü g g e t l e n ) , volt Bujna Zoltán és Kovács
Ryšavý Boldi- Dávid, most mindketten új tezsár (függet- rületen tudnak majd bizonyítalen), Ondrej ni. Bujna a fejlesztési-, Kovács
Gajdáč (füg- a sportbizottság élére került.
getlen), Anton A további három bizottság elMarek (füg- nökét az „újonc” képviselők
getlen), Tár- közül választották. A pénzügyi
nok Magdolna bizottság vezetőjének Ruman
(független). A Patrikot, a közbiztonsági és
hármas kör- közlekedési bizottság élére
zet képviselője Ryšavý Boldizsárt választotAndruskó Imre (Most-Híd), lett Bauer Ildikó (MKP), Feszty ták, míg a nemzetközi kapcsoBende Štefan (független), Vet- Zsolt (független) Horváth Atti- latokért és az idegenforgaloter János (független), Keszegh la (független), Ipóth Szilárd mért felelős bizottságot Bauer
Margit (független), valamint (független), Keszegh Margit Ildikó vezeti.
Less Károly (MKP).
(független), Knirs Imre (MKP), Az ülésen elhangzott, hogy a
Nagy meglepetést jelentett, Korpás Péter
hogy az új polgármester mun- ( f ü g g e t l e n )
káját nem egy, hanem két al- Kovács Dávid
polgármester fogja segíteni. ( f ü g g e t l e n ) ,
Varga Tamásról már mindenki Varga Tamás
tudta, hogy az alpolgármeste- ( f ü g g e t l e n ) ,
ri poszt várományosa, a nagy Szénássy Tímeglepetést Gajdáč Ondrej, mea (függetkinevezése okozta, aki a szlo- len), Stubendek
vák gimnázium igazgatója, és László
(fügvárosházi munkáját részmun- getlen) és Sebő
kaidőben tölti majd be.
Zsolt (Híd).
Az új polgármester székfoglaló A testület hét
beszédében kifejtette, a testü- bizottság létrehozását hagyta
hét állandó bizottság mellett kilettől azt várja, hogy vádasko- jóvá. A bizottsági tagok lét- alakítanak egy nem állandó bidások és egymásra mutogatá- száma 10-ről 9-re csökkent. A zottságot is, melynek feladata a
sok helyett a testület kezdjen el szociális bizottság élén tovább- digitalizáció és az átláthatóság
biztosítása lesz. Ennek összetétele egyelőre nem ismert, tagjait a későbbi képviselőtestületi
ülésen hozzák nyilvánosságra.
Jakab István
felvételei

Az érintettek megindokolták távozásukat a testületi ülésről

„Hallgattassék meg a másik fél is”
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Lapunk múlt heti számában a gútai városi önkormányzat első, megalakuló üléséről számoltunk be. Az ülésen nem várt eseményként került sor arra, hogy a forTE mozgalom három önkormányzatba kerülő és frakciót alakító képviselője elhagyta
a tanácskozás helyszínét. Ezzel kapcsolatosan a leírtakat a frakció képviselői az alábbi levelükben korrigálták:
Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A Dunatáj 49-es december 7-i számában
megjelent „Újabb négyéves időszakra
kaptak megbízatást” című cikkhez kérünk
helyreigazítást a forTe frakció 3 önkormányzati képviselőjeként.
A frakciónk előzetes egyeztetés nélkül,
az önkormányzat belső szabályait megsértve, etikai elveket és politikai kultúrát
sértő módon kirekesztésre került Gúta
város önkormányzati szerveinek összeállításából.
Ezt kihangsúlyozva az önkormányzat alakuló ülésén, a cikkben leírtakkal ellentét-

ben, további jó munkát kívánva mindennemű alázatlan viselkedés, illetve botrány
nélkül véglegesen távoztunk a gyűlésről.
Személyi jogainkat sértő a további információ, miszerint „tüntetően vonultunk ki,
és hosszabb ideig az ablakon beleselkedve figyeltük az eseményeket”.
Személygépkocsinkat a tanácsterem előtti
parkolóban az ablak előtt elvonulva tudtuk megközelíteni, amit „leselkedésnek”
minősített a cikk íróját informáló személy, személyek.
Ahogyan a 2018. 12. 04-én megjelent

nyilatkozatunkban is hangsúlyoztuk, felelősséggel tartozva választóinknak, akik
nagyon magas szavazatszámmal jutattak
bennünket a testületbe, tovább fogunk
dolgozni érdekeik képviseletéért. A döntéshozatal előkészítésében a gútai önkormányzat történetében példa nélkül álló,
rendkívül kiszorított helyzetbe kerültünk,
ennek ellenére minden, a város érdekeit
szolgáló kezdeményezést támogatni fogunk.
Gúta, 2018. december 7-én
A forTe frakció tagjai

Vidám
karácsony

A komáromi Memória Társulat zenekar
idén is gondoskodik a
vidám ünnepi hangulatról. Karácsonyi házi
koncertje – természetesen az elmaradhatatlan „nyelvcsapásokkal”
– a Hoffer étteremben
(Shell mellett) december 21., pénteken 18
órakor kezdődik.
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OLVASÓINK ÍRTÁK
Miért (csak most) zárták ki
S. István gútai lakost a frakcióból

Az írásom címében szereplő kérdésre csak azok nem
tudhatják a választ akik nem figyelték az utóbbi időben István tevékenykedését. Vannak olyan pártok is
amelyek garantáltan nem lettek volna vele ennyire
türelmesek. Például mikor a legutóbbi megyei választások előtt mindent elkövetve dr. Viola indulása
ellen, rábírta az alapszervezet tagjait, hogy ne indítsák legismertebb jelöltjüket a megyei választásokon.
Szerencsére a kolozsnémai alapszervezet korrigálta
ezt a hibát és az utolsó pillanatban indította Miklóst.
Az eredmény pedig az lett, hogy a doktor Nyitra megyében a párt színeiben a legtöbb szavazatot kapta!
Ennek köszönhetően Gúta városának egy erős és elismert emberrel több képviselője lett a megyei közgyűlésben. Más pártok ezután gondolkodás nélkül
felszólították volna Istvánt a távozásra. Nem így a
gútaiak, akik továbbra is birkatürelmükről adtak tanúbizonyságot. Ennek az eredménye az lett, hogy rendkívül finoman fogalmazva sem mondható el, hogy a
jelenlegi frakciótagok mellett kampányolt volna „csapatával”. Az lett volna a csoda ha ezt is eltűrték volna
neki a párttársak. Ezért az ügy hátterét ismerők nem
csodálkoztak azon, hogy Istvánt (végre) kizárták. Az
pedig, hogy önmagát a facebookon a helyi pártszervezet lelkiismeretének merte nevezni, egyszerűen tragikomikus. Gondolom most ismét verselésbe kezd majd
és Petőfit megszégyenítő gondolatokkal és rímekkel
fogja megajándékozni követőit.
Pedig István ha rám hallgatsz, bölcsebben teszed ha
a magyar közmondás gyűjteményt lapozgatod, melyben rátalálhatsz a következőre: Ki mint vet, úgy arat.
Üdvözlettel:

Amikor üröm vegyül az örömbe...

Hétfőn a komáromi kórházat üzemel új onkológiai diagnosztikai központot, kológiai intézetet létesítsen. Nyílt titok,
tető Agel Rt. vezérkarának, kedden a amelynek kiépítése a kórház vezetőségé hogy a délszlovákiai régióban fordul
meghívott vendégeknek mutatták be az nek első lépése ahhoz, hogy területi on elő a legtöbb rákos megbetegedés.
A szakterület ezentúl rendelke- mikrobiológiai vizsgálatok ered- követően mihamarabb a labora- tikumokat. Így a labor bezárása
zik lineáris gyorsítóval és saját ménye. A daganatos betegek a tóriumba kerüljön kivizsgálásra. az egészségügy romlása által
CT-szimulátorral, amivel a da- különböző kezelések miatt is, Az egyes mikroorganizmusok az egész járás lakosságát fogja
ganatos betegségek pontosabb immunológiailag legyengült ál- a szállítás feltételeire és idejére érinteni. Információink szerint
területi behatározását, a veszély- lapotba kerülnek, ezért a fertő- nagyon érzékenyek, elpusztul- petíció indult a labor megmentételenebb besugárzást lehet elvé- zéseknek halmozottan vannak nak. Ennek ellenére a kórház se érdekében. Azok a polgárok,
gezni.
kitéve. A gyors és pontos antibi- központi vezetése azt tervezi, akik szívügyükként tekintenek
Akár örülhetnénk is, ha közben otikumos terápia számukra élet- hogy a mintákat naponta küldik a Komáromi járás egészségügyi
nem tudtuk volna meg, hogy mentő lehet. Ezt viszont csak a majd az Agel központi laborjá- helyzete további leépítésének
felmondtak a komáromi kórház közelben működő mikrobiológi- ba Zólyomba, ami Komáromtól megakadályozására, a petíciós
mikrobiológiai laboratóriuma ai laboratórium tudja maradék- körülbelül 3 órára van. Többórás íveket a kórház mikrobiológiai
munkatársainak. Ez a gyors dön- talanul biztosítani. Természete- utaztatás után ide kerülnének laboratóriumában, a Semmeltés azért is érthetetlen, mivel a sen ez a kórház többi osztálya az ambuláns anyagok is. Félő, weis Egészségügyi Központ
kórház célja – mint azt a most betegeinek is fontos lenne. A hogy a sok fals, negatív minta oldalsó bejárata, vagy az Alba
átadott épületrész is bizonyítja megbízható mikrobiológiai di- miatt a pácienseket majd félre- Gyógyszertárban (Szent Valéria
– az onkológiai osztály fejlesz- agnosztika előfeltétele, hogy a kezelik, mert az orvosok a pon- Rendelőintézet, Eötvös u.) írhattése. A laboratórium sikeres mű- betegtől vett minta a tenyészetek tos vizsgálati ismeretek nélkül ják alá.
ködésének alapfeltétele a gyors elkészítése érdekében a levételt kénytelenek előírni az antibioJakab István felvételei

K. G.

Korpás Éváék Komáromban is meggyújtották a menóra gyertyáit
a gútai
templomban
December 14-én 18 óra
kor a gútai Nagybol
dogasszonyplébá
niatemplomban
ad
hangversenyt Ó, szép
fényes hajnalcsillag cím
mel az adventi turnéjuk
zárásaként Korpás Éva,
Balogh Kálmán és Ma
darász András.
Koncertjükkel
igazán
meghitt, karácsonyváró
pillanatokat varázsol
nak a résztvevők számá
ra, felidézve a magyar
egyházzenei népéneke
ket.

Vasárnap, a kora délutáni órákban a komáromi Zsidó Hitközség székházában megtartották a
Hanukát, vagyis a fények ünnepét. Ez a makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére
(i. e. 165.), a jeruzsálemi szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc napon
át égő mécses csodájára emlékeztet. Érdekes tény, hogy Jézus Krisztus is rendszeresen eljárt
megünnepelni a hanukát. A komáromi megemlékezés alkalmából Szakcsi Lakatos Béla és
Müller Péter Sziámi adott hangulatos és lélekemelő hangversenyt, saját szerzeményeik mellett
Seress Rezső dalait is felidézve. A műsor végén került sor a menóra gyertyáinak meggyújtá
sára, amelyhez hittörténeti gondolatokat társított Radnóti Zoltán budapesti rabbi. A gyertyát
Paszternák Antal, a zsidó hitközség elnöke gyújtotta meg, aki 70. születésnapját is ünnepelte.
Kollár Zoltán felvételei

Új bemutatóval jelentkezik
a komáromi „Szlovák rebellisek” színjátszókör

Fergeteges, vidám pillanatok
Thália „deszkáin”
Hagyomány, hogy az év vége előtt a komáromi Matica slovenská mellett
működő műkedvelő színjátszók az adventi hangulatot vidám, szórakoztató
műsorukkal színesítik. Jellemző, hogy eladásaikat újabban nagyképernyős
kivetítőn is közvetíteniük kell, ugyanis akkora irántuk az érdeklődés, hogy
szűknek bizonyul a színházterem.
Maga az idei bemutató címe, a Pletykások (Taľafatky) eléggé kifejező és
utal a még napjainkban is gyakran felhasznált „pontos hírforrásra”. Černek
Jozef, az intézmény igazgatója és az
előadás rendezője is ezen a véleményen van: – Ezúttal is könnyed, igényes táncokkal és énekszámokkal gazdagított, könnyed komédiát állítottunk
színpadra. Elértük azt, hogy komoly
témákról kellő könnyedséggel beszéljünk. A darab a Habsburg-Lotaringiai-házból származó II. József uralkodására datálódik, de szó van benne
az orvosi oltásokról, a pálinkáról és a
népszámlálásról is.
A Szlovák rebellisek nagy figyelmet
fordítanak a néphagyományok megőrzésére, amelyeket beleillesztenek műsoraikba. A napjainkban a már ötven
tagot számláló társulat egész Szlovákia
területének énekeit és táncait beépíti előadásaiba és ezzel megőrzi a régi
népi események történéseit, szokásait.
– Tekintettel arra, hogy a tánckar reper-

toárját bővíteni tudtuk, gazdagodott a
ruhatárunk újabb népviselettel is. Ennek köszönhetően táncaink több mint
fele már korhű népviseletben látható
– árulta el Černek Jozef, majd hozzá
tette: – Jó érzés látni azt, hogy ez a kis
csapat milyen odaadással, lelkesedéssel
járul hozzá a tökéletesség eléréséhez és
bízom abban, hogy ez a műsor ismét
bizonyítékul szolgál, hogy a nézők elégedettsége érdekében jó munkát végeztünk.
Maga a darab valahol Pletykafalván
játszódik, amiről csak annyit tudunk
meg, hogy 250-300 kilométerre fekszik Terchová (Terhely) településétől.
A faluban végigsüvít a pletyka, hogy
népszámlálás lesz és kötelező védőoltást kapnak a falu lakói. Ez utóbbi
fontosságát senki sem ismeri el, inkább ördögtől való szándékot sejtenek
mögötte.
A bemutatóra december 22-én kerül
sor, ismétlése január 1-jén és 6-án lesz.

Jana Pipíšková

Ha van hó, ha nincs,

a kolozsnémai nyugdíjasotthonba eljut a Mikulás!
Minden évben nagy előkészület előzi meg a karácsonyi
ünnepek „előlegeként” érkező Mikulást, aki manói és
természetesen az ördög jelenlétében érkezik a kolozsné
mai nyugdíjasotthonba. Tekintettel arra, hogy idén sem
volt hó, a fehérszakálú kedves vendég stilizált szánkóját
„kétütemű” Rudolf húzta. A legendák szerint ugyanis a
Mikulás ajándékokkal teli szánját 9 rénszarvas húzza,
olykor bizony repülnek is a sötét éjszakában. Közülük a
legismertebb Rudolf. Az otthon lakói a kultúrteremben
énekszóval, gazdagon terített asztal mellett várták a Mi
kulás érkezését, akinek bőséges puttonyából mindenki
nek jutott ajándék.
Pint Tibor mérnök

Felvételünkön (fent) a Mikulás motorizált szánon érkezett,
akit gazdagon terített asztallal és kultúrműsorral vártak az
otthon lakói.
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Vastapssal végződött a Hegedűs a háztetőn musical

Hány millió magyar
él(Avagy:
Szlovákiában?
hogyan derüljön ki,

„Ahogy az Írás mondja…”
A komáromi Selye János Gimnázium GIMISZ Diákszínpada már eddig is több emlékezetes előadással örvendeztette meg a színházkedvelőket. Idén a csapat a 20. század
első évtizedében játszódó Stein–Bock–Harnick Hegedűs a
háztetőn című musicallel állt a Városi Művelődési Központ közönsége elé.
A bemutató rendhagyó módon
kezdődött. A 25 éves GIMISZ
előadását Bajkai Csengel Mónika rendezésében Kiss Péntek
József, a GIMISZ alapítója,
felejthetetlen rendezője emlékének szentelték. Andruskó
Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója megnyitó ünnepi beszédében Hizsnyai Gézától idézett Kiss Péntek József
életéről, munkásságáról. Megemlítette, hogy gimnáziumunk
tavasszal egy emlékműsorral

tálásokról, a kitelepítésről és
nem utolsósorban a hontalanság éveiről. A világhírű Broadway-musical nagy erővel szól
a kisebbségi lét terheiről, a hagyományok erejéről, önironikus lírával fogalmazza meg az
esendőségeket. Szeretettel szól
az emberről, huncutul a „ha
én gazdag lennék” állapotról,
méltósággal a teljes kisemmizéséről. Nem feledkezhetünk
meg az 1994-ben Dráfi Mátyás
főszereplésével a Jókai Szín-

szeretne tisztelegni emlékének.
Gáspár Tibor tanár 1959-ben
alapította meg az irodalmi
színpadot, majd a 70-es évek
elejétől gimnazistáink számtalan sikert arattak a modern
elemeket, korszerű, egyedi
színpadi megoldásokat felvonultató darabokkal. Tőle aztán
Varga Anna és Dr. Ipóth Barnabás kérésére a 90-es években Kiss Péntek József vette
át a rendezői stafétabotot, aki
egy újabb formát választott
és elmozdult a zenés darabok,
musicalek irányába. Az 1993ban megalakult – és azóta is
töretlenül működő – GIMISZ
Diákszínpad Komárom város
képviselő-testületének határozata alapján 2018. április 26-án
PRO URBE DÍJBAN részesült. A 25 év alatt kb. 1200 diák
állt színpadra, közülük sokan
választották életpályájuknak is
a színjátszást.
Andruskó Imre beszédében
hangsúlyozta, hogy az idei darab „Az üldözöttek himnusza”,
megemlékezés az elmúlt száz
év történéseiről: a pogromról,
a zsidó holokausztról, a depor-

házban játszott alakításról sem.
A 20. század első évtizedében
játszódó történet egy ukrajnai,
zsidók és oroszok lakta faluban, Anatevkán játszódik. A
főszereplő, Tevje (Csóka Dávid), a szegény tejesember és
asszonya, Golde (Bukovszky
Orsolya) tradicionális világot
képviselnek, amelyben a férfi,
az apa szava a döntő, s az értékrendet e hagyományos családeszmény, a zsidó közösség
és vallás előírásai határozzák
meg. Chagall, a világhírű fes-

Könyvbemutató
Dél-Komáromban

A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár a Komáromi Klapka György Múzeum december 14-én
(pénteken) 17 órakor rendezi meg Kuntz Zoltán:
Hórusz megszállottjai
című kötetének bemutatóját, amelyre a délkomáromi Jókai Mór
Városi
Könyvtárban
kerül sor. Kuntz Zoltán
annak az Arányi Lajos
Györgynek állít írásos
emléket, akinek a neve
inkább csak az orvostudományokban járatosak
számára mond sokat.
Európai hírű kórboncnokként Ferenc József első gyermekének holttestét
mumifikálta, megmentette a bomlástól a nagyméltóságú főpapok, az árvízi hajós, Wesselényi Miklós
földi maradványait. Ő volt az, aki előkészítette a
beszenteléshez a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István porhüvelyét. Arányi élete maga a szellemi kaland, a sokszínűség. Egy igazi polihisztor
a 19. században, aki könyveket írt, egyetemi ösztöndíjat és könyvtárat alapít, feltalálja az első szívgépet és eléri a magasságos minisztériumnál, hogy
a kispapokat egészségügyi ismertekre oktassák országszerte. Neve méltatlanul szorult háttérbe.

hogy roma /származású/ vagy…)

tőművész álmodta meg a szakállas hegedűs figuráját (Nagy
Csomor István), aki egy kis
falu házai fölé emelkedve muzsikálja el közössége álmait,
szenvedéseit, megaláztatásait
és teremt átjárást ég és föld között. A hegedűs a háztetőn produkciójának különlegessége
többek közt, hogy élő zenekar
közreműködik a
darabban Kulin
Eduard vezetésével. A zenekar
tagjai közt két
volt gimnazistánk is játszik.
A nyitány Lakatos
Róbert
brácsaművész
feldolgozása, A
szól a kakas…
magyarországi
gyűjtésből született.
Bátran kijelenthetem, a Hegedűs a háztetőn
az elmúlt évek egyik legsikeresebb előadása. Negyedikeseink szívvel-lélekkel játszanak megismertetve a zsidó
hagyományokat. Csóka Dávid
főszereplésével
mind-mind
hozzátesznek játékukkal, és
ami a lényeg, látszik és érezhető, mennyire jól érzik magukat a színpadon. Az előadás
a Kisebbségi Kulturális Alap,
Komárom Városa, a Selye János Gimnázium mellett műkö-

dő Király püspök Alapítvány, a
Városi Művelődési Központ, a
komáromi Zsidó Hitközség és
Nyitra Megye Önkormányzata
anyagi támogatásával valósult
meg. Külön köszönet illeti
Paszternák Antalt, a komáromi
Zsidó Hitközség elnökét, aki
autentikus tárgyakkal és sok
mással támogatta a musicalt.

Nem utolsósorban szívből gratulálok minden szereplőnek, a
rendező-dramaturgnak, Bajkai
Csengel Mónikának, a koreográfusnak, Pavlovič Petrának, a
korrepetitornak, Pálinkás Andrássy Zsuzsannának és természetesen a zenekarnak. A nagy
sikerre való tekintettel január
29. és 31. között több bemutatót tervezünk nemcsak délelőtti, de esti előadásokkal is.
Králik Zsuzsanna

December 3-án nem csenget a postás, viszont elektronikus csatornán érkezik a községi hivatalba a romaügyi
kormánybiztos levele. A pontosság kedvéért (mert tájékoztatni csak így ildomos): a levél a romaügyi kormánybiztos nyitrai kirendeltségről érkezik. A csatolmány egy
kérdőív, melyben olyan adatokat kérdeznek, mint például: a településen mennyi a lakos (ebből roma), a gyermekek száma az oviban (ebből roma), stb.
Annak rendje és módja szerint kinyitom a megkereséshez csatolt kérdőívet, és elmélyedve kezdem tanulmányozni, hogy miben is tudunk a tisztelt hivatal részére
segítséget nyújtani településünk vonatkozásában. Ahogy
végigfutom a kérdőívet, belém hasít egy gondolat! Hogyan lehetséges, hogy egy kormányhivatalhoz tartozó
szerv olyan feladatokat ad (kér), melyek a Szlovák Köztársaság Alkotmányával ellentétes tevékenységre szólítják fel az önkormányzati hivatalokat?!
Az érthetőség kedvéért idézem a levél néhány mondatát:
„A község vezetőségének munkatársai a lakosság kvalifikált többsége alapján a településen megszabják, hogy
ki a roma és ki nem, azaz az adott személy legalább egy
szülője roma/nem roma származású.”
„Amennyiben az önkormányzat vagy államigazgatási
szerv munkatársa nem tudja, hogy ez vagy az roma-e
(roma származású), akkor megkérdezi, hogy legalább
egy szülője roma/nem roma származású-e. Ebben az
esetben az önkormányzat (államigazgatási szerv) munkatársát nem érdekli, mely nemzetiséghez tartozónak
tartja magát ezen személy.”
Mit mond az SzK Alkotmánya? Jelen kérdésről a 12.
cikkely, „(3) Mindenkinek joga van szabadon dönteni
nemzetiségéről. Tilos bármifajta befolyásolás e döntés
meghozatala során, és bármifajta nyomásgyakorlás,
amely az elnemzetietlenítéshez vezet.”
Alapvető emberi és szabadságjog a nemzetiséghez tartozás kinyilvánítása. Ezt garantálja az SzK Alkotmánya is,
ezért tartom botrányosnak, hogy a romaügyi kormánybiztos és/vagy hivatala az alkotmánynak ellentmondó
módon akarja eldönteni/eldöntetni – a durva jogsértésre
a helyi önkormányzatok vezetőit és alkalmazottait kötelezve! –, hogy egy adott személynek milyen a nemzetisége, azaz: roma, vagy más-e. A döbbenet azért nő
egyre bennem, mert eszembe jut: mintha már lett volna
példa ilyesmire a történelemben! A II. világháború környékén, hogy valakik eldöntötték, kinek milyen a nemzetisége…, s ők még tovább is mentek, a meghatározás
más jeleit (faj) is bevetették, sőt (!) javasoltak valami
megengedhetetlen „megoldást” is. Ebbe inkább bele se
gondoljunk!!!
Az ominózus kormánybiztosi megkeresést végiggondolva, „azt is utasításba adhatnák”, hogy amennyiben
valakinek csak egy nagy- vagy dédszülője magyar volt,
esetleg a legelterjedtebb magyar vezetéknevek valamelyikével (Tóth, Varga, Nagy, Horváth stb.) bír, akkor ő
már bizony magyar?! Mert ha így lenne, akkor kiderülne,
hogy Szlovákia lakosságának legalább a fele magyar…
A logikai csavarokat félretéve: az alkotmányos megfogalmazásnak megfelelően van egy intézmény, amely
arra hivatott, hogy mindenki meghatározza önnön nemzetiségi hovatartozását. Ezt úgy hívják: népszámlálás, és
tízévente zajlik ilyen Szlovákiában (is). Addig pedig jó
(lenne) az SzK Alkotmányának megfelelően feltenni a
kérdéseket…. Még kormányzati szinten is.
Őry Péter,
az MKP OT elnöke

Remekeltek a régió diákjai

a 13. Kulcsár Tibor szavalóversenyen

A pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium immár 13. alkalommal rendezte
meg a vers- és prózamondók Kulcsár Tiborról elnevezett seregszemléjét. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő vers- és prózamondói verseny idén is „ A szó: izzó parázsa igaznak, szépnek…” – mottó jegyében zajlott.
A vers- és prózamondó Alapiskola és Gimnázium amelynek elnöke RizsáPróza, I. kategória
versennyel egy időben tanára.
nyi Attila, a Vasárnap Nagy Ádám (Korvin Mázajlott a Cogito névre A Kulcsár Tibor szavaló- című hetilap szerkesz- tyás AI, Gúta, f. t.: Molkeresztelt országos esz- verseny különlegessége, tője volt, aki vajdasági nár Szilvia)
széíró verseny is, melyre hogy kizárólag hazai ma- származású lévén ezúttal
Próza, II. kategória
idén már 14. alkalom- gyar szerzők alkotásai- hatalmas „dózist” kapott Králik Máté (Selye J.
mal jelentkezhettek a val jelentkezhetnek rá az a számára eddig talán Gimnázium, Komárom,
jótollú diákok. A szava- érdeklődők. A szervezők kevésbé ismert szerzők f. t.: Králik Zsuzsanna,
lóverseny
névadójától minden évben a szlová- műveiből – a versenyzők Danczi Annamária)
származó idézet szavai kiai magyar irodalom előadói tehetségének di- A Vasárnap hetilap különmaximálisan teljesültek: jubiláló alkotói előtt is csérete mellett ezt külön díját Lencse Emma Dóra,
mindaz, ami a két orszá- tisztelegnek azzal, hogy kiemelte hasznos taná- a Deáki AI diákja kapta,
gos rendezvény döntőjén a szöveget válogató ta- csokat is tartalmazó érté- felkészítő tanára Renczés
és eredményhirdetésén nárok és diákok figyel- kelésében. Akkor lássuk, Nóra.
a Csemadok pozsonyi mébe ajánlják ezeket a kiket hívott az egyes ka- A Cogito esszéíró verszékházának gyönyörű szerzőket, akik a döntőre tegóriákban helyezettként senybe a legtöbben a
Rákosi
Ernő-termében is meghívást kapnak. Az a pódiumra!
Néha jobban kell a szó…
november 30-án elhang- idén Strieženec Sándort
témában kapcsolódtak be,
Vers, I. kategória
zott, az valóban „igaz és köszönthettük fel szemé- Jancsík Dóra (Eötvös közülük a komáromi Lészép” volt – számolt be lyesen. Több mint 30 sza- utcai AI, Komárom, fel- nárth Barbara dolgozata
Kulcsár Mónika, a Duna való produkcióját hallgat- készítő tanára Laboda nyerte el leginkább a zsűutcai Magyar Tannyelvű ta meg a háromtagú zsűri, Róbert)
ri tetszését.

Kulcsár Tibor a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán
magyar-szlovák
szakon
diplomázott,
1960-1983
között előbb rendes, majd
óraadó tanár a Pozsonyi
Magyar Gimnáziumban.
1970-1991 között az Ifjú
Szivek Magyar Dal- és
Táncegyüttes igazgatója
volt. Tankönyveket, módszertani segédkönyveket is
írt, kisszínpadi összeállításai jelentek meg. Cseh és
szlovák költőket fordított
magyar nyelvre. Az 1960–
1970-es években hosszú
ideig irányította a pozsonyi
gimnázium Forrás Kiszszínpadát.
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Növényvédelem

Lakossági fórum

Balkonos virágok teleltetése
A leander a legkedveltebb mediterrán növényeink egyike.
Már szinte minden kertbe és
teraszra „betette a lábát”.
Habár örökzöld, és ezért télen-nyáron díszítő értékkel bír,
mégiscsak akkor a legszebb,
amikor színes virágok borítják.
A leander az átmeneti, gyenge
fagyokat nagyon jól elviseli
kint a szabadban. Nem is érdemes előbb bevinni, hisz minél
tovább tartjuk kint, annál biztosabban pusztulnak el a rajta
élősködő kártevők.
Az érzékenyebb fajták azonban már a mínusz 1-2 °C körüli hőmérsékletet is rosszul
tűrik, érdemes ezért fagypont
körüli hőmérséklet esetén a
leandert még kint a szabadban
védett helyre tenni, például fal
mellé.
Mínusz 5 °C alatt
viszont már fagykárt
szenvedhet,
ezért ha a hőmérséklet tartósan 0 °C
alá esik, szállítsuk
be növényeket teleltető helyére.
A dús virágzáshoz
elengedhetetlen a
megfelelő teleltetés. Ennek négy
feltétele van:
Tápanyag
kijuttatatásának
befejezése – A leander télen
pihen. Támogassuk ebben úgy,
hogy fokozatosan megvonunk
tőle mindent, amely a növekedéséhez, virágzásához szükséges.
A növény tápanyaggal való
ellátását már szeptemberben
hagyjuk abba.

Öntözés csökkentése – Ahogy
közeledik a teleltetés ideje,
fokozatosan csökkentsük le
az öntözővíz mennyiségét. Viszont télen sem ajánlatos hogy
földje teljesen kiszáradjon.
Visszavágása – A leander metszése teleltetés előtt csak akkor szükséges, ha mérete miatt
nem fér el a téli pihenőhelyén.
Lemosás – Mielőtt bevisszük
a növényt teleltető helyére,
alaposan mossuk le, majd alaposan töröljük le az ágait, leveleit, különösen odafigyelve
a levelek fonákjára. Nedves
növényt ne vigyünk be a teleltető helyre.
Három feladatunk van télen a
leanderrel:
Öntözés – Csak mértékkel öntözünk. Arra kell figyelni, hogy
földlabdája ne
száradjon
ki
teljesen. A nagyobb leandereket elég havonta egyszer
megöntözni, a
kisebbeket kétszer, az egészen
kicsiket, frissen szaporított
példányokat
hetente egyszer
(de csak akkor,
ha a két locsolás között kiszáradt
a talajuk).
Szellőztetés – Szellőztessünk
gyakran, a levegőcsere jót tesz
a növényeknek.
Egészségi állapotának rendszeres vizsgálata – Száraz,
levegőtlen helyen könnyen
elszaporodhatnak a takácsatkák vagy pajzstetvek. Ezért

fontos, hogy a tél folyamán
is rendszeresen ellenőrizzük a
leanderedet.
Ha azt vesszük észre, hogy levelei elkezdtek sárgulni, barnulni, foltosodni és hullani,
valószínűleg kártevők támadták meg. Megszabadulhatunk
tőlük, ha a leandert mosogatószeres vízzel ismértelten lemossuk, különös alapossággal
a levelek hátoldalán, hiszen
többnyire ott telepednek meg
a kis rovarok.
A legmegfelelőbb teleltető
hely számára egy világos, fűtetlen helyiség, ahol a hőmérséklet 2 és 10 °C között van.
Minél hűvösebb, annál jobb,
hiszen alacsony hőmérsékleten a kártevők elszaporodása
kevésbé valószínű.
Ha nagyon hűvös a padló, tegyél a cserép alá hungarocellvagy falapot.
Ha nincs világos, fűtetlen helyiség otthon, a leander téli tárolása máshol is megoldható.
Teleltetés sötétben – Egy hűvös pince is teleltető helyül
szolgálhat. Ha a pince nedves,
nagyobb valószínűséggel támadja meg a leandert gombás
megbetegedés, ezért a növény
rendszeres átvizsgálása télen
erősen ajánlott.
Száraz, hűvös pince vagy garázs, sokkal inkább megfelelő.
A pincében elhelyezett leander tavasszal kicsit nehezebben tér magához, mint világosban pihenő társai, de ezen
kívül semmi lényeges különbség nem tapasztalható a kétféle teleltetés között.
(Folytatása következik)

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

humor-csokor
Az ENSZ felmérést készíttetett „Kérem, írják le véleményüket a Föld más országaiban tapasztalható
élelmiszerhiányról!” címmel. Az eredmény tökéletes
kudarc lett, mert:
* Afrikában nem tudták, mi az az „élelmiszer”.
* Európa nyugati felén nem tudták, mi az a „hiány”.
* Európa keleti felén nem ismerték a „vélemény” szót.
* Argentínában és a banánköztársaságokban nem tudják, mi az a „kérem”.
* Végül az USA-ban nem tudják, mik a Föld más országai…
– Kisfiam. Mi volt a nagyapád?
– Tüdőbeteg.
– Jó, jó, de mit csinált egész nap?
– Köhögött.
– De hisz abból nem lehet megélni.
– Bele is halt.
– Én ha az anyósommal veszekszem, mindig enyém
az utolsó szó!
– És mit mondasz neki?
– Igen mama!

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ha párkapcsolatát vagy
egyéb személyes kapcsolatát illetően kétségei vannak vagy
voltak, ezen a héten kiderítheti, volt-e alapja ezeknek. Előfordulhat, hogy nem is önnek kell meghozni a döntést, hanem a
külső körülmények szólnak közbe és így csak elfogadnia kell
az eredményt.
HALAK (február 21. – március 20.) A születési képletében
álló Napra most több bolygó is hat. Emiatt összezavarodottnak,
irányvesztettnek érezheti magát, legalábbis, amíg hozzászokik
az ellentmondásos energiákhoz. Ilyenkor nem tehet mást, mint
megpróbálja megkeresni a változatlan alapokat és kivárja a nehéz időszak végét.
KOS (március 21. – április 20.) A hét első napján a bolygóállás
energiával tölti fel önt. Bármit képes most megszerezni, ha igazán vágyik rá. Arra azért figyeljen oda, hogy ha csak önmagával foglalkozik, a barátai elfordulhatnak öntől. Gondolja végig,
nem sérti-e valaki más érdekeit, mielőtt cselekszik.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha le akarja csendesíteni párja
indulatait, legjobb ha hízeleg neki, ugyanis most minden problémája önbizalomhiányból táplálkozik. Ennek részben ön is az
oka, hiszen mostanában annyira magától értetődőnek tekintette,
hogy ő ott van ön mellett. Ideje, hogy harcoljon érte.

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

Tel.: 0907 789 807

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
Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Bizonyos emberekkel szemben nehezen tudja kezelni haragját. Járjon utána, mi az igazi
oka indulatainak, akkor meg tudja majd fékezni. Segíthet, ha
direkt olyan tevékenységekbe fog, amelyek odafigyelést, önuralmat igényelnek. Az önreflexió minden formája támogatott
most.
RÁK (június 22. – július 22.) Személyes kapcsolatai próbatételnek lehetnek kitéve ezen a héten. Csak azok a kapcsolatok fognak túlélni és megerősödni, amelyek igazán értékesek. Ne adja
fel azonban egyiket sem idejekorán, amíg meg nem győződött
róla, hogy valóban nincs már helye az életében.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Előtérbe kerül ezen a
héten személyiségének idealista aspektusa. Hajlamos lesz belső világa, lelki élete és a misztika felé fordulni. Olyan dolgokat
keres most, amelyeket régóta nem talált meg a külvilágban, és
amelyeknek mégis égető szükségét érzi. Ne elégedjen meg félmegoldásokkal!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Úgy érezheti ezen a
héten, hogy visszafogják, pedig különben szárnyallna. Ez anynyira zavarhatja, hogy akár komoly változtatásokat is eszközöl.
Talán azt még nem is tudja, merre akar tovább haladni, de azt
biztosan érzi, hogy nem maradhat minden a régiben. Mindenesetre legyen óvatos!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ezen a héten egyszerűen nem akar tudomást venni egy megoldandó problémáról,
mert nem találja a megoldást. Kedvesét ez persze elbizonytalanítja, különösen ha érzelmi kérdésekre reagál így. Neki arra
lenne szüksége, hogy most mindent aprólékosan megbeszéljenek.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Türelmetlen ezen a héten mindenféle vélt vagy valós kötelezettségével szemben, ezért
akár kapcsolatait is veszélyezteti. Szabadságvágya nagyon felerősödik és mindenképp élni is akar lehetőségeivel. Nagyon sok
pozitív változást hozhat életébe ez az időszak, ha nem öncélúan
éli meg.
NYILAS (november 23. – december 21.) Mostanában elhanyagolta barátait és mindent kedvesétől szeretne megkapni. Tartsa
a kapcsolatot barátaival is, legalább annyiban, hogy néha felhívja őket telefonon, vagy beülnek valahová beszélgetni egyet.
Ez a hét kiválóan alkalmas arra, hogy felfrissítse régi kapcsolatait.
BAK (december 22. – január 20.) Ha egy levegő jegyű érdeklődését szeretné felébreszteni, használja ki azt a tulajdonságukat,
hogy mindenkinek szeretnek tanácsot adni! Beszélgessen vele a
legkülönbözőbb témákról. Nyugodtan csaponghatnak is a gondolatai, ezt nem fogja hibának venni, sőt!
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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
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

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

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

Építés, átépítés, hőszigetelés.
Molnár Zoltán

Tel.: 0910 385 278.

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

Rekom & Ev yTom

Rekonštrukcia bytov
Lakásfelújítás
Tel.:0905 450 570 *
0948 622 051 * 0905 450 570

Autószerelő végzettséggel
munkatársat keresünk

autószerelő műhelyünkbe,
KN járás. B-jogosítvány.

Tel. kontakt: 0908

944 944
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M Ű S O R A J Á N L A T
december 15-től 21-ig

M1

SZOMBAT

VASÁRNAP
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 Éjszakai program

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 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, 0.02
Éjszakai program

7.0 5 Me s é k , 13. 50 A
c s e n d ő r n ő s ü l (f r a n c i a),
15. 50 Wa l ke r, a t e x a s i ko p ó (a m e r.), 16 . 55
He g y i d o k t o r (n é m e t),
18 .0 0 Té nye k , 18 . 55 A
m ú m i a (a m e r.), 21.15
Ro s s z
szomszédság
(a m e r.), 2 3. 2 0 A z u t ol s ó
vé r ig (a m e r.)

8.50 Mása és a medve
(orosz), 10.20 Több, mint
testőr (amer.), 13.35 A
mú mia (amer.), 15.50 Walker, a texasi kopó (amer.),
16.55 Hegyi doktor (német), 18.00 Tények, 18.55
Sztárban sztár, 22.25 Apja
lánya (amer.), 0.35 Időhurok (ausz t rál), 2.50 Doktor House (amer.)

TV2

RTL Klub

7.20 Kölyök k lub, 11.40
Pacsi!, 12.10 Autog ra m,
12.45 A z iga zi nő, 13.50
Családom és eg yéb ember fajt á k (a mer.), 14.20 A
si m lis és a szende (a mer.),
15.25
Nyomás
ut á na!
(olasz-a mer.), 18.0 0 Hí radó, 18.55 Fók usz Plusz ,
20.0 0 X-Fa k tor, 23.25
Zene és szöveg (a mer.)

RTL II
9.00
Ausztrál
ex pressz
(ausztrál), 9.55 Tűsarok
nyomozó (amer.), 13.00
Az első millióm története, 14.00 ValóVilág, 19.30
Valentin nap (amer.), 22.00
ValóVilág, 23.30 Csapda
(amer.)

M2

12.45 Mi r r-Mu r r kandú r
kalandjai, 13.15 Hajótö röt tek, 14.10 A k is sárkány
kalandjai,
16.40
Dr. Plüssi, 18.15 Csocsó
- sz tor i (argentin), 20.15
Violet t a (argentin), 21.05
Én vag yok it t, 22.45 Jazz
A k usz ti k, 23.50 A k vár iu m St age Pass, 0.50 Szlo vák ia 2.0

Duna tv

9. 2 0 Ná l a t o k l a k n a k á l l a t o k ?, 12 . 55 R e x Ró m á b a n
(n é m e t), 13. 55 W i n n e t o u
(n é m e t- ol a s z), 15. 35 A
kard
(m a g y a r),
17.0 0
Gaszt roangyal,
18 .0 0
H í r a d ó, 18 . 35 Sz e r e n c s e s z o m b a t , 19. 35 C s o kol á d é (a m e r.- a n g ol), 21.4 0
A s s z o nyo k t elje s i d e gö s s z e o m l á s s z él é n (s p a n yol), 2 3.15 O n t h e S p o t ,
0.15 Ö n ö k ké r t é k

Duna World

11.30 A l k alom (mag ya r),
13.20 Festen i csa k boldo ga n lehet , 14.15 Csalá dba r át , 16.20 Új idők új
d alai, 16.50 Sz í ne -java ,
18.50 Té rké p, 19.25 Í zőrzők , 20.0 0 Dok u zóna ,
21.0 0 H í r a dók , 21.35 A
Bag i Na csa Show, 22.35
Tót h
Já nos
(mag ya r),
23.40 O pe r a Café

Pozsony 1

11.50 Szlovákia, szeretlek!, 14.25 Miss Marple
(angol), 15.55 A Fontan
nővérek szalonja (olasz),
17.50
Úttalan
utakon,
18.25 Építs házat, ültess
fát!, 19.0 0 H í r a dó, 20.30
Integráció, 21.50 Mesterséges értelem (amer.),
0.10 Marple kisasszony
(angol)

Pozsony 2

13.35 Farmereknek, 14.00
Horgászmagazin,
15.35
Európa képekben, 18.30
Esti mese, 19.50 Hírek,
20.10 Őrangyalok, 22.05
Babilon Berlin (német),
22.50
Babilon
Berlin
(német), 23.35 Celuloid
Country

Markíza tv

8.50 A varázs dadus
(amer.), 10.35 Az öt legenda (amer.), 12.40 Reszkessetek, betörők! (amer.),
14.30 A csodák ideje
(amer.), 16.40 Shrek 3.,
18.20 Mulat az elit, 19.00
Híradó, 20.30 Hófehérke
és a vadász (amer.), 23.05
Piroska és a farkas (amer.)

JOJ TV

11.05 Csillag sz ületi k,
12.35 Spindl (cseh), 14.50
Peabody ú r és Sher man
kalandjai (amer.), 16.30
Nar nia (amer.), 19.00 K r imi, 19.30 Hí radó, 20.05
Spor t, 20.35 A g yil koló gép 2. (amer.), 22.40 Tű z
a víz alá! (amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.10 High
Life, 13.15 Lila füge, 14.25
Profi a konyhámban, 15.30
Házon kívül, 16.10 Négy
karácsony (amer.), 18.00 Híradó, 18.55 Csillagok között
(amer.), 22.30 Aljas nyolcas
(amer.)

RTL II

8.45 Lopott szavak (amer.),
10.35 Most jó (angol), 12.35
Segítség, bajban vagyok!,
17.35 Valentin nap (amer.),
20.00 ValóVilág, 23.00 BeleValóVilág, 23.30 Lánybúcsú (amer.), 1.20 Idegpálya
(amer.)

M2

12.55 Di nó Da n , 13.25
Claude, 14.10 A k is sá rk á ny k ala ndjai, 15.50 Tigr is és M ici ma ckó, 16.40
D r. Plü ssi, 17.50 Va mpi r i na , 18.15 Robi n Hood
(a me r.), 20.15 Violet t a
(a rgent i n), 21.10 Üzenet
a pala ckból (a me r.), 23.40
A z ígé ret f öldje (a me r.),
0.35 Eu rope i n Conce r t ,
1.30 Üzenet a pala ckba n
(a me r.)

Duna tv

12.45 Jó ebéd hez szól a
nót a , 13.15 Jóna k lenn i jó, 14.10 A ra nyok
a ra nya , 15.35 Fi zessen,
nag ysád! (mag ya r), 16.45
Hog y volt?, 17.45 Jóna k
len n i jó, 18.35 Ő ra ng yal
(a mer.), 19.30 Mag ya rország, szeretlek!, 21.35
Korál koncer t, 22.30 Ko rál koncer t 2., 23.30 A
Bag i Nacsa Show

Duna World

10.25 Fölszállot t a páva ,
13.20 A nag yok , 14.45
Nem zet i Pa rk lehet ne,
15.15 A tenge r sz ü lte
or szág (mag ya r), 15.55
Jóna k len n i jó, 17.50 Ö t
kont i nen s, 18.25 Ha zajá ró, 18.55 Jóna k len n i
jó, 20.0 0 Ga sz t roa ng yal,
21.35 Vé r t a nú ság r a ítélve, 22.35 Hog y volt?

Pozsony 1

11. 30 A v i l á g ké p e k b e n ,
13.0 0 A z aj t ó m ög ö t t ,
13.45
Poi r o t
(a n g ol),
15. 35 A r a n y ke z ű i p a r o s o k , 16 .4 0 Éj s z a k a i l o v a s o k (c s e h), 19.0 0 H í ra d ó, 2 0. 30 A z u d v a r l ó
(s z lov á k), 2 2 . 30 Poi r o t
(a n g ol)

Pozsony 2

12.50 Já n Sm rek , 14.0 0
Sz í nészlegend á k ,
15.25
Ün ne pi gálaest , 17.0 0 A z
ajtó mögöt t , 18.30 Est i
mese, 19.50 H í r a dó, 20.10
Szlová k ia és a z a dvent ,
21.30 Valla nde r (a ngolsvéd), 23.0 0 Meg v ilágo sod á s (a me r.)

Markíza tv

9.20 Shrek 3. (amer.),
11.10 Chart Show, 13.15
Hófehérke és a vadász
(amer.), 15.50 Jó tudni!,
16.55 Felvég, alvég (szlovák), 18.10 Szomszédok
(szlovák), 19.00 Hí radó,
20.30 47 Ronin (amer.),
23.05 A kalandor (amer.)

JOJ TV
7.10 Ch ip és Dale, 8.05
Peabody ú r és Sher ma n
kala ndjai (a mer.), 9.50
A nya vag yok , 11.45 Na rn ia (a mer.), 14.05 Wa rcraf t (a mer.), 16.45 A
nya raló, 17.50 Új la kások ,
19.0 0 K r i m i, 19.30 Hí radó, 20.25 Spor t, 20.35
A heted i k men nyország,
22.50 A csend zenéje
(a mer.)

HÉTFŐ
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, 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 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 21.00
Villámtolvaj (amer.), 23.35
A hívás (amer.)

RTL Klub

5.40 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 21.00 Barátok
közt, 21.40 Éjjel-nappal
Budapest, 22.45 Dr. Csont
(amer.), 2.00 Gyilkos hajsza (amer.)

KEDD
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, 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 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 21.00
Szörnyek tengere (amer.),
23.50 Lángoló Chicago
(amer.)

RTL Klub

5.40 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 21.00 Barátok
közt, 21.40 Éjjel-nappal
Budapest, 22.45 Házon kívül, 23.20 XXI. század

RTL II

RTL II

M2

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.45 Showder Klub,
16.20 Hagyjál főzni!, 17.20
Segítség, bajban vagyok!,
19.20 Showder Klub, 22.00
ValóVilág, 23.30 Anyák gyöngye (amer.), 2.00 Graceland
(amer.)

Duna tv

12.40 Laura csillaga, 13.45
Miss BG, 15.45 Szuper négyes, 17.25 Mickey egér
játszótere, 19.10 Sam, a tűzoltó, 19.30 Maja, a méhecske, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 Született szinglik
(amer.), 21.25 Én vagyok itt!,
22.40 Odaát (amer.), 0.25 Az
ígéret földje (amer.)

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.)
11.35 Pityke, 12.00 Mézga
család különös kalandjai,
15.00 Sam, a t űzoltó, 17.25
Mickey egér játszótere,
19.10 Sam, a t űzoltó, 20.15
Tuti gimi (amer.), 21.05
Született szinglik (amer.),
21.25 Én vagyok itt!, 22.40
Akusztik, 0.45 Az ígéret
f öldje (amer.)

M2

12.50 Főzz ü n k megint
eg yszer űen!, 13.20 Mesebeli t avak, 14.15 A múlt
ár nyékában
(szlovák),
15.15 Hat nővér (spanyol), 16.10 A heg yi doktor (német), 18.35 Sorsok
út vesz tője (török), 19.30
Honfoglaló, 20.25 Kékfény, 21.25 A legendák hivat ala (amer.), 22.30 NCIS
(amer.), 23.20 Alpesi nyo mozók (osz t rák)

Duna tv

Duna World

11.05 Nyár a hegyen (magyar), 13.00 Híradó, 13.20
Roma magazin, 14.20 Család-barát, 15.55 Életkor,
16.20 Ízőrzők, 16.55 Öt
kontinens, 17.30 Ízőrzők,
18.05 Gasztroangyal, 19.00
Virágzó
Magyarország,
20.00 Hogy volt?, 21.35
Ridikül, 22.30 Kulturális
világörökségek Japánból,
23.50 Mindenki akadémiája

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Menjünk a kertbe!, 14.30
Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Candice Renoir
(francia), 17.45 Párbaj, 18.20
Öten öt ellen, 19.00 Híradó,
20.30 Istenek (amer.), 22.25
Riporterek, 23.05 Helyszínelés (szlovák)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 14.10
A fák története, 15.05 A
kék bolygó, 16.00 Az öreg
hölgy bosszúja (csehszlovák), 17.30 Mézga család,
18.30 Esti mese, 19.50 Hírek, 20.10 Frank Sinatra,
21.05 Buster Keaton, 22.05
Úton, 23.45 Az utolsó maringotka

Markíza tv

9.55 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
13.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Szünidő
(szlovák), 23.15 Karácsonyi találkozás (amer.), 1.45
Cobra 11 (német)

JOJ TV
10.30 Különleges tör ténetek, 12.30 Topsztár, 13.00
Csillag születik, 16.30
Híradó, 17.20 Igaz tör ténetek, 19.00 K rimi, 19.30
Híradó, 20.35 In kognitó,
23.00 Heti hetes, 0.10 Minden, amit Ander szeret

13.25 Honfoglaló, 14.15 A
múlt árnyékában (szlovák),
15.15 Hat nővér (spanyol),
16.05 A hegyi doktor (német), 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló,
20.25 Önök kérték, 21.25 A
Mediciek hatalma (angolfrancia), 22.30 Cédrusliget
(amer.), 23.20 Teréz anya, a
szegények szolgálója (olasz)

Duna World

11.10 Viszontlátásra, drága!
(magyar), 13.20 Nemzetiségi magazinok, 14.20 Család-barát, 16.20 Hazajáró,
16.55 Térkép, 17.25 Ízőrzők,
18.00 Gasztroangyal, 20.00
Beugró, 20.55 Prima Primissima kisfilmek, 21.35 Ridikül, 22.30 Honfoglaló

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.30 Recept az élethez
(lengyel), 16.25 A világ
madártávlatból, 16.50 Candice Renoir (francia), 17.45
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.30
Aranykezű iparosok, 21.30
Az én vérem (német), 23.05
Cain kapitány (amer.)

Pozsony 2

12.25 A fiú és a kutya, 14.05
A fák története, 15.00 A kék
bolygó, 16.0 A tátrai csúcsok
legendái, 17.15 Labdarúgás,
19.25 Hírek, 20.10 Dokumentumfilm, 21.05 Alain Delon
portré, 22.05 Távol az utca
zajától

Markíza tv

9.45 Családi történetek,
11.40 Cobra 11 (német),
13.50 Jószomszédi viszonyok, 15.00 Rendőrségi
esetek, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Mesék Emmának (cseh), 23.05 A prosti (német), 1.40 Cobra 11
(német)

JOJ TV
10.35 Különleges történetek,
12.30 Topsztár, 12.50 Csillag születik, 14.25 Rendőrök
akcióban, 16.30 Hírek, 17.30
Igaz törtéentek, 19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 Rossz
anyák (amer.), 23.00 Senki
sem tökéletes, 1.45 Rendőrök
akcióban (amer.), 3.30 Tárgyalóterem

SZERDA
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, 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 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 21.00
Narnia Krónikái 3. (amer.),
23.25 Mentőakció (amer.)

RTL Klub

5.40 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 21.00 Barátok
közt, 21.40 Éjjel-nappal
Budapest, 22.45 Az élet
prada nélkül (amer.), 1.20
Magyar ul Balóval

RTL II

11.50 Hagyjál főzni!, 12.50
Segítség, bajban vagyok!,
14.45 Showder Klub, 16.20
Hagyjál főzni!, 17.20 Segítség, bajban vagyok!, 19.20
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 BeleValóVilág

M2

12.40 Laura csillaga, 14.05 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 vagyok itt, 22.40 Odaát (amer.),
23.25 Az A38 Hajó színpadán,
0.25 Az ígéret földje (amer.)

Duna tv

12.50 Főzzünk megint egyszer űen!, 14.15 A múlt árnyékában (szlovák), 15.10
Hat nővér (spanyol), 16.10
A hegyi doktor (német),
17.05 Ridikül, 18.00 Híradó, 18.35 Sorsok útvesztője (török), 19.30 Honfoglaló, 20.35 Karácsonyi téli
mesevilág, 21.35 A becsület ideje (lengyel), 22.30
On the spot, 23.35 Gyilkos
vagyok (lengyel)

Duna World

11.35 Szemben a Lánchíd oroszlánja (magyar),
13.20 Nemzetiségi műsorok, 13.50 Ecranul nostr u,
14.20 Család-barát, 15.55
Magyar gazda, 16.55 Novum, 17.30 Ízőrzők, 19.00
Virágzó
Magyarország,
19.30 Magyarország, szeretlek!, 21.00 Híradó, 21.35
Ridikül, 22.30 Honfoglaló, 23.20 M5 híradó, 23.55
Mindenki akadémiája

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 12.30 Walker, 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 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 21.00
Libabőr (amer.), 0.55 A milliárdos körzet (amer.), 2.00
NCIS: Los Angeles. (amer.)

RTL Klub

5.40 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 21.00 Barátok
közt, 21.40 Éjjel-nappal
Budapest, 22.45 Privát kopók (amer.), 2.35 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 Segítség, bajban vagyok!, 18.20
A gyanú árnyékában, 19.20
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.30 Anyák gyöngye
(amer.)

M2

12.40 Laura csillaga, 14.05
A bűvös körhinta, 15.45
Szuper négyes, 16.35 Miss
BG, 17.25 Mickey egér játszótere, 19.10 Sam, a tűzoltó, 20.15 Tuti gimi (amer.),
21.05 KiberMa, 21.25 Én
vagyok itt!, 22.40 Odaát
(amer.), 0.25 Az ígéret földje (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Walker, 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 Vigyázat,
gyerekkel vagyok!, 21.00
Elpuskázva (amer.), 23.25
Cool Túra (amer.)

RTL Klub

5.40 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Éjjel-nappal Budapest, 15.50 Story Extra,
16.20 A szeretet útján (török), 17.25 Fókusz, 18.00
Híradó, 19.00 A konyhafőnök VIP, 21.00 Barátok
közt, 21.40 Éjjel-nappal
Budapest, 22.45 Másnaposok (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 Tesz-vesz város, 15.00
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 Az ígéret földje
(amer.)

Duna World

Pozsony 1

Pozsony 1

11.20 Szemben a Lánchíd
oroszlánja 2. (magyar),
13.20 Rondo, 14.20 Családbarát, 15.55 Kék bolygó,
17.25 Ízőrzők, 18.05 Gasztroangyal, 20.00 Szenes
Iván írta Andreával, 21.00
Híradó, 21.35 Ridikül,
22.30 Honfoglaló

12.05 Élő panoráma, 13.00
Vannak még jó emberek,
17.00 A tátrai csúcsok történetei, 17.35 Mézga család, 18.30 Esti mese, 19.50
Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 21.20 Isten gyermekei, 23.00 Br uce Springsteen

10.00 Családi tör ténetek,
11.55 Cobra 11 (német),
13.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi tör ténetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi tör ténetek, 19.00
Híradó, 20.30 A sárkány
mennyasszonya
(orosz),
22.45 A prosti bosszúja
(német), 1.20 Cobra 11 (német), 2.55 Feleségcsere

TV2

Duna World

12.00 Híradó, 12.50 Főzzün k megint egyszer űen,
13.20 Honfoglaló, 14.10 A
múlt ár nyékában (szlovák),
15.00 Hat nővér (spanyol),
15.55 A hegyi doktor (német), 18.00 Híradó, 18.35
Sorsok útvesztője (török),
19.30 Honfoglaló, 20.25
Fábr y, 21.45 Tóth János
(magyar), 22.20 Csinibaba
(magyar)

11.55 Élő panoráma, 13.00
Vannak még jó emberek,
14.15 A fák története, 15.05
A kék bolygó, 17.25 Labdarúgás, 19.25 Esti mese, 20.10
Mata Hari, 21.05 Dietrich
a Garbo, angyal és isteni,
22.05 Őrangyalok, 22.30 A
sivatag királynője (amer.)

Markíza tv

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

Duna tv

12.20 Nők klubja, 14.30 Recept az élethez (lengyel),
16.25 A világ madártávlatból, 16.50 Candice Renoir
(francia), 17.50 Párbaj, 19.00
Híradó, 20.30 Harminchat
(francia), 22.15 Gyilkosságok (amer.), 23.50 Ray Donovan (amer.)

Pozsony 2

M1

Duna tv

12.20 Nők k lubja , 13.55
Épít s há zat , ü ltess fát!,
14.30 Rece pt a z élet hez
(leng yel), 16.25 A v ilág
ma d á r t ávlatból,
16.50
Ca nd ice Renoi r (f r a ncia),
17.45 A pá rbaj, 19.0 0 H í ra dó, 20.30 A r a ny idők ,
21.30 R ai n Ma n (a me r.),
23.40 A z élet örömei, 0.10
Ca nd ice Renoi r (f r a ncia)

Pozsony 1

PÉNTEK

Pozsony 2

Markíza tv

9.55 Családi történetek,
11.50 Cobra 11 (német),
13.55 Jószomszédi viszonyok, 15.00 Rendőrök akcióban, 16.00 Családi történetek, 17.25 Ref lex, 17.55
Családi történetek, 19.00
Híradó, 20.30 Felvég, alvég, 21.40 Jó tudni!, 22.40
A prosti győzelme (német),
1.20 Cobra 11 (német)

JOJ TV

JOJ TV

8.30 Tárgyalóterem, 12.30
Topsztár, 12.50 Csillag
születik, 14.25 Rendőrök
akcióban, 17.15 Senki sem
tökéletes, 19.00 K rimi,
19.30 Híradó, 20.25 Sport,
20.35 Szünidő (szlovák),
22.20 Hivatali karácsony
(amer.), 1.30 Rednőrök akcióban, 3.30 Tárgyalóterem

10.20 Igaz történetek,
12.30 Topsztár, 12.50 XFaktor, 14.25 Rendőrök
akcióban, 16.30 Híradó,
17.30 Nálunk, otthon,
1 9 . 0 0 K r i m i , 19. 3 0 H í ra d ó , 2 0 . 35 V e l e d s z é p
a világ (csehszlovák),
22.30 A királyok gyűrűje (angol)

12.50
Főzzünk
megint
egyszerűen, 13.20 Honfoglaló, 14.10 A múlt árnyékában (szlovák), 15.05
Hat nővér (spanyol), 16.10
A hegyi doktor (német),
18.35 Sorsok útvesztője
(török), 19.30 Fölszállott a
páva, 21.55 Árvák hercege
(amer.), 1.05 Tóth János
(magyar)
11.35 Ficzek úr (magyar),
13.50 Öt kontinens, 14.20
Család-barát, 16.25 Rúzs
és selyem, 16.55 Folkudvar,
18.05 Gasztroangyal, 19.00
Virágzó
Magyarország,
19.30 Pannónia 3 keréken,
20.00 Önök kérték, 21.35
Ridikül, 22.30 Honfoglaló
12.20 Nők klubja, 14.15 Recept az élethez (lengyel),
16.20 A világ madártávlatból, 16.45 Emlékezetes
karácsony (szlovák), 19.00
Híradó, 20.30 Az év sportolója, 22.20 Kínai negyed
(amer.), 0.30 Aranyidők

Pozsony 2

11.55 Élő panoráma, 13.15
Műlesiklás, 14.55 Kézilabda mérkőzés, 17.20 Biatlon,
19.25 Esti mese, 19.50 Híradó, 20.10 Dokumentumfilm, 21.25 Paolo Sorrentin világa (francia), 22.20
Amerikai éjszaka (amer.)

Markíza tv

9.50 Családi tör ténetek,
11.50 Cobra 11 (német),
14.00 Jószomszédi viszo nyok, 15.05 Rendőrségi esetek, 16.00 Családi
tör ténetek, 17.25 Ref lex,
17.55 Családi tör ténetek,
19.00 Hí radó, 20.30 Mindent vag y sem mit (csehszlovák), 23.05 Szerelem
az Alpokban (angol-német)

JOJ TV
12.50 Karácsonyi naptárpasik (amer.), 14.45 Ébredő sötétség (amer.), 16.50
A
gondozoo
(amer.),
19.0 0 K r i m i, 19.30 H í ra dó, 20.35 Minden, amit
szeretek, 22.25 3 nap a
halálig (amer.)
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ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK
Névnapjukon szeretettel köszöntjük

december
15-én Valér
december
16-án Etelka
december
17-én Lázár
december
18-án Auguszta
december
19-én Viola
december
20-án Teofil
21-én Izidor
december
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a komáromi Šuch
Zsanna, Lévai Zétény Gábor, Hronec Pavol
és Bencová Linda, a nagymegyeri Molnár Benjamín, az érsekújvári Maluniaková Svetlana, Gogolová
Natália és Konček Leo, a gútai Rastíková Viktória és
Szabó Viktória, az andódi Kocsis Denisz, a csicsói
Varga Ádám Marcell, a lelédi Mihályová Mira Edina,
a tanyi Marton Bryan, a marcelházai Bencze Natali, a
nagymadi Csáki Dóra, valamint a bálványi Rafaelová
Janna Aurélia.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Zeleňanská Iveta (53 éves), Wagner Márta
(82 éves), Tršťanský Vladislav (60 éves), Molnárová
Júlia (61 éves), Hégely František (85 éves), a kisizsai
Tárnok Imrich mérnök (59 éves), a gútai Balogh Imre
(84 éves), Kelemen András (94 éves) és Szabó Gizella
(89 éves), a csallóközaranyosi Vígh Béla (69 éves), a
kavai Mujzer Teréz (79 éves), a csicsói Molnár Jenő
(81 éves), a kolozsnémai Áron István (53 éves), a nemesócsai Varga Ilona (81 éves) és a tanyi Horváthová
Eleonóra (88 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Adventi nagycenki
tokány
Hozzávalók:
30 dkg marhalapocka
30 dkg sertéslapocka
30 dkg borjúlapocka
2 nagy fej vöröshagyma
20 dkg csiperkegomba
1 kis pohár tejföl (20%)
1 ek őrölt pirospaprika
só
őrölt bors
1 ek mustár
1,5 ek zsír
2 dl fehérbor
1 tk paprikakrém (házi)
Elkészítése:
A húsokat megmossuk, és 1 cm vastag, 5 cm hosszú csíkokra
vágjuk.
Az apróra vágott vöröshagymát 1 kanál zsíron megpirítjuk,
paprikával megszórjuk, hozzáadjuk a marhahúst, sóval, borssal
fűszerezzük, felöntjük a borral, és lefedve pároljuk. Időnként
megkeverjük.
Ha félpuhára párolódott a hús, hozzáadjuk a sertés és a borjúhúst
is. Fedő alatt készre főzzük, majd a fedőt levéve zsírjára sütjük.
A gombát alaposan megmossuk, vékonyra felszeleteljük, és ½
kanál zsíron megpároljuk, majd a zsírjára sütjük. Ha elkészült, a
húsokhoz öntjük, összefőzzük.
A tejfölt, a mustárt, a paprikakrémet összekeverjük, és a gombás
tokányhoz adjuk.
Megkavarjuk, tálalhatjuk.

Narancsos fánk
Hozzávalók:
Fánkhoz:
25 dkg tehéntúró
2 db tojás
2 ek porcukor
1 dl tejföl
1 citromból nyert citromhéj
15 dkg finomliszt
0,5 csomag sütőpor
Mártáshoz:
15 dkg finomliszt
1 narancsból nyert narancshéj
5 ek cukor
Sütéshez:
7 dl tej
3 dl napraforgó olaj
1 csomag vaníliás cukor
Elkészítése:
2 dl tejjel simára keverjük,
A fánkhoz:
A túrót összekeverjük a to- és ezzel besűrűsítjük a najással, reszelt citromhéjjal, rancsos tejet.
porcukorral, sütőporral és a Kihűtve tálaljuk a fánkok
mellé.
tejföllel.
Amikor már krémes állagú,
hozzáadjuk a lisztet.
A legszebb
Hűtőben egy órát pihentetjük,
karácsonyfák
majd evőkanál segítségével
beleszaggatjuk a forró olajba,
nálunk kaphatók!
és készre sütjük (hamar sül).
Norman,
Mártáshoz:
levelét
5 dl tejet felforralunk, hozzánem hullajtó
adjuk a narancs levét, reszelt
fenyőfák
héját. Közben lisztet, porcukóriási
rot, vaníliás cukrot a maradék

S Z U D O K U

választékával
várjuk
vásárlóinkat!

P r i me r a
gazdabolt

Gúta, Újvári utca 3.

Eladók hízók
élve, vagy hasítva
(120-220 kg).
Telefon:

0908 133 315.

MEGEMLÉKEZÉSEK

* Eladók certifikált pálinkafőzők. Tel.: 0908 305 471

December 6-án múlt húsz éve annak
a szomorú napnak, amikor utolsót dobbant szerető szíve

özvegy Nagy Júliának
(született Király)
Gútán.
Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző szerető lánya családjával

Két éve múlt, hogy végső búcsút kellett vennünk
a szeretett feleségtől, édesanyától,
anyóstól és nagymamától,

Eladó
Gúta-Nagyszigeten
régebbi családi ház,
nagy kerttel.

Tel.: 035/777 3084.

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373.

We s t e r n - l o v a g l á s

Madarász Gizelától.

A Komáromi járás western-lovasai valóban eseményekben
gazdag évet zárhattak naszvadi értékelő ülésükön, ahol a
junior, nyílt pályás és hivatásos lovasok vehettek át elismeréseket.

Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.
Emlékét őrző családja
Dňa 19. decembra si pripomíname
prvé smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
manželka, mamička, babička a svokra
Gizela Madarászová.
S úctou a vďakou spomíname.
Smútiaca rodina

Lakás, ház, berendezés, biztosítása

a legjobb áron!
Tel.: 0905 928 195
Eladó

A komáromi Kossuth téri

2019 szeptemberéig jótállásos

V Á S Á Rwww.nck.sk
CSARNOK

konyhai robotgép 150 euróért.

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

szeretettel várja Önöket
karácsony előtt bevásárlásra.

A junior korosztályban a szlalom kategóriában Scholtzová
Carla (M-Club Briežky), a
nyílt versenyben elért eredményeiért Takács Tamás, a
hivatásosok
csoportjában
Fehér István (Keszegfalva)
vehette át a kupáját. A hordókerülésben a juniorok között
is Scholtzová Carla (M-Club
Briežky) volt a legeredmé-

nyesebb, a nyílt versenyben
a naszvadi Ladislav Bobek, a
hivatásosoknál a keszegfalvai

Kenwood KHH323
Érdeklődni a 0905691345
mobilszámon lehet.

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

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Fehér István. A szlalomozók
országos bajnoka Scholtzová Carla (M-Club Briežky)
lett, a juniorok között pedig
Košťálová Veronika. A férfiaknál a nyílt versenyen Takács
Tamás, a hordókerülésben Bobek Ladislav lett a győztes.

Kép és szöveg:
Scholtz Karol

KOSÁRLABDA
Egyszer fent, máskor lent…

LABDARÚGÁS
Torna a javából

Naszvadon rendezték meg a Területi Labdarúgó-Szövetség téli
teremtornáját, amelyen kétfordulós csatáknak örülhettek a
nézők. Az A csoportban Szilos, Lakszakállas, Nagykeszi, Dunamocs/Marcelháza B, a B csoportban Izsa, Vágfüzes/Kava,
Dunaradvány, Marcelháza B, Újgyalla csapatai küzdöttek.
A táblázat:
Az A csoport eredményei:

MBK Rieker COM-therm Komárom – Igló * 95:92
(18:16, 26:22, 23:30, 28:24)
Egyértelműen jobb a hazai pálya, mint az
idegenbeli. A bajnokságban egymnást követő két csapat szerdai küzdelme viszont
azt is igazolta, hogy két bajnoki találkozóra
még mindig nincs kellő erőtartaléka a komáromi kosarasoknak. Múlt hét szerdáján,
fej-fej mellett haladva, s inkább a védekezésre, mint a támadásokra összpontosítva
az első menetben a komáromiak enyhe
előnyhöz jutottak. Hasonló volt a helyzet a második negyedben is, amikor már

nyolcpontos vezetést harcoltak ki maguknak a komáromiak, de az iglóiak csaknem
fordítani tudtak. A harmadik negyedben az
iglóiak nemcsak ledolgozták hátrányukat,
hanem a vezetést is kiharcolták maguknak.
Ezt egy hatalmas hajrában, a negyedik negyed végére sikerült csak behozniuk a Duna-parti legénységnek. A legjobb komáromiak: Delič 20, Goodman 17, Jankovič 12,
O`Relly 11, Hlivák 9.

Scholt Karol felvétele

PP & TV Raj Zsolna – MBK Rieker COM-therm Komárom * 93:73 (23:21, 19:9, 21:12, 30:31)
Elméletben akár győzelem is születhetett volna szombaton este a zsolnai sportcsarnokban, hiszen nem először hagyhatták el a zsolnaiak pályáját győzelemmel a komáromiak, ezúttal is a
jó és néha rendkívül látványos komáromi megmozdulások mellett érezni lehetett a játékosok
fizikai fáradságát. Utólagosan már elmondható, hogy a zsolnaiak rajt-cél győzelmet arattak.
Kiegyenlített játék folyt a pá- szinte beszorították kosaruk a csapat technikájával van
lyán az első negyedben, s úgy alá a komáromiakat, akik csak baj, hanem fizikailag fáradtak
tűnt, hogy a két csapat között itt-ott tévedtek a hazaiak tér- el a komáromiak. Változást
csak pontosztozkodás lesz, felére. Mindezt igazolja a tíz- csak az utolsó játékrész hoám az utolsó pillanatokban a pontos különbség is.
hazai csapat kétpontos előnyt A félidő után, a találkozó
harcolt ki. Ez a negyed azon- harmadik negyedében új takban felélte a komáromiak erő- tikával próbálta a találkozó
tartalékát. Ennek köszönhető, menetét megfordítani a kohogy a hazai csapat a második máromi csapat, ám a hazaiak
játékrészben már macska-egér iramát nem tudták megállítani.
játékot folytatott. A zsolnaiak Ismételten látszott, hogy nem

zott, amikor a közönség legnagyobb örömére, mindkét
csapat gyengített a védelmén,
viszont
dobótechnikájukat
igazolták. Ekkor látszott meg
igazán, hogy a komáromiak
rászolgálnának arra, hogy a
tabella élvonalába kerüljenek.

B csoport:

ÚSZÁS

Két országos bajnokságon állt startkőre Dikácz Bence. Csilizközben a nyílt bajnokságon a 800 m-es távon a 14 éves tehetség bronzérmes lett. December elején az idősebb diákok
iglói, rövidpályás úszóbajnokságán – ezen 51 úszóklub 285
versenyzője küzdött az érmekért – az 1500 m-es szabadstílusú futamában, a 200 m-es mellúszásban és a 400 m-es formaversenyében aranyérmes lett, ezüstérmet szerzett a 200 m-es
pillangóban, bronzérmet pedig a 400 m-es, illetve 200 m-es
vegyesúszásban.

ASZTALITENISZ

Szilos – Lakszakálas 1:1,
góllövők: Michalina – Csápai * Bátorkeszi – Dunamocs
1:2, Szigeti góllövők:Vida,
Gula * Szilos – Dunamocs
3:2, góllövők: Michalina, Pivoda 2 – Varró, Horák * Bátorkeszi – Lakszakállas 5:1,
góllövők: Oláh 3, Szalai,
Bora, illetve Császár * Szilos – Bátorkeszi 1:0, góllövő
Michalina * Dunamocs –
Lakszakállas 4:2, góllövők:
Vida, Varró 3, illetve Csápai
és Császár.
A táblázat:
1. Szilos 3 2 1 0 5:3 7
2. Dunamocs 3 2 0 1 8:6 6
3. Bátorkeszi 3 1 0 2 6:3 3
4. Lakszakállas 3 0 1 2 3:10 1

Kosárlabda-sikerek a Selye János Gimnáziumban
Az elmúlt héten is folytatódtak a sportversenyek a komáromi
Selye János Gimnáziumban. November végén került sor a középiskolások kosárlabda-fiúk járási döntőjére.
A versenyen rendkívül izgalmas meccsek zajlottak, végül a Selye János Gimnázium csapata az előkelő második helyen végzett. A komáromi gimnázium csapatainak résztvevői: Gacsal
Ákos, Ganzer Péter, Gyuricsek Szilárd, Hriňa Attila, Kacz Jenő,
Kubovics Gergely, Lesko Levente, Pasztorek Kristóf, Vida Gergely, Simon Ákos, Vermes Ákos, Sárközi Szabolcs, Földes Csaba; felkészítő: Paraska István tanár úr.
November végén zajlott az alapiskolás és nyolcéves gimnáziumok alsó tagozatának lány-kosárlabda járási döntője is. A Selye János Gimnázium csapata nagy küzdelemben az első helyen
végzett. A csapat tagjai: Vanya Zsuzsanna, Fiala Tímea, Veszprémi Rebeka, Téglás Nikola, Korinek Bettina, Kovarčík Beáta,
Gerencséri Barbara, Hatyina Zsófia, Szabó Dalma, Simsík Réka,
edzője: dr. Horváth Fél Szilvia tanárnő.
Mindkét csapatunknak gratulálunk az elért eredményekhez, és
további sok sikert kívánunk!

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 – Németh 2, Szabó *
Dunaradvány/Marcelháza B –
Vágfüzes/Kava 3:0, góllövő:
Kósa 3 * Izsa – Dunaradvány/
Marcelháza B 2:3, góllövő:
Simon, Mikle, illetve Balogh, Molnár, Farkas * Újgyalla
– Vágfüzes/Kava 5:0, góllövők: Németh, Kelko, Habara,
Gábor, Kajan.

1. Dunaradvány 3 3 0 0 8:3
2. Újgyalla 3 2 0 1 9:3 6
3. Izsa 3 1 0 2 6:6 3
4. Vágfüzes 3 0 0 3 0:11 0

Középdöntők:

7 – 8. hely: Lakszakállas –
Vágfüzes/Kava 6:4, góllövők:
Császár 5, Filko – Czukár 3,
Tokár * 5 – 6. hely: Bátorkeszi – Izsa 0:1, góllövő: Procházka.

Döntők:

1. helyért: Szilos – Újgyalla 1:3, góllövők: Géč, illetve
Kajan, Holub, Pivoda * 2.
helyért: Dunaradvány – Dunamocs/Marcelháza B 0:4,
góllövők: Tóth, Varró, Nagy,
Dolník * 3.-4. helyért: Szilos
– Dunaradvány/Marcelháza B
1:3, góllövők: Balogh 2, Kósa
* 1.-2. hely: Újgyalla – Dunamocs 0:1, góllövő: Varró.

A végső sorrend

1. Dunamocs, 2. Újgyalla, 3.
Dunaradvány/Marcelháza B,
4. Szilos, 5. Izsa, 6. Bátorkeszi, 7. Lakszakállas, 8. Vágfüzes/Kava.
A torna legjobb csatára címét
Császár Zsolt érdemelte ki, a
legjobb játékos Paluška Milan lett, a lagjobb kapus címét
pedig Alex Labuški érdemelte
ki.

Andruskó Imre

Máris győzelemmel kezdte szereplését a gútai Gooal Academy
focisuli a 2018/2019-es szezon első teremtornáján. Szombaton
délelőtt az U9-es csapatuk a nagymegyeri teremtornán vendégszerepelt, s ha már ott voltak a jövő reménységei , akkor
meg is szerezték az 1. helyezést. A torna legjobb kapusa Kristofóli Ronald lett.

TEREMFOCI
Kemény küzdelem
az asztalitenisz járási bajnokságon

A komáromi Selye János Gimnázium csapatai – lányok és fiúk
egyaránt – december elején sikeresen vettek részt az asztalitenisz bajnokság járási fordulóján. A lányok magabiztosan védték meg tavalyi elsőségüket. A csapat tagjai (a képen balról)
Szabó Csilla (III. C), Téglás Panna (I. A), Fehér Fruzsina Anna
(III. C) és Szigeti Fanni (III. A) voltak.
A fiúk ugyan továbbjutottak a csoportkörből, a dobogóért való
küzdelemben viszont alulmaradtak ellenfeleiktől. A csapat tagjai Bugár Dávid (III. N), Gyuricsek Szilárd (I. A), Pati Nagy
Simon (I. D) és Téglás Gyula (II. C) voltak.
A csapatok felkészítő tanára Diósi Viktor volt.
-sjg-

BIRKÓZÁS

A gútai birkózók „színesfémgyűjtő” csapata december
8-án a pozsonyi tornáról hat
éremmel tértek vissza.
Az egyéni eredmények:
Gyermekek korosztály, 22 kgos súlycsoportban Balázs Andor bronzérmes * Előkészítő
korosztály, 40 kg-os súlycsoportban Kébé Filip bronzér-

mes * Ifj. diákok korcsoportja, 31 kg-os súlycsoportban
Dinkó Nikolas ezüstérmes *
37 kg-os súlycsoportban Lakatos Patrik aranyérmes * 52
kg-os súlycsoportban Ďuráč
Tibor bronzérmes * 68 kg-os
súlycsoportban Stojka Tibor
bronzérmes.
–gmisi–

A 4. forduló eredményei:
Barracuda – Aktiv Siv. Roh. Csigák 8:1 góllövők: Senkár 4,
Cong, Gagič, Horák, Pivoda – Polischuk * Amfora – Torpedo
Vodka 3:1, góllövők: Németh 2, Szabó – Danczi * Bauring City
– B. Diamonds 3:3, góllövők: Bottyán 3, illetve Kurucz 3

SAKK

IV. liga B1 csoport
Nagykér B – Perbete B 6:2 Pontszerzők: Ostružlík és Zahorcsek * Léva C – Bátorkeszi C 3,5:4,5
Pontszerzők: Jóba P., Jóba T, Jóba F. és Cséplő
1-1, Szenczi 0,5 * Nagysurány B – Komárom D
2:6 Pontszerzők: Bottyán P., Viczencz, Gyurenka,
Gyurícsek és Pivoda 1-1, Gróf és Fűri 0,5.
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