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Az MKP komáromi járási elnökségének volt tagjait titoktartásra kötelezték,
Petheő Attila járási pártelnök viszont szószátyárkodott

Amiről hallgat a mély...

A múlt év legnagyobb politikai botrányát jelentette az, amikor Komáromban
az MKP alapszervezete nem az addigi legesélyesebb jelöltet indította a város
polgármesteri székéért, hanem Czíria Attilát. Ez még nem is lett volna baj,
ha időközben nem derül ki, hogy valójában a járási pártelnök, Petheő Attila
kezdeményezte, hogy az MKP és a Híd közös listát indítson. Igyekezetének
összefogás helyett hatalmas bukás lett a vége.
A választási eredmények értékelésével decemberben foglalkozott az MKP járási elnöksége,
ahol többen is indítványozták,
hogy Petheő Attila mondjon le
tisztségéről, illetve kezdeményezték a komáromi alapszervezet újraszervezését. Az elnökség

tagjai közül többen kimondták,
hogy Petheő ténykedésének
köszönhető, hogy a párt több
olyan községben veszítette el
a polgármesteri választásokat,
ahol korábban MKP-s irányítás
volt. Naszvad esetében még érdekesebb a helyzet, hiszen ott

Százéves a felvidéki
magyar papság nesztora

Dombi Ferenc köszöntése

Születésnapja alkalmából Ferenc pápa is apostoli áldását
küldte Dombi Ferenc atyának, emellett a magyar állam Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el munkásságát, melyet január 4-én Ipolynyéken személyesen Soltész Miklós államtitkár adott át.
Dombi Ferenc 1915. január ra lett, ahol 20 évig működött
4-én született Csépán. Tanul- és ott élte meg a háborút. Az
mányait az esztergomi bencés őrsújfalusi hívek a mai napig
gimnáziumban kezdte, majd emlegetik áldásos tevékenyséugyanitt a papnevelő intézet gét.
növendéke lett A kis híján egy 1949. március 6-án letartózévszázada e földi élet rögös tatták és azon elhurcolt és
útjait koptató kanonok urat bebörtönzött papok sorsában
1939. február 26-án az esz- osztozott, akik a Mindszentytergomi bazilikában szentelte per külső gyanúsítottjai volpappá boldog Meszlényi Zol- tak. Közel egy hónapot töltött
tán püspök. Papi jelmondata törvényszéki fogházban Pozsonyban, de végül
is elengedték. Abban
az épületben raboskodott, ahol Esterházy Jánost, a Felvidék
mártír politikusát is
fogva tartották. 1963ban került Ipolynyékre, ahol esperesi kinevezést kapott, majd
szentszéki tanácsosi
címet. A kanonok úr
Ipolynyék
község
díszpolgára. Nyugdíjazása után 2001 és
2006 között kisegítő
lelkészként működött
az egyházközségben.
,,Meggondoltam az életsor- 2009-ben az azóta megboldosomat, rendelésed felé vettem gult Rudolf Baláž megyéspüsaz utamat”, végigkísérte egész pök kanonoki rangra emelte.
életén.
Szentelő püspökének 2009Dombi Ferenc atyát felszente- ben történő boldoggá avatásán
lése után Komáromba helyez- Dombi Ferenc személyesen is
ték háromévi kápláni szolgá- részt vett. Magas korával és
latra. 1942-ben Budapestre papi hivatásának hosszú idekerült, 1943-ban Őrsújfalu jével is a Felvidék legidősebb
plébániájának első lelkipászto- papjának tekinthető.

Megtalálták Vida Jánost!

A múlt héten kedden az 58 éves Vida János levitte komáromi lakásából a szemetet és azóta nem adott életjelt magáról. Családja csak annyit tudott róla, hogy 100 euró volt
nála. Megtalálására országos körözést adtak ki.
Hétfőn a kora délutáni órákban
a rendőrség gútai parancsnoksága jelentette, hogy a körözés
eredményeképpen a férfit megtalálták a város Dankó Pista te-

lepén. Egyelőre nem derült ki,
hogy került Vida János Gútára,
mit keresett a romatelepen,
mivel a teljesen dezorientált
férfi megtalálásakor még azt
bizonygatta, hogy Somorján él,
holott évek óta Komáromban
lakott.
A férfit időközben hazaszállították családjához.

a pártelnök ellen – Petheő kezdeményezésére – a tagság mást
indított polgármesternek, aki viszont csak harmadikként végzett.
Petheő Attila visszautasította,
alaptalan vádaknak nevezte az
elnökség tagjainak észrevételeit,
s népszerűségének igazolására
azt hozta fel, hogy a komáromi
alapszervezetben a tagok ismét
az alapszervezet elnökségének
tagjává választották.
A komáromi alapszervezet átszervezésére tett indítványt több
tartózkodással elutasították, ám
erre válaszként a járási elnökség
feloszlatta magát, s olyan döntést hozott, hogy minderről nem
értesítik a sajtót, csupán annyit
hoznak nyilvánosságra, hogy
február 14-re járási tisztújító

közgyűlést hívnak össze, ahol
az alapszervezetek küldöttei
döntenek majd az új elnökség
összetételéről. Petheő különböző nyilatkozataiból azonban
fény derült a nyilvánosság előtt
titkolni szánt körülményekre.
A legnagyobb problémát továbbra is Komárom jelenti,
ahol Czíria alapszervezeti elnökként folytatott „áldásos” tevékenységének köszönhetően a
tagság olyannyira érdektelenné
vált, hogy Csintalan Zsuzsanna
mindössze 23(!) szavazattal a
párt alapszervezetének elnöke lehetett. Hasonló arányban
jutott be az alapszervezet elnökségébe Czíria és Petheő is,
s lényegében mindazok, akik
korábban is az összeborulást
támogatták.
Érdekes volt Csintalanné első
nyilatkozata is, aki ismét a Híd
és az MKP együttműködését
szorgalmazta, holott előző nap
Bugár Béla egyértelműen kijelentette, hogy erről a továbbiakban szó sem lehet.

A karácsonyi ünnepkörben

minden arról beszél nekünk, hogy
Krisztus – az Atya örök Igéje testté
lett és Szűz Máriától megszületett,
hogy megváltson minket. Krisztus
valós jelenléte és üzenete választ ad
az ember legmélyebb vágyaira. Felidézi és megerősíti a béke, az igazság
és a szolidaritás ideálját. Ez különösen fontos a mai időkben, amikor sok
nemzeten belül és sokak lelkiismeretében hiányzik a béke.
Betlehemben megmutatkozott a világ
számára a Fény, amely bevilágítja életünket; feltárult előttünk az Út, amely
emberi mivoltunk teljességéhez vezet.
Mindenekelőtt nekünk, keresztényeknek kell tanúságot tennünk mindenki előtt arról, hogy
Krisztusban egy óriási, hallatlan
ajándékot kaptunk, amely nemcsak nekünk szól, hanem mindenkinek. (XVI. Benedek)
A betlehemi pásztorok jó példát
állítanak elénk: miután odasiettek az istállóhoz, ahol megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket, örömmel
eltöltve visszatértek hétköznapi
munkájukhoz. Bensőleg megváltoztak, és hazatértek, dicsőítették és magasztalták Istent
mindenért, amit csak hallottak
és láttak, és tovább akarták adni
az örömhírt családjuknak és
szomszédaiknak: így „aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén” (Lk 2, 16-20). Mindez pedig annak ellenére történt, hogy ők aránylag
hallgatag emberek voltak.
Amikor valaki nagy örömöt él át,
késztetést érez, hogy az őt körülvevő
embereknek is beszéljen róla. Ez még
indokoltabb, ha arról a természetfölötti életről van szó, amelyet Jézus hozott
a világra. Olyan öröm ez, amelyet nem
lehet rejtegetni, mivel a keresztény
hivatás természeténél fogva magával
vonja az apostolkodás szükségessé-

p.f. 2015
Új évet kezdhettünk január 1-jén, ám új életet
nem. Az óévhez képest csak szebbé tenni, javítani tudjuk, bár az sem mindig rajtunk áll. Tavaly
választottunk köztársasági elnököt, megyei, európai parlamenti és önkormányzati képviselőket,
polgármestereket. Rajtuk is múlik, ígéreteiket miképp tartják be. Szerkesztőségünk 2015 folyamán
is pártoktól és politikai mozgalmaktól függetlenül
kívánja szolgálni olvasói pontos és cáfolhatatlan
tájékoztatását. Mi ezúton szeretnénk megköszönni olvasóinknak, hogy kitartanak mellettünk, s valamennyiüknek békés, egészségben és boldogságban eltöltött 2015-ös esztendőt kívánunk!
A dunatáj szerkesztősége

gét. Az ember nem tarthatja meg magának az abból fakadó örömöt, hogy
Isten megváltotta, szükségszerűen vágyik rá, hogy mások is részesüljenek
ugyanabban a boldogságban.
Sok helyen az a hamis elgondolás terjedt el, hogy az embereknek nem illik
saját vallásos meggyőződésükről beszélniük másoknak, mintha ez a másik
ember magánszférájába való beavatkozás lenne. El kell utasítanunk ezt a fajta hozzáállást, és mindig „készen kell
állnunk, hogy megfeleljünk mindenkinek, aki csak kérdezi, mi a keresztény
hivatásunkban rejtező remény alapja”
(1Pt 3, 15). Őszintén kell vágynunk

alkalmat, hogy beszéljenek, hogy továbbadják azokat a csodákat, melyeket
az Úr ránk bízott. Ahhoz, hogy keresztényként dolgozzunk, nem elég jelen
lenni.” (Szt. Josemaría) Közben nemcsak tiszteletben tartjuk az emberek
magánszféráját és szabadságát, hanem
védjük azt; elutasítva mindenféle erőszakot. (Don Javier)
Az új esztendőben a bátorság erényét
tűzzük ki célul magunk elé. Emlékeztessük embertársainkat az életszentségre és az apostolkodásra való
általános meghívásra, s ily módon
szolgáljuk a lelkeket. Hangsúlyozzuk,
hogy az életszentség iránti vágy nem

2015-ben
is legyen
lelkünk

tiszta, nyílt
és befogadó
arra, hogy a megváltás örömhíre vis�szhangozzék rokonaink, barátaink és
ismerőseink fülében.
Életpéldánk által tanúságot kell tennünk, ajkunkkal pedig felebarátainknak
beszélnünk kell arról az isteni szeretetről, amely abban nyilvánul meg, hogy
Isten Fia eljött a világba, és arról, hogy
az Úr számít a mi közreműködésünkre a szeretet, élet és béke üzenetének
hirdetésében. Az embernek szükséges
a hitéről beszélni másoknak, nem elég
a jó viselkedés által tett tanúbizonyság.
„A keresztényeknek keresniük kell az

átruházható – senki sem válaszolhat a
másik helyett a kegyelemre. Kérjük a
Szentlelket, hogy adjon szavainknak
ellenállhatatlan erőt. Buzdítsunk mindenkit, hogy legyenek nagylelkűek,
nagy odaadással közeledjenek az Úrhoz
és kövessék Őt. Visszhangozzuk Jézus
Krisztus szavait sokak fülébe, bízva a
Szentlélek működésében és abban, hogy
minél többen képesek lesznek a nagy
ideálok mellett elkötelezni magukat.
Mgr. Kiss Róbert,
nagyszombati püspöki helynök,
kanonok
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Hogy olvassunk a sorok között...

Mi kell ahhoz, hogy jól működjön egy egyházközség, egy család vagy tegyük fel egyenesen: maga az egyház? Mindenekelőtt szükségeltetik az olyan ember, aki képes alázatot
gyakorolni bármily körülmények között és bármely véleményhadjárat közepette is. Az
alázat az erények kútfője. Ott van akkor is, amikor valaki azon fáradozik, hogy kiapassza
a kutat s ne legyen már miből mernie a népnek. Mi tudja ezt a kutat kiapasztani, vagy
inkább konkrétabban fogalmazva: mi – ki tudná bedönteni a kút száját? A gyáva mesterkéltség. Ő a hunyó, senki más.
Ki tudja miért, de az utóbbi és ama lelkes Krisztus nevéidőkben felerősödött a „demo- ben való összetartozni akarás
csokratikus” szájalás. Mintha a ott volt a 60-as és 70-es évek
tekintélyelvűség mesebeli hős- egyházközségeiben. Még Konek lenne titulálva, mindeköz- máromban is. Ha meg szeretben mindenki kolompost, azaz nénk találni az ún. vezérfonafőkolompost keres. Ha tetszik: lat, ami átköthetné az összes
bűnbakot. Ilyenkor jól jön a itt felsorolt korszakot, akkor a
tekintélyt képviselő emberfia, vezérfonal a misztérium iránti
aki ugyancsak a maga nem- őszinte áhítat lenne, melynek
ében ugyanarra hivatott, amire az alázat volt és marad a jea turnuson lévő „democsokra- lenkor számára ama egyetlen
tikus szájkaratésok” – alázatra. mozgatórugója.
Ugyanis az alázat
Egy olyan jegyakorlása egy dol
lenben, korban
got eredményezhet:
vagyunk, amihiteles tekintély
kor a sátán nem
elvet. Enélkül minegy külső rendden csak szárny
szeren keresztül
csapkodás ebben
próbálja visszaa társadalomban.
tartani az ember
Enélkül nincs sem
Isten iránti vágyermeknevelés,
gyát. Sőt, nem
hanem csak mais akarja, hogy
mahotel-szolgálat,
vétsünk valaamint az orvos is
mely parancs
csak receptíró diák
ellen. Egyszelesz és a papban
rűen csak an�sem látnak többet,
Mgr. Nagy Péter nyit próbál elérmint nő-, pénz-, hani, hogy Isten ne
talomcsábász élős- vágsellyei lelki atya legyen fontos.
ködőt. Egyfajta átalakulás ez. De ha már valahogy be is férOptimista pillanatok lehetnek kőzött pár gondos nagymama
ezek, főleg ha kitekintünk saját segítségével, akkor se próbálvilágunk zegzugából és belete- jon arra sarkallni, hogy életünk
kintünk a világtörténelem egy- központja legyen, elég legyen
egy szobájába. Látni, hogy a neki ott a tabernákulumban.
kora középkorban az emberek Mi itt, Ő ott alapon legfeljebb
vonultak a monostorok szer- vasárnaponként rányitjuk az
zeteseihez, mert több hiteles- ajtót. Mi sem világosabb, hogy
séget láttak az összeszedett és a régi idők – elmúlt rendszerek
felemelő imában, mint a helyi kiszolgálói és kiszolgáltatottjai
lelkiatya szavában, ami hitel- – embere, míg a világot istetelen volt. Ugyanis szavai nem nítette, lásd vulgáris ateizmus
fedték a valóságot. A virágzó hódolói, addig ma valamilyen
középkor embere a személyes könnyen emészthető kereszlelki aszkézisben (gyakorlás) tényies, de nem éppen kereszlátta meg az üdvösség fényét, tény energia-istenítés folyik.
amit a misztérium egyenesen Sokszor komoly, az igaz Isképviselt – „jó nekem a temp- tenre való odafigyelés szüksélom csendje, mert csak nézzük ges ahhoz, hogy Isten legyen
egymást – én nézem Őt, Ő en- életünk központja. „Aki azt
gem.” – mondta az egyszeri hangoztatja, hogy az egység
parasztember az oltáriszentség fontosabb, mint Isten, az interimádásáról. A felvilágosultság- nacionalista” – mondja Eperjes
gal – de a humanizmussal már Károly. Továbbá hozzáteszi:
beköszöntött –, megérkezett a „ezért volt soknak könnyű átpillanat, aminek ma sincs vége. állni pirosból kékbe, vagy csak
Néha be is lép és asztalvendég nemzeti tarkába.”
ama pillanat szörnyszülöttje, A közelmúltban 2004-ben,
máskor viszont csak egysze- amikor a Komáromi Imanarűen ott fekszik a küszöb előtt, pok gyümölcsöt hoztak volna,
mint a sátán kutyája. Ki ő? A sokan arra gyanakodtak, hogy
közöny... Ám néha felkiált a a magyar püspökért való ima
lélek mondván: bárcsak egye- sikertelen lett volna. Volt aki
dül lenne...! Mert sajna van gyér eredménynek tekintette,
annak két barátja: egyik a pá- minthogy az akkori Pozsonylya széli bekiabáló a másik pe- Nagyszombati Egyházmegye
diglen a turnuson lévő önjelölt újonnan felszentelt és kinevebíró – ha tetszik: a mindenhez zett segédpüspöke alapvetően
értő közember. Mégis, ott volt nem magyar ember lett. Orosch
még abban a szürke okoskodó János segédpüspök atya és képolgáriasba átvetkőző ember- sőbb általános helynök, mintha
ben az egyszeri zarándoklélek. nem váltotta volna be a hívek
Amolyan Isten után, de nem elvárásait. Hisz ő nem magyar.
mindig Istenbe kapaszkodó Azaz nem teljesen. Mások
lélek. Később a világégések igenis nagy örömmel fogadták
meghozták a romantika keserű kinevezését, hisz számukra az
poharát, amit mindenkinek ki volt – maradt a fontos, hogy
kellett innia, aki szembesülni magyarul szóljon és magyaakart a nemrég fronton elhunyt rul érezzen, amikor kell. Kiférj, gyermek elhunytát táv- nek van igaza? Aki elfogadja,
iratozó illetékesek szemével... vagy aki protestál? Mindig
Fáradtság és kimerültség. E annak, aki a sorok között kíkettő elég volt általában az em- ván olvasni és meg mer bízni a
beri határok megszaggatásá- Szentlélek hathatós működésé
hoz. Közvetlenül a világégések ben. Csakhogy a sorok között
előtt, majd alattuk, s leginkább olvassunk: Orosch érsek atya
utánuk, feléledtek a fiatalokat a maga nemében visszautasítömörítő egyházi szervezetek totta a kommunista állammal
(cserkészek, Regnum Maria- való együttműködést. Ennek
num, Katolikus Akció) – s ne bizonyítéka, hogy nem került
feledjük boldog Salkaházi Sá- éppen lukratív plébániákra –
rát, aki megpróbált lelket önte- például Ekecs, Busa. Az akkori
ni a lánygyermekekbe..., Istent államvezetés egyházpolitikáképviselve. Mindeközben és jának hathatósnak titulált renután, az éppen illetékes világi delkezései közé tartozott az
hatalom kezdett beleszólni a is, hogy a fiatal, aktív, a rendlelki – ismeretbe. Mégis, a tit- szerre potenciálisan veszélyt
kos táborozások és misézések jelentő személyeket – papo-

kat – el kell lehetetleníteni. Ez
nem sikerült. Erre itt van a jelen helyzet és merőben nem a
gazdasági problémára, a komáromi bencés ügyre gondolok. A
„Bezák-ügy” kirobbanását követően, az egyházkormányzati
problémák akkori és jövőbeli
távlataival már jobbára tisztában lévő püspöknek jogában
állt volna az érseki kinevezés
visszautasítása. Nem tette, hanem vállalta.
A fentebb említett világistenítés lehet a probléma gyökere,
melynek rákfenéje a önistenítés. Mindez fokozatos leépülés
eredménye. Első lépésként az
ember, elvilágiasodott lelkében
nem tudja elfogadni, hogy az
egyház nem vegytiszta. Hisz
olyan sok a szenny, jó lenne, ha
volna olyan közösség, amely
tiszta és távol van tőle a kísértés és a bűn – gondolhatják. Ez
egyértelműen ember-egyház
probléma. Az utóbbi idők egyházpolitikához nem értőinek
kellemetlenkedései erre mutatnak rá. A második lépes az
Isten elutasítása, vagy egyszerűbben szólva: felcserélése a
világgal, azaz ennek istenítése.
Alkalmasint, új szektás jellegű
közösségeket alkotnak az ilyenek, gondolván, hogy majd így
kialakítható lesz ama közösség,
ahonnan távol marad a szenny.
A keresztény kinyilatkozatás
egyik legfőbb mondanivalója, hogy az Isten emberré lett,
teljesen hasonult az emberhez
a bűnt kivéve (vö. Zsid 4,15).
Hallatlan dolog! Isten nem
vegytiszta közösséget akart,
hanem olyanokat, akik szentekké válnak (vö. Lev 19,2; Mt
5,48; 1Pt 1,16). Viszont ez sok
emberben ellenszenvet válthat ki. Leginkább ezért nem
akarják elfogadni az egyházat,
annak rendes felépítésével. Itt
lép fel a média és olyan dolgokat tálal, amelyek sokszor
csak részben felelnek meg az
igazságnak. Ahelyett, hogy a
tekintélyt erősítené a média,
inkább gyengíti azt. A mi kis
világunkban a komáromi bencés dolgok vannak porondon,
míg a nagyvilágban ott vannak
a pedofil botrányok és még sorolhatnánk napestig. Ez üzlet.
Sőt, ez ékbekiáltó bűn, mert
az emberek sallangos, felületes tájékoztatása az informálás
helyett előítéletek gyártására serkenti a kedves polgárt.
Maradva a konkrétumoknál:
A komáromi bencés ügy feltupírozásából nemzeti kérdést
és hitbeli kétséget faragni –
az érsek utálja a magyarokat;
nem kell hinni a tekintélynek,

hisz ipso facto szennyes az.
Miközben jobbára gazdasági
és egyházjogi – egyházkormányzati – kérdésről van szó.
A sorok közé nézve feltehetjük a kérdést: akarunk- e hinni
a tekintélyelvben mindannak
dacára, hogy nem minden
dolgot értünk meg teljesen az
egyes rendelkezésekből, magatartásból?
Igen, a tekintély van válságban
nem az érték. Ez utóbbit csak
ellepte a por, s nem vesszük
észre, hogy az egészségtelen,
kapitalista énközpontúság elvágja az ember lelkiismeretének köldökzsinórját, mely az
Istennel kapcsolt volna össze.
A keresztény embernek lelkében a sorok mögé kell néznie,
hogy észrevegye: a Szentlélek
működése adott, csak nekünk
kell több időt fordítanunk
lelkünk hathatós gondozására. Végül ne feledjük: amíg a
polgármestert a nép választja,
addig az édesapát, édesanyát
s így az egyházi elöljárót a
Szentlélek. Egyben Szent Pál
efezusi kikötővárosban élő
híveknek címzett gondolatai
figyelmeztessenek bennünket,
a valóság válságát megélő
embereket: „Erősödjetek meg
az Úrban, az ő mindenható
erejéből. Öltsétek föl az Isten
fegyverzetét, hogy az ördög
cselvetéseinek
ellenállhassatok. Nem annyira a vér és
a test ellen kell küzdenünk,
hanem a fejedelemségek és
hatalmasságok, ennek a sötét
világnak kormányzói és az
égi magasságoknak gonosz
szellemei ellen. Ezért öltsétek
fel az Isten fegyverzetét, hogy
a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve
megtarthassátok állásaitokat.”
(Ef 6, 10-13) Hisz ama isteni
fegyverzet pont a hit, melynek
lényege az alázat.

2015 újszülöttjei

Dr. Tóth František, a
komáromi kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának főorvosa
sem emlékezett arra,
hogy az év újszülötteit
egyszerre három polgármester köszöntötte
volna. Stubendek László mérnök Gogolová
Michaelához (jobbra)
érkezett, aki január
1-jén hozta világra
Komárom és egyben a
járás első idei újszülöttjét, Sentivánová Simonát, aki 3900 grammal
és 49 cm-rel született.
Koczkás Beáta, Gúta
alpolgármestere kolléganőjének, Mechura
Silviának gratulált, akinek révén Őszi Grétával (3150 gramm/49
cm) gyarapodott a
város. Basternák Ildikó polgármester és
Tóth főorvos közösen
gratulált Lakatošová
Manuelának, akinek
Richard nevű kisfia
(3450 gramm/51 cm)
lett Ógyalla idei első
szülötte.

Könyvadományok a Magyarigeni Szórványkönyvtárnak

December 18-án indult Kolozsnémáról útjára az a könyvadományokat, szótárakat, társasjátékokat, ruha- és élelmiszercsomagokat szállító kisbusz, amely az adakozó és segítőszándékú felvidéki emberek által összegyűjtött ajándékokat vitte az erdélyi hegyaljai Magyarigeni Református Egyházközségnek.
Hogy miért éppen Magyari- Megírta, hogy nagy segítség Óvóda és Szülői Testülete, Pint
gen? A válasz nagyon egysze- lenne számukra, ha könyvek- Éva – Nyitra, Weiser Attila –
rű. Az egyik tavalyi erdélyi uta- kel (szépirodalom, ifjúsági és Vác, Pulen család – Zsigárd,
zásunk idején látogattuk meg gyermekirodalom, szótárak, Kolozsnéma falu lakói, valaMagyarigent és ismerkedtünk lexikonok, egyházi könyvek, mint az élelmiszer-, ruha- és
meg a Református Egyház- DVD-k és CD-k) gyarapíta- egyéb adományokért a Molközség lelkipásztorával Szász nánk a szórványmagyarság új nár családnak Kolozsnémára,
Csabával, aki nagy lelkesedés- könyvtárát. A kérés meghall- a Lakszakállasi Szövetkezet
sel és történelmi áttekintéssel gatásra talált és néhány hét vezetőségének, komáromi válismertette meg velünk a falu és alatt összeállították az adomá- lalkozóknak és a Kolozsnémai
az erdélyi Hegyalja lakóinak nyokkal teli csomagokat. Az Nyugdíjasotthonnak .
több mint nyolcszáz éves alko- adományok súlya elérte a fél Szász Csaba levelet küldött N.t.
tó múltját. Majd a szeptemberi tonnát. A Magyarigeni Refor- Lévai Attila csicsói református
hónap folyamán már levélben mátus Egyházközség köszönő lelkész úrnak és Kolozsnéma
tudatta, hogy megszervezték szavait tolmácsolom a könyv-, község polgármesterének, Szaa III. Magyarigeni Reformá- szótár-, CD- és DVD-adako- lay Rozáliának, amelyben gyütus Falutalálkozót, amelynek zóknak: Nagy Géza – Csicsó, lekezete nevében köszönetet
keretében felavatták gyüleke- Cuczor Anikó – Marcelháza mondott az adományok eljutzeti házukat, amelyben egy (CSEMADOK), Michač Szil- tatásában végzett munkájukért.
kis könyvtár is helyet kapott. via – komáromi Víz Utcai
(P.T.)
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Mit várnak el polgármestereink a 2015-ös évtől?
STUBENDEK LÁSZLÓ

Nem
szeretem
a
fogadalmakat,
amelyeket azután
senki sem tart be.
Újévkor csak igérgetünk, légvárakat
építünk, s csak az
év végén döbbenünk rá arra, hogy
elképzeléseink legjava üres lufiként
pukkant szét, soha
sem valósulhatna
meg, Amit én szeretnék elérni, ahhoz
kevés vagyok. Az
az elképzelésem,
hogy négy év kemény és céltudatos
munkájával visszaadjam Komáromnak az élhető város
jellegét. Mindehhez
természetesen nem
elég az én igyekezetem, szükség van az önkormányzat és természetesen a komáromiak segítségére is. Rendkívül fontosnak tartom ugyanis, hogy a
mindenkori városvezetés meghallgassa a polgárok észrevételeit,
javaslatait. Persze az ötletek mellé pénz is kellene a megvalósításhoz, de hiszem azt, hogy egy jól átgondolt gazdaságpolitikával Komárom ki tud vergődni a nehézségekből. Már 2015
folyamán el kell kezdeni a tárgyalásokat olyan befektetőkkel,
akik új munkahelyeket tudnak teremteni, mert ez az egyedüli
útja annak, hogy Komárom visszanyerje régi fényét, teljesíteni
tudja a szociális szféra elvárásait, s egyre több családnak legyen
biztos megélhetése. Igen, én el tudom képzelni, hogy szombaton, vasárnap elmennek sétálni a belvárosba az emberek, ahol
nem csupán üres, lehúzott rollójú üzleteket találnak. Mindehhez
azonban társadalmi összefogás is kell. Családi békében, szeretetben teltek el az elmúlt napok. Az utcán az emberek mosolyogva köszöntek egymásnak. Mindenkinek azt kívánom, hogy 2015
folyamán is ez a szeretet, egymás iránti tisztelet irányítson munkánkban, s a komáromiak újra érezhessék azt, hogy ha felkeresik
városházánkat, akkor haza érkeznek, mert Klapka városában a
városi hivatal az ott lakók érdekeit szolgálja, az ő problémáik
megoldását tartja egyik legfontosabb feladatának.
Engedjék meg, hogy magam, munkatársaim és családom nevében ezúton kívánjak a Dunatáj minden olvasójának eredményekben, sikerekben és egészségben eltöltött új esztendőt.

BASTERNÁK ILDIKÓ

Mit várok a 2015-ös
évtől? Sokat, nagyon
sokat. Többet, mint
amennyit
elvárnak
tőlem a választóim.
Meg akarom mutatni
azoknak a polgártársaimnak is, akik nem
rám voksoltak, hogy
igen is komolyan gondoltam.
Szeretném
meggyőzni városunk,
Ógyalla lakosait, hogy
értük vagyok itt, hogy
elkötelezetten állok a
kihívásokkal teli feladatok elé és arra törekszem, hogy olyan
közösséget építsünk,
amely érvényesíteni
tudja érdekeit egymásra figyeléssel, jövőbe vetett hittel.
Tudom, nem kön�nyű feladat. Emberek
vagyunk, más és más
tulajdonságokkal. Mindenki elvárásainak megfelelni nem lehet,
mégis harcolni fogok azért, hogy megszűnjön városunk megosztottsága. Értékeljük át, mi mennyit ér egy életben, mit akarunk
átadni a következő generációnak, milyen utat mutatunk. Lehet,
hogy naivan hangzik és sokan megmosolyognak, lehet, hogy azt
gondolják, ez a világ most nem erről szól. Én mégis úgy érzem,
hogy ez az első, 2015-ös év erről is kell, hogy szóljon. Az idei
esztendő elvárásait tekintve annak praktikus része sem könnyű.
Meg kell találni elsősorban a költségvetésben azokat a réseket,
ahol menteni és spórolni tudunk. Megfontoltan és körültekintően
kell átértékelni a munkaszervezést az önkormányzaton belül, és
a hatékonyság érdekében módosítani fogjuk a városi rendőrség
tevékenységét is. Természetesen az év folyamán is azon leszünk,
hogy elnyerjünk pályázatokat, visszahozzuk az Ógyallai Kulturális Napok eredeti fényét, befejezzük a városfejlesztési tervet.
Sokáig sorolhatnám a ránk váró feladatokat. Mindenképpen el
szeretném azonban érni azt, hogy érzékelhető legyen a változás,
amelyet a választásokon résztvevő polgárok joggal elvárnak.
Amit még megemlítenék, az az ógyallai labdarúgás talpraállítása. Remélem, összefognak a hozzáértő fociszerető emberek és
sikerül megmenteni ezt a formációt. A legfontosabb, amit kérni
szeretnék az új évtől, az a jó egészség és szerencse, amit szívből
kívánok mindenkinek.

HORVÁTH ÁRPÁD

Mintha felgyorsult volna a világ, mintha gyermekkorunkban minden
lassabban, nyugodtabban
telt volna. Pedig nem
a világ gyorsult fel, mi
emberek gyorsítottuk fel
rohanásunkkal, állandó
pörgéssel, szűnni nem
akaró tenni akarásunkkal. Változatos, fordulatos, választásokkal jócskán tarkított 2014-es évet
tudhat maga mögött Gúta
város és az önkormányzat. Gondolom, mindenki másként élte meg
az elmúlt esztendőt és
másként is értékeli. Úgy
érzem, a városvezetés a
még mindig nem enyhülő
pénzügyi válság ellenére
sikeresen próbálta beosztani pénzeszközeit. Talán a legszembetűnőbb pozitív változásokat az iskolaügyben tudtunk véghezvinni,
ami különösképp elismerésre méltó, hiszen egy város az oktatáson
keresztül tudja biztosítani a jövőjét. Jutott némi fejlesztésre szánt
pénz az egészségügyben, előrelépések történtek a belvízvédelem
területén. Úgy vélem, karbantartó vállalatunk segítségével sikerült
megőriznünk városunk tiszta képét, pihenést nyújtó parkjaink rendezettségét, útjaink karbantartását, a hulladékgazdálkodás folytonosságát, temetőnk rendezett nyugalmát. Biztosan lett volna még
ezer és ezer hely, ahol sürgősen kellett volna valamit javítani, kicserélni, újjáépíteni. Járdák, parkolók, útfelületek várják a megújulást,
épületeink rendbetételénél hamarosan egy fontossági sorrendet kell
meghatároznunk és mihamarabb új köntösbe kell öltöztetnünk az
említett épületeket. Gúta város polgárai demokratikus választásokon adtak bizalmat az új városvezetésnek, melyben megtalálhatjuk a tapasztalt, többéves önkormányzati gyakorlattal rendelkező
képviselőket, valamint több új, fiatal ember is bizalmat kapott a
választóktól. Pontosan ebben, a régi és az új ötvözetében látom a
biztos fejlődést városunkban. A tapasztalat adja a bölcsességet – a
fiatalság a lendületet. Remélem, az első amit sikerül elérnünk, az
egy hatékonyan dolgozó, jó döntéseket hozó csapat kiépítése lesz.
Tudom azt is, hogy egyik pillanatról a másikra csodákat nem tudunk tenni, de nyugodt munkával, közös útkereséssel sokat meg
tudunk valósítani választási ígéreteinkből, vagy éppen választóink
elvárásaiból. Ezekkel a gondolatokkal kívánok az olvasóknak és
minden gútai polgárnak sikerekben, egészségben gazdag 2015ös esztendőt.

Akik önzetlenségükkel életeket mentettek

Decemberben kiosztották az önkéntes véradók Jánsky-emlékérmeit
Aki még nem szorult súlyosabb műtéti beavatkozásra, talán nem is tudja, hogy a sebésznek
életmentő tevékenysége mellett nem csupán az operációt megelőző belgyógyászati kivizsgálásra van szüksége, hanem a hematológiai állomásra is, ahol megállapítják vércsoportját. Az operáció közben előfordulhat ugyanis, hogy az altatásban levő beteg folyamatosan
vérátömlesztésben részesül. Sok esetben egyes vérképzési problémákkal küzdő betegek
életét a vérplazma adagolásával tudják megmenteni. Komáromban, a járási kórházban a
vérellátást az önkéntes véradók biztosítják. Közülük a legaktívabbakat az elmúlt napokban jutalmazták meg a Vöröskereszt járási szervezetének ünnepsége keretében.
Németh Károly, a Szlovák Vöröskereszt területi igazgatója
elismerően nyilatkozott az önkéntes véradókról, akik a Komáromi járásban pótolhatatlan
tevékenységet folytatnak, hiszen az emberi vért semmivel
sem lehet pótolni. Már évtizedek óta a hazai hematológia és
véradás nagy egyénisége, dr.
Ján Jánsky nevével fémjelzett
kitüntetéseket adnak át a legaktívabb véradóknak. Idén a
Jánsky-emlékérem gyémántfokozatát (80 alkalommal adtak
vért) vehette át a komáromi
Matuška Milan, az ímelyi Belokostolsky Ladislav, az ógyallai Kelko Tibor, a marcelházai
Tücsök József. Nők esetében
30, férfiaknál 40 véradás után
aranyfokozatot kaphatnak a
donorok. Idén a komáromi Ďurišová Miroslava, Halász Róbert, Šebedovsky Juraj, Šimon
Koloman, Šimko Ladislav, a

gútai Tóthová Lýdia, Gombai
Ferenc, az ógyallai Csanády
István, a szentpéteri Pilinská
Ildikó, a komáromfüssi Kálmán Ferenc,
a keszegfalvai Kozári
Gyula, a marcelházai Danišová Helena,
az ímelyi Polerecký
Iván, Čermák Otto, a
mudroňoví Mikulová
Jarmila, a bátorkeszi
Szász Mária, Dedík
Pavol, a nemesócsai
Magyarics Dezső, Kollár Miroslav, a martosi
Tanka János, a madari
Márton József, az újgyallai Kelko Peter, a bajcsi
Nagy Lajos, Kovács Katalin,
a naszvadi Borka Imre, a csicsói Nagy Lóránt és a dunaradványi Hornyák Csilla kapta
ezt a kitüntetést. Több mint
húsz véradásért a Jánsky-érem
ezüstfokozatát adományozza

a Vöröskereszt. Segítőkészségükért a komáromi Dorčiak
Jozef, Kraslan Marek, Ďurenka

Ladislav, Fóti Marek, Kadlicsek Zoltán mérnök, Egyházi
Zoltán, Benďáková Izabela,
Szóŕád Valéria, a gútai Tóth
Patrik, az ógyallai Rechtoris
Rudolf, Orvosová Mária, Pinke Ladislav, Tóthová Mária, a
keszegfalvai Czimmer János,
az ímelyi Mgr. Hamran Kristián, a bátorkeszi Zaťko Jozef, a
dunaradványi Hornyák László
mérnök, a szentpéteri Kelko
Zoltán, a nemesócsai Horváth
Béla, Szajkó Zsuzsanna mérnök, a martosi Varga Tibor,
Horňák Ladislav, az újgyallai
Hegedűs Ladislav, a naszvadi
Tóth Tamás, Lucza Péter, Gerhard Miroslav, a tanyi Füssi

Zsuzsanna, Magyarics Attila,
a kolozsnémai Szalay Rozália
mérnök, Sándor Piroska, a karvai Bugány Renáta, Hanzelík
Franišek mérnök, az izsa Forró
István, a nagykeszi Spitzná
gel János, a lakszakállasi Kósa
Tamás vehette át a kitüntetést.
Mindazok, akik csak az utóbbi években kapcsolódtak be
az önkéntes véradásba – s elsősorban az ifjabb generáció
tagjai – a Jánskyérem
bronzfokozatát vehették át: a
komáromi Balázs
Sándor
mérnök,
Hrabovský Pavol,
Fügedi László, Füsi
Tamás, Jakubeková
Dana, Paulik Daniel, Százvai Szilvia,
Csala Mihály, Pavčeková
Zuzana,
Bukovská
Dáša,
Nagy Péter, Pécsi
Zoltán, Polák Július
mérnök, Bobek Krisztián, Mgr.
Keszegh Béla, Zachar Imre,
PaedDr. Egyed Mária, Ivaniš
Mojmír, Mužiček Štefan, Vörös Renáta, Rekoš Marian, a
gútai Drinóczi Mónika, Molnár
Erika, Bagita János, Kürti Anikó, Takács Marian, Lengyel
Mónika, az ógyallai Bilková
Alžbeta, Gyénová Darina, Gerendás Pál, Bugáňová Gabriella, Mikovičová Silvia, Németh
Kornél, Poništ Maroš, Slatina
Kamil mérnök, a marcelházai
Lengyel Tímea, Pálinkás Csaba, Lengyel Petra, az ímelyi
Uhrinová Michaela, Koprdová
Jana, a bátorkeszi Kelemen István, a dunaradványi Janiková

Erika, a szentpéteri
Kocsis Mihály mérnök, Žilák Ondrej,
a nemesócsai Balázs Zoltán, a martosi Berze Katalin,
Kurčík
Michael,
PhDr, Phd. Szénási Szilárd, a madari
Szabó Csongor, az
újgyallai Kučarová
Ľubomíra,
Kajan
Roman, Kraslan Vojtech, Rendes László, a naszvadi Ďurika
Lukáš, Bucsek Tamás, Mátyus
Róbert, Csekey Márió, Švantner Marian, Doboš Daniel, a
tanyi Bugár Imre, Nagyová
Adriana, a perbetei Benyó Bar-

nabás, Pinkeová
Adriana, Zahorcsek Tibor, Pálkovičová Lenka,
Paulisová
Alexandra, a búcsi
Sántha Zsuzsanna, Csekes Lajos,
a hetényi Berentei
László, a szilosi
Gereová
Bronislava mérnök,
a bajcsi Hlavatá Soňa, a megyercsi Mihalík Denis, a karvai
Bencsik Béla, az izsai Lakatosová Veronika, Řada Eduárd,
a nagykeszi Mgr. Baloghová
Marta, Czita Angéla, Farkas
Ferenc és Farkas Beáta.

December 27-én 19 óra tájban tragikus kimenetelű közúti
baleset történt Tanynál, amikor egy nagymegyeri család komáromi látogatásból tartott hazafelé. A frissen lehullott hó borította úttesten megcsúszott a Škoda Fabia, majd megpördült
az úttesten és nekiütközött a szemközti sávban haladó Škoda
SuperB-nek. Az 58 éves édesapa elöl ült, míg idősebb lányuk,
a 24 éves Judit vezette a kocsit. Ők könnyebb sérüléseket szenvedtek, de sokkos állapotba kerültek, így a mentők kórházba
szállították őket. A kocsi hátsó ülésén helyet foglaló édesanya
és fiatalabb lánya életét viszont már nem tudták megmenteni.
A SuperB-t vezető nő nem szenvedett sérüléseket. Elmondása
szerint nem haladt többel 50 km/órás sebességnél. Hozzátette,
hogy az utolsó pillanatban vette észre a Fabiát, és már nem tudta elkerülni az ütközést.
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HOGY VOLT?

Képes körséta
a húsz év előtti Komáromban

A helyi múzeumban végzett történészi teendőimmel összefüggően 1994 őszén lefényképeztem a Komáromban folyó építkezéseket és egyéb változásokat, hogy az utókor számára rögzítsem a rendszerváltozástól eltelt öt év fejlődését a városban. E
felvételek egy élettel teli város képét mutatják. Mint ismeretes,
ez a pozitív folyamat sajnos később megtorpant. Talán érdekes
lehet az olvasóknak a két évtizede készült képekből összeállt
válogatással felidézni az akkori Komáromot.

9.

szertár épülete, amely lebontását
megelőzően az egészségügy állatgyógyászati
kiadóállomásaként
szolgált. Az elkészült vásárcsarnokot 1995 márciusában adták át
rendeltetésének.
3. A volt Prior Áruház helyén létrejött Ázia Centrum.
4. A Zichy-palota rendezésre
váró udvarában személyautók
parkolnak.
5. A volt Centrál Szálló romos épülete, mielőtt a biztosító megvásárolta. A katolikus plébánia udvarát
plakátragasztásra használt kerítés
határolja (a mai üzletház helyén).
6. A mozgalmas Nádor utca a Venezia Café előtt.
7. A szőnyegek és háztartási textíliák, kellékek Nádor utcai boltja.
8. Az egykori ortodox zsinagóga
körül épülő nyugdíjasotthon.
9. A város önkormányzatától kapott anyagi támogatás felhasználásával felújítják a volt református
kollégium épületének tetőzetét.
10. Épülő üzlet- és lakóházak a
VII. lakótelepen.
11. A Kossuth tér nyugati oldalán
(a mostani parkoló helyén) még
láthatóak a piaci standok.
Mácza Mihály

10.
6.
7.

1. A felújított Klapka
téren kiültetett fák
lombozata még nem
fejlődött ki teljesen, a
frissen festett Zichypalota földszintjén
üzletek nyíltak.
2. A Kossuth téren
– amely a belváros
többi utcájával és terével együtt két évvel
korábban visszakapta régi nevét – épül a
vásárcsarnok. Előtte
még áll az egykori
Szent István-gyógy-

11.
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KIRÁNDULJ,
PIHENJ,
VAGY
IDEGESKEDJ?

Amikor a kapzsiság felelőtlenséggel társul

Párommal szeretjük a tengeri utakat. Nem a luxushajók csillogása kápráztat el bennünket, hanem az a nem mindennapi lehetőség, hogy minden
reggel új helyen ébredhetünk, új kultúrával ismerkedhetünk meg. Egy-egy
ilyen utunkon általában 6-8 új helyszínnel ismerkedhettünk meg, kaptunk
ízelítőt a település leglényegesebb jellemzőiből.
Már ebben az évben is nagy
örömmel vártuk a novemberi
hajóutunkat, mert 11 nap alatt 7
szebbnél szebb szigeten, városban kötünk majd ki – hirdette
az utazási irodánk.
November 18-án az esti órákban Komáromból indultunk
busszal, s másnap Genovában
szálltunk hajóra. Illetve, csak
szálltunk volna! Beszállásunk
lehetetlen volt, mert kiderült,
hogy erkélyes lakrészünk a
13. emeleten lett volna, ami
a hajón nem is létezett, mivel
csak 12 emeletes volt. Majd
a hajókikötő huzatos várótermében kétórás várakozás után
végül az idegenvezetőnk szám
nélküli kártyával feljuttatott
a hajóra. Szobánk persze nem
volt, vigasztaltak, hogy a hallban levő fotelekben is el lehet
tölteni egy éjszakát, aztán majd
Marseilles-ben, ha szoba ürül,
elfoglalhatjuk még májusban
kifizetett erkélyes szobánkat.
A csoportunk már boldogan
vacsorázott, amikor az az ötletem támadt, hogy besorakozom
a recepción álló tömegbe, s
próbálom gyenge angol nyelvtudásommal megértetni magamat, hogy nincs szobánk. Egy
végtelenül kedves hölgy megsajnált, s hívta „Alessandro”
urat, a helyi színház igazgatóját, aki ideiglenesen a 9. emelet
55-ös kabinjában helyezett el
bennünket, s megígérte, hogy
másnap megkapjuk a szobánkat.
A belső lakosztályt viszont inkább mondhattuk volna kamrának, mint szobának. Mikor
belestem, rögtön felkeltette
a figyelmemet hatalmas tükre, ami optikai csalódásként
a kis egérlyuk felnagyítására
szolgált. Azért egérlyuk, mert
mikor két nagy bőröndünk bekerült, már nem tudtunk hova
lépni. Fény- és levegőhiány,
így jellemezhetném, aki klausztrofóbiás, az itt hal meg. A
fehér ágyneműről tisztítottuk
a törmeléket, a port. Egyikünk
idegesebb volt, mint a másikunk. Reggelre a hidegtől re-

megve, a légkondicionálótól
berekedve ébredtünk Marseilles-ben.
Szerintem az ilyen „szobákat”
nem is szabadna egészségügyi
okokból kiadni. Inkább hagynák meg kamrának, rakodótérnek. De hát a kapzsiság nagy
úr! Férjem hetekkel előtte kérte az idegenvezetőt, hogy látogassunk el If várába. Persze én
maradtam, hogy az ígért szobát
nehogy valaki más kapja meg
helyettünk. Végül a férjem is
lemaradt a várbörtön megtekintéséről.
Fél négykor sok kellemetlenség után (még egyszer ki
akarták velünk fizettetni az
erkélyes szobák különbözetét) kaptuk meg szobánkat a 9.
emeleten, amelyre „technikai
okokból” várnunk kellett, mert
a személyzet foglalta el egy éjszakára. Végre lefürödhettünk,
kicsomagolhattunk, s élvezhettük éltető elemeinket: a levegőt, a fényt.
Itt értesültem részletesebben
Armonia luxushajónk „gondjairól”. Pár hónappal korábban
a hajót kettévágták, a közepén
kibővítették, de a munkálatokat nem fejezték be. Hiába volt
Marseilles-ban pazar tűzijáték, ha nagy volt a fejetlenség
a személyzet körében, menet
közben is állandóan valamit
befejeztek, javítottak a hajón.
Hol a víz folyt, hol nem műkö-

dött a tévé, a fedélzet bizonyos
részeit burkolták, festették,
nem volt szobatelefon… Próbaútra nem vitték, ehelyett az
MSC kapzsiságának köszönhetően rögtön vízre bocsátották.
Az ellátásra nem lehetett panaszunk. Huszonnégy órán keresztül volt étel, ital.
A következő napot a tengeren
töltöttük, beszélgettünk, fényképeztünk, videóztunk, s este
a kapitány koktélpartiján, majd
színházi előadáson vettünk
részt, amelyet valamelyik bárban egy kis tánccal fejeztünk
be.
November 22-én a spanyol
Cartagenában kötöttünk ki.
Városnéző busszal tettünk egy
kört a városban, majd idegenvezetőnkkel a szemerkélő időben megtekintettük a város
nevezetességeit, többek között
az egészen jó állapotban lévő
ókori színházat.
Másnap Gibraltáron állt meg
hajónk. Kisbuszokkal felmentünk a hegyekbe, ahonnan
kilátásunk nyílt Európára –
Spanyolország, Afrikára – Marokkó, a Földközi-tengerre és
az Atlanti- óceánra is.
Nagyon kellemes napot töltöttünk itt. Voltunk a berber makákók (a cerkófmajomfajtákhoz tartoznak) között. Nagyon
kedves állatok, huncutok, mert
ellopják az ételedet, megnézik,
mi van a táskádban, zsebed-

Aj v priebehu roku 2015
náš podnik
spoľahlivo
sa stará
o teplé izby a teplú vodu
v Komárne.
Všetkým našim
obchodným partnerom
želáme
štastný nový rok!

Az Armonia óceánjáró volt kirándulásunk alatt az úszó szállodánk
ben, megveregetik a fejedet,
válladra ülnek… Ezután egy
hatalmas mészkőbarlangba vitt
el az idegenvezetőnk, amelyet
viaszfigurák díszítettek, s Nelson admirális korát elevenítették fel. A botanikuskert gyönyörű fáival, bokraival szintén
felejthetetlen élményt nyújtott.
A szabadprogram után sikerült egy MSC-s kisbuszt találni, amely a kikötőbe szállított
minket.
November 24-én a spanyol Cádizban, Nyugat- Európa legrégibb városában kötöttünk ki. A
település megszámlálhatatlan
műemlékkel, történelmi kinc�csel dicsekedhet. Egyik legismertebb látnivalója a szemet
gyönyörködtető fehér katedrális, amelynek belső részeit
éppen tatarozták. Az óvárosban
számos gyönyörű tér található,
legszebb közülük a Plaza de
Mina. Az erőd, a vár, a plaza,
a városfal maradványai, a tornyok… mind szép látnivaló.
Számomra mégis a legszebb,
a legmegragadóbb a barokk
templom volt.
A következő napot az Atlantióceánon töltöttük beszélgetéssel, pihenéssel. Szépen sütött a
nap, s a fedélzetről csodás volt
a kilátás.
Reggel a portugál fennhatóság
alá tartozó Madeira Punchal
kikötőjében állt meg velünk
a hajó. Szlovák nyelvű idegenvezetőnk volt, aki sokat
mesélt hosszú buszutunkon a

A marseillesi éjszaka

szigetről. 1800 m magasra vitt
fel bennünket a hegyekbe, a
felhők fölé, a Piko de Ajeróra.
Nagyon hideg volt, s a ködtől
nem sokat láttunk. Majd Ramasában megmutatta azt a helyet,
ahol az első focimeccs volt a
szigeten. A napunkat többnyire
a hegyek között töltöttük. Láttunk eukaliptuszfát, babérbokrot, mimózát, Kleopátra tűje
virágot, tulipánfát, nyíló aloe
verát, több színben pompázó
hortenziákat… s természetesen a tűzvész komoly nyomait. Voltunk haltenyésztést,

voltunk a csodaszép Fekete
Madonna-templomban (Candelaria), gyöngy- és ékszerkiállításon, gyönyörű volt a kilátás
a Mirador de Garachicoról, futólag időztünk Puertoban, Santa Cruzon. A második napon
a nagy vihar ellenére felvittek
bennünket a hegyek közé, ahol
szoborba öntött sárkánygyíkot láttunk, tevegelni lehetett,
láttuk az egyedi sárkányfát,
majd egy hangulatos, zenével,
tánccal egybekötött ebéden
voltunk. A nagy bevásárlóközpontban mindenki ajándékot

Az 1260-ban felépített cádizi fehér katedrális
vízesést, hullámtörést nézni,
sajnos a szalmakunyhós házakat csak buszból tudtuk megtekinteni, mert ismét eleredt
az eső, ami e napon gyakran
kísérte utunkat. A fővárosban,
Punchalban csak nagyon rövid
időt töltöttünk, mert a közelgő
szélvihar és a nagy eső miatt a
kapitány úgy döntött, megváltoztatja a megadott útvonalat,
kihagyjuk La Palmát, helyette
Tenerifén töltünk két napot.
A Kanári-szigeteken gyakori
az ilyen nagy vihar. Ilyenkor
a diákok nem mennek iskolába, a kisebb üzletek bezárnak,
sokan nem mennek munkába,
egyszóval megbénul az élet.
Mindkét nap bájos, megnyerő
magyar idegenvezetőnk, Nórika volt a sziget tiszteletbeli
konzulja. Sokat buszoztunk a
természetben, többek között

vehetett szeretteinek. Aztán
álltunk a tengerparton, figyeltük a 6 méter magas hullámokat, hallgattuk a 80 csomós sebességű szélvihart. Mikor késő
délután visszaértünk a hajóra,
felsóhajtottunk.
Két utolsó napunkat ismét
beárnyékolta a felelőtlenség,
mert kitudódott, hogy egy nappal megrövidítették utunkat.
Idegenvezetőnk segítségével
ekkor már a hajó személyzete
a negyedik hajókártyánkat állította ki. Ha nem veszem észre, s kiszállunk a hajóról, soha
többé nem tudtunk volna vis�szatérni a holminkért.
Végül november 29-én hosszú
várakozás után Las Palmasban sikerült repülőre ülnünk, s
Bécsből 30-án hajnalban hazaérkeznünk Komáromba.
Dr. Egriné dr. T. Szonja
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Növényvédelem
Télen is van tennivaló

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Tudni kell lezárni dolgokat. Ezt persze nemcsak ésszel, hanem a szívünk mélyén is meg kell
tennünk. Most itt az ideje, hogy összeszedje minden bátorságát és belevágjon valami újba. Egyszerűen csak viszonyuljon másként az emberekhez, legyen nyitott és fogadja el, hogy kaphat még egy esélyt.
HALAK (február 21. – március 20.) Egy ideje az a különös érzés
kerülgeti, hogy akaratától függetlenül cserélődnek ön körül az
emberek. Ezt a folyamatot most nem ön indította el, ezért nem is
érti, mi történik, illetve nem sejti, mi lehet az oka. Ne féljen ettől,
tekintsen úgy a helyzetre, mintha átrendeznék élete színpadát a
következő jelenethez!
KOS (március 21. – április 20.) Szakítson idő arra, hogy kiértékeli
előrelépéseit és céljait. Gondolja végig mindazt, ami körülveszi,
ami meghatározza az életét! Ha úgy találja, hogy bizonyos dolgokat teljesen feleslegesen cipel magával, egyszerűen szabaduljon
meg tőlük. Meglátja, sokkal könnyebbé válik minden.
BIKA (április 21. – május 20.) Koncentráljon céljaira! Mintha
az utóbbi időben megfeledkezett volna arról, hogy tervei vannak,
hogy el akar érni bizonyos dolgokat élete minden területén. Ez a
céltalanság tette az utóbbi időben olyan erőtlenné és bizonytalanná.
Elevenítse fel, hová is szeretne eljutni!

FEJTÖRŐ
Renáta apjának 5 lánya van.
1. – Kach, 2. – Kech, 3. – Kich,
4. – ????, 5. – Kuch.
Hogy hívják a negyedik leányzót?

Kovácsné kétségbeesetten nyit be az orvosi rendelőbe.
– Doktornő, a férjem egész éjszaka beszél álmában! Mit
(Folytatás a rejtvényben)
csináljak?
Az decemberi megfejtéseket január 16-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe, vagy címünkre:
Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno

Egy kosárban öt alma van. Az
almákat úgy kell elosztani öt
ember között, hogy mindenki
kapjon egy almát és a kosárban
is maradjon egy. Hogyan csinálnád?

Van négy hajóm egymástól
100-100 méterre, egy 3-evezősoros gálya, egy 3-árbócos
vitorlás, és egy csatahajó.
Mi a negyedik?
Tengeralattjáró vagy léghajó

hiszen a lombhulláskor leváló
levelek az alapjuknál friss, nyílt
sebeket hagynak az ágakon.
Begyógyulásukig, parásodásukig gombák, baktériumok
hatolhatnak be a nyílásokon.
A levélhullással azonos időben
záródnak a rügypikkelyek. Sok
kórokozó itt telel át, innen indul
tavasszal. Még ezeket is elcsíphetjük. A lemosószerek nem
felszívódóak, tehát csak bőséges lémennyiséggel érhetünk el
eredményt, így tudunk behatolni a kéregrepedésekbe.
Segíthetjük a vegyszer hatását
azzal, hogy lekaparjuk az elhalt
kérget, visszavágjuk a hámló
kérgű, száradófélben lévő ágakat, és leszedjük a fán maradt,
aszalódó gyümölcsöket, a múmiákat. Fűrészelés után zárjuk
le a sebeket faviasszal.
Általában elmondható, hogy
a legfontosabb hatóanyag ős�szel a réz. A legjobb kontakt
baktériumölő szer pl. tűzelhalás ellen, és egyben sok jelentős gombára is kiváló hatású.
Ahol gondot okozott nyáron a
monília, a tafrina, a levélbetegségek és varasodásra érzékeny
alma- és körtefajtáink vannak,
ott mindenképpen rézzel kezeljünk. Tehát ide tartozik az
összes csonthéjas, az almástermésűek és héjas gyümölcsűek
(dió, mandula) mellett a málna
és sok dísznövénycserje is. Bármelyik rezes szerrel dolgozhatunk. (rézgálicok, Bordói por és
lé, Astra, Champion, Cuprosan,
Cuproxat FW; Funguran-OH,
Kociáe, Rézoxiklorid, Vitra,
Nordox, Pluto, Kocide, stb).
A nyárinál mindig nagyobb
töménységben használjuk ezeket, olvassuk el a tájékoztatót.
(Különösen jó esőállósággal
reklámozzák a Nordoxot és a
Funguran-OH-t.)
Ahol nyáron a lisztharmat jelentette a fő problémát (pl.
szőlőnél, Jonathán típusú almáknál, rózsánál, köszméténél,
ribiszkénél, stb.) ott használhatunk kéntartalmú lemosószereket, melyek egyben az atkákat
is gyérítik: Tiosol, stb. A réz
jelentősége miatt ezeknél a növényeknél is ősszel egy rezes,
majd tavasszal, rügypattanáskor kénes vagy olajos lemosást
javaslok.
Az a vevő, aki már most
együttes hatást szeretne elérni
permetezésével a rovarokkal,
atkákkal és különböző kórokozókkal szemben, az számtalan gyári kombináció közül
választhat. Réz+olaj: Vegesol
R, Vektafiá R, stb. Kén+olaj:
Nevikén, Agrilkén, Vektafid
S, stb. Réz+kén+olaj: Vegesol
eReS, stb.
–zsigó–

Egyik ember az almával
együtt a kosarat is megkapja.

ma és az akáciák. Ezeket rendszerint akár november elejéig is
a szabadban tarthatjuk.
Még ennél is edzettebb, akár
-10 °C-ot is átvészel a kamélia,
a gránátalma, a babér, a babérsom (Aucuba), az enyvesmag
(Pitto-sporum), a gyapjasnaspolya (Eriobotrya), egyes
jázminfajok (pl. Jasminum
mesnyi, J. officinale), a csillagjázmin (Trachelospermum), az
olajfa, a szamócacserje (Arbutus), az araukária (Araucaria) és
a kenderpálma (Trachycarpus).
Ezeket ráérünk akkor a házba
vinni, amikor már igazán teljes
erejével megérkezett a tél.
Az idősebb, nagy dézsába ültetett növények olykor egyáltalán
nem könnyű súlyúak. Mozgatásukhoz célszerű kis kézikocsit
használni. A selyemmályvát
és a gránátalmát érdemes még
a tél beállta előtt erőteljesen
visszametszeni. A korallcserje
(Erythrina) egyéves hajtásait
10 cm-es magasságig vágjuk
vissza. Ezt a növényt egyébként teljesen szárazon, 5 °C
hőmérsékleten kell teleltetni, a
helyiség esetleg teljesen sötét
is lehet.
A nagy dézsába ültetett növényeket nem könnyű mozdítani,
ám a már említett öt, igazán érzékeny, trópusi növényt fűtött
szobába vigyük télre. Az összes
többi szobanövénynek viszont
kedvezőek a balkonnövényeknél már említett, világos pince
nyújtotta körülmények, az 5-10
°C körüli hőmérséklet. A legjobb feltételeket természetesen
télikertben vagy fagymentes
termesztőházban teremthetjük
meg, de ezek hiányában a pincében is kitűnően telelhetnek a
növényeink.
A nagyméretű növényekkel
kapcsolatban gyakran kényszerülünk
megalkuvásokra.
Gyakran csak egy hűvösebb
lakószoba, egy lépcsőház vagy
egy garázs jut nekik, és a fényviszonyok ott sem mindig a legjobbak. Emiatt ugyan nem feltétlenül szükséges aggódnunk,
mert minél hűvösebb a helyiség (persze csakis a fagypont
felett), annál kevesebb fénnyel
is beérik a növények. Szükség
esetén egy védett terasz vagy a
világítóudvar is szóba jöhet.
Az előző évek tapasztalata
alapján egyre nagyobb a jelentősége, a kora téli lemosó permetezésnek. Sokan csak a tavaszi lemosást ismerik, ott is főleg
az olajos kezelést.
Már 50%-os lombhullásnál
érdemes volt megkezdeni a
munkákat. Később is lehet,
ám elsősorban fagymentes napokon végezzük a védekezést,

Renáta

Bizonyos dézsában nevelt növényfajok az őshazájukban is
hozzászoktak a 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletekhez, míg
más növényeket érzékenyen
érint a hideg. Ezeket lehetőleg az
első éjszakai fagyok beállta előtt
a telelőhelyükre kell szállítani.
A növények épségben tartásához mindenképpen tartsuk szem
előtt ezeket a különbségeket.
Egyes katalógusok az összes
balkonnövény számára az októberi (esetleg szeptemberi)
behordást javasolják, és azt
ajánlják, hogy májusig maradjanak is zárt, fagyvédett helyen. A hat-hét hónapos pincebeli időzés a legtöbb növény
számára viszont több kárt hoz,
mint hasznot. Erősen vis�szaveti a növekedést, viszont
rendkívül kedvez a kártevők
tömegeinek.
Szabjuk ezért a lehető legrövidebbre a telelést, és – az egyes
növények fagyérzékenységétől függően – minél később
vigyük be és minél hamarabb
hozzuk ki azokat a pincéből.
Ezzel az eljárással kellőképpen edzetté is tehetjük a növényeinket. Tehát a lehetőségekhez mérten szabjuk minél
rövidebbre a dézsás növények
telelőhelyen
tartózkodását.
Próbáljunk meg minden növényt az igényeinek megfelelő hőmérsékleten tartani.
A fagyokra legérzékenyebbek a
meleg égövről származó fajok:
a banán, a zsakaranda (Jacaranda), a selyemtölgy (Grevillea), a papírarália (Tetrapanax
papyrifer) és a papagájvirág
(Strelitzia). Ezeket már az első
éjszakai fagy közeledte előtt –
gyakran már szeptemberben –
védett helyre kell szállítani.
Az első fagyokat is megérzi az
angyaltrombita (Datura-Brugmansia), a bugenvilla (Bougainvillea), a citrusfélék, a kasszia
(Cassia), a kefevirág (Callistemon), a dicsővirág (Tibouchina), a korallcserje (Erythrina)
és a délimirtusz (Metro-sideros). Ezeknek a növényeknek
már az első fagy hatására lehull
a lombjuk, de komoly kárt a
rövid, korai fagy még nem tesz
bennük. Mivel a levélzetre a
hűvös teleléshez amúgy sincs
szükség, ezért ezt a levélhullatást akár természetes tisztogatásnak is tekinthetjük. Ezután
mindenesetre vigyük be a növényeket telelni.
A -5 °C-os hideget is elviselik a
leánderek, a cserjés margitvirág
(Argyranthemum), a selyemmályva (Abutilon), az ólomgyökér (Plumbago), a rozmaring, a mirtusz, a fügekaktusz, a
főnixpálma, a Washington-pál-

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Tüntessen el az életéből mindent, ami
nem tisztességes! Ez nyilvánvalóan jelenti mindazt, ami másokkal szemben nem korrekt az ön részéről. Legalább ilyen fontosak azonban azok a
dolgok, amelyeket önmagára kényszerít, és amelyek minden nap csökkentik életerejét. Szabaduljon meg ezektől!
RÁK (június 22. – július 22.) Minden területen legyen óvatos! Most
nem követhet el hibát, mert az végzetes lenne. Inkább kevesebbet vállaljon vagy kevesebbet ígérjen, de ahhoz mindenképp tartsa magát.
Szavahihetősége szenvedhet csorbát, ha most nem veszi annyira komolyan a történéseket, mint amilyen komolyak azok valójában.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Szeret flörtölni, szereti a
szépséget, az izgalmakat maga körül és az sincs ellenére, ha változatosak a dolgok. Ezen a héten bőven lesz alkalma az újra, sőt az is
előfordulhat, hogy a hét végére már egy kis állandóságra és pihenésre
vágyik. Töltsön minél több időt barátaival!
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Új projektekbe kezdhet
most bele, és ideje is, hogy belekezdjen valami újba, mert kezd
berozsdásodni. Az új kihívások és feladatok minden tekintetben
hasznosak. A szellemi próbatételek például nemcsak az agyát
mozgatják meg, hanem egész lényét ráhangolják a megoldás keresésre.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ne legyenek kételyei tetteit vagy döntéseit illetően. Azt fogja tenni, ami ebben a helyzetben a
legjobb. Kövesse ösztöneit és csak akkor cselekedjen, ha úgy érzi, itt a
megfelelő idő. Álljon készen arra, hogy döntsön és cselekedjen, de ne
feltétlenül a leggyorsabb megoldást keresse!
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Konfliktusokkal terhes lehet ez a hete. Kritikus napok a hétfő, a kedd, a csütörtök
és a péntek, utána lassan lecsillapodnak a kedélyek. Keddtől a
karrierjében olyan elismerés lehetséges, ami akár egy magasabb
pozíciót is hozhat. Ez élete nagy lehetősége. Hétvégén meghívást kap. Érdemes elmenni, mert új élmények várják ott.
NYILAS (november 23. – december 21.) Kellemes pillanatokat élhet
át most családi körben, főleg ha leveszi a terhet szerettei válláról. Ez
a hét kiválóan alkalmas arra, hogy egyszerűen együtt legyen a többiekkel, tisztázzák az esetleges problémákat. Rengeteget tanulhat a
mostani beszélgetésekből, megnyílásokból.
BAK (december 22. – január 20.) Bár önről mindenki azt gondolja, hogy a komoly elkötelezettségek híve, mostanában gondja van
a hosszú távú kapcsolatoknak még a gondolatával is. Ezen a héten
több alkalommal is más döntést hoz, mint eddig bármikor, amivel
valóban meglepi a környezetét.
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A D u n a t á j re c e p t k ö n y v é b ő l
A kiadós karácsonyi vacsorák, a „nasizás”, és a szilveszteri gyomorpróbáló finomságok után
kedves olvasóinknak néhány könnyen elkészíthető, ízletes, ám felettébb kalóriaszegény étel
elkészítésének receptjével kedveskedünk.

Almaleves
Hozzávalók:
3-4 szem alma, csipetnyi só, cukor, fahéj, szegfűszeg,
(vagy mézeskalács-fűszerkeverék) citromhéj, tej, liszt
(vagy pudingpor)
Elkészítése:
Az almákat meghámozzuk, belsejét kivágjuk és vékony
szeletekre vágjuk. Vizet teszünk fel forrni, annyit amen�nyi a leveshez elég. Sózzuk és cukrozzuk ízlés szerint. A
főzővízbe belerakunk ízlés szerinti fűszerkeveréket vagy
fahéjat, szegfűszeget, végül, ha megfőtt az alma, besűrítjük, vagy tejfölben és tejben elkevert liszttel, vagy pedig
tejben elkevert vaníliás pudingporral. Citromlével ízesítjük, és kihűtve tálaljuk.

Tepsis sült zöldség sajttal
Hozzávalók négy személyre:
20 dkg gomba, egy padlizsán, 2 cukkini, 2 fej vöröshagyma, 4-5 paradicsom, 4 pár virsli, 20 dkg füstölt mozzarella
sajt, só, bors, fokhagyma.
Elkészítése:
A zöldségeket megmossuk, a paradicsomot felkockázzuk, a gombát szeleteljük, a padlizsánt és a cukkinit pedig
félcentis csíkokra vágjuk, úgy, hogy a padlizsánon rajta
hagyjuk a héját (a cukkinin nem). A hagymát és a virslit karikákra vágjuk. A hozzávalókat tepsibe vagy tűzálló
tálba halmozzuk, fűszerezzük, és a tetejüket megszórjuk
sajttal. Miután vizet öntöttünk alájuk, körülbelül 30-40
percig, fólia vagy fedő alatt sütjük őket, majd azt levéve megpirítjuk a sajtot. Így már kész is a könnyű fogás,
amely fogyókúrázóknak különösen ajánlott. Fogyózók
soványabb sajtot is választhatnak, a virslit füstlivel lehet
helyettesíteni. Az étel vitamindús, a padlizsán héja értékes
nauzinban gazdag, amely frissességet, vitalitást kölcsönöz
a testnek, ráadásul segíthet a daganatos betegségek megelőzésében.

Almás túró
Hozzávalók 4 fõre:
4 alma, édesítõszer, 1 citrom leve, rum vagy fehérbor,
25 dkg sovány túró, 1/8 l tej,
1 citrom leve
Elkészítése:
Az almákat meghámozzuk, félbevágjuk, kimagozzuk, cikkelyekre vágjuk. Édesítőszerrel, citromlével,
pár csepp rummal vagy fehérborral 20 percig marinírozzuk. A sovány túrót a tejjel, édesítőszerrel és 1
citrom levével összekeverjük, 4 részre adagoljuk. Az
almákkal együtt tálaljuk.

Light piskóta
Hozzávalók 4-5 adaghoz:
14 ek. zabkorpa
8 ek. édesítő
1 tk szódabikarbóna
3 tojás
10 ek. víz
2 tk vaníliaaroma
Elkészítése:
A tojásfehérjét felverjük, sárgáját és a
többi hozzávalót elkeverjük. A tojás kemény fehérjét óvatosan beleforgatjuk, majd kivajazott tepsibe öntjük. Kb. 20 percig kell sütni.

Almacsoda banánnal
Hozzávalók:
1 alma, 1 banán, 1 teáskanál fahéj
Elkészítése:
Az almát meghámozzuk, vékonyan felszeleteljük. Lábosban
megmelegítjük, majd mikor már puhul, összekeverjük a mixerrel
pépessé nyomott banánnal. Folyamatosan kevergetjük úgy 3-4
percet. Utána elsimítjuk az edény alján és kicsit hagyjuk keverés
nélkül puhulni (kb. 1 percet). Rárakjuk a fahéjat, jól elkeverjük,
nem baj, ha az alma ilyenkor apró darabokra törik. Díszíthetjük
felvert tejszínnel, amelyet mákkal szórunk be.

humorcsokor

Bemegy egy férfi a kocsmába és odaszól a csaposnak:
– Egy sört, de gyorsan, mielőtt kitör a balhé!
A csapos meglepődik, majd odagurít egy sört. Kis idő múlva ismét
odaszól a vendég a csaposnak:
– Még egy sört gyorsan, mielőtt kitör a balhé!
A csapos már kezd pánikba esni, de azért odaad még egy üveggel.
Mikor harmadszor is sört kér a vendég, megkérdezi tőle:
– Bocsánat uram, de előbb talán fizessen...
Erre a vendég:
– Na, kezdődik a balhé...

Egy férfit az anyósa leküldi a boltba zöldségért, de a lelkére köti, hogy csakis
szép, tiszta, vegyszermentes terméket vegyen. A férfi bemegy egy bioboltba, és elkezd a zöldségek között válogatni. Amikor odamegy hozzá az eladó,
megkérdi tőle:
– Ugye, ezeken a zöldségeken nincsenek mérgező vegyszerek? Az anyósomnak viszem őket.
– Nincsenek uram, azokat sajnos magának kell ráraknia...
A skót nagy összeget veszít a kártyán és sopánkodva a többi játékoshoz fordul:
– Ha a feleségem megtudja, hogy ennyi
pénzt elvertem, kitépi a hajamat! Fiúk,
adjátok vissza, mert különben nem merek
hazamenni...
A többiek – hosszú tanakodás után – megsajnálják és a pénzt visszaadják a barátjuknak.
– Igazi haverok vagytok! – lelkendezik a skót
– Adjatok hozzá még egy keveset, hadd
gondolja azt az asszony, hogy én nyertem a
partit...

Ádám odamegy Istenhez:

– Uram,mi az a szex?
– Keresd meg Évát a lugasban és megtudod.
Öt perc múlva visszajön:
– Uram, mi az a migrén?
– Sportolsz?
– Igen, jógázom. Rendszeresen ráereszkedem a gerincemre és erősen figyelek egyetlen
pontra.
– És mi az a pont?
– A televízió.

A
2015 folyamán is
zavartalanul biztosítja
Komárom lakosainak
hő- és melegvízellátását.
Minden kedves ügyfelünknek
eredményekben gazdag,
szerencsés és sikeres
új esztendőt kívánunk!
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M1

SZOMBAT

5.50 Magyar gazda, 9.00 Az
ember bolygója, 9.55 Pecatúra, 10.25 Két duci hölgy,
12.45 Három nagymamám
volt, 13.10 Kislány, nagylány (ausztrál), 14.50 Egy
nap (amer.), 16.35 Ég, föld,
férfi, nő, 17.35 Gasztroangyal, 18.30 Szerencse szombat, 19.30 Híradó, 20.25 Játék határok nélkül, 21.45 A
keresztapa (amer.), 0.45 A
belső kör (francia)

TV2

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2 matiné, 11.20 A Jetson
család (amer.), 12.55 Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 14.00 Walker, a texasi kopó (amer.), 16.05 A
fantasztikus négyes (amer.német), 18.00 Tények, 19.00
Amikor megállt a Föld
(amer.), 21.05 Kényszerleszállás (amer.), 23.50 Kegyenc fegyenc (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.10
Kalandor, 13.10 Dr. Csont
(amer.), 14.05 Szerelemben, háborúban (amer.),
16.05 Poseidon (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz
plusz, 19.05 Doktor Szöszik
(amer.), 20.45 A nagyon
nagy Ő (amer.), 22.45 Végső állomás 3 (amer.), 0.45
Egy asszony élete (angolkanadai)

RTL II

10.45 A harc törvénye
(amer.), 11.40 A parkett
ördögei (amer.), 13.10 Áldatlan állapotban (amer.),
15.00 Az első millióm története, 16.00 Nyomtalanul
(amer.), 17.00 ValóVilág7,
18.00 Tökéletes célpont,
19.00 CSI: Miami helyszínelők (amer.), 20.00 Barátok
babával (amer.), 22.00 BeleValóVilág7

M2

13.00 Varázslók a Waverly helyből, 13.45 Elveszett világ, 15.10 Phineas és Ferb, 15.30 Zorro,
16.10 Rozsdalovag (német), 17.50 Dip és Dap,
18.45 És te mit gondolsz?,
20.10 Híradó, 20.55 Monty
Python Repülő Cirkusza,
21.30 Próbatétel (angolkanadai), 23.05 Koncertek
az A38 hajón

Duna tv

10.35 Három csengő (magyar), 13.20 A kapitány
(francia-olasz), 15.05 Nálatok laknak állatok?, 15.40
Önök kérték, 16.35 Elsietett
házasság (magyar), 18.00
Híradó, 18.35 Öregberény
(magyar), 19.10 Hogy volt?,
20.05 Az élet sava-borsa
(lengyel), 20.55 A magányos
ügynök (angol), 23.05 Dunasport

Pozsony 1

13.40 A Morgue utcai gyilkosságok (szlovák), 14.30
Szlovákia borútjai, 15.00 A
menekültek (francia), 16.30
Szlovákia, szeretlek!, 18.00
Építs házat, ültess fát!, 18.30
Taxi, 19.00 Híradó, 20.20
Váratlan találkozások, 21.10
Igaz történetek, 21.45 Talkshow, 22.30 A lázadók földje,
0.15 A menekültek (francia)

Pozsony 2

13.05 Fogadás az ördöggel,
15.15 Sirály, 17.00 A múzeumok titkai, 17.50 Athén
sorsa, 18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Dokumentumfilm, 21.25 Zongorahangverseny, 22.20 Bábel (franciamexikói), 0.40 Rallye Dakar

Markíza tv

9.50 Lépésről lépésre,
10.40 A Beverly Hills-i
zsaru (amer.), 12.40 Dan
ny csapata (amer.), 14.50
Esküvői
katasztrófák
(amer.), 17.05 Szomszédok, 18.25 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Nevettess meg! (amer.),
22.40 15. operabál, 22.45
A halál kódja (amer.),
0.30 Véres összeesküvés

JOJ TV

13.05
Filantróp,
14.55
Sorsdöntő nyár (amer.),
17.10 Knight Rider (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.20 A biztonságos kikötő
(amer.), 22.50 Szexparti
(amer.), 0.50 Cápák (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Katolikus krónika, 11.30 Az
utódok reménysége, 12.30
Telesport, 14.20 Öltések
közt az idő (spanyol), 15.55
Trükkös trió (német), 17.25
Játékidő (amer.), 19.30 Híradó, 20.25 Rómának szeretettel (amer.-olasz), 22.15 A
lényeg, 22.50 A kilencedik
légió (angol), 0.30 Legjobb
szándék (magyar-román)

TV2

6.00 Egzotikus Ázsia, 6.25
TV2-matiné, 9.25 Több
mint testőr, 11.55 Monk
(amer.),
12.50
Villám
Spencer, a karibi őrangyal
(amer.), 13.55 Walker, a
texasi kopó (amer.), 15.55
Amikor megállt a Föld
(amer.), 18.00 Tények,
19.00 Rising Star, 21.40 Az
egyetlen (amer.), 0.25 Csak
a szerelem kell (amer.)

RTL Klub

6.50 Kölyökklub, 11.10
A Muzsika TV bemutatja,
13.05 Tuti gimi (amer.),
14.05 Dr. Csont (amer.),
16.10 Rendőrakadémia 2
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Salt ügynök (amer.), 20.35
A tenger vadjai 2 (amer.),
22.10 Halálos hajsza (amer.német), 1.10 A zsaruk becsülete (amer.)

RTL II

9.25 Laura csillaga (német),
10.50 Alkonyat (amer.),
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes,
19.00 ValóVilág7, 21.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
22.00 BeleValóVilág7, 22.30
Heti hetes

M2

12.15 Varázslók a Waverly helyből, 13.55 Kicsi a
bors, de erős, 16.35 Állatsuli, 17.30 Kengu-kalandok, 17.55 Lolka és Bolka
nagy utazása, 18.40 És te
mit gondolsz?, 18.55 Nyuszi Péter, 19.15 Ormányos
család, 20.10 Híradó, 20.55
Egyszer volt, hol nem volt
(amer.), 21.45 Trükkös trió
(német), 23.10 Koncertek
az A38 hajón, 0.00 King
(kanadai)

Duna tv

10.00 Univerzum, 11.00
Római katolikus szentmise, 12.10 Nótacsokor, 13.15
5 óra 40 (magyar), 14.35
Hazajáró, 15.05 Szerelmes földrajz, 15.35 Hogy
volt?, 16.30 Az én lányom
nem olyan (magyar), 18.40
Öregberény
(magyar),
19.15 Önök kérték, 20.10 A
sziget (görög), 21.25 Újévi
koncert, 0.10 A magányos
ügynök (angol)

Pozsony 1

11.25 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 14.00
Agatha Christie, 15.35 Négyesfogat (szlovák), 17.05
Senki sem tökéletes, 18.15
Konyhám titka, 19.00 Híradó, 20.20 Titkos életek,
21.20 A remény öble (kanadai), 22.55 Mrs. Marple
(angol), 0.30 A remény folyója (francia)

Pozsony 2

13.05 Világtörténelem, 14.25
Orientációk, 14.50 Szóval,
15.00 Folklór, 16.20 Jégkorong, 18.55 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.00 Dokumentumfilm, 20.10 Elfelejtett falvak,
21.40 Homokból és ködből
épült ház (amer.), 23.40
Rallye Dakar

Markíza tv

10.30 Harry Potter és a titkok kamrája (amer.), 13.20
Legenda a kalózról (spanyolnémet), 17.00 Avatar (amer.),
19.00 Híradó, 20.30 Angyalok és démonok (amer.),
22.55
Halálos
fegyver
(amer.), 3.05 Véres összeesküvés (amer.)

JOJ TV

9.50 A Simpson család,
10.45 Profik, 13.10 Tökéletes bűntény (amer.),
15.05 A biztonságos kikötő (amer.), 17.25 Szakácsok, 18.05 Új lakások,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Szerelemterápia (amer.), 23.05 A csapda (amer.), 0.45 Tökéletes
bűntény (amer.)

M1

HÉTFŐ

M1

KEDD

9.00 A szenvedélyek lángjai (kolumbiai), 10.20 Család-barát, 12.15 Sporthírek,
13.10 Roma magazin, 14.10
Magyarlakta vidékek, 15.05
Zorro, 15.55 Charly, majom
a családban (német), 16.55
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.50 Ridikül, 18.40 Szívek
doktora (amer.), 19.30 Híradó, 20.30 Kékfény, 21.25
Római helyszínelők (olasz),
22.20 Az este, 22.55 Híradó

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.25 Nemzetiségi
magazinok, 15.10 Zorro
(kolumbiai), 15.55 Charly,
majom a családban (német),
16.55 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 Gran
Hotel (spanyol), 21.20 Zűrös
szívügyek
(német),
22.10 Az este, 23.00 Apolka

5.00 Csapdába csalva, 6.55
Mokka, 12.00 Tények délután, 12.50 Családi titkok,
13.55
Magánnyomozók,
15.00 Valentina titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00 A macska
(amer.), 18.00 Tények, 19.25
Jóban Rosszban, 20.15 Hal a
tortán, 21.30 Az elnök árnyékában (amer.), 22.30 Halálfutam (amer.)

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 15.00 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00
A macska (amer.), 18.00 Tények, 19.25 Jóban Rosszban,
20.15 Hal a tortán, 21.30 Euro-túra (amer.), 23.25 King és
Maxwell (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 13.40
Éjjel-nappal
Budapest,
14.50 A vihar (mexikói),
15.40 Szombat esti láz,
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest, 20.40 Barátok
közt, 21.15 Balhé Bronxban
(amer.), 23.50 Piszkos csapat (amer.), 1.40 Az éden
titkai (görög)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 ValóVilág7,
13.45 Bűnös szerelem (mexikói), 14.40 Karibi szerelem
(brazil), 15.35 Barátok közt,
16.05 ValóVilág7, 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Dallas (amer.), 20.00 Glades
(amer.), 21.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.00 BeleValóVilág7

M2

11.40 Sabrina, 13.05 Heath
cliff, 13.55 Nagyi nyomoz,
14.45 Inami, 15.25 Kedvencek a világ körül, 16.35
Lolka és Bolka kalandjai,
17.45 Angelina, a balerina,
20.10 Híradó, 21.00 Boston
legal (amer.), 22.35 Bosszú
(amer.), 23.20 Szívek doktora
(amer.)

Duna tv

9.30 Család csak egy van
(ausztrál), 11.10 Az élet
sava-borsa (lengyel), 12.25
Kívánságkosár, 14.30 Liszt
Ferenc, 15.30 Requiem,
16.00 Térkép, 16.40 Család csak egy van (ausztrál), 18.00 Híradó, 18.30
Aranylabda Gála, 20.15
Don Matteo (olasz), 21.25
Hősök aranygárdája, 23.50
Engem a szél idesodort és
itt letett

Pozsony 1

10.05 Orvosok (szlovák),
12.20 Nők klubja, 13.50 A
remény öble, 15.25 A világ
képekben, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Talkshow, 17.50
Párbaj, 19.00 Híradó, 20.20
Revival, 22.10 A kiválasztottak, 0.05 Revival

Pozsony 2

15.45 Lefújva, 17.30 Hírek, 18.00 Nő a világ végén, 18.45 Esti mese, 19.55
Hírek, 20.00 Szavak, amelyek megváltoztatták a világot, 21.35 Tudományos
magazin, 22.05 Underground (francia-német), 0.50
Rallye Dakar

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi kurzus, 16.00
A mentalista (amer.), 17.25
Reflex, 17.50 A férfiak nem
sírnak, 19.00 Híradó, 20.30
Alvég, felvég (szlovák),
21.50 Babovresky (cseh),
0.10 A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.25 Tárgyalóterem, 11.00
Vásárlási láz, 13.00 Az örökség (szlovák), 14.20 Lehetőség, 15.50 Vásárlási láz, 17.30
Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.25 Vadlovak (szlovák), 21.20 Édes élet, 22.00
Vészhelyzet (amer.), 23.00 A
kincses sziget (amer.), 1.00
Ügynök (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!, 13.40
Éjjel-nappal Budapest, 14.50
A vihar (mexikói), 15.40
Szombat esti láz, 18.00 Híradó, 19.20 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok közt,
21.15 A mentalista (amer.),
2.10 Az éden titkai (görög)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 13.45 Szerelem zálogba
(mexikói), 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35 Barátok
közt, 16.05 ValóVilág7, 17.05
Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 Hova lettek Morganék? (amer.), 21.30
Az élet csajos oldala (amer.),
22.00 ValóVilág7, 23.00 BeleValóVilág, 23.30 Barátok közt,
0.00 Terra Nova (amer.-ausztrál)

M2

13.30 Mi micsoda, 14.20
Sabrina, 15.10 Leonardo kalandjai, 15.40 Dip és Dap,
16.25 Lolka és Bolka kalandjai, 16.35 Csűrcsavarosdi,
18.10 Mesélj nekem!, 18.40
Boldogvölgy, 19.30 Ormányos család, 21.00 Boston
Legal (amer.), 21.50 Ridikül,
22.35 Bosszú (ame.), 23.15
Szívek doktora (amer.), 0.00
Koncertek az A38 hajón

Duna tv

10.15 Don Matteo (olasz),
11.10 Virágzó Magyarország, 12.25 Kívánságkosár,
14.30 Liszt Ferenc, 15.55
Vidékességek, 16.30 Térkép, 17.10 Család csak egy
van (ausztrál), 19.05 Rex
felügyelő, 19.55 Don Matteo (olasz), 21.05 Az édes
élet (olasz-francia), 23.55
Kultikon, 0.15 A Blekinge
utcai banda (dán)

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 13.55
Építs házat, ültess fát!,
14.25
Igaz
történetek,
15.00 District, 16.25 A
világ kincsei, 17.00 Orvosok, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Senki
sem tökéletes, 22.20 Törvény és rend, 23.05 Dist
rict

Pozsony 2

14.55 A család, 16.00 Ruszin magazin, 18.45 Esti
mese, 20.05 Nemzetközi
büntető bíróság, 21.35 A
rendelő, 22.05 Talkshow,
23.05 Berlin Alexanderplatz

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.), 13.10
NCIS (amer.), 14.05 Cobra 11
(német), 16.00 A mentalista
(amer.), 17.25 Reflex, 17.50 A
férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 Forr a bor, 21.30
Feleségcsere, 22.35 A mentalista (amer.), 23.35 Cobra 11
(német)

JOJ TV

10.20
Tárgyalóterem,
11.00 Vásárlási láz, 13.00
Az örökség (szlovák),
14.55 Édes élet, 15.50
Vásárlási láz, 17.00 Híradó, 17.30 Topsztár, 19.00
Krimi, 19.30 Hírek, 20.25
Vadlovak (szlovák), 21.20
Édes élet, 22.00 Vészhelyzet (amer.), 23.10
Castle (amer.), 0.10 Csalók (amer.)

M1

SZERDA

CSÜTÖRTÖK
M1

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.25 Nemzetiségi
magazinok, 15.10 Zorro
(kolumbiai), 15.55 Charly,
majom a családban (német),
17.00 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 Cédrusliget (amer.), 22.05 Az este,
22.55 Zsidók és muszlimok,
23.55 Lola (amer.-kolumbiai)

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai), 10.20 Családbarát, 12.25 Nemzetiségi
magazinok, 14.55 Zorro
(kolumbiai), 15.40 Charly,
majom a családban (német),
16.45 Lola (amer.-kolumbiai), 17.50 Ridikül, 18.40
Szívek doktora (amer.),
19.30 Híradó, 20.30 A rózsaszín párduc 2 (amer.),
22.05 Az este, 22.55 Rejtélyes XX. század, 23.55 Lola
(amer.-kolumbiai)

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 15.00 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00
A macska (amer.), 18.00
Tények, 19.25 Jóban Rossz
ban, 20.15 Hal a tortán, 21.35
Men in Black (amer.), 23.25
Hawaii Five (amer.)

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 15.00 Valentina
titka (kolumbiai), 16.00 Emlékezz, Reina! (amer.), 17.00
A macska (amer.), 18.00 Tények, 19.25 Jóban Rosszban,
20.15 Hal a tortán, 21.30 Az
indíték (amer.), 22.30 NCIS
(amer.), 23.30 Életfogytig
zsaru (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.20 Éjjel-nappal Budapest,
14.30 A vihar (amer.), 15.15
Szombat esti láz, 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz, 19.20
Éjjel-nappal Budapest, 20.40
Barátok közt, 21.15 Szulejmán (török), 22.50 Házon
kívül, 23.25 Dumapárbaj
(magyar)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50 Bűnös szerelem (brazil), 14.40 Karibi szerelem,
16.05 ValóVilág7, 17.05 Tom
és Jerry, 18.05 Agymenők
(amer.), 18.55 Így neveld az
anyádat (amer.), 20.35 Az
élet csajos oldala (amer.),
22.00 ValóVilág7, 0.00 Barátok közt, 0.30 A rejtély
(amer.)

M2

13.15 Heathcliff, 13.35 Mi
micsoda, 14.05 Nagyi nyomoz, 14.30 Sabrina, 15.30
Kedvencek a világ körül,
16.30 Lolka és Bolka kalandjai, 17.10 Lóti és Futi, 18.15
Mesélj nekem!, 18.25 Pityke, 18.30 Vízipók-csodapók,
18.40 Boldogvölgy, 19.30 Ormányos család, 19.40 Gondos
bocsok, 20.10 Híradó, 21.00
Boston Legal (amer.), 22.35
Bosszú (amer.), 23.15 Szívek
doktora (amer.)

Duna tv

10.15 Don Matteo (olasz),
11.10 Rex felügyelő (osztráknémet), 12.25 Kívánságkosár,
14.30 Liszt Ferenc, 16.00 Lóverseny a Csallóközben, 17.10
Elcserélt lányok (amer.),
18.00 Híradó, 19.05 Párizsi
helyszínelők, 20.00 Don Matteo (olasz), 21.00 Dunasport,
21.10 Fapad (magyar), 21.40
Finánc a pácban (francia),
23.45 Milos Forman: Amibe
nem halsz bele

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.25
Konyhám titka, 15.05 Distict, 16.25 A világ kincsei,
17.00 Orvosok, 18.20 Öten
öt ellen, 19.00 Híradó, 20.20
A keresztapa (amer.), 23.05
District, 0.15 A gyanúsított

Pozsony 2

13.20 Rallye Dakar, 13.50
Talkshow, 14.50 Tudományos magazin, 15.55 Magyar magazin, 06.45 Fókusz, 17.30 Híradó, 19.50
100 nézet, 20.00 Portré:
Yuri Dojc, 21.35 Fivérek,
22.05 Juro, a betyár (szlovák), 23.20 Rallye Dakar,
23.45 Rendőrség

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.),
14.05 Cobra 11 (német),
15.05 Önvédelmi tanfolyam, 16.00 A mentalista (amer.), 17.00 Híradó,
17.25 Reflex, 19.00 Híradó,
20.30 Forr a bor (szlovák),
21.30 Az anyós, 22.35 A
mentalista (amer.), 23.35
Cobra 11 (német)

JOJ TV

10.20 Tárgyalóterem, 11.00
Vásárlási láz, 13.00 Az
örökség (szlovák), 14.20
Lehetőség, 14.55 Édes élet,
15.50 Vásárlási láz, 17.00
Híradó, 17.30 Topsztár,
17.55 Tárgyalóterem, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 21.20
Édes élet, 22.10 Vészhelyzet (amer.), 23.10 Castle
(amer.), 0.05 Csalók (amer.)

TV2

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.45 Éjjel-nappal Budapest, 15.00 A vihar (amer.),
16.05 Salamon király kincse
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.20 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok közt, 21.15 CSI: Miami
(amer.), 22.45 CSI: A helyszínelők (amer.)

RTL II

10.30 A gyanú árnyékában,
12.50 Bűnös szerelem, 13.45
Bűnös szerelem, 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35
Barátok közt, 18.05 Agymenők (amer.), 19.00 Az utazó
(amer.), 21.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.30 Barátok közt

M2

12.55 Heathcliff, 13.40 Mi
micsoda, 14.55 Geronimo
Stilton, 16.35 Lolka és Bolka kalandjai, 16.45 Csűrcsavarosdi, 18.00 A kiscsacsi
kalandjai, 18.15 Mesélj nekem!, 15.45 A város hősei,
19.30 Ormányos család,
20.10 Híradó, 21.00 Boston
Legal (amer.), 21.50 Ridikül,
22.35 Bosszú (amer.), 23.15
Szívek doktora (amer.)

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.05 Párizsi helyszínelők
(francia), 12.25 Kívánságkosár, 14.30 Liszt Ferenc,
15.30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza, 16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok
(amer.), 18.00 Híradó, 19.05
Rózsák harca (olasz), 20.00
Don Matteo (olasz), 21.15
Csak semmi pánik (magyar),
22.40 Kultikon

Pozsony 1

12.20 Nők klubja, 14.05 Váratlan találkozások, 15.00
District, 16.25 A világ kincsei, 17.00 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.20 Szerelem
a fjordoknál (német), 21.50 A
rendőr, 22.35 District, 23.20
Szlovákia borútjai,, 23.45 A
világ képekben

Pozsony 2

14.50 Idősek klubja, 15.30
Nagyothallók műsora, 16.45
Fókusz, 17.30 Hírek, 17.55
A természet közelről, 18.45
Esti mese, 19.55 Híradó,
20.00 Andrea a határon túl,
21.35 A család, 22.00 A lámpa alatt, 0.05 Rallye Dakar

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi
tanfolyam,
16.00 A mentalista (amer.),
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Forr a
bor (szlovák), 21.30 Feleségcsere, 22.35 A mentalista (amer.), 23.35 Cobra 11
(német), 0.35 NCIS (amer.)

JOJ TV

10.20 Tárgyalóterem, 11.00
Vásárlási láz, 13.00 Az
örökség (szlovák), 14.20
Lehetőség,
14.55
Édes
élet, 15.50 Vásárlási láz,
17.00 Híradó, 17.30 Topsztár, 17.55 Tárgyalóterem,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 21.20 Édes élet, 22.10
Vészhelyzet (amer.), 23.10
Castle (amer.), 0.05 Csalók
(amer.), 1.05 Az ügynök
(amer.), 1.45 CSI: Miami
(amer.)

M1

PÉNTEK

9.00 A szenvedélyek lángjai
(kolumbiai),
10.20
Család-barát, 13.00 Esély,
14.10 Az ember bolygója,
15.05 Zorro (kolumbiai),
15.55 Charly, majom a
családban (német), 16.55
Lola
(amer.-kolumbiai),
17.50 Ridikül, 18.40 Szívek doktora (amer.), 19.30
Híradó, 20.30 Öltések közt
az idő (spanyol), 22.05 Az
este, 22.55 Egy lányról
(angol), 0.35 Lola (amer.kolumbiai)

TV2

6.55 Mokka, 12.50 Családi titkok, 13.55 Magán
nyomozók, 15.00 Valentina titka (kolumbiai), 16.00
Emlékezz, Reina! (amer.),
17.00 A macska (amer.),
18.00 Tények, 19.25 Jóban
Rosszban, 20.15 Hal a tortán,
21.30 Hancock (amer.), 23.25
Grimm (amer.), 2.40 Combat
Hospital (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.45 Éjjel-nappal Budapest, 15.00 A vihar (amer.),
16.05 Salamon király kincse
(amer.), 18.00 Híradó, 18.50
Fókusz, 19.20 Éjjel-nappal
Budapest, 20.40 Barátok
közt, 21.15 Szerelemben, háborúban (török), 22.40 Gyilkos elmék (amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7,
12.50
Bűnös
szerelem,
13.45
Bűnös
szerelem,
15.35 Barátok közt, 16.05
ValóVilág7 (amer.), 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Dallas (amer.), 20.00 Alcatraz (amer.), 21.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 22.00
ValóVilág7

M2

11.00 Leonardo kalandjai,
11.15 Geronimo Stiltom,
12.00 Nagyi nyomoz, 13.30
Mi micsoda, 15.25 Kedvencek a világ körül, 16.25
Lolka és Bolka kalandjai,
17.05 Lóti és Futi, 19.30
Ormányos család, 20.10
Híradó, 21.00 Boston Legal
(amer.), 21.50 Ridikül,
22.35 Bosszú (amer.), 23.15
Szívek doktora (amer.)

Duna tv

10.05 Don Matteo (olasz),
11.05 Rózsák harca (olasz),
12.25 Kívánságkosár, 14.30
Liszt Ferenc, 15.10 Élő örökség, 16.30 Térkép, 17.10 Elcserélt lányok (amer.), 18.00
Híradó, 19.05 Rocca parancsnok (olasz), 20.00 Don Matteo (olasz), 21.10 Columbo
(amer.), 22.50 ElPaoban nő a
láz (francia-mexikói)

Pozsony 1

11.15 Öten öt ellen, 12.20
Nők klubja, 14.00 Titkos
életek, 15.00 District, 16.25
A világ kincsei, 17.00 Orvosok (szlovák), 18.20 Öten öt
ellen, 19.00 Híradó, 20.20
Szlovákia, szeretlek!, 21.40
Amistad (amer.), 0.10 Senki
sem tökéletes

Pozsony 2

13.05 Rallye Dakar, 13.40
Lámpa alatt, 15.50 Halj
meg állva, 16.10 Szemtől
szemben, 17.50 Nemzetiségi
híradók, 18.25 Ne féljünk a
szlovák nyelvtől, 19.55 Híradó, 20.05 Hogyan működik
a természet, 20.55 Művészetek, 21.25 Van benne spiritusz (amer.), 23.30 Rallye
Dakar

Markíza tv

12.15 Dr. House (amer.),
13.10 NCIS (amer.), 14.05
Cobra 11 (német), 15.05
Önvédelmi
tanfolyam,
16.00 A mentalista (amer.),
17.00 Híradó, 17.25 Reflex,
19.00 Híradó, 20.30 Harry
Potter és az azkabani fogoly
(amer.), 23.00 Vértestvérek
2 (amer.), 1.15 Hatodik érzék (amer.)

JOJ TV

10.20 Tárgyalóterem, 13.00
Az örökség (szlovák), 14.55
Édes élet, 15.50 Vásárlási
láz, 17.45 Családi titkok,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.25 Profik, 22.40 Kickboxer (amer.), 0.45 Brutális
kísérlet (amer.)

9
Lefolyók,
kanalizációk tisztítása

magasnyomással + lehetőség kamerával való átvizsgálásra.
Tel. : 0907 184 409
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Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc- és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

Az új ŠKODA Fabia már 8 940 €-tól!
Az új ŠKODA Fabia elcsábítja Önt dinamikus dizájnjával, legújabb technológiáival és rengeteg szín kombinációjával,
amelyeket most féláron választhatnak és emellett ingyen megkapja hozzá Plus csomagunkat is. Biztonsági rendszerek és komfort
kiegészítők széles választéka növeli a biztonságát és kényelmét útja során. Alacsony fogyasztás, gazdaságos városon belüli
és azon kívüli vezetést a dinamikus motorok biztosítják. Engedjen a csábításnak. Az új ŠKODA Fabia az Öné lehet már 8 940 €-ért.

Érdeklődjön:

Gúta,

www.skoda-auto.sk

MEDCHIR Kft.

Fabia kombinált átlagfogyasztása és CO2 kibocsátása: 3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. A kép illusztráció.

Az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedése:

Kereszt utca 8.
Tel. : 035/ 7720 616 * 0907163 386.

HELORO s.r.o.
Hadovská cesta
945 01 Komárno

C-SERVICE k. f. t.

Komárom

UHLIE -SZÉN

Meštianska 3019 * Komárno

WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET Komáromban
és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

Predaj – Eladás

0908 790 345
Zabezpečíme dovoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

* Eladó Gútán garantált minőségű erős (őrölt) fűszerpaprika. Tel. : 0905 163 575.

Predám
prerobený tehlový byt
na Vnútornej okružnej
v Komárne. Cena dohodou.
Tel. : 0918 756 247.

* Eladó kétszobás, első emeleti,
felújított, hőszigetelt téglalakás a Megyercsi utcában. Tel. :
035/3810674 (7 órától), 035/777
8724.
* Búza eladó. Tel.: 0908 135 671.
* Spanyol származású tanárnő
nyelvleckét ad kezdőknek és
haladóknak Komáromban. Tökéletes nyelvtudás, gyorsan! Tel.
: 0902 309 729.

201 3

www.heloro-cars.sk
Tel.: 035/ 774 08 60
E-mail: predaj@heloro-cars.sk

www. canonservice. sk * Tel. : 035/77 31 731

December 12-én
pénztárcát
találtam
a komáromi
Lidlnél.
A tulajdonos
jelentkezzen

a 0908 383 463 -as
telefonszámon.

2015-ben is
várja önöket
megbízható
varrodájuk
és szabászatuk!
* Eladó búza és árpa (16 euró/q).
Tel.: 0915 188 030.
* Vennék 90 cm x 150 cm-s faablakot. Tel.: 0948 137 758.

WALDEK s. r. o.
Bejárati ajtók
már
77, 41 eurótól

FOTOSZALON

(2 332 Sk)
Beltéri ajtók
már 39, 83 euótól
PVC ajtók
és ablakok
akciós áron!

www. waldek. sk

Meštianska 3019
Komárno

035/7726 466
* Eladó 2-szobás lakás Komá-

romban, a strandnál. Tel. : 0905
658 360.
* Régi (háború előtti) rádiókat
gyűjtök. Tel. : 0915 094 045.

Gútán eladó
keményfabrikett.
Tel.: 0918 638 449

Egészségügyi
nővéreket keresek
főállásba,
vagy félállásba.

*Eladó hízódisznó. Tel. : 0905 158
925.
* Eladó 150 kg-os hízósertés (1, 70
euró/kg) Tel. : 0907 715 257.

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

Komárom

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.
e-mail:
galeriafoto. kn@gmail. com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb. )
is felvisszük!

2015-ben is

Feltételek:
szakképzettség
és B típusú jogosítvány.
Tel.: 0918 188 320.

* Eladó 3-szobás, átépített lakás
a Király püspök utcában. Tel. :
0918 932 821.

Bérbe adó Komárom
központjában
két (2x15 m2-es)
üzlethelyiség.
Tel. : 0918 368 192.

GALERIA

Eladók hízók

(élve 1, 50 euró/kg hasítva 2, 10 euró/kg)

Tel. : 0908 133 315.

* Bérbe adom komáromi (KN)
II. lakótelepi, Béke (Mieru) utcai
garázsomat. A garázs azonnal elfoglalható! A bérleti díj havonta 30
euro + a villany. Érdeklődni a 0902
561 899 számon lehet.

A KOMÁROMI JÁRÁS LEGJOBB ÁRAI!

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
január 10-én
január 11-én		
január 12-én
január 13-án
január 14-én
január 15-én

Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lőrinc, Lóránd

január16-án
Gusztáv
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Gútán: az oroszkai Memersheimer František
és a detrekőcsütörtöki Orthová Lenka, a perbetei Fazekaš František és az érsekújvári Medovarská Andrea mérnök, a gútai Tóth László és
Rigó Andrea.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az ógyallai Kajan Laura és Lakatos Ricardó, a perbetei
Voňáková Sofia, a virti Molnár Peter, a
keszegfalvai Tóth Levente, a marcelházai
Rehák Viktor és Paulisz Pavol, a dunaradványi
Kerékgyártó Ábel Zoltán, a komáromi Csepregi Nataly, Farkas Ákos, Balla Peter, Madarász Noel, Rehák
Dominik, Balogh Daniel, Molnár Noel, Mojžišová
Nela, Sentivanová Simona, Bálint Veronika és Szajkó Lara, az őrsújfalusi Balázs Kristóf, a gútai Bezúr
Barnabás, Prašek Richard és Őszi Gréta, a nagykeszi
Koller Alex, a naszvadi Maglócka Noelia, Oršulík
Nikolaj és Turčan Patrik, az izsai Csicsó Borbála, a
vágfarkasdi Varga Emma, a szalkai Kováč Hanna, a
búcsi Grajsky Lajos, a lévai Pastorek Matej, a martosi Bobeková Diána, a szímői Nagy Dominika, a
madari Jeník Ladislav és a szentpéteri Hamran Tibor.

A Komáromi Városi Kamarazenekar
hangversenye ismét teltházat vonzott
Dél-Komáromban az évek során az arra hivatottak Hamrák Zsófia képviselőasszonnyal az élen,
követésre méltó, szép hagyományt teremtettek:
advent mind a négy vasárnapján a gyertyagyújtás mellé „Adventi áhitat” címen műsoros ünnepi
estet is rendeznek.
Advent harmadik vasárnapján,
2014. december 13-án a helyi
református templomban a Komáromi Városi Kamarazenekar
adhatott, ahogy a felettébb ízléses meghívó – plakát hirdette:
adventi – karácsonyi hangversenyt. A koncert időpontjának
(advent) megválasztása a szervezők leleményességét dícséri. Hiszen ez a hagyományos,
klasszikus zenét játszó, a komáromi régióból (zömmel hivatásos előadóművészekből és
zenetanárokból) verbuválódó,
már több éve együttmuzsikáló
együttes tulajdonképpen ezzel
a hangversenyével mutatkozott
be Dél-Komáromban, nagy
örömünkre a „nemesebb zenét”
is szép számmal igénylő és értő
közönségnek. Teltház volt a
templomban.
Kiváló ötletnek bizonyult –
adventi áhitatot teremtett – a
hangversenyt a „legszebb
hangszerrel” – az emberi

hanggal indítani, a Miklós
Józsefné vezette Evangélikus
Kórus éneklésével kezdeni. És
jó volt hallgatni Máté László
református esperes úr kedves
köszöntését, adventi útravalóját, s csakúgy a helyi „zeneiskola” tanárnőjének Mátesz
Évának ( a zenekar tagjának) a
műveket felvezető átgondolt,
szépen, érthetően elmondott
szavait is.
A hangverseny műsora – J.
S. Bach: Brandenburgi versenyek V. f-moll, BWV.1036;
G.F. Telemann: Ouverture
TWV.55: a2 per Flauto Concertato, Violini, Viola e Basso;
E. Grieg: Holberg szvit Op. 40.
összeállítójának – a zenekar
művészeti vezetőjének, egyben karmesterének, Medveczky Szabolcsnak hozzáértését
dicséri. Mi több, a Bach műben – amelyben a concertinót
a fuvola, a hegedű és a csembaló alkotja – a művészeti ve-

A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.
Kodály Zoltán
zető vállalta a csembaló virtuóz szólamát is és a hangszere
mellől vezényelte a zenekart;
a hegedűszólamot a tőle megszokott biztonsággal a zenekar
koncertmestere, MedveczkyHorváth Györgyi játszotta, a
fuvolaszólamot pedig kiváló
előadásban Vagyon Istvántól
hallottuk. A Telemann mű,
amelyben a fuvola a főszereplő, elhangzása után Vagyon
István bravúros fuvolajátékát s
a zenekarral való „együttlélegzését” a publikum lelkes vastapssal jutalmazta. A zenekar
ezen a koncerten is mindvégig
nagy akarással és fegyelmezetten muzsikált. Medveczky
Szabolcs keze alatt a Grieg mű
is nívósan, stílusosan szólalt
meg; a brácsaszólót Hegedűs
Béla játszotta kifejezően. A –
Tar Gabriella, Másik Levente,
Molnár Árpád énekes trió által
ráadásként előadott – a zenekar által kísért karácsonyi dal
megszólaltatása, csakúgy mint
a hangverseny énekkel való
nyitása jó ötletnek bizonyult;
nagy közönségsikert aratott.
Gratulálunk!

A hangverseny nem valósulhatott volna meg támogatók
nélkül. Köszönjük Komárom
polgármesterének, Dr. Molnár Attilának, s csakúgy a város képviselő-testületének az
„ügy” támogatását; Hamrák
Zsófiának szervezőmunkáját,
Prohászka Marcell nyugalmazott címzetes igazgató úrnak
„aranyat érő” segítőkészségét. A zenekar bizakodással
tekint a jövőbe: reméli, hogy
a többéves törekvés: Komáromnak legyen egy – a régió
zenészeit befogadó – legalizált zenekara, a Duna mindkét oldalán megértésre talál,
s a honatyák az „ügy” szentesítését büszkén sorolják majd
legnemesebb cselekedeteik
közé. A Komáromi Városi
Kamarazenekar következő –
újévi hangversenyére január
3-án került sor a Tiszti pavilon dísztermében, ahol az értő
közönség vastapssal köszönte
meg a rendkívüli zenei élményt.
Stirber Lajos
nyugalmazott zenepedagógus,
A Magyar Kultúra Lovagja

VII. Háromkirályok Nemzetközi Futóverseny Gútán

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a
komáromi Csicsay Františka (87 éves), Hibský Juraj
(61 éves), Tušková Anna (69 éves), Szitáry Anna (84
éves), Zachar Karol (83 éves), Marusinec Magdolna
(86 éves), Kovács Éva (49 éves), Holderik Gábor (41
éves), Szabó Zoltán (68 éves), Mgr. Kádek Ladislav
(64 éves), Baráth Štefan (90-éves), Kovács Tibor (71
éves), Pápai András (89 éves), Varga Magdaléna (62
éves), Ševčík Ladislav (58 éves), Holá Jolana (82
éves), Földes Margit (74 éves), a gútai Ollé Irén (90éves) és Marosi Teréz (61 éves), Anyalai Ágnes (58
éves), Szabó Ilona (77 éves), Nagy Sándor (76 éves)
és Néveri Erzsébet (87 éves), az okánikovói Branecky
Metodej (75 éves), a kolozsnémai Dömötör Erzsébet
(81 éves) ésTarcsi Valéria (88 éves), a perbetei Ádámka Erzsébet (74 éves), a gyulamajori Antal Géza (75
éves), a marcelházai Ďurčiš Ladislav (56 éves), az
őrsújfalusi Kocsis Emília (83 éves), a madari Dibusz
Zoltán (62 éves), a páludvari Kurák Martin (66 éves),
az izsai Marková Judita (78 éves), Takács János (62
éves), az ekeli Szilágyi Dezső (73 éves), a nagykeszi Nagy Sarolta (85 éves), sturvai Feterik Margit (49
éves), a csicsói Varga Magdaléna (76 éves), valamint
a dunaradványi Dodok Lenke (85 éves)
Emléküket megőrizzük!

MEGEMLÉKEZÉSEK
Csak az hal meg, akit elfelednek...
Mély fájdalommal
emlékeztünk
január 2-án

Vödrös Károlyra
(Csallóközaranyos)

halálának második évfordulóján.
Fia és lánya
családjával
A temető csendje ad neked nyugalmat,
A mi szívünkben a fájdalom
míg élünk, megmarad.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk január 12-én
a drága férjre, édesapára
és nagypapára,

Hanko Jurajra
(Komárom)

halálának hatodik évfordulóján.
Emlékét őrző özvegye, lánya és unokája.

A temető csendje őrzi álmodat.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
A szívünkben él a fájdalom és a szeretet.
Szomorú szívvel emlékeztünk
január elsején

Lévai Sándorra
Komáromban,

halálának tizenkettedik évfordulóján.
Emlékét őrző felesége, gyermekei,
unokái, dédunokái és húga Erzsi.
Szíve nemes volt,
keze dolgos,
élete nehéz, álma legyen boldog.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Tánczos Imrére
Gútán,

halálának tizedik évfordulóján.
Testvére Teréz,
sógora Imre és családja

Vasárnap délelőtt ágyúlövéssel rajtolt a hetedik alkalommal
megrendezett futóverseny, amelyen több mint 200 szlovákiai
és magyarországi atléta állt a maratoni és félmaratoni táv
rajtjához. Felvételeink a verseny egyes szakaszait örökítették meg. Fent: a rajt pillanata, illetve a körforgalomban
lovasokkal kísért futók láthatók, balra lent a Béke utcán
haladó futók, középen az Őrtény felé vezető töltésen haladó
futók láthatók, jobbra lent a félmaraton győztes befutója. A
részletes eredményeket jövő heti számunkban közöljük.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet
a rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak és mindazoknak,
akik december 23-án részt vettek
a szeretett leány, testvér,
sógornő és nagynéni,

Marosi Teréz

temetésén, aki életének 62. évében
távozott szerettei köréből.
Köszönjük, hogy a részvét őszinte szavaival,
a koszorúkkal és virágokkal
enyhítették mély fájdalmunkat.
A gyászoló család
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Hajdanán a Duna és a Vág mentén élők körében nem volt szokás, hogy a bátrabbak és edzettebbek télvíz idején nekiveselkedjenek és – ha kell – akár léket is vágva megmártózzanak a jeges vízben, hogy a történtek láttán némi borzongást keltsenek a körülöttük gyülekező kíváncsiskodók körében. Az ilyen és ehhez hasonló
zimankós megmártózásoknak legfeljebb csak az észak-európai országokban volt
hagyományuk, ahol mindez nem ment látványosságszámba. Ám változnak az
idők és ezzel az emberek szokásai is, és manapság már nemcsak a híradókban, a
tévék képernyőjén láthatunk jegesmedvék vagy rozmárok módján a jeges vízben
kedélyesen úszkáló nőket és férfiakat. Apropó, rozmárok! Talán nem véletlenül
vette fel ezt a nevet a téli úszás hagyományát a járásunkban évekkel ezelőtt meghonosító gútai klub, amely már országos versenyeket is rendezett, s amely a komáromi Extrém Sportok Klubjának tagjai között is követőkre talált.
A komáromi „jegesmedvék” három évvel
ezelőtt elhatározták, hogy a karácsonyi
mértéktelen kalóriahalmozást ellensúlyozandó, évente megrendezik a téli úszást.
Amint azt a klub vezetője, Ryšavý Boldizsár többek között elmondta, első alkalommal a Holt-Vág vizében csobbantak
egy nagyot a klub elszántabb tagjai, s a
siker, illetve a nagy érdeklődés láttán elhatározták, hogy minden évben megrendezik a téli úszást a karácsonyi ünnepek
és szilveszter között. Elhatározásukat
tettek követték, miközben csak a helyszín
változott, mivel az esemény színhelyét áthelyezték a Vágon átívelő közúti híd melletti térségre. Így volt ez az idén is, amikor december 27-én a délutáni órákban a
hídfő melletti parkolóban adtak egymásnak találkozót. Talán mondani sem kell,
hogy az eseménynek olyannyira híre kelt
a városban, hogy meglepően sokan vették
a fáradságot, és maguk is eljöttek, hogy
szemtanúi legyenek a Komáromban nem
mindennapos eseménynek. Barátok, rég
nem látott ismerősök beszélgettek zeneszót hallgatva a sápatag téli napsütésben,
s az érdeklődők többek között megtekinthették azt a rögtönzött „kiállítást”
is, amely fényképekkel szemléltette az
extrém sportok klubjának mind a négy

évszakra kiterjedő tevékenységét. A
hangosbemondó hamarosan a vízpartra
szólította a téli úszókat, akik között korra és nemre való tekintet nélkül egyaránt
láthattunk fiatalokat és idősebbeket, férfiakat és nőket egyaránt. Előbb a klub
vezetője, majd a gútai Rozmárok képviselője szólt röviden a jelenlévőkhöz
és a felsorakozott tizennégy elszánt téli
úszóhoz, akik hamarosan belegázoltak
az alig három fokos vízbe s ezzel kiváltották a nagy számú nézősereg csodálatát
és a partszakaszon áttelelő vadkacsák
zavarát, amelyek arra az időre – kénytelen-kelletlen – kissé távolabb vonultak.
Voltak, akik csak megmártóztak a Vág
jéghideg vizében, ám a bátrabbak folyás
mentén úsztak is mintegy nyolcszáz méternyit. Tudvalevő, hogy egészséges és
kellően edzett ember akár húsz percet is
kibír egészségkárosodás nélkül a jeges
vízben. Az úszók biztonságára természetesen ez alkalommal is motorcsónakos
kíséret ügyelt. S mit lehet végezetül hozzátenni mindehhez? Talán csak annyit,
hogy az idén is elmegyünk megnézni
a téli úszókat akik lehet, hogy még nagyobb számban követőkre találnak.
Németh István
(A szerző felvételei)

Szilveszteri téli úszás a gútai Vág-Dunában
Sokat kell még tanulniuk a téli úszás komáromi hódolóinak
a gútai „Rozmároktól”. Elsősorban szervezés szempontjából
bizonyulnak sokkal jobbnak a gútaiak, hiszen a hagyományos
szilveszteri úszásra ők kellőképpen le tudták hűteni a Vág-Duna vizét (a víz 1,1 oC-os, a parton a hőmérséklet – 3,4 oC volt),
nem szólva arról, hogy még megfelelő számú jégtábla is úszott
a vízen.
Ez a szervezési munka elsősorban Huszárik Karcsinak, a téli
úszás fő szervezőjének köszönhető, aki viszont – a korábbi hagyományokkal szakítva – idén
a partról irányította az úszókat.
Az történt ugyanis, hogy másfél órával a vízbe ereszkedés
előtt Karcsi barátunk érhetetlen
megfontolásból (férfiolvasóink
figyelem!) mosogatni kezdett,
s az egyik csorba bögre csontig
bevágta az ujját. Szerencsére
dr. Viola Miklós (Miki) a rendelőben volt, s néhány öltéssel
rendbehozta a sérülést, de Karcsit eltiltotta az úszástól (főképp
az volt a gond, hogy a vízbe
kerülő vér esetleg támadásra
készteti a netán ott ólálkodó
cápákat). Mindenesetre a szilveszteri úszás jól sikerült, kellő
tanulsággal is szolgált: férfiember ne végezzen női munkát még
az év utolsó napján sem! (Bár ha
jobban meggondoljuk, dr. Viola
munkája, a varrás, vajon minek
minősül?)
Idén a hirtelen beállt fagy miatt,
a korábbi partszakasz megközelítése komoly veszélyeket rejtett,

s így a csónakkikötőtől egy távolabbra eső szakaszon szállt vízbe a tíz úszó: Tóth Emil, Sládek
Marián, Ollé Irén, Kiss Rozália,
Tóth Nándor, Martinček Juraj,
Keszeli Gábor és Podmajerský
Slavomír, valamint a két komáromi vendégúszó, Ryšavý Boldizsár és Király József. Igaz, itt
nem csupán a víz megközelítése
volt nehéz az éles kövek miatt,
hanem veszélyesen erős volt a
folyam árja is, ahol alattomos
forgók is nehezítették az úszást.
A kitűzött távot valamennyien
teljesítették, ám a partra jutás is
problémás volt. Mindenesetre a
parton, illetve a Vág-Duna-híd
lábánál didergők irigykedve nézték a hirtelen kipirosodott bőrű
úszókat, akik lelkesen invitálták
a bámészkodókat egy kis megmártózásra. Még azt is megengedték volna, hogy fürdőruha
nélkül, „nudizva” ússzanak az
érdeklődők. Számomra megfejthetetlen talány, hogy senki
sem jelentkezett. Talán majd január 11-én, amikor ismét Gútán
lesz a szlovákiai téli úszók 11.
találkozója.

(Balra) A lelkes szilveszteri téli úszók * Nem is olyan könnyű
a csobbanás * Talán ők a jövő téli úszói? * Kiss Rozália, a
„télanyó” * (Jobbra) A hideg víz nem jelentett akadályt, az
éles parti kövek viszont igen! * Ollé Irén (aki „civilben” Huszárik Karcsi nővére), lelkesen hódol a téli úszásnak.

LABDARÚGÁS

KOSÁRLABDA
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Befejeződött a komáromi teremfocibajnokság, amelyen 14
csapat vett részt. Az utolsó forduló eredményei:
FC Aureus – Ilmont 4:6 (2:2) KN – Cars Team 5:3 (3:1)
góllövő Kajtár, Czibor, Pšenák, Góllövő: Pavlík (3), Smolka,
ill. Csoma (2), Annus, Apagyi, Konc, ill. Paulík (2) és Bak. A
torna első helyén 24 ponttal és
Dovidovič és Kircher *
85:8 gólaránnyal az Oxigen
Anaplast – Bauring
csapata végzett. Második
City 5:9 (1:3) Góllett ugyancsak 24 ponttal
lövő Ágh, Marikoa Bauring City (gólaránya
vec, Mátyus 8ľ9, ill.
85.22), harmadik pedig az
Peciar (2), Gacsal,
1. FC Doki (24 pont, 51:20
Gere, Mészáros, Lérgólarány). 4. a Barracuda (21
ant, Markovics, Speck,
és Tot * Amfora – Black Bull- p), 5. a Black Bull-Litovel (19
Litovel 4:9 (2:3) Góllövő: Sán- p), 6. az Anaplast (18 p), 7. az
dor (2), Töltési, Horáček, ill. Amfora (11), 8. az U20 (7 p), 9.
Turza (3), Meleg (2), Bazins- Actív KN (6), 10. a KFC – Yoký, Gumbér, Banda és Németh ung Boys (4 p), 11. a Cars Team
* KFC-Young Boys – Králik (3 p), 12. az Ilmont (3 p), 13. a
tv 9:6 (5:2) Góllövő: Szikonya Králk tv (3 p), 14. az FC Aureus
(3), Hegedűs (2), Varga, Do- (0 p).
monkos, ill. Szabó (2), CsintaBronzérmes
lan (2), Fábik és Czuth * Actív

Rossz évzáró, jó évkezdet
Kellemetlen meglepetésben volt részük a komáromi kosarasoknak a 2014-es év utolsó mérkőzésén, amikor Iglón léptek
pályára az MBK Rieker COM-therm Komárom játékosai.
BK 04 AC LB Igló – MBK A 2015-ös év első összecsapáRieker COM-therm Komá- sára január 3-án Komáromban
rom 74:68 (37:40) Túlságosan került sor és itt már egy pihent
is kimerülek a komáromi játé- csapat lépett pályára.
kosok a Nyitra elleni győztes MBK Rieker COM-therm
találkozón, s elsősorban a do- Komárom – VŠEMvs Karlobósorfal bizonyult enerváltnak. va Nová Ves Pozsony 96:79
Az első félidő vé(50:33) A lelkes buzgéig felváltva folyt
dítás mellett a találkoaz egyes térfeleken
zó első percétől a haa harc, több-kevezai csapat irányította
sebb komáromi sia mérkőzés menetét.
kerrel. Igaz, az első
Ez elsősorban az első
félidő végén még
félidőre volt igaz,
a komáromi csapat
amikor a komáromi
vezetett, viszont a
gárda rendkívül aktív
második félidőben
támadójátékot mua vendéglátók nem
tatott be. A második
csupán egyenlíteni
félidőben inkább a
tudtak, de igazolták,
bizonyítási kényszer
hogy most ők voltak
miatt többször is eljobb kondícióban. A találkozó vesztettük a labdát, de minden
legtöbb kosarát Bannister (21- esetben sikerült a hibákat kiküet) dobta.
szöbölni.
-za-

Rendkívüli sikerekkel büszkélkedhet a gútai Tayió Karateklub, amelyek a 2014-es évhez kapcsolódnak. Bár tavaly
ugyan éremrekordot nem döntöttek (a 2013-as éremrekordtól
csak 5 éremmel maradtak le), ám így is 205 éremmel gazdagították vitrinjeiket.
Tavaly 84 alkalommal állhatott szerzett, míg Bogár Ján ezüsta dobogó legfelső fokára gútai érmes lett.
versenyző, 47 esetben ezüstér- 2014-ben az országos válogamet és 69 alkalommal bronzér- tott keretében szerepelhetett
mes helyezéseket értek el.
Jóba Attila, Bogárová DominiSzlovák kupagyőztes lett Bo- ka, Bogár Ján, Bagita Dániel és
gárová Dominika, Jóba Attila Nagy Viktor.
és Bagita Dániel,
országos
bajnoki
címet szerzett Bogárová Dominika,
aki ráadásul így
háromszoros országos bajnok lett, míg
Jóba Attila és Bagita Dani is az ország
legjobbja lett. A
Shito Ryu Szervezet Európa-bajnoka
lett (2 kategóriában
is) Dominika Bogárová, illetve Jóba
Attila, Varga Tünde
Emese és Angyal
Zoltán.
A Las Vegasban
megrendezett nyílt amerikai A gútai klub az 1996-os megbajnokságban (US Open ver- alapításától 2014 decemberéig
senyen) Forró Réka Dorina 1757 dobogós helyezést gyűj2 kategóriában is aranyérmet tött össze.

A komáromi teremfoci-bajnokság győztese az OXYGEN

a komáromi U10

Meghalt
Kovács Tibor

Lapzárta után kaptuk a
szomorú hírt, miszerint
életének 71. évében elhunyt Kovács Tibor, az
1970-es évek komáromi
ökölvívólegendája. Testvérével, Sándorral a Spartak
Komárom színeiben állt
többszörös
csehszlovák
bajnokként a szorítóba.

Dunaszerdahelyen rendezték
meg az U10 válogatottak teremtornáját, amelyen a következő eredmények születtek:
Domino Pozsony – Komárom
1:1 * DAC – Komárom 2:2 *
Komárom – Nádszeg 0:0, büntetőkkel 1:0 * Bögellő – Komárom 0:4. A torna győztese a
DAC utánpótlása lett, 2. a Nádszeg, 3. a Komárom gyerekcsapata lett, megelőzve Bögellő, Vágtölgyes, a DAC B és a
Domino Pozsony utánpótlását.

CSELGÁNCS
Fölényes gútai győzelemmel zárult a nemzetközi Duna liga
férfi csapatverseny negyedik, egyben utolsó fordulója december közepén. Az utolsó megmérettetést Gútán rendezték meg
és a hazai csapat nem vallott szégyent a tatamin, pedig nem
volt tétmérkőzés, hiszen a gútaiak már az utolsó forduló előtt
bebiztosították a helyüket a tabella élén.
A gútaiak a maximális pont- Pirawarth 4:1 Pontszerzők:
szám elérését tűzték ki cél- Román S., Szerdahelyi S., Kárjukként, s végül öt meccsből páty G., Urbán G.
négyet annak ellenére megnyertek, hogy a csapatból
többen is sérüléssel bajlódtak.
Eredmények:
1. ŠK Kolárovo – JUDO 34
ponttal * 2. Leányvár B 26
ponttal * 3. TJ Sokol Bratislava 22 ponttal * 4. Leányvár A
* 5. Arkádia Galanta * 6. Bad
Pirawarth * 7. Judo Klub Hlohovec.
A gútai csapat
2014-es összeállítása:
66 kg-ban Román Sándor, 73
kg-ban Szabó Ákos és Szerdahelyi Soma, 81 kg-ban Kárpáty Gergely, Fekete Ákos,
Benyó Viktor és Decsi Attila,
90 kg-ban Kárpáty Ernő és
Benkóczky Marián, +90 kgban Urbán Gergő lépett tatamira.
Az évzáró
utolsó találkozójának
részeredményei:
ŠK Kolárovo – JUDO – Arkádia Galanta 4:0 * Pontszerző: Román S., Szabó Á.,
Kárpáty G., Urbán G. * ŠK
Kolárovo -JUDO – Leányvár
A 3:2 Pontszerző: Román S.,
Szerdahelyi S., Urbán G. * ŠK
Kolárovo -JUDO – TJ Sokol
Bratislava 4:1 Pontszerzők:
Román S., Szerdahelyi S., Kárpáty G., Urbán G. * ŠK Kolárovo – JUDO – Leányvár B
1:4 Pontszerzők: Urbán G. *
ŠK Kolárovo – JUDO – Bad

ASZTALITENISZ
11. forduló
Szentpéter – Gúta B 4:14 Pontszerző: Bánský, Markovics,
Gyarmati, Bukovsky, ill. Izsák
(4,5), Rajtár és Balogh 3,5, Fűri
2,5 * Pokrok Komárom D –
Gúta A 6:12 Pontszerző: Rajko 4,5, Szelid 1,5, ill. Žifčák és
Szabó 3,5, Múčka 3, , Mezei 2 *
Bátorkeszi – Komáromi Ipari
Középiskola 11:7 Pontszerző:
Száraz és Cséplő (4,5), ill. Horváth 2,5, Mátyus 1,5, Sárközi,
Beke és Izsák 1-1 * Hetény B –
Komáromi Ipari Középiskola
A 4:14 Pontszerzők: Szabó 1,5,
Fónad, Zsidek 1-1, Pém 10,5, ill.
Podolinský és Ibolya 4,5, Nagy
3, Berkes 2 * Selye Egyetem –
Pokrok KN C 9:9 Pontszerző:
Jóba 4,5, Sánta 2,5, Deák 2, ill.

Petráš 3,5, Kučerovský 3, Fercsík 12,5, Tóth 1.
12. forduló
Szentpéter Pok. KN C 7:11
Pontszerző: Bánsky és Gyarmati 1, X Wo 5, ill. Tóth és Valo
4,5, Kovács 2 * Selye Egyetem
– Ipari Szakközépiskola KN
11:7 Pontszerző: Jóba 4,5, Sánta
3,5, Deák 2, Park 1, ill. Ibolya 3,
Podolinský 2, Berkes 1,5, Nagy
0,5 * Hetény B – Ipari Középiskola KN B 13:5 Pontszerzők:
Fónad és Pém 4,5, Zsidek 2,5,
Szabó 1,5, ill. Horváth 2, Vajda,
Beke és Sárközi 1-1* Bátorkeszi – Dunamocs 5:13 Pontszerző: Cséplő 4, Varga 1, ill. Lajos,
Bábi és Banai 3,5, Danázs 2,
Sefcsík 2 * Pok. KN D – Gúta
B 6:12.

A 2014-es évet a Seishin Karate Klub is értékelte

December végén Ekecsen került megrendezésre a Seishin Karate Klub (Keszegfalva, Ekecs, Nemesócsa, Dunaszerdahely,
Ekel, Nagymegyer, Vásárút, Egyházgelle, Csallóközkürt,
Nyékvárkony közös sportklubja) hagyományos évzárója.
Markovics János, a klub elnöke hiszen ők segédedzőként is
és vezetője külön köszöntötte a dolgoztak. Markovics külön
klub edzőit: Hupian Krisztinát, kiemelte az idei litván EuróKocsis Lászlót, Bíró Mihályt, pa-bajnokságon elért eredméBíró Balázst és Bödők Lórán- nyeket, ahol Hupián Krisztina,
tot, akiknek hálával köszönte Trenčík Nikolas és Bajcsi Adriegész évi áldozatos munkáju- án remekül teljesített.
kat, majd szólt Bajcsi Adrián, A klub tavalyi legsikeresesebb
lányversenyzői:
Trenčík Nikolas, Markovics
Ádám, Kagyerják Tamás, Ko- 1. Bakos Orsolya (Keszegfalvács Kata Zsófia munkájáról, va) – 9 aranyérem * 2. Karika
Rebeka (Dunaszerdahely) – 5
arany, 2 ezüstérem * 3. Szilágyi Virág (Ekel) 3 arany – 2
ezüstérem
VKP Spartak Komárno férfi röplabdacsapat a pozsonyi kolléFiúk:
gák pályáján győzte le a COP Trencsén együttesét a rájátszás 1. Bakos Máté (Keszegfalva) –
előző fordulójában. Ezáltal a fővárosiak hosszú idő után ismét 10 aranyérem * 2. Kósa Tamás
láthattak extraligás röplabdamérkőzést.
(Dunaszerdahely) – 5 arany-, 1
Spartak VKP Komárno – végül egyenlíteni is tudott. Pil- ezüst-, 1 bronzérem * 3. Nagy
COP Trenčín 3:1 (-23, 15, 19, lanatokkal később a komáromi Róbert (Ekecs) – 4 arany-, 3
20) 100 min, Bírók: Pivarček a csapat ismét erőre kapott, két ezüst-, 2 bronzérem *
Full kontakt
Smolko, 150 néző.
alkalommal is magukhoz raLányok:
Spartak VKP Komárno: Hollý gadták a vezetést, de a szettet
3, Horník 23, A. Patúc 26, Hin- a trencséniek nyerték. A má- 1. Kovács Zsófia (Ekecs) – 4
duliak 5, Kišš 11, Pělucha 6, sodik szettet úgy, ahogy illik, arany-, 3 ezüst-, 1 bronzérem
Libero Ľ. Nemec (Demčák 0, a Spartak fölényesen nyerte, * 2. Vígh Vivien (Ekecs) – 1
Z. Németh 0, Ferencz 0). Edző: a harmadik játékrész viszont arany-, 3 ezüst-, 3 bronzérem
D. Oravec.
már komolyabb izgalmakat * 3. Fodor Kata (DunaszerdaCOP Trencsén: Stratený 2, hozott. Hosszú ideig Trencsén hely) – 2 bronzérem
Fiúk:
Gavenda 11, Petráš 19, Tarabus csapata vezetett, de ezután a
4, Firkaľ 7, Ondrovič 11, Libe- komáromiak kiegyenlítettek és 1. Bajcsi Adrián (Ekecs) – 5
arany-, 3 ezüstérem * 2. Markovics Ádám (Keszegfalva)
– 4 arany-, 3 ezüstérem * 3.
Trencsík Nikolasz (Keszegfalva) – 3 arany-, 3 ezüs-, 2 bronzéremmel
Felnött kategória:
1. Hupian Krisztina (Keszegfalva) – 2 arany-, 1 bronzérem
* 1. Szabó Norbert (Keszegfalva) – 3 arany, 4 ezüst
A klub összesen 126 aranyat,
124 ezüstöt és 158 bronzérmet
gyűjtött 2014-ben.
ro T. Patúc (J. Mikula 0, Jurík a hajrában végül sikerült őket a Az idei év szamurája Trencsík
1). Edző: M. Palgut.
harmadik szettlabdával padlóra Nikolasz lett, aki tavaly három
Az első játékrész elején a mér- kényszeríteni, A negyedik szet- versenyt is megnyert. Az idei
kőzés aránylag kiegyenlített tet a komáromiak már simán év legharciasabb amazonja Kovolt, majd a komáromiak meg- hozták, és megérdemelten arat- vács Kata Zsófia lett. Ő volt tatáltosodtak és 4-pontos előnyre ták le a babérokat a Pozsonytól valy a klub legeredményesebb
női versenyzője.
tettek szert. Sajnos ezt az előnyt kölcsönkapott pályán.
–vics–
az ellenfél hamar ledolgozta és
–cseri–

R Ö P L A B D A
24 órás röplabdatorna
a Selye János Gimnáziumban

A téli szünet előtt hatodízben került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható 24 órás röplabda-találkozó a Selye János Gimnázium tornatermében. A rendezvény szervezését idén is Fiala Andrea tanárnő és Gyurenka
István tanár vállalta fel.

December 17-én, pontban déli
12 órakor vette kezdetét az egynapos szórakozás. A tanárnő a
játékosokat úgy osztotta be tíz
csapatba, hogy minden csapat
nagyjából azonos játékerőt képviseljen. A tíz gárda további két
csoportra oszlott: a „szürkék”-re
és a „rózsaszínűek”-re.
Kora este a meghívott
vendégjátékosokkal
megkezdődtek a „gálameccsek” is. Először az
iskola öregdiákjai mérkőztek meg egymással,
majd őket követte az
est legszínvonalasabb
és a legtöbb érdeklődőt
számláló meccse, amelyen a komáromi férfi
röplabdaklub felnőtt,
vagy már visszavonult tagjai
csaptak össze a fiatalabb, 20 év
alatti generáció képviselőivel.
A különmeccsek végeztével
folytatódtak a körmérkőzések
az egyre fáradtabb és idővel
elálmosodó, de nem kevésbé
lelkes játékosokkal egészen
reggel nyolcig, amikor is a
komáromi magyar alapisko-

lák tornája vette kezdetét. Itt a
Munka Utcai Alapiskola győzedelmeskedett az Eötvös Utcai Alapiskola és a Selye János
Gimnázium alsó tagozatával
szemben.
Végezetül mindenki felhasználhatta megmaradt energiakészleteit a „best of”
meccseken,
melyek
után ünnepélyesen lezárult az idei 24 órás
röplabda-találkozó.
A találkozót Csonka Lajos mérnök, a
COM-term
vállalat
igazgatója és Andruskó Imre, a Selye János
Gimnázium igazgatója
rekesztette be, ám egyben meghirdették a 7.
röplabdamaratont, amely 2015.
december 16-17-én kerül megrendezésre.
A nagy sikerre való tekintettel
biztosak vagyunk abban, hogy
az összes résztvevő alig várja a jövő évi játékdömpinget,
amely évről évre egyre népszerűbb, és egyre több diákot csábít az iskola tornatermébe.
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