
Minden kedves olvasónknak
békés, családi boldogságban
eltöltött ünnepeket kívánunk!

Lapunk tartalmából:
● Hanuka ünnepe  

a Menházban
● Világhírű kardioló-

gus-kutató Dunamocs-
ról  (2. oldal)

● Mága Zoltán negyed-
millió forintot ajánlott 
fel (6. oldal)

● Megújul a martosi kul-
túrház (11. oldal)

Amikor tudjuk, hogy hamarosan egy ked-
ves vendég érkezik hozzánk, igyekszünk idejében 
mindent előkészíteni az érkezésére. Már annak a 
tudatnak is örülünk, hogy nemsokára itt lesz ve-
lünk. Ezért ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, és 
ünneplőbe öltöztetjük az otthonunkat is, hogy ami-
kor megérkezik hozzánk, jól érezze magát. Amikor 
pedig már itt van, örömmel nyitjuk ajtónkat előtte, 
hogy beléphessen otthonunkba.
Az igehirdetés során három ajtó nyílik meg. Az első 
ajtót megnyitva, látjuk, hogy ki az, aki jön hozzánk. 
A második ajtó kinyitása után megtudjuk, hogy mi-
ért jön hozzánk. A harmadik ajtó kinyitását köve-
tően pedig kiderül, hogy milyen érzés a vele való 
találkozás.
Nyissuk ki tehát az első ajtót, a szívünk ajtaját, 
ahol már kopogtat valaki, úgy ahogy az több mint 
kétezer esztendővel ezelőtt is történt. Akkor egy 
gyermeket váró fiatal pár kopogtatott sok 
ajtón, hogy kinyíljanak azok és befogad-
ják őket. De az ajtók nem akartak kinyíl-
ni. Csak egy ajtó nyílt ki. Egy rossz, régi 
istállónak az ajtaja, amely helyet adott 
a szállást kereső családnak. És megnyílt 
egy másik ajtó is akkor este. Egy ajtó az 
ég és a föld között, hogy beléphessen raj-
ta a világ Messiása, Isten fia. Ő kopogtat 
most is a szíved ajtaján, hogy megnyisd 
azt és örök, békés szállást adj neki. Sokan vár-
ták, már az érkezését. Elsősorban a zsidók, akik 
a római birodalom fennhatósága alatt éltek és 
már rég szabadulásra vágytak. Várták Isten Szent 
Fiát, mert elesettnek, meggyötörtnek és szegény-
nek érezték magukat. Ahogy mi is nagyon sokszor 
vártuk őt. Vártuk sok hosszú nehéz éjszakán, ami-
kor ott virrasztottunk egy beteg gyermek, egy szü-
lő, egy hitves, egy kedves családtag ágya mellet 
és kértük Istent, hogy lépjen közel hozzánk. Hall-
gassa meg imádságunkat, gyógyítsa, segítse meg 
azt, akit szeretünk. Vártuk őt sokszor, amikor re-
megő szívvel indultunk el egy korház felé. Olyan-
kor, amikor valami nagy feladat állt előttünk, egy 
vizsga letétele, egy munkahely megszerzése vagy 
elvesztése, mindannyiszor, amikor valamiért ösz-
szeszorult a szívünk. Vártuk és hívtuk őt, hogy jöj-
jön és erősítsen meg minket, erős kezében tartson 
meg bennünket. Ugye, milyen sokszor vártuk már, 
hogy érkezzen Jézus, hogy legyen velünk Jézus? 
Most Ő jön, úgy ahogy érkezett az első karácsony 
estén. Nem keres palotákat, de keresi az alázatos, 
megtört emberi szíveket. Nem kér gazdag aján-
dékokat, de kéri, hogy gazdagon vidd szereteted 
ajándékát azokhoz, akik melletted élnek. Jön most 
is, hogy bekopogtasson, és szent fényt hozzon a 
bűntől ma is sötét emberi szívekbe és a tragédiák-
tól megfeketedett világba.

A második ajtót kinyitva megtudhatjuk azt is, hogy 
miért jön. A zsidók arra gondoltak, ha megszüle-
tik erre a földre a világ Messiása, akkor nemcsak 
lelki szabadulást hoz majd nekik, de elhozza a po-
litikai szabadságot is és kivezeti őket a rómaiak 
uralma alól. De Jézus valami másért, sokkal töb-
bért jött, mint amit a zsidó nép várt. Miért jött? 
Jött, azért, hogy szabadulást, megváltást hozzon 
a bűnökből. Az első emberpár bűnesete folytán 
mindannyian bűnben fogantattunk és bűnben szü-
lettünk. Istennek pedig a bűn miatt való haragját 
senki más elhordozni nem tudta volna, csak ő, aki 
valóságos ember és valóságos Isten is. Az emberi 
bűn rabláncait csak Jézus születése szakította fel. 
Szabadságot hozott a bűn rabságából. Jött, hogy 
örömöt hozzon. Az angyalok így szóltak azon az 
éjszakán a pásztorokhoz: „Ne féljetek, mert íme 
hirdetek nektek nagy örömet”. A pásztorok féltek, 

mert sok veszély leselkedett rájuk és nyájukra. Ám 
akkor éjjel megtudták, hogy van egy másik sereg is, 
az angyalok serege, akik velük együtt vigyáznak a 
nyájra. Megtudták, hogy érkezett valaki, aki elűzi 
a félelem viharait, hogy helyettük az öröm felhői 
ragyogják be a földet. Megszületett közéjük Jézus, 
aki mindenkinek a vigyázó pásztora. Jött, hogy ta-
nítson. Jézus beszédeit emberek ezrei hallgatták, 
mert érezték, hogy szavaiból béke árad. Éhezték és 
szomjúhozták azt a szeretetet és megbocsátást, ami 
a tanításaiból feléjük sugárzott. Jött, hogy gyógyít-
son. Sok beteg sietett Jézus elé, hogy tőle segítsé-
get kérjen. Jöttek hozzá vakok, sánták, leprások, 
gonosz lélektől megszállottak és mások. Jézus nem 
utasította vissza őket. Visszaadta nekik azt, ami-
re már évek óta, vagy egész életükben vágytak. 
Egészségesek lettek és ez volt számukra a legna-
gyobb ajándék, amit ezen a földön kaphattak. Jött, 
hogy csodákat tegyen. Megtörte az öt kenyeret, két 
halat és megsokasította azokat, úgy hogy több mint 
ötezer ember evett belőle. Jairus, a zsinagóga fők 
egyike kétségbeesetten szaladt hozzá, mert a lánya 
haldoklott. Jézus csodát tett és feltámasztotta a ha-
lálból a gyermeket. Jött, hogy új életet ajándékoz-
zon. A parázna nőt mindenki megkövezni készült, 
amikor Jézus csak annyit mondott a népnek: „Az 
vesse rá az első követ, aki nem bűnös.” Senki sem 
merte bántani ezt a nőt. Jézus esélyt adott ennek az 

asszonynak a bűnbánatra és az új életre. Mindenki 
hátat fordított neki, mindenki megvetette, mindenki 
halálra ítélte. Jézus nem ezt tette. Ő megbocsátott 
és segített az újrakezdésben.
A harmadik ajtót megnyitva érezzük azt, hogy mi-
lyen a Jézussal való találkozás. Józsefnek és Má-
riának óriási öröm volt, amikor közéjük érkezett 
a kisded Messiás. Kezükbe vehették és tudták azt, 
hogy nem ők, akik vigyáznak rá, hanem Jézus vi-
gyázza őket. A pásztorok lelkét békés öröm hatotta 
át, amikor oda hajoltak a pásztorok pásztorának 
jászolbölcsője mellé. A bölcseket büszkeség érin-
tette meg, amikor letehették ajándékaikat a kirá-
lyok királyának lábainál. Mi tölti el a mi szívün-
ket? Sokszor megtapasztaltuk már mi is Jézusnak 
a közelségét. Hányszor készített már utat előtted 
is Jézus? Ő járt előtted, amikor megismerted éle-
ted párját, akivel szíved örökre egybeforrt, mikor 

egymásnak hűséget fogadtatok. Érezted, 
hogy egy pillanatra az idő is megáll vele-
tek és ezek a csodálatos percek örök, szép 
emlékek maradnak számodra. Ő járt előt-
ted, amikor odaléptél egy kicsi ágy mellé 
és magadhoz ölelted gyermeked vagy uno-
kád. Öröm töltötte el lelkedet és hálás vol-
tál Istennek, hogy drága ajándékkal láto-
gatott meg. Ő járt előtted, mindannyiszor, 
amikor egy nehéz feladat állt előtted, és 

érezted, hogy segített ennek a tehernek a megoldá-
sában. Boldog voltál, mert Jézus nem hagyott ma-
gadra. Ő járt előtted, amikor sokszor a könnyeidtől 
nehezen láttad az utat, talán beteg voltál, talán va-
lakit vagy valamit elveszítettél. Úgy érezted nincs 
már semmihez sem erőd. Kezed összekulcsoltad 
és Jézus ölébe tetted le életed. Majd érezted, hogy 
valaki lassan letörli a könnyeket, valaki ott áll 
melletted, valakin keresztül Jézus szólít meg és vi-
gasztal téged. Olyan jó volt érezni, hogy nem vagy 
egyedül, hogy Isten meghallgatta a kérésedet. Ő 
jár előttünk akkor is, amikor lassan kifogy majd az 
erő a kezünkből. Amikor elnehezedik a lélegzetünk 
és arra gondolunk ez az óra az utolsó számomra. 
Az utam itt már véget ér. Jézus megfogja majd a 
kezed, és amikor itt már minden ajtó bezárul egy új 
kaput nyit meg előtted: az örök életnek a kapuját. 
Ugye milyen jó érezni, hogy Ő most is itt van veled 
és mindig veled marad? Jézus az öröm, a biztonság 
és a végtelen remény érzését hozza közel hozzánk.
Kedves Olvasó! Most csukjunk be minden ajtót ma-
gunk mögött: a bűnöknek, a gyűlöletnek és kétsé-
geknek kapuját. Nyissunk utat a sötétséget legyőző 
fény és szeretet előtt: Jézus előtt. Legyen Ő kedves 
vendége házunknak, akinek látogatását készülődve 
vártuk, és akit örök vendégként mindig szívünkben 
hordozunk. Ámen!

Sebestyén Elek Előd

Ki áldást oszt
piciny kezével

az egész világnak

A     minden kedves olvasójának békében, családi szeretetben,
lelkiekben is gazdag karácsonyi ünnepeket, vidám óév-búcsúztatót kíván

az MKP + Összefogás+ Magyar Fórum választási koalíciója. 
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Olvasóink
figyelmébe

Lapunk jövő évi első 
száma január 10-
én jelenik meg. 
Magán- és vállalko-
zási hirdetéseiket, 
december 28-ig kér-
jük eljuttatni szer-
k e s z t ő s é g ü n k b e , 
vagy hirdetési felve-
vőhelyeinkre.

Nyitra Megye Önkormányzata a múlt héten hétfőn megtartotta 16., ezévi utolsó testületi ülését. A képviselő-
testület jóváhagyta a megye 2020. évi költségvetését. Kiegyenlített büdzsé lesz, hiszen a bevételi és a kiadási 
oldalon egyaránt 274,6 millió € szerepel, amelyből 63 millió €-t szán a megye beruházásokra. Leheletnyivel 
magasabb a keret, mint idén, hiszen a személyi-jövedelemadóról szóró törvény parlamenti módosítása foly-
tán a megyének jövőre 6 millióval kevesebb lesz a bevétele.

2019-ben – EU-támogatásból 
és a megye saját forrásaiból – 
139 km hosszúságban sikerült 
a II. és III. osztályú megyei 
utak teljes burkolat-felújítását 
megvalósítani (29,9 millió € 
értékben), arányosan az egész 
megye területén. A megye által 
fenntartott utak teljes hossza 
2 100 km. A megyei testület 
eldöntötte, hogy a megye költ-
ségvetéséből jövőre 75 kilo-
méternyi út burkolat-felújítása 
valósulhat meg, 7 millió euró 
értékben, köztük a Gúta-Nasz-
vad, Madar-Bátorkeszi, Ógyal-
la-Ímely, Bart-Kéménd, Zala-

ba-Kisölved, Gúta-Nemesócsa 
közötti útszakaszok és egy-egy 
megyei útszakasz Helembán, 
Ipolyvisken. Megvalósul a gú-
tai Vág-híd felújítása, mely a 
komáromi részleges lezárása 
után folyamatosan túlterhelt. 
A 15 millió eurós állami hitel-
ből megvalósul a Komárom – 
Gúta, a Köbölkút – Nagyölved, 
a Farnad – Cseke és az Ipoly-
ság-országhatár közötti megyei 
útszakaszok teljes burkolat-fel-
újítása.
A genovai autópályahíd 2017-
ben megtörtént összeomlása a 
szlovákiai közlekedési szak-

mát is arra késztette, hogy a 
különböző szintű, állami és 
megyei utak fenntartói vizs-
gálják felül a hatáskörükbe 
tartozó hidak műszaki állapotát 
és értékeljék ki 1-7 skálán. A 
Nyitra Megyei Hivatal közle-
kedési főosztálya a kiértékelést 
elvégezte, amelyből kiderült, 
hogy a megyei hidak többségé-
nek állapota jó, vagy közepes. 
Csupán 3 megyei híd állapota 
veszélyes, ezek 6-os értékelést 
kaptak. Felújításuk a követke-
ző időszakban, fokozatosan 
megvalósul. A komáromi és az 
érsekújvári állami hidak vonta-

tott felújítását látva, a megyei 
testületi ülésen Farkas Iván, az 
MKP frakcióvezetője azt java-
solta, hogy a megyei hivatal a 
felújítások közbeszerzésénél 
napi 24 órás felújítási munká-
latokat rendeljen meg, hogy a 
felújítások mihamarabb elké-
szüljenek és a gépkocsiveze-
tőknek ne kelljen hosszú ideig 
bosszankodniuk.
A megyei képviselő-testület-
ben leellenőriztük a Helemba 
és Ipolydamásd között, 5 mil-
lió €-t meghaladó költségvetés-
sel megépítésre váró Ipoly-híd 
előkészületeit. A híd társberu-
házója Nyitra Megye Önkor-
mányzata.

(Folytatás a 2. oldalon)

Példamutató önzetlenség
Elmarad Komáromban a szilveszteri tűzijáték. Keszegh Béla 
polgármester javaslatára a városirányítás csatlakozott ahhoz a 
kezdeményezéshez, mely alapján az így megspórolt 3 000 eurót 
inkább az eperjesi gázrobbanás érintettjeinek megsegítésére 
fordítják. Minden képviselő támogatta ezt az ötletet, sőt a Füg-
getlenek Komáromért csoport ezen kívül további 1 400 eurót 
gyűjtött össze, amit szintén Eperjesre küldenek. Gúta önkor-
mányzata, illetve Ógyalla képiselői, valamint több település is 
anyagi támogatást nyújt az eperjesi gázrobbanás áldozatainak.

A tiltakozó
Felvidék

Az MKP idén tavasszal, a 
himnusz-törvény botrányos 
módosítását követően petí-
ciót indított a nemzeti ki-
sebbségek szimbólumainak 
szabad használatáért. Mivel 
Szlovákiában nemcsak a 
himnuszéneklés vált majd-
nem törvény által tiltottá, 
hanem a belföldi sport-
mérkőzéseken már 2008 
óta törvény tiltja a magyar 
nemzeti színek használatát, 
a magyar zászló bevitelét 
a rendezvény helyszínére. 
Ami miatt magánszemé-
lyeket és a dunaszerdahelyi 
futball-klubot is rendsze-
resen megbírságolják. A 
petíciót – 11 831 személy 
támogatta aláírásával – az 
elmúlt napokban adta át Be-
rényi József, Bárdos Gyula 
és Horony Ákos az illetékes 
kormányhivatalban.

Jövőre felújítják a gútai hidat is!
2020-ban újabb fejlesztéseket tervez Nyitra megye,
megújulnak közútjai, hídjai
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Az egyetem csúcsdiagnosztikai intézetévé kell válnia az Orvosi Képalkotó Klinikának – hangsúlyozta dr. Maurovich-Horvat Pál, a szeptember 5-ével a Radiológiai Klinika, 
a Nukleáris Medicina Központ és az MR Kutatóközpont egyesítésével létrehozott új klinika megbízott igazgatója. Céljai között említette egyebek mellett a kutatás fokozá-
sát, ezen belül egy mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatócentrum létrehozását, továbbá a társszakmákkal való együttműködés erősítését, amelyhez szervspecifikus 
programokat hoznak létre. Egy klinika legnagyobb erejét a csapat adja, itt pedig adott egy magasan felkészült és lelkes szakmai közösség – emelte ki az új vezető.
Szeptember 5-én új szervezeti 
egységként jött létre a Sem-
melweis Egyetemen az Orvosi 
Képalkotó Klinika a Radio-
lógiai Klinika, a Nukleáris 

Medicina Központ és az MR 
Kutatóközpont egyesülésével. 
A klinika neve is azt tükrözi, 
hogy a szakterület teljes spekt-
rumát lefedi. Az egyesülés által 
optimalizálható a működés, az 
erőforrások jobban kihasznál-
hatók, növelhető a betegellátás 
hatékonysága és a szakmák 
szorosabb együttműködésének 
köszönhetően hangsúlyosabbá 

válik a multidiszciplinaritás 
– mondja dr. Maurovich-Hor-
vat Pál. A klinika vezetésével 
megbízott igazgató azt vallja: 
minden szervezeti egység leg-

nagyobb erejét a csapat 
jelenti, az emberektől 
lesz értékes. Ezt a szem-
léletet követte a Lendület 
kutatócsoportja működ-
tetésekor is, amelynek 
eredményei néhány év 
alatt nemzetközileg is 
láthatóvá váltak, és ezt 
szeretné megvalósíta-
ni „nagyban” a klinika 
vonatkozásában is, ahol 
– mint fogalmazott – 
egy komoly potenciállal 
rendelkező, nagyon lel-
kes csapat van, amelyre 
lehet építeni.
Dr. Maurovich-Horvat 
Pál egyik alapvető célja 
a kutatás megerősítése, 

mint mondja, a három diszcip-
lína jelenlétével izgalmas és 
új kutatási projektek jöhetnek 
létre. A célok között szerepel 
egy mesterséges intelligenciá-
val foglalkozó kutatócentrum 
létrehozása. Ezzel függ össze, 
hogy rövid távon fontosnak 
tartja a leletezési folyamat 
javítását, vagyis a digitális, 
strukturált, standardizált le-

letezés bevezetését, amely a 
mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos fejlesztésekhez 
nélkülözhetetlen. A képalkotás 
terén a mesterséges intelligen-
ciára és a gépi tanulásra épülő 
módszereké a jövő, így fontos 
ezt a robbanásszerű fejlődés 
előtt álló területet erősíteni a 
klinikán – húzta alá. A mes-
terséges intelligencia – egyes 
félelmekkel ellentétben – nem 
„kiváltani” fogja a radiológus 
munkáját, hanem erősíteni, 
támogatni. Minél több stan-
dardizált leletet vezetünk be a 
rendszerbe a hozzá tartozó di-
agnózissal, annál jobban meg 
tudjuk tanítani a mesterséges 
intelligenciának az eltérések 
felismerését – magyarázza. 
Ennek eredményeképp a jövő-
ben a „favágó munkát” a mes-
terséges intelligencia elvégzi 
a radiológus helyett, akinek 
így több ideje lesz azokkal a 
leletekkel foglalkozni, amin 
eltérés van, valamint a be-
tegekkel és klinikusokkal is 
konzultálni, hiszen a képalko-
tás ma már a betegellátás köz-
ponti eleme. Már szinte nincs 
olyan beavatkozás, amit nem 
előz meg képalkotás, ami egy-
re szofisztikáltabb, pontosabb; 
háromdimenziós képeket is 

kapunk, és egyre inkább bele 
tudunk nézni a folyamatokba 
is a molekuláris képalkotással. 
Ez egy nagyon izgalmas és 
innovatív terület, jó választás 
a végzős orvosoknak, mert az 
orvosi képalkotás éves szinten 
is jelentősen fejlődik – hang-
súlyozta dr. Maurovich-Hor-
vat Pál. Fontosnak tartja ki-
hangsúlyozni, hogy a klinikán 
rendelkezésre álló számos adat 
révén transzlációs kutatások-
ban, adatalapú fejlesztésekben 
is részt vehetnek együttműkö-
dő partnerként.
Az Orvosi Képalkotó Klinika 
az egyetem csúcsdiagnosztikai 
intézete kell, hogy legyen – 
tette egyértelművé. Ez termé-
szetesen a képalkotás területé-
re értendő, nem vitatva, hogy 
a diagnosztikában más olyan 
szakterületek is hangsúlyosak, 
amelyek magas szintű műve-
lése az egyetem keretein belül 
biztosított – tette egyértelmű-
vé. A klinikán jelenleg folyik 
az eszközpark felmérése, hogy 
milyen további fejlesztések 
szükségesek a korszerű kép-
alkotás teljes körű megterem-
téséhez. 
A betegellátással kapcsolatban 
elmondta, cél, hogy a környe-
ző klinikákról idejöjjenek a 

betegek, és minél gyorsabban 
ki tudja őket szolgálni a kli-
nika. Fokozni szeretné a társ-
szakmákkal való együttmű-
ködést, ehhez szervspecifikus 
programokat fognak létrehoz-
ni, így pl. uroradiológiai és se-
bészeti radiológiai programot. 
A tervek között szerepel egy 
kardiovaszkuláris profil kiala-
kítása, mivel a kardiológiai 
képalkotásra egyre nagyobb 
lesz az igény.
Az egyesülésnek köszönhe-
tően az oktatás során sok-
kal átfogóbb képet kapnak a 
képalkotásról a hallgatók, a 
kurrikulumreformmal beve-
zetett blokkosított oktatásban 
a klinikán töltött egy hét alatt 
a radiológiával, neuroradioló-
giával és nukleáris mediciná-
val egyaránt ismerkedhetnek 
a medikusok, akiket a reform 
szellemében igyekeznek közel 
vinni betegekhez. „Szeretnénk 
egy olyan élményt adni, ami 
alapján úgy dönthetnek, hogy 
ezzel a szakmával akarnak 
foglalkozni” – mondta. Egyik 
első intézkedéseként hamaro-
san megkezdődik egy új szoba 
kialakítása TDK- és PhD-hall-
gatók számára.
Az igazgató fontosnak tartja, 
hogy a munkatársak maguké-

nak érezzék a klinikát, szíve-
sen járjanak be és megtalálják 
a számításukat szakmai és 
anyagi tekintetben is. Éppen 
ezért – mint fogalmazott – 
mindent megtesz az ehhez 
szükséges körülmények meg-
teremtéséért.
Dr. Maurovich-Horvat Pál 
kiemelte, eddigi pályája leg-
nagyobb szakmai kihívásának 
érzi jelenlegi feladatát, de a 
munkát segíti a klinikán lévő 
jó csapat, valamint az egyete-
mi vezetés, amely rektori, rek-
torhelyettesi és dékáni szinten 
is rendkívül progresszív szem-
léletű, támogató és inspiráló 
környezetet biztosít, ami fon-
tos szempont volt a döntésnél.
Mint elmondta, dr. Bérczi Vik-
tortól jól működő, gazdasági-
lag stabil szervezeti egységet 
vett át. Az Orvosi Képalkotó 
Klinika három tanszékkel mű-
ködik szeptember 5-étől, a Ra-
diológiai Tanszéket igazgató-
ként dr. Maurovich-Horvat Pál 
vezeti, a Nukleáris Medicina 
Tanszék megbízott vezetője 
dr. Györke Tamás, a Neurora-
diológiai Tanszéké Dr. Rudas 
Gábor.

Dobozi Pálma 
Fotó: Kovács Attila

Semmelweis Egyetem

A világhírű kutató számára pótolhatatlan Dunamocs nyugalma
Sajnos méltatlanul keveset tudunk azokról a régiónk-
ból elszármazott, szakmájukban hatalmas sikereket el-
ért emberekről, akik idehaza, vagy a határon túl, mun-
kájukkal öregbítik régiónk hírnevét. Dunamocson nőtt 
fel, ott járt óvodába, alapiskolába, majd a gimnáziumi 
érettségi után – talán szülei hatására – orvostanhallgató 
lett. A Semmelweis Egyetemen summa cum laude ered-
ménnyel 2006-ban szerzett általános orvosi diplomát. Az 
orvosi diploma megszerzése után a kardiológiát, vagyis 
a szívgyógyászatot választotta munkaterületként. Egyete-

mistaként számos tanulmányúton vett részt, többek közt 
a berlini Humboldt Egyetemen, majd Svédországban az 
Uppsalai Egyetemen. Klinikai gyakorlatokat teljesített 
Cambridge-ben, Stockholmban és Zürichben. Hatodéves 
hallgatóként kutatói ösztöndíjjal az amerikai Harvard 
Egyetem szívképalkotással foglalkozó klinikáján töltött 
egy évet, ahol a coronaria (szívkoszorúér) CT angiog-
raphia új lehetőségeivel ismerkedett meg. Visszatérve a 
Harvard Egyetemre, 2008-2010 között a magas kocká-
zatú atheroscleroticus coronaria plakkok kutatásával 

foglalkozott, amely jelenleg is fő tudományos érdeklődé-
si területét képezi. A Magyar Kardiológusok Társasága 
Szív-CT Munkacsoportjának vezetőségi tagjaként aktí-
van részt vesz a magyarországi szív-CT oktatásban, PhD 
értekezését is e témában írta. Adjunktusi címet szerzett, 
egyszerre kutat, gyógyít és oktat. Ám ha teheti, Budapest 
rohanó világából hazamegy Dunamocsra, ahol még a 
néhány órás tartózkodás is megnyugvást hoz számára. 
Maurovich-Horvat Pál dr., PhD, MPH hű maradt a kis-
községhez.

A hanuka a fények ünnepe, a zsidók legismertebb ünnepe a nem zsidók körében is. Ezen a 
napon a zsidók a makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére (i. e. 165.), a jeruzsále-
mi szentély megtisztítására és újraavatására, valamint a nyolc napon át égő mécses csodájára 
emlékeznek. Azon zsidó ünnepek közé tartozik, melyek nem a Tórán alapulnak (ilyen még pél-
dául a purim), abban egyedi, hogy egy hadi eseményt örökít meg a nép emlékezetében. Jézus 
Krisztus is rendszeresen feljárt megünnepelni a hanukát (Jn 10,22).
Miután a Makkabeusok meg-
tisztították a szentélyt, csu-
pán egy napra elegendő kóser 
olajat találtak, amellyel meg-
gyújthatták a szent gyertya-
tartót, a menórát. Új 
olaj előállítására nyolc 
napra volt szükség, de 
ekkor a hagyomány 
szerint csoda történt: 
az egy napra elegen-
dő olaj nyolc napon át 
égett. Ennek emlékére 
a hanuka első napjá-
tól kezdve minden este eggyel 
több gyertyát gyújtanak meg a 
zsidó családok, és olyan helyre 
teszik őket, ahol hirdethetik az 
isteni csodát. A gyertyatartót, 
amelybe a gyertyákat helyezik, 
hanukijának hívják.

Ez az ünnep a téli estéken kü-
lönösen meghitt és sok vidám-
sággal teli. A gyerekek tren-
derlivel (hanukai pörgettyű) 
játszanak, olajban sült finom-

ságokat kapnak és hanu-
kai dalokat énekelnek, a 
nők pedig Hannára és hét 
fiára emlékeznek, akik 
inkább a mártírhalált vá-
lasztották, mintsem hogy 
megszegjék Isten törvé-
nyét és leboruljanak az 
idegen istenek előtt.

A középkortól kezdve ezen az 
ünnepen ajándékot is kapnak 
a zsidó gyerekek, mert a kará-
csonyt megünneplő kereszté-
nyekkel szemben rossz érzés 
lenne nekik, ha ők nem lenné-
nek megajándékozva. Korunk-

ban előfordul, hogy a hanuka 
minden napján ajándékkal ked-
veskednek a gyermekeknek, 
ezzel is erősebbé téve a vallási 
hovatartozás érzését.
A Komáromi Zsidó Hitköz-
ség idei hanukai ünnepségét 
december 22-én, vasárnap 
14:30-kor tartja a Menház-
ban (Eötvös utca 15.). Az első 
gyertyagyújtásra a gyermeke-
ket és a felnőtteket egyaránt 
várja a Menház.
Program:
– a Pressburger Klezmer Band 
koncertje
– gyertyagyújtás
– gyermek foglalkozás
– hagyományos ünnepi ételek 
elfogyasztása.

A belépés díjtalan.

Hanuka vidám ünnepe

Felújítják a gútai hidat is!
(Befejezés az 1. oldalról)

A helembai híd hossza 58 m, 
teljes szélessége 12 méter, 
amely magába foglalja a két sá-
vos közutat – 3,5 tonnás közle-
kedési korlátozással – egy ke-
rékpárutat és egy járdát. A híd 
a helembai óvoda közelében 
épül meg. Nyitra megye saját 
hatáskörében megépíti a hídra 
felvezető, 240 méteres utat. A 
tervdokumentáció elkészült, az 
építkezési eljárás zajlik. Befe-
jezését követően, a társberuhá-
zók nevében a NIF ZRt. vélhe-
tően a jövő év tavaszán hirdeti 
meg a kivitelezési munkálatok 
közbeszerzését. Amennyiben 
nem lesz csúszás, a kivitelezés 
2021-ben veheti kezdetét.
A képviselő-testület hat jelölt-
ből megválasztotta Nyitra me-
gye főellenőrét a következő 6 
éves időszakra, aki Andraško 
Juraj mérnök, eddigi megyei 
ellenőr lett.

Megyei képviselő-testületi 
döntéssel megszüntette az Ud-
vardi Szakközépiskolát, ame-
lyet az oktatási tárca már ko-
rábban kivont a középiskolák 
országos hálózatából. A szak-
középiskola vajúdása hosszabb 
ideje tart, 2019. szeptemberére 
csupán 38 diákja maradt. Eny-
nyi diákkal lehetetlen az iskola 
megfelelő szakmai szinten való 
fenntartása, működtetése.
Az MKP megyei képviselő-
csoportja nevében Farkas Iván 
kérdőre vonta a megyei hiva-
talt a kulturális intézmények, 
köztük a komáromi Jókai Szín-
ház pályázatait illetően, azok 
igazgatóinak megválasztása 
kapcsán. A pályázatokat 2019. 
december 3-án hirdették meg, 
a pályázatok benyújtásának 
határideje: 2019. december 
13. A megyei hivatal válasza a 
következő volt: a korábbi évek 
gyakorlata alapján, ezúttal is 

10 napos határidőt szabott meg 
a pályázatok benyújtására. Így 
volt ez néhány éve a nyitrai 
Andrej Bagar Színház, vala-
mint az Öreg Színház esetében 
is. A pályázatok meghirdetésé-
ről szóló megyei határozat az 
előző képviselő-testületi ülé-
sen született meg 2019. októ-
ber 14-én, amely 2019. október 
25-én hozták nyilvánosságra. 
A potenciális jelölteknek közel 
50 napja volt arra, hogy megfe-
lelőképpen felkészülhessenek a 
pályázatra. A pályázati feltéte-
lek menet közbeni módosítását 
a jogszabályok nem engedélye-
zik.
A megyei testület eldöntötte, 
hogy a jogszabályi keret és 
a külső körülmények alapos 
megváltozása következtében 
megrendeli az új megyei terü-
letrendezési terv elkészítését és 
meghirdeti az erről szóló köz-
beszerzést.

A Katedra-díj Komáromba érkezett
December elején rendezték meg Dunaszerdahelyen a Katedra Alapítvány éves pedagógustalál-
kozóját, melynek fő programpontja a 2019-es Katedra-díj átadása volt. A rangos kitüntetést 
idén Klemen Terézia pedagógus-író, a Szlovákiai Civil Becsületrend elnöke és a Házy Erzsébet 
Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny megalapítója érdemelte ki.
Immár XXVIII. alkalommal 
került sor a díjátadásra. A nívós 
szakmai elismerés előterjesztő-
je Fibi Sándor, a Katedra szer-
kesztőbizottságának elnöke 
volt, aki az értékelésben han-
goztatta, hogy Klemen Terézia 
sokrétű, áldozatos, kiemelkedő 
pedagógiai munkássággal ren-
delkezik, amit a mai napig, im-
máron több évtizede a töretlen 
lendület és elhivatottság jelle-
mez. Ezt a díjat Klemen Terézi-
ának adományozták a „sokéves 
példaértékű, magas színvonalú 
és eredményes pedagógiai-
lélekszobrászi és publikációs 

munkásságáért, a magyar zenei 
kultúra népszerűsítése terén 
kifejtett önzetlen, sikeres és 
elismerésre méltó tevékenysé-
géért”.
A nívós szakmai 
elismerés laudá-
lója Fibi Sándor, 
a Katedra szer-
kesztőbizottsá-
gának elnöke 
volt. Beszédében 
méltatta Klemen 
Terézia sokré-
tű, áldozatos, 
kiemelkedő pe-
dagógiai mun-

kásságát, amit a mai napig, im-
máron több évtizede ugyanaz a 
töretlen lendület és elhivatott-
ság jellemez.

Mindamellett, hogy 
évek óta rendszeresen 
publikál a Katedra fo-
lyóiratban, tanárként 
példamutató odaadás-
sal és felkészültséggel 
oktatja diákjait a ma-
gyar nyelv szépségére 
és történelmünk isme-
retére.
A kitüntetett Komá-
rom kulturális életének 
is aktív személyisége.

Ne adjunk lehetőséget a „zsebeseknek”!

Vigyázzunk értékeinkre
A rendőri szervek is a „zsebesek” egyik legjobb 
időszakának számít. Míg a családok számára 
a közelgő karácsony a szeretet ünnepe, addig 
vannak olyan bűnözői csoportok, amelyek a vá-
sárlási lázban levők figyelmetlenségét szeretik 
kihasználni. Annak érdekében, hogy senkit se 
érhessen olyan kellemetlenség, amely megkese-
rítheti az ünnep örömét jó lesz ügyelni néhány 
fontos dologra.
A „zsebesek” nagyon jól tudják, hogy ha még 
lelepleződnek is, az ilyen bűncselekmények nem 
tartoznak a legveszélyesebbek közé, ám felet-
tébb kellemetlen, ha a pénztárnál való fizetéskor 
vesszük észre, hogy időközben valaki kilopta a 
táskánkból a pénztárcát. A pénztárcáért nem kár, 
ám annak tartalmának hiánya, már okozhat ál-
matlan éjszakát. 
Eltűnhetnek a fizetőkártyák, a személyi okmá-

nyok. Hogy ez ne történhessen meg, íme néhány 
jó tanács:
1. Ha magunknál tartjuk a pénztárcánkat, tegyük 
ruházatunk belső zsebébe. A tolvajok számára 
kihívás az övtáska, vagy a nadrág hátsó zsebe.
2. Ha a bevásárlótáskában tartjuk a pénztárcán-
kat, legyen az bezárva és időnként ellenőrizzük 
a táska tartalmát.
3. A táska oldalzsebe nem biztonságos, az ügyes 
tolvaj úgy emeli ki a tárcát, hogy annak tulajdo-
nosa nem is veszi észre.
4. Iratainkat és a pénzt hordjuk külön, s a bank-
kártya PIN kódja ne legyen sehol feltüntetve.
5. Ellenőrizzük, hogy leparkolt gépkocsinkat le-
zártuk-e.
Szép és gondtalan ünnepeket kíván

a rendőrség komáromi
járási igazgatósága
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Az izsai körforgalom 
esete a szakmaisággal
Az utóbbi hetekben számos esetben hallottam a rádióban és ol-
vastam a kommentárokban, hogy az izsai körforgalom hiánya 
Nyitra megye vétke, mivel a megye területrendezési terve nem 
tartalmazza a körforgalmat, annak hiánya pedig nem teszi lehe-
tővé az építési eljárás elkezdését. Le kell szögeznem, hogy ez 
az állítás nem fedi az igazságot. Aki ezt állítja, az nyilvánosan 
lódít! Komárom város peremén, az izsai kereszteződés két álla-
mi főút – I/63 és I/64 – kereszteződése, amelyhez mellékútként 
csatlakozik egy harmadik osztályú megyei út. Mivel állami fő-
utakról van szó, a tervezési és az építési eljárás a megrende-
lői oldalon az Érsek Árpád vezette közlekedési minisztérium 
feladata, amelynek hatáskörébe tartozik az 1. osztályú utak 
gazdája. Az eljárások alapjául Komárom város területrendezési 
terve szolgál, amely tartalmazza az izsai kereszteződés helyén 
megépülésre váró körforgalmat. Amennyiben a város terület-
rendezési terve nem tartalmazná, abban az esetben a hatóság 
elővenné a magasabb rendű területrendezési terveket. Badarság 
tehát Nyitra megyén számon kérni, még inkább az MKP Nyitra 
megyei képviselőcsoportján, hogy a megye területrendezési ter-
ve akadályozza a körforgalom megépítését, az előkészítő mun-
kálatok lefolytatását.
Íme, egy érdekes párhuzam. Amikor 2015-ben és 2016-ban mó-
dosítottuk Nyitra megye területrendezési tervét, a teljes megyei 
képviselőtestület, csont nélkül elfogadta módosító javaslato-
mat, amelyet az MKP megyei frakciója nevében nyújtottam be, 
hogy az R7-es déli gyorsforgalmi út Nyitra megye súlypont-
jában, Érsekújvárt délről kerülje el, ne északról, Nagysurány 
érintésével. A szakmai okokat alább kifejtem. Miután a megyei 
határozat Pozsonyba került, tárgyalásokat folytattunk a köz-
lekedési tárcával és a Nemzeti Autópálya Társasággal (NDS), 
amely a közlekedési tárca hatáskörébe tartozik. A kemény tár-
gyalások résztvevője voltam, a megyei oldalon. A megyei hi-
vatalnokokkal és a megye területrendezési terve kivitelezőivel 
együtt. Nem jártunk sikerrel, a közlekedési tárca parancsba adta 
Nyitra Megye Önkormányzatának (az állami hivatal az önkor-
mányzatnak !!!), hogy bírálja felül határozatát, az R7-es déli 
gyorsforgalmi út nyomvonalát hozza összhangba az országos 
területrendezési tervbe foglaltakkal. Vagyis a déli elkerülő he-
lyett határozzon újra az északi elkerülőről. A közlekedési tárca 
akkori álláspontja az utóbbi 4 évben sem változott meg, noha 
Érsek Árpád, vagyis délről jött ember volt a miniszter. Ameny-
nyiben a fentről jövő állami, minisztériumi parancs ennyire ha-
tározottan lesújtott a megyénkre, a megyei testület határozatára, 
vajon miért nem sújtott le ekkora határozottsággal az izsai kör-
forgalom megépítése érdekében az állami felelősökre? 
Jöjjenek a szakmai érvek az Érsekújvárt délről elkerülő változat 
mellett. Ha északról kerüli el az út a várost, akkor egyetlen régi-
ót, Nagysurány kistérségét vonja be a gazdasági vérkeringésbe. 
Azonban ha délről kerüli el, akkor bevonja a „Csángó régiót”, 
Gúta, Ógyalla, Komárom, Párkány, Zselíz kistérségeit a gazda-
sági vérkeringésbe. Vagyis az arány: 6:1. Ezen kistérségekben 
élőknek egyáltalán nem mindegy, hogy 15-25 perc alatt érik el a 
gyorsforgalmi utat, vagy kétszer ekkora idő alatt, ha figyelembe 
vesszük, mekkora gondot okoz az áthaladás Érsekújvár váro-
sán. Ha Nagysurány érintésével kerüli el az R7-es Érsekújvárt, 
akkor az R7-es és az R1-es (Nyitraköröskénynél) gyorsforgalmi 
utak közötti távolság légvonalban csupán 19 km lesz. Német-
országban sem építenek ilyen sűrűn gyorsforgalmi utakat. Vé-
gül a legprózaibb érv: maga Érsekújvár alapvető érdeke, hogy 
a várost az R7-es délről kerülje el, hiszen délen találhatók a 
lakótelepek, az ipari parkok, a reptér, a vámhivatal, ahol eseten-
ként kilométeres sorban várakoznak a kamionok. Mindezek, ha 
a gyorsforgalmi útra akarnak majd ráhajtani az északi elkerülő-
nél, át kell majd utazniuk az egész városon. Mennyi üzemanyag 
vész el feleslegesen és mennyi káros anyag kerül majd a város 
levegőjébe, teljesen feleslegesen?
Lehet ennyire irracionális szakmai döntést hozni? A fenti példa 
mutatja, hogy Szlovákiában minden lehetséges. Tudom, min-
denkinek rögtön a szlovák gőg és nemzetstratégia jut eszébe. 
Nem állhat itt is telekspekuláció a háttérben – mint korábban 
Pozsony és Somorja között, Zólyom környékén, a Tátra alatt 
vagy másutt – mert valaki előre felvásárolta az érintett parcel-
lákat Nagysurány környékén azzal, hogy jókora felárral fogja 
majd értékesíteni a Nemzeti Autópálya Ügynökségnek? 
Amennyiben a közlekedési tárca eddigi vezetése(i) nem voltak 
hajlandók orvosolni a helyzetet az izsai kereszteződésben és 
az R7-es nyomvonalát illetően, nem voltak hajlandók régióink 
számára kedvező döntéseket hozni, azokat majd mi megtesszük. 
Hamarosan kezdetét veszi Nyitra megye területrendezési tervé-
nek széles körű módosítása, amelyben az R7-es nyomvonalát a 
megye szívében megváltoztatjuk. És megmozgatunk mindent, 
hogy az R7-es ügyében a közlekedési tárcánál is végre ésszerű 
döntést hozzanak. Régióink lakossága érdekében. S persze az 
izsai körforgalom érdekében, amelynek már réges-régen el kel-
lett volna készülnie, illetve a Komáromot, Vágsellyét, Érsekúj-
várt elkerülő utak érdekében.
Érdekes, az északon és középen vezetett autópályákra és gyors-
forgalmi utakra megvolt az akarat, valahogy mindig jutott pénz. 
Jusson ezekre is! Ez a mi feladatunk.

Farkas Iván,
az MKP alelnöke,

az MKÖ képviselőjelöltje

Mága Zoltán hegedűművész karácsonyi ajándéka
Az Antarktiszon kívül minden földrészt bejárt Mága Zoltán hege-
dűművész 100 templom elnevezésű mozgalma azt a felajánlását 
tartalmazza, amely alapján száz magyar (közöttük a felvidéki) 
templomban ad ingyenes hangversenyt. Ennek jobb időzíté-
se, mint az adventi időszak, nem is lehetne. Múlt héten kedden 
Gútán lépett fel a Budapesti Primarus Szimfonikus Kamara 
Zenekarnak, valamint a Budapesti Gipsy Virtuóz művészeinek 
közreműködésével. Meglepetésvendégként a hangversenyen fel-
lépett Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész is. A jótékonysági 
hangversenyen gyűjtést szerveztek a kis Angyal Antónia gyógy-
kezelésére, aki kis hősként küzd betegségével. Őt Szlovák Mari-
an, a Nagyboldogasszony plébánia iskola-esperese mutatta be a 
résztvevőknek. Az adományok egy részét a templom tetőszerke-
zetének felújítására költik majd. A hangverseny során 4 547,60 
euró gyűlt össze az adományokból. A koncert utáni emelkedett 
hangulat csúcspontját az jelentette, amikor Mága Zoltán bejelen-
tette, hogy Antónia gyógykezelését 250 ezer forinttal támogatja 
majd.  Király Mária felvétele

Komáromban mennyi az annyi?
Egy-egy önkormányzati intézkedés, amely esetleg az átlagpolgárok, vagyis a választók zsebét 
terheli, sok embernél kiválthat tiltakozást. Ennek egyik legelismertebb formája a petíciók 
benyújtása. Legutóbb az adók és a szemétdíj emelése ösztönözte erre a formára Komárom 
lakosságát, akik bizonyára megtudják, hogy a petíció tartalmáról szó nem esett –a rövid idő 
ellenére egyetlen hét alatt 760 lakos aláírta a petíciót –, és érdemben sem foglalkoztak vele. 
Érdekes, hogy a nyár végén, amikor 140-en petícióban tiltakoztak az esetleges légi szúnyog-
irtás ellen, azt a város vezetése méltányolta. És arra sem volt akkor kíváncsi, hogy hányan 
emlegették a petíciót aláírók jó édes anyukáját...

Gútán is átadták a Rákóczi Szövetség ajándékait
Múlt héten szerdán folytató-
dott a Rákóczi Szövetség be-
iratkozási programja kereté-
ben a jövő év szeptemberében 
magyar iskolában kezdő ap-
róságok köszöntése. Hor váth 
Árpád polgármester ez alka-
lomból megköszönte Angyal 
Adriannának a Gúta és Vidéke 
PT eddigi elnökének sokéves 
munkáját, amellyel a magyar 
oktatási nyelvű iskolák meg-
erősítését segítette. Petrovai 
László, a Rákóczi Szövetség 
beíratkozásért felelős alelnöke 
személyesen vállalta, hogy a vá-
ros által adományozott ólom-
üveg vázát, amelybe a város 
címerét vésték, hogy átadja azt 
dr. Haltz Józsefnek, a szövetség 
tiszteletbeli elnökének. A most 
még óvodások könyvecskét és 
ajándékokat kaptak.
 Mgr. Morovič Orsolya
  és Kužniar Laura felvétele

A városi hivatal illetékesei legtöbbször no-noval, vagy ejnye-bejnyével büntetnek

Pedig a jótét lelkek ideje rég lejárt...
Az a korábbi évekhez hasonlóan már 
fel sem tűnt senkinek, hogy a komáro-
mi képviselőtestület ugyanúgy, közösen 
szavaz, mint korábban. Csak éppen 
Andruskó Imre javaslatait támogatták 
mellbedobással, most pedig ugyanők, 

szinte meg sem hallgatják. Pedig érde-
mes lenne, mert Andruskó tényszerű 
adatokkal bizonyította, hogy ennyire he-
venyészetten felállított városi költségve-
tése még nem volt Komáromnak. Hogy 
ez megtörténhessen, előtte jóvá kellett 

hagyni az általános érvényű határozatot, 
amelynek részét képezi a szemétdíj, illet-
ve az adózás. Természetesen a többség 
döntött, így karácsonyi ajándékként a 
város lakosai megkapták az emelt ingat-
lan-adót és a szemételszállítási díjat.

Kínos magyarázkodás után 
minden komáromi fellélegez-
het, a polgármester szerint 
olyan ügyesen és áttekintően 
állították fel az új emelt díjakat. 
Arról nem volt szó, hogy eddig 
miért fizettek a komáromiak 5 
euróval többet, mit a környék 
településein, s miért fognak ez-
után is többet fizetni, mint más 
településeken. A polgármester 
a szemétdíj kapcsán még el-
mondta, hogy eddig a lakosok 
27 eurót fizettek évente, ehhez 
a város további 7 eurót tett. Az 
állami „büntetés” a szelektálás 
elmaradásáért 2019-ben 83 ezer 
euró volt, jövőre 150 ezer euró 
lesz, 2021-re pedig 180 ezret 
prognosztizálnak. Hozzászólá-
sában dr. Sebő Zsolt képviselő 
kifejtette, hogy a hivatal nem 

háríthatja át a felelősséget a la-
kosokra azért, mert a szelektív 
hulladékgyűjtésre nincs mód 
Komáromban. Osztályozás te-
kintetében Komárom a szlová-
kiai városok listájának legvé-
gén kullog, az újrahasznosítás 
mindössze 5-10 százalék. 
A lakossági és néhány kép-
viselői tiltakozás ellenére 
az emelést megszavazta dr. 
Bende István, Bujna Zoltán, 
Gajdáč Ondrej, dr. Horváth 
Attila, dr. Keszegh Margit, 
dr. Ipóth Szilárd, Kovács 
Dávid, Less Károly, Molnár 
Marian, Ruman Patrik, Ryšavý 
Boldizsár, Stubendek László, 
Szabó Csilla, Szénássy Tímea, 
Varga Tamás és Vetter János. 
Csak úgy a margóra megje-
gyezném: Vannak emberek, 

akiknek viszont az évi öt-tíz 
euró is sokat jelent... Nem sza-
vazta meg, illetve tartózkodott 
a szavazásnál: Andruskó Imre, 
Batta György Feszty Zsolt, 
Knirs Imre, dr. Marek Anton, 
Sebő Zsolt és Tárnok Magda.

Volt egy kis vita a Comorra 
szerviz igazgatójának – nem 
először előforduló – önkényes 
pénzköltéséről is, de fegyelmi 
és leváltás nem történt, a pol-
gármester csak annyit említett 
meg, hogy figyelmeztették 

Nagy Tomášt. Máshol azonnali 
felfüggesztés, majd elbocsájtás 
a büntetés...
Érdekes figyelni egyes képvi-
selők arcát a polgárok felszóla-
lása közben. Szinte senki sem 
figyel, amikor a nagy erőkkel 

eltussolni akart azbesztügyek-
ről, vagy az örsújfalusi Ker-
tekalja utca problémájáról van 
szó. Pedig a választók joggal 
elvárhatják, hogy a képviselők 
ne saját érdeküket, hanem a 
közügyeket tartsák szem előtt.

Amit még megtudtunk:
A komáromi kikötő nem minden daruját szerelik szét, csupán 
eleget tesz a kikötőt üzemeltető vállalat a műemlékvédelmi hi-
vatal elvárásának, miszerint távolítsák el a vár összképét zava-
ró darukat. A belvárosi rész és a hajógyári ág melletti daruk az 
új kikötő felépítéséig a helyükön maradnak.
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VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Bizonyos emberek készek 
tökéletesen behódolni önnek és csak azt lesni, mit tehetnek 
önért. Ez egy ideig kellemes lehet ugyan, de hamarosan any-
nyira természetesnek veszi már, hogy kiszolgálják, hogy nem 
is értékeli, nem is beszélve a viszonzásról, ettől pedig partnere 
szenvedni fog.
HALAK (február 21. – március 20.) Most minden az érzel-
mekről szól ön körül és ez elgondolkodtatja, sőt kicsit érzel-
mes hangulatba is hozza. Saját szívügyeivel elégedett lehet, 
új kedvese érzései sokkal mélyebbek és komolyabbak, mint 
azt mutatja. Ebből a kapcsolatból akár még házasság is lehet!
KOS (március 21. – április 20.) Ha azt tapasztalja, hogy a környe-
zetében élők nem akarják meghallgatni és kitérnek a beszélgetések 
elől, őszintén gondolja végig, vajon nem csak panaszkodásból álltak-
e legutóbbi beszélgetéseik. Ha nem fogadja meg a tanácsokat, egy 
idő után az emberek nem is akarnak segíteni.
BIKA (április 21. – május 20.) Önértékelése végre helyreállt, új 
ismerőse ugyanis nem csak elfogadja azokat a dolgokat, amelyekért 
mások megmosolyogják, hanem csodálja is az ön együttérzését, ér-
zékenységét, és naiv világlátását. Ez a fajta megértés komoly alapja 
lehet egy örök barátságnak vagy szerelemnek.

IKREK (május 21. – június 21.) Kedvese már megint erején felül 
vállalt és ön az egyetlen, aki csökkenthet terhein. Igyekezzen megy-
győzni őt arról, hogy senkinek sem segít azzal, hogy mindent meg-
csinál mások helyett is. Legyen türelmes és megértő vele! Hamaro-
san képes lesz elengedni régi viselkedésmintáit.
RÁK (június 22. – július 22.) Jól érzi magát a bőrében, minden fel-
adatot könnyedén megold. Ennek alapja a gondolkodásában bekövet-
kezett változás. Sokkal pozitívabban, reménytelibben látja a világot. 
Igyekezzen megtartani ezt a látásmódot, mert rengeteg helyzetben 
hasznát tudja majd venni.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ha nem ragad le 
nagyszerű ötleteinek elméleti kidolgozásánál, hanem hozzá-
kezd gyakorlati megvalósításukhoz, most támogatókat és se-
gítőket is talál hozzá. Különösen a gyerekekkel kapcsolatos 
tevékenységek fognak most szinte maguktól elintéződni és 
megoldódni.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Harmóniában van önma-
gával és a környezetével, így legmerészebb elképzeléseinek megva-
lósítására is fog társat találni. Ne engedje, hogy a hitetlenkedők el-
bizonytalanítsák! Az ötletei jók és kivitelezhetőek. Legalább az első 
lépéseket tegye meg, hogy legyen min dolgoznia!

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ha két ember szinte min-
dent másképp lát és él meg a világban, eltérő módszerekkel halad a 
célja felé és egészen más az értékrendje. Nehéz olyan közös pon-
tokat találni, amelyek egy tartós kapcsolat alapjául szolgálhatnak, 
de tanulni sokat tanulhat belőle, ezért igyekezzen sok időt tölteni új 
kedvesével!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Annyira megértő és elfo-
gadó minden szinten, érzelmileg, értelmileg és lelkileg is a környe-
zetében élőkkel, hogy senkivel sem kerül konfliktusba. Élvezze ki 
ezt az időszakot, ezt a békét, amit meg tudott teremteni maga körül, 
hiszen ez az egyik legritkább kincs a világon!
NYILAS (november 23. – december 22.) Ha arra vágyik, hogy pár 
napra visszavonuljon és nyugodtan átgondolhassa a jelenlegi helyze-
tet, mondja ezt el kedvesének. Mivel benne is hasonló zűrzavar van, 
nem lesz kifogása egy ilyen rövid „kényszerszünetnek”, sőt talán ő 
az, akinek valójában jót tenne most a különlét.
BAK (december 23. –január 20.) Minden olyan munkában vagy 
elfoglaltságban örömét leli, amelyet társaságban végezhet. Az 
együttműködés és egymás kölcsönös segítése mindig fellelkesíti és 
megerősíti. Ha képes megnyílni másoknak és közel engedni őket ma-
gához, akár fordulópontot is jelenthet az életében ez a hét.

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

Növényvédelem
Leander és más dísznövények  

teleltetése

A gútai

már most gondol a karácsonyra!
10 – 50 %-os árleszállítás

decemberben
dioptriás és napszemüveg-keretekre!

Szerezzen örömet szeretteinek
ajándékutalványainkkal

GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

Valamennyi ügyfelünknek kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

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!

Bíróság elé állítják a komáromi illetőségű 
NAKA-nyomozót,

aki a dunaszerdahelyi maffiának dolgozott!

Šarókát 2017 márciusában tar-
tóztatták le Komáromban, és 
azzal gyanúsították meg, hogy 
információkat adott ki a Sátor, 
majd többek között Nagy Zsolt 
(Csonti) és Kádár Krisztián ve-
zette bűnbandának.
A bűnbanda egyes tagjait 2016 
májusában fogták el, ezután 
szerzett tudomást a rendőrség 
arról, hogy Šaróka is szivárog-
tatott számukra.
A bűnszervezethez tucatnyi 
személy halála fűződik, egyes 
információk szerint számuk 
40 és 80 közé tehető. Az egyik 
legbrutálisabb módszerrel Sá-
tor Lajos egykori jobbkezét, 
Reisz Andort intézték el, akit 
először feldaraboltak, majd 
ledarálták és maradványait be-
szórtak a Kis-Dunába.
Petra Friese belügyminiszté-
riumi szóvivő közölte, hogy a 
49 éves exrendőrt kenőpénz el-
fogadásával és köztisztviselői 

hatalommal való visszaéléssel 
gyanúsítják, ugyanakkor sza-
badlábon védekezhet.
Több mint két évvel a letartózta-
tása után a nyomozást már lezár-
ták az ügyében, a megbízott nyo-
mozó pedig vádemelési javaslatát 
eljuttatta az illetékes ügyészség-
re. A Speciális Ügyészségen né-
hány hete már tanulmányozza a 
kirendelt ügyész.

Šaróka neve Komáromban is 
ismertté vált, amikor kollégá-
jával részegen szerettek volna 
verekedést kiprovokálni Knirs 
Imre sörözőjénél, hogy azután 
hivatalos személy elleni erő-
szak ürügyével eljárást indít-
hassanak ellene. Még a söröző 
falát is levizelték, amivel Ko-
máromban kiérdemelték a „pi-
silős zsaruk” elnevezést is.

Felújítják a martosi kultúrházat
Zsitvan István évtizedekig állt a martosi kis 
iskola katedrájánál, nevelte és felkészítette a 
gyerekeket a felsőbb osztályba lépéshez. A 
mindennapok során aktív helytörténészi és 
kulturális tevékenységet is folytatott. Ama-
tőr színházat alapított, segített megőrizni a 
falu néphagyományait. Halála után a hálás 
martosiak róla nevezték el kultúrházukat. 
Az elműlt hetekben megkezdődött az épület 
teljes felújítása, vagyis a falak és tető hőszi-
getelése, ablakok és ajtók cseréje, új köz-
ponti fűtés kiépítése, csatornázás, tetőcsere 
és festés. Januárban folytatódnak a belső 
munkálatok, vagyis a nézőtér talajburkolatá-
nak cseréje, valamint a szociális helyiségek 
felújitása, modernizációja.

Nem a szökésben lévő Boris Drevenák az egyetlen, rajta kívül más magas beosztású rendőr 
neve is felmerült a nyomozások során, olyanoké, akik együttműködtek a Sátor Lajos nevével 
fémjelzett bűnbandával. Köztük van a komáromi Štefan Šaróka is, aki ellen nemrég tett vád-
emelési javaslatot a rendőrség. Šaróka a NAKA, korábban pedig annak elődje, a Szervezett 
Bűnözés Elleni Hivatal bűnüldözési egységének nyugati kirendeltségét vezette hat éven ke-
resztül, egészen 2016 szeptemberéig. Ez azt jelentette, hogy Nagyszombat, Nyitra és Trencsén 
megye bűnszervezeteivel, illetve a velük szemben indított akciókkal kapcsolatban rendelkezett 
minden információval, amelyeket áruba is bocsátott.

A Leander  
teleltetése lakásban

Ha van olyan szobánk, előte-
rünk (világos vagy akár sötét), 
amit nem használunk és 10  °C 
alatti a hőmérséklet, akkor ott 
biztosan jó helye lesz a lean-
dernek. Ha csak olyan helyisé-
get tudunk számára biztosítani, 
ahol legalább 15 °C, vagy talán 
ennél is melegebb van, nagyon 
oda kell figyelni a növény-
re. Száraz, meleg levegőben 
ugyanis biztosan számíthatunk 
a kártevők támadására. Ezért 
nagyon rendszeresen ellen-
őrizzük a leanderedet, és már 
a legapróbb jelre is reagáljunk, 
hiszen a takácsatkák, levélte-
tűk ilyen feltételek mellett na-
gyon gyorsan elszaporodnak. 
Ha a védekezéssel elkéstünk és 
a leander levelei már elkezdtek 
sárgulni, foltosodni, tavasszal 
az első fagymentes időben vi-
gyük ki, erősen metsszük meg, 
valószínűleg helyre fog jönni. 
Magasabb hőmérséklet mellett 
teleltetésnél a leander nem tud 
pihenni, pedig erre szüksége 
van a következő évi bő virág-
záshoz. Ahelyett, hogy vege-
tálna, folyamatosan fejlődik, 
új levelei viszont a viszonylag 
rossz fényviszonyok miatt ki-
csik és fakók lesznek.

Teleltetése szabadban
Már láttam szabadban telel-
tetett leandert. Egy teljesen 
szélvédett helyen töltötte a 
hideg hónapokat. Két oldalról 
fal vette körül, ráadásul bejá-
rattal szemben állt, ezért az on-
nan kiáramló meleg biztosan 
megrekedt a szűk helyen, így 

a hőmérséklet nem csökkent 
fagypont alá.
De ilyen körülményeket nehéz 
biztosítani, ezért ha a szabad-
ban való teleltetést választjuk, 
nagyon komoly előkészü-
letekre lesz szükség ahhoz, 
hogy megvédjük a leandert a 
fagyhaláltól.
A téli mínuszok közeledtével 
sokakban felmerülhet a kérdés, 
meddig érdemes a szabad téren, 
így az egyre hidegebb balkonon 
hagyni a cserepes növényeket. 
Bár a meleg napfényben látha-
tóan jobban érezték magukat, az 
sem jó, ha túl hamar a lakásba 
menekítjük őket.
Egyes balkonnövények akár a 
szabadban is képesek áttelelni, 
a hagymás virágokat például 
csak a legkeményebb mínu-
szok ellen kell megvédeni egy 
réteg talajtakaróval. Mások, 
különösen a mediterrán virá-
gok viszont tényleg megsínylik 
a hosszan tartó fagyást. Az első 
mínuszok nem ártanak. Mivel 
egyelőre hosszú fagypont alat-
ti időszakkal szerencsére nem 
kell számolni, aggodalomra 
semmi ok: a virágok többsége 
-2, -3 °C-ig biztonságban van 
a védettebb balkonon vagy te-
raszon. Ezzel már csak azért 
is fontos tisztában lenni, mert 
a túl korán lakásba vitt növé-
nyek tulajdonosa is számos 
problémának nézhet elébe.
Amennyiben ugyanis az ember 
megsajnálja az ázó-fázó virá-
gokat, és túl hamar viszi őket 
védett, melegebb helyre, sajnos 
rohamosan megnő az élősködők 
és a betegségek kockázata, mi-

vel az ellenálló képességük nem 
tud kellőképpen megerősödni. 
Az első fagyok pedig amellett, 
hogy immunisabbá teszik a 
külső hatások ellen, már a cse-
rép földjében élő kártevőket is 
elpusztítják, ezért a bátorság és 
a türelem duplán meghozza a 
gyümölcsét. Akadnak természe-
tesen nagyon érzékeny növé-
nyek, mint például a hibiszkusz, 
vagy az orchidea, aminél nem 
szabad eddig várni, de a legnép-
szerűbb balkonvirágok bizton-
sággal kinn tarthatók télig.
Mielőtt pedig eltennénk őket 
télire, nézzük át a leveleiket, 
száraikat, és távolítsuk el az 
elszáradt, esetleg fertőzött ré-
szeket: a melegebb helyiség-
be kerülve ugyanis – sajnos 
– minden igyekezet ellenére 
könnyebben elkapják a be-
tegségeket, hajlamosabbak a 
gombásodásra és a tetvesedés-
re. Ha pedig nehézséget okoz 
a megfelelő környezet kialakí-
tása, és nem gond némi plusz 
költség, a nagyobb kertészetek 
teleltetőházai is igénybe vehe-
tők a biztonságos elhelyezésre.
Fontos, hogy ilyenkor már 
csak ritkán öntözzük őket, és 
a tápoldatozást is hagyjuk ta-
vaszra: a nyugalmi állapotban 
nem igényelnek annyi vizet, 
mint az év többi szakában, 
például virágzáskor, a telelő 
növények földje túlöntözve 
pedig akár be is rothadhat. A 
kaktuszoknál különösen fon-
tos, hogy a teleltetés időszaká-
ban hagyjuk csaknem teljesen 
szárazon a földjüket.

-ezm-
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Reményik Sándor:

A karácsonyfa énekel
Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség éjjelén,
Ó csak ne legyen sorsom bús közöny,
Ó csak legyek a fény forrása én,
Apró gyermekek bálványozott fája,
Én az idegen, én a jövevény.

Égő fenyőfa, égő áldozat,
Akit az Isten ősi otthonából
Emberek örömére elhozat.
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom
S imbolyogjon a szűk szobák falán,
Mindegy, hogy mi lesz velem azután.

Petőfi Sándor
Karácsonkor
Énhozzám is benézett a karácson,

Tán csak azért, hogy bús orcát is lásson
És rajta egy pár reszkető könyűt.

Menj el, karácson, menj innen sietve,
Hiszen családok ünnepnapja vagy te,
S én magam, egyes-egyedűl vagyok.

Meleg szobám e gondolattól elhül.
Miként a jégcsap függ a házereszrül,
Ugy függ szivemről ez a gondolat.

Hej, be nem így volt, nem így néhanapján!
Ez ünnep sokszor be vigan viradt rám

Apám, anyám és testvérem között!

Oh aki együtt látta e családot,
Nem mindennapi boldogságot látott!
Mi boldogok valánk, mert jók valánk.

Embert szerettünk és istent imádtunk;
Akármikor jött a szegény, minálunk

Vigasztalást és kenyeret kapott.

Mi lett a díj? rövid jólét multával
Hosszú nagy inség… tenger, melyen által

Majd a halálnak révéhez jutunk.

De a szegénység énnekem nem fájna,
Ha jó családom régi lombos fája

Ugy állna még, mint álla hajdanán.

Vész jött e fára, mely azt szétszaggatta;
Egy ág keletre, a másik nyugatra,
S éjszakra a törzs, az öreg szülők.

Lelkem szülőim, édes jó testvérem,
Ha én azt a kort újolag megérem,

Hol mind a négyünk egy asztalhoz űl!… 

Eredj, reménység, menj, maradj magadnak,
Oly kedves vagy, hogy hinnem kell szavadnak,

Ámbár tudom, hogy mindig csak hazudsz… 

Isten veled, te szép családi élet!
Ki van rám mondva a kemény itélet,
Hogy vágyam űzzön és ne érjen el.

Nem nap vagyok én, föld és hold körében;
Mint vészt jelentő üstökös az égen,
Magányos pályán búsan bújdosom.

Panov apó karácsonya
Réges régen, élt egyszer egy idős suszter, messze-messze, egy 
kis orosz falucskában. Panovnak hívták, de senki nem szólította 
Panovnak, Panov úrnak, sőt még Panov suszternak sem. Bárhová 
ment a kis falucskában, mindenki annyira szerette, hogy csak Pa-
nov apónak szólították.
Panov apó nem volt gazdag, egyetlen kis szobácskája volt, mely-
nek ablaka az utcára nézett. Ebben a kis szobában lakott és ez volt 
egyben a műhelye is. De azért szegény sem volt. Minden szerszá-
ma megvolt a suszter mesterséghez, volt egy vastűzhelye, aminél 
melegedett és ételt főzhetett, volt egy nagy fonott kosárszéke, ahol 
időnként elszunyókált, egy masszív ágya színes takaróval és egy 
kis olajlámpája, hogy esténként legyen, mivel világítana. Mindig 
olyan sokan akartak új cipőt csináltatni vagy a régit foltoztatni, 
sarkaltatni, talpaltatni, hogy Panov apónak mindig volt elég pénze 
kenyérre, kávéra, és káposztára, amiből levest főzzön. Így Panov 
apó szinte mindig vidám és boldog volt. A szeme csak úgy ra-
gyogott kis kerek szemüvege mögött. Egész nap dudorászott, vagy 
fütyörészett, a járókelőket, pedig hangos jókívánságokkal köszön-
tötte.
De ezen a napon másként volt. Panov apó szomorúan állt kis szo-
bája ablakánál, és feleségére gondolt, aki már régen meghalt, meg 
gyermekeire, akik felnőttek és elköltöztek. Karácsony este volt és 
mindenhol együtt volt a család. Panov apó végignézett a falu há-
zain. Minden ablakból gyertyák és lámpák vidám fénye szűrődött 
ki és már álltak a karácsonyfák. Hallotta a nevetést és a gyermekek 
boldog zsibongását játék közben. Érezte a sülő hús illatát, mely az 
ablak és ajtó melletti repedéseken szivárgott be. 
„Bizony, bizony.” – mondta, de nem volt senki, aki visszavarázsol-
hatta volna szemének ragyogását, kis kerek szemüvege mögött. 
Panov apó nagyot sóhajtott. Azután komótosan meggyújtotta az 
olajlámpát, odament a polchoz, és levett egy régi, barna könyvet. 
Leseperte az ottmaradt bőrdarabkákat a padról, feltett egy bögre 
kávét a tűzhelyre, leült a fonott kosárszékbe és elkezdett olvasni.
Panov apó nem járt iskolába és nem tudott valami jól olvasni, ezért 
ujjával követte a szöveget és hangosan olvasott. A karácsonyi tör-
ténetet olvasta, hogy Jézus nem házban, hanem egy istállóban 
született, mert nem volt számukra hely a vendégfogadó háznál. 
„Bizony, bizony” – mondta Panov apó, bajuszát pödörgetve: „Ha 
idejöttek volna, elalhattak volna az ágyamon, a kisbabát betakar-
tam volna meleg takarómmal. Örülnék, ha lenne itt velem valaki, 
és egy kisgyermek, akivel eljátszanék.” Panov apó felállt és meg-
piszkálta a tüzet. Kint ködösre fordult az idő. Így feljebb csavarta 
a lámpát, töltött magának egy csésze kávét és folytatta az olvasást. 
Arról olvasott, hogy gazdag bölcsek keltek át a sivatagon, hogy 
ajándékot vigyenek Jézusnak aranyat és illatos fűszereket. „Bi-
zony, bizony.” – sóhajtott fel Panov apó – „ha Jézus idejönne, nem 
tudnék neki mit adni.” Azután elmosolyodott és a szeme felra-
gyogott, kis kerek szemüvege mögött. Felállt az asztal mellől és 
odament a polchoz. Volt ott egy zsineggel átkötött, poros doboz. 
Felnyitotta a dobozt és kivett egy pár apró cipőcskét. Kezébe vette 
a kis cipőket és mozdulatlanul állt. Ez volt a legjobb pár cipő, amit 
valaha készített. Óvatosan visszatette őket a dobozba, azután újra 
leült a kosárszékbe. „Ezzel ajándékoznám meg.” – dünnyögte. Só-
hajtott egyet és tovább olvasott.
Ki tudja, talán a szoba melege tette, vagy amúgy is későre járt, de 
Panov apó csontos ujjai nemsokára lecsúsztak a lapról, szemüvege 
is lecsúszott az orráról és csöndesen elaludt. Kint egyre nagyobb 
lett a köd. Elmosódott alakok haladtak el az ablak előtt, de az öreg 
suszter csak aludt tovább és még horkolt is egy kicsit. Hirtelen egy 
hang szólította: „Panov apó, Panov apó!” Az öregember felugrott. 
„Ki az?” – kérdezte, amint körülnézett. Elég rosszul látott a szem-
üvege nélkül, de biztos volt benne, hogy senki sincs a szobában. 
„Panov apó!” – szólt újra egy hang. „Azt kívántad, hogy meglát-
hass, hogy betérjek a műhelyedbe és megajándékozhass. Holnap 
reggeltől estig figyelj, és én eljövök. Légy nagyon figyelmes, hogy 
felismerj, mert nem mondom meg ki vagyok!”
Azután újra csend lett. Panov apó megdörzsölte a szemét és felállt. 
A kályhában már elégett a szén, a lámpa, pedig teljesen kialudt, de 
kívülről csengők hangja hallatszott. Itt a karácsony, csilingelték. 
„Ő volt.” – mondta magában az öreg suszter. „Jézus volt.” El-
gondolkozva megpödörte a bajuszát. „Lehet, hogy csak álom 
volt, – de azért figyelni fogok és remélem, hogy karácsony napján 
meglátogat. De hogyan fogom megismerni? Hiszen nem maradt 
kisgyermek, felnőtt, király lett és azt mondta, hogy Ő az Isten Fia.” 
Az öregember megcsóválta fejét. „Bizony, bizony,” – mondta – 
„nagyon kell majd figyelnem.” Panov apó le sem feküdt. Ott ült 
fonott székében az ablakkal szemben és figyelt, mikor jön arra 
valaki. Lassan – lassan felkelt a nap, és sugarai megvilágították a 
macskaköves utat. Senki sem járt az utcán. 
„Főzök magamnak egy jó kávét karácsony reggel.” – mondta Pa-
nov apó vidáman, csak úgy magának. „Begyújtom a kályhát és 
főzök egy nagy adag gőzölgő kávét, de az egyik szemem azért 
mindig az ablakon lesz. Remélem ma, eljön!” 
Panov apó várt. Végre jött valaki: egy alak tűnt fel a kanyargós utca 
másik végén. Panov apó kilesett a jégvirágos ablakon. Nagyon iz-
gatott volt – lehet, hogy Jézus jön hozzá. Csalódottan fordult el. Az 
alak egyre közeledett. Lassan jött az úton, meg-megállva. Panov 
apó tudta már, hogy kijön – az öreg utcaseprő, aki minden héten 
arra jött talicskájával és seprűjével. Panov apó mérges lett. Jobb 
dolga is volt, mint öreg utcaseprőket figyelni. Istent várta, Jézust, 
a királyt. Türelmetlenül elfordult az ablaktól és jó ideig várt, hogy 
az utcaseprő elmenjen. De mikor visszafordult, az öregember még 
mindig ott állt az utca másik oldalán, Panov apó boltjával szem-
ben. Letette a talicskáját, kezét dörzsölgette és dobogott a lábával, 
hogy egy kicsit felmelegedjen. Panov apó nagyon megsajnálta, 
mert látszott, hogy nagyon fázik. 
Még elképzelni is rossz, hogy valakinek karácsonykor is dolgoz-
nia kell! Panov apó megkocogtatta az ablakot, de az öregember 
nem hallotta, így kinyitotta műhelyének ajtaját. Az ajtóból kiszólt: 
„Jöjjön be!” Az utcaseprő kicsit ijedten fordult hátra – az embe-
rek gyakran durván bántak vele a munkája miatt, – de Panov apó 
mosolygott. 
„Mit szólna egy csésze kávéhoz?” – szólt neki. „Látom, hogy tel-
jesen át van fagyva.” Az utcaseprő egyből otthagyta a talicskáját. 
„Hát, bizony jól esne!” – mondta és bement a kis műhelybe. 
„Igazán nagyon kedves magától, igazán nagyon kedves.” 

Panov apó kitöltött egy csésze kávét a tűzhelyen lévő kannából. 
„Ez a legkevesebb, amit tehetek” – felelte. „Hiszen karácsony 
van.” 
Az öregember felsóhajtott. „Nekem ennyi a karácsony.” Miköz-
ben a kályha mellett melegedett, nedves ruhájának párolgása ke-
sernyés szaggal töltötte el a szobát. 
Panov apó visszatért előbbi helyére az ablak mellé és figyelte az 
utcát. 
„Látogatót vár?” – kérdezte az utcaseprő. „Remélem, nem vagyok 
útban?” Panov apó megrázta a fejét. „Én, … hm, hallott már Jézus-
ról?” – kérdezte. „Isten Fiáról?” – kérdezett vissza az öregember. 
„Ma meg fog látogatni.” – válaszolta Panov apó. Az öreg utca-
seprő megdöbbenve nézett rá, így Panov apó elmondta az egész 
történetet. „Ezért figyelem, hogy mikor jön.” – fejezte be. Az utca-
seprő letette a csészéjét, szomorkásan megcsóválta a fejét és elin-
dult az ajtó felé. „Sok szerencsét!” – mondta – „És, hm, köszönöm 
a kávét!” Most először elmosolyodott. Azután sietve kilépett az 
utcára és fogta a talicskáját. Panov apó az ajtóból nézett az utca-
seprő távolodó alakja után. Szétnézett. A téli nap sugarainak me-
lege megolvasztotta a jégvirágokat az ablakon és a csúszós jeget a 
macskaköveken. Az emberek mozgolódni kezdtek, néhány részeg 
még most tántorgott haza az előző esti mulatság után. Ünneplőbe 
öltözött családok siettek, hogy meglátogassák rokonaikat. Mind-
nyájan mosolyogva köszöntötték a műhelye ajtajában álló Panov 
apót. „Boldog karácsonyt, Panov apó!” – mondták. Az öreg susz-
ter is köszönt, visszamosolygott, de nem állította meg őket, hiszen 
mindnyájukat jól ismerte. Ő valaki mást várt. Éppen be akarta zár-
ni az ajtót, mikor észrevett valamit. A fal mellett, az árnyékban egy 
nő közeledett karján kisbabával. Nagyon sovány volt, láthatóan 
fáradt és ruhája is kopott. 
Panov apó nézte-nézte, azután odaszólt neki: „Jöjjön be és mele-
gedjen meg egy kicsit!” A nő meglepődve tekintett fel és el akart 
szaladni, de azután meglátta, hogyan ragyog az öreg suszter szeme 
kis kerek szemüvege mögött. 
„Nagyon kedves magától.” – mondta az asszony, miközben Panov 
apó félreállt, hogy bemehessen a kis műhelybe. Az öreg csak meg-
rántotta a vállát. „Ugyan, szóra sem érdemes!” – felelte. „Csak 
láttam, hogy nagyon át lehet fázva. Messzire megy?” 
„A szomszéd faluba.” – válaszolta az asszony. „Még vagy hat ki-
lométer. Tudja, lent laktam a malomnál, de nincs pénzem a lakbér-
re, ezért el kellett jönnöm. Most az unokatestvéremhez megyek, 
hátha befogad, mert nincs férjem.” Az asszony bement és megállt 
a kályha mellett. Panov apó karjába vette a kisgyermeket. „Megkí-
nálhatom egy kis levessel és kenyérrel?” – kérdezte. De az asszony 
büszkén elutasította. „Akkor legalább fogadjon el egy kis tejet a 
gyermek számára!” – mondta. „Meglangyosítom a tűzhelyen. Ne 
aggódjon,” – ragyogtak az öregember szemei – „nekem is voltak 
gyermekeim.” A kicsi csuklott egyet és vidáman rugdalózott a 
lábával. „Bizony, bizony.” – mondta Panov apó a fejét csóválva. 
–„Szegény kicsikének nincs is cipője.” „Nincs miből vegyek.” – 
mondta keserűen az asszony. 
Miközben Panov apó a gyermeket etette, támadt egy gondolata. 
El akarta hessegetni, – de csak visszajött. A doboz a polcon. Az 
a pár cipő, amelyet oly sok évvel ezelőtt készített, talán jó lenne 
ennek a kis csöppségnek. Így Panov apó elővette a kis cipőket és 
felhúzta a gyermek lábára. Pont rá illett. Tökéletes, – mintha csak 
ráöntötték volna! 
„Fogadja el ezt a pár cipőt!” – mondta kedvesen. Az asszony na-
gyon örült. -„Hogyan hálálhatnám meg?” – kiáltott fel. 
De Panov apó már nem is hallotta. Aggódva tekintett ki az abla-
kon. Csak nem ment el Jézus míg ő a gyermeket etette? -„Valami 
baj van?” – kérdezte együttérzően az asszony. „Hallott már Jé-
zusról, aki karácsonykor született?” – válaszolt a suszter egy kér-
déssel. Az asszony bólintott. „Ma el fog jönni.” – mondta Panov 
apó – „Megígérte.” És elmesélte az álmát, ha egyáltalán álom volt. 
Az asszony figyelmesen hallgatta, míg be nem fejezte a történetet. 
Úgy nézett, mint aki nem egészen hiszi, amit hallott; de azért ked-
vesen megveregette az öregember vállát és így szólt: „Remélem, 
valóra válik az álma. Igazán megérdemli, hiszen olyan kedves volt 
hozzám és a gyermekhez!” És az asszony folytatta útját. Panov 
apó bezárta mögötte az ajtót. Melegített magának egy nagy adag 
káposztalevest a tűzhelyen, és újra elfoglalta helyét az ablaknál. 
Teltek az órák és az utcán jöttek-mentek az emberek. Panov apó 
jól megnézett mindenkit, de Jézus nem jött el. Ekkor nagy ijedtség 
fogta el. Talán Jézus eljött, de ő nem ismerte fel? Vagy addig ha-
ladt el az utcán, míg ő a tüzet piszkálta vagy a levesét melegítette 
és egy pillanatra elfordult? Az öreg suszter nem tudott tovább nyu-
godtan ülni. Odament az ajtóhoz, hogy még egyszer szétnézzen. 
Mindenféle emberek jöttek: gyermekek, idősek, koldusok, nagy-
anyók, vidám és mogorva emberek; némelyekre rámosolygott, 
másoknak bólintott, a koldusoknak, pedig egy pár fillért, vagy egy 
darab kenyeret adott. De Jézus nem jött. 
Leszállt az este, mindent elborított a decemberi köd. Az öreg susz-
ter szomorúan meggyújtotta az olajlámpást és fáradtan ült le fonott 
kosárszékébe. Elővette a könyvet, de olyan nehéz volt a szíve és 
a szeme is annyira fáradt, hogy nem tudta kibetűzni a szavakat. 
„Csak álom volt az egész.” – mondta magában szomorúan. „Olyan 
nagyon hinni akartam benne; annyira vártam, hogy eljöjjön.” 
Két hatalmas könnycsepp gyűlt össze a szeme sarkában és legör-
dült az arcán. Hirtelen úgy tűnt, mintha valaki lett volna a szobában. 
Panov apó könnyein keresztül egy sor embert látott áthaladni a kis 
szobán. Ott volt az utcaseprő, az asszony kisgyermekével – min-
denki, akit látott, vagy akivel beszélgetett aznap. Ahogy elhaladtak 
mellette, suttogva azt kérdezték. „Nem láttál engem Panov apó? 
Nem láttál?” „Ki vagy?” – kiáltott fel az öreg suszter és nehézkesen 
felállt, a székből. „Ki vagy? Kérlek, mondd meg!” Azután ugyan-
azt a hangot hallotta, mint előző este, bár hogy honnan jött nem tud-
ta volna megmondani. „Éheztem, és ennem adtál, szomjaztam, és 
innom adtál, jövevény voltam és befogadtál. Miközben ezeken az 
embereken segítettél, – velem tetted azt.” Majd megint teljes csend 
lett. A könnyek felszáradtak az öregember szeméből. „Bizony, bi-
zony!” – mondta lassan Panov apó, ősz bajuszát pödörgetve. „Hát, 
mégiscsak eljött!” Elgondolkodva bólogatott. Majd elmosolyodott 
és szeme újra ragyogott, kis kerek szemüvege mögött.

(Ruben Saillens meséjét átdolgozta
Lev Tolsztoj)

Haven:
Néhány szó csupán

Az est…mit kétségbe esve várnak néhányan
ne oly képet fessen az élet-lapon

mi árnyként lengi körül szíveteket!
BÉKE…BOLDOGSÁG…SZERETET, s a SZERELEM legyen

mi érzés és kötelék, nem szorítva lelkeket… 
Ez legyen a mindennap… 

szabadságként élve meg képeket.
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MŰSORA JÁNLAT
december 21-től  27-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, 10.50 
Poggyász, 14.15 27 idegen 
igen (amer.), 16.20 Colum-
bo (amer.), 18.00 Tények, 
18.55 Tények plusz , 19.55 
Avatar (amer.), 23.25 A 
védelmező (amer.), 2.20 
X-Men (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 12.15 
Édesítő, 13.00 XXI. szá-
zad, 14.15 Jóf iúk (ma-
gyar), 15.30 Egy boltkó-
ros naplója (amer.), 18.00 
Híradó, 19.00 Fókusz 
plusz , 20.20 Robin Hood 
(amer.), 22.35 Dzsungel 
(amer.-ausz t rál) 

RTL II
11.0 0  Bí z z  a  s z e r e l e m -
b e n  (a m e r.) ,  12 . 55  A  l e -
ko p t a t h a t a t l a n  (a m e r.) , 
14 . 50  Pa d d i n g t o n  2 . 
(a m e r.) ,  17.0 0  B a z i  n a g y 
gö r ög  l a g z i  2 .  (a m e r.) , 
18 . 50  Me s e a u t ó  (m a -
g y a r) ,  21.0 0  Sh owd e r 
K lu b  b e mu t a t j a ,  23.10 
He t e d i k  (a m e r.)

M2
12.35 Pom-Pom meséi, 
14.10 Póló, 14.20 A kis 
herceg, 16.35 Lilo és 
St itch, 17.25 Kacsamesék, 
18.15 Belle és Sébast ien 
(f rancia), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.05 Én va-
gyok it t , 22.45 A vörös 
ajtó (olasz), 0.50 Anita és 
én (angol)

Duna tv
10.25 Család-barát , 13.10 
Jó ebédhez szól a nóta , 
13.40 A kalandor és a lady 
(angol), 14.35 Doc Mar t in 
(angol), 15.30 Hintónjáró 
szerelem (magyar), 17.00 
Gasz t  ro an gyal, 18.00 
Híradó, 18.40 Szeren-
cseszombat, 19.40 Aludj 
csak, én álmodom (amer.), 
21.30 Karácsonyi álmok 
2. ( lengyel), 0.15 Bagi-
Nacsa Orfeuma

Duna World
11.20 Egy tál lencse (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 13.15 
Kodály-est , 14.20 Család-
barát , 15.55 Hagyaték, 
16.25 Színe-java, 17.20 
Most a Buday!, 20.00 Do-
kuzóna, 21.35 Bagi-Nacsa 
Orfeuma, 22.55 Legen-
daválogatás, 0.00 Opera 
Café

Pozsony 1
12.35 A test  t i tkai ,  13.40 
Az év sportolója ,  15.45 
G ra nd Hotel  (spa nyol) , 
17.50 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 tkai ,  21.40 Talk-
show, 23.30 Poi rot  (a n-
gol) ,  0 .20 Rej te t t  ident i -
tás  (amer.)
Pozsony 2
12.50 Biatlon, 14.00 EL 
magazin, 14.50 Biatlon, 
15.55 A kék bolygó, 18.20 
Labdarúgás, 20.35 Őran-
gyalok, 21.05 Hogo fogo 
Homolka (cseh), 22.25 
Viharban (dán), 23.20 
Gesharim Híd

Markíza tv 
6.00 Tom és Jerry kaland-
jai, 6.55 Az igazi télapó 
(amer.), 10.10 Télbratyó 
(amer.), 12.20 Csillagpor 
(amer.), 14.55 Mesék Em-
mának (cseh), 17.15 Sh-
rek (amer.), 19.00 Híradó, 
20.30 Harry Potter és a 
bölcsek köve (amer.), 23.35 
Négy karácsony (amer.), 
1.05 A sárkány menyasszo-
nya (amer.)

JOJ TV
6 .10  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 .) , 
7. 0 0  S z ü n i d ő ,  9 . 4 0 
N á l u n k ,  11 . 0 5  K e d -
v e n c e k ,  11 . 5 0  K a r á -
c s o n y i  m e s é k  (a m e r .) , 
13 . 5 0  A  m a g á n y o s  l o -
v a s  (a m e r .) ,  17. 0 0  J é g -
k o r s z a k  (a m e r .) ,  19. 0 0 
K r i m i ,  19. 3 0  H í r a d ó , 
2 0 . 35  R e s z k e s s e t e k , 
b e t ö r ő k !  (a m e r .) ,  2 2 . 5 0 
Té l a p ó  2 .  (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, 
10.55 Több,  m i nt  t e s tőr, 
12 .30 Épí t kezők ,  13.35 A 
Pál  u t ca i  f iú k (mag ya r-
a mer.) ,  15.55 Kőag y 
őr nag y (a mer.) ,  18 .0 0 
Tények ,  18.50 Catch!  – 
úg y is  u tolé r lek!,  21.0 0 
A z u tol só boszorká ny va-
d ász (a mer.) ,  23.20 X-
Men (a mer.) ,  2 .15 Dél i -
báb (mag ya r- sz lová k)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 12.15 
Csil lagkutyabaj (amer.), 
13.40 Hókölykök (amer.), 
15.40 Egy bogár élete 
(amer.), 18.00 Híradó, 
19.00 A szépség és a 
szörnyeteg (amer.), 21.45 
Apád, anyád idejöj jön! 
(amer.), 1.20 Robin Hood 
(amer.)

RTL II
10.30 A lekoptathatat-
lan (amer.), 12.25 Pad-
dington 2. (amer.), 14.45 
Bazi nagy görög lagzi 2. 
(amer.), 16.40 Meseautó 
(magyar), 18.50 A Show-
der Klub bemutat ja , 21.00 
Egy k is szívesség (amer.), 
1.55 A Vaslady (amer.)

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, 
20.15 Violet ta (argent in), 
21.10 Tökéletesen töké-
letlenek (kanadai), 23.45 
Édes anyanyelvünk

Duna tv
12 .55 Jó ebéd hez szól 
a  nót a ,  13.15 Ha nu ka , 
14.55 Édes a nya nyel -
v ü n k ,  15.05 A leá ny vá r i 
boszorká ny (mag ya r) , 
16.30 Hog y vol t?,  17.25 
Borbás Ma rcsi  sza kács -
köny ve ,  18.45 Csa lád i 
kör,  19.45 Mag ya ror-
szág ,  sze re t lek!,  21.20 
K a rácsony i  va káció 
(a mer.)

Duna World
8.25 Ö nök ké r t ék ,  13.20 
Sz ivá r vá ny havasá n , 
14.15 A nag yok ,  15.45 
Hag yaték ,  16.20 Sz í-
ne -java ,  17.15 Most 
a  Bud ay!,  17.40 Édes 
a nya nyelv ü n k ,  18.55 Ö t 
kont i nens ,  19.25 Sze -
rel mes f öld rajz ,  20.0 0 
Gasz t roa ng ya l ,  21.35 
Ja nus (mag ya r) ,  22 .55 
Hog y vol t?

Pozsony 1
12 .25 K a rácsony i  ének 
(a ngol) ,  13.50 Poi rot 
(a ngol) ,  15.35 A ra ny-
idők ,  16.45 A réz torony 
(sz lová k),  18.15 A kony-
há m t i t ka ,  19.0 0 Hí r adó, 
20.30 Má r ia  Te réz ia 
( kopr.) ,  23.55 Poi rot  (a n-
gol)

Pozsony 2
13.15 Műlesi k lá s ,  14.10 
Biat lon ,  15.15 Jég ko -
rong,  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 .25 Ha rco -
sok (f r a nc ia)

Markíza tv
9.40 Karácsonyi fogada-
lom (amer.), 11.20 Shrek 
(amer.), 13.00 Chart Show, 
15.10 Négy karácsony 
(amer.), 16.50 A sárkány 
menyasszonya (orosz), 
19.00 Híradó, 20.30 Hófe-
hérke és a vadász (amer.), 
23.00 Herceg karácsonyra 
(amer.)

,JOJ TV
10.00 Vakáció (amer.), 
13.00 Varázslatos ka rá-
csony (amer.),  15.10 A 
herceg és a t ündér (cseh), 
16.50 Ne v iccelj  az ör-
döggel! (cseh),  19.00 K r i-
mi ,  19.30 Hí radó, 20.35 
A heted ik men nyország, 
22.40 A v iskó (amer.)

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, 9.35 Hon-
nan tudod? (amer.), 12.15 
Jégkorszak (amer.), 13.55 
Hupikék tör pikék (amer.), 
16.10 Shrek (amer.), 18.00 
Tények, 19.25 Meg jöt t 
apuci! (amer.), 21.30 Ke-
gyenc fegyenc (amer.), 
23.55 X-Men (amer.)

RTL Klub
6.00 Reggeli, 11.50 Apja, 
f ia , unokája (amer.), 12.50 
Konyhafőnök VIP, 15.15 
Marley meg én (amer.), 
18.00 Híradó, 18.50 Fó-
kusz, 19.25 Gólyák 
(amer.), 21.25 I lyen az élet 
(amer.), 0.05 Marley meg 
én (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, 23.40 Showder 
Klub

M2
12 .0 0 Buckó,  12 .35 Apol-
lo  é s  a  csod aboga ra k , 
13.0 0 Ma nó Benő,  14.15 
Erdei  t e sók ,  14.30 Hét-
sze r szép (német) ,  15.30 
Hósá rká ny (cseh),  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.) ,  21.10 
Á kos – D upla A réna 
2018,  22 .50 Ba rabás Lő -
r i nc Q u a r t e t ,  23.45 Vio -
le t t a  (a rgent i n)

Duna tv
12.55 Jamie vidéki konyhá-
ja, 13.50 Jamie olasz kará-
csonya, 14.45 A rejtelmes 
sziget (angol), 16.20 Rex, 
a kölyökfelügyelő (né-
met), 18.00 Híradó, 18.45 
Csillaghercegnő (norvég), 
20.05 Szerelem a végzeten 
(angol), 21.40 Karácsony 
előtt (magyar), 21.55 Szent 
Ferenc: Francesco (tévé-
f ilm), 23.30 Hogy volt? 

Duna World
11.10 A tanú (magyar), 13.20 
Roma magazin, 13.50 Domo-
vina, 14.25 János vitéz (ma-
gyar), 15.45 Életkor, 16.10 
Magyar krónika, 16.45 Öt 
kontines 17.15 Ízőrzők, 17.50 
Ízőrzők, 18.30 Itthon vagy!, 
18.55 Négy évszak a Hor-
tobágyon: Nyár, 19.15 Nó-
tacsokor, 20.00 Hogy volt?, 
21.35 Mindenből egy van, 
22.35 Ridikül, 0.00 Rejté-
lyes XX. század

Pozsony 1
13.15 Gr imm mesék, 16.10 
Hókirálynő (német), 17.40 
Lány sepr űnyélen (cseh), 
19.00 Híradó, 20.30 Ve-
led szép az élet (cseh), 
21.55 A csodák éjszakája 
2. ( lengyel), 23.40 A réz 
torony (szlovák)

Pozsony 2
9.50 Mesék, 13.55 A ma-
darak vándorlása , 15.30 
Karácsonyi hangverseny, 
19.10 Est i mese, 19.50 Hí-
rek, 20.10 Dokumentum-
f i lm, 21.20 Jánošík 300 
után, 22.50 Geshar im Híd

Markíza tv
11.20 Sárkányszív (amer.), 
13.10 Az igazi lovag 
(cseh), 14.50 Megaagy 
(amer.), 16.35 Hófehér-
ke és a vadász (amer.), 
19.00 Híradó, 20.30 Hotel 
Transylvánia 2. (amer.), 
22.05 Halálos fegyver 4. 
(amer.), 0.30 Csil lagpor 
(amer.)

JOJ TV
12.30 Johnny English visz-
szatér (amer.), 15.00 Északi 
sark (kanadai), 16.50 Ri-
gócsőr királyfi (szlovák), 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Reszkessetek, be-
törők! 2. (amer.), 23.00 
Krampusz: Menj az ör-
dögbe! (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
7.25 Kőkemény család 
(amer.), 9.45 Bunyó ka-
rácsonyra (olasz), 12.10 
Jégkorszak 2. (amer.), 
13.55 Hupikék törpikék 
2. (amer.), 16.10 Shrek 
2. (amer.), 18.00 Tények, 
18.40 Megjött apuci! 2. 
(amer.), 20.35 Reszkesse-
tek, betörők! (amer.), 22.30 
Igazából szerelem (amer.), 
1.20 Forrest Gump (amer.)

RTL Klub
6.40 Kölyökklub, 11.50 
Karácsonyi történet 2. 
(amer.), 13.45 Mikulás ha-
verok (amer.), 15.45 Den-
nis, a komisz (amer.), 18.00 
Híradó, 19.00 Coco (amer.), 
21.10 Hamupipőke (amer.), 
23.20 Szerelmünk lapjai 
(amer.), 2.10 Karácsonyi 
történet 2. (amer.)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 
12.30 Segítség, bajban va-
gyok!, 13.30 A gyanú ár-
nyékában, 15.00 Showder 
Klub, 16.10 Őr ült , d i l is 
szerelem (amer.), 18.30 A 
hülye szív (német), 20.45 
Szemfényvesz tők (amer.), 
23.00 Újra ot thon (amer.)

M2
12 .0 0 Buckó,  12 .35 Apol-
lo  é s  a  csod aboga ra k , 
13.0 0 Ma nó Benő,  14.15 
Erdei  t e sók ,  14.30 Hét-
sze r szép (német) ,  15.30 
Hósá rká ny (cseh),  17.25 
D r.  Plü ss i ,  18 .10 Tig r i s 
é s  Mic i mackó,  19.15 Dó -
ze rék ,  20.15 Pa lya Bea 
– ka rácsony i  a k usz t i k , 
21.25 K a rácsony i  ha ra ng 
(a ngol) ,  23.0 0 A k usz t i k : 
Pá l  Dénes

Duna tv
12.50 Univerzum, 13.35 
Fehér karácsony (angol), 
14.55 Rejtelmes sziget (an-
gol), 16.15 A kölyök (an-
gol), 17.10 Önök kérték, 
18.00 Híradó, 18.40 Lili 
boszi megmenti a kará-
csonyt (német), 20.15 Tél-
apu (amer.), 21.50 Szent Fe-
renc: Francesco (tévéfilm)

Duna World
11.15 Béketárgyalás, avagy az 
évszázad csütörtökig tart (ma-
gyar), 13.15 Nemzetiségi ma-
gazinok, 14.15 Rózsa Sándor 
(magyar), 15.00 Jázminillatú 
karácsony, 16.00 Szerelmes 
földrajz, 16.30 Térkép, 17.05 
Ízőrzők, 18.15 Itthon vagy!, 
18.55 Vad Balaton, 19.50 
Mennyből az angyal, 21.05 
Karácsonyi éjszakai mise, 
22.50 Téli virágzás (magyar)

Pozsony 1
13.10 A gyermek, ak it 
Jézusnak hívnak (kopr.), 
14.50 Gr imm mesék, 
15.55 Mesef i lm, 17.15 Ka-
rácsonyi ostya, 19.45 A 
varázs kő (szlovák), 21.10 
A büszke hercegnő (cseh), 
1.00 Éjfél i mise

Pozsony 2
12.20 Har isnyás Pippi, 
15.35 Nők törvénye (szlo -
vák), 18.00 Est i mese, 
20.15 Ünnepi szavak, 
20.25 A kisbor jú (szlo-
vák), 21.30 Asszony a 
völgyből (szlovák), 22.35 
Talkshow

Markíza tv
10.25 Hófehérke és a vadász 
(amer.), 14.20 Harry Potter és 
a bölcsek köve (amer.), 17.00 
Holle anyó (szlovák), 18.45 
Apukák, 19.00 Fagyocska 
(orosz), 20.30 Kuckók (cseh), 
23.00 Hamupipőke (amer.)

JOJ TV
11.20 Ne viccelj az ördög-
gel! (cseh), 12.45 Kará-
csonyi k ívánság (amer.), 
14.10 Jégkorszak (amer.), 
15.55 Reszkessetek, betö-
rők! (amer.), 17.30 A jég 
királysága (amer.), 19.00 
Három mogyoró Hamu-
pipőkének (kopr.), 20.00 
Volt egyszer egy k i rály 
(cseh), 22.00 Kandráčék

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
11.50 Jégkorszak 3. (amer.), 
13.50 Reszkessetek, betö-
rők! (amer.), 16.10 Harma-
dik Shrek (amer.), 18.00 Té-
nyek, 18.40 Énekelj! (amer.), 
20.45 Reszkessetek, betörők! 
2. (amer.), 22.55 A pláza ásza 
(amer.), 0.45 Csillagainkban 
a hiba (amer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 8.45 
Gólyák (amer.), 10.45 
A szépség és a szörnye-
teg (amer.), 13.25 Úton 
hazafelé (amer.), 15.20 
Télbratyó (amer.), 18.00 
Híradó, 19.00 Szörny Rt. 
(amer.), 20.55 Gorilla bá-
csi (amer.), 22.55 Ház a 
tónál (amer.), 1.10 Ilyen 
az élet (amer.)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 
13.45 A gyanú árnyéká-
ban, 14.45 Showder Klub, 
15.55 Az a hülye szív 
(német), 18.10 Szemfény-
vesz tők (amer.), 23.00 Le -
győzhetetlen (amer.), 1.00 
Újra ot thon (amer.)

M2
10.35 A nagy ho-ho-ho hor-
gász, 10.40 A kockásfülű 
nyúl, 11.45 Mama-mackók, 
12.00 Buckó, 12.20 Apolló 
és a csodabogarak, 13.00 
Manó Benő, 13.45 Sam-
my és barátai, 14.15 Erdei 
tesók, 15.30 Micimackó 
(angol), 17.00 Szófia her-
cegnő, 17.25 Kutyapajtik, 
18.10 Tigris és Micimackó, 
18.50 Alvin és a móku-
sok, 19.15 Dózerkék, 20.15 
Akusztik: Margaret Island, 
21.20 Apák és lányaik (an-
gol), 23.15 Little G Weevil, 
0.05 Jazz Akusztik: Tóth 
Vera Quartet)

Duna tv
11.00 Karácsonyi refor-
mátus istentisztelet, 12.00 
Kapcsoljuk Rómát!, 12.45 
Univerzum, 13.30 Pinok-
kió (olasz), 15.10 Cirmos 
karácsony (angol), 16.40 
Aranyláz (játékfilm), 18.00 
Híradó, 18.45 Pixy, a kará-
csonyi manó (dán), 20.30 
Télapu 2. (amer.), 22.15 
Szent Pál (magyar), 23.45 
Kormorán – Angyalok éne-
kei koncert, 0.50 Hogy 
volt?

Duna World
11.40 Csata a hóban (ma-
gyar), 13.20 Horvát krónika, 
14.20 Rózsa Sándor (magyar), 
15.10 Parlamenti gyermekka-
rácsony, 15.50 Magyar gaz-
da, 16.15 Noé barátai, 16.45 
Novum, 17.15 Ízőrzők, 17.50 
Ízőrzők, 18.30 Négy évszak a 
Hortobágyon: tél, 19.30 Ma-
gyarország, szeretlek!, 21.35 
Zenés esték, 22.30 Válaszút 
vándora

Pozsony 1
12.25 A gyermek, ak it 
Jézusnak hívnak, 14.45 
Gr imm mesék, 15.45 Ve-
led szép az élet , 17.15 A 
bakó (szlovák), 19.00 Hír-
adó, 20.30 A ki rálylány 
és fele k i rálysága (cseh), 
22.05 Csodákkal tel i éj-
szaka 3. ( lengyel)

Pozsony 2
12.20 Harisnyás Pippi, 16.35 
Rozmaring, 18.30 Esti mese, 
20.00 Ünnepi szavak, 20.10 
Az isteni Florence (angol), 
22.00 A Bécsi Filharmoniku-
sok hangversenye 

Markíza tv
11.10 Apukák, 11.30 Hol-
le anyó (szlovák), 13.10 
Kuckók (cseh), 15.30 Hó-
fehérke (amer.), 17.20 
Hercegnő arany csi l laggal 
a homlokán (cseh), 19.00 
Híradó, 20.30 A vázsdada 
(amer.), 22.20 Királyi ka-
rácsony (amer.)

JOJ TV
12.50 A herceg és a pincérlány 
(amer.), 14.30 Reszkessetek, 
betörők! 2. (amer.), 16.55 
Elvarázsolva (amer.), 19.00 
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 
Az utolsó lovag (orosz), 22.50 
Henry naplója (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
9.15 Az utolsó vakáció 
(amer.), 11.40 Jégkorszak 4. 
(amer.), 13.25 Reszkessetek, 
betörők! 2. (amer.), 16.10 
Shrek a vége, fuss el véle! 
(amer.), 18.00 Tények, 18.40 
Bazi nagy francia lagzik 2. 
(francia), 20.40 Reszkes-
setek, betörők! 3. (amer.), 
22.30 A pláza ásza Vegasban 
(amer.), 0.25 Az útvesztő 
(amer.)

RTL Klub
9.30 Karácsony újratöltve 
(amer.), 11.10 Coco (amer.), 
13.20 Úton hazafelé 2. 
(amer.), 15.20 A barátságos 
óriás (amer.), 18.00 Hír-
adó, 19.00 Szörny Egyetem 
(amer.), 21.05 Rossz anyák 
karácsonya (amer.), 23.20 
Szerelem a sokadik látás-
ra (amer.), 1.40 Karácsony 
(amer.) 

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 12.45 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.45 A gyanú árnyékában, 
14.45 Showder Klub, 15.55 
Delfines kaland (amer.), 
18.15 Szemfényvesztők 
(amer.), 20.50 Last Vegas 
(amer.), 23.00 Alibi.com 
(francia), 0.55 Csak a teste-
den át! (amer.) 

M2
12.20 Apollo és a csodaboga-
rak, 12.50 Hetedhét kaland, 
13.10 Manó Benő, 13.45 
Sammy és barátai, 14.00 Er-
dei tesók, 14.30 Klasszikus 
mesék, 15.30 A kis hableány 
(angol), 17.25 Kutyapajtik, 
17.45 Tigris és Micimackó, 
19.25 Apollo és a csodaboga-
rak, 20.15 Akusztik: Legen-
dák – Bangó Margit, 21.20 
Good Will Hunting (angol), 
23.30 Akusztik: Demjén Fe-
renc, 0.55 No Limit (francia)

Duna tv
13.45 Univerzum, 14.40 
Mázli, a csodakutya (an-
gol), 16.15 Királylány a 
feleségem (f rancia), 18.00 
Híradó, 18.45 Pixy, a ka-
rácsonyi manó visszatér 
(dán), 20.15 Télapu 3. 
(angol), 21.55 Szent Pál, 
23.35 Kormorán – Angya-
lok énekei koncer t , 0.35 A 
szentképek festője

Duna World
11.25 Szappanbuborék 
(magyar), 13.20 Nem-
zet iségi magazin, 14.20 
Rózsa Sándor (magyar), 
15.15 Grand Pr ix, 15.40 
Kék bolygó, 16.05 Opera 
Café, 17.10 Ízőrzők, 18.25 
It thon vagy!, 20.00 Sze -
nes Iván í r ta , 21.35 Zenés 
esték

Pozsony 1
12.55 A gyermek, ak it 
Jézusnak hívnak, 14.35 
Gr imm mesék, 15.35 
Az Úr angyala (cseh), 
17.10 Švejk, a derék ka-
tona (cseh), 19.00 Hír-
adó, 20.30 Az ördögi tol l 
(cseh), 22.05 Szerelem 
Lappföldön (f rancia), 
23.40 A bakó (szlovák)

Pozsony 2
12.05 Harisnyás Pippi, 15.50 
A manó (szlovák), 17.00 
Szlovák Betlehem, 18.30 
Esti mese, 18.45 Jégkorong, 
21.55 Kubo (szlovák), 23.10 
Hangverseny

Markíza tv
8.50 Hamupipőke (amer.), 
12.15 Karácsonyi kívánság 
(amer.), 13.45 Pokoli herceg-
nő (cseh), 15.40 Fagyocska 
(orosz), 17.20 Hotel Transyl-
vánia (amer.), 19.00 Híradó, 
20.30 Aki szeretett téged 
(cseh), 22.20 Észak utolsó 
királya (kopr.), 0.10 Parker 
(amer.)

JOJ TV
11.25 Taxi 3. (francia), 13.00 
A tökéletes csók (amer.), 
14.25 Utazás Oz birodal-
mába (amer.), 17.10 Három 
mogyoró Hamupipőkének 
(kopr.), 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 101 kiskutya 
(amer.), 22.30 Vadházasság 
(amer.)

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
12.20 Apollo és a csoda-
bogarak, 12.50 Hetedhét 
kaland, 13.10 Manó Benő, 
13.45 Sammy és barátai, 
14.00 Erdei tesók, 14.30 
Klasszikus mesék, 15.30 A 
7. törpe (német), 17.25 Ku-
tyapajtik, 17.45 Tigris és 
Micimackó, 19.25 Apollo és 
a csodabogarak, 20.15 Szü-
letett szinglik (amer.), 21.10 
Bagossy Brothers Company, 
22.05 Szellemekkel suttogó 
(angol)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól 
a nóta , 13.20 Timber, a 
kincskereső csodakutya 
(angol), 14.50 Fekete vá-
ros (magyar), 15.55 A pá-
r izsi Not re-Dame, 18.45 
Pizsamapar t i (svéd), 
20.10 Londoni randevú 
(angol), 21.40 A mennyor-
szágot válasz tom (olasz), 
23.45 Hazafelé – Balázs 
Fecó koncer t 

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
12.40 Hóemberek (szlo-
vák), 13.05 A szépség és a 
szörnyeteg (amer.), 14.45 
Gr imm mesék, 15.45 Az 
Úr angyala (szlovák), 
17.25 Alázatosan jelen-
tem (cseh), 19.00 Híradó, 
20.30 Már ia Terézia (szlo-
vák), 22.10 A gyógyító 
(német), 0.50 Švejk, a de-
rék katona (cseh)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.50 
Jégkorong, 18.30 Est i 
mese, 19.50 Híradó, 21.10 
Dalok a második emelet-
ről (dán), 22.50 Mesés há-
zam van

Markíza tv
10.30 Mesék, 12.00 Ki-
rályi karácsony (amer.), 
13.40 Hófehérke (amer.), 
15.30 A varázsdada 
(amer.), 17.20 Hogyan 
húzzuk k i a bálna zápfo-
gát (cseh), 19.00 Híradó, 
20.30 Szemfényvesz-
tők (amer.), 22.40 Next 
(amer.)

JOJ TV
9.30 Volt egyszer egy k i-
rály (cseh), 11.05 Kand-
ráčék, 13.00 Eb a t itka 
mindennek (amer.), 14.30 
Az utolsó lovag (orosz), 
17.00 Reszkessetek, betö-
rők! 3. (amer.), 19.00 Kr i-
mi, 19.30 Híradó, 20.35 
Újra ot thon (amer.), 22.40 
Csábítás (amer.)
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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
9.00 A bambanő (amer.), 
11.25 Garf ield 2. (amer.), 
13.10 Madagaszkár 
(amer.), 15.50 Bazi nagy 
f rancia lagzik 2. (f ran-
cia), 18.00 Tények, 18.45 
Indiana Jones és a végzet 
temploma (amer.), 21.10 
Pofázunk és végünk Mi-
amiban (amer.), 23.10 A 
kaptár (amer.)

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 12.20 
Heidi (német), 14.50 Har-
ry Pot ter és a főnix rend-
je (amer.), 18.00 Híradó, 
19.00 Fókusz plusz , 19.30 
Agymanók (amer.), 21.30 
Nekem 8 (amer.), 23.40 
Rossz anyák karácsonya 
(amer.) 

RTL II
10 .0 0  Ö r ök ké  a  c s a jo m 
(a m e r.) ,  12 .10  Té l i  m e s e 
(a m e r.) ,  14 .4 0  D e l f i -
n e s  k a l a n d  (a m e r.) , 
17.0 0  A l i b i . c o m (m a -
g y a r) ,  18 . 50  L a s t  Veg a s 
(a m e r.) ,  21.0 0  C s a k  s z e x 
é s  m á s  s e m m i  (m a g y a r) , 
23.10  A  v a c s o r a  (a m e r.)

M2
12.35 Pom-Pom meséi, 
14.10 Póló, 14.25 Vipo és 
barátai, 14.50 Borsószem 
hercegkisasszony (né -
met), 15.50 Mickey, 20.05 
Est i mese, 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.05 Vesze -
delmes viszonyok (amer.), 
23.15 Akvár ium

Duna tv
10.20 A művészet temp -
lomai, 12.50 Jó ebédhez 
szól a nóta , 13.20 A Sa-
cher Szálló (német), 15.05 
A kalandor és a lady (an-
gol), 15.50 A fekete város 
(magyar), 17.00 Gasz t
ro an gyal, 18.00 Híradó, 
18.40 Szerencseszombat, 
19.40 Foglyok (magyar), 
21.20 Piaf (f rancia), 23.40 
Londoni randevú (angol)

Duna World
11.05 Szerelmi álmok (ma-
gyar), 13.00 Híradó, 14.20 
Rózsa Sándor (magyar), 
15.15 Balázs Elemér 50, 
15.50 Hagyaték, 16.25 
Tusványos 30., 17.25 Most 
a Buday!, 20.00 Doku-
zóna, 21.35 Fábry, 22.55 
Legendaválogatás, 23.55 
Opera Café

Pozsony 1
11.25 Hamupipőke 
(olasz), 14.55 Grimm me-
sék, 16.00 Johanna titka 
(szlovák), 17.25 Mareček, 
kérem a tollat (csehszlo-
vák), 19.00 Híradó, 20.30 
Mária Terézia (szlovák), 
22.10 Mindenki megvan 
(amer.), 23.50 Az orvos-
doktor (német)
Pozsony 2
12.45 FIS-magazin, 13.15 
Alpesi sí Vk, 14.50 Jég-
korong, 18.30 Emil Lön-
nebergből (német), 18.30 
Esti mese, 19.50 Hírek, 
20.10 Őrangyalok, 20.45 
Homolka az akasztófán 
(cseh), 22.15 Viharban 
(dán), 23.15 Zsákutcában

Markíza tv 
6.15 Tom és Jerry kaland-
jai, 9.50 Happy, a f lúgos 
golfos (amer.), 13.15 De-
rült égből szerelem (amer.), 
15.15 Jumanji (amer.), 17.10 
Hogyan küldjük papát a ja-
vítóintézetbe (cseh), 19.00 
Híradó, 20.30 Harry Potter 
és a titkok kamrája (amer.), 
23.25 Öld meg Rómeót! 
(amer.), 1.25 Harckocsi
zászlóalj (cseh)

JOJ TV
7.10  M a n c s  Ő r j á r a t 
( k a n a d a i ) ,  7. 3 0  A  f e -
h é r  k o a l á k  l e g e n d á j a , 
11. 0 5  C s á b í t á s  (a m e r .) , 
1 2 . 5 0  L e b i l i n c s e l ő  k a -
r á c s o n y  (a m e r .) ,  14 . 3 0 
A  l e g s z e b b  a j á n d é k 
(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  h é t  m e s t e r l ö v é s z 
(a m e r .) ,  2 3 . 2 0  A  t e n -
g e r é s z g y a l o g o s  (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 V2a n i máció, 
10.20 Bajos  csajok 
(a mer.) ,  13.25 Mad a -
gasz ká r  2 .  (a mer.) ,  16.15 
D r.  Dol i t t le  2 .  (a mer.) ,  
18 .0 0 Tények ,  18.45 I n -
d ia na Jones é s  a z  u tol só 
keresz t e slovag (a mer.) , 
21.15 Te r m i nátor  (a mer.) , 
23.35 Jég é s  f öld közöt t 
(a mer.)

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.35 
Herkules (amer.), 14.40 
Har ry Pot ter és a halál 
ereklyéi (amer.), 18.00 
Híradó, 19.00 Neveletlen 
hercegnő (amer.), 21.30 
Apácashow (amer.), 23.50 
Tisz ta ügy (amer.)

RTL II
10.10 Hölgy aranyban 
(amer.), 12.15 Egy egye -
sült k i rályság (csehan-
gol), 14.30 A séf (amer.), 
16.55 Legyőzhetetlen  
(amer.), 18.55 Csak szex 
és más semmi (magyar), 
21.00 Atomszőke (amer.), 
23.20 Hét nővér (amer.)

M2
12.35 Pom-Pom meséi, 
13.40 Nicky, Ricky és 
Dicky, 14.20 Vipo és ba-
rátai, 14.50 A csengő
bongó fácska, 15.50 Mic-
key, 18.10 Bibi és Tina 
(német), 20.15 Violet ta 
(argent in), 21.05 Oltár i 
baki (f rancia), 23.45 Édes 
anyanyelvünk

Duna tv
12 .55 Jó ebéd hez szól 
a  nót a ,  13.30 A Sache r 
Szá l ló  (német) ,  15.20 
Un ive r z u m, 16.20 A fe -
kete  vá ros  (mag ya r) ,  
17.25 Borbás Ma rcsi  sza -
kácsköny ve ,  18.45 Hog y 
vol t?,  19.45 Mag ya ror-
szág ,  sze re t lek!,  21.20 
A zok a  csod á la tos  Ba ke r 
f iú k (a mer.)

Duna World
11.35 Sze rel m l i  á l mok 
(mag ya r) ,  14.10 Rózsa 
Sá ndor  (mag ya r) ,  15.05 
Tom i ,  Er v i n é s  a z  i skola , 
16.0 0 Hag yaték ,  17.25 
Most  a  Bud ay!,  17.50 
Édes a nya nyelv ü n k , 
18.55 Ö t  kont i nens , 
19.25 Ha zajá ró,  20.0 0 
Gasz t roa ng ya l ,  21.35 O t t 
legbelü l  d a l  va n ,  22 .40 
Hog y vol t?

Pozsony 1
10.20 A szépség és a ször-
nyeteg (amer.), 11.55 Wen-
dy (német), 13.25 Sastoll 
(szlovák), 15.00 Grimm 
mesék, 16.00 Három élet 
(cseh), 17.20 Hogyan fojt-
suk vízbe Mráček doktort 
(cseh), 19.00 Híradó, 20.30 
Aenne Burda (német), 
23.30 Sastoll (szlovák)

Pozsony 2
12 .45 Műlesi k lá s ,  14.10 
Mű korcsolya ,  15.15 Va -
la k i  va n a z aj tó  mögöt t , 
15.45 A kék bolygó, 
16.40 Fából  kész ü l t  ke -
nyé r,  18.30 Es t i  mese , 
19.50 Hí r adó,  20.10 Je -
len é s  mú lt ,  21.10 A zse -
n iá l i s  ba rá t nő (ola sz), 
22 .10 Sz í n há z i  meg h ívó

Markíza tv
10.15 Sarkköri mentőexpe-
díció (norvég), 12.00 A leg-
szebb karácsonyfa (amer.), 
13.40 Hogyan húzzuk ki a 
bálna zápfogát (cseh), 15.10 
Mamma Mia (amer.), 17.10 
Aki szeretett téged (cseh),  
19.00 Híradó, 20.30 A fel-
áldozhatók (amer.), 22.50 
Túszjátszma (amer.)

,JOJ TV
13.15 M r.  Poppe r  pi ng-
v i nje i  (a mer.) ,  15.0 0 
101 k i sk ut ya (a mer.) , 
17.15 K i lenc éle t  (f r a n -
c ia) ,  19.0 0 K r i m i ,  19.30 
Hí radó,  20.35 Pofá z u n k 
és  védü n k Mia m iba n 
(a mer.) ,  22 .35 Fel kop -
pi nt va (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

RTL+
11.20 Az elveszet t vi-
lág (amer.), 13.20 Nevess 
csak!, 13.50 Mi a vágyad, 
more?, 14.35 ValóVilág, 
15.35 Győzikeshow, 
16.35 Medicopter (német), 
17.40 Cobra 11 (német), 
19.40 Nyerő páros, 21.10 
ValóVilág

RTL Klub
5.20 Kölyökklub, 12.00 
Apja, f ia , unokája (amer.), 
12.45 Galaxis út ikala-
uz stopposoknak (amer.), 
15.10 Har ry Pot ter és a ha-
lál ereklyéi (amer.), 18.00 
Híradó, 18.50 Fókusz, 
19.25 Maci Laci (amer.), 
21.05 Brazilok (magyar), 
23.10 Ha/Ver (amer.), 
1.50 Különleges alakulat 
(amer.)

RTL II
11.45 Hagyjál főzni!, 12.45 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.45 A gyanú árnyékában, 
14.45 Showder Klub, 15.50 
Éjjelnappal Budapest, 
17.00 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.00 Éjjelnappal 
Budapest, 20.15 Showder 
Klub, 22.30 Éjjel-nappal 
Budapest, 23.40 Showder 
Klub

M2
12 .0 0 Buckó,  12 .20 
Apol lo é s  a  csod aboga-
r a k ,  13.0 0 Ma nó Benő, 
14.30 Csi z más ka n -
dú r   (német) ,  15.30 Ni l s 
Holge r sson ,  17.0 0 Dis -
ney ju n ior,  20.15 Sz ü-
le t e t t  sz i ng l i k  (a mer.) , 
21.10 Eg y k ivé tele s  nap 
(ola sz),  23.45 Ku l i s szá k 
mögöt t

Duna tv
12.55 Jamie vidéki konyhá-
ja, 13.25 A világ egy terí-
tett asztal, 13.55 Magyar-
ország f inom, 14.15 Ünnep 
Acapulcóban (amer.), 15.55 
A fekete város (magyar), 
17.00 A gőz katedrális, 
18.00 Híradó, 18.40 101 
kiskutya (amer.), 20.30 Óz, 
a hatalmas (amer.), 22.45 
Táncterápia (angol)

Duna World
11.10 Fel a fejjel (magyar), 
13.20 Roma magazin, 13.50 
Domovina, 14.20 Rózsa Sán-
dor (magyar), 15.50 Életkor, 
16.10 Magyar krónika, 16.45 
Öt kontines 17.15 Ízőrzők, 
17.50 Ízőrzők, 18.30 Gaszt-
roangyal, 19.25 Nótacsokor, 
20.00 Hogy volt?, 21.35 Sze-
nes Iván szilveszter, 23.30 
Jókedvet kívánunk!

Pozsony 1
9.50 Anna a zöld házból, 
10.40 Wendy (német), 
12.20 Három élet (cseh), 
13.45 A hideg szív (né -
met), 15.10 A legszebb 
mesék (német), 17.35 La 
Tour szín re lép (f rancia), 
19.00 Híradó, 20.30 Bazi 
nagy f rancia lagzi (f ran-
cia), 22.05 A szív hídjai 
(amer.)

Pozsony 2
9.20 Szilvesz ter 1981, 
10.10 A kincsek t itkai (an-
gol), 11.00 Szuperhősök, 
12.25 Szilvesz ter 1966, 
14.40 Jégkorong vb, 21.45 
Szerencsepercek, 21.50 
Loli, a piperkőc, 23.25 
Pavel Hammel 70.

Markíza tv
11.20 Der ült égből szere -
lem (amer.), 13.20 Hogyan 
küldjük papát a javító-
intézetbe (cseh), 15.10 A 
karácsony íze (kanadai), 
16.50 Szemfényvesz tők 
(amer.), 19.00 Híradó, 
20.30 Gunman (amer.), 
22.40 A lejgobb bérgyil-
kos (amer.)

JOJ TV
9.05 Szeplős Max és a kísér-
tetek (csehszlovák), 11.20 
Turbo (amer.), 13.00 Vidám 
új évet, 14.40 Inkognitó, 
16.50 Senki sem tökéletes, 
19.00 Krimi, 19.30 Hírek, 
20.35 Špindl (cseh), 22.40 
Hosszú út lefelé (angol), 
0.45 Sztálingrád (orosz)

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

RTL+
9.20 Knight Rider (amer.), 
11.20 Az elveszett világ 
(amer.), 13.20 Mi a vágyad, 
more?, 14.05 ValóVilág, 
15.05 Győzikshow, 16.05 
Medicopter 117 (német), 
17.10 Cobra 11 (német), 
18.10 Nyerő páros, 21.10 
ValóVilág, 22.00 Emánia

RTL Klub
5.20 Kölyökklub, 7.20 Kü-
lönös varázslat (amer.), 
12.00 Apja, f ia, unokája 
(amer.), 12.55 Bűnvadá-
szok (olasz), 15.35 Nincs 
kettő négy nélkül (olasz), 
21.10 ...és megint dühbe 
jövünk (olasz), 23.40 Az 
utaskísérő (amer.)

RTL II
7.00 Kungfu Panda 
(amer.), 8.00 Pimasz úr 
átcuccol, 9.00 Hagyjál 
főzni!, 11.45 Segítség, 
bajban vagyok!, 12.45 A 
gyanú árnyékában, 15.25 
Showder Klub, 16.30 Se-
gítség, bajban vagyok!, 
18.30 Miről álmodik 
a lány? (amer.), 20.45 
Showder Klub

M2
13.0 0 Ma nó Benő,  14.0 0 
Erdei  t e sók ,  14.30 Sze -
rencsés  Já nos (német) , 
15.30 Ni l s  Holge r sson , 
17.0 0 Disney ju n ior,  
19.15 Dóze rék ,  20.15  
Kul isszá k mögöt t ,  21.0 0 
A k vá r iu m, 0.0 0 Újév i 
köszöntő

Duna tv
8.50 Ez a villa eladó (ma-
gyar), 12.55 Jó ebédhez 
szól a nóta, 13.25 Ízőrzők, 
14.05 A világ egy terített 
asztal, 14.40 Családbarát, 
16.00 A fekete város (ma-
gyar), 16.55 A gőz kated-
rális, 18.00 Híradó, 18.45 
Hogy volt?, 19.35 BagiNa-
csa Orfeuma, 20.35 Fábry-

Duna World
11.15 A lámpás (magyar), 
13.20 Nemzetiségi maga-
zinok, 14.20 Rózsa Sándor 
(magyar), 15.50 Család, 16.15 
Hazajáró, 16.45 Térkép, 17.15 
Ízőrzők, 18.25 Gasztroangyal, 
19.25 Nótacsokor, 20.00 Üdí-
tő, 21.35 Különös Szilveszter, 
22.50 Indul a bakterház (ma-
gyar), 0.00 Himnusz

Pozsony 1
9.35 Mareček, kérem 
a tol lat (cseh), 11.10 
Hogyan fojtsuk vízbe 
Mráček doktor t (cseh), 
12.55 Aranylúd (német), 
13.10 A gyermek, ak it 
Jézusnak hívnak (olasz), 
14.25 A legszebb mesék, 
15.30 Az odaígér t k i rály-
lány (cseh), 17.15 A púpos 
(f rancia), 19.00 Híradó, 
19.30 The Duchon, 20.45 
Szeretlek, Szlovákia!

Pozsony 2
12.00 Élő körkép, 12.30 
Régi szokások, 13.40 Vá-
logatások, 14.50 Junior 
vb, 18.00 Emil Lönne -
bergből (német), 18.30 
Est i mese, 19.55 Ar iana 
Grande londoni koncer t je, 
20.55 Duran Duran, 21.55 
U2 élőben Londonban, 
22.55 Robbie Will iams 
koncer t

Markíza tv
11.00 Szomszédok, 12.55 
Szilveszter a Markízával, 
14.20  Fagyapó (orosz), 
15.50 Asterix és Obelix 
(francia), 17.50 Felvég, al-
vég, 19.00 Híradó, 20.30 
Chart Show, 22.15 Banyadu-
ma 3. (cseh)

JOJ TV
8.25 Mancs őr járat 
(amer.), 10.10 Kilenc élet 
(f rancia), 13.25 Pofázunk 
és végünk Miamiban 
(amer.), 15.30 Inkognitó, 
17.20 Minden, amit sze-
retek, 19.00 Kr imihí r-
adó, 19.30 Híradó, 20.35 
Szilvesz ter i Ingkognitó, 
22.30 Minden, amit sze-
retek

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

RTL+
9.00 Életmentők (amer.), 
11.20 Az elveszett világ 
(amer.), 13.50 Mi a vágyad, 
more?, 14.35 ValóVilág, 
15.35 Győzikshow, 17.40 
Medicopter 117 (német), 
18.35 Cobra 11 (német), 
20.40 Benny Hillshow, 
22.00 ValóVilág

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 8.40 
Maci Laci (amer.), 10.20 
Csak a testeden át! 
(amer.), 12.25 Neveletlen 
hercegnő (amer.), 15.00 
Kincs, ami nincs (olasz), 
18.00 Híradó, 18.50 Kin-
csem (magyar), 22.05 
Bazi nagy görög lagzi 3.  
(amer.), 0.35 Túl nagy 
család (amer.), 3.10 Ügy-
nök játszma (amer.)

RTL II
7.00 Kungfu Panda 
(amer.), 8.00 Vészhelyzet 
(amer.), 9.55 A konyha-
főnök VIP, 10.55 Vacso -
racsata , 12.55 Segítség, 
bajban vagyok!, 13.55 A 
gyanú árnyékában, 14.55 
Showder Klub, 16.00 
Éjjelnappal Budapest , 
22.50 Showder Klub, 0.00 
Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.25 Apolló és a csodabo-
garak, 13.00 Manó Benő, 
13.25 Laura csillaga, 13.45 
Sammy és barátai, 14.00 
Erdei tesók, 15.30 Álla-
ti csetepata (orosz), 17.00 
Disney junior, 18.50 Alvin 
és a mókusok, 19.15 Dó-
zerkék, 20.15 Halott pénz, 
22.00 Akvárium

Duna tv
11.15 Újévi koncert, 13.55 
King Creola (amer.), 15.55 
A fekete város (magyar), 
16.55 A gőz katedrális,  
18.00 Híradó, 18.40 Fogd 
a kezem! (török), 19.35 A 
hegyi doktor (német), 20.35 
Mária Terézia (magyar
cseh)

Duna World
11.45 Százéves asszony  
(magyar), 13.15 Horvát króni-
ka, 14.15 Rózsa Sándor (ma-
gyar), 15.10 Kastélyokkúri-
ák, 15.35 Családbarát, 16.55 
Magyar gazda, 17.20 Mester-
ember, 17.50 Hazajáró, 18.25 
Ízőrzők,  19.35 Nótacsokor, 
20.00 Hogy volt?, 21.40 Régi-
módi történet (magyar), 0.30 
Hetedik kaland

Pozsony 1
9.45 Anna a zöld házból, 
10.30 Újévi ünnepi szent-
mise, 12.00 Ne vegyétek 
el a hercegnőt , 13.00 Új-
évi köszöntő, 13.15 Cso -
dálatos szeretet (szlovák), 
14.30 Gr imm mesék, 
15.35 A hét hollóvá vál-
tozot t f iú (cseh), 17.15 A 
kapitány (f rancia), 19.00 
Híradó, 20.30 Ragan bá-
csi (szlovák), 21.35 Szü-
lőföld (szlovák), 23.20  A 
púpos (f rancia) 

Pozsony 2
9.45 Történelem, 9.50 Akritisz 
királysága, 11.15 Újévi kon-
cert, 14.00 Egy nap a csodá-
latos bolygón, 15.35 Egy év 
falun, 17.25 Vad Szlovákia, 
18.30 Esti mese, 20.00 Fan 
Babjak érsek ünnepi elmélke-
dése, 20.10 Út a lehetetlenbe, 
21.40 A Föld szimfóniája

Markíza tv
11.40 A malom hercegnő-
je 2. (cseh), 14.00 Harry 
Potter és a t itkok kamrája 
(amer.), 17.00 Nanny McP-
hee és a nagy bumm (an-
gol), 19.00 Híradó, 20.30 
Férf ivágyak (cseh), 22.25 
Sivatagi hajsza (amer.), 
0.10 A kihallgatás (amer.)

JOJ TV
7.00 Turbo (amer.), 10.55 
Dínótesó (amer.), 12.30 
Királyi szívek (amer.), 
14.35 Kutyahideg (amer.), 
16.50 Perzsia hercege 
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.30 Kutya egy nap 
(amer.), 22.50 22 Lövés (fran-
cia), 0.55 A vadon foglyai

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

RTL+
9.00 Életmentők (amer.), 
11.20 Az elveszett világ 
(amer.), 13.50 Mi a vágyad, 
more?, 14.35 ValóVilág, 
15.35 Győzikshow, 16.35 
Medicopter 117 (német), 
18.35 Cobra 11 (német), 
20.40 Benny Hillshow, 
22.00 ValóVilág

RTL Klub
6.30 Kölyökklub, 11.55 Bazi 
nagy görög lagzi 2. (amer.), 
14.05 Brazilok (magyar), 
16.00 Az én kis családom 
(török), 17.10 Barátok közt, 
18.00 Híradó, 19.15 Fókusz, 
20.35 Drága örökösök (ma-
gyar), 22.00 Barátok közt, 
23.25 Hurrikán (amer.)

RTL II
10.55 Vacsoracsata, 12.55 
Segítség, bajban vagyok!, 
13.55 A gyanú árnyékában, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjelnappal Budapest, 22.50 
Showder Klub, 0.00 Anyák 
gyöngye (amer.) 

M2
12.25 Apollo és a csoda-
bogarak, 12.50 Hetedhét 
kaland, 13.00 Manó Benő, 
13.45 Sammy és barátai, 
14.00 Erdei tesók, 14.30 A 
három toll (német), 15.30 
Khumbo, 16.50 Loopdidoo, 
17.00 Disney junior, 18.35 
Esti mese, 18.50 Alvin és 
a mókusok, 20.15 Asterix 
 Cézár ajándéka (francia), 
21.40 Szellemekkel suttogó 
(amer.), 23.35 Akusztik

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.50 A hegyi dok-
tor (német), 14.45 Vég-
telen szerelem (török), 
15.45 A fekete város (ma-
gyar), 17.00 A gőz kated-
rál is , 18.00 Híradó, 18.40 
Fogd a kezem! (török), 
19.35 A hegyi doktor (né -
met), 20.30 Már ia Terézia 
(magyarcseh)

Duna World
11.30 A Palika (magyar), 
13.40 Nemzet iségi ma-
gazin, 14.10 I l lényi Ka-
t ica jubileumi koncer t je, 
15.05 Rózsa Sándor (ma-
gyar), 15.55 Kastélyok
kúr iák, 16.30 Kék bolygó, 
16.55 Noé barátai, 17.25 
Szerelmes földrajz , 18.00  
Ízőrzők, 19.15 Nótacso -
kor, 20.00 Szenes Iván 
í r ta , 21.35 A magyar nóta 
belga mestere, 22.30 Min-
denből egy van

Pozsony 1
9.20 Anna a zöld házból, 
10.10 Az el ígér t herceg-
nő (szlovák), 12.10 Vad 
Európa, 12.45 Hat hat tyú 
(német), 14.15 A császár 
új r uhája (német), 15.15 
A t izenkét hónap, 18.10 
Jó társaságban, 19.00 Hír-
adó, 20.30 Ragan bácsi 
(szlovák), 21.35 Élet reva-
lók (f rancia), 23.20 A ka-
pitány (török)

Pozsony 2
12.20 Élet élőben, 13.50 U2 
élőben, 14.50 Idény után, 
15.30 Dokumentumfilm, 
15.55 Akritisz királysága 
(amer.), 17.20 Küzdjön, Jed-
lička úr! (szlovák), 18.30 Esti 
mese, 19.50 Hírek, 20.10 Er-
dei szentélyek, 20.40 Az erdő 
története, 22.15 Gesharim híd

Markíza tv
9.15 Oviapu 2. (amer.), 12.50 
Pókember (amer.), 15.10 Hu-
pikék törpikék (amer.), 17.00 
Banyaduma 3. (cseh), 19.00 
Híradó, 20.30 Kellékfeleség 
(amer.), 22.40 Rendíthetet-
len (amer.), 1.10 Banyaduma 
3. (cseh)

JOJ TV
11.10 1 és 1/2 lovag (német), 
15.00 Reszkessetek, betörők! 
(amer.), 17.00 Kutyabajnok 
(kandai), 19.00 Krimi, 19.30 
Híradó, 20.35 Ó, anyám! 
(amer.), 22.25 Hitman  A 
bérgyilkos (amer.), 0.10 Be-
verly Hilldili  (amer.), 1.40 
A drónok háborúja (amer.), 
3.00 Családi panzió (szlo-
vák)

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

RTL+
9.00 Életmentők (amer.), 
11.20 Az elveszett világ 
(amer.), 13.50 Mi a vágyad, 
more?, 14.35 ValóVilág, 
15.35 Győzikshow, 16.35 
Medicopter 117 (német), 
18.35 Cobra 11 (német), 
20.40 Benny Hillshow, 
22.00 ValóVilág

RTL Klub
6.35 Kölyökklub, 12.20 
Nekem 8 (amer.), 14.20 
Drága örökösök (magyar), 
16.00 Az én k is családom 
(török), 17.10 Barátok 
közt , 18.00 Híradó, 19.15 
Fókusz, 20.35 Drága örö -
kösök (magyar), 22.00 
barátok köz t , 23.25 300 
(amer.)

RTL II
10.55 Vacsoracsata, 12.55 
Segítség, bajban vagyok!, 
14.55 Showder Klub, 16.00 
Éjjelnappal Budapest, 
17.15 Segítség, bajban va-
gyok!, 19.15 Showder Klub, 
21.30 Éjjelnappal Buda-
pest, 22.50 Showder Klub, 
0.00 Anyák gyöngye (amer.)

M2
12.25 Apollo és a csoda-
bogarak, 12.50 Hetedhét 
kaland, 13.00 Manó Benő, 
13.45 Sammy és barátai, 
14.00 Erdei tesók, 14.30 
Klasszikus mesék, 15.30 
Cápi kapitány (német), 17.00 
Disney junior, 19.25 Apollo 
és a csodabogarak, 20.15 As-
terix Britanniában (francia), 
21.40 Akvárium, 22.45 Szel-
lemekkel suttogó (angol)

Duna tv
12.50 Jó ebédhez szól a 
nóta , 13.50 Magyarország 
f inom, 14.05 A hegyi dok-
tor (német), 14.55 Vég-
telen szerelem (török), 
16.05 Már ia Terézia  Eu-
rópa anyósa, 17.00 A gőz 
katedrál is , 18.00 Híradó, 
18.45 Fogd a kezem! (tö -
rök), 19.35 a hegyi doktor 
(német), 20.30 A szépség 
és a szörnyeteg (amer.), 
22.30 Két apának mennyi 
a fele (f rancia)

Duna World
10.50 A gyáva (magyar), 
13.40 Rózsa Sándor (ma-
gyar), 14.55 Családbarát , 
17.30 Kár pát expressz , 
17.55 Ízőrzők, 19.05 It t-
hon vagy!, 19.30 Nótacso -
kor, 21.35 Rózsa Miklós 
a f i lmzenekirály, 22.35  
Mindenből egy van

Pozsony 1
13.10 Vasjankó (szlovák), 
15.35 Szent ivánéji koszo-
r ú (szlovák), 17.15 A ki-
rály szolgálatában (f ran-
cia), 19.00 Híradó, 20.30 
Ragan bácsi  (szlovák), 
21.35 Eszeveszet t esküvő 
(f rancia), 23.25 A ki rály 
szolgálatában (f rancia)

Pozsony 2
11.55 Élő panoráma, 14.05 
A vad Yellowstone, 15.45 
A szlovákiai el it galér i-
ája , 16.00 A Szlovákiai 
Nők Uniója , 17.10 Szil-
vesz ter től vízkeresz t ig, 
18.05 Emli Lonnebergből 
(német), 18.30 Est i mese, 
19.50 Híradó, 20.10 Rög-
tönzöt t szerelem (amer.)

Markíza tv
10.40 Lovagregény 
(amer.), 13.05 Pókember 
2. (amer.), 15.30 Kung 
Fu Panda (amer.), 17.10 
Férf ivágyak (cseh), 19.00 
Híradó, 20.30 Álommeló 
(amer.), 22.35 Godzil la 
(amer.), 1.10 A rendíthe -
tetlen (amer.)

JOJ TV
10.45 Kutyahideg (amer.), 
12.45 Az élet prada nélkül 
(amer.), 14.40 Reszkesse -
tek, betörők! 2. (amer.), 
17.10 A hercegnő és a 
béka (amer.), 19.00 Kr imi, 
19.30 Híradó, 20.35 Vér 
és k incs (amer.), 22.30 
A tengerészgyalogos 3. 
(amer.), 1.35 A dán lány 
(angol)
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Vodicei emlékek

Egy felejthetetlen nyár a horvát Vodicén
az Adriai-tenger egyik legszebb üdülőjében

Az Adriai-tenger horvátországi tengerpartján mindig van mit felfedezni. Minderről volt lehetőségem meggyő-
ződni, ugyanis az idei nyarat az észak-dalmáciai vodicei tengeri üdülőközpontban töltöttünk el. Mivel egy rend-
kívül szép és több kilométer hosszú, nyüzsgő tengeri sétánnyal rendelkezik, ezért úgy emlegetik Vodicét, mint az 
adriai Saint Tropezt és nem véletlenül. Ilyen gazdag és tartalmas, sokszínű éjjeli és nappali életet nem láttunk 
még sehol.
A Vodicei-öbölben már a történelem 
előtti időben is állt település. Rakit-
nica, Mrdakovica, Pišća, Kamena és 
Okit ezek a város határában fekvő 
mai termékeny mezők egykor virág-
zó települések voltak, ahol emberek 
éltek és dolgoztak. A Vodicei mező 
már az ősidőkben is bővelkedett vi-
zekben, földje termékeny volt, ide-
ális hely a letelepedésre. Az itt elő-
került számos lelet bizonyítja, hogy 
itt már a vaskor óta folyamatos élet 
folyt. A dragišići és velika mrdakovi-
cai feltárások során az illírek liburn 
törzséhez tartozó település és teme-
tőjének maradványai kerültek elő 
az i. e. 4. századból. A lelőhely alsó 
részén a nép által Ograđenicának ne-
vezett vízgyűjtő ciszternát találtak, 
mely az esővizet összegyűjtve a la-
kosság ivóvíz szükségletét fedezte. 
Rakitnica mellett a Tri bunar nevű 
helyen római téglaégető kemence 
maradványait találták, közelében 
pedig egy római villagazdaság falai 
kerültek elő. A Srima-öbölben 5. – 6. 
századi ókeresztény bazilika alap-
falai találhatók. A Vodice területén 
előkerült üvegtárgyakból az egész 
egykori Római Birodalom egyik le-
gértékesebb gyűjteményét állították 
össze, mely mindenképpen jelentős 
településről árulkodik. Ezt a telepü-
lést a legtöbb történész az Idősebb 
Plinius által is említett Arausával 
azonosítja. E szó jelentése vízforrás. 
A település idővel terjeszkedett, új 
lakók érkeztek, akik új kultúrákat is 
hoztak magukkal. Pusztulása való-
színűleg a népvándorlással, a pogány 
avarok és szlávok érkezésével van 
összefüggésben.

A mai Vodice határában állt középko-
ri települések (Rakitnica, Mrdakovi-
ca, Pišća, Kamena és Okit) istenfélő 
népe, lakóhelye közelébe templomo-
kat emelt. Így építették fel Mrdako-
vice és Pišće lakói 1298-ban a Szent 
Illés templomot, melynek felszente-
lése azonban csak 1493-ban történt. 
A szomszédos Rakitnicát pedig már 
1251-ben említik, mint a nevezetes 
Šubić család birtokát. Ebben az idő-
ben a mai város területe még gyéren 
lakott volt. Itt kötöttek ki a kereske-
delmi hajók és itt volt a piac. A he-

lyiek főként a terményeiket cserélték 
kézműves termékekre, használati tár-
gyakra. Vodice egy jelentős kinccsel 
is rendelkezett.

A város a nevét a területén lévő leg-
jobb és legtisztább vízforrásokról 
kapta. Évszázadokon át kereskedtek 
a kereskedők a vízzel, eljuttatva azt 
messzi tájakra. Napjainkban is itt van 
a legjobb ivóvíz Horvátországban. 
Magát a várost 1278-ban alapították, 
körülvéve ezt magas védőfalakkal. 
Vodice története dicsően emlékezik 
az 1669-es évre, amikor Ibrahim pasa 
seregeinek is ellenállt a város, hála 
a zadari hajónaszádnak. A várostól 
nem messze a római korabeli ásatá-
sok folynak, hiszen ebben a korban 
is már volt itt település. A város lakói 
gazdagok voltak, hiszen már 1664-
től működik itt a nagy kikötő, ahol 
nemcsak kereskedők hajóztak a világ 

különböző tájaira, hanem a ha-
lászat is közkedvelt volt, s ez 
így van napjainkban is.
A helyi Aquarium vízi múze-
umban 150 fajta halat mutatnak 
be az idelátogatóknak. A város 
szép főtérrel dicsekedhet, ahol 
dominál a kehely formájú há-
borús emlékmű. A sikátoros, 
köves utcák – tele üzletekkel, 
kávézókkal és vendéglőkkel – 
mindenkit elvarázsolnak, nem 
beszélve a belváros elején levő 
a nagy gyümölcs-, zöldség- és 
halpiacról.
Az 1749-ben épült Szent Ke-
reszt Templom nemcsak, mint 
élő templom, de a kultúrát is 
szolgálja rendszeres heti hang-
versenyeivel. A kikötőhöz kö-
zeli kis téren van a hatalmas 
kehely, amely az 1. és 2. vi-
lágháború helyi áldozatainak 
állít emléket. A helyi galériában 
megtekinthetők a város híres 

festője Faust Vrančič (1551-1617) 
európai viszonylatban is ismert fest-
ményei.
Természetesen a tenger az, ami nyá-
ron idevonzza a turisták tízezreit. 
A csaknem 10 km hosszú strandon 
teljes kényelem várja az üdülőket, 
jachting, siklórepülések, búvárkodás 
és sok egyéb meglepetés. A parton 
mindenütt vendéglők, gyorsbüfék, 
fagyizók, kávézók és ajándékboltok 
sorakoznak. A fagylaltok ízei igen 
különlegesek és finomak. Itt a belvá-
ros felé van a strand legszebb part-

szakasza, amely a nemzetközi kék 
zászló kitüntetéssel is dicsekedhet. 
De az üdülőket szolgálják a kisebb és 
nagyobb szállodák és panziók százai. 

Ezek közül kiemelkedik a több éven 
keresztül, szakaszosan épült, két éve 
átadott Olympiasky kilencemeletes 
szálloda, amelynek formája minden-
kit egy hatalmas hajóra emlékeztet. 
Végigjártam a szálloda külső és belső 
tereit, csak csodálni lehet, amit itt lát-
tam. Amikor felvonóval felmentem a 
9. emeleti gyönyörű kávézóba, olyan 
kilátás tárult elém a városra és a ten-
gerre, az itt elterülő szigetre, hogy ezt 
felemelő volt látni. A szálloda mellet-
ti Hacienda kinti vendéglőben van-
nak az itteni híres esti diszkóestek. 
Egész nyáron zajlanak a fesztiválok, 
népi ünnepélyek, ismertek a Vodicei 
Játékok, a sétányon zajló koncertek 
az esténként sejtelmesen kivilágított 
belvárosban, vagy éppen a tengerpar-
ton. Vodice minden szegletében min-
dennap zajos az élet.
Számomra mindig nagyon fontos, 
hogy olyan helyen nyaraljak, ahol 
kulturáltan zajlik az élet, a szórako-
zás. Nem szóltam még a szállodánk-
ról, a Vila Angeli-ről, amely a tenger-
től úgy 350 méterre volt a Miloslav 
Krleža utcában. Az utca névadója 
Horvátország egyik legnagyobb drá-
maírója, akinek egyik színművét jö-
vőre a Jókai Színház is játszani fogja. 
(Itt született Ivo Brešan is, a horvá-
tok legnépszerűbb drámaírója). Csak 
ajánlani tudom ezt a 60-70 férőhe-
lyes szállodát, mert itt igazi családi 
és baráti hangulat volt a vendéglá-
tók és az üdülők között, igazi jó ízű 
reggeliket és vacsorákat kaptunk. A 
dalmát prsut sonka minden nap sze-
repelt az étrendben. A vendéglátóink 
közül kiemelném Ivana Perakot, a 
szálloda ügyvezetőjét és a helyette-
sét, Vlasta Mikulovot. Tőlük tudtam 
meg, hogy az Angeli szálloda első 
tulajdonosa és névadója egy olasz 
származású hajóskapitány volt, az 
ereklyéit, tengerészeti gyűjteményeit 
az előcsarnokban állították ki. Már 
régen új tulajdonosa van a villának 
és a medencével is ellátott kertjének, 
ahol szintén jókat pihentünk. Szép 
élményekkel gazdagodva, kipihenve 
indultunk el hazafelé Vodicéről. Úgy 
búcsúztunk a kedves vendéglátóink-
tól, hogy ide még máskor is szívesen 
visszatérünk.

Dr. Bende István

Vodice impozáns szállodája a kilencemeletes Olympiasky szálloda

A belváros sikátorainak egyike

Radnóti Miklós, Csáth Géza, 
Kaffka Margit

egy győztes kiselőadásban
– avagy a LEGERE Irodalmi Verseny selyés szemmel –
Izgalmas időszakot zártunk le múlt héten. A LEGERE irodalmi vetél-
kedő három hónapot felölelő versenyén alkalmunk nyílt megmozgatni 
az agyunkat és a kreativitásunkat számos módon. Köszönhető ez annak, 
hogy az év elején csapatunk két tagja elhatározta, hogy felveszi a kesz-
tyűt a Felvidék többi iskolájával.
Már csak egy kérdés volt: ki lesz a 
kulcsfontosságú harmadik tag? Egy kis 
töprengés után megkérdeztük a kisze-
melt lányt, Kalmár Annabellát, és nagy 

örömünkre igent mondott! Így alakult 
meg a Selye János Gimnázium legerés 
csapata, az Assum Pullum (amely latin 
kifejezés egyébként sült csirkét jelent). 
Lázasan készültünk a fordulókra, ame-
lyekre főleg Radnóti Miklós, Csáth 
Géza és Kaffka Margit művei közül 
olvastunk néhányat, megbeszéltük, 
ki hogy értelmezte a szövegeket, mi-
ről szólnak az alkotások, mit érdemes 
észben tartani a megmérettetés köze-
ledtével. Ennek ellenére számos buk-
tató nehezítette meg a három fordulón 
való végigjutást (elég a vonatot meg-
említeni, amely reggel 6:34-kor már 
szállította az izgatott versenyzőket Ko-
máromból Nyitra felé). Legyőztük az 
akadályokat, és rendszerint ott ültünk a 
nyitrai egyetem termében. 
Az első két alkalomra tanultunk, ké-
szültünk könyvek és cikkek segítségé-
vel. Azonban a harmadik közeledtével 

a tanárnő emlékeztetett minket: itt már 
egy kiselőadást is össze kell raknunk. 
Az izgalom csak nőtt, ahogy a verseny 
hetéhez értünk. Figyelmünket nagy-

részt az előadás gyakorlá-
sa, szövegeink megtanulá-
sa kötötte le. Örültünk, úgy 
éreztük, jól kigondoltunk 
mindent. 
Eljött a várva várt nap. 
Álmos szemekkel felszáll-
tunk a vonatra, beszélget-
ve, nevetgélve próbáltuk 
oldani a feszültséget. A 
helyszínre érve meglepve 
tudatosítottuk, hogy egy 
csapat sem készült olyan 
jelmezekkel, mint mi… 
Talán ez is hozzásegített a 
sikeres produkcióhoz. Az 
egész nap legstresszesebb 
része az eredményhirde-
tés volt, amikor csapatunk 

egyik tagja sűrűn hangoztatta, hogy ő 
bizony úgy izgul, hogy el fog ájulni. 
Ez nem történt meg, viszont egy fan-
tasztikus dolog igen: előadásunk elég 
igényesnek és kreatívnak minősült ah-
hoz, hogy elnyerje a zsűri tetszését, és 
elhozza nekünk az első helyet a saját 
kategóriájában! Ugyan a feladatlapok-
kal nem tudtunk feljutni a dobogóra, 
6.-ok lettünk a tizennégy csapat közül, 
mégis kicsattanó örömmel indultunk 
haza. Már a Komárom felé vezető úton 
mondogattuk: biztosan jövőre is eljö-
vünk! 
Szeretnénk megköszönni a sok türel-
met és kitartást Fekete (Danczi) An-
namária tanárnőnek, valamint a szó-
rakoztató és agymozgató versenyt a 
LEGERE szervezőinek!

Kalmár Annabella, Kiss Zsóka, 
Zalka Virág,

a Selye János Gimnázium diákjai

Mi lett veled Madárkert?
Örsújfalu egyfajta jellegzetessége volt, hiszen Komárom városrészeként egy 
csodálatos szépségű erdőcskével büszkélkedhetett. Múlt időben kell róla szól-
nunk, ugyanis jóval a vegetációs idő megkezdése után néhány nap alatt kivág-
ták a fákat, a rajtuk fészkelő, és éppen keltető madarakkal együtt, nem szólva 
az evetekről, amelyek napokig keresgélték oduikat. Magyarázattal senki sem 
szolgált, pedig kíváncsiak voltunk arra, hogy ki adott engedélyt a vegetáció 
alatt történő erdőirtásra. Hodek Mária, a manhattani egyetem nyugalmazott 
tanára sokfelé kérdezősködött, érdeklődött, de senki sem tudta bizonyítani, 
hogy a városvezetés, vagy a környezetvédelmi hivatal a fák kivágására kiadott 
volna engedélyt. Az alábbiakban az ő észrevételeit tesszük közzé.

 A kitűzött cél, vagyis a faültetés megtörtént!
A környezetvédelem (beleértve a 
zöld övezeteket is) közügy; egye-
nes összefüggésben van az emberek 
és az élővilág (állatok és növények) 
életminőségével. Mindegy, hogy ki 
hol lakik (a Madárkert szélén vagy a 
falu végén vagy a Klapka téren...) az 
életminősége érintett. Nem véletlenül 
vannak erre vonatkozó szabályozások 
és törvények, melyek mindenkire vo-
natkoznak.
Április 13. óta kizárólag két legitim 
(és összefüggő konkrét) kérdésem van 
az illetékesek felé:
1. Miért volt szükség a Madárkert 
2/3 részének a kiirtására a vegetáci-
ós időszakban?
2. Ki adott erre engedélyt az erdő-
rész bérlő(k)nek?
A mai napig nem kaptam választ, pe-
dig az átláthatóság (transzparencia) 
természetes része kell hogy legyen 
az ilyen közérdekű ügyeknek. Példá-
ul a komáromi polgármesteri hivatal 
honlapján az elmúlt 3 évben sok fa-
kivágással kapcsolatos kérelem és 
engedély hivatalos dokumentumának 
a másolata (részletes információkkal) 
megtalálható. Ezt nevezik átlátható-
ságnak. A Madárkerttel kapcsolatban 
semmiféle információ nincs, mert 
ugyan a város területén van, de nem 
tartozik a döntéshozó körébe.
Marián Molnár képviselő egy hóna-
pokkal ezelőtti megjegyzésben kö-
zölte, hogy az ügy az erdészek hatás-

körébe tartozik. Viszont, az erdészeti 
hivatalos honlapokon sehol nem talál-
tam információt a Madárkertben VE-
GETÁCIÓS(!) IDŐSZAKRA terve-
zett „fakitermeléssel” kapcsolatban. 
Hol van az átláthatóság?
Az elmúlt 8 hónapban következetesen 
dokumentáltam a célbaéréshez vezető 
folyamatokat a facebookon. Egy eset-
tanulmányt lehetne írni ez alapján a 
környezetvédelem gyakorlati megva-
lósításáról. Az egyik fontos tanulság 
számomra az, hogy ezen a FB-hon-
lapon az összes bejegyzés közül a 
Madárkert/környezetvédelem aktivi-
zálta a legtöbb érdeklődést az elmúlt 
8 hónapban (a FB statisztikai adatai 
szerint). Ez is bizonyítja, hogy az em-
berek egyáltalán nem közömbösek, 
ha a környezetükről/életminőségükről 
van szó.
Örömmel tölt el a tény, hogy a kitű-
zött célt elérték az illetékesek: a maj-
dani liget fáit elültették. Ennek örülni 
is tudnék, ha nem mindenáron történt 
volna. Ugyanis, a cél nem szentesíthe-
ti az eszközt!
Köszönöm a figyelmét mindazoknak, 
akik követték a Madárkert sorsát és 
megosztották a véleményüket.
Kellemes adventi időszakot minden-
kinek!
P. S.: A két kérdésre a válaszokat to-
vábbra is keresni fogom és ha meg-
lesznek, tudatni fogom. 

Hodek Mária
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A decemberi megfejtéseket január 18-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe,
vagy címünkre:

Dunatáj szerkesztősége, Csapó utca 22 ● 94501 Komárno
e-mail: dunataj@zoznam.sk

Nem véletlen az öt rejtvény!
Tekintettel arra, hogy lapunk legközelebb csak januárban 
jelenik meg, az ünnepek megszínesítése érdekében két ke-
resztrejtvényt is közlünk. A két hagyományos skandi (felső) 
megfejtését a jobbra megadott címre és dátumra kérjük el-
küldeni. Az alsó keresztrejtvények pedig a hosszúra nyúlt 
ünnepnapok alatti szórakozást segítik.
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A Dunatáj karácsonyi receptkönyvéből

Hozzávalók:
1250 ml zöldségalaplé
• 225 g vörös lencse
• 300 g vöröshagyma, felvágva
• 450 g krumpli, felvágva
• 8 gerezd fokhagyma, meghámozva, egészben
• 1 ek repceolaj
• 2 ek római kömény
• fél teáskanál kurkuma
• 1 teáskanál só
• 80 g friss koriander, felvágva
• 3 ek frissen facsart citromlé
• só, bors, tejföl

Gluténmentes vörös-lencse leves

E l k é s z í t é s e :

E l k é s z í t é s e :

E l k é s z í t é s e :

E l k é s z í t é s e :

E l k é s z í t é s e :

Egy nagy lábasban feltesszük a zöldségalaplevet, 
a vörös lencsét, a hagymát, a krumplit és a fok-
hagymát. Lefedve főzzük, amíg felforr.
Lejjebb vesszük a hőfokot és tovább főzzük, amíg 
a lencse és a zöldségek megpuhulnak (15-20 
perc). Ha ez megtörtént, levesszük a tűzről a lá-
bast, és félretesszük. Egy kisebb serpenyőben fel-
hevítjük az olajat. Alacsony hőfokot használunk. 

Beletesszük a római köményt, a kurkumát és a 
sót. 2-3 percig főzzük és folyamatosan kavargat-
juk. Amikor készen van, félretesszük egy percre, 
hogy hűljön. A fűszerkeveréket hozzáadjuk a len-
cséhez, hozzáadjuk a koriandert is, majd összeke-
verjük. Hozzáadjuk a frissen facsart citromlevet, 
és ízlés szerint sóval, borssal ízesítjük. Koriander-
rel és köménymaggal, tejföllel díszítjük.

Paleó somlói galuska

Mustáros, sajtos csavart

Hozzávalók:
A tésztához:
6 tojás
5 ek eririt
6 ek mandulaliszt
1 ek kakaópor
1 csipet só
A vaníliás krémhez:
3 dl kókusztejszín
1 dl víz
1-2 ek eritrit
1 rúd vanília
4 tojássárgája
2 púpos ek tápiókakeményítő
Alapöntet:
1 nagy narancs kifacsart leve
fél üvegcse rumaroma
50 g mazsola

A narancs levét kifacsarjuk, 
összekeverjük a rummal, és a 
mazsolákat beáztatjuk. Nagyon 
finom illata van. 
A sütőt 150 fokra előmelegít-
jük. A piskótát elkészítjük. A 
tojásokat kettéválasztjuk, a fe-
hérjét az eritrit egy részével és 
a sóval kemény habbá verjük. 
A sárgákat a maradék eritrittel 
kikeverjük, beledolgozzuk a 
mandulalisztet, majd a kemény 
habot óvatosan beleforgat-
juk. Kettéöntjük a masszát, az 
egyikbe belekeverjük a kakaó-
port. A piskótatésztákat egy-

egy sütőpapírral bélelt tepsibe 
egyengetjük, kábé egyformák 
legyenek, és külön-külön 12-
15 perc alatt megsütjük. (Vé-
gezzünk tűpróbát!)
A vízzel hígított kókusztej-
színben csomómentesre ke-
verjük a tápiókakeményítőt, 
hozzáadjuk az eritritet és a 
vaníliarúd kikapart belsejét. 
Folytonos kevergetés közben, 
közepes lángon főzzük, majd 
forrás közeli állapotban hoz-
zácsurgatjuk a tojássárgákat. 
Addig keverjük, amíg egészen 
puding állagú nem lesz.

A csokiöntethez felolvasztjuk 
a csokit, majd a vízzel és a 
rummal forrásig főzzük.
Ezután következik az össze-
állítás: Az egyik piskótalapot 
meglocsoljuk a rumos narancs-
lével, megszórjuk mazsolával. 
Ezt meghintjük dióval, majd 
jöhet a vaníliás krém egy része. 
Befedjük a másik piskótával, 
rumozzuk, mazsolázzuk, kré-
mezzük és diózzuk. Néhány 
órát állni hagyjuk, hogy az ízek 
összeérjenek. Tálaláskor galus-
kákat szaggatunk a tésztából, 
és jöhet a tetejére a csokiöntet.

Olasz halászlé tengeri halakból

Kekesztekercs

Hozzávalók (4 személyre):
1 kg filézett, keményebb húsú halacska ujjnyi darabokra vágva 
(tőkehalfilé, lazac, tengeri süllő)
1 zellerszár, 1 vöröshagyma, 1 sárgarépa
2 gerezd finomra vágott fokhagyma
2 marék finomra vágott friss fűszer (bazsalikom, oregánó, zsálya)
1 doboz 400 g-os daraboltparadicsom-konzerv
1 liter forró víz
olívaolaj
só, bors

A vöröshagymát, a zellert, a 
répát, a fokhagymát a lehető 
legapróbbra szeleteljük. Az olí-
vaolajat forró lábasba öntjük, és 
megpároljuk rajta a zöldsége-
ket. Ha a zöldségek megpuhul-

tak, mehet bele a paradicsom-
konzerv. Amikor felforr, dobjuk 
bele az ujjnyi darabokra vágott 
halfilét, és öntsük föl a forró 
vízzel. Ekkor még mehetnek a 
friss fűszerek, és az egész le-

vest gyöngyöztetjük 20 percig. 
Ennyi idő pont elég, hogy a hal 
elkészüljön.
Tálalásnál szedjük ki a levest 
egy nagy tányérba, és fogyasz-
szuk egészséggel.

Mákvirág kalács
Hozzávalók:

A tésztához:
50 dkg finomliszt
4 dkg friss élesztő
350 ml tej (langyos)
1 csipetnyi cukor (az élesztőhöz)
3 ek porcukor
1 kk só
2 ek napraforgó olaj
1 db tojássárgája (a kenéshez)
A töltelékhez:
16 dkg mák (darált)
8 ek porcukor
5 dkg vaj (olvasztott)
1 csomag vaníliás cukor
1 citromból nyert citromhéj (reszelt)

Az élesztőt a langyos tejnek kb. egyharmad ré-
szével, csipet cukorral felfuttatjuk, majd meleg 
helyen kelesztjük. 
A megkelt tésztát lisztezett deszkára tesszük, és 
kb. 30x40 cm-es téglalappá nyújtjuk. Meglocsol-
juk olvasztott vajjal úgy, hogy mindenhol vajas 
legyen, rászórjuk a mákos-porcukros keveréket, 
meghintjük a vaníliás cukorral, és ráreszeljük a 
citromhéjat. Feltekerjük a tésztát.
Ezután a kalácsunkat koszorúra hajtjuk, a vége-
it egymásba dugva, összedolgozva szép kerekre 
igazítjuk. Éles késsel bemetszük a tésztakoszo-
rút körben szimmetrikusan, majd a szeleteket 

félrefordítva, lapjára igazítjuk. Figyeljünk arra, 
hogy a lapraigazítás egy irányban történjen, 
mert különben nem lesz szimmetrikus az alakja.
A kalácsot letakarva, 20 percig pihentetjük. 
Pihentetés után megkenjük tojássárgájával. 
Előmelegített sütőben 170-200°C-on, sütőpa-
pírral bélelt tepsiben 35-40 perc alatt pirosra 
sütjük. Akkor tudjuk biztosan, hogy átsült, ha a 
fogpiszkálót beleszúrva nem ragad rá a tészta, 
vagy ha megkopogtatva a tetejét, kongó hangot 
ad.

sütési hőfok: 170°C
sütési mód: alul-felül sütés

Az 50 dkg háztartási kekszet 
ledaráljuk, és elkeverjük benne 
a 20 dkg porcukrot, 1 dl kávét, 
1 evőkanál lekvárt (tetszés sze-
rint bármilyen lehet) 2 evőka-
nál kakaóport, 3 csomag vaníli-
ás cukrot, és a végén apránként 
hozzáöntjük a 2,5 dl tejet.

Egy sima tésztát kell kapnunk, 
ami nem ragad.
Töltelék elkészítése
A 10 dkg vajat habosra kever-
jük a 15 dkg porcukorral és a 3 
csomag vaníliás cukorral.
Süti összeállítása
A kekszes tésztát kinyújtjuk. A 

deszkát előtte porcukorral szór-
juk le, hogy ne ragadjon oda a 
tészta. Majd elkenjük rajta a 
vajas krémet.
Jó szorosan feltekerjük, és alu-
fóliába csomagolva egy éjsza-
kára hűtőbe tesszük. Másnap 
tálalás előtt szeleteljük.

Csokiöntet:
150 g legalább 70% kakaótartalmú csoki
1 dl víz
fél üvegcse rumaroma
kb. 10 deka darált dió

Hozzávalók:
1 csomag leveles 
tészta
10-15 dkg reszelt sajt
1 tojás
só, bors
mustár
1 evőkanál apróra vá-
gott friss, vagy szárí-
tott bazsalikom

Tekerjük ki és terítsük ki a leveles tésztát. Verjük fel a tojást és kenjük meg 
vele a tésztát, majd gondolatban felezzük meg és az egyik oldalt szórjuk 
meg a reszelt sajttal. Sózzuk, borsozzuk. A tészta másik felét vékonyan ken-
jük meg mustárral és hintsük meg a bazsalikommal, majd fedjük be vele 
a sajttal megszórt részt. Néhányszor sodorjuk át nyújtófával, hogy kicsit 
lenyomkodjuk, majd egy pizzavágóval vágjuk ujjnyi vastag csíkokra a tész-
tánkat. Sütőpapírral béleljük ki egy sütőlemezt és melegítsük elő a sütőt al-
só-felső sütésen 200 Celsius fokra. A tésztacsíkokat többszörösen csavarjuk 
meg és fektessük őket a sütőlemezre. Kenjük meg őket a maradék felvert 
tojással. Tizenöt-húsz perc alatt süssük készre a rudakat.

Hozzávalók:
A tésztához
50 dkg háztartási keksz
20 dkg porcukor
1 dl feketekávé
1 ek lekvár/ dzsem
2 ek cukrozatlan kakaópor
2.5 dl tej
3 csomag vaníliás cukor
A krémhez
10 dkg vaj
15 dkg porcukor
3 csomag vaníliás cukor

Hozzávalók:
60 dkg csirkemell filé
10 dkg tömlős krémsajt
20 dkg bacon (szeletelt)
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

Sajtkrémes göngyölt csirkemell

A csirkemellből szép szeleteket 
vágunk. A bacont kiterítjük, 
ráhelyezünk egy csirkemell 
szeletet, ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk.
A tetejére krémsajtot nyo-

munk, és feltekerjük. Hústűvel 
vagy fogpiszkálóval rögzítjük 
a tekercseket.
Egy kevés zsiradékkal kikent 
tepsibe helyezzük. Alufóliá-
val lefedjük, és előmelegített 

sütőben 180 fokon körülbelül 
35-40 percig sütjük. Utána le-
vesszük róla a fóliát, és pirítjuk 
még egy kicsit.

sütési hőfok:
180°C

E l k é s z í t é s e :

Narancsos kacsasült
Hozzávalók:
4 kacsacomb
5 narancs
1-1,5 dl édes fehérbor
2 dl kacsazsír
só, rozmaring, kakukkfű, őrölt fehér bors
3 szem borókabogyó
4-5 szegfűszeg
1 tk keményítő
méz

A kacsazsírt ízlés szerint kakukkfűvel, rozma-
ringgal, őrölt fehér borssal jól összekeverjük.
A besózott húst jól beleforgatjuk, majd lefedve 
pár órát pihentetjük. (érdemes este bepácolni és 
egész éjjel a hűtőben pihentetni.)
Egy tepsibe egymás mellé helyezzük a pácolt 
húst, majd rányomjuk két narancs levét, majd 
aláöntjük a bort. Beletesszük a szegfűszeget és 
az összenyomott borókabogyót. Ezután a tepsi 
tetejét alufóliával lefedjük.
Előmelegített sütőben, közepes lángon (180-
190 fok) kb. másfél óra alatt puhára pároljuk.
Ekkor levesszük a fóliát, majd a hús mellé tesz-
szük a feldarabolt narancsokat. (A narancsokat 
éles késsel meghámozzuk úgy, hogy a fehér ré-
széből szinte semmi ne maradjon rajta.)

A húst olvasztott mézzel vékonyan megkenjük, 
majd visszahelyezzük a sütőbe, és szép pirosra 
sütjük.
Amikor a hús már szép piros, és a narancs is 
kellően megpárolódott, kivesszük a sütőből, és 
kiszedjük a zsíros szaftból. Fóliával lefedjük, és 
melegen tartjuk.
A visszamaradt szaftról óvatosan leszedjük a 
zsírt. A keményítőt simára keverünk egy pici 
vízzel, majd a szaftot visszatesszük a tűzre, 
beleöntjük a keményítőt, és állandó kevergetés 
mellett kicsit besűrítjük.
Tálaláskor tányérra helyezzük a húst és a na-
rancsot, majd a besűrített szafttal meglocsol-
juk. Köretként kínálhatunk mellé krumplipürét, 
vagy tejszínben sült sárgarépát.

Csak egy apró ötlet
Nincs olyan háztartás, melyben ne akadna a téli idő-
szakban narancs vagy mandarin. A citrusfélék túl azon, 
hogy egészségesek, és kiváló C-vitamin-források, han-
gulatos dekorációként is szolgálhatnak az ünnep ideje 
alatt. 
A narancsdíszítés olyan, mintha a kellemest a hasz-
nossal kötnénk össze. Karácsonyi illatot áraszt szerte a 
lakásban, és természetesen szép, rusztikus pompába öl-
tözteti lakásunkat. Íme két ötlet, amely azon kívül, hogy 
szépen mutat az asztalon, kellemes illatot is áraszt:
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Vidámságok, csacskaságok
Két orvostanhallgató üldö-
gél egy parkban, és figyeli az 
elhaladó embereket. Azzal 
szórakoznak, hogy megpró-
bálják az arra tévedők bajait 
diagnosztizálni, csak úgy rá-
nézésre. A diagnózisok tel-
jesen egyformák, ám akkor 
arra megy egy öregember, 
aki furcsán csoszog, közben 
a lábait szinte egyáltalán 
nem hajlítja be.
A két srác hatalmas vitába 
kezd, majd egyikük odamegy 
az öreghez és megszólítja:
– Elnézést, uram, de a ba-
rátom szerint Önnek elme-
szesedtek a lábízületei, míg 
szerintem inkább ízületi 
gyulladása van. Melyikünk-
nek van igaza?
– Nézze barátom, az előbb én 
azt hittem, szellentenem kell, 
de sajnos mindhárman téved-
tünk…

***
Uram, ezzel a szívvel akár 
70 évig is elélhet!
– De doktor úr! Én már 75 is 
elmúltam!
– Ugye, megmondtam…
– Asszonyom– mondta az 
orvos –, ha minden reggel 
készít a férjének egy bő reg-
gelit, finom ebédeket főz 
neki, hosszan sétálnak a friss 
levegőn és legalább kétszer 
egy héten szeretkezik vele, 
akár 80-90 évet is elélhet…
– A váróteremben idegesen 
érdeklődik a férj: – Na, asz-
szony, mit mondott az orvos?
– Azt hogy haldoklódsz.

***
Egy kereskedelmi társaság 
fogyókúrás hirdetést ad fel 
egy újságban. Egy kövér 
ember elolvassa, s elhatá-
rozza, hogy megpróbálkozik 
a dologgal.
Elmegy a céghez, befizeti 
a díjat, s bemegy egy üres 
terembe. Egy kis idő múlva 
bejön a szobába egy nagyon 
csinos mezítelen nő, nyaká-
ban egy táblával: „Ha el-
kapsz a tiéd leszek!”
Több sem kell a pasinak el-
kezdi kergetni a nőt a szobá-
ban. Már az első nap után 
lead 2 kg-t. Másnap újra el-
megy. S most a szobába egy 
még csinosabb nő jön be 
szintén mezítelenül, nyaká-
ban a táblával. Kergeti, de 
nem tudja megfogni.
Este elhatározza, hogy bár-
mi is legyen, holnap el fogja 
kapni.
El is megy harmadnap is, 
amikor bejön egy nagyda-
rab néger pasi, a nyakában 
egy táblával: „Ha elkaplak, 
az enyém leszel!”

***
Az egyirányú utcában szem-
ben a forgalommal halad egy 
autó. A közlekedési rendőr 
megállítja, és nagy mérge-
sen indul a kocsi felé. Ekkor 
hirtelen észreveszi, hogy a 
főkapitány ül a volánnál.

Tiszteleg, még mindig mérges 
arckifejezéssel megjegyzi:
– Mit szól, főkapitány úr? 
Már megint rosszul tették ki 
a közlekedési táblákat!

***
– Egy nagyobb összeget sze-
retnék felvenni!
– Láthatnám az igazolványát?
– Hogy változnak az idők! 
Ez a pisztoly már nem is 
elég?

***
– Mi az? Szőke nő hajában 
barna tincs?
– ???
– Remény.

***
Haldoklik az öreg Kohn. 
Mondja a feleségének:
– Asszony, ha meghalok, 
minden vagyonomat temesd 
el velem!
Pár nap múlva a temetés 
után áll a sírnál Kohnné és 
a barátnője. Azt kérdezi a 
barátnő:
– Ugye, nem voltál olyan hü-
lye, hogy minden vagyonát 
eladtad, vettél egy nagy gyé-
mántot, és betetted abba a 
kis dobozba az urad mellé?!
– Nézd, én mindig enge-
delmeskedtem az uramnak. 
Eladtam minden vagyonát, 
betettem a számlámra, írtam 
neki egy csekket, ha bevált-
ja, beváltja, ha nem, nem…

***
A vendég átnézi a számlát, 
majd végigméri a csinos 
pincérnőt:
– Öltözzön át kisasszony, 
velem jön!
– De hát uram, ezt mégis 
hogy gondolja?!
– Úgy látom, a számlában 
maga is benne foglaltatik!

***
Csinos szőkeség ül egyedül a 
bárban. Bejön egy régi isme-
rőse, szóba elegyednek, a férfi 
rendel neki egy italt. Kicsivel 
később az ismerős rendelne 
még egy kört, de a nő tiltako-
zik:
– Sajnálom, de a barátom csak 
egy italt engedélyez nekem!
– De miért?
– Mert ha iszom egy pohárral, 
akkor általában jól érzem ma-
gam. Viszont, ha iszom még 
egyet, akkor utána a bárban min-
denki jól szokta magát érezni… 

***
Egy katolikus iskola ebédlő-
jében a gyerekek ebédért áll-
nak sorba. A fal mellett egy 
asztalkán nagy tál alma van, 
mellette egy tábla:
„Csak egyet vegyél, ne fe-
lejtsd, az Úr figyel téged.”

Az év utolsó versenye Várpalotán volt
A nemzetközi versenyen (Magyarország, Szlovákia, Horvátor-
szág) 20 klubból több mint 190 versenyző lépett tatamira. Ter-
mészetesen közöttük ott volt a Seishin Karate Klubból 7 ver-
senyző is, akiket Hupián Kristína és Cserepes Zoltán kísért el.
A pontozásos rendszerben első-
ként Zezula Filip (Ekecs) lépett 
tatamira, aki az első küzdelmét 
6:0-ra nyerte a másodikban 
viszont egy ponttal alul ma-
radt így végül második helyen 
végzett. Lányaink közül első-
nek Senkulič Dézi (Keszeg-
falva) bunyózott, és mindkét 
összecsapását toronymagasan 
nyerve a dobogó felső foká-
ra állhatott. Molnár Dominik 
(Keszegfalva) első küzdelmé-
ben sajnos kikapott, de a másik 
bunyóját egy gyönyörű cseles 
fej rúgással nyerte meg. Bog-
nár Krisztián (Ke-
szegfalva) a gye-
rek 1 legnehezebb 
csoportjába került, 
ahol mindenki 
sokkal nehezebb 
volt tőle, de na-
gyon szépen helyt, 
állt és a második 
bunyóban győzni 
is tudott. Többi 
versenyzőnk már 
EKO szabályrend-
szerben indult, 
ami folyamatos 
1,5 perces küzdel-
met jelent. Fiúknál Rakus Ján 
(Keszegfalva) első bunyójában 
egy nagyon gyors fejrúgással 
lepte meg ellenfelét, aki sajnos 
szint úgy fejbe rúgta és hosz-
szabbításban sajnos ki is kapott 

tőle. Második küzdelmét két 
gyors fejrúgással nyerte meg. 
Vígh Lara (Ekecs) egy erős 
mezőnyben küzdött ma. Első 
küzdelmét bíróival vesztette el. 
Csapatunkból utolsónak Oláh 
Lilla (Ekecs) küzdött. Első 
küzdelemben alul maradt egy 
magasabb övfokozatú lánnyal 
szemben, de a második küzde-
lemben nyert egy fej rúgással. 
Második küzdelmében viszont 
őt is fejbe rúgták. Eredmények:
1. helyezett: Senkulič Dézi 
(Keszegfalva), 2. helyezett: 
Zezula Filip (Ekecs) 3. helye-

zettek: Molnár Dominik (Ke-
szegfalva), Bognár Krisztián 
(Keszegfalva), Rakus Ján (Ke-
szegfalva), Vígh Lara (Ekecs), 
Oláh Lilla (Ekecs).

Markovics János

A gútaiak
győzelmeket várnak

Sokéves hagyomány, hogy az utolsó edzőmérkőzés után a 
gútai focicsapatnál is szögre kerülnek a csukák, ünnepélyes 
hangulatú találkozón látja vendégül a játékosokat és a hát-
térben „tevékenykedőket” a vezetőség. Idén is sor került erre 
a találkozóra, ahol Máté Tibor mérnök, a szakosztály elnöke 
évértékelőt is tartott.
Gútán hét csapat van folyama-
tosan játékban, hiszen a veze-
tőség nagy figyelmet fordít a 
hazai utánpótlás biztosítására.
– A kerületi bajnokságban küz-
denek a legkisebbek, az U09-
ben folyamatosan az 1. he-
lyen szerepeltek az aprócskák, 
ugyanilyen elsőséget élvezett 

az U10-es csapat, az U11-es 
pedig a 7. lett. A fiatalabb diá-
kok U13 B csapata is négy he-
lyet javítva az első lett a járási 
bajnokságban a II. ligás U13 
pedig a hatodik helyen vég-
zett. Az idősebb diákok U15-ös 
gárdája a III. liga negyedik he-
lyezettje lett, viszont 
a korábbi 8. helyről a 
11-re esett vissza az 
ifjúsági U19-es csapat 
a IV. ligában. Sajnos a 
játékoscserék eredmé-
nyeképpen a felnőtt 
csapat a tavaszi ötödik 
helyéről a 13-ra esett 
vissza.
– Továbbra sincs meg-
oldva a méltó helyen történő 
edzésterület, lényegében csak 
egy pályánk van. Komoly gon-
dot okoz az, hogy az előkészítő 
csapatok „termelik” ugyan az 
utánpótlást, ám a legjobb fi-

atalokat – többnyire a szülők 
kezdeményezésére – nagyobb 
városok szippantják el. Sokuk 
azután elkallódik, nem válik 
be, nem tud beolvadni az új 
csapatba, s ez fájó számunkra 
– mondta a klubelnök, majd 
hozzátette: – Nincsenek nagy 
igényeink, rendszeresen pályá-
zunk többek között egy nagy-
teljesítményű öntözőberen-
dezés beszerzésére is. Itt sem 
értünk el sikert, az igényelt 
pénz alig negyedét kaptuk meg.
Az értékelő ülésen sor került 
a legjobb játékosok megju-
talmazására. Az év legszebb 
góljáért jár a Gőgh Kálmán-
díj, ezt idén Zvoncsár Ferenc 
Illésházán szerzett találatával 
érdemelte. Neve felkerül a klub 
öltözőjének emléktáblájára is, 
s mellette megkapta Gúta pol-
gármesterének vándorserlegét 
és kupáját is. Az év legsport-
szerűbb játékosa címét, s vele 
az alpolgármesteri vándorser-
leget és kupát Both Richárd 
érdemelte ki. Az év legjobb 
góllövőjének Kókai Marek 
bizonyult, aki 10 gólt lőtt, s 

ezzel kiérdemelte, hogy az év 
legjobb játékosának is megvá-
lasszák. A csapat leghaszno-
sabb játékosának gólpasszaival 
Zuzula Milan bizonyult. Ők is 
átvették kupáikat.

Máté Tibor mérnök értékeli 
a gútai focisták évi teljesít-
ményét

Mikor tálcára rakják az al-
mát, a levest, a másodikat, 
a sor végén egy tálcán cso-
kis sütemények sorakoznak. 
Odaszól Ferike a szomszéd-
jának:
– Ebből sokat vegyünk, az Úr 
szeme úgyis az almán van.

***
Két barát beszélget:
– Én soha nem verem meg a 
kutyámat – mondja az egyik.
Ha megakarom büntetni, 
szájkosarat teszek rá, és be-
zárom a kolbászok közé…

***
Találkozik a kismalac a bátor 
pulykával.
– Szia, bátor pulyka! Te tény-
leg nem félsz a hentestől?
– Tényleg nem.
– Megengeded, hogy veled 
tartsak? Itt van a közelben 
egy vágóhíd, és én nagyon 
félek.
– Gyere csak.
– Te bátor pulyka, már ér-
zem, hogy itt a hentes a kö-
zelben. Biztos nem félsz?
– Nem félek.
– Már látom is, ott a bárd a 
kezében! Hogy-hogy téged 
nem bánt?
– Tudod, néhanapján viszek 
neki egy malacot.

***
Testhez simuló hosszú szok-
nyában a buszra készül fel-
szállni egy szőke bombázó. 
Mivel a szoknya nem enge-
di, hátranyúl, hogy a cipzárt 
megigazítsa. Újabb próbálko-
zás de a szoknya nem enged, 
hátranyúlás, cipzár igazítás. 
Megint egy lépés felfelé, de 
a szoknya csak nem enged. 
A nő újra hátranyúl, cipzár 
igazít, de erre a mögötte levő 
férfi megfogja a nő formás 
fenekét és feltolja a buszra, 
mire a nő:
– Mit képzel, maga disznó, 
miért fogdos?
Erre a fickó:
– Hölgyem, mivel a sliccemet 
már teljesen lehúzta, azt hit-
tem ennyit már megengedhe-
tek magamnak.

***
Egy matróz hajótörést szen-
ved, és 15 éve egy lakatlan 
szigeten él. Egyik reggel meg-
lát egy hajót a sziget mellett. 
Azonnal meggyújtja a jelzőtü-
zet, a hajón észre is veszik. Le-
horgonyoznak, és egy csónak 
elindul a partra. Amikor kiköt, 
a hajótörött örömmel szalad 
hozzájuk. A csónakban ülő 
első tiszt átnyújt neki egy újsá-
got, a következő szöveggel:
– A kapitány úr azt javasolja, 
hogy olvassa el, mik történ-
nek manapság a világban, az-
tán döntse el, hogy megment-
sük-e?
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KOSÁRLABDAL A B D A R Ú G Á S

K A R A T E
Gútától, Chiléig, avagy a gútai Taiyó Karate klub 2019-es éve
Ha a karate közösségünk 2019-es évét szeretnénk 
értékelni sok időbe telne míg az összes eseményt, 
eredményt felsorolnánk. Íme egy rövid összefoglaló 
a velünk történtekről a teljesség igénye nélkül. Az 
idei évben 28 versenyen vettünk részt és ezeken 141 

érmet szereztünk, amiből 50 arany és 38 ezüst volt. 
Avattunk szlovák bajnokokat, Domján Dorka Zsófia 
és Jóba Attila személyében, összesített Szlovák kupa 
győzteseink szintén Dorka, Attila és még Erdélyiová 
Nina voltak. Szlovák kupa fordulót nyertek még Il-

csik Izabella és Szántó Zalán. Nemzetközi versenye-
ken is részt vettünk, ahol ebben az évben inkább a 
harmadik helyezések domináltak. A Shito ryu stílus 
országos bajnokságról viszont elhoztunk két aranyat 
Ninának és Takács Máriónak köszönhetően. 

A kerületi versenyeken rengeteg érmet 
szereztünk és 12 összetett kupával let-
tünk gazdagabbak. Varga Tünde Emese 
pedig nagy örömünkre bekerült a 14-15 
éves korosztály válogatottja szélesebb 
keretébe. Jóba Attila Chilében a kadét, 
junior és U21-es világbajnokságon há-
rom győztes mérkőzésig jutott és csak 
bírói döntéssel esett ki a negyedik mér-
kőzésén. Attila ebben az évben még Dá-
niában az ifjúsági Európa bajnokságon 
az U21-esek korosztályában és Spa-
nyolországban a felnőtt Eb-n is képvi-
selte a szlovák színeket.
A Gúta város által szervezett gútai spor-
tolók kiértékelésére tavasszal került 
sor, ahol versenyzőink nagy számban 
képviselték a klubot. Ketten kerültek 
aranysávba Jóba Attila és Horváth Ch-

ristopher. Ezüstsávban végzett Takács 
Márió és Kurucz Erika Réka és bron-
zsávban is volt egy versenyzőnk Szul-
csányi Viktor. A csapatoknál a második 
helyen végeztünk köszönhetően Varga 
Tünde Emesének, Erdélyiová Ninának, 
Rigó Rebeccának és Lakatos Erikának, 
akik a Szlovák bajnokságon csapat küz-
delemben kiharcolták a második helye-
zést, amit ebben az évben is sikerült 
megszerezni hatalmas küzdelemben. 
A 2019-es évben a megtartott edzése-
ink száma körülbelül 280-ra tehető az 
év végére. Edzőink: Kiss Tibor klub el-
nök (4. Dan), Kiss Artúr a klub alelnöke 
(1. Dan), Balázs Zoltán (2. Dan), Forró 
Réka Dorina (1. Kyu) és személyem (3. 
Dan). Beugró edzők – Szulcsányi Sza-
bolcs (1. Kyu), Szabó Imre (1. Dan), 

Samu István (3. Dan), Bogár Ján 
(1. Kyu) – is folyamatosan segítik 
munkánkat. 
A csapatban a szülőkre is nagy sze-
rep hárul, Szántó Mónikának kö-
szönjük, hogy ismét megszervezte 
a nyári edzőtáborunkat a Velencei 
tónál, ami nagyon jól sikerült és a 
napi 3 edzés mellett még szórako-
zásra is jutott idő. Fürdőzés, foci, 
kosár, röplabda, sárkányhajózás, 
kajakozás, csocsózás, ping pong 
stb. töltötte ki a megmaradt szabad 
időt. Az edzőtábort övvizsgával zár-
tuk. Tavasszal kerületi versenyt is 
rendeztünk, ahol ismét összefogott 
az egész csapat és egy jó versenyt 
szerveztünk.
Köszönet még Erdélyiová Auré-

liának, az új melegítők be-
szerzéséért, és a távolabbi 
versenyekre való eljutást, 
a szállásfoglalásért Kurucz 
Józsefnek, ezen kívül nagy 
segítségünkre van Bogárová 
Klaudia és Szulcsányi Sza-
bolcs a szervezési munkák-
ban. Nem utolsó sorban, meg 
szeretném köszönni támoga-
tóinknak a segítséget. Nélkü-
lük ezeket az akciókat nem 
tudtuk volna végrehajtani. 
Tehát köszönet Gúta városá-
nak, a Rieker Slovakia, spol. s 
r.o.-nak és a PD Kolárovónak 
a folyamatos támogatást.

Samu Lóránt

ATLÉTIKA
2020 első atlétikai versenyére január 4-én, 

Gútán kerül sor
A gútai Háromkirályok, azaz Vízkereszt nevét viselő mara-
toni, félmaratoni és maratonváltó nemzetközi futóversenyt 
ismét ágyúlövéssel és füsteffektussal indítják 10 órakor a 
vásártérről. A szervezők mintegy 350 versenyzőt várnak a 
hagyományos távokra, az amatőrök számára idén rajtol a 3 
km-es minimaraton. A hagyományos 42 195 m-es távon raj-
tol a 81 éves tatabányai Bodó Pál, a félmaratonon indul a 81 
éves budapesti Richter Ferenc. Érdekesség, hogy jelezte ér-
kezését a 87 éves Kenyér Imre is Budapestről. A minimara-
ton legfiatalabb versenyzője valószínűleg az 5 éves budapesti 
Horváth Lóci lesz. 

Lévai Patrióták – MBK Rieker-COM-therm Komárom
80:73 (55:42 * 17:17, 28:14, 17:16, 18:26)

Valójában a lévaiak könnyű prédának tekintették a komáromi csapatot, amely jelenleg a baj-
nokság utolsó helyén várja a talpraállását. A valamikori (nem is olyan régen) nemzetközi pá-
lyákon is sikert arató komáromi csapat újabban nehezen talál magára, s bizony nem csupán 
erőnléti, de anyagi problémákkal is küzd. Mintha Komáromnak nem lenne érdeke támogatni 
egy, a hírnevét öregbítő csapatot...

VIII. MKP Komáromi Járási Focitorna
Idén 8. alkalommal került 
megrendezésre december 
7-én a Magyar Közösség 
Pártja Komáromi Járási 
Focitornája a madari sport-
csarnokban. Az adventi idő-
szakban megtartott focitor-
na sportszerűen és családias 
hangulatban zajlott, szerve-
zői az MKP Komáromi Járási 
Elnöksége és az MKP Madari 
Helyi Szervezete volt.
Becse Norbert járási elnök 
köszöntőjét követően, üdvö-
zölték a torna vendégeit: Vio-
la Miklós, megyei képviselőt, 
Bukovszky János járási elnök-
ségi tagot, Domin Istvánt Izsa, 
Zsitva Norbertet Perbete, Varga 
Ervint Marcelháza polgármes-
terét, Mácsodi Annát, a madari 
a köz ségi pártszervezet elnökét 
és természetesen a csapatok 
tagjait.
A jó hangulatú kispályás lab-
darúgó mérkőzéseken 8 helyi 
szervezet együttese képvisel-
tette magát: Gúta, Marcelháza, 

Martos, Megyercs, Naszvad, 
Ógyalla, Perbete és Szentpéter.
A csapatok 2 csoportban ját-
szottak. Az 1. csoport győztese 
Szentpéter, míg a 2. csoport 
győztese Perbete lett. Ők mér-
kőzhettek meg az első helyért. 
Színvonalas és szoros csatában 
Szentpéter csapata lett végül a 
járási focitorna győztese. Ők 
vihették haza a járás vándorser-
legét.

Az eredményhirdetés során 
Becse Norbert járási elnök, 
Domin István, Gyarmati Ti-
hamér és Bukovszky János 
az MKP 2020-as parlamenti 
képviselőjelöltjei adták át az 
emléklapokat és kupákat, vala-
mint a vándorserleget, amely a 
tavalyi focitorna után Perbeté-
ről Szentpéterre került.
A résztvevők ígéretet tettek: jö-
vőre ugyanitt...

16. NEMESÓCSAI ÖREGFIÚK KUPÁJA
Az ekeli sportcsarnok adott otthont a hagyományos nemesócsai old boys csapatok téli tornájá-
nak, amelyen a község négy gárdája mérkőzött meg egymással: a nemesócsai A, a nemesócsai 
B, az Éden bár és a D. A. P gárdái.

Eredmények:
Nemesócsa A – Éden bár 11:1 
* DAP – Nemesócsa B 6:9 * 
Nemesócsa A – DAP 0:8 * Ne-
mesócsa B – Éden bár 13:6 * 

Nemesócsa A – Nemesócsa B 
5:10 * DAP – Éden bár 11:4
Végső sorrend:
1. Nemesócsa B 9 pont * 2. 
DAP 6 pont * 3. Nemesócsa 

A 3 pont * 4. Éden bár 0 pont.
Legjobb kapus Iván Ferenc 
lett, a legjobb játékos címét 
Bódis Tibor kapta, a legjobb 
góllövő Ledeczki Imre lett.

A lévai csapat hatalmas tá-
madássorozattal kezdett és a 
vendégek csak nagy nehezen 
tudták tartani a lépést velük. 
A komáromiak a negyed vé-
gére reménykeltő döntetlennel 
kezdhették meg a rövid szüne-
tet, viszont a második negyed-

re nem sikerült megfelelő stra-
tégiát kidolgozniuk, ráadásul 
a lévaiaknak, szinte minden 
támadása sikerrel járt.
Hogy mi történt az öltöző-
ben, nem tudhatjuk, viszont 
a harmadik negyedben több, 
kisebb-nagyobb adogatási és 

védelmi hiba ellenére csaknem 
egyenrangú ellenfélnek bizo-
nyultak a komáromiak. Saj-
nos csak az utolsó negyedben 
láthattuk a komáromiak régi 
csapatát, volt lelkesedés, iram. 
Sajnos későn, hét pontos kü-
lönbséggel a lévaiak győztek.

Kérészéletűnek bizonyult a szerb vezetőedző,
Dušan Kasum komáromi szereplése

Még a próbaidő letelte előtt, kölcsönös megegyezéssel távo-
zott a komáromi kosárlabdázók szerb „szürke eminenciá-
sa”, s helyébe a magyaroroszági Molnár József érkezett, aki 
újzélandi pályafutásáról lemondva, igyekezik majd lendü-
letbe hozni a csapatot. Molnár Magyarországon a Szeged 
és Sopron csapatát vitte sikerre, majd a zalaegerszegi női 
csapatot hozta formába. Eidsvolt és Boler csapataival volt 
eredményes.

TÉLI
ÚSZÁS

A december 8-án megtar-
tott karvai úszással meg-
kezdte igazi téli időszakát 
a gútai Rozmárok csapata. 
És ha már ott voltak, ügyes 
szervezéssel a megmártózók 
létszámával próbálták meg-
dönteni az eddigi szlovákiai 
rekordot. 
Ám ez nem jelent egyszeri 
alkalmat, hiszen hűen elköte-
lezettségükhöz a gútai Roz-
márok vasárnap részt vettek a 
dunaszerdahelyi úszáson. Idén 
is sor kerül a komáromi, kará-
csonyi téli úszásra. December 
21-én, szombaton didereghet-
nek az érdeklődők a Vág-híd 
mellett, miközben a Rozmárok 
és követőik lubickolnak a víz-
ben. Szilveszterkor az éjszakai 
buli előtt még megmártóznak 
a gútai hajókikötőnél. Mindez 
felkészülés lesz a február 6-i, 
a Balti-tenger partján levő Mi-
elnoba meghirdetett nemzet-
közi téli úszásra. Tavaly mint-
egy 5 ezer résztvevője volt 
a nemzetközi úszásnak, idén 
viszont ezt a számot egyfajta 
Guinness rekordöntés is lehet.
A hagyományos szlovákiai  
téliúszó-találkozóra természe-
tesen Gútán kerül sor február 
16-án, a hajókikötőnél.
– Továbbra is áll ajánlatunk, 
miszerint velünk bárki meg-
mártózhat, s tapasztalatból 
tudjuk, hogy aki egyszer ki-
próbálja a téli úszást, örökre 
rabja marad – mondta Huszá-
rik Károly, a gútai Rozmárok 
megalapítója. 

RÖPLABDA

MBK Rieker-COM-therm Komárom – Slávia Zsolna
 72:77 (35:37 * )

Még a hazai pálya, a légkör 
és a drukkerek sem tudtak se-
gíteni a komáromi csapaton, 
amely későn kapott lendületet. 
Az első félidő végén ugyan 
még volt halvány remény a 

Komáromi SJE – VKP SPU Nyitra
3:0 (24,21,18)

Továbbra is élvonalbeli játék-
kal örvendezteti meg szurko-
lóit az egyetemi csapat, hiszen 
idegenben és Komáromban is 
szép játékkal, jó eredménnyel 
zárja a találkozókat. Vasárnap 
lényegében start-cél győzel-
met aratott úgy, hogy a ven-
dégek egyetlen szettben sem 
tudtak győzni. Komárom az 
extraliga táblázatának hatodik 
helyén áll.

győzelemre, de a vendégeknek 
sikerült végig kezükben tartani 
a játék irányítását. Komárom 
legjobbjai: Bowman 23 (19 
felugrás), Stojanov 15, Wil-
liams 14.
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M E G E M L É K E Z É S E K
Szívünkből kitörölhetetlen,

mély fájdalommal
emlékezünk december 18-án

a szeretett férj édesapa,
nagyapa és dédnagyapa,

Viola Béla
halálának hetedik évfordulójá-

ról.
Akik ismerték és szerették,

emlékezzenek rá velünk együtt.
A gyászoló család

Mély fájdalommal
emlékezünk a szeretett
édesanyáról, anyósról,

nagymamáról és dédmamáról,

özv. Molnár Ernőné,
szül. Szabó Irén

nyugalmazott pedagógusról,
halálának hatodik évfordulóján.

Emlékét őrző családja

ESEMÉNYTÁR
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

ÚJSZÜLÖTTEK

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komá-
romi id. Kelemen István (58 éves), Vajkai János (70 éves), 
Varga Pavol (70 éves), Hromádka Ivan (77 éves), Rózsová Ju-
lianna (71 éves), Moravčík Štefan (95 éves), Kerepecká Jana 
(85 éves), Kalmárová Etela (79 éves), RNDr. Czirfusz Gábor 
(87 éves), a gútai Nagy János (79 éves), a keszegfalvai Mlej-
nek Jiří ( 35 éves) a marcelházai Téglášová Katarína (72 éves), 
a bősi Drgács Margit (90 éves), valamint a nemesócsai Morvai 
József (71 éves).

Emléküket megőrizzük!

Komáromban: a komáromi Geleta Béla és a szőgyéni Paco 
Xénia.
Gútán: a požarevaci (Szerbia) Grujić Marko és a gútai Zacha-
rová Lenka.

Komáromban született: a kurtakeszi Döme Ármin, 
a kabátfalui Juhász Tibor, az újgyallai Rigóová Ve-
ronika, az ógyallai Vašš Filip és TuŽinčinová Ľubo-
míra, a párkányi Vavrovič Marek és Mácsai Eszter, a 
szentpéteri Csonková Sofia, a köbölkúti Andriškinová Dorina, 
a hetényi Erb Luca Borbála, a naszvadi Bogner Léna, a csalló-
közaranyosi Kántor Kristóf, a komáromi Benedek Sebastian, 
Kopják Maison és Beke Dorka. 

Norman, levelét nem 
hullajtó fenyőfák óriá-
si választékával várjuk 

vásárlóinkat!

Primera
gazdabolt

Gúta
Újvári utca 3.

Minden kedves ügyfelünknek
családi békében, boldogságban
eltöltött karácsonyi ünnepeket

és vidám szilveszterezést
kívánok!

  Domján Mónika

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, a szomszédoknak, a jó barátoknak,

ismerősöknek, a városi panzió lakóinak, személyzetének, illetve igazgatójának,
Mgr. Murányi Györgynek és mindazoknak, akik december 10-én elkísérték utolsó útjára, a 

gútai temetőbe a szeretett édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát és üknagymamát,
Magyarics Katalint (született Horváth),

aki életének 97. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte szavait.

Gyászoló családja

Verhetetlen árakkal várjuk
kedves ügyfeleinket!

Kopogtat a karácsony!

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

A komáromi Kossuth téri vásárcsarnok
ünnepi nyitva tartása:

Mindenkit szeretettel várunk
karácsony előtti bevásárlásra!

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

Szomorú szívvel emlékezünk december 
19-én, halálának tizennegyedik

évfordulóján szeretett testvérünkre,
ifj. Vajkai Lászlóra

Keszegfalván,

 valamint szeretett szüleinkre, 

 id. Vajkai Lászlóra  és Vajkai Erzsébetre
haláluk

 kilencedik  tizenötödik
évfordulóján.

Akik ismerték és szerették őket,
emlékezzenek velünk együtt reájuk.

Szerető családjuk

Németórákat tartok! 
Telefon: 0915 608 271

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

kerítések felépítése.
Tel.: 0905 295528.

decembe 21-én Izidor
december 22-én Zénó
december 23-án Viktória
december 24-én Ádám, Éva
december 25-én Eugénia
 (Karácsony)
december 26-án István
december 27-én János
december 28-án Kamilla
december 29-én Tamara
december 30-án Dávid

december 31-én Szilveszter
január 1-jén Fruzsina
január 2-án Ábel
január 3-án Genovéva
január 4-én Titusz
január 5-én Simon
január 6-án Boldizsár
január 7-én Attila
január 8-án Gyöngyvér
január 9-én Marcell

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik

születésnapjukat.



2020
január

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

február
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

március
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

       1 
 2  3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30 31

április
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

    1 2 3 4 5  
  6 7 8 9 10 11 12  
 13 14 15 16 17 18 19  
 20 21 22 23 24 25 26  
 27 28 29 30

május
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

     1 2 3  
 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17  
18 19 20 21 22 23 24  
25 26 27 28 29 30 31

június
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

 1  2 3 4 5 6 7  
 8  9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30

július
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

   1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31

augusztus
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31

szeptember
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

   1 2 3 4 5 6  
 7  8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30

október
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31

november
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

       1  
 2 3 4 5 6 7 8  
 9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30

december
 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

  1 2 3 4 5 6  
 7  8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31

n szlovákiai ünnepek
n magyarországi ünnepek
n közös ünnepek

Közérdekű 
 telefonszámok:

Tűzoltóság:
150

Rendőrség:
158

Gyorsmentők:
155

Orvosi éjszakai ügyelet:
77 00 500

Fotó: Ethey Katz


