
Amikor egy egész város hivatalos működését sodorta 
veszélybe „okoskodásával” az ellenzék
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Gútán véget ért a „kukák harca”…
Egy-egy település életében szinte létfontosságú, hogy önkormányzata úgy hagyja jóvá 
a kötelező, általános érvényű rendeletét, hogy azt az év vége előtt legalább 15 nappal 
nyilvánosságra hozhassák. Ebbe a rendeletbe többek között az adóváltozások és a sze-
métszállítási illeték módosításának is be kell kerülnie. Gútán hatalmas vitát váltott ki, 
hogy éppen a szemétszállítás díjazását emelni kellett, s ezt az önkormányzat ellenzéke 
populista módon ki is használta, nem hagyta jóvá. Ez viszont azt is jelzi, hogy éppen 
ők azok, akik nem ismerik az előírásokat, hiszen az általános érvényű rendelet időben 
történő el nem fogadása egyben azt is jelenti, hogy a település, város kénytelen bevezet-
ni az úgynevezett kényszerköltségvetést. A város tovább végezheti a munkáját, ám nem 
adhat kulturáli, illetve sportcélokra sem támogatást.

A gútai önkormányzat múlt 
héten megtartott ülésén tovább 
folyt az „okoskodás”, mert az 
ellenzék kitartott álláspontjá-
nál, azaz a lakosság „súlyos 
anyagi megterhelését” jelen-
tette volna, ha a „kukapénzt” 
évi 28 euróra emelik. 
Igaz, az eléjük tárt indoklás 
részletesen tagolta az egyes té-
teleket, amelyek többek között 
kitértek arra is, hogy a város 
számára a legolcsóbb megol-
dást a negyedi szemétfeldolgo-
zóba való szállítás jelenti. 
Az ágáló képviselők tájéko-

zatlanságára jellemző, hogy 
példaképpen Naszvadot em-
legették, ahol alacsonyabb a 
„kukapénz”, csakhogy a most 
már várossá vált településen 
csak kéthetente szállítják el a 
szemetet…
A gútaiaknak ezentúl sem kell 
a teljes szemételszállítást meg-
téríteniük, mert a városnak 
van szelektáló-telepe, aminek 
működését is a városi költség-
vetésből támogatják. Tovább-
ra is érvényben maradt, hogy 
azok, akik szelektíven gyűjtik 
a szemetet, a leadott igazoló 

szelvények alapján kevesebbet 
fizetnek a szemétszállításért, 
és ugyancsak kedvezményt 
kapnak a város csökkentett 
munkaképességű polgárai is. 
Végül a képviselők elfogadták, 
hogy az eddigi 19,40-ről 25,55 
euróra emelkedik a szemétszál-
lítási díj, amit a szelektív zöld-
hulladék-begyűjtés költségei is 
indokolnak.
Komáromban lapzárta után 
dönt az önkormányzat a sze-
métdíjról. A beterjesztett javas-
lat alapján az eddigi 27-ről 32 
euróra emelkedne ez a díjazás. 

Szülőföldünket, régióinkat állítsuk fejlődési pályára!

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági Ösz-
töndíját ezúttal a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának 50 hallgatója vehette 
át. Az alapítvány kuratóriuma ezzel a nagyvonalúságával egyrészt elismeri a hallgatók eddigi 
tanulmányi eredményeit, másrészt a havi 30 ezer forintos támogatással ösztönözni szeretnék a 
hallgatókat, hogy tovább haladjanak az elkezdett úton.
Ahogy tavaly, az idén is ösz-
töndíjat kaphattak a SJE ki-
váló hallgatói. Mint Juhász 
György rektor köszöntőjé-
ben fogalmazott, az ösztön-
díj útravalóként is szolgál, 
hogy hasznos és tevékeny 
tagjaivá válljanak a hall-
gatók a szlovákiai magyar 

tudóstársadalomnak. Az át-
adó ünnepségen az egyetem 
vezetőin kívül megjelent 
Dubéczi Zoltánt a Pallas 
Athéné Domus Educationis 
Alapítvány Kuratóriumá-
nak elnöke, Süket Levente 
a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem képvise-

letében és Hervay Rozália a 
Szlovákiai Magyar Közgaz-
dász Társaság képviselője.
Az idei ösztöndíjasoknak az 
oklevelet Dubéczi Zoltán, 
Juhász György és Csiba Pé-
ter dékán adták át, a hallga-
tók nevében Ambrus Rebeka 
mondott köszönetet.

Ha Komáromban gépkocsiba ülünk és elhajtunk a 
Magas-Tátrába, akkor azt tapasztaljuk, hogy északi 
irányban haladva, 50 kilométerenként szemmel lát-
hatóan szebbé válnak a városok, a falvak, azok köz-
terei, csinosabbá válnak a porták, a településeken 
megjelennek a munkát biztosító gazdasági öveze-
tek, ipari parkok. Pedig, 30 éve, a rendszerváltozás 
idején fordított helyzetben voltunk. A két műszakos 
tevékenység – a munkában, majd otthon a fóliában 
vagy a szőlőben – helyzeti előnybe hozta a déli já-
rásokban élőket, anyagi helyzetünk arányaiban jó-
val kedvezőbb volt. Meglátszott ez a településeink 
arculatán is. Pozsony után Szlovákia leggazdagabb 
régiói az ország déli járásaiban voltak. Emlékez-
ve november 17-re, a bársonyos forradalom 30. 
évfordulójára leszögezhetjük, hogy régióink, szü-
lőföldünk, közösségünk végképp nem sorolható a 
fordulat, a bársonyos forradalom óta eltelt időszak 
nyertesei közé. 
Történelmi távlatokkal mérve röpke idő, csupán 20 
év elég volt ahhoz, hogy viszonylagosan kedvező 
helyzetünk alaposan megváltozzon. Persze, kellet-
tek ehhez mélynemzeti politikai döntések, amelye-
ket a fejünk felett hoztak meg. Mečiar közigazga-
tási reformja 1996-ban, amikor délen meghagyta a 

nagy járásokat, ám északon és középen létrehozta a 
kis járások garmadáját. A szlovákság szemszögéből 
bölcsen, hiszen az új járási székhelyek adminiszt-
ratív, közigazgatási, közlekedési, de legfőképpen 
gazdasági és kereskedelmi gócpontok lettek. Na 
de hol voltunk mi? Majd 2001-ben – hátba döfve a 
magyarok politikai képviseletét – mindezt Dzurin-
da szentesítette, amikor a megyei önkormányzatok 
határait szabta meg. A térképre tekintve, torzszülöt-
teket hozva létre.
A pozsonyi kormányok többsége szőrösszívűsé-
gének köszönhetően, elindulhatott a képzeletbeli 
Pozsony–Nyitra-Kassa vonaltól délre eső területek 
kiéheztetése, hátrányos megkülönböztetése, mi-
közben az ország gazdasága egyre inkább dübör-
gött. Az eredmény pedig ismert. Hosszabb távra 
kitekintve, a legkirívóbb következmény minden 
bizonnyal a fiatal korúak elvándorlása munka után 
külföldre, hiszen ez tőlünk, déli irányból a legerő-
teljesebb, nem pedig az északkeleti, jobb sorsra ér-
demes, egykori Sáros megyéből, a putrikkal övezett 
régiókból. Netán ez volt a pozsonyi stratégia?
A regionális fejlesztés címén nem károsíthatják kör-
nyezetünket, nem tehetik tönkre életterünket. Nem 
onthat bűzt az ollétejedi, a párkányi vagy más hulla-

dékégető. Nem onthatják a bűzt a dán sertésfarmok. 
Régiófejlesztés égisze alatt délre ne csak a szemét 
jöjjön! Alaposan szigorítjuk majd a vonatkozó kör-
nyezetvédelmi jogszabályokat. A nagyüzemi ser-
téstenyésztés terén egyszerű a képlet: átvesszük a 
nagyüzemi állattenyésztést és a környezetvédelmet 
érintő dán jogszabályokat. Tisztább, környezetün-
ket kímélő munkahelyteremtő beruházásokat fo-
gunk megvalósítani délen és keleten.
A lecke tehát fel van adva. Az eddigi folyamatokat, 
leépülésünket – amely alól kivételt csupán Csalló-
köz, valamint a Galántai és a Szenci járás képez, 
köszönhetően a főváros közelségének, vonzáskör-
zetének – alaposan vissza kell fordítani. Az első 
ütemben csillapítani, fokozatosan megszüntetni, 
majd később régióinkat, szülőföldünket fejlődési 
pályára állítani. Meg kell találni ehhez a partnere-
ket, akikkel a céljainkat megvalósíthatjuk. Hozzá-
értő, ambiciózus szakemberek kellenek a törvény-
hozásba, jobb esetben a kormányba. Nem babra 
megy a játék, szülőföldünk, közösségünk további 
sorsa a tét! Tíz év után eljött az igazi, méltó magyar 
képviselet ideje.

Farkas Iván, az MKP alelnöke,
az MKÖ képviselőjelöltje

A magyarok csak a „parasztvakításhoz” kellettek
Kibújt a szög a zsákból?

Nyilvánosságra hozta a Progresszív Szlovákia – Együtt pártkoalíció a választási listáját. 
A kormányváltásra készülő, jelenleg az egyik legerősebb ellenzéki politikai tömörülés 
korábban éppen Komáromban alakította ki platformját, amelynek elnöke a gútai Forró 
Tibor mérnök lett. A Focus novemberi felmérése szerint a nyíltan liberális beállítottságú 
párt 11,7 százalékot szerezne, ami 21 képviselői helyet jelent. 
Időközben elterjedt a hír, hogy 
a magyar képviselők min-
denképpen „befutó” helyen, 
az első tíz, illetve húsz jelölt 
közé kerülnek. Ezzel szem-
ben a „magas vezetőség” úgy 
szervezte át a jelölőlistát, hogy 
parlamentbe kerülés esetén 
egyetlen magyar se legyen 

közöttük. Közülük a legjobb 
helyen szereplő magyar jelölt, 
a gútai Forró Tibor mérnök is 
csak a 32. lett. A nagyszomba-
ti Halász Norbert a 47., a ko-
máromi Illés Claudia az 54., a 
gútai Kárpáty Ernő a 68., har-
madik gútaiként Forgács Atti-
lának pedig a 134. hely jutott.

Az „oknyomozóra” rács vár? 

A múlt héten hatalmas előrelépés történt az új dunai híd építésénél, hiszen behelyezték az 
utolsó hídelemet is, így a két part véglegesen összeköttetett. Ugyan még hátra vannak egyes 
műszaki feladatok, de a jövő év folyamán átadásra kerülhet az észak-déli közlekedési irány-
vonal egyik legfontosabb tehergépkocsi forgalmát biztosító híd. A magyar oldalon már elké-
szült a Dél-Komáromot elkerülő út, illetve a város felé történő letérő. Komáromban viszont 
még az elkerülő út vonalát sem hozták nyilvánosságra. Várhatóan a híd átadásával folyama-
tossá válhat a közlekedési káosz a Pozsony-Komárom főút kivezető szakaszán.

A magyar szavazatokra is 
számító koalíció korábban 
Komáromban bontott szár-
nyat magyar platformjával. 
Fordulópont címet viselő 
választási programjukban a 
nemzetiségi kisebbségekkel 
foglalkozó fejezet is szere-
pel. Komáromban, a PS/Spo-
lu meghívott vendégeként 
hangzottak el a Momentum 
EP-képviselőjének, Donáth 
Annának nagy botrányt oko-
zó szavai, miszerint: 

„Lehetünk
úgy felvidéki magyarok, 

hogy közben
büszke szlovákok

vagyunk.”
No comment.

A NAKA nyomozója a múlt 
hét elején vádemelési javas-
latott tett Martin Daňora 
adócsalás vétsége miatt. A 
büntetőtörvénykönyv 277 
§-a értelmében a férfi, aki 
korábban „oknyomozó új-
ságíróként” tetszelgett, szá-
mos fiktív céget alapított, s 
ezt kihasználva, jogalap nél-
kül igényelte vissza az ÁFÁt, 
„elfelejtett” társadalombiz-
tosítást és betegbiztosítást 
fizetni. Még a komáromi ön-
kormányzaton is felszólalt, 
amikor vehemensen védte a 
KOMVaK korábbi vezeté-
sét, ám időközben kiderült, 
hogy a cégigazgatóval közös 
vállalkozásuk volt. Az eddigi 
vizsgálatok szerint 2011-ben 
és 2012-ben tényleges telje-
sítmény nélkül igényelt visz-
sza 187 822 eurónyi ÁFÁ-t. 
Ennek az összegnek mintegy 
hétszeresével – 826 ezer euró-
val – tartozik a biztosítóknak. 
Korábban már folyt eljárás 
Daňo ellen, ám azt a bíróság 
bűncselekmény hiánya miatt 
elutasította. Valószínűleg ez-
úttal már nem lesz elnéző az 

ítélőtestület, hiszen kiderült, 
hogy eddig Kočner „tanács-
adójaként” is tevékenykedett 
és segített cégeit felszámolni. 
A NAKA által felderített bűn-
cselekményért a férfit akár 10 
évig tartó börtönbüntetésre is 
ítélheti a bíróság.

Drágább lesz az élet!
Múlt héten csütörtökön a Hálózati Ágazatokat Szabályozó Hivatal (Úrad pre reguláciu sieťo-
vých odvetví) hivatalosan is nyilvánosságra hozta, hogy 2020. január 1-jétől Szlovákiában az 
elektromos energia végső ára a háztartások számára átlagosan 7,63%-kal nő, tavalyhoz ké-
pest a gáz ára átlagosan 3,95%-kal, a hőszolgáltatás ára pedig 1,90%-kal emelkedik majd. A 
víz- és csatornadíj átlagosan 1%-kal nőhet. Erről Ľubomír Jahnátek, az ÚRSO elnöke adott 
tájékoztatást. Majd hozzátettte: A hivatal nem rögzített, hanem maximális árat szab az áram-
, gáz-, hő- és vízszolgáltatóknak, melyet nem léphetnek túl, alacsonyabb árat azonban a piaci 
verseny keretében kínálhatnak a szlovák háztartásoknak.
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A Selye János Egyetem ötven hallgatója vehette át  
a Kiválósági ösztöndíjat

Jelentős anyagi ösztönzés
az egyetemi tanulmányokhoz

MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP 
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A Dán. A köztudatban mindössze így hívják Szlovákia legnagyobb 
sertéstartóját, akiről különböző fórumokon a régióban már bizonyá-
ra mindannyian hallottunk. Sajnos, a köztudatban rengeteg pletyka 
és féligazság is kering környezetszennyezésről, az előállított sertés-
hús minőségéről, a Dániából érkező támogatásokról, és ezeket a sok-

szor rosszindulatú és minden alapot nélkülöző pletykákat a laikusok 
már tényként könyvelik el és adják tovább. A Dan-Slovakia Agrar 
a.s. már 2001 szeptembere óta van jelen a hazai mezőgazdaság fontos 
szereplőjeként. Az igazgatótanács elnökét Mogens Hansent kérdez-
tük, hogy látja a társaság jelen helyzetét, múltját, jövőjét. 

* Kérem néhány mondatban 
mutassa be a Dan-Slovakia 
Agrar R.t-t az olvasóknak. 
– Társaságunk 2001-ben alakult 
a nagymegyeri Állami Gazda-
ság utódaként. A szebb napokat 
megélt vállalatot 2001. szep-
temberében vettük át és renge-
teg pénzt költöttünk az állatte-
nyésztés és a növénytermesztés 
modernizálására annak remény-
ében, hogy eredményesebben, 
hatékonyabban termeljünk. Az 
invesztíció azóta is folyamatos. 
A cégünk a mai napig mintegy 
100 millió €-t fektetett be Csal-
lóközben a termelés hatékonysá-
gának fokozása és a munkakö-
rülmények javítása érdekében. 
2019-ben összesen 8 500 kocával 
rendelkezünk és 7 600 hektáron 
gazdálkodunk. 200 kollégámmal 
együtt büszkén vállalom, hogy 
mi vagyunk a legnagyobb sertés-
tenyésztők az országban.
* Miért esett a választásuk 
Szlovákiára és azon belül is a 
Csallóközre? 
– Csallóköz a múltban is az or-
szág éléskamrája volt, ahol min-
den adott ahhoz, hogy sikeresen 
gazdálkodjunk. Adottak az ég-
hajlati és talajviszonyok és hely-
ben van a mezőgazdaság iránt 
elhivatott szakképzett munkaerő. 
* Sokan vádolják Önöket az-
zal, hogy a Dániában a nem 
kívánatos sertéstenyésztést 
ide hozzák, és a megtermelt 
sertéshúst pedig visszaviszik 
Dániába. Hogy is van ez tulaj-
donképpen? 
– Ez a teória több ponton is sán-
tít. Dániában összesen 1 millió 

kocát (anyadisznó) tartanak, és 
a sertéshús az ország legjelentő-
sebb mezőgazdasági exportter-
méke. A megtermelt mennyiség 
közel 90%-a exportra kerül, tehát 
az oda irányuló szállítás lehetet-
len. Mi mindig is a szlovák, ma-
gyar piacon értékesítettük a vá-
góállatainkat. Szlovákia jelenleg 
mindössze 38%-ban önellátó ser-
téshúsból és sajnos nem is várha-
tó különösebb elmozdulás. Az 
országban mintegy 36 000 koca 
van, de a becslések szerint leg-
alább 80 000 kocára lenne szük-
ség az önellátáshoz. Sajnálatos 
tény, hogy ez a 36 000 koca „sem 
fér el” Szlovákiában, és boszor-
kányüldözés folyik a nagyobb 
sertéstartók ellen. A rendszervál-
tás előtt és a 90-es években még 
mintegy 200 000 kocát számlált a 
hazai sertéstenyésztés és ez volt 
a természetes. Ma ennek csak a 
töredékét tartjuk, igaz koncent-
ráltabban. 
* Hogy látja a sertésága-
zat jövőjét az országban? 
– Hiszek abban, hogy aki élel-
miszert termel, azé a jövő. A jó 
minőségű sertéshús iránt töret-
len a kereslet, ezt bizonyítják az 
üzleti kapcsolataink stabilitása, 
amely a kölcsönös elégedettsé-
gen, bizalmon és a korrektségen 
alapul. A jelentősebb szlovák vá-
góhidak nagy részével a kezde-
tektől együtt dolgozunk és az ő 
vevőik is megszokták a DSA-nál 
kapható magas és kiegyenlített 
minőséget. Ezen a téren min-
denképpen optimista vagyok. 
A sertéságazat azonban min-
denképpen nagyobb figyelmet 

érdemelne kormányzati oldal-
ról. A hazai sertéshús fogyasz-
tás ösztönzése gyerekcipőben 
jár. Ebben lenne hova fejlődni. 
* Az egyik leggyakoribb vád a 
DSA ellen a környezetszennye-
zés problémája. Megalapozot-
tak ezek a vádak? 
– A cégünk a környezetvédelmet 
soha nem vette és nem is fogja 
félvállról venni. A hígtrágyatá-
roló tartályaink a legmodernebb 
szivárgásjelző rendszerrel van-
nak ellátva, hasonlóképpen, mint 
a kőolajfinomítók tárolótartályai. 
Az összegyűjtött hígtrágyát évi 2 
alkalommal juttatjuk ki a szántó-
földjeinkre. A kijutatott hígtrá-
gya mennyiségét Szlovákiában 
is szigorú normák szabályozzák, 
amelyek bizonyos pontokban 
szigorúbbak, mint a Nyugat-
Európában érvényben lévők. A 
hígtrágyát 8-15 cm mélyen azon-
nal a talajba dolgozzuk, hogy 
ezzel is 80%-al csökkentjük a 
szagterhelést. A hígtrágya ta-
lajvízbe történő beszivárgása a 
kijuttatás során teljesen kizárt. 
Tagadhatatlan, hogy a koncent-
rált állattenyésztés velejárója 
sajnos bizonyos szagterhelés. Ez 
a világon mindenhol így van. A 
modern technológiák azonban 
ezt nagymértékben csökkentik. 
Számos olyan módszer áll már 
a tenyésztők rendelkezésére 
(biofilter, biológia úton történő 
szagtalanítás), amely a szagot 
elviselhető mértékűre csökkenti. 
A hígtrágya rendeltetésszerű és a 
normák szerint történő kijuttatá-
sa a szántóföldekre a növényter-
mesztésben egy fontos talajerő 

visszapótló tevékenység. Ennek 
a pozitív hatásait egyre több 
növénytermesztő vállalkozás 
ismerte fel az elmúlt években. 
Ma már a keletkező hígtrágyánk 
egyre nagyobb részét értékesít-
jük és bérmunkában juttatjuk ki 
a megrendelő területein. 
* Ön szerint miért kísérik a 
tevékenységüket és a bővítési 
terveiket tiltakozások? 
– Megértjük az emberek aggo-
dalmait, de úgy gondo-
lom, hogy az aggályok 
elsősorban az ismeret-
lentől való félelmen 
és a tájékozatlanságon 
alapulnak. Sajnos azt 
tapasztaljuk, hogy az 
ellenünk történő tá-
madások minden ön-
kormányzati és parla-
menti választások előtt 
felerősödnek, mert a 
politikai erők előszere-
tettel játszák ki a ,,dán 
kártyát”. A közössé-
gi oldalakon terjedő 
pletykák és valótlan-
ságok a tevékenysé-
günkről a legtöbbször 
minden valóságalapot és szak-
maiságot nélkülöznek és pusztán 
uszító jellegűek. Ezzel sajnos 
nincs mit tenni és az olvasók 
egy része kifejezetten fogékony 
erre a hangvételre. Szerencsére a 
felvilágosultabban gondolkodók 
veszik a fáradtságot és a témában 
megjelenő szakmai cikkeket is 
elolvassák. Mindenkit arra buz-
dítok, hogy néha kételkedjen az 
elhangzott vádakban, kérjenek 
bizonyítékokat és hallgassák meg 

a másik felet is. Így talán reáli-
sabb véleményt tudnak formálni.
* Végezetül Ön szerint miben 
rejlik a Dan-Slovakia Agrar 
a.s. sikere?
– Nincsenek nagy titkaink. Azt 
tesszük, amihez igazán értünk és 
nemzedékek óta csináljuk, de azt 
professzionális szinten és komp-
romisszumok nélkül. Kollégáim 
szaktudása és a legmodernebb 
tenyésztési, takarmányozási és 

technológiai vívmányok igény-
bevétele jelenti a siker zálogát 
immár 18 éve. Igyekszünk ha-
tékonyan termelni, odafigye-
lünk a legapróbb részletekre is. 
Az üzleti kapcsolataink szigorú 
szabályok mellett működnek, de 
a kölcsönös korrektségen alapul-
nak. Azt hiszem, ezek cégünk 
legfőbb üzlet ismérvei és a sike-
rünk forrása.
Köszönöm a beszélgetést. 
– Én is köszönöm a lehetőséget.

A Selye János Gimnázium diákjai
az első bibliaismereti versenyen

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara első alkalommal rendezte meg 
2019. november 22-én a középiskolások bibliaismereti versenyét. A megmérette-
tésben négy egyházmegyéből, tizenhárom középiskolai csapat mérte össze tudását. 
Négy szlovákiai egyházmegyéből – pozsonyi, komáromi, barsi és abaúj-tornaiból 
érkezett a – negyvennégy diák és tizenkét kísérő.
Nyitó áhítatot Görözdi Zsolt, a 
kar Alkalmazott Tudományok 
Tanszékének tanszékvezetője 
és oktatója, a Kari Szenátus el-
nöke és az Egyetemi Szenátus 
tagja, dunaszerdahelyi lelki-
pásztor tartotta.
Ezt követően Szénási Lilla, a 
Rendszeres és Gyakorlati Te-
ológiai Tanszékének tanára, 
martosi lelkipásztor, a verseny 
ötletgazdája és szervezője is-
mertette a verseny menetét. A 
gyakorlati útmutatón elhang-
zott, hogy az egyes csoportok 
a szervezők által számukra 
kijelölt néven fognak verse-
nyezni, hogy az értékelést ne 
befolyásolhassa semmi. Két 
tanteremben helyezkedtek el 
az egyes középiskolák két-, 
három- vagy négyfős csapatai.
A feladatlapokat a Budapesti 
Református Pedagógiai Inté-
zet katechetikai szakemberei 
készítették. Szó szerinti idé-
zeteken kívül gondolkodni is 
kellett a helyes megoldáson. 
Hét feladatlap megoldására 
laponként 10-10 percet kaptak 
a versenyzők, és munkájukat 
a felkészítő, illetve kísérő pe-
dagógusokból kijelölt terem-
felügyelők figyelték. Buzás 
Endre teológushallgató gyűj-
tötte össze és adta le javításra a 
kész feladatlapokat. A kitöltött 
feladatlapokat öten javították.
A versenyre A 12 éves Jézus 
a templomban (Lk 2,41-52); 
A jó és rossz fa termése (Lk 
6,31.43-46); Jézus meggyó-
gyítja a kapernaumi százados 
szolgáját (Lk 7,1-10); Az iga-
zi szőlőtő (Jn 15,1-14); Jézus 
tanítása a tisztaságról (Mk 

7,1-23) témakörökből és hat 
aranymondás értelmezésével 
készültek a diákok. A feladat-
lapokon pedig keresztrejtvény, 
titkosírás is színesítette a meg-
válaszolandó kérdések sorát.
A versenyidő letelte után, az 
eredményre várakozás ideje 
alatt Görözdi Zsolt tanár úr a 

teológiai karon lévő tanulási 
lehetőségeket és az élénk di-
ákéletet mutatta be a fiatalok-
nak. A verseny eredményét 
Szénási Lilla tanárnő ismer-
tette. A versenyzők mind-
egyike részesült oklevélben 
és egy-egy igés golyóstollat is 
kapott a nap emlékére, miál-
tal a szervezők értékelték fel-
készülésüket, szorgalmukat.

Az első három helyezést elérő 
csapat tagjai könyvjutalom-
ban is részesültek. A Selye 
János Gimnázum egyik csa-
pata szerezte meg az 1. he-
lyet: Vankó Izabella (I. B), 
Kaňuch Flóra Emma (I. A), 
Édes Réka (I. A). A másik 
csapat is remekül szerepelt: 

Szarka Gergő (I. A), Válek 
Vivien (V. N), Simsik Réka 
(V. N). Felkészítő tanár: Tóth 
Krisztián.
Az eredményhirdetést köve-
tően ízletes ebéd elfogyasztá-
sa után kísérőikkel együtt útra 
keltek a versenyzők.

Édes Réka,
a Selye János Gimnázium

I. A osztályos tanulója

Megnyílt a Kossuthok című kiállítás
Amikor az ideje megengedte, Kossuth Ferenc a nejével gyakran megjelent a bagotai Ordó-
dy-kúrián egy-egy rövid családi látogatásra. Mivel a két házasságából sem született saját 
utódja Kossuth Ferencnek, Bagotán élő Ordódy keresztgyerekeit látogatta. Még életében 
kijelentette, hogy egyenesági leszármazók hiányában úgy döntött, halála esetén a vagyonát 
a felesége, Kvassay-ágon rokon keresztgyerekei örökölik, beleszámítva az édesapja Kossuth 
Lajos Torinóból haza hozott hagyatékát is. Így kerültek a Kossuth-ereklyék Bagotára.

A kúria utolsó lakója, Ordódy 
Mária (nekem csak Marica néni) 
a háborús zavargások alatt ezeket 
a nemzeti ereklyéket megvédte, 
későbbiekben a Ceglédi Kossuth 
Múzeumnak ajándékozta, egy ré-
szét, pedig – hogy a Felvidéken 
is maradjanak magyar emlékek 
–, Hrala Gyulára hagyta.
Sajnos a mai időkben azt, ami 
a magyarságnak szent, egyesek 

sértegetik. Egy magyarországi 
színész, szerepében Szécsényit 
alakította, annyira bele élte ma-
gát a szerepbe, hogy országszer-
te becsmérli Kossuthot. 
A Komáromi piacon gombát 
árusító idős Aranka néni megszó-
lított: – Hrala úr, maga egy mű-
velt, olvasott ember magyarázza 
meg nekem miért viszik el tőlünk 
a nagyjainkat? Kossuthról isko-

lában annyit tanultunk, annyira 
megszerettük, versekben, dalok-
ban gyakran „apánknak” szólí-
tottuk, hát ma mi-minden rosszat 
mondanak róla. Hogyan kell ezt 
érteni? Megmagyaráztam. Akkor 
született bennem az a elhatározás, 
hogy a Kossuth gyűjteményem-
nek nem a sublótban van a helye, 
közzé kell azt tenni.
A gondolathoz csatlakozott a 
Ceglédi Kossuth Múzeum és a 
dél-komáromi Klapka György 
Múzeum a Kossuth Lajos halá-
lának 125. évfordulója tiszteleté-
re november 29-én a Komáromi 
Klapka György Múzeum meg-
rendezte, főleg a gyűjteményem 
anyagából, a kiállítást Kossuthok 
név alatt, mivel az Kossuth Lajos 
és fia, Ferencről szól. 
A kiállítást telt ház előtt, Rez-
nák Erzsébet történész, a ceglédi 
Kossuth Múzeum igazgatója nyi-
totta meg. A megnyitón Számadó 
Emesének és nekem volt a témá-
hoz kiegészítő szavunk. 
A kiállítás tárlata vegyes, Kos-
suth Ferenc iskolai rajzai, vagy 
Kossuth Lajos családi fényképei, 
képek – ajánlással tisztelőitől –, 
vagy a személyes tárgyaik. Talán 
nem mindennapos élmény a kiál-
lításon meghallgatni a kormány-
zó hangját egy régi hangfelvétel-
ről. A kiállított anyagom közt van 
egy tépett régi papírdarab, rajta 
egy befejezetlen vers Honvágy 
címmel, azon egy megjegyzés 
Kossuth Lajos hagyatékából. 
Nem tudom ki írta, feltételez-
hető, hogy maga Kossuth Lajos 
tollából született, mert aki jobban 
ismeri, megérzi, hogy a szöveg 
az ő lelkét tükrözi: 

Szép hazámtól messze távol,  
Nem derül egy vígnap sem rám
Lelkemben a bánat honol, 
Mióta onnan távozám 
Vérző szívem mást nem kíván, 
Csak az édes viszontlátást,
Oda vágyom hol a napot, 
Legelőször megpillantám,
Hol feledve bút és gondot, 
Most megfosztva mindezektől, 
Hazátlanúl barangolok
Távol esve nemzettől, 
Csak a remény él bennem még 
Vérző szívem mást nem kíván, 
Csak az édes viszontlátást.

A kiállítás jövő év április 14-ig 
tekinthető meg a Klapka György 
Múzeumban.
 Hrala Gyula

Szombaton délután benépesedett a gútai Liget 
utcai gyermekjátszótér, a Szeretlek Gúta PT 
szervezésében fergeteges program várta a gyer-
mekeket. A Mikulás érkezése előtt táncoltak, 
játszottak és korcsoportok szerinti futóverseny-
re is sor került. Többre is, mert a gyerekeken kí-
vül a picinyek jutalomkört is tehettek a szülők-
kel. Érdekes módon, valamennyien aranyérmet, 
Mikulás sapkát és édességet kaptak. A Mikulás 
tovább vándorolt, ám a Hótündér jóvoltából ki-
csik és nagyok sötétedésig együtt bulizhattak.

Mgr. Morovič Orsolya

Mikulás-napi futás és gyermekbuli

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!



3

Kórházreform:
az optimalizálás szükséges, de  

alternatíva nélkül káros

Az egészségügy az a terület, amely 
mindenkit érint és kellőképpen ér-
zékeny terület akár politikai szem-
pontból is. „Ilyen nagy volumenű 
és mélyreható változást nem szabad 
a kormányzati ciklus végén, kellő-
képpen előkészítetlenül és számos 
következményt mellőzve a törvény-
hozás plénuma elé vinni. Elgondol-
kodtató az a hozzáállás is, amikor 
a kormányzati hatalom nagy része 
nem tud, vagy nem akar e fontos 
ügyben egyértelműen állást foglal-
ni” – véli Kovács György, aki ko-
rábban két éven keresztül vezette az 
ország legnagyobb kórházának szá-
mító Pozsonyi Egyetemi Kórházat. 
Mindez nem azt jelenti, hogy az 
egészségügyi rendszer ne szorulna 
rá a mélyreható, jól megfontolt és 
megalapozott reformra, de nem a 
ciklus legvégén. Az ilyen nagy vál-
tozásokat előrevetítő törvénymódo-
sítást a ciklus elején kell benyújtani 
a parlamentbe, vállalva érte a kor-

mányzati felelősséget és viselve az 
esetleges negatív lecsapódás követ-
kezményeit. 
„Egy fontos vetületét ugyanis nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, ez 
pedig a déli régiókra gyakorolt eset-
leges negatív hatás. Az vitán felül 
áll, hogy ha egy kórházban közpon-
tosítanak bizonyos jellegű beavatko-
zásokat, több műtétet végezve, több 
rutint szerezve valóban fejlődhet a 
csapat és növekedhet a szakmai mi-
nőség, viszont gondolni kell azokra a 
kisebb regionális kórházakra is, ahol 
megszűnik az adott részleg. Ameny-
nyiben az ilyen jellegű leépítést nem 
kompenzálja a rendelőintézeti és 
járóbeteg-ellátás volumenének és 
minőségének növelése, akkor ez a 
rendszerbe való beavatkozás nega-
tívan hathat majd a betegekre és az 
egész régió lakosságára!” – figyel-
meztet Kovács György, a Magyar 
Közösségi Összefogás egészségügyi 
programjának felelőse. 

„Felicita, ahogy hallom e szót, csak kettőnkre gondolok Felicita…”

Selyés „Anconai szerelmesek” a színpadon
A komáromi Selye János Gimnázium GIMISZ Diákszínpada Vajda Katalin és Fábri Péter Anconai szerelmesek 
című zenés komédiáját mutatta be 2019. december 2-án, 19 órától a komáromi Városi Művelődési Központban. 
Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója megnyitó ünnepi beszédében Várszegi Asztrik, pannon-
halmi főapát gondolatát idézte: „Egy iskola nem a falaiban, hanem nevelőiben és tanítványaiban hordozza erejét.” 
Már az első jezsuita gimnáziumunk 1681-ben II. András korában játszódott színdarabot mutatott be, s a bencés 
időkben is mindig nagy hangsúlyt fektettek a művészetekre való nevelésre, több színdarab is készült.
Gáspár Tibor tanár 1959-ben 
alapította meg az irodalmi 
színpadot, majd Dobai János 
tanárral karöltve a 70-es évek 
elejétől gimnazistáink szám-
talan sikert arattak a modern 
elemeket, korszerű, egyedi 
színpadi megoldásokat felvo-
nultató darabokkal. Tőle aztán 
Varga Anna és dr. Ipóth Bar-
nabás kérésére 1993-ban Kiss 
Péntek József vette át a rende-
zői stafétabotot, aki egy újabb 
formát választott és elmozdult 
a zenés darabok, musicalek 
irányába. Az igazgató megkö-
szönte Varga Annának, a Vmk 
nyugalmazott igazgatójának 
az elmúlt 26 évben nyújtott 
segítséget.

Nos, a csapat ezúttal egy vi-
dám produkcióval állt a városi 
művelődési ház közönsége elé. 
Bajkai Csengel Mónika rende-
ző ugyanis egy könnyedebb 
műfajt választott, gyakorlati-
lag folyamatosan egymásba 
fűződő humoros jelenetekkel, 
jobbnál jobb poénokkal. Az 
Anconai szerelmesek a bemu-
tatása óta eltelt húsz évben a 
legtöbbet és legtöbbféleképp 
játszott vígjátéka a hazai szín-
padoknak. Az olasz vásári ko-
médiák legjobb hagyományait 
ötvözi a hagyományos magyar 
humorral és a hetvenes évek 
legismertebb olasz slágereivel. 
Az idei diáksereg jól énekel, 
közel áll hozzájuk a humor. A 

főbb szerepekben Mezőszál-
lási Márkot, Gál Réka Ágotát, 
Lakatos Áront, Zakál Dórát, 
Untermayer Ádámot, Bajcsy 
Tündét, Králik Mátét, Nosz-
kai Ágit, Fóthi Virág Mercé-
deszt, Tóth Sára Bernadettet 
és Molnár Ákost láthatják.
A díszlet az oktávós Kurdi 
Levente érdeme. Előadásun-
kat megtisztelte Nyitra me-
gye alelnöke Csenger Tibor, 
Juhász György, a Selye János 
Egyetem rektora, Hortai Éva, 
a SJE igazgatótanácsának el-
nökasszonya, Szabó Árpád, 
a Király Püspök Alapítvány 
kuratóriumának az elnöke, 
sok-sok megyei és városi kép-
viselő és közéleti szereplő is. 

Mindenképp említésre méltó, 
hogy „gimiszeseink” vígjáté-
ka megtöltötte a kultúrházat, 
tehetséges diákjainkat teltház, 
majd állótaps jutalmazta. Baj-
kai Csengel Mónika mellett 
köszönet illeti Pálinkás And-
rássy Zsuzsanna korrepetítor 
és Pavlovič Petra koreográfus 
munkáját.
Az előadás a Szlovák Köz-
társaság Kormányhivatala 
Nemzeti Kisebbségek Főosz-
tálya. Komárom Városa, Nyit-
ra Megye Önkormányzata, a 
Komáromi Városi Művelődé-
si Központ és a Selye János 
Gimnázium anyagi támogatá-
sával valósult meg.
Az Anconai szerelmesek fel-
hőtlen szórakozást nyújt, némi 
cinkos összekacsintással, egy 
csipet erotikával és bőséges 
humorral, azaz a legjobb kul-
turális koktél egy fárasztó nap 
utáni felüdüléshez. Az elő-
adást legközelebb december 
7-én a gimnázium szalagavatói 
ünnepségén mutatják be a diá-
kok. A nagyközönség számára 
január végén szervezünk to-
vábbi előadásokat, érdeklődni 
a Vmk jegypénztárában lehet.

Králik Zsuzsanna

Kopogtat a karácsony!

Üzleteinkben az utolsó pillanatban 
is mindent megtalál,
amivel örömet szerezhet
szeretteinek!

A komáromi Kossuth téri vásárcsarnok decemberi nyitva tartása:
www.nck.sk

Telefon: 035/770 1642
 e-mail:

tlhoknj@mail.t-com.sk

Mindenkit szeretettel várunk karácsony előtti bevásárlásra!

Tanulmányi kiránduláson
a Selye gimisek

A komáromi Selye János Gimnázium V. N és az I. D osztá-
lya nemrégiben tanulmányi kirándulásra indult Budapestre. 
Első programként Budapest egyik legismertebb középületét 
az Országházat látogattuk meg.
A csodálatos történelmi épü-
let belső tereit idegenveze-
tőnk segítségével tekinthet-
tük meg. Az épület komoly, 
méltóságteljes és történe-

lemmel átitatott falai között 
csak ámultunk és csodálattal 
tekintettünk körbe. Láthat-
tuk a helyszínen a koronázási 
ékszereket, és az őrségváltást 
is. Egy kongresszusnak kö-
szönhető, hogy kivételesen 
olyan részét is láthattuk a par-
lamentnek – amit egyébként a 
látogatók nem láthatnak –, ez 
pedig nem más, mint a parla-
ment ülésterme. Nagy hatás-
sal volt ránk az épület külső 
megjelenése is. Mivel az idő-

járás kedvezett számunkra, 
egy rövid városnézésen is 
részt vettünk. Sok érdekes 
épületet láttunk, többek kö-
zött megtekintettük a Szent 

István-bazilikát. Ezután az est 
fénypontja következett, még 
pedig a My Fair Lady musical. 
Az előadást a Centrál színház-
ban tekintettünk meg. A darab 
mondanivalója, zenés, táncos 
kavalkádja teljesen magával 
ragadott bennünket. Észre sem 
vettük, hogy elrepült ez a cso-
dálatos nap.
Kicsit fáradtan, de felejthetet-
len élményekkel tértünk haza. 

Viszlát Budapest!
Sánta Júlia V. N

december 14. – szombat: 7.00 – 14.00
december 15. – ezüstvasárnap: 9.00 – 14.00
december 21. – szombat: 7.00 – 14.00
december 22. – aranyvasárnap: 9.00 – 14.00
december 24. – kedd (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

Egyháztörténelmi esemény színhelye volt a komáromi Szent András-bazilika

Szerte a világban hirdetik majd Isten igéjét
Vasárnap délután Mons. Orosch János nagyszombati érsek a komáromi plébánia főtemplomában, a 
Szent András-bazilikában öt olyan külföldi missziós pap-, illetve diakónusjelöltet szentelt fel, akik 
misszós munkára készülnek fel az egyházmegyében. Ketten Olaszországból, egy Vietnámból, egy Len-
gyelországból illetve Indiából jött Szlovákiába. A templom történetében nem volt olyan esemény, ami-
kor nem hazai, hanem külföldi papnövendékek tették volna le papi, illetve szerpapi esküjüket.
A katolikus egyházban a 
Lumen Gentium (a máso-
dik vatikáni zsinat egyház-
ról szóló dokumentuma) 
szerint a szerpapok felada-
ta a keresztség, az Oltári-
szentség kiszolgáltatása, 
közreműködés házasság-
kötésben (volgo: esketés), 
temetés, zsolozsma, para-
liturgiák vezetése. A misén 
a szerpapok felolvassák 
az evangéliumot, homíliát 
(~prédikáció) mondhatnak, 
a püspöknek, illetve a mi-
séző papnak segédkeznek 
Öltözetük az alba (hosszú, 
fehér köntös) és stóla, ame-
lyet a pappal ellentétben 

nem a nyakban, hanem a 
bal vállon átvetve és a jobb 
csípőjükön megkötve vi-
selnek, valamint a dalma-
tika (T-alakú, dalmát ere-
detű, miseruhához hasonló 
ruha). A II. vatikáni zsinat 
előtt létezett a szubdiako-
nátus rendje is, ennek vise-
lete a tunicella volt (kicsit 
hosszabb ujjú dalmatika).
A keresztények Jézus 
Krisztustól kapott megbí-
zatása, hogy hirdessék az 
evangéliumot, az üdvös-
ségről szóló örömüzenetet 
az egész világon. A hit és 
a keresztség előfeltétele 
az üdvösségnek, enélkül 

a kárhozat vár az ember-
re. A kereszténység már a 
legkorábbi időktől kezdve 
nagyarányú térítő tevé-
kenységbe kezdett és ha-
marosan elterjedt a Római 
Birodalom egész területén.
Szent Tamás a pártusok 
között, Szent András a 
szkíták között, Szent Ber-
talan és Szent Tamás Indi-
ában működött.
A komáromi bazilika pad-
soraiban ott ültek a távoli 
országokból érkező csa-
ládtagok is. Mons. Orosch 
prédikációjában elsősor-
ban arra hívta fel a figyel-
met, hogy az új szerpapok 

és papok lámpásként vi-
szik majd Isten megbo-
csátó szeretetét a távoli 
országokba. Az érsek a 
vietnami Bartáról szárma-
zó Rafael Y-khoa Butot és 
az olaszországi Maurizio 
Mazzierit diakónussá, az 
olaszországi trandaténi 
Ambrogio Davide Cana-
vesit, az indiai Kanjirap-
allyéni Joseph Parackal 
Johnt, illetve a lengyel 
Piotr Tadeusz Waszkiewi-
czet pappá szentelte. Az 
alábbiakban a felszentelés 
pillanatait idézzük fel Krá-
lik Róbert felvételeinek 
segítségével.

A hosszú hónapok óta húzódó, a legnagyobb kormánypárton és a kor-
mány egészén belül is feszültséget kiváltó, és – amint ma világossá 
vált – immár meghiúsult kórházreform ügye egy újabb példa arra, 
hogy miként nem szabad az egészségügyhöz viszonyulnia a minden-
kori hatalomnak. 
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MŰSORA JÁNLAT
December 14-től  20-ig

SZOMBAT
M1
5. 55  M a g y a r  g a z d a , 
9.15  H í r v i l á g ,  12 . 45  M a 
d é l u t á n ,  18 .0 0  H í r a d ó , 
18 . 3 0  M a  e s t e ,  19. 3 0 
H í r a d ó ,  2 0 . 2 5  S p o r t -
h í r e k ,  2 0 . 35  M a  e s t e , 
2 2 .0 0  M a  é j j e l ,  0 .0 3  É j -
s z a k a i  p r o g r a m

TV2
7.05 TV-2 animáció, 12.35 
Poggyász, 14.15 Macska-
fogó (magyar), 16.20 Co-
lumbo (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.55 Tények plusz , 
19.55 James Bond (amer.), 
23.00 A kód (amer.), 1.15 
A kaptár 3. (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 13.10 
Édesítő, 13.50 XXI. szá-
zad, 14.30 Jóf iúk (ma-
gyar), 15.45 Részeges 
karatemester 2. (amer.), 
18.00 Híradó, 19.00 Fó-
kusz plusz , 20.00 X-Fak-
tor, 23.30 November Man 
(amer.) 

RTL II
11. 25  H a z u g  c s a -
jok  t á r s a s á g a  (a m e r.) , 
12 . 2 0  Ke le t i  ny u g a lo m 
(a m e r.) ,  14 . 50  A  g y a nú 
á r nyé k á b a n ,  18 .45  Sz e -
r e l e m é s  m á s  d r ogok 
(a m e r.) ,  21.0 0  Sh owd e r 
K lu b  b e mu t a t j a ,  23.10 
Eg y  l é l eg z e t ny i r e  (f r a n -
c i a) ,  1.0 0  B u d a p e s t  n o i r 
(m a g y a r)

M2
12.35 Pom-Pom meséi, 
14.10 Póló, 14.20 A kis 
herceg, 16.35 Lilo és 
St itch, 17.20 Elena, Ava-
lor hercegnője, 18.10 Bel-
le és Sébast ien (f rancia),  
20.15 Violet ta (argent in), 
21.05 Én vagyok it t , 22.45 
A vörös ajtó (olasz), 0.50 
Mansf ield Park (angol)

Duna tv
10.25 Család-barát , 12.55 
Jó ebédhez szól a nóta , 
13.30 A kalandor és a lady 
(angol), 14.20 Doc Mar t in 
(angol), 15.15 Meseautó 
(magyar), 17.00 Gasz t-
ro an gyal, 18.00 Híradó, 
18.40 Szerencseszombat, 
19.40 Zuhanás a szere-
lembe (amer.), 21.30 Ka-
rácsonyi álmok (lengyel), 
23.30 Fábry, 1.50 Rúzs és 
selyem

Duna World
11.00 Különös házasság 
(magyar), 13.00 Híradó, 
13.20 Dokumentumf ilm, 
14.25 Család-barát ,  16.00 
Hagyaték, 16.30 Színe-ja-
va, 17.25 Most a Buday!, 
20.00 Dokuzóna, 21.35 
Fábry, 22.55 Legendavá-
logatás, 0.00 Opera Café

Pozsony 1
12.50 Sz lová k ia ,  sze re t-
lek!,  14.25 G ra nd Hotel 
(spa nyol) ,  15.40 Poi rot 
(a ngol) ,  17.55 Út t a la n 
u t a kon ,  18.25 Épí t s  há-
za t ,  ü l t e ss  fá t! ,  19.0 0 
Hí r adó,  20.30 A test  t i t -
kai ,  23.15 Grand Hotel 
(spanyol) ,  0 .30 Poi rot 
(a ngol)
Pozsony 2
11.20 Biatlon, 13.10 Na-
gyothallók műsora, 14.15 
Európa képekben, 16.45 
Műlesiklás, 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
Őrangyalok, 20.40 Ecce 
Homo Homolka (cseh-
szlovák),  22.05 Viharban 
(dán)

Markíza tv 
6.00 Tom és Jerry kaland-
jai, 7.10 Karácsonyi posta 
(amer.), 11.00 Az Őrzők 
legendája (amer.), 12.50 
Reszkessetek, betörők! 
(amer.), 14.40 A felejthetet-
len karácsony (amer.), 16.40 
Shrek 3. (amer.), 18.20 Mu-
lat az elit, 19.00 Híradó, 
20.30 Braven (amer.), 22.35 
Tiszítótűz (amer.)

JOJ TV
7.15  S p o n g y a b o b  é s 
K o c k a n a d r á g  (a m e r .) , 
8 .15  S z ü n i d ő ,  9 . 3 0 
N á l u n k ,  10 .10  K e d -
v e n c e k ,  10 . 5 0  C s i l l a g 
s z ü l e t i k ,  13 . 5 0  J o h n 
C a r t e r  (a m e r .) ,  16 . 4 0 
R a t a t o u i l l e  (a m e r .) , 
19. 0 0  K r i m i ,  19. 3 0 
H í r a d ó ,  2 0 . 35  A  s z é p -
s é g  é s  a   s z ö r n y e t e g 
(a m e r .)

VASÁRNAP
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőt t , 
10.35 Summa, 12.45 Ma 
délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor thí rek, 
20.30 Ma este, 22.35 Ma 
éj jel , 0.02 Éjszakai prog-
ram

TV2
7.05 T V2-a n i máció, 
11.0 0 Több,  m i nt  t e s tőr, 
12 .30 Épí t kezők ,  13.35 
Nicsa k ,  k i  beszél  mos t! 
(a mer.) ,  15.40 Top Gu n 
(a mer.) ,  18 .0 0 Tények , 
18.50 Catch!  –  úg y is 
u tolé r lek!,  21.0 0 Ja son 
Bou r ne (a mer.) ,  23.35 
Hat  töl t ény á r a  (a mer.) , 
2 .15 Utóéle t  (mag ya r) , 
3.50 Got ha m (a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 11.15 
High Life, 11.50 Kalan-
dozó, 14.00 Lila füge, 
15.30 Házon k ívül, 16.10 
Tan-túra (amer.), 18.00 
Híradó, 18.50 Jóf iúk, 
20.00 A hangya (amer.), 
22.35 Hivatal i karácsony 
(amer.), 1.35 Szuperfegy-
ver (amer.), 3.35 Amer ika 
legviccesebb videói

RTL II
9.15 A hí rek szerelmesei 
(amer.), 11.40 Segítség, 
bajban vagyok!, 15.40 
Bazi rossz Valent in-nap 
(amer.), 17.30 Szerelem és 
más drogok (amer.), 19.50 
A Showder Klub bemutat-
ja , 22.00 Showder Klub, 
23.05 Jupiter holdja (ma-
gyar), 1.45 Egy lélegzet-
nyi re (f rancia)

M2
12.35 Pom-Pom meséi,  
13.40 Nicky, Ricky és 
Dicky, 14.10 Póló, 15.50 
Mickey, 16.35 Lilo és 
St itch, 17.45 Vampir ina, 
20.00 Mőlang (f rancia), 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.10 Like a Child , 23.45 
Édes anyanyelvünk, 23.50 
Europa in Concer t

Duna tv
12 .55 Jó ebéd hez szól  a 
nót a ,  13.25 Jóna k len n i 
jó ,  14.55 Édes a nya nyel -
v ü n k ,  15.05 Hog y vol t?, 
16.05 Jóna k len n i  jó , 
17.25 Borbás Ma rcsi  sza-
kácsköny ve ,  18.45 Csa-
lád i  kör,  20.0 0 Mag ya r-
or szág ,  sze re t lek!,  21.35 
Jóna k len n i  jó ,  22 .35 
Woyzeck (német)

Duna World
8.25 Ö nök ké r t ék ,   13.55 
A g rote sz k fe jedelem,  
14.55 T he Viol i n  A lone , 
15.55 Hag yaték ,  16.25 
Sz í ne -java ,  17.0 0 Most 
a  Bud ay!,  17.35 Jóna k 
len n i  jó ,  19.0 0 Ö t  kon-
t i nens ,  19.30 Ha zajá -
ró,  20.0 0 Jóna k len n i 
jó ,  21.35 Csi l lagösvény, 
23.25 Hog y vol t?

Pozsony 1
13.0 0 A z aj tó  mögöt t , 
13.35 Poi rot  (a ngol) , 
14.30 Ben Hu r (a mer.) , 
17.55 Fi l m a f i l m ről ,   
18.15 A konyhá m t i t ka , 
19.0 0 Hí r adó,  20.30 Me -
z í t láb a  t a r lón (sz lová k), 
22 .15 Felezőpont  (sz lo -
vá k)

Pozsony 2
13.15 Műlesi k lá s ,  16.25 
A z aj tó  mögöt t ,  17.20 
A h iú zok v i s sza t é rése , 
18.30 Es t i  mese ,  19.50 
Hí r adó,  20.10 Sz lová k ia 
é s  a z  advent ,  21.30 A 
zsen iá l i s  ba rá t nő (ola sz), 
22 .20 K id (a mer.)

Markíza tv
10.15 Shrek 3. (amer.), 12.00 
Chart Show, 14.00 A titánok 
harca (amer.), 16.10 Felvég, 
alvég, 17.15 Szomszédok, 
19.00 Híradó, 20.30 Meg-
jött apuci! 2. (amer.), 22.35 
A belső ember (amer.), 1.10 
Megjött apuci! (amer.)

,JOJ TV
9.30 R at a tou i l le  (a mer.) , 
11.50 Joh n ny Engl i sh  
(a mer.) ,  13.45 A szépség 
é s  a  ször nye teg (a mer.) , 
16.50 A nya ra ló,  17.50 
Új  la kások ,  19.0 0 K r i-
m i ,  19.30 Hí r adó,  20.35 
A he ted i k men nyor szág, 
22 .40 P í  éle t e  (a mer.)

HÉTFŐ
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőt t, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Spor thírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.15 Mokka, 13.20 A vi-
déki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victor ia 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Újra-
tervezés, 21.35 Nyomd a 
gombot, tesó!, 23.00 Ma-
gánnyomozók, 1.10 A vi-
déki doktor (német)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fó-
kusz, 13.30 Konyhafő -
nök VIP, 16.00 Az én kis 
családom (török), 17.10 
Barátok közt, 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz, 20.05 
Konyhafőnök VIP, 22.30 
Barátok közt, 23.20 XXI. 
század, 0.30 CSI: Miami 
helyszínelők (amer.), 2.25 
Rejt jelek (amer.)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 12.45 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.45 A gyanú árnyékában, 
14.45 Showder Klub, 15.50 
Éjjel-nappal Budapest, 
17.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.00 Éjjel-nappal 
Budapest, 20.15 Showder 
Klub, 23.30 Éjjel-nappal 
Budapest

M2
12 .0 0 A Mézga csa lád 
ka la ndja i ,  12 .50 Kelj 
fel ,  Ma rc i! ,  14.05 Buc-
kó,  17.25 D r.  Plü ss i , 
18 .10 Tig r i s  é s  Mic i-
mackó,  19.15 Dóze rék , 
20.15 Sz ü le t e t t  sz i ng l i k 
(a mer.) ,  21.05 Én va-
g yok i t t ,  22 .15 A k usz-
t i k ,  23.25 A z A 38 Hajó 
sz í npad a ,  0.20 Viole t t a 
(a rgent i n)

Duna tv
12.55 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.25 Jamie kará-
csonya, 13.55 Jamie lefőzi 
Olaszországot, 14.45 Ma-
gyarország f inom, 15.05 
Végtelen szerelem (török), 
16.00 Don Matteo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Fogd a 
kezem! (török), 19.40 A he-
gyi doktor (német), 20.30 
Kékfény, 21.30 Elveszettek 
(angol), 22.35 Rejtélyek 
asszonya (amer.) 

Duna World
11.20 Budai cukrászda (ma-
gyar), 14.20 Család-barát, 
15.55 Életkor, 16.20 Magyar 
krónika, 16.55 Öt kontinens 
17.25 Ízőrzők, 17.55 Ízőr-
zők, 18.35 Itthon vagy!, 
19.10 Nótacsokor, 20.00 
Hogy volt?, 21.35 Mindenből 
egy van, 22.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Fran-
ciaország, 16.55 Dur rel-
lék (angol), 17.50 Párbaj, 
18.20 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Belle és Se-
bast ien (f rancia), 22.00 
Ripor terek, 23.40 Cso-
dákkal tel i éjszaka (len-
gyel)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 15.05 
Állatok kamera előt t , 
15.55 Kék bolygó, 17.50 
Szlovák várak, 18.30 Est i 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 
Dokumentumf ilm, 21.05 
Arnold Schwarzenegger 
por t ré, 22.00 Mindent , 
vagy semmit (f rancia-an-
gol)

Markíza tv
9.40 Családi tör ténetek, 
11.35 Cobra 11 (német), 
13.30 A farm, 16.00 Csa-
ládi tör ténetek, 17.25 
Ref lex, 17.50 Pénzvadá-
szat , 17.55 Apukák, 19.00 
Híradó, 20.30 Az utolsó 
vakáció (amer.), 22.45 A 
gyógyító (szlovák)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 Tár-
gyalóterem, 14.40 Rendőrök 
akcióban, 15.40 Karácsonyi 
naptárpasik (amer.), 18.00 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Hírek, 20.35 
Inkognitó, 23.00 Gyilkos 
gondolatok (amer.)

KEDD
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 13.20 A vi-
déki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Újrater-
vezés, 21.35 Nyomd a gom-
bot, tesó!, 23.00 Magán-
nyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fó-
kusz, 13.30 Konyhafőnök 
VIP, 16.00 Az én kis csalá-
dom (török), 17.10 Barátok 
közt, 18.00 Híradó, 18.55 
Fókusz, 20.05 Konyhafő-
nök VIP, 22.30 Barátok 
közt, 23.15 Házon kívül

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 
12.45 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.45 A gyanú ár-
nyékában, 14.45 Showder 
Klub, 15.50 Éj jel-nappal 
Budapest , 18.00 A gyanú 
árnyékában, 19.00 Éj jel-
nappal Budapest , 20.15 
Showder Klub, 23.30 Éj-
jel-nappal Budapest , 0.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.00 A Mézga család ka-
landjai, 12.50 Kelj fel, 
Marci!, 14.05 Buckó, 14.45 
Robovonatok, 17.00 Szófia 
hercegnő, 17.25 Dr. Plüssi, 
19.15 Dózerék, 20.15 Taná-
rok gyöngye (német), 21.05 
Én vagyok it t, 22.30 Szel-
lemekkel suttogó (amer.), 
23.25 Kulisszák mögött, 
0.25 Violetta (argentin), 
2.25 No limit (francia)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.20 Jamie családi 
karácsonya, 14.15 A he-
gyi doktor (német), 15.10 
Végtelen szerelem (török), 
16.00 Don Matteo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Fogd a 
kezem! (török), 19.35 A he-
gyi doktor (német), 20.30 
Önök kérték, 21.30 Vidám 
vidék (angol), 22.30 Velvet 
Divatház (spanyol), 0.20 
Magyarország, szeretlek!, 
1.50 Rúzs és selyem

Duna World
11.15 Nincs többé férfi (ma-
gyar), 13.15 Nemzetiségi ma-
gazinok, 14.15 Család-barát, 
15.45 Család, 16.10 Hazajáró, 
16.40 Térkép, 17.05 Útrava-
ló, 17.20 Ízőrzők, 18.30 Itt-
hon vagy!, 18.55 Nótacsokor, 
20.00 Üdítő, 21.00 Híradó, 
21.35 Mindenből egy van, 
22.35 Ridikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 14.00 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Hor-
vátország, 16.55 Dur rel-
lék (angol), 17.45 Párbaj, 
18.20 Öten öt el len, 19.00 
Híradó, 20.30 Hűtlenség 
szlovák módra (szlovák), 
21.45 Mediciek (olasz), 
23.40 A t itok (angol)

Pozsony 2
12.20 Barangolás, 13.15 
Műlesik lás, 15.05 Álla-
tok kamera előt t , 15.55 A 
kék bolygó, 18.20 Lagda-
r úgás, 20.30 Dokumen-
tumf ilm, 21.20 Szerelmes 
tör ténetek, 22.20 Tess 
(angol)

Markíza tv
11.40 Cobra 11 (német), 13.45 
Jószomszédi viszonyok, 14.45 
Rendőrségi esetek, 15.50 Csa-
ládi történetek, 17.25 Reflex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Családi történetek, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Mesék Emmának 
(cseh), 22.45 A gyógyító (szlo-
vák), 1.10 Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.30 Topsz tár, 12.50 Tár-
gyalóterem, 14.40 Rend-
őrök akcióban, 15.40 Fel-
séges karácsony (amer.), 
18.00 Főzd le anyámat!, 
19.00 Kr imi, 19.30 Hí-
rek, 20.35 Rossz anyák 
(amer.), 22.40 3 nap a ha-
lál ig (amer.)

SZERDA
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőtt, 10.35 
Summa, 12.45 Ma délután, 
18.00 Híradó, 18.30 Ma 
este, 19.30 Híradó, 20.25 
Sporthírek, 20.30 Ma este, 
22.35 Ma éjjel

TV2
6.20 Mokka, 13.20 A vi-
déki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Újraterve-
zés, 21.35 Nyomd a gombot, 
tesó!, 23.00 Magánnyomo-
zók, 1.10 A vidéki doktor 
(német)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fó-
kusz, 13.30 Konyhafő-
nök VIP, 16.00 Az én kis 
családom (török), 17.10 
Barátok közt, 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz, 20.05 
Konyhafőnök VIP, 22.30 
Barátok közt, 23.55 CSI: 
Miami helyszínelők 
(amer.)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 
13.45 A gyanú árnyéká-
ban, 14.45 Showder Klub, 
15.50 Éj jel-nappal Buda-
pest , 17.00 Segítség, baj-
ban vagyok!, 19.00 Éj jel-
nappal Budapest , 20.15 
Showder Klub, 23.30 Éj-
jel-nappal Budapest , 0.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.00 A Mézga család, 
12.50 Kelj fel, Marci!, 
15.25 Tig és Leó, 17.00 
Szófia hercegnő, 17.25 Dr. 
Plüssi, 18.10 Tigris és Mi-
cimackó, 18.50 Alvin és a 
mókusok, 19.15 Dózerkék, 
20.15 Tanárok gyöngye 
(német), 21.05 Én vagyok 
it t, 22.30 Szellemekkel sut-
togó (amer.), 23.20 Az A38 
Hajó színpada, 0.20 Violet-
ta (argentin), 2.25 No limit 
(amer.)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta, 13.20 Jamie családi 
karácsonya, 14.15 A he-
gyi doktor (német), 15.05 
Végtelen szerelem (török), 
16.00 Don Matteo (olasz), 
18.00 Híradó, 18.45 Fogd 
a kezem! (török), 19.35 A 
hegyi doktor (német), 20.40 
Csendes Don (orosz), 21.35 
Csendes Don (orosz), 22.25 
Furcsa pár (angol), 0.10 
Szabadság tér 89 

Duna World
11.40 Néhány első szerelem 
tör ténete (magyar), 13.15 
Horvát krónika, 13.45 Román 
krónika, 14.15 Család-barát, 
15.50 Magyar gazda, 16.15 
Noé barátai, 16.45 Novum, 
17.15 Ízőrzők, 17.55 Ízőrzők, 
19.00 Nótacsokor, 19.30 Ma-
gyarország, szeretlek!, 21.35 
Mindenből egy van, 22.35 
Ridikül, 0.05 Rejtélyes XX. 
század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat-
teo (olasz), 16.25 Anglia , 
16.50 Poirot (angol), 17.45 
Párbaj, 19.00 Híradó, 
20.30 A félszemű (amer.), 
22.20 Mint két tojás (f ran-
cia), 23.50 Don Mat teo 
(olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 12.20 
Barangolás, 14.10 A hiúzok 
visszatérése, 15.00 Állatok ka-
mera előtt, 15.55 A kék boly-
gó, 18.20 Labdarúgás, 20.35 
Erzsébet, a menekülő császár-
né (osztrák), 21.30 A koroná-
zás, 22.25 Valmont (amer.)

Markíza tv
11.55 Cobra 11 (német), 
13.55 Jószomszédi viszo-
nyok, 14.50 Rendőrségi 
esetek, 15.55 Családi t it-
kok, 17.25 Ref lex, 17.50 
Pénzvadászat , 19.00 Hír-
adó, 20.30 Char t Show, 
22.35 A vétkező (német), 
1.10 Cobra 11 (német)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 A tár-
gyalóterem, 14.40 Rendőrök 
akcióban, 15.40 Levélbe zárt 
szerelem (amer.), 18.00 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Szünidő 
(szlovák), 22.20 Hivatali 
karácsony (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Híradó, 
9.15 Ma délelőtt, 10.35 Sum-
ma, 12.45 Ma délután, 18.00 
Híradó, 18.30 Ma este, 19.30 
Híradó, 20.25 Sporthírek, 
20.30 Ma este, 22.35 Ma éj-
jel

TV2
6.20 Mokka, 13.20 A vi-
déki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victoria 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Újraterve-
zés, 21.35 Nyomd a gombot, 
tesó!, 23.00 Magánnyomo-
zók, 1.10 A vidéki doktor 
(német), 3.00 Gotham (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 12.30 Fókusz, 
13.30 Konyhafőnök VIP, 
16.00 Az én kis családom 
(török), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 
20.05 Konyhafőnök VIP, 
22.30 Barátok közt, 1.25 
Édes otthon, 2.15 Rejtjelek 
(amer.), 3.15 Amerika leg-
viccesebb videói

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 12.45 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.45 A gyanú árnyékában, 
14.45 Showder Klub, 15.50 
Éjjel-nappal Budapest, 17.00 
Segítség, bajban vagyok!, 
19.00 Éjjel-nappal Budapest, 
20.15 Showder Klub, 23.30 
Éjjel-nappal Budapest, 0.45 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.25 Kody kalandjai, 12.45 
Teáscsésze mesék, 14.05 
Buckó, 14.45 Robovonatok, 
17.25 Dr. Plüssi, 18.10 Tigris 
és Micimackó, 19.25 Apol-
lo és a csodabogarak, 20.15 
Született szinglik (amer.), 
21.05 Én vagyok itt, 22.30 
Szellemekkel suttogó (an-
gol), 23.20 Kulisszák mö-
gött, 0.20 Violetta (argentin)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Jamie csa-
ládi karácsonya, 14.15 
A hegyi doktor (német), 
15.05 Végtelen szerelem 
(török), 16.00 Don Mat-
teo (olasz), 18.00 Híradó, 
18.45 Fogd a kezem! (tö-
rök), 19.35 A hegyi doktor 
(német), 20.30 Bagi-Na-
csa Orfeuma, 21.30 Az 
Északi sarkkör szerelme-
sei (magyar), 23.25 Csi-
galépcső (magyar), 1.40 
Rúzs és selyem

Duna World
11.30 Csontváry - avagy a 
világhódító hun (magyar), 
13.20 Nemzet iségi maga-
zin, 14.20 Család-barát , 
15.55 Kék bolygó, 16.20 
Opera Café, 17.20 Ízőr-
zők, 18.25 It thon vagy!, 
20.00 Szenes Iván í r ta , 
21.35 Mindenből egy van, 
22.35 Ridikül, 0.00 Rejté-
lyes XX. század

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.55 
Folklór, 14.25 Don Mat teo 
(olasz), 16.25 Csodálatos 
ker tek, 16.50 Poirot (an-
gol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Az év spor-
tolója , 22.30 Peter Nagy 
60, 23.45 Talkshow, 0.40 
Don Mat teo (olasz)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 14.05 
Biatlon, 15.55 A kék bolygó. 
16.55 A vénasszony bosszúja 
(szlovák), 18.30 Esti mese, 
19.50 Hírek, 20.10 Doku-
mentumfilm, 22.00 Ilyenek 
voltunk, 23.55 Rendőrség

Markíza tv
9.50 Családi történetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.50 A farm, 14.55 Rend-
őrségi esetek, 15.55 Családi 
történetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat, 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 A sárkány menyasszo-
nya (amer.), 22.45 A prosti 
(amer.), 1.15 Cobra 11 (né-
met)

JOJ TV
12.30 Topsztár, 12.50 Tár-
gyalóterem, 14.40 Rendőrsé-
gi esetek, 15.40 12 karácso-
nyi randi (amer.), 17.55 Főzd 
le anyámat!, 19.00 Krimi, 
19.30 Híradó, 20.35 Inkogni-
tó, 21.45 Valóságshow, 23.55 
Utcai étkezdék, 0.30 Rend-
őrök akcióban

PÉNTEK
M1
5.55 Ma reggel, 7.00 Hír-
adó, 9.15 Ma délelőt t , 
10.35 Summa, 12.45 Ma 
délután, 18.00 Híradó, 
18.30 Ma este, 19.30 Hír-
adó, 20.25 Spor thí rek, 
20.30 Ma este, 22.35 Ma 
éj jel

TV2
6.20 Mokka, 12.30 Té-
nyek plusz , 13.20 A vidé-
ki doktor (német), 14.25 
Mintaapák, 15.40 Victor ia 
(mexikói), 16.45 Anya (tö-
rök), 18.00 Tények, 19.25 
Mintaapák, 20.35 Újra-
tervezés, 21.35 Nyomd a 
gombot, tesó!, 23.00 Ma-
gánnyomozók

RTL Klub
6.00 Reggeli , 12.30 Fó-
kusz, 13.30 Konyhafő -
nök VIP, 16.00 Az én k is 
családom (török), 17.10 
Barátok köz t , 18.00 Hír-
adó, 18.55 Fókusz, 20.05 
Konyhafőnök VIP, 22.30 
Barátok köz t , 23.55 Jóf i-
úk (magyar)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 
12.45 Segítség, bajban 
vagyok!, 14.45 Showder 
Klub, 15.50 Éj jel-nap-
pal Budapest , 17.00 Se-
gítség, bajban vagyok!, 
19.00 Éj jel-nappal Buda-
pest , 20.15 Showder Klub, 
23.30 Éj jel-nappal Buda-
pest , 0.45 Anyák gyöngye 
(amer.)

M2
12.25 Kody kalandjai, 
12.45 Teáscsésze mesék, 
14.05 Buckó, 17.25 Dr. 
Plüssi, 18.10 Tigr is és Mi-
cimackó, 20.15 Születet t 
szinglik (amer.), 21.05 Én 
vagyok it t , 22.30 Szelle-
mekkel sut togó (amer.), 
23.20 Akvár ium, 0.20 Vi-
olet ta (argent in)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.20 Jamie családi 
karácsonya, 14.20 A he-
gyi doktor (német), 15.15 
Végtelen szerelem (török), 
16.05 Don Mat teo (olasz), 
17.05 Ridikül, 18.45 Fogd 
a kezem! (török), 19.30 
Fölszállot t a páva, 21.45 
A mennyországot válasz-
tom (olasz), 23.40 Velence 
magyar emlékei

Duna World
11.35 A bí ró (magyar), 
13.45 Öt kont inens, 14.15 
Család-barát , 15.50 Kár-
pát expressz , 17.20 Ízőr-
zők, 18.30 It thon vagy!, 
19.00 Nótacsokor, 20.00 
Önök kér ték, 21.35 Min-
denből egy van, 22.35 Ri-
dikül

Pozsony 1
12.20 Nők klubja , 13.50 
Karácsonyi álom (szlo-
vák), 14.50 Jó társaság-
ban, 16.25 Csodálatos 
ker tek, 16.50 Poirot (an-
gol), 17.45 Párbaj, 19.00 
Híradó, 20.30 Aranyidők, 
21.30 Út talan utakon, 
22.05 Rejtet t ident itás 
(amer.)

Pozsony 2
12.00 Élő panoráma, 
14.05 Biatlon, 15.55 A 
kék bolygó, 18.30 Est i 
mese, 19.50 Híradó, 20.10 
Dokumentumf ilm, 22.05 
Alvilági tör ténet (amer.), 
0.30 Peter Lipa koncer t je

Markíza tv
9.45 Családi tör ténetek, 
11.50 Cobra 11 (német), 
13.50 Jószomszédi viszo-
nyok, 14.50 Rendőrsé -
gi esetek, 15.50 Családi 
tör ténetek, 17.25 Ref lex, 
17.50 Pénzvadászat , 17.55 
Apukák, 19.00 Híradó, 
20.30 Mindent vagy sem-
mit, 23.05 A prost i győ -
zelme (amer.)

JOJ TV
8.30 Tárgyalóterem, 12.30 
Topsz tár, 12.50 Tárgyaló-
terem, 14.40 Rendőrségi 
esetek, 15.40 Karácsonyi 
show, 17.30 Hírek, 17.55 
Főzd le anyámat!, 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 
20.35 Minden, amit szere-
tek, 22.35 Szünidő



A sötét, fagyos téli napokon 
könnyen úgy tűnhet, hogy az 
ember csak a kényelmes szoba 
rejtekébe húzódva ábrándoz-
hat a színpompás természetről. 

A csupasz virágládák látványa 
nem túl szívderítő. Pedig ha 
okosan választasz növénye-
ket, a dús erkélyről ilyenkor 
sem kell lemondani.
Egy szépen virágzó vagy egy 
vadul zöldellő erkély igazi 
üdítő kis sziget lehet, aminek 
már a látványa is felderítő. 
A növényeket viszont körül-
tekintően kell kiválasztanod 
hozzá, és a fagymentes időben 
lelkiismeretesen gondozni, 
időnként öntözni.
Akadnak olyan növények, 
amelyeket épp most kell el-
ültetni, másokat pedig a ke-
mény hidegek beálltával kell 
bemenekíteni a megfelelő 
teleltetőhelyre. Szerencsére 
mégis szép számmal találha-
tunk olyan gyönyörűségeket, 
amelyek egész télen élettel 
töltik meg a balkont, és szinte 
bármelyik virágüzletben be-
szerezhetők.
Méltán kedvelt balkonnövény 
a csarab, más néven erika. 
Norvégiából származik, na-
gyon jól tűri a hideg telet, és 
gyönyörű. Hagyományosan 
gyógynövényként is használ-
ják húgyúti panaszokra.

Miközben ősszel a kertek gyö-
nyörű virágágyásai már pihen-
ni készülnek, és az egynyári 
virágok többsége már csak 
magjaiban él tovább, a legel-

ső tavaszi virágok 
ültetésére épp a 
december elejei 
időszak az ideális. 
Körü l t ek in tően 
kell bánni velük, 
cserébe viszont 
tavasszal színpom-
pával árasztják el 
majd a kertet és az 
erkélyt.
Az első tavaszi 
h a g y m á s o k n a k 

ugyanis időre van szüksé-
gük a fejlődéshez: ha tavasz-
ra hagyjuk az ültetésüket, a 
gyökeresedés elhúzódhat, ha 
viszont már a kemény fagyok 
beálltáig a földbe kerülnek, a 
téli hideg elmúltával képesek 

lesznek a virágzásra. 
A hagymás növényeknek 
alapvetően nem árt a téli hi-
deg, a legnagyobb fagyoktól 
mégis jobb takarással megóv-
ni az épp meggyökeresedett 
hagymákat. Ezt megtehetjük 
egy plusz földréteggel, esetleg 
avarral, mulccsal, szalmával. 
Öntözni nem kell a virágokat 

a hidegben, sőt, bolygatni sem 
érdemes őket tavaszig, ma-
guktól is képesek megerősöd-
ni akkorra.
A balkonládákat már föl le-
het tölteni virághagymákkal, 
hogy mielőbb kihajtsanak. A 
gazdaboltokban, virágüzle-
tekben, vagy szupermarke-
tekben gazdag választék van 

ezekből, de arra figyeljünk, 
hogy a zacskóban ne puha, 
beteg hagymák legyenek, csak 
friss és egészséges gumókat 
vigyünk haza.
Ne feledkezzünk meg a csere-
pes áttelelő virágainkról sem, 
időnként meg kell locsolni 
azokat és a száraz leveleket is 
érdemes leszedni.

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

Növényvédelem
Kedvenc virágaink téliesítése

h um o r - c s o k o r

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

Dunatáj szerkesztősége * Kiscsapó utca 22. *
94501 Komárno

E-mail cím: dunataj@zoznam. sk

VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Különlegesen szép él-
ményben lesz rész ezen a héten, amelynek hatására egészen más-
képp látja párkapcsolatát a továbbiakban. Hatalmas rejtett energi-
akészletek szabadulnak fel önben és úgy érzi a világot is képes 
lenne kifordítani a sarkából, visszatér az emberekbe vetett hite.
HALAK (február 21. – március 20.) Mozduljon ki otthonról, 
mégpedig minél messzebbre. Ha lehetősége van rá, utazzon el 
külföldre barátai vagy kedvese társaságában. Egy rövid hétvégi 
kirándulás is új élményeket hozhat. A sebességkorlátozásokat vi-
szont mindenképpen tartsa be! Figyeljen oda jobban kedvesére!
KOS (március 21. – április 20.) Ha kritika éri, ne záruljon be 
azonnal, hanem használja ki a lehetőséget arra, hogy tanul vala-
mit önmagáról. Más szemszögből higgye el, egészen más kép raj-
zolódik ki saját magáról. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden 
szó igaz abból, amit hall, de a lényeg most egyébként is az, hogy 
nyitott tudjon maradni.
BIKA (április 21. – május 20.) Ha vannak vitás kérdések a csa-
ládon belül, amelyekben egyik fél sem akar engedni, jobb egye-
lőre pihentetni ezeket. Most inkább önmagára figyeljen oda, vi-
selje gondját kicsit egészségének. Menjen el szórakozni, élvezze 
barátai társaságát és legyen nyitott új ismeretségekre!

IKREK (május 21. – június 21.) Legszívesebben világgá kür-
tölné, hogy mennyire boldog, de tudja, hogy egy új kapcsolat 
kezdetén ez így van rendjén. Még most, amikor ennyire lelkes 
és szerelmes, akkor sem veszíti el egészen józanságát és kicsit 
kívülállóként figyeli saját érzéseit és azok alakulását.
RÁK (június 22. – július 22.) Legszívesebben átadná magát a 
panaszkodásnak, mert úgy érzi nincs lehetősége megvalósítani az 
önben rejlő potenciálokat vagy nincs meg hozzá az anyagi háttér. 
Mindez sajnos csak kifogás, ugyanis a lehetőségek ott hevernek 
ön előtt, mégpedig különleges tehetségében, tapasztalataiban és 
adottságaiban!
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Nincs most türelme 
ahhoz, hogy mások panaszkodását hallgassa. Úgy érzi, mindezek 
csak kifogások, hogy az illetőnek ne kelljen cselekednie. Ilyen hely-
zetben nehéz eldönteni, hogy mennyire jelent segítséget, ha levesz a 
válláról bizonyos terheket, hiszen lehet, hogy ezzel inkább árt neki.
SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 23.) Nem tűri, hogy valaki 
az érzelmei között kutakodjon és nyílt színvallásra kényszerítse. 
Ön viszont szereti tudni, hányadán áll partnerével ezért minden 
szavát komolyan veszi. Ne felejtse el, milyen gyakran fordul elő 
önnel is, hogy meggondolatlanul mond ki dolgokat!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Szakítson egy kis 
időt rokonaira. Töltsék együtt a hétvégét vagy legalább egy nap-
ját. Főzzenek közösen, beszélgessenek és élvezzék az egymás 
iránti szeretetüket, ami olyan erősen összetartja önöket. Nagy 
szüksége van most az ilyen jellegű belső töltődésre.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Családtagjai és kedve-
se elég nehezen tudják féken tartani uralkodói hajlamát, de ezzel 
együtt szeretik önt. Vigyázzon azonban, ne feszítse túl a húrt. Ezen 
a héten alkalma lesz valakivel igazán őszintén és komoly mélysé-
gekben megbeszélni dolgokat és ez belső elmélyülést is hoz.
NYILAS (november 23. – december 22.) Általában nehezen 
viseli, ha mások osztják be az idejét. Most még ezt is eltűri, csak 
hogy közelebb kerüljön kedveséhez. A változás szele már a leve-
gőben van. Most még irányíthatja az eseményeket, fordítsa hát 
maga felé a szerencsét! 
BAK (december 23. – január 20.) Olyan mélyen elrejti magá-
ban az érzéseit, hogy azokat csak nagy horderejű, igazán mély 
válságok tudják kirobbantani a helyükről. Mindenkinek köny-
nyebb lenne, ha nem engedné felgyülemleni az érzelmi téren 
szerzett csalódásait, hanem azonnal reagálna rájuk és tisztázná 
őket az érintettekkel.

Krókusz

Téltemető

Az első elemista Móricka hatalmas 
„c” betűket rajzol kishugára, mikor 
bejön az anyukája.
– Hát te mit csinálsz Móricka a kis-
húgoddal?
– Én semmit, csak becézem!
Egy fickót telefonon felhívja az or-
vosa:
– Uram, tegnap megkaptuk a tesztek 
eredményét. Sajnos van egy rossz és 
egy még rosszabb hírem.
– Mi a rossz hír?
– Önnek halálos betegsége van, ma-
ximum 24 órája van hátra.
– Úristen, és mi az ami ennél is 
rosszabb hír?
– Tegnap elfelejtettem szólni.

Apróhirdetés
Eladnék egy feleslegessé vált, egy-
szer használt, még bontatlan ejtő-
ernyőt, kis hibával…

Egy férfinek sürgősen telefonál-
nia kellene, de csak egy telefon-
fülke van a környéken, abban 
meg már telefonál egy másik fér-
fi. Emberünk türelmesen vára-
kozik, öt perc elteltével azonban 
észreveszi, hogy a telefonáló csak 
áll a fülkében és meg sem szólal. 
Eltelik még öt perc, de a telefo-
náló még mindig a kagylót tartva 
csendben álldogál:
– Ne haragudjon, de mit szórako-
zik maga? Sürgős hívásom lenne, 
maga meg csak itt áll és nem is 
telefonál.
Kiszól a telefonáló:
– Nyugalom, csak a feleségemmel 
beszélek.
– Tudod mi a különbség a bengáli 
tigris és az anyós között?
– ???
– A bengáli tigris megszelídíthető…

Jácint
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Rekom
Rekonštrukcia bytov  

*  Lakásfelújítás
*  Te l . :  0 9 4 8  6 2 2  0 5 1  *

BABETTA 210, STELLA, STING,
MANET, KORRADO,

JAWA, PIONIER, SIMSON TÍPUSÚ
MOTORKERÉKPÁROKAT

KERESEK.  
Lehet hibás, működésképtelen állapotú is!

Tel.: 0905515443

S
Z
U
D
O
K
U

EvyTom
Lakásfelújítás

Bontás * falazás * festés * mázolás * 
villanyszerelés* víz- és gázszerelés *

Tel.: 0905 450 570 

Eladó nagyobb
mennyiségben búza,
ár megegyezés szerint.

Tel.: 0908 720 348.

Pedálos Moszkvics kisautót keresek, lehet hibás is!
Tel.: 0905 515 443

Családi ház,
berendezés,
biztosítása

a legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Projekčná kancelária
Tervezőiroda

* Energetické certifikáty – energeti-
kai tanúsítványok

Tel.: 0907 264 815
email: pvendegh@gmail. com

Autóbiztosítás?
A legjobb áron!

Tel.: 0905 928 195

Hízók eladók
Tel.: 0907 673 607

Eladó Búcson
(villanymotoros)

gabonadaráló
 Tel.: 0918 782 689

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. 
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386. 
Ambuláns kezelések:
 hétfőn  7-től 15 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 kedden  13-tól 18 óráig  Dr. Máriási László sebész
 szerdán  10-től 14 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 csütörtökön  11-től 18 óráig  Dr. Viola Miklós sebész
 pénteken  9-től 15 óráig  Dr. Máriási László sebész

EGYNAPOS SEBÉSZET GÚTÁN

Pedikúra / Pedikűr
Tel.: 0908 761 373. 
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LABDARÚGÁS

K A J A K  –  K E N U

KOSÁRLABDA

K A R AT E

Az őszi bajnokság végső táblázatai (4. rész)
V. liga

 1. Ipolyság 15 13 1 1 44:8 40
 2. Zsitvabesenyő 15 12 2 1 52:12 38
 3. Ekel 15 9 3 3 49:22 30
 4. Komját 15 8 6 1 38:18 30
 5. Bánluzsány 15 9 3 3 32:16 30
 6. Gyarak 15 7 5 3 30:16 26
 7. Szalka 15 7 1 7 31:34 22
 8. Perbete 15 6 3 6 26:25 21
 9. Nagykeszi 15 6 2 7 39:30 20
10. Nagykér 15 5 3 7 26:37 18
11. Szímő 15 3 4 8 24:43 13
12. Szőgyén 15 4 0 11 25:39 12
13. Zselíz 15 4 0 11 26:41 12
14. Újgyalla 15 3 3 9 17:52 12
15. Bánkeszi 15 2 2 11 12:35 8
16. Héthárs 15 2 2 11 19:62 8

Utánpótlástornák Komáromban a KFC rendezésében
November 24-én és december 1-jén két 
ifjúsági tornára került sor a Városi Sport-
csarnokban. Az utolsó őszi hétvégén az 
U11, az első téli napon pedig az U9 ka-
tegóriában versenyezhettek a megjelent 

csapatok. Mindkét rendezvény emléktor-
na jelleget öltött, melyeken a KFC után-
pótlásképzésének meghatározó edzője, 
Ferčík Pál, valamint sokrétű sportvezető-
je, Böröczky József emléke előtt tiszteleg-

tek a felek. A részt vevő csapatok listáján 
is látszik, hogy sok patinás és nagy múltú 
egyesület neve mindkét rendezvényen fel-
lelhető volt, amely a Komáromi FC remek 
kapcsolatrendszerének bizonyítéka.

Immár „hazajáró vendégként” 
fogadta el a lila-fehérek meg-
hívását a Honvéd, Fehérvár, 
Győr, Gyirmót, Tatabánya, 
Slovan és Trencsén csapatai, 
akiket Veszprém, valamint a 
galántai járásbeli Felsőszeli 
egészített ki. Mindkét torna 
kék-két négycsapatos csoport 
körmérkőzéseivel kezdődött, 
ahol a csoportbeli eredmények 
alapján alakultak ki az egyenes 
kieséses rendszer párosításai. 

Ahogy a Ferčík Pál emlékére 
rendezett U11-es, úgy a Bö-
röczky József emléktornán 
is a győriek és a trencséniek 
játszották egymással a döntőt: 
míg az idősebb korosztályban 
Csák Máté városába került a 
győztesnek járó serleg, a fiata-
labbaknál a Rába-partiak bizo-
nyultak a legjobbnak. A KFC 
U11-es legénysége megosztva 
az ötödik, az U9-esek pedig a 
harmadik helyen zárták a ma-

guk tornáját, az egyéni díjazot-
tak közül pedig Samuel Rácz, 
a KFC U11-es csapatának há-
lóőre vihette haza a legjobb 
kapusnak járó elismerést.

Ferčík Pál Emléktorna
eredménylistája:

(U11 2019. november 24.)
1. AS Trenčín
2. WKW ETO FC Győr
3. Budapest Honvéd FC
4. Tatabányai SC
5. Felsőszeli TE,

Gyirmót FC Győr,
Komáromi FC,
ŠK Slovan Bratislava
Böröczky József Emléktorna

(december 1.)
 1. WKW ETO FC Győr
2. AS Trencín
3. Komáromi FC
4. MOL Fehérvár FC
5. Gyirmót FC Győr,
ŠK Slovan Bratislava,
Tatabányai SC,
Veszprém FC

Konczer András

Megnyílt a komáromi műjégpálya
December 6-án a Mikulás életet hozott a komáromi műjégpályára, amely 
ismét megnyitja kapuit. A komáromi műjégpálya és a jég szerelmesei újra 
birtokba vehették az Erzsébet-szigeti koripályát. Az előző évekhez hasonlóan 
alakult a pálya nyitvatartása, hétköznaponként 8-tól 17:30-ig, hétvégén és ün-
nepnapokon pedig 10 és 13, valamint 14 és 17:30 között látogatható. A felnőt-
teknek szóló belépőjegy ára 3,5 €-ra emelkedett, míg a korcsolya nélküli kísérők továbbra is 1 
€-ért, a 15 év alatti gyermekek, nyugdíjasok és egészségkárosultak pedig szintén változatlanul, 
2 €-ért vehetik igénybe a pályát. Az öltöző díja továbbra is 0,5 €, a korcsolya kölcsönzésének 
ára pedig ezúttal is 2,5 € (+10 € letét).

Iskra Szvit – MBK Rieker COM-therm Komárom
126:68 (44:12, 29:15, 36:16, 17:25)

Remekeltek a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskola focistái
A gútai Nagyboldogasszony Egyházi AI focicsa-
pata az elmúlt napokban részt vett a Naszvadon 
megrendezett Karácsonyi teremlabdarúgó-tornán, 
amely 5 csapat részvételével zajlott. A gútai csapat 
úgy lett a torna 1. helyezettje , hogy veretlenül zár-
ta a tornát. 

 A torna eredményei:
AI Nagyigmánd – Egyházi 
A I 1:1 * A I Szentpéter – 
Egyházi AI 0:4 * Egyházi A 
I – AI Naszvad 5:0 * Egy-
házi AI – AI Ógyalla 5:0
A torna legjobb játékosa 
címét Boros Levente érde-
melte ki. A győztes csapat 
összeállítása: Bartanusz 

Dávid Erik (VI. A), Bo-
ros Levente (VI. A), Gyö-
re Ádám (VI. A), Fördös 
Áron (VII. A), Varga Pat-
rik (VII. A), Dániel Regő 
(IX. A), Markovics Viktor 
(IX. A), Richter Csongor 
(IX. A). A csapatot Tóth 
Árpád tanár készítete fel.

Az Iskra Szvit csapata elleni mérkőzés előtt jelentette be az 
MBK Rieker COM-therm vezetősége, hogy közös megegye-
zés után a klubvezetés és Alexandr Vržina edző megszakítja 
az eddigi együttműködést. A klub megköszönte az edző eddigi 
munkáját és nagyon sok sikert kívánt a további karrierjéhez. 
Pedig edzői tanácsok nélkül többnyire összeomlanak a csapa-
tok. Mint a komáromi is…

Harmadszor végzett az országos bajnokság élén a komáromi kajak-kenu klub
Fennállásának egyik legjobb sportévét zárta a komáromi kajak-kenu klub, hiszen a hazai és külföldi eredményeikért a 
sportág országos bajnokságának „zsinórban” már harmadik alkalommal első helyét sikerült elérniük. Mindezt Brocz-
ky Ladislavnak, a klub elnőkének főbeszámolójából tudtuk meg, amikor a 2019-es évet értékelte.
A klubelnök minden versenyző-
nek köszönetet mondott, majd 
elismerésben részesítette a klub 
élversenyzőit. A kilenc évestől 
a veteránok korosztályáig bezá-
rólag 37-en vehettek át elisme-
réseket, többségükben olyano-
kat, akik 2019 folyamán kiváló 
eredményeket értek el a hazai és 
külföldi versenyeken.
Csapatban is meglepő eredmé-
nyek születtek, hiszen a 10-14 
éves fiúk és lányok a szlováki-
ai ifjúsági csoportba kerültek, a 
juniorok (15-18 évesek) a hazai 
junior-válogatottban képvisel-
hették Szlovákiát a juniorok vi-
lágversenyén, illetve az olimpiai 
reménységek futamaiban.

A masters és veteránok korcso-
portjában Ladislav Broczky, Ti-
bor Bukovsky, Ľudovít Németh, 
Ladislav Ódor, Ľudovít Tóth, 
Attila Ambrus, František Dosú-
dil, Katarína Ujváriová és Oliver 
Koczkás remekelt. A szenior (23 
évesig) korcsoportban sikerrel 
rajtolt hajójával Gacsal Ákos 
és Mariana Petrušová sikerrel 
képviselte a klubot és a szlovák 
válogatottat
A klubelnök Ladislav Broczky 
, díszoklevelet is átadott Ma-
rianna Petrušovának a sikeres, 
eredményekkel teli sportteljesít-
ményért. 
A sikerekben oroszlánrésze van 
Likér Peternek is, aki a rendőr-

ség sportközpontjának vezetője-
ként és a szlovák válogatott tag-
jaiként végzett érdemi munkát.

A sporteredményeikért az 
alábbiak kaptak elismerést:

Gabriel Zirkelbach, masters 
korcsoport, Ladislav Ódor, 
masters, Tibor Győri, masters 
* Szenior korcsoport: Gacsal 
Ákos, Mariana Petrušová , sze-
niork, U23 * Juniorok: Marko 
Ujvári, Meszlényi Márk, Peter 
Christopher Léránt, Viktória 
Ikréniová * Kadétkorosztály: 
Koczkás Eszter, Peter Schr-
impel, Filip Podleiszek, Bu-
gár Réka, Lucas Léránt, Jakab 

Ott * Ifjúsági korcsoporrt (14 
évesek): Ľudovít Tóth, Tomáš 
Farkaš, Dominik Doktorík, 
Anikó Molnár, Attila Molnár * 
Diákcsoport (13 évesek): Lukáš 
Grolmus, Dominik Nagy, Márk 
Ikréni, Dávid Podleiszek, Tama-
ra Tóthová, Máté Marsal, Marek 
Bugár * Diákkorcsoport (11 
évesek): Michal Tóth, Michael 
Hozlinger, Michaela Zrneková, 
Lucia Demáčeková, Dávid Ho-
dek * Diákcsoport (10 évesek): 
Diana Markovičová, Réka Ker-
tész * Diákcsoport (9 évesek): 
Alex Ódor, Ilan Buga, Dávid 
Győri.  –salo–

Ú S Z Á S
Miriama Szászová nyolc bajnoki címet szerzett az idősebb diákok országos bajnokságán
A múlt hét végén a komáromi Delta úszó-
klub mesteredzője, Knihár Michal elégedet-
ten nyugtázhatta, hogy sokéves lelkiismeretes 
munkája további megkoronázásaként ne-

veltjei, a Szász-testvérek az Alsókubinban, az 
idősebb diákok korosztálya számára megren-
dezett rövidpályás úszóversenyen további ér-
mekkel gazdagították a klub gyűjteményét.

Kilenc ország és 11 harcművészeti stílus – kempo, taekwondo, 
judo, MMA, box, grappling, pankráció, karate, brazil jiu-jitsu, 
thai box, birkózás – képviseltette magát a Szigetszentmiklóson 
megrendezett Kempo Világkupa és Hanshi-Kupán, melyről 
nem hiányozhattak a Komáromi járás kempósai sem, hiszen a 
Szlovák Kempo Szövetség öt legnevesebb klubja is részt vett.

K E M P O

A háromnapos versenyen, pén-
teken a 11 év alattiak, szomba-
ton a 18 év alattiak, vasárnap 
pedig a felnőttek léptek tata-
mira.

Egyéni eredmények:
Balogh Bence (Komárom) – 
Full Contact 1. hely, Gi föld-
harc 1. hely, Semi Contact 3. 
hely
Hrabovsky Patrik (Komá-
rom) – Gi földharc 2. hely, 
Küzdelem 3. hely
Pálmai Puskás Ivett (Komá-
rom) – Küzdelem 2. hely, Gi 
földharc 3. hely

ifj. Varga Tibor (Komárom/
Tany) – Pont küzdelem 2. 
hely, Light küzdelem 2. hely, 
Gi földharc 3. hely
Bús Máté (Csicsó) – Full Con-
tact C 2. hely, Full Contact B 
2. hely
Sebők Ádám (Dunaszerda-
hely/Csicsó) – Light Contact 
1. hely

A komáromiak felkészítő 
mesterei:

Szayka Róbert Kempo 5. Dan 
– 3. Dan Jiu Jitsu, Szűcs Ta-
más Box oktató és Reitinger 
Dávid Brazil Jiu Jitsu oktató.

Ema Szászová a rendkívül erős 
mezőnyben a 400 m-es és 50 
m-es gyorsúszásban állt rajt-
kőre és végül a győzelmi lista 
középmezőnyében végzett.

Nővére, Miriama Szászová tíz 
versenyszámban is megmérette 
magát. Az első nap a 400 m-es 
és a 200 m-es gyorsúszásban 
és a 100 m-es hátúszásban raj-
tolt. Korosztályában nem talált 
legyőzőre, így az első napon 
három bajnoki címet szerzett. 
Itt jegyezzük meg, hogy a 400 
m-es távon a nála idősebb ver-
senyzőket is legyőzte. Más-
nap a 100 m-es gyorsúszásban 
állhatott a dobogó legfelsőbb 
fokára. Délután a 200 m-es 
gyorsúszásban, a 400 m-es 
vegyesúszásban és a 200 m-es 
gyorsúszásban rajtolt, ami 

végül újabb három aranyér-
met jelentett klubjának. A 400 
m-es vegyesúszásban ráadásul 
9 másodperccel javította saját 
rekordját. Vasárnap a 100 m-es 
vegyeszúszásban „csak” ezüst-
érmes lett, viszont a 800 m-es 
gyorsúszásban a 12 éves ver-
senyzők eddigi rekordját meg-
döntve lett aranyérmes.
Az országos versenyen a ko-
máromi úszóklub a csapatver-
seny második helyezettje lett. 
Ez azt jelenti, hogy ha jó körül-
mények között folyhatnak az 
edzések, hamarosan Komárom 
az úszósport városa lehet.

A hét végén rendezték meg a karatékák országos bajnoksá-
gát Nagyszombatban, ahol a kadétok, a juniorok és az U-21-es 
korosztály versenyzői léptek tatamira.
Kilenc versenyzővel indult a 
gútai csapat a bajnokságra, 
amelyről végül egy arany, 
egy ezüst és három bronz-
éremmel tért haza.

Egyéni eredmények:
Aranyérmes lett Jóba Attila a 
kumite U21-es korcsoporrtjá-
ban, +84 kg-os súlycsoport-
ban. Ezüstérmet szerzett az 
ifjabb kadétok 12-13 éves 

korcsoportjának csapatver-
senyében Lakatos Erika, Rigó 
Rebecca, Erdélyiová Nina, 
akik kumitében küzdöttek.
Bronzéremmel gazdagította a 
Taiyó Karate Klub éremgyűj-
teményét Varga Tünde Emese 
a 14-15 éves kadétok között 
kumitében, +54 kg-os kategó-
riában * Horváth Christopher 
a 16-17 éves juniorok -68 kg-
os súlycsoportjában * Telekes 
Levente Károly a 14-15 éves 
kadétkategória +70-kg-os 
súlycsoportjában. 
Pontszerző 7. helyezést ért az 
ifjabb kadétok 12-13 évesek 
korcsoportjában, katában Fi-
tos Ádám, míg Mančík Bruno 
az ifjabb kadétok (12-13 éve-
sek) korcsoportjának kata-
versenyében is jól küzdött.

* 
A gútai Dominika Bogáro-
vá, aki jelenleg a pozsonyi 
sportiskola versenyzője, há-
rom kategóriában indult. Az 
idősebb juniorok (18-20 év) 
kumite versenyében, a 61 
kg-os súlycsoportban ezüst-
érmet szerzett, majd ugyan-
ebben a korcsoportban a nyílt 
versenyen bronzérmes lett. 
Dominika bronzérmes lett a 
csapatversenyben is, így az 
eredményeinek a gútaiak is 
örülhettek.

C S E L G Á N C S
Aranyérem Zágrábból

Az Uaejjf arab sportszervezet horvátországi 
bajnokságán Szlovákiából ketten képviselték 
a Ribeiro jiu jitsu klubot.
Román Sándor kék övben, 70 kg-os súlycso-
portban versenyzett, ahol egy szlovén srác 
ellen küzdött, amit 9:0 megnyert. A döntőben 
hátsó fojtással egy horvát fiút küldött a pad-
lóra. Az érsekújvári Nikolas Král a 77 kg-os 
súlycsoportban fehér övben indult és 4 győztes 
meccs után ő aranyérmes lett.

Teljes összeomlás jellemezte a 
komáromi csapatot a Tátra-al-
ji találkozón. Talán történelme 
legsúlyosabb vereségének elő-
szelét három negyedben is érez-
ni lehetett. Pontatlan átadások, 
gyér lelkesedés jellemezte a ko-
máromiakat, amit azután a Szvit 

csapata ki is használt. Az első 
három negyedben még csak 
meg sem közelítették a hazaiak 
előnyét. Az utolsó negyedben 
felengedtek a szviti játékosok, 
ám védelmük gondoskodott ar-
ról, hogy túl nagy örömük ne 
legyen a komáromiaknak…

MBK Rieker COM-therm Komárom – Nyitrabánya
75:94 (17:23, 25:32, 18:18, 15:21)

A szlovák bajnoki liga 16. 
fordulójának az volt a külön-
legessége, hogy a múlt hét vé-
gétől az a Dušan Kasum vette 
át a komáromiak vezető edzői 
tisztjét, aki előtte éppen a ven-
dégek, azaz Nyitrabánya edző-
je volt.
Ilyen rövid idő alatt nem vár-
hattak el sokat a továbbra is 
lelkes szurkolók az új edzőtől, 
ám szomorú vigasz, hogy ez-
úttal nem kapott a csapat 100 
pontot…

A szviti találkozóhoz hasonló-
an – csak éppen hazai pályán 
–, az ellefél nem kegyelme-
zett, a nyitrabányaiak az első 
negyedtől az utolsó gongig vé-
gig vezettek, kivételt képezett 
az első félidő szünetét követő 
harmadik negyed, amikor kín-
keservesen döntetlent sikerült 
elérni. Komárom gárdája to-
vábbra is a bajnoki táblázat 
utolsó helyén áll. Komárom 
pontszerzői: Miloševič, Bow-
man 20-20, Pipíška 15.



ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sora-
inkból: a komáromi Balahó Margit (78 éves), 
Demová Zuzana (86 éves), Németh Miklós (79 
éves), Szatmáriová Eva (66 éves), Sztolárik Imre 
(78 éves), Ďuriš Dušan (68 éves), a gútai Magya-
rics Katalin (96 éves) és Hegyi Margit (86 éves), 
a zöldállási Babic Dušan (74 éves), a szentpéte-
ri Márközi László (66 éves) és Zsilák Pavel (77 
éves), valamint a gelléri Inczédi Veronika (88 
éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban született: a gútai Sár-
köziová Dajana, az érsekújvári Mat-
kovicsová Hanka és Masaryk Tomáš, 
a pozsonyi Kuruczová Annamária, a ko-
máromi Forró Andrea és Fábik Sebastian, a 
párkányi Kovácsi Jason Norbert és Sánta Dá-
vid, a helembai Calliote Cornuz, a megyercsi 
Ládi Béla, a muzslai Szabó Benett, a marcel-
házai Ďuráč Albín, az alistáli Csóka Márton, a 
naszvadi Tóth Benjamin és a nánai Pupos Ta-
más Damján. A Dunatáj receptkönyvéből

Töltött oldalas
Hozzávalók:

25 dkg liszt
20 dkg étcsoki
 (darabkákra törve)
12 dkg vaj
14 dkg cukor
1 tojás
1 csomag vaníliás cukor
fél tk szódabikarbóna
pici só

Angyalkák álma

Elkészítése:
Olvasszuk meg a vajat a mikróhullámúban, de ne legyen forró! 
Keverjük habosra a cukorral. Jöhet bele a tojás és a vaníliás cukor 
is. A liszthez adjuk hozzá a szódabikarbónát, a pici sót, keverjük 
össze, majd adjuk hozzá a tojásos-vajas keveréket. Ha már jól 
összedolgoztuk, beleszórjuk a csokidarabkákat. Melegítsük fel a 
sütőt 160 fokra. A tésztából készítsünk golyókat, és egy sütőpa-
pírral kibélelt tepsibe rakjuk – jó messze egymástól (kb. 15 lesz 
belőle) –12 perc alatt süssük készre. Zárjuk el a sütőt, nyissuk ki 
az ajtaját, és hagyjuk a sütit benne, amíg ki nem hűl.

ÚJSZÜLÖTTEK

december 14-én Szilárda
december 15-én Valér
december 16-án Etelka
december 17-én Lázár
december 18-án Auguszta
december 19-én Viola
december 20-án	 Teofil

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik  

születésnapjukat. 

Elkészítése:
A kicsontozott sertésoldalast felszúrjuk, hogy bő hely legyen 
a tölteléknek. Az olajban a finomra vágott hagymát megdinsz-
teljük, hozzáadjuk a darált húst, a felszeletelt gombát, sózzuk, 
borsozzuk, és egy kicsit megpirítjuk. Ha kihűlt, belekeverjük a 
vízben megáztatott, kinyomkodott zsemléket, az apróra vágott 
sonkát és a zöldpetrezselymet, a pirospaprikát, a majoránnát, 
valamint a tojásokat. Jól összekeverjük, és megtöltjük vele az 
oldalast. Hústűvel a végeit lezárjuk, tepsibe tesszük, kívül is 
sózzuk, borsozzuk, majd leöntve forró zsírral – s közben levé-
vel locsolgatva – barnás-pirosra sütjük. Ha kész, kivesszük az 
edényből, s a pecsenyelébe tesszük a paradicsompürét, a bort s 
jól összeforraljuk, majd 1 evőkanál liszttel besűrítjük. Átszűrve 
külön edényben tálaljuk a felszeletelt oldalashoz, s mellé gom-
bás rizst és zelleres burgonyasalátát kínálunk.
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Németórákat tartok * Telefon: 0915 608 271

Komárom
UHLIE – SZÉN

A téli időszakban is biztosítjuk
a folyamatos tüzelőellátást!

Viac druhov UHLIA
Többfajta SZÉN és Fabrikett
Nálunk széles választékban,
jó áron kaphatók kályhák,

(Péter-kályha), tűzhelyek és füstcsövek.
PREDAJ – ELADÁS: 0908 790 345

Zabezpečíme odvoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

Komáromi taxi-szolgálat
felvételre keres:

 • Diszpécsert
 • Sofőröket (nőket is).

Tel.: 0915 958 386

Öreg házak belső javítása, lakások felújítása,
tető- és csempéző munkák, térkőlerakás,

kerítések felépítése.
Tel.: 0905 295528.

Hozzávalók:
1 kg sertésoldalas,
25 dkg darált sertéshús,
2 zsemle,
2 tojás,
10 dkg gomba,
10 dkg füstölt sonka,
1 fej hagyma,
1 evőkanál olaj,
1 csomag friss zöld-
petrezselyem,
só, őrölt bors, majoránna, 
pirospaprika.

2 evőkanál paradicsompüré,
1 dl bor,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet a 

rokonoknak, szomszédoknak,
az ismerősöknek, a jó barátoknak

és mindazoknak, akik december 7-én 
elkísérték utolsó útjára,
a marcelházai temetőbe

a szeretett édesanyát, nagymamát
és dédmamát,

 Marcinkó Máriát,
aki hosszú, türelemmel viselt betegség után, életének 82. 

évében távozott szerettei köréből.
Emlékét szívünkben őrizzük!

A gyászoló család

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk köszönetet 

a rokonoknak, ismerősöknek,  
szomszédoknak és mindazoknak, akik 

december 6-án
elkísérték utolsó útjára,

a gútai temetőbe a szeretett feleséget, 
édesanyát, anyóst, nagymamát

és dédnagymamát,
Őszi Teréziát,

aki életének 84. évében adta vissza lelkét Teremtőjének.
Köszönjük a virágokat és részvétnyilvánításokat,

amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család


