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Lapunk tartalmából:
● Régi karácsonyok
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Akár Komárom
költségvetése is
összeomolhat?
avagy

Mire jó egy bírósági tárgyalás?

M inden kedves olvasónknak
békés, családi boldogságban
eltöltött ünnepeket
kívánunk!

Egy „Jó hírnév megsértése” ügyében folyó bírósági tárgyalás folyamán a résztvevők olyan információk birtokába jutottak, amely egy sötét jövő képét vetítheti Komárom elé. Mint kiderült, tavaly a képviselőtestület úgy
hagyta jóvá a KOMVaK évi jelentését, hogy nem figyelt
fel arra, miszerint a 2 ezer eurós nyereség mellett a cég
tartozásai ennek ezerötszázszorosát (1500x!) teszik ki ...
A bíróság az ügyben két szakembert hallgatott meg, akik
vallomásukban arról tájékoztatták a testületet, hogy a
KOMVaK vállalat – amely
egyébként városi tulajdon –
alapszerződése nem ad lehe-

Pályázati pénzből fejlesztik az ipari parkot
Dél-Komáromban és Ógyallán

Segít a kistestvér?

Dél-Komárom és Ógyalla közösen nyújtott be pályázatot a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Programhoz: 600 millió forintból fejleszthetik ipari parkjaikat. Városunk önkormányzata a zöldmezős terület infrastrukturális beruházását valósítja meg ebből
a támogatásból, Ógyallán főként az út- és kerékpárhálózatot bővítik.
Az uniós projekt nyitórendezvényére december 9-én, a városháza dísztermében került
sor, ahol Bara Zoltán, a Pons
Danubii EGTC ügyvezetője
tájékoztatta az egybegyűlteket
arról, hogy a szervezet négyéves működése során milyen
beruházásokat valósított meg.
Ezek a határon átnyúló, 9 települést átfogó programok
érintették a médiát, a munkaerő-piacot és az infrastruktúrát
egyaránt.
Ercsey Áron, a (Dél)Komárom
2014 Konzorcium ügyvezetője
a helyi kivitelezési munkálatokról beszélt, míg Tóth Nándor főtanácsadó az ipari park
jelenlegi helyzetét ecsetelte.
A közel 600 millió forintos
beruházás 85 %-os uniós támogatottságot élvez, további
10 %-ot az állam biztosított, a
város önrésze 5 %-ot tesz ki.
– Sokan bíráltak minket, amikor 2011-ben a gazdasági válság kellős közepén területet
vásároltunk az ipari parkban.
Az idő minket igazolt, hiszen

ezen a 40 hektáros területen az
infrastrukturális fejlesztést követően új befektetőket fogadhatunk. Ez a beruházás érinti a
belső utakat, a közvilágítást, az
ivóvíz-, a szennyvíz- és a csapadékhálózat kiépítését – mondta
el a projekt kapcsán dr. Molnár
Attila polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy a már bejelentett új beruházókat követve
további cégek települnek majd
Komáromba.
A Dél-Komáromhoz közeli
Ógyallán szintén működik ipari
park.
– Jelenleg négy cég üzemel, a
legnagyobb, a Nuritech 300 főt
foglalkoztat. A pályázatnak köszönhetően bővül az úthálózat,
kiszélesítik és meghosszabbítják a kerékpárutat, ami a várost
köti össze az ipari parkkal, így
könnyítve meg az ott dolgozók
munkába jutását – tudtuk meg
Bartos Romantól, a projekt
ógyallai menedzserétől.
A kivitelezési munkálatok már
elkezdődtek, a beruházással a
tervek szerint jövő év nyarára

Gútára érkezik a betlehemi láng

Szombaton, a 18 órás esti szentmise után érkezik a gútai Nagyboldogasszony-plébániatemplomba a Betlehemi láng. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség december 13-án vette át a
Betlehemi Békelángot Bécsben, a Gustav Adolf templomban.
A lángot az idei lánggyermek, Tizian Ronacher adta át Balogh
Nicole féli cserkésznek. A békeláng ezzel megkezdte útját DélSzlovákia magyarok lakta településein, ennek egyik állomása
lesz a gútai plébániatemplom.

Minden
ügyfelünknek
kellemes
karácsonyi
ünnepeket
kívánunk!

készülnek el. Észak-Komárom azért nem csatlakozhat
a hasonló projektekhez, mert
Bastrnák Tibor polgármestersége idején visszautasítottak a
szlovák állam által felajánlott
segítséget ipari park létrehozására. Egyes vélemények
szerint ennek oka az volt,
hogy akkor még indokoltabbá
vált volna, hogy egy közúti
és vasúti híd épüljön a Duna
keleti oldalán. Most lesz (?)
Komáromnak hídja Őrsújfalu
felé és a városon áthaladó teherforgalma...
a komarom.hu
alapján

tőséget a gazdasági tevékenység folyamatos ellenőrzésére.
Ilyen esetben megtörténhet
az, hogy hosszabb fizetésképtelenség esetében a bíróság
elrendelheti a cég elleni csődeljárást. Ekkor nagy veszélybe
kerülhet a városi vagyon is.
Érdeklődve várjuk az új önkormányzat döntését az alapszabály esetleges módosítására vonatkozóan, mert ha ez
nem történik meg, igazolni
látszódik a feltételezés, miszerint titokban a cég „kiszervezése” folyik.

Hivatalba lépett
Stubendek László

Hétfőn délután, a Tiszti
pavilon dísztermében a korábbi és az újonnan megválasztott képviselők jelenlétében dr. Marek Anton
polgármester átadta utódjának, Stubendek László
mérnöknek a polgármesteri tisztséget. Az eskük
után megtartották az első
önkormányzati ülést, ahol
az új polgármester bemutatta helyetteseit, dr. Knirs
Imrét és Keszegh Bélát. Az
eseményről készített képriportunkat lapunk 3. oldalán közöljük.

Érdemes előre informálódni

Változott a menetrend!

December 14-től a RegioJet vonatjáratainak menetrendjében is változás történt. Ez főleg a Pozsony-Komárom vonalat
érinti, ahol a közlekedés állami támogatással valósul meg. A
vonalon a cég bővítette a járatok számát, a hajnali első vonat
3,49-kor indul Komáromból és 4,49-re ér Dunaszerdahelyre.
Az új járat egész héten át közlekedik majd.
Pozsonyból
péntekenként Tekintettel arra, hogy néhány
22,05-kor indul az utolsó további járat indulásában is
RegioJet járat Komáromba. változás történt – ez csupán
Ugyanakkor járatmegszün- pár perces időeltolódást eredtetés is várható. December ményez –, a társaság kéri az
14-e után már nem közlekedik utasokat, hogy indulás előtt
Dunaszerdahely és Pozsony mindenképpen informálódjaközt a 14,21-kor induló vonat. nak a RegioJet honlapján.

Áldásos
karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog,
sikerekben gazdag
új esztendőt kíván
A Magyar Közösség Pártja

(2. oldal)
● Névadójára emlékezett az ógyallai alapiskola (2. oldal)
● Megújul az őrsújfalusi
templom zászlaja
(6. oldal)
● Capri tényleg az álmok
szigete
(11. oldal)

Elmélázva
tekintettem a csillagos égboltra.
Szinte mozdulatlan volt és állandóságot sugárzott magából. Egyszer csak valami felfénylett! Egy idegen test hatolt
be a Föld légkörébe. Felizzott, majd megsemmisült. Költőien fogalmazva: egy hullócsillag áldozta fel életét, hogy a
mozdulatlanságba változást hozzon.
Mindennapi teendőink végzése folyamán olyanok vagyunk, mint a mozdulatlan égbolt. Bár állandó mozgásban vagyunk, de
mindig ugyanazzal
elfoglalva. Egy-egy
ünnepnap közeledte azonban, és főleg
megélése, változást
gerjeszt
életünkben. Valahogy ezt
érezzük most is,
amikor karácsonyi
hangulatban, valamint egy év forduElek László,
lójának várásában komáromi esperes-plébános
telik életünk.

Örökkön
fénylő
VALÓSÁG!

Az emberiség történelmét is tekinthetjük egy mozdulatlan
égboltnak. Vannak ugyan kisebb-nagyobb történések, de
szinte mindig ugyanaz. Az élet továbbadásának csodája,
küzdelem a mindennapi betevő falatért, harc az élettérért,
belső vívódások önmagunk tökéletlenségeivel stb. Ez a sok
gyötrelem mind azt sugallja: nem lehet másként! Valóban
nem lehet másként? A mozdulatlanságot nem lehet változásra kényszeríteni? És a hullócsillag, mely feláldozta életét, hogy a mozdulatlanságba változást hozzon?
Karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe. Idők teljességével a világba lépett, felfénylett az örökkön fénylő
VALÓSÁG! Szent János evangélista így fogalmaz: „Az
igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ
nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem
fogadták be.” (Jn 1, 9-10) Feláldozta életét, hogy a mozdulatlanságba változást hozzon. Jézus fényessége azonban nem szűnik
meg ragyogni, mint
a hullócsillag fényessége. A krisztusi fény bennünk,
keresztényekben
fénylik fel újból
és újból. Vagy legalább is ennek így
kellene lennie! Ha
pedig nincs így, akkor nem a fény adója a hibás, hanem a
fény tükrözője.
A fény tükrözőjének Nagy Szent
Leó pápa üzenete
a következőket sugallja: „Ismerd fel,
ó keresztény, nagy
méltóságodat! Az
isteni természet részesévé lettél, vis�sza ne térj ismét a
hozzád
méltatlan
régi romlottságba.
Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél tagja! Ne
feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott
ki, és áthelyezett téged az ő világosságába és országába.”
(Sermo1 in ND, 1-3; PL 54, 190-193) Éppen ezért kell a
kereszténynek az örökkön élő VALÓSÁG elkötelezettjének
és tanújának lennie.
Békességes KARÁCSONYI ünnepeket
és áldott ÚJ ESZTENDŐT kívánok
a DUNATÁJ minden kedves olvasójának!
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A sajtótörvény
értelmében …

KÖNNY- ÉS VÉRÁZTATTA KARÁCSONYI ÜNNEPEK
Ezerkilencszáztizennégy decembere

Az Európát, majd az egész világot lángba borító szarajevói merénylet óta már hónapok teltek el,
a nagy háború frontjain százezrek véreztek, s a lövészárkokban és a hadat viselő országok hátországában is mind jobban érezték, hogy a háború befejezéséig még tetemes áldozatot kell hozniuk
a katonáknak és civileknek egyaránt. Így volt ez Komáromban, az Osztrák-Magyar Monarchia
egyik legnagyobb katonai garnizonjában is, ahol karácsony közeledtével nyilvánvalóvá vált, hogy
az elaggott uralkodó ígérete, miszerint mire lehullanak a falevelek, apáink és fiaink győztesen
hazatérnek a harcmezőkről, nem volt több puszta óhajnál.
A háborús idők szorításából a
Duna mentén egyelőre annyit lehetett érezni, hogy a hétköznapok
beszürkültek, egyre több volt a
hiánycikk, a távoli frontok szinte
falták a hadi- és emberanyagot. A
hadüzenet idején tapasztalt általános hazafias lelkesedés lelohadni
látszott, s a mind gyakrabban induló menetszázadokat már nem
búcsúztatta virágeső. A korabeli
helyi lapok is mintha a korábbinál visszafogottabban írtak volna
a Galíciában, Szerbiában, majd
később az olasz frontokon történtekről. A decemberi limanowai
győzelem fényes helyi fegyvertény volt ugyan, de az általános
helyzeten mit sem változtatott, s
az „orosz gőzhenger” hamar magára talált. A karácsonyi ünnepek
közeledtével többek között ezt
olvashatjuk a Komáromi Újság
41. számában: „Megkondultak a
dómok harangjai, felzendültek a
templomi énekkarok ajkán a klas�szikus misék zsongó akkordjai.
Összejöttek az itthonmaradtak.
Kezük imára kulcsolva, gondolatuk pedig a véráztatta csatatereken
jár, hol a halál arat most széles
rendeket nem búzából, gabonából,
hanem apákból, testvérekből, kenyérkereső fiúkból.
– Uram, irgalmazz nekik!”
Év vége közeledtével az első hadifoglyok is megérkeztek Komárom
vármegyébe. Erről az első híradások egyike a következően szól: „Eddig csak szerb foglyokkal dicsekedhetett Komárom megye, de abból
azután jutott bőven. A Nagymegyer
melletti szerb tábor most már megszokott szenzációja a környéknek,
különösen mióta a szerb foglyok
között nagy mértékben dühöng a
kolerajárvány. E miatt nem szabad
a tábor közelében tartózkodni idegennek. A kolerában elhunytak száma már megközelíti a háromnegyed
százat.” A Dunaszerdahelyen és
Somorján létesített hadifogolytábor
orosz és szerb lakóit munkára fogták. Sokan a diószegi cukorgyárban
dolgoztak, továbbá Tanyon, Gútán,
Csicsón, Nagymegyeren és Bogyán
a népfelkelők őrizete mellett serénykedtek a cukorrépatermés betakarításában. A terjedő kolerajárvány
idővel a civil lakosságra is átterjedt,
s így a hatóságok egészségügyi óvintézkedéseket
foganatosítottak,
még az országos komáromi vásár
is elmaradt. A kolera ennek ellenére már Komáromban is felütötte
a fejét. Az erről szóló egyik tudósításban olvashatjuk többek között:
Fent: orosz hadifoglyok; középen: a Kultúr- „Örömmel adjuk tudtára városunk
palotában berendezett hadikórház; lent ün- lakosságának, hogy a kellő időben
nepélyes zászlóavatás a várban
elrendelt, és erélyesen végrehajtott

óvórendszabályok hatása máris mutatkozik. Összesen hat ember halt
meg nálunk kolerában (öt katona és
egy polgári egyén), s újabb megbetegedés nem fordult elő.”
A frontokról egyre érkeztek Komáromba a sebesültszállító vonatok,
s így az iskolákat is átalakították
ideiglenes kórházakká. Az egykori trinitárius kolostorban működő
hatalmas katonakórházon kívül
ideiglenes kórházat rendeztek be a
Kultúrpalotában, a Menházban, a
bencés főgimnáziumban, a református kollégiumban, a Katolikus
Legényegylet és a Komáromi Dalegyesület székházában, az apácazárdában, a Majláth-féle iskolában,
a polgári leányiskolában és fiúiskolában, az Emberszeretet Közkórházban, működött továbbá kórház a
várban és egy Klapka-kórházról is
tudósítanak a korabeli beszámolók.
A Komáromi Lapokban és a Komáromi Újságban egyre több riport és
beszámoló jelent meg a hadikórházakból, s részletesen tájékoztatták
az olvasókat arról is, hogy a kórházakban ápolt katonák miként töltötték a karácsonyi ünnepeket.
A „Jézus a kórházban” címmel
megjelent cikk szerzője többek
között ezt írja: „A Kultúrpalotában két hatalmas karácsonyfa soksok villogó lángja gyúlt ki szent
karácsony estén, amelynek misztikus fénye mellett folyik a kedves
ünnepély. Mindkét kórteremben
felállított karácsonyfa ízléses feldíszítésében, az ajándékok el- és
kiosztásában közreműködnek a
komáromi lányok és asszonyok.”
A kórházi férőhelyek száma
azonban még így is kevésnek bizonyult. Az „Óvodából kórház”
címmel megjelent írásban többek
között ezt olvashatjuk: „Gúta község hazafias közönsége modern
épületű óvodáját, hitelszövetkezete pedig egyik nagyméretű termét szívesen átengedi sebesültek
ápolására. Minthogy a vasúti forgalom egy- másfél hó múlva megnyílik, legyen szabad e közérdekű
kérdést megfontolásra ajánlani az
illetékes köröknek.” A frontot és
a kórházakat azonban el kellett
látni kellő ruházattal és felszereléssel. Egyre másra jelentek meg a
lapokban a közadakozásra felszólító felhívások. A „Nemes szívek
mozgósítása” című tudósításban
olvashatjuk: „Madar község 148
vánkushuzatot, négy lepedőt, 11
inget, 15 nadrágot, négy törülközőt, 23 haskötőt, kapcát, továbbá
pólyát és tépést küldött a sebesült
katonáknak.” A fehérneműn és
párnákon kívül könyveket, kártyákat, élelmiszereket, cigarettát,

pénzadományt és ékszereket is elfogadtak az adományozóktól. Az
összegyűjtött fémeknek, s különösen a színesfémeknek nagy hasznát vette az éjjel-nappal dolgozó
hadiipar. A több ezer nőt foglalkoztató komáromi lőszergyárban
is három műszakban folyt a munka.
A hadikölcsönök jegyzésére felszólító első cikkek is hamarosan
megjelentek a lapok hasábjain.
„A hadikölcsön és főgimnáziumunk” címmel megjelent írásban
olvashatjuk: „A komáromi szent
Benedek-rendi főgimnázium ifjúsága ritka szép jelét adta komoly
gondolkodásmódjának és gyakorlatias hazaszeretetének. Minthogy
fegyverrel a kezében nem védheti
hazáját a harctéren, más alakban
veszi ki részét a honmentésből.
Elhatározta, hogy a tízóraira és
más, de saját céljaira szüleitől kapott zsebpénzéből legalább 2 drb
50 koronás hadikölcsönkötvényt
vásárol, mely a háború befejezése
után a főgimnáziumi deáksegélyző egyesület tulajdonába megy
át.” A lapok hasábjain hétről hétre
tudósítottak a frontokon érdemeket szerzett hősök kitüntetéséről,
előléptetésekről, ám mindemellett
egyre több helyet foglalt el a hősi
halottak névsora is.
Érdekes felhívást olvashatunk a
Komáromi Újság 1914. december 31-én megjelent 53. számában
„Kérelem a közönséghez” címmel,
amely dr. Alapy Gyula könyvtár- és
múzeumigazgató tollából származik: „A háborúra vonatkozó tárgyak
és nyomtatványok összegyűjtése
a jövő történetírás számára a múzeumok és nyilvános könyvtárak
elsőrendű kötelessége. Ezért azzal
a kérelemmel fordulunk a közönséghez, szíveskedjék a komáromi
múzeum és könyvtár részére minden, a háborúra vonatkozó tárgyat
(hadi felszerelés, az ellenséges
haderőktől elvett fegyverek, nyomtatványok, érdekes levelek, képek,
fényképek) és nyomtatványt beküldeni a komáromi kultúrházba.”
A száz év előtti lapokban tallózva
némi fogalmat alkothatunk magunknak arról, hogy a nagy háború első
véres esztendejének a végéhez közeledve, hogyan éltek dédapáink, és
milyen gondok, problémák foglalkoztatták a hátországot, amelynek
a lakosságára még sok szenvedés
és nélkülözés várt. Vajon sejtette
volna akkor valaki, hogy még négy
háborús karácsony telik majd el, s
egy napon milliók arra eszmélnek,
hogy vesztes háború után egy napon
idegen országban ébrednek?
Németh István

A napokban levél érkezett szerkesztőségünkbe,
amelyet a sajtótörvény értelmében az alábbiakban
közlünk.
A Dunatáj 2014. december
5-én megjelent számának 2.
oldalán Az egészségügy, mint
biznisz című cikkben egyebek mellett a következő volt
olvasható: „A Dr. Magnet
Kft. például összesen nyolc
MRI-berendezést működtet
Szlovákiában (ügyvezetője
egyébként Dr. Pásztor László,
Magánorvosok Szövetségének
elnöke), s a cég nem mellesleg
az adóparadicsomnak számító
Cipruson van bejegyezve.”
Ez az állítás nem felel meg
a valóságnak. A Dr. Magnet
Kft., melyben MUDr Ladislav Pásztor a Magánorvosok
Szövetségének Elnöke tevékenykedik, Komáromban
alakult és a mai napig ott
tevékenykedik, tehát Szlovákiában folytat vállalkozói
tevékenységet és ugyancsak
Szlovákiának fizet adót és
járulékokat, és a komáromi
régió fejlesztéséhez is hozzájárul. MUDr Ladislav Pásztor, a Magánorvosok Szövetségének Elnöke semmilyen
vállalkozói aktivitást nem
fejt ki külföldön, nem részvényese ciprusi, vagy más
adóparadicsomnak számító
székhelyű cégnek.
MUDr Ladislav Pásztor,
MSc.

Tisztelt
komáromiak!
December 15-én átvettem
városunk irányítását. Ezúton
szeretném megköszönni bizalmukat, támogatásukat. Továbbra is nyitott vagyok minden Komáromot érintő ötlet,
vagy javaslat közös megvitatására. Remélem, hogy 2015től Komárom életében elkezdődik egy pozitív változás.
Mindannyiuknak áldott, békében, családi örömben eltöltött karácsonyi ünnepeket
és vidám óévbúcsúztatót kívánok!
Stubendek László,
Komárom polgármestere

Izsán komolyan
gondolják

Nem volt választási propagandafogás, Domin István,
Izsa polgármestere komolyan
gondolja, hogy a falu főterét
újjá varázsolja.
– A látványterveken mindenki
megnézheti, hogyan képzeljük
el Izsa új központját, a Szent
Erzsébet teret. Az építkezési
engedély kiadása után itt felépül két hétlakásos egység,
melyek akár megvásárolhatóak
is lesznek. A lakásokkal szemben épül fel a Szent Erzsébet
Szépkorúak Otthona, ahol azok
a tisztelt nyugdíjas izsaiak élhetnek majd, akik nem akarnak
más településre költözni szülőfalujukból. Ezzel még egy
vágyunk teljesül, hiszen együtt
maradnak az izsai családok.
Gondoskodni szeretnénk az
idősekről, nem pedig elfeledkezni róluk. Ebben az épületben a tervek szerint helyet kap
két orvosi rendelő, gyógyszertár és a posta is. Természetesen
lesz itt egy ebédlő is nagyszüleink szolgálatában – mondta
Domin István.
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Basternák Ildikó
Ógyalla polgármestere
Pénteken délután az Ógyallai Művelődési Ház nagytermében került sor a város új polgármestere és képviselőtestülete beiktatására.
Az ülés megnyitását követően az önkormányzati választások ógyallai eredményeit
Marta Kováčová (balra fent),
a választási bizottság elnöke
ismertette, majd a város eddigi polgármestere, dr. Zemkó Margit (balra) foglalta
össze a legutóbbi négy esztendő legfontosabb eredményeit, s külön megköszönte
a képviselő-testület, illetve
a város lakosságának, hogy
munkájában odaadóan segítette őt. Búcsúbeszédében
sok sikert és Ógyalla további
fejlődésének elősegítését kívánta az új polgármesternek,
illetve a képviselő-testületnek.
Miután Basternák Ildikó, az
újonnan megválasztott pol-

gármester letette a hivatalos
esküt, Dr. Zemkó Margit
adta át Ógyalla városának
jelképeit, a városi címert,
pecsétet és a város kulcsát.
Az új városi képviselő-testület tagjai – amelynek ezentúl négy MKP-s, egy SMER
SD-s és egy Sieť-tagja van
– ugyancsak letették az esküt, kézjegyükkel látták el
a mandátumukat igazoló
okmányokat (jobbra lent
Ondrušek Péter. Hamran
Mária és Ondrušek Zoltán
látható). Első polgármesteri
beszédében Basternák Ildikó
nyugodt légkört és tevékeny
négy esztendőt igért a beiktatási ünnepség résztvevőinek.
Foto: Jakab István

Névadójára emlékezett az ógyallai alapiskola

Nagyszabású rendezvény
Feszty Árpád emlékére

Ógyallán egy hétig tartó rendezvénysorozat keretében emlékeztek meg arról, hogy 2006-ban
a város magyar tannyelvű alapiskolája hivatalosan is felvette Feszty Árpád nevét. Mint köztudott, a névfelvétel kezdeményezője Basternák László, a város tragikus sorsú polgármestere
volt, aki így szeretett volna méltó emléket állítani a nagy magyar festőművésznek.
December 8-án elsőként Vadkerti Imre és Zsapka Attila
fellépésére került sor, majd
délután az iskola tanulói találkoztak Molnár Csaba filmrendezővel, aki idén végzett a
filművészeti szakon és évfolyamában az egyetlen magyar
nemzetiségű filmrendező volt.
Kedden került sor a „Feszty
Kép” rajverseny megnyitójára
és kiértékelésére. December
10-én Vrábel Sándor nyugdíjas pedagógus vezetésével egy
műveltségi vetélkedőt rendeztek, amelyen hét iskola kilenc
háromtagú csapata versenyzett
a Vitéz Nagy János fafaragó
művész által készített Vándordíjért. A legjobb eredményt
jelentő 1. díjat a nagyigmándi
Pápay József Általános Iskola
csapata szerezte meg. Második lett a búcsi Katona Mihály
Alapiskola, harmadik pedig
a szentpéteri Kossányi József
Alapiskola.
Csütörtökön a hagyományos
„Feszty Cup” elnevezésű kosárlabdatornára került sor. A
győzelmet ezúttal is a Feszty
Árpád Alapiskola és Óvoda
szerezte meg. A torna legeredményesebb játékosa címét is az
iskola tanulója, Karvai Marek
érdemelte ki. Délután mesevetélkedőt tartottak.
December 12-én került sor a
Feszty-hét záróünnepélyére,
amelyen megjelent a dél-komáromi Feszty Árpád Általános
Iskola küldöttsége, Kiss Mária
igazgató vezetésével, a Közös
Iskolaügyi Hivatal képviseletében Kocskovics Gabriella, a
Feszty család képviseletében
Csízyné Feszty Zsuzsanna,
Basternák Ildikó új és Zemkó

Margit leköszönő polgármester, Ondrusek Péter, a Basternák László Polgári Társaság
elnöke, Vitéz Nagy János fafaragó, valamint az iskola nyugalmazott pedagógusai.
A vendégeket Lacza Nóra igazgatóhelyettes köszöntötte.
A kultúrműsor és az iskola
énekkarának fellépése után
Dibusz János, az iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet,
aki elmondta, hogy munkájuk
során igyekeznek kialakítani az
iskola tevékenységéből adódó
egyedi arculatát. Küldetésnyilatkozatot fogadtak el, amelyben leírták, tanulóik különböző szokásokkal, kultúrával és
hagyományokkal rendelkeznek, ezért az iskola értéke és
feladata az egységes sokszínű
iskolai kultúra kialakítása, egymás elfogadása. A sikeres jövő
érdekében tanulóikat olyan
képességekkel, készségekkel
és jártasságokkal látják el, melyek segítik őket az önmegvalósításban, a sikeres továbbtanulásban, életük megélésében.
Igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, hogy a fejlődés szikráját lángra tudják lobbantani
a fejlődő gyermekek lelkében,
amivel méltóvá válnak az iskola, a város és Feszty Árpád
szellemi hagyatékához.
Az iskola igazgatóságától az
idei év eredményei alapján
2014-ben a Feszty-díjat az
alsó tagozatosok kategóriában Jóba Zoltán vehette át, aki
kiváló tanulmányai mellett,
aktívan bekapcsolódott a Bellő gyermektánccsoport tevékenységébe.
A sport kategóriában Fesztydíjas lett Rajtár Tamás, aki a

járási fociválogatott eredményes kapusa, de tagja az iskola
kosárlabdacsapatának is.
A művészetek kategóriában
idén a Feszty-díjat Pastorek
Cyntia Évának ítélték oda, aki
ebben az évben is számos népdalversenyen ért el sikereket és
tagja a Bellő Konkoly Thege
néptánccsoportnak. * A társadalomtudományok kategóriájában Feszty-díjat kapott Mácsik Szimóna, aki kiemelkedő
eredményeket ért el a különböző prózamondó- és szavalóversenyeken, valamint műveltségi
vetélkedőkön, ám ezen felül
ügyes sportoló és virágkötő is.
* A művészetek kategóriában
kapott Feszty-díjat Szűcs Bernadett, aki többek között többszörös díjazott standard-táncos
és kora ellenére a felnőtt kategóriában versenyzik, de a Bellő
néptánccsoport szólótáncosa és
énekese is.
A Feszty-fődíjat Markuss Roman 9. osztályos tanulónak
ítélték oda, aki tehetséges, jó
magaviseletű tanuló, a matematikai versenyek eredményes
résztvevője, emellett kitűnően
táncol és a virágkötészetben is
az élen jár. A fődíjat Ondrusek
Péter, a Basternák László Polgári Társulás elnöke adta át.
Az idei ünnepséget is a kultúrműsor zárta, amelyben
fellépett a Kis Bellő néptánccsoport, akik Kalotaszegi legényes táncot adtak elő,
Kovács Ádám verset mondott
és az iskola énekkara adott nívós hangversenyt. A megjelent
vendégek megtekintették az
iskola tanulóinak alkotásaiból
készült rajzkiállítást, valamint
a Feszty emlékszobát.

Hétfőn iktatták be tisztségébe Stubendek László mérnököt, Komárom városának új polgármesterét, amelyen részt vettek a történelmi egyházak vezetői is (balra lent). A Tiszti pavilon
dísztermében a városvezetés szimbólumait a korábbi polgármester, dr. Marek Anton adta át,
aki elsőként gratulált Stubendek Lászlónak. A képviselői eskü után elsőként Rajkó Ferenc
mérnök, Őrsújfalu új képviselője írta alá fogadalmát, akinek már polgármesteri tisztségben
gratulált Stubendek (balra lent). A képviselők ünnepi ülése a szlovák himnusszal kezdődött.
Jobbra lent a független képviselők egy csoportja látható.
Jakab István felvétele.
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Ha hálás az utókor, értékeket ment!

Az őrsújfalusi katolikus templom zászlójának felújítása
1910. novembeerének végén szentelték fel az őrsújfalusi templomot, s nagy valószínűség szerint ekkorra
készült el a templom zászlaja is.
Az 1960-as évek katoli- Az őrsújfalusi zászló A olkus miserendjének módo- dalán a következő látható:
sítása után templomaink- Szűz Mária a kis Jézussal,
ból eltűntek az egyházi körfelirat – Legyen velünk
zászlók, amelyeket a hí- Mária, szent fiának áldávek Úrnapján, körmenet- sa! A zászló B oldala: Szűz
kor, illetve búcsúi zarán- Margit képével van díszítdoklataik során szoktak ve, körfelirat: Szűz Margit,
a menet élén vinni. Nem légy Istennél szószólónk!
csoda, hiszen ezeket a Mindkét oldal festményei
nyilvános rendezvényeket vászonra festett olajfestaz akkori pártállam erő- mények.
sen tiltotta.
Ezt a templomi ereklyét az
elmúlt száz év alatt nagyon
megviselte az idő, évekig
a templompadláson hánykolódott. Az őrsújfalusi lokálpatrióták azonban megtalálták.
Fém rojtozata részben
hiányos volt, az alsó részéről pedig teljesen hiányzott. Anyaga nagy
mértékben szennyezett
volt, sok helyen sérült,
ugyanúgy a festmények
is. A festmények és a
textília felújítása hosszú,
pontos munkát igényelt,
amelyet Novák Ágota
végzett el 2013 decembere és 2014 márciusa

között. A vízszintes felfüggesztő rúdon lévő díszgömböket (díszbogyókat) a csíkszentléleki Esztány Zsolt
készítette, felesége, Székely
Erika pedig festette. A tartórúd Székely Csaba munkája,
melyet egy a csíksomlyói
kegyhely melletti erdőből

Az ősz szépségei
Csallóközaranyoson

(fent) Vankó István 4. B – (lent) Jakab Adrienn 8. osztály

származó szálfából faragott.
Kópésan meg is jegyezte:
– „ha a zászlót bármikor elhozzátok a csíksomlyói búcsúba, akkor ne feledjétek,
hogy a rúd olyankor mindig
hazajön”. A felfüggesztés
további munkálataiban és a
fémrészek felújításában se-

gített az őrsújfalusi Zachar
Imre, Forró József, Rajcsányi László és Varga Ferenc.
A zászló a karácsonyi ünnepi szentmise keretén belül
kerül vissza templomunkba.
Az őrsújfalusi hű keresztényeket a Jó Isten segítse áldásos munkájuk során!

Szeptember első napjaiban a csallóközaranyosi Kóczán Mór
Alapiskola tanulói a következő felhívásra lettek figyelmesek
a faliújságon: „Szívesen fényképezel? Az ősz a kedvenc évszakod? Nyitott szemmel jársz a világban? Szeretnél versenyezni? Akkor te vagy a mi emberünk! Az ŐSZ SZÉPSÉGEI cím- (fent) Kecskés Kitti 3. osztály – (lent) Jandás Szilárd 6. osztály
mel fotóversenyt hirdetünk.”
Nem titok, hogy ez a felhívás megosztott második helyezett
immáron harmadszor jutott Vankó István (4. B osztály) és
el iskolánk tanulóihoz, a kü- Kecskés Kitti (3. osztály), a
lönbség csupán annyi, hogy a képzeletbeli dobogó harmadik
2012/13-as tanévben a tél, a fokára pedig Jandás Szilárd (6.
2013/14-esben a tavasz, idén osztály) léphetett fel. A nyerpedig az ősz volt a fényképe- teseknek gratulálunk, a fotók
zőgéppel, mobiltelefonnal vagy ezúttal is megtekinthetők az
éppen táblagéppel lencsevégre iskola honlapján a fényképalkapható téma.
bum rovatban, valamint a legBár idén ősszel is jócskán kiju- jobb őszi felvételeket papírra
tott az esőből, azért voltak olyan is kinyomtatjuk majd, ezek az
napok, amikor egy gyümölcs iskola folyosóját hivatottak díalatt roskadozó fa, földre pergő szíteni.
sárga falevél vagy épp a különle- A jövőre nézve is vannak terges színekben pompázó alkonyi veink. Talán nem volt nehéz
felhőzet képes volt megragadni kitalálni, hogy május végén a
a természet szépsége iránt érzé- Nyár szépségei címmel hirdekeny nebuló fantáziáját: jobbnál tünk versenyt, amit a követkejobb fotók készültek idén is.
ző tanév első hónapjában értéAz első helyen Jakab Adri- kelünk majd ki.
enn (8. osztály) végzett, a
Z. Németh István
(fent) Jandás Szilárd – (lent) Jakab Adrienn

AZ ANGOL NYELV
NAPJA A GIMIBEN
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Az az örömteli esemény ért minket, hogy nemrégiben a komáromi Selye János Gimnáziumban üdvözölhettük a Bear
Educational Theatre színjátszó csoportot az Angol nap keretén belül. A társulat prágai székhelyű. Célja, hogy az angol
nyelvet különféle interaktív előadások és alkotóműhelyek által közelebb hozza a diákokhoz. A darabokat professzionális
színészek és tanárok állítják össze, akik Nagy-Britanniából és
a világ egyéb tájairól származnak.
Iskolánk aulájában három előadást tekinthettek meg diákjaink: kétszer ugyanazt a darabot Detektívek címmel, illetve
a Nagy-Britannia történelme
című produkciót. A színészeknek nagyon ügyesen és gyorsan
sikerült a több mint 420 különböző korú diák figyelmét lekötni. A színpadról folytattak velük
beszélgetést, végigvezetve őket
a történeten, a bonyodalmon,
egészen a logikus végkifejletig.

A Bear Educational Theatre az
angol nyelv tanítására orientált
társulat, így nem egy szokványos előadást láthattunk.
A színészek mindent kiválóan előkészítettek – nemcsak
a legfontosabb szókészlettel

Mi történik Komáromban? Az idegen nyelvek versenyén jártunk…
A Komáromi járás a 2016-os parlamenti választások szempontjából stratégiai fontosságú a Magyar Közösség Pártja
számára. Stratégiához viszont stratégák kellenek, és nem
mindegy, milyenek. Félő, hogy a Komáromban zajló folyamatok olyan külső érdekeket képviselnek, melyek nem az MKP-t
erősítik, hanem annak tudatos (?) gyengítését szolgálják.
Sokakat meglepett, amikor az ön- ból eredménytelen, tehát alkalkormányzati választások előtt a matlan, és többszörösen hibázó
magyar párt helyi szervezete nem személyekre bízták. A régi-új
a városban népszerű, és a megyei vezetőségben van olyan is, akiválasztásokon legtöbb szavazatot nek a nevével és életkorával
kapott Stubendek Lászlót, hanem megegyező személyt az Štba szinte ismeretlen Czíria Attilát listáján találunk, az elnök pedig
javasolta polgármesternek. A az a Csintalan Zsuzsanna lett,
mögéje felsorakozott, Bastrnák aki továbbra is a vegyespárttal
Tibor vezényelte „összefogáson” való együttműködést fújja. Nem
a város lakosai gyorsan átláttak. tudni, hogy politikai vakságról,
A szinte előre kódolt eredmény vagy provokációról van-e szó.
be is következett. Az elégedet- Bugár Béla az önkormányzati
lenségi hullám mind Czíriát, választások után azonnal kizármind az MKP képviselőjelöltje- ta a további együttműködést az
inek nagy részét elsöpörte.
MKP-val, arra majd a magyar
Az ember azt gondolná, hogy a párt esetleges parlamenti bejutáhibából tanulnak, a következte- sa után térne vissza. A komáromi
téseket levonják, és kezdődhet történések és az MKP helyi szera megújulás. Ennek ellenke- vezetének ellehetetlenítése azt
zője történt. Czíria ugyan le- mutatja, egyesek azon dolgozmondott, de a tisztújítás után nak, hogy ez a kérdés a 2016-os
azonnal vissza is tért az MKP parlamenti választások után már
helyi elnökségébe, melynek ne legyen aktuális.
Király Zsolt (Körkép)
vezetését politikai szempont-

Mutasd meg,
hogy mit tudsz!

A Komáromi Regionális Művelődési Központ megrendezi az
amatőr képzőművészek számára a Képzőművészeti Spektrum
2015 elnevezésű, többfordulós országos képzőművészeti verseny és seregszemle regionális fordulóját.
A képzőművészeti alkotások le- a képzőművészeti műfaj, sem
adásának határideje 2015. január pedig a téma tekintetében nem
9-ig tart, az eredményhirdetés- tartalmaznak megkötéseket. A
re és a beérkezett alkotásokból verseny célja az amatőr képzőrendezett kiállítás megnyitására művészeti tevékenység fejleszfebruár 6-án kerül sor a Duna tése, kiterjesztve annak minden
Menti Múzeum Zichy-palotabeli műfajára, így a rajzra, grafikára,
kiállítótermében.
festészetre, plasztikára, kézműA Képzőművészeti Spektrum ves alkotásokra, intermediális
a legrégebbi, amatőr képző- jellegű munkákra és egyebekre.
művészek számára rendezett Bővebb tájékoztatás: http://
verseny Szlovákiában, mely- www.ros-komarno.sk/products/
ben az ifjúság (15 éves kortól) vytvarne-spektrum-2015/
és a felnőtt korosztály vehet Jana Mačicová, osveta.vff@gmail.
részt. A versenyfeltételek sem com, 0907 218 172, 035 760 3783

November 25-én immár tizenötödik alkalommal rendezte meg a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium a
már hagyományos angol és német idegen nyelvi versenyt,
melyen a Felvidék magyar tannyelvű gimnáziumai vettek
részt, köztük természetesen iskolánk, a komáromi Selye János Gimnázium is.
A versenyzők kor szerint há- A megmérettetés nagyon színrom kategóriában szerepelnek. vonalas volt, de mi sikeresen
Iskolánkat mindegyikben egy- helytálltunk. A Selye János
egy diák képviselte.
Gimnázium diákjai minden kaKorán reggel indultunk a rév- tegóriában helyezéseket értek
komáromi vasútállomásról – el. Kovarčík Sára (német – III.
mi hatan lányok –, Fekete Judit N) 1. hely, Ambrus Zsuzsanna
tanárnő pedig vállalta, hogy (angol – IV. N) 3. hely, Elek
elkísér bennünket. Az út Du- Fanni Mária (német – II. D) 3.
naszerdahelyre természetesen hely, Fehér Dalma (angol – II.
vidáman telt, zenét hallgatva C) 3. hely, Fábián Rita (német
és vicceket mesélve próbáltuk – III. D) 3. hely, Koncz Kriszelterelni gondolatainkat a kö- tina (angol – IV. A) 2. helyezelgő megmérettetésről.
zett lett. A nyertes – ebben az
Megérkezvén a házigazdák esetben Sára – vándorserleggel
fogadtak minket, akik a nap térhetett haza, mely az elkövettovábbi
részében is készségesen segítettek,
amennyiben azt
igényeltük. A
jelenléti
ívek
aláírása után pár
perccel el is kezdődött a verseny
írásbeli része.
Voltak
páran,
akik a szünet
tizenöt percét is
a szóbeli részre
való felkészüléssel
töltötték, s az utolsó
pillanatokban
„magolták be”
előre elkészített
szövegeiket. Mi
ezalatt beszélgettünk, ismerkedtünk és nem
utolsósorban
feltöltődtünk,
hogy méltóképpen vehessük kezendő egy évben díszíti majd
a következő akadályt. Annak iskolánk első emeleti díszes,
sikeres teljesítése után követ- reprezentatív vitrinjét.
kezett az ebédszünet, melynek A verseny végeztével a legköidején a zsűri szorgosan össze- zelebbi könyvesbolt felé vettük
sítette elért pontszámainkat.
az utunkat, ahol levásároltuk a

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ön képes és hajlandó is a
változásra, bár néha csak azért változtat, hogy valami újba kezdhessen. Ne ugorjon bele akármibe! Ha csak az újdonság varázsa
miatt lép, olyan következményekkel kell számolnia, amelyek nem
csak önt érintik kellemetlenül.
HALAK (február 21. – március 20.) Minden kapcsolatért tennie
kell ahhoz, hogy életképes maradjon. Ez igaz a barátságra is, ezt
is ápolni kell, hogy kölcsönösen számíthassanak egymásra. Ha
egyre ritkábban találkozik barátaival, egyre inkább eltávolodnak
egymástól, míg végül menthetetlenül érdektelenné válnak.
KOS (március 21. – április 20.) Egészséges önbizalma segíthet
egy jobb munkalehetőség elnyerésében. Ehhez persze az kell,
hogy reálisan mérje fel a követelményeket! Akkor is őrizze meg
nyugalmát és rálátását a helyzetre, ha ön körül mindenki elvesztette a fejét! Maradjon tárgyilagos, használja az eszét!
BIKA (április 21. – május 20.) Legyen rugalmasabb családi vagy
munkahelyi vitákban és látszólagos engedékenysége hamarosan
megtérül, és érvényesítheti akaratát. Ezen a héten különösen figyeljen oda, mit és mennyit fogyaszt! Ha egyoldalúan táplálkozik, hamar megjelenhetnek az első hiánytünetek.

díjaink mellé kapott könyvutalványokat. A vonat indulásáig
még mindig rengeteg időnk
volt, így a tanárnő úgy döntött,
meghív minket egy-egy süteményre. Így utólag is, kedves
tanárnő – még egyszer nagyon
szépen köszönjük.
Személy szerint először voltam ezen a versenyen. Korábban már volt alkalmam részt
venni angol olimpiákon s más,
idegen nyelvű megmérettetéseken, akár egyénileg, akár csapatban, így a helyzet nem volt
teljesen új számomra. Kifejezetten örültem annak is, hogy
nem kellett egyedül megbirkóznom a feladatokkal, ugyanis amint azt már említettem, ott
volt a csapat, akikkel ugyan
egy iskolába járunk, de ha ez
a felkészülés nem lett volna,
talán soha nem
ismerjük meg
egymást közelebbről. Nekik
köszönhetően az
egész nap – verseny ide vagy
oda, – nevetéssel telt el.
Elégedett vagyok
az elért eredményeinkkel, s
már most tudom,
hogy ha sikerül, jövőre ismét
részt veszek ezen
a megmérettetésen, ugyanis
szeretnék még
az ideinél is jobb
helyezést elérni.
Remélem,
hogy a lányok is
velem tartanak
majd.
Úgy gondolom,
mindannyiunk nevében kijelenthetem, hogy szép élményekkel, és hasznos tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak.
Fehér Dalma
II. C

ismertették meg a nézőket
a darab kezdetén, hanem az
angol nyelvtempó fokozatos
gyorsulására és a szövődmény
közös megoldására is odafigyeltek. Egy előadás alkalmával ugyanazt a jelenetet kétszer
is eljátszották azzal a céllal,
hogy a diákok rámutathassanak az észlelt különbségekre. A
tények összegzése, a megértés
ellenőrzése céljából a játékot
többször is megszakították és
a diákokat ügyesen bevonták a
cselekménybe.
Az angol történelemről szóló,
az idősebb és magasabb nyelvi szinten levő diákcsoportot
megcélzó másik performansz
is nagyon vonzó és szellemes
volt. Diákjaink lelkesen, új ismeretekkel gazdagodva hagyták el az előadótermet. „ Szuper
volt, és legnagyobb meglepetésünkre mindent értettünk!” –
mondták. Ennek nemcsak ők,
hanem mi, tanárok is kimondhatatlanul örültünk.
Az előadások után kisdiákjainknak – a prímó és szekundó
osztályosoknak – workshopokat tartottak a művészek. A
rövid kommunikációs játékok
színházi elemeket tartalmaztak,
természetesen angol nyelven.
A „kicsik“ telve lelkesedéssel
tettek ígéretet arra, hogy az
iskola legjobb angolosai lesznek. Valójában ez volt a cél – a
motiváció, az ismeretek feletti
öröm, a pozitív dolgok iránti
odaadás. Mindezekért köszönettel tartozunk elsősorban a
Bear Színháznak, tanárainknak, az iskola vezetőségének
és természetesen a szülőknek,
akik anyagilag támogatták ezt
a rendezvényt.
Sok szeretettel várjuk a jövő
évi Angol napot is.
Hevesi Petruf Alena

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Életének több területe is megérett a
változtatásra, újításra. Ne féljen ezektől, inkább élvezze, tekintse kihívásnak az újdonságokat! Ha már ismeri saját gyenge pontjait, keressen
maga mellé olyan társat, aki kiegészíti, aki rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek önből hiányoznak.
RÁK (június 22. – július 22.) Könnyen túlzásokba eshet, ha csak
azt veszi figyelembe, hogy mire lenne szüksége jelen pillanatban,
és nem gondolkozik hosszabb távon. Kedvese hálás lenne most,
ha őszintén elmondhatná önnek, mi bántja vagy mi miatt érzi magát szomorúnak.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ezen a héten válas�sza el szigorúan a személyes dolgokat és a hivatását. Akkor tud
helyesen dönteni, ha ki tudja zárni érzelmeit és csak az eszére
hallgat. Látnia kell a következményeket és egyúttal a lehetőségeit is. Gondolkodjon reálisan és kérje ki több érintett véleményét.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) A munkára szánt idejét
olyan tevékenységekre fordítsa, amelyek segítenek megvalósítani álmait. Minél inkább ezzel foglalkozik, annál hamarabb válik
valóra. Ez azonban még rengeteg energiát és odafigyelést igényel.
Munkája eredményeit figyelje úgy, mint egy fa első terméseit.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Több ajánlatot is kap mostanában, amelyek ígéretesebbek, mint mostani munkahelye, de valójában
nem hoznának lényeges változásokat. Legyen megfontolt az állásváltoztatással kapcsolatban és ne csak az anyagi szempontot vegye figyelembe, hanem azt is, mennyi szabadideje marad.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) A pénz úgy vonzódhat
most hozzád, mint mágnes a vashoz. Most olyan feladatot találhatsz,
amivel „megfogtad az Isten lábát”. Olyan váratlan helyzet alakulhat
ki, amelyek miatt át kell alakítani a programjaidat, és talán olyan
személy segítségét kérni, akivel a kapcsolatod nem volt felhőtlen.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha úgy érzi, kevés öröm és
szépség van az életében, tegyen érte, hogy ez megváltozzon! Lepje
meg szeretteit olyasmivel, aminek tényleg örülnének! Kezdjen bele
olyan új tevékenységekbe, amelyek mindig is érdekelték, de valahogy
nem vette komolyan!
BAK (december 22. – január 20.) Igazán kellemes ez a hét. Nem
csak munkahelyén, hanem otthonában is mindenki elégedett önnel, csupa pozitív visszajelzést kap, ami tovább növeli jó hangulatát. Mások elfogadása segít megismerni saját hibáit és gyenge
pontjait, ami által elfogadóbbá és nyitottabbá válik.
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Rác ponty

Karácsonyi fatörzstorta

Hozzávalók:
ponty (legjobb egészben, de jó a
szelet, vagy a filé is),
főtt burgonya (fejenként kb. 2-3
közepes nagyságú),
paradicsom, paprika,
vöröshagyma ízlés szerint,
só, pirospaprika,
szalonna (vagy bacon=előre szeletelt húsosabb szalonna),
tejföl, liszt, zsiradék
Elkészítése:
A burgonyát héjastól sós vízben megfőzzük (nem baj, ha nem túl puha, hiszen sütni fogjuk a továbbiakban).
A halat előkészítjük, sózzuk, pirospaprikával átkenjük.
A főtt burgonyát zsírozott tepsibe rakjuk felszeletelve.
A halfiléről eltávolítjuk a bőrét, kiszedjük – ha tudjuk, nekem nem sikerült
– a bent maradt szálkákat, majd baconbe tekerjük őket, és ráhelyezzük a
szeletelt burgonyára.
A halat körberakjuk tisztított, és tetszés szerint darabolt vöröshagymával,
paprikával és paradicsommal (lehet eltett lecsót is használni).
Lefedjük fóliával, majd előmelegített sütőben jó 20 percig pároljuk az egészet.
Ekkor kivesszük a tepsinket, eltávolítjuk a fóliát, és leöntjük az ételt paprikás
lisztel kikevert tejföllel. Visszatesszük s sütőbe, és további 15 percig sütjük.

Fokhagymás, grill csirkecombok
Hozzávalók:
csirke alsócombok,
Pácnak:
jódozott só,
sok zúzott fokhagyma,
zúzott színes bors,
kakukkfű,
rozmaring,
1-2 dl fehérbor
A fehérborba beleturmixoljuk a fűszereket a són kívül. A megmosott combokat ebbe a pácba tesszük egy éjszakára.
Másnap vegyünk egy olyan sütőtálat, ami fedhető. A legjobb a fémtál, vagy
a cserépedény. Ebbe tegyük a combokat, sózzuk meg őket, majd öntsük rá a
páclevet is. Zsiradék nem kell, mert a bőrből zsír fog kisülni. Lefedve, előmelegített sütőben 1 órán át süssük a combokat. Friss salátával fogyasszuk.

Almával töltött csirke

Hozzávalók 3-4 főre:
1 nagyobb csirke,
2 nagyobb savanykás alma, 1
nagy marék aszalt szilva,
1 vöröshagyma, só,
1 sütőzacskó

A bontott csirkét megmossuk, majd törlőkendővel felszárítjuk róla a nedvességet. Kívül-belül átkenjük vékonyan sóval. Az almát meghámozzuk, és
cikkelyekre vágjuk. A hagymát szeletekre vágjuk. Az alma felével, a szilva
felével, és egy kevés vöröshagymával megtöltjük a csirke belsejét. A lyukat fogpiszkálóval megtűzzük. A csirkét sütőzacskóba tesszük, és mellédobáljuk a maradék zöldséget, gyümölcsöt. Előmelegített sütőben készre
sütjük. Látni fogjuk a színén, ha készen van, de kb. 40 perc minimum
szükséges. Ha készen van, a zacskóban lévő zöldségeket a kisült szafttal és
tejszínnel összeturmixoljuk. Ha kell, kevés vízzel hígítjuk a mártást. Párolt
zöldségekkel és a mártással tálaljuk.

Hozzávalók
a piskótához:
6 tojás,
6 ek cukor,
6 púpos ek liszt,
1 csipet só,
késhegynyi sütőpor
Hozzávalók
a töltelékhez:
4 tojás sárgája,
10 dkg porcukor,
1 kk. vaníliakivonat,
10 dkg étcsokoládé.
20 dkg vaj,
4 ek kakaópor,

5 dkg apróra vágott cukrozott narancshéj,
5 dkg mazsola rumba
áztatva, aki szereti, tehet
bele 5 dkg apróra vágott
diót is,
1-2 evőkanál rum

Elkészítése:
A sütőt melegítsük elő 200 ºC-ra.
Egy nagy lapos tepsit béleljünk ki sütőpapírral.
Szitáljuk át a lisztet a sütőporral; a tojások fehérjét és
sárgáját válasszuk szét.
A tojássárgáját keverjük habosra a cukorral, és a lisztet
fokozatosan keverjük hozzá. A tojásfehérjékhez adjunk
egy csipet sót, és robotgéppel verjük kemény habbá,
majd apránként adagolva óvatosan keverjük a tésztába
úgy, hogy a habot ne törjük szét. Öntsük a tepsibe, és
süssük meg kb. 12-15 perc alatt, 165 fokon.
Ha kész, borítsuk egy tiszta konyharuhára, húzzuk le
róla a sütőpapírt, és a konyharuhával együtt tekerjük
fel.
TIPP: Ha valaki gyorsan el akarja készíteni, vehet
hozzá kész piskótatekercset is, bár én mindig házilag
sütöm azt is. A krémhez a cukorral kikevert tojások
sárgáját gőz fölött besűrítjük, lehűtjük. Ebbe a krémbe belekeverjük az előzőleg felolvasztott étcsokoládét,
vaníliakivonatot, az átszitált kakaót, a habosra vert vajat és a rumot. A piskótatekercset kiterítjük, megkenjük a krém 2/3-ad részével, megszórjuk mazsolával,
narancshéjjal, dióval. Feltekerjük a piskótát úgy, hogy
a széle alulra kerüljön. Bevonjuk a maradék krémmel,
majd díszítjük. Marcipánból, vagy akár fondantból előre készíthetünk a süteményre díszeket is.
A kész süteményt ezután hűtőbe tesszük, majd tálaljuk.

Kókusz süni
Hozzávalók egy adaghoz:
30 dkg darált vajas keksz,
20 dkg kókuszreszelék,
10 dkg puha vaj,
15 dkg porcukor,
kb. 20 dkg narancslekvár
(vagy sárgabaracklekvár),
tej
A kakaószószhoz:
10 dkg porcukor, 2-3
púpos ek kakaópor, pici
langyos víz, 2-3 ek tejszín

Óvodások
beszélgetnek

– Milyen karácsonyfátok
van?
– Műanyag.
– És járt nálatok a Mikulás?
– Igen, de az se volt igazi.

A házaspár szilveszteri jelmezbálba készülődik, de a feleségnek megfájdul a feje. Az asszony lefekszik, a férje pedig elindul egyedül a buliba. Egy óra múlva a nő felébred, a fejfájásnak híre-hamva sincsen. Gondolja, a férje után megy és
megnézi, mit csinál a férfi nélküle.
A buliban aztán látja, hogy a férj csinosabbnál csinosabb
nőkkel táncol, simogatja őket, néha egy puszi is elcsattan,
szóval, jól érzi magát. A feleség kitalálja, hogy próbára teszi
a férjét. Mivel a férfi nem számít rá , hogy ő is itt van, meg a
jelmezt sem ismeri fel, így hát odamegy hozzá, táncolni kezd
vele. A férfi érezhetően izgalomba jön, a nő pedig addig hergeli, míg mindketten félrevonulnak egy sötét, üres szobába,
ahol hatalmasat szeretkeznek. Ezután a feleség hazamegy,
visszafekszik az ágyába és várja a férjét. A férfi hazaér, a felesége egyből nekiesik: –Na, milyen volt a buli?
– Á, ne is kérdezd ! Egyedül nem sok értelme volt elmennem.
Ezért aztán a haverokkal félrevonultunk és kártyáztunk egész
éjszaka. De biztos jó buli volt, mert az a fickó, akinek kölcsönadtam a jelmezem, nagyon jókedvűnek látszott.
A szilveszteri buli már
javában tart, pia, tánc,
miegymás. Egy srác odamegy egy már jó ideje
ücsörgő lányhoz:
– Veled nem táncol senki?
– Nem.
– Akkor feltennéd a virslit
főni?
– Fogalmam sincs, mit vegyek
az asszonynak karácsonyra! –
mondja a skót a barátjának.
– Tavaly mit vettél?
– Gyémántköves aranyláncot.
– S tavalyelőtt?
– Gyémántköves aranygyűrűt.
– Vegyél most egy kocsit neki!
– Megőrültél? Hol kapok én
hamis autót?
A válóperes ügyvéd tanácsot
ad ügyfelének:
– Az ön helyzetében a legjobb
az lenne, ha visszamenne a feleségéhez.
– Ne mondja? És akkor mi
lenne a legrosszabb?
Az első osztályos Pirike már
egy hete jár iskolába. Anyukájával éppen hazafelé tartanak a
suliból, mikor Pirike panaszkodni kezd:
– Semmi értelme ennek az iskolának! Csak az időmet vesztegetem. Se írni, se olvasni
nem tudok, és még beszélni se
hagynak!

Díszítésként: kókuszreszelék, cukorgyöngy
Elkészítése:
A kekszet ledaráljuk.
A kókuszreszeléket szintén porrá őröljük (pl. kávédarálóval),
A száraz elemeket keverjük össze, majd gyúrjuk össze
a puha vajjal, a lekvárral, és annyi vízzel, hogy gyurmaszerűen gyúrható masszát kapjunk.
A masszát előre is elkészíthetjük, de akkor formázás
előtt tegyük hűtőbe. A masszából akkora darabokat
veszünk, mintha egy kicsit nagyobb bon-bont készítenénk. A két tenyerünk között szép golyókat formázunk
belőlük, majd a tenyereink élének a segítségével a golyó egyik oldalát elvékonyítjuk. Így alakítjuk ki a süni
fejét, és orrát.
A mázhoz keverjük össze a kakaót a porcukorral, majd
pici langyos vízzel keverjük ki sűrű masszává. Legvégül keverjük bele a tejszínt is. A sünik hátát mártsuk
bele a kakaós masszába. Szemet és orrot cukorgyöngyből készítjük. A kakaós hátára kókuszreszelékből szórjuk a tüskéket.

A kisgyerek karácsonyeste
szalad be az anyukájához a
konyhába:
– Anyu, anyu, képzeld, ég a
fa!
– Nem ég, kisfiam, hanem
világít!
Két perc múlva megint szalad be a kisfiú:
– Anyu, anyu! Már a függöny is világít!

SziLvESZteRI
cSaC S kASÁGok

Új foglyot vezetnek be a zárkába. Cellatársa rögtön megkérdi:
– Mennyi?
– Tizenöt év.
– Miért?
– Egy tyúkért.
– Egy tyúkért tizenöt év?
– Igen, mert az a lökött tyúk
addig kapirgált a kertben, míg
kikaparta az anyósomat...

Karácsonyi történet
Feleség: – Mi az az óriási doboz ott a karácsonyfa alatt?

Férj: – Ajándék. Látod, masni is van rajta.
Feleség (miközben kibontja a dobozt): – Úristen, egy lombszívó!
Férj: – Bizony, benzines és nagyon erős a motorja.
Feleség: – El akarok válni.
Férj: –Jaj, drágám, vettem neked néhány szép gyertyát is...
Mi ebből a tanulság?
Nem az a fontos, hogy mit adsz, vagy hogyan csomagolod, hanem
az, hogy mindig őrizd meg a blokkot!

Nem találtak

karácsonyfát...

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak
maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik
a megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami állat. Az egyik
rendőr odafordul a másikhoz:
– Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk,
akár fel van díszítve, akár nincs!

Január elseje, korán reggel.
– Mit csinálsz szomszéd?
– Havat hányok.
– Úristen, te mit ittál?
A mókuska randevúra készülődik. Szépen kiöltözik, frissen
megborotválkozott, felvette az
ünnepi bundáját, amikor hirtelen a magasból lepottyantja
egy madár. Mókuska mérgelődve felkiabál neki:
– Na de madárka! Hát miért
pottyantottál rám? Épp randira készülődöm!
– Ja, és még azt is üzeni, hogy
nem ér rá! – kiált vissza neki
a madár.
– Jean, vigye vissza a boltba a
nyakkendőt, amit karácsonyra
kaptam!
– Megkérdezhetem, miért,
uram?
– Mert felpróbáltam és túl szoros.
Egy férfi éjjel kettőkor
kissé ittasan szédeleg az
utcán. Megszólítja egy
rendőr:
– Hová-hová ilyen későn,
uram?
– Éppen egy leckére megyek.
– Ne mondja! És ki tart
ilyenkor, éjjel kettőkor oktatást?
– A feleségem...
A szöszi átmegy a barátnőjéhez, Julcsihoz és csodálkozva
látja, hogy egy majom is van
a lakásban. A majmot Julcsi
Gézától kapta pár napra megőrzésre, amíg Géza elutazott.
Szöszi: – De cukiiii! Kitől
vaaan?
Julcsi: – A Gézától.
Szöszi: – Miért nem védekezteteeek?

Beteg:
– Doktor úr, baj van az
emésztésemmel!
Orvos:
– És? Mondja, mi a baj?
Beteg:
– Hááát, hogy nincs mit.
Ivott a nyuszika, kijön a kocsmából, eldől. Arra jön a róka
meg a farkas és verekedni kezdenek a nyúlon. Végül nem
bírnak egymással, mindketten
elterülnek. Felébred a nyuszika, és így szól:
– A csudába! Nem gondoltam,
hogy ha iszom, így megvadulok!

Találós kérdés

– Mi lesz, ha keresztezik a barnamedvét a liszttel?
– Bundáskenyér.
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– Néni kérem, mit tetszik kötni?
– Harisnyát, kisfiam.
– És miért tetszik olyan gyorsan kötni?
– ...
(Megfejtés a keresztrejtvényben)

Nem véletlen a két rejtvény!
Tekintettel arra, hogy lapunk legközelebb csak januárban
jelenik meg, az ünnepek megszínesítése érdekében két keresztrejtvényt is közlünk. Mindkettő megfejtését a jobbra
megadott címre és dátumra kérjük elküldeni.

A kamionsofőr betér egy út menti étterembe, és rendel magának egy adag bécsi szeletet. Amikor nekifogna, három jól
megtermett, bőrruhás motoros vagány lép be az étterembe.
Egyikük se szó, se beszéd elragadja a sofőr tányérját, és átviszi a saját asztalukhoz. A férfi egyetlen mukkanás nélkül fizet
és távozik.
– Figyelitek, srácok! – rikkant a legnagyobb hangú vagány. –
A pasas vagy teljesen beijedt, vagy nem tud bunyózni.
A pincér közbeszól:
– Valószínűleg vezetni sem tud, mert épp most …
folytatás a rejtvényben
(Folytatás a rejtvényben)

A novemberi megfejtéseket január 14-ig
kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe,
vagy címünkre:
Dunatáj szerkesztősége, Széna tér 3.
94501 Komárno

A komáromi Clean City
köszönetet mond üzleti partnereinek,
Komárom városának, a vállalkozóknak
és a lakosság széles nyilvánosságának
azért a bizalomért és segítségért, amit
tőlük kaptunk a 2014-es év folyamán.

Mindenkinek békés és boldog karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag
2015-ös esztendőt kívánunk!
Ne feledjék, örömmel fogadjuk Önöket
vállalatunknál, és a 2015-ös évben továbbra is szolgálni kívánjuk Önöket.
Megtalálnak bennünket
a következő címen:
Komárno
Vnútorná Okružná 53.
Tel.: 035/7713 003

Minden kedves nézőnknek
áldásos, békében,
családi boldogságban eltöltött
kellemes ünnepeket kívánunk!
www.deuterium.sk
Óvja az egészségét
deutérium megvonással
Preventa 105 és 85 fogyasztásával

Csökkentet deutérium tartalmú ívóvíz
Gyártja a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. Budapest

Vásároljon nálunk: Platanová alej 2435, 945 01 Komárno
rendelés és orvosi tanácsadás: 035/7730 634 vagy 0903 400 658
illetve e-mail címen: info@deuterium.sk

Minden kedves vásárlónknak áldott, békében,
egészségben eltöltött karácsonyi ünnepeket
és vidám óévbúcsúztatót kíván

a Preventa szlovákiai forgalmazója
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Portorozs, Slovénia Monte Carlója
Egy csodálatos nyár a szlovén tengerparton

A nyár folyamán szeretek mindig új tájakkal, országokkal, emberekkel, tengerekkel ismerkedni. Így az idei nyár folyamán úticélunk a szlovén tengerpart és ennek egyik csodás
városa, tengerparti üdülője, Portorozs volt, ami magyar fordításban annyit jelent, mint
rózsák kikötője. Hogy miért nevezik e csodálatos várost Szlovénia Monte Carlójának, erre
majd a későbbiekben visszatérek. Nos, az utunk egy kellemes társasággal, jó hangulatban
kezdődött. Ratimorszky Tamás idegenvezetőnk mindent elkövetett annak érdekében, hogy
minél többet tudjunk meg a vadregényes Szlovéniáról, mely kis országnak nagy látványosságai vannak, fejlett az ipara, a turizmus a tengeren kívül (44 km a tengerpartjuk)
télen is folytatódik a csodálatos hegyekben, híresek cseppkőbarlangjaik és barátságosak
az emberek.
Mindehová autópályák vezetnek és az útszéli Marche
pihenők szintén elkényeztetik a turistákat gazdag kínálatukkal. Minden vidéken,
ahol különböző nemzetiségek is élnek, kétnyelvű feliratok vannak útközben, így
magyar, olasz, német. Mindjárt a határnál a Duga Vesna
felirat mellett a Hosszúfalu
felirat fogadott bennünket.

Vadregényes hegyes vidéken haladtunk a tenger felé,
majd egyszercsak a magasból megláttuk a távoli kéklő
tengert, amely egy nyüzsgő
üdülőközpontba vezetett és
itt megálltunk a 4-csillagos
Marita szállodánál, amely
szobáiban minden kényelmet
biztosított csoportunk számára. Volt itt wellnesz, kinti medence, amely este több

színben volt megvilágítva. A
szálloda svédasztalos félpanziós ellátást biztosított számunkra, minden este volt 2-3
halfajta is, sőt voltak olyan
ételek, amelyeket a szemünk
előtt készítettek el a szakácsok a kérésünkre. A számunkra gyakran ismeretlen
ételek jók és ízletesek voltak.
Sőt, a szálloda igazgatósága
még borkóstolót és
zenés-táncos estet
is szervezett számunkra. Nekem a
Prim orskój Malvarija bor ízlett a sok
felkínált bor közül,
úgyhogy ottlétünkkor, ha lehetett, mindig ezt fogyasztottuk. No, de térjünk
most rá, mit is kínált
nekünk a tenger, a
város és annak csodálatos környéke, az
5 km-re fekvő Piran. Napernyőket és
fekvőhelyeket csak
egész napra lehetett
bérelni, a tengerbe
egy szakasz kivételével csak lépcsőkön vagy 4-5 fokos

Amikor nem tudjuk
hová tenni a pénzünket…

November elején minden irodalmat szerető ember megemlékezik Radnóti halálának
évfordulójáról. Így volt ez 1972 októberében is, amikor kutatásaim eredményeképpen
Liberecben emléktáblát helyeztünk el a város vezetőségével és dr. Vladimír Ruda levéltárossal, valamint elhunyt férjemmel, Virágh Józseffel a költő emlékére.
Radnóti Miklós az 1927/28-as tanévet nagybátyja
– gyámja óhajára Reichenbergben (ma: Liberec)
töltötte. A szó szoros értelmében csak töltötte,
mert a költői vénával megáldott, szárnyát bontogató fiatal Glatter Miklóst egyáltalán nem vonzotta a „gépek zaja”, a reichenbergi szövőszékek.
A reálgimnázium elvégzése után Miklós Grossz
Dezső óhajára iratkozott be a szövőtanfolyamra.
Az iskola Közép-Európa legrangosabb intézménye volt, több ország diákja látogatta.
Miklós nem érezte jól magát ebben a német ajkú
városban, távol Budapesttől és barátnőjétől, későbbi feleségétől, Tinitől.
A tanórák nem kötötték le, amikor tehette, nem
járt iskolába, erről bizonyítványának záradéka –
„nem osztályozható” – is tanúskodik. Szerette a
természetet, szívesen sízett, úszott, váltót futott,
baráti csevegéseken vett részt, s természetesen
udvarolt Tininek, akivel egy borongós őszi délutánon ismerkedett meg, amikor éppen (Tini
visszaemlékezése alapján) a város utcáit rótta, s
a szél Tini kalapját vitte a lába elé. Így kezdődött románcuk, amely az iskola befejezése után
lassan elhalványult, de életük végéig kötődtek
egymáshoz. A tíz hónap Tinivel töltött boldog
percei Miklósból szerelmes sorokat csaltak elő,
s így keletkezett a Szerelmi ciklus 1927-28-ból.
1972 októberében egy impozáns többnapos
ünnepségen történt az emléktábla leleplezése.
Ugyanis az iskola fennállásának 120., s a háború
utáni működésének 25. évfordulóját ünnepelte.
Jelen volt a prágai magyar nagykövet, a város
vezetősége, a hangosbemondókból magyar himnusz szólt a
város utcáin,
magyar zászlók lengtek.
13-án a Naiv
Színházban
félórás előadást tartottam a költőről, majd jeles
színészek szavalták csehül
verseit. Más-

nap az emléktábla
leleplezése, szavalatok, magyar
Himnusz…
Az
iskolában Radnóti
emléksarkat rendeztek be a költő
képeiből, versesköteteiből.
Az ünnepségekről
22 hazai és külföldi lap, újság,
valamint a Vltava
Rádió is tudósított.
Az iskola falán
évek hosszú során
át olvasható volt,
hogy ebbe az iskolába járt Radnóti
Miklós, akit a fasiszták 1944-ben
meggyilkoltak. Az épületbe betévedő pedig megtekinthette a tárgyi emlékeket.
Tudjuk, hogy a 2014-es év a Holokauszt éve.
Ilyenkor az anyagi lehetőségek nagyobbak. Így
történt ez Prágában is, amikor néhány túlbuzgó
Radnóti-rajongó eldöntötte, hogy van pénz, hát
cseréljük ki a libereci emléktáblát. Ez a nyári
hónapokban megtörtént, felavatása elmaradt, de
legalább magyarul is kőbe vésték Radnóti emlékét.
Minderről már a tavasszal tudomást szereztem,
mint egyedül életben lévő az emléktábla kezdeményezői közül.
Brosúra is készül (állítólag), de az ígéret csak
ígéret maradt, mert elfelejtették a megemlékezést megíratni velem, azzal, aki e témában legtöbbet tudnék nekik nyújtani.
Úgy látszik, hogy a rendszerváltás után divatba
jövő szobordöntögetések, a szocializmus tárgyi
(történelmi) emlékeinek megsemmisítése e rajongókra is hatással lehetett.
Abból a pénzből, ami rendelkezésükre állt, mellszobrot állíthattak volna a hajdani emléktábla
alatt, vagy akár előtt is.
Dr. Egriné dr. T. Szonja

létrán lehetett lemenni. A csodálatos tenger vize
kék színű volt
és kellemes 2426 fokos, jó volt
benne fürödni,
úszkálni, vagy
éppen csónakázni, vízibiciklizni, egyéb sporto-

kat űzni vagy csak élvezni a
napsütést. Nem is beszélve a
szebbnél szebb éttermekről a
tengerparton, ahová gyakran
betértünk ebédelni vagy csak
kávéra és üdítőre.
Napjaink jó hangulatban teltek a csodálatos időben a tengerparton, úgyhogy mindenki szépen lebarnult. Az esti
séták a hosszú promenádon
kellemes élményeket nyújtottak mindenkinek. Láttuk
a szebbnél szebb kaszinókat
a Portorozs Grand, a donici
Palace Metropol és más csodálatos szállodákban, ezért is
hívják Portorozst a szlovén
Monte Carlonak. Mi csak
megcsodáltuk ezeket, mindössze néhányan próbáltak
szerencsét kis tételekben, de
nem nagy sikerrel. Mindenütt
szólt a zene, óriási volt az
emléktárgyak kínálata, a vendéglők tele voltak emberek-

kel. Sok volt itt
a magyar, olasz,
német, holland
és
skandináv
országokból jött
turista. De mindenki békésen
megfért egymás
mellett
egész
nap és esténként
is. A hajókikötőből minden este
sétahajók indultak főleg Piran
felé. Mi inkább
az autóbuszunkkal rándultunk
ki Piranba. Megállva a városka
előtt Ratimorszky Tamás kalauzolt bennünket a
velencei hangulatú városba, melynek megcsodáltuk szűk utcáit, a város
feletti hegyen fekvő templomot és a kilátást. Szép volt
az idő, így elláttunk egészen
az olasz tengerparti üdülőkig.
Majd megcsodáltuk a főteret,
Tartini Giorgorgó zeneszerző
szobrával, aki A. Vivaldi kortársa volt, s a legismertebb
itteni zeneszerzők közé tartozik. A Velencei ház, amely
ma múzeum, nagyon szépen
bemutatja, hogyan éltek itt az
emberek a 17. században és
megismerkedtünk egy velencei kalmár életével is, aki az
itteni szerelmének építtette a
Velencei házat a Tartini téren.
Majd Frédi cukrász, a vezetőnk egyik ismerőse kínált a
számunkra jobbnál jobb fagylaltokat, és akinek még nem
volt elég az élmény, megfürdött a tengerben. A csoport
fiataljainak annyira megtet-

szett Piran, hogy kerékpárral
naponta eljártak csodálni,
főleg este. Amúgy az egész
nyár folyamán egymást érik a
mediterrán folklór- és egyéb
zenei és gitárfesztiválok, mi
is láttunk két dalfesztivált Piranban a főtéren. Elég messze
volt tőlünk Postojnska Jama
cseppkőbarlang, amely már
az UNESCO Világörökség
része. Itt él a vak fehér szalamander és a turistákat bent
kis vonatok szállítják. Ide
majd máskor megyünk el, hiszen Szlovénia sok látnivalót
kínál a turistáknak. Sok szép
élménnyel gazdagodva, kipihenve indultunk el hazafelé,
ahol még egy meglepetést
készítettek számunkra. Ez a
meglepetés Cuk Péter Lendva
melletti farmja volt, egy kis
70 létszámú Banuta nevű falucskában. Nemcsak a farmját
néztük meg, hanem megcsodáltuk borospincéjét is. Megvendégelt bennünket, megkóstoltuk borait, ő és szlovén
felesége még rögtönzött kultúrműsorral is kedveskedett
csoportunknak. Közösen énekelve vendéglátóinkkal, felpakolva az itt kínált borokkal
és kolbászokkal, ismét egy
szép élménnyel gazdagodva
folytattuk a hazafelé vezető
utat.
***
Összegezve az élményeket, a
látottakat, aki jövőre Portorozsban akar üdülni, okvetlen menjen el, hiszen velünk
is voltak, akik minden évben
részt vesznek ezen az utazáson. Nagy élmény volt számunkra a Portorozsban töltött
csodálatos nyár.
Dr. Bende István
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A Sorrentói-félsziget
gyöngyszemei
Rám nem jellemző módon jó néhányszor megnéztem a Capri – az álmok szigete című filmet. Láttam
szlovák adón, a magyar tévében is, s mind jobban megérett bennem az elhatározás, hogy el kellene
látogatni Caprira. Igaz, hogy többször voltunk már egy-egy napig Nápolyban, de egyszer sem sikerült a szigetre áthajóznunk. Amikor megpillantottuk férjemmel az egyik utazási iroda ajánlatát az O
Sole Mio-t – A Sorrentói-félsziget gyöngyszemei címmel, bejelentkeztünk és hét felejthetetlen napot
(augusztus 18-24.) töltöttünk e csodálatos félszigeten és persze a hőn áhított Caprin.
Hétfőn indultunk Budapestről
a kora hajnali órákban. Több
rövid pihenő után estére első
szálláshelyünkre, Montecatini
Terme városába érkeztünk, ahol
a négycsillagos Hotel Massino D’Azeglióban szállásoltak
el bennünket. A finom vacsora
után még volt alkalmunk egy
rövid sétát tenni a város főterén
és utcáin.
Másnap, a reggeli után Nápolyba utaztunk. Ahogy már említettem, háromszor voltunk e
csodás városban, azonban még
most is akadt olyan látnivaló,
amelyet eddig még nem tekintettünk meg. Megérkezésünkkor idegenvezetőnk egy pizzériába kalauzolt el bennünket,

építettek.
Nápolyban állítólag 448
történelmi templom van.
Elsőként a Gesu Nuovo-ba
látogattunk el, amely a 15.
században Roberto Sanseverino herceg kívánságára
épült. A pompás belsejű
templom mellett meg kell
említeni egy szent, Giuseppe Moscati orvos nevét, akinek emlékét egy kápolna és
néhány múzeumszerűen berendezett szoba őrzi. Nem
„szokványos szentről” van
szó, hanem egy kiemelkedő
orvosról, aki egész életét a
rászorulók gyógyításának
szentelte. Kórházi munkája
mellett naponta ingyen ke-

Látkép Capri „tetejéről”
ahol kemencében készítették a
finom Margarita (helyi specialitás) pizzát, majd megálltunk
megkóstolni az egyedi Limoncellót (citromlikőr) és a finom
citromos cukorkát.
Ezután következett a séta a
városban és néhány nevezetes
műemlék megtekintése. Rádiós
adó-vevővel felszerelve valamennyien hallhattuk idegenvezetőnk kimerítő előadását az
egyes műemlékekről.
Elsőként a Piazza Plebisitóra
mentünk, amely kétségtelenül
Nápoly egyik leggrandiózusabb
tere, egyik oldalát a királyi palota (Palazzo Reale) uralja. A 16.
században egy már létező palota
helyére építették V. Károly német-római császár fogadására
(tudni kell, hogy soha nem látogatott el Nápolyba). Az építész
Domenico Fontana volt. Az
épület U-alakú alaprajza a római
barokk stílus egyik jellemvonása. A 18. században a homlokzati árkádokat lezárták, fülkéket
alakítottak ki helyükbe, melyeket a Nápolyi Királyság jeles
uralkodóinak mellszobrai díszítenek. A 19. században tűzvész,
a 20. században bombatámadás
érte, s ezért többször átépítették.
Helyrehozatala 1968-ban fejeződött be.
Ezután a már többször látott
Galleria Umberto, a nápolyi élet
lüktető központja felé vettük
utunkat. Ezt a passzázst a 19.
században Emanuele Rocco tervezte. A kereszt alaprajzú pas�százs közepét egy 16 borda által tartott hatalmas üvegkupola
fedi, amely alatt az állati égövek
mozaikjai láthatók. A galériával szemben a 18. században
épült San Carlo Operaház, Nápoly egyik legjelentősebb zenei
intézménye áll, amelyet a 19.
századi tűzvész után teljesen át-

zelte a spanyol negyedek
nyomorban élő lakóit. Moscati, akiről A szeretet gyógyít címmel egy csodálatos
filmet vetített Nápolyba
érkezésünk előtt idegenvezetőnk, híres volt határtalan
emberségességéről. A legszegényebb, legsúlyosabb
betegek kórházában is odaadóan gyógyított. Nemcsak
a betegséggel, hanem a betegekkel, lelkiállapotukkal
is foglalkozott. A levegő,
a napfény, a víz gyógyító
hatására hívta fel tanítványai, orvoskollégái figyelmét. A 47 évet élt Moscati
egész élete a tudomány és
a hit közötti egyensúly kiemelkedő példája. Már halálakor „szent orvos”-ként
emlegették, éppen ezért II.
János Pál pápa 1987-ben
szentté avatta. Nyughelyét
a mai napig is sok beteg látogatja kérésével, s a szent
segít gyógyulásukban.
A Gesu Nuovo-templommal szemben található a
Santa Chiara- (Szent Klára)
templom és kolostor híres
majolikadíszítésű
kerengőjével, amely szinte menedék a nyüzsgő Nápoly
szívében. A rajzok egyetlen
apáca munkái. Színek varázslatos világa egy kolostor kertjében! A kerámiaülőkék, kerámiával díszített
oszlopok, a kerengő színes
festményei pazar, délies
hangulatot sugároznak. A
nap sárgája és az ég kékje dominál a képeken is. A
motívumok pedig a hímzett
konyhai falvédők világát
idézik. A Szent Klára-kolostor fedetlen oszlopcsarnokkal, színes ülőkékkel,
freskókkal díszített falaival,

narancs- és citromfáival varázslatos hangulatot áraszt. A gótikus stílusban épült kerengőt a 18. század
első felében rokokó stílusban alakították át. Különben a Szent Klára-templom története a jó szándék
és a háborús rongálás 700 éves története. A 14. századi templom 20.
századi újjászületése, amely megőrizte a 18. századi barokk formáját. Mivel Anjou Károly Róbert
volt az egyik megálmodója, ezért
itt találhatók az Anjou-sírok is.
Végül a San Gennaro-dómot, a város főtemplomát tekintettük meg.
Nápoly védőszentje, San Gennaro
(Szent Januárius) a 4. században
élt püspök, aki vértanúhalált halt
Nápoly közelében egy térítőútja során. Márai Sándor, aki pár
évet Nápolyban is élt, a San
Gennaro vére című könyvében is leírja, hogy évente
háromszor csoda történik,
mert a dómban ereklyeként
őrzött, a lefejezés után felfogott vér forrni, buzogni kezd.
Ezután idegenvezetőnőnkkel
(aki már a buszban figyelmeztetett arra, hogy tegyük
le ékszereinket) nekivágtunk
Nápoly sikátorainak, hogy
megismerjük nemcsak a fény,
hanem az árnyék világát is.
A késő esti órákban naplementekor érkeztünk a Sorrentói-félszigetre. Az impozáns
Hotel Panorama Palace-ban
szálltunk meg négy napra.
Bőséges reggeli, finom vacsora, szép szobák, s a tenger
napkeltével, -nyugtával. Kellemes,
kedves emberek, meleg tenger, barátságos és széles látókörű idegenvezető – mit is kívánhatna még egy
magamfajta turista.
Szerdán reggel a Sorrentói-félszigeten ébredtünk, amely Olaszország déli részén található. Északról
a Nápolyi-, délről a Salernói-öböl
határolja, tőle nyugatra fekszik
Capri, az álmok szigete.
A Kék-szalag útvonalon haladtunk, amely szűk útjaival végigkígyózik a partvonal egész hosszán
festői kisvárosokkal színesítve. Az
élénk színekre festett házak hozzásimulnak a domboldalakhoz,
miközben citrusfákkal teli kertek
ereszkednek meredeken alá a tengerhez. Megálltunk egy helyi specialitású majolikaboltban, majd
szerettük volna megcsodálni a
Smaragd-barlang derengő fényét,
de a tenger heves hullámzása ebben megakadályozott.
A félszigetet teljes hosszában átszeli a Monti Lattari hegység.
Északi partvonala laposabb, s
egyik legnagyobb települése, Sorrento. A félsziget déli partvonala
meredek, szurdokvölgyek tagolják, ezt a részt nevezik a part legnagyobb városa után Amalfi-partnak, amely 1997 óta – akárcsak
Nápoly (1995) – az UNESCO Világörökség részét képezi.
Amalfi kis város tele nyüzsgéssel. Híres szépséges tájairól, citromligeteiről. A városhoz több
legenda fűződik. Az egyik szerint
nevét Héraklész egyik szerelméről, Amalphi nimfáról kapta, akit
Héraklész, hogy örökké magáénak
tudhassa, e tájba zárt. Valóban, a
táj őrzi a nimfa szépségét.
Amalfi legimpozánsabb épülete
az Amalfi-dóm (Szent Andráskatedrális v. dóm), nevét a város
védőszentjéről kapta. A 9. században épült, a 13. században arab,
normann építészeti jegyekkel

gazdagodott az előcsarnok és a
harangtorony. A 18. században
összes oszlopát márvánnyal
borították be. Ekkor készült a
központi főhajót díszítő, Szent
András passióját ábrázoló hatalmas, aranyozott freskó is,
valamint a monumentális lépcsősor (62 lépcsőfok), amely a
város főterét összeköti a katedrális bejáratával. A kripta őrzi
Szent András földi maradványait (koponyacsontját).
A kötetlen program alatt körülnéztünk a nyüzsgő városban.
A nagy melegben hirtelen esni
kezdett, de amilyen hirtelen
jött, olyan gyorsan el is állt.
Sajnos, ezt már nem mondhatjuk utunk utolsó állomásáról, a
bájos Ravello városában meghúzódó Villa Rufolóról, amelyet 1997-ben az UNESCO a
Világörökség részévé nyilvánított. Esőköpenyben tekintettük
meg buja kertét, mór kerengőit,
amelyek szép kilátást biztosítanak a tengerre. Annyit illik a
településről, Ravellóról tudni,
hogy a 12-13. században a Rufolo család virágoztatta fel, s
hajdani otthonuk ma a városka
leglátványosabb része.
A kirándulás negyedik napján
kötetlen programunk volt. Délelőtt a települést fényképeztük,
videóztuk, majd a tenger isteni
vizében úsztunk, napoztunk,

A Kék-barlang

Capri látképe hajóról
este a sorrentói Teatro Tasso
előadásán vettünk részt, egy
hamisítatlan Tarantella-esten.
Csodálatos olasz slágereket,
folklórszámokat volt alkalmunk
hallani.
Augusztus 22-én végre hajóval
eljutottunk a mesés Caprira. A
10 négyzetkilométeres sziget
burjánzó mediterrán növényzete, ezer színárnyalatú tengere,
zegzugos utcácskái, pasztellszínű házai, elegáns üzletei,
éttermei, kávézói, luxusszállodái, főtere híres órájával…
ez mind Capri! Kisebb hajóra
ülve megtekintettük a sziget
szimbólumát, a délkeleti részén levő Faragliono sziklákat,
amelyek a tengerből kimagasodva őrzik a szigetet, az északi részen Capri legfőbb természeti látnivalóját, a Grotta
Azurát, a Kék-barlangot, majd
a koralloktól pirosra festett
barlangot, s végül a fehér barlangot, amelynek belsejében a
természet egy Madonna Jézussal szobrot hozott létre.
A sziget nemcsak természeti
szépségekben, hanem történelmi emlékekben is nagyon gazdag. Tiberius császár több villát is építtetett itt. Az egyiknek
a romjaira épült az Axel
Munthe villa is gyönyörű kertjével, szobraival,
kutyatemetőjével, s az
ásatásoknál előkerült
leletekkel.
A szigeten két város van.
Capri a központi település és a kevésbé frekventált, csaknem 300 m-rel
a tenger fölé emelkedő
Anacapri, ahova libegővel jutottunk fel. Innen a
kilátás a tengerre, a sziklákra, a jachtokra, s a
hajókra lenyűgöző volt.
Capri városában Augustus császár csodálatosan
szép kertjéből a délutáni
órákban még egyszer
fotózhattuk a Faraglioni
sziklákat.

Másnap búcsút vettünk a
Sorrentói-félszigettől, s ellátogattunk Pompei (magya
rul: Pompeji) romvárosába.
A hajdan virágzó ókori római
város neve közismert. Kr. u.
79-ben évszázadokra maga
alá temette a Vezúv kitörése.
A vulkáni por és hamu hos�szú időn át elrejtette, tartósította a romokat. Az 1700-as
években kezdték feltárni az
itt talált épületeket, színházat,
bordélyházat, fürdőt, hajdani
boltokat, üzleteket, előkelőségek és egyszerű emberek
házait, étel- és italárusító
helyeket, kutakat, emberi és
állati testeket. A leletek gazdagsága páratlan élmény.
Igaz, hogy mi már másodszor
voltunk Pompejiben, de még
mindig láttunk olyan részeket, ami számunkra új volt.
Délután elutaztunk a „Pokol kapujá”-hoz, Campania
tartomány ma is működő
vulkánjának kráteréhez. A
Vezúv (Vesuvio) történelmet
írt. Utoljára 1944-ben tört ki,
azóta hallgat, de ettől még nagyon aktív, s ha kitörne, óriási
pusztulást okozhatna.
Egy nem különösebben fárasztó túra után megtekintettük a Vezúv kráterét, amely
most békés. Zsebembe tettem
egy könnyű „samott” kavicsot, emléket e csodás, de
tragikusan kegyetlen helyről,
s még órák múlva is éreztem,
hogy meleget áraszt.
A Vezúvot két növény uralja:
a csűdfű és a sárga zamódvirág, amelynek édeskés illata
végigkisért minket túránkon.
Az éjszakát Montecatini biedermeier stílusú Brennero
szállodájában töltöttük.
Augusztus 24-én élményekben gazdagon, sok kedves
ismerőst szerezve szálltunk ki
az autóbuszból Magyarország
fővárosában, Budapesten.
Dr. Egriné dr. T. Szonja

A komáromi

Vásárcsarnok
bevásárlóközpont

tudatja, hogy az ünnepek alatt a következő
nyitva tartás szerint várja vásárlóit:
2014. december 20.

aranyszombat – 6. 00 és 14. 00 óra között

2014. december 21.

aranyvasárnap – 9. 00 és 14. 00 óra között

2014. december 24.

szenteste napja – 6. 00 és 11. 00 óra között

Visszajön a Mikulás!

december 25-én
karácsony
1. ünnepén
zárva
december 26-án
karácsony
2. ünnepén
zárva

December 19-én 15 és 17 óra,
december 20-án 10 és 12 óra,
valamint
december 22-én és 23-án Mindenkit szeretettel várnak
15 és 17 óra között
a komáromi Vásárcsarnok
ismét a vásárcsarnokba
üzleteiben!
látogat a Mikulás,
A Kossuth téren
aki megajándékozza
a parkolás ingyenes!
a gyerekeket!
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december 20-tól december 26-ig

M1

SZOMBAT

5.50 Magyar gazda, 9.35
Zöld tea, 10.05 Kerékpártúra, 10.35 Két duci hölgy,
12.50 Fekete kolostor, 14.55
Minden
nap
karácsony,
16.35 Ég, föld, férfi, nő,
17.30 Gasztroangyal, 18.30
Szerencse szombat, 19.30
Híradó, 20.25 Játék határok
nélkül, 21.45 25 éves a Tankcsapda, 23.40 Láncra vert
igazság (amer.)

TV2

6.00 Látlelet a Földről, 6.25
TV2 matiné, 11.40 Irány Eldorádó (amer.), 13.50 Életfogytig zsaru (amer.), 14.50
NCIS (amer.), 15.50 Egy bolond százat csinál (magyar),
18.00 Tények, 19.00 A hajnalvándor útja (amer.), 21.15
X-Men (amer.), 23.25 Pánik
a fedélzeten (amer.), 1.35
Doktor D (amer.)

RTL Klub

6.45 Kölyökklub, 11.35
Házon kívül, 13.45 Családom és egyéb emberfajták
(amer.), 14.30 Ufók a padláson (amer.), 16.00 Dr.
Dolittle (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz,
20.00
X-Faktor,
23.05
Volt egyszer egy Mexikó
(amer.), 1.05 Viharok háborúja (amer.)

RTL II

9.40 A harc törvénye
(amer.), 10.35 Beethoven
nagy áttörése (amer.), 12.35
Corelli kapitány mandolinja
(amer.-angol), 15.00 Nyomtalanul (amer.), 16.00 Az
őrangyal (amer.), 17.00 ValóVilág7, 18.00 Nagyszám!,
19.00 Az élet csajos oldala
(amer.), 19.30 Nem kellesz
eléggé (amer.)

M2

12.10 Kicsi a bors, de
erős, 12.45 Csajok az űrből, 13.10 Varázslók a Waverly helyből, 15.45 Állati
portrék, 17.35 Állatkert a
hátizsákban, 18.35 Alex és
a hangszerek, 19.30 Gondos bocsok, 20.55 Monty
Python Repülő Cirkusza
(angol), 21.30 Fapad (magyar), 22.20 Incella kenyérért megy (magyar), 23.35
Az A38 hajó színpadán:
Bin-Jip

Duna tv

10.30 Néma kolostor (magyar), 12.35 Nálatok laknak állatok? (német), 13.40
Az angyal és a rossz ember
(amer.), 15.15 Önök kérték,
16.15 Két emelet boldogság (magyar), 18.00 Híradó,
18.35 Öregberény (magyar),
19.15 Hogy volt?, 20.10 Az
élet sava-borsa (lengyel),
21.00 Polipka (angol), 23.10
Dunas port

Pozsony 1

12.10 A szerelem karácsonykor érkezik (amer.), 13.45
Szlovákia borútjai, 14.15 A
rózsaszín párduc nyomában
(francia), 15.55 Karácsonyi
szív (amer.), 18.00 Építs házat, ültess fát!, 18.30 Taxi,
19.00 Híradó, 20.20 Postád
érkezett, 21.10 Igaz történetek, 21.45 Talkshow, 22.30
Rossella, 0.30 A rózsaszín
párduc nyomában (francia)

Pozsony 2

13.05 Ne féljünk a szlovák nyelvtől, 13.30 Kapura, 14.55 Állva halnak meg,
15.30 Jégkorong, 16.40 A
legerősebb kötelék, 18.10
Évekkel ezelőtt, 18.45 Esti
mese, 19.55 Hírek, 20.00
Dokumentumfilm, 21.45 A
csodálatos Amberson család
(amer.), 23.25 Csehszlovák
filmhét

Markíza tv

10.40
Orvosok,
12.15
Deeds úr (amer.), 16.20
Szomszédok, 17.10 Kredenc, 18.25 Így mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Hamupipőke Monte Carlóban (amer.), 22.45 A bűn
helye (amer.)

JOJ TV

8.00 Beethoven nyomoz
(amer.), 10.10 Gordon karácsonya, 12.20 A gyerekekért,
15.55 Hókutyák (amer.),
18.00 Új otthonok, 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 A
Karib-tenger kalózai (amer.),
23.35 A kommandó (amer.),
1.30 Bújócska (amer.)

VASÁRNAP
M1

5.55 Magyar gazda, 6.25
Európai szemmel, 9.00 Katolikus krónika, 11.20 Református istentisztelet, 12.40
Telesport, 14.10 Lúzert fogtam, nem ereszt (francia),
15.40 A nagy karácsonyi
izzócsata (amer.), 17.10 Fapad (magyar), 17.45 Női
kézilabda Eb, 20.00 Híradó,
20.55 Magyarország, szeretlek, 22.45 Az ifjú Viktória
királynő (amer.-angoL), 0.30
Párkeresők (dán)

TV2

6.00 Látlelet a Földről,
6.25 TV2-matiné, 10.00
Több mint testőr, 12.35
Monk (amer.), 13.35 Idétlen időkig (amer.), 15.45 A
hajnalvándor útja (angol),
18.00 Tények, 18.55 Rising
Star, 21.40 Az utolsó napok
(angol), 1.00 A Keresztapa
(amer.)

RTL Klub

7.00 Kölyökklub, 11.15 Kalandor, 12.45 A Muzsika TV
bemutatja, 13.20 X-Faktor
nap, 18.00 Híradó, 18.55
X-Faktor, 22.15 Hoki-koki
(amer.), 0.40 Nézd meg az
anyját... (amer.)

RTL II

8.10 Corelli kapitány mandolinja (amer.-angol), 10.35
Nem kellesz eléggé (amer.),
13.00 Segítség, bajban vagyok!, 18.00 Heti hetes,
19.00 ValóVilág7, 21.30 Az
élet csajos oldala (amer.),
22.00 After X, 22.30 Nagyszám!

M2

12.30 Varázslók a Waverly helyből, 13.55 Tánc
akadémia, 14.30 Kicsi a
bors, de erős, 16.00 Állatsuli, 17.10 Állatkert a hátizsákban, 17.35 Lolka és
Bolka nagy utazása, 18.25
És te mit gondolsz?, 18.45
Traktor Tom, 19.10 Ormányos család, 20.10 Híradó,
20.55 Egyszer volt, hol
nem volt (amer.), 21.45 Az
utolsó állomás (angol-német), 23.35 Kortársak az
A38 hajón, 0.25 Nézz az
égre! (amer.)

Duna tv

9.30 Magyar klasszikusok
új köntösben, 10.00 Zöld
jelzés, 11.00 Élő világegyház, 11.25 Beavatás,
12.25 Karosszék (magyar),
13.50
Hazajáró,
14.50
Hogy volt? 15.45 Polipka
(angol), 18.35 Öregberény
(magyar), 19.10 Önök kérték, 20.05 A sziget (görög),
21.15 Gázláng (amer.),
23.55 Klubszoba, 1.40 Harcsa Veronika Quartett

Pozsony 1

11.05 Szlovákia képekben,
11.25 A világ képekben,
13.05 Az ajtó mögött, 13.50
Agatha Christie, 15.25 A
réztorony, 17.00 Senki sem
tökéletes, 18.15 Konyhám
titka, 19.00 Híradó, 20.20
Gyerekek órája, 22.20 Karácsonyi szív, 23.45 Mrs.
Marple (angol)

Pozsony 2

13.25 Világtörténelem, 14.30
Orientációk, 14.55 Szóval,
15.05 A mi falvaink, 16.05 A
múzeumok titkai, 16.55 Őrangyalok, 17.40 A kívánság
fája, 18.45 Esti mese, 19.55
Híradó, 20.05 Dokumentumfilm, 20.10 TEPUY, 21.20 A
varázslók tele (amer.), 22.35
Ars poetica, 22.50 Művészetek

Markíza tv

9.15 Alaszka (amer.), 11.25
Farm –finálé, 13.25 Winnetou III, 15.15 A legszebb
találós kérdés (amer.), 17.15
Shrek (amer.), 19.00 Híradó,
20.30 Pacho, a betyár (szlovák), 22.15 Taxi 3 (francia),
0.00 A tankezred (cseh),
1.30 A bűn helyszíne

JOJ TV

9.40 Gumimacik, 10.35 Főzzünk!, 12.00 A szexis Mikulás (amer.), 14.05 A Karib-tenger kalózai (amer.),
17.15 Szakácsok, 18.00 Új
lakások, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.30 A játékterv
(amer.), 23.00 Halálos csapda (amer.), 1.45 Csapda a
dzsungelben (amer.)

M1

HÉTFŐ

7.25 Mikulás anyó New
Yorkban (amer.), 10.30
Család-barát, 12.15 Sporthírek, 12.35 A kutya, aki
megmentette a karácsonyt
(amer.), 14.05 Medika,
15.10 12 karácsonyi randi (amer.), 16.55 Gordon
csodálatos
karácsonya,
17.55 A nagy karácsonyi
izzócsata (amer.-kanadai),
19.30 Híradó, 20.25 Krokodil Dundee (ausztrál),
22.05 Ryan Reynolds, a
képzelt szuperhős (amer.)

TV2

5.00 Csapdába csalva, 7.00
Mokka, 12.00 Tények délután, 12.55 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.50 Családi titkok, 15.50 Magán
nyomozók, 17.00 A macska
(amer.), 18.00 Tények, 19.30
Jóban Rosszban, 20.15 Kung
Fu Panda (amer.), 22.05 Az
elveszettek földje (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
8.00 Minden reggel, 14.20
Éjjel-nappal
Budapest,
15.40 Szuperzsaru (amer.olasz), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.25 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok közt, 21.20 Dr. Csont
(amer.), 22.45 Showder
Klub, 0.15 Döglött akták
(amer.)

RTL II

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00 A gyanú árnyékában, 11.55 ValóVilág7,
13.45 Szerelem zálogba (mexikói), 14.40 Karibi szerelem
(brazil), 15.35 Barátok közt,
16.05 ValóVilág7, 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Excsajok szelleme (amer.),
21.00 Híradó, 21.30 ValóVilág7, 23.30 BeleValóVilág7

M2

11.40 Lucky Luke a Vadnyugaton, 12.55 Tatonka történetei, 13.15 Táncakadémia,
14.30 Mozgás, gyerekek!,
16.30 Állatkert a hátizsákban,
16.55 Csűrcsavarosdi, 17.20
Maja, a méhecske, 20.55
Nem kívánt kívánság (amer.),
22.25 Hajrá, Bliss! (amer.),
0.15 Ezüst-Patak (magyar)

Duna tv

9.25 Család csak egy van
(ausztrál), 11.15 Az élet
sava-borsa (lengyel), 12.25
Mert hét életem van, ebből
öt ment el, 13.00 Szerelmek városa (francia), 14.40
Tisztelet a kivételnek (magyar), 15.55 Egy csók és
más semmi (magyar), 17.10
Család csak egy van (ausztrál), 18.00 Híradó, 18.35
Hölgyek öröme (angol),
19.30 Don Matteo (olasz),
21.40 Dokureflex, 23.05 A
Sierra Madre kincse (amer.)

Pozsony 1

12.10 A legszebb karácsonyi
ajándék, 13.45 Kellemes karácsonyt, 15.10 Bajaja herceg, 16.30 Grimm mesék,
19.00 Híradó, 20.20 Az év
sportolója, 21.45 Hétvége,
23.00 Boldog karácsonyt
(amer.)

Pozsony 2

14.05 Az ünnepek előtt,
15.00 Ha letelt a munkaidő,
16.00 Múzeumok titkai,
16.45 Az alvilág foglyai,
18.45 Esti mese, 19.50 Hírek, 20.00 Szent Pál nyomában, 20.55 Tudományos
magazin, 21.25 A fehér
varjú, 23.00 Quo vadis

Markíza

9.50 Télbratyó (amer.),
11.50 Shrek (amer.), 13.25
Képzeld el (amer.), 15.25
Alvin és a mókusok (amer.),
17.10 Hamupipőke hódeszkán (amer.), 19.00 Híradó,
20.30 Veled szép a világ
(cseh), 22.15 Az utolsó karácsony (amer.), 0.25 Hóvirágok és macsók 25 év múlva (cseh)

JOJ TV

10.10 Santa Claus (amer.),
13.10 Lehetőség, 13.45 Bazi
nagy roma karácsony (amer.),
14.45 A véletlen (amer.), 17.55
Tárgyalóterem, 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.30
Panelház (szlovák), 21.40
Lazacok Jemenben (amer.),
23.50 A gazda feleséget keres,
1.05 A bűntény (amer.)

M1

KEDD

7.25 12 karácsonyi randi
(amer.), 8.55 Diótörő (angol-magyar), 10.40 Családbarát, 13.20 Az ifjú Viktória királynő (amer.-angol),
15.05 Krokodil Dundee
(ausztrál), 17.55 Karácsonyi
fagyöngyök (amer.), 19.30
Híradó, 20.25 Cédrusliget
(amer.), 21.15 Szabadság
tér 89, 22.00 Munkaügyek,
22.30 A némafilmes (belgafrancia)

TV2

7.00 Mokka, 12.55 Walker,
a texasi kopó (amer.), 13.55
Walker, a texasi kopó (amer.),
14.50 Családi titkok, 15.50
Magánnyomozók, 17.00 A
macska (amer.), 18.00 Tények, 19.25 Jóban Rossz
ban, 20.15 Kung Fu Panda 2
(amer.), 22.05 X-Men (amer.)

RTL Klub

6.00 Jó reggelt, skacok!,
13.35 Fókusz, 14.05 Éjjelnappal Budapest, 15.25 Az
angyalok is babot esznek
(francia-olasz), 18.00 Híradó, 19.25 Éjjel-nappal Budapest, 20.40 Barátok közt,
21.20 Drágán add az életed! (amer.), 0.40 Maradj!
(amer.)

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.), 18.35 Mi kell a
nőnek? (amer.), 21.30 Az élet
csajos oldala (amer.), 22.00
ValóVilág7, 23.00 BeleValóVilág

M2

13.15 Tatonka történetei,
13.35 Állati kölykök, 14.50
Nils Holgersson, 16.30 Állatkert a hátizsákban, 17.00
Csűrcsavarosdi, 18.10 Mesélj
nekem!, 18.30 Kersztanya és
én, 19.35 Noddy karácsonya,
20.55 Agyament karácsony
(amer.), 22.25 Ryan Reynolds, a képzelt szuperhős
(amer.)

Duna tv

10.00 Don Matteo (olasz),
11.00 Hölgyek öröme (angol), 13.15 Szerelmek városa (francia), 14.40 Barátságos arcot kérek (magyar),
16.00 Egy pofon, egy csók
(magyar), 17.10 Család csak
egy van (ausztrál), 18.35
Kincskereső
kisködmön
(magyar), 29.20 Rex felügyelő, 20.10 Don Matteo
(olasz), 21.25 Nem beszélek
zöldségeket (francia), 22.50
A sziget (orosz)

Pozsony 1

11.35 Ünnepi eljegyzés
(amer.), 13.05 Az ördög
tudja, hogy miért, 14.45 A
hósárkány (amer.), 16.20
Grimm mesék, 17.20 Pávatoll, 19.00 Híradó, 20.20
A korintoszi csoda, 21.50
Karel Gott Tour, 23.10 Ünnepi eljegyzés (amer.)

Pozsony 2

15.30 Itt a karácsony, 16.00
A múzeumok titkai, 16.45
Természeti képek, 17.45 Karácsonyi hangverseny, 18.45
Esti mese, 20.00 Szent Péter
nyomában, 20.55 Napfivér,
Holdnővér, 22.55 Gesharim
híd

Markíza tv

9.50 Az arany iránytű (amer.),
11.50 Huncutka (amer.), 13.40
Taxi 3 (francia), 15.15 Asterix és Obelix (francia), 17.10
A varázsdada (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Hercegnő arany
csillaggal (szlovák), 21.50
Apácák (cseh), 0.20 Az albérlő (amer.)

JOJ TV
10.05 Karácsony (amer.),
13.00 Lehetőség, 13.35
Panelház (szlovák), 14.35
Játékterv (amer.), 17.00
Híradó, 17.55 Tárgyalóterem, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.30 Reszkessetek, betörők! (amer.),
22.35 Fiúk a naptárból
(amer.), 0.40 Bűntény
(amer.)

M1

SZERDA

8.55 Rex, a kölyökfelügyelő, 10.30 Család-barát, 13.05
Jane Austen, 14.10 Cédrusliget (amer.), 15.00 A kutya,
aki megmentette a karácsonyt
(amer.),
16.30
Örömapa
(amer.), 18.10 Csillaghercegnő (norvég), 19.30 Híradó,
20.10 Napfivér, Holdnővér
(olasz-angol), 22.10 A men�nyországot választom (olasz)

TV2

6.25 TV2 matiné, 11.55 Családi karácsony (amer.), 14.10
Csenő manók (amer.-angol),
16.00 Kelekótya karácsony
(amer.), 18.00 Tények, 18.45
Az elveszett frigyláda fosztogatói (amer.), 21.15 X-Men
(amer.), 23.55 Az utolsó napok (angol)

RTL Klub

10.25 Csoda New Yorkban
(amer.), 12.30 A kis hercegnő (amer.), 14.20 Karácsony
a kastélyban (amer.), 16.10
Dennis, a komisz karácsonya (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Jégkorszak (amer.),
20.25 Reszkessetek, betörők!
(amer.), 22.20 Ízek, imák,
szerelmek (amer.), 1.00 Egy
éjszaka a királlyal (amer.)

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, 17.30 Titanic
(amer.), 21.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7, 23.00 Titanic (amer.)

M2

13.30 Tatonka történetei,
13.50 Állati kölykök, 15.10
Blinky Bill fehér karácsonya
(ausztrál), 16.45 Állatkert
a hátizsákban, 17.50 Postás
Pat, 18.15 A kisvakond, 18.20
Mesélj nekem!, 18.40 Ehető
mesék, 20.10 Híradó, 20.50 A
karácsony megmentése (finnbelga), 22.00 Csillaghercegnő
(norvég), 23.20 Diótörő (angol-magyar)

Duna tv

10.10 Don Matteo (olasz),
11.10 Rex felügyelő (osztráknémet), 12.10 Kívánságkosár,
14.30 Ida regénye (magyar),
15.40 Szelek szárnyán (kanadai), 17.10 Család csak egy
van (ausztrál), 18.00 Híradó,
18.30 Kincskereső kisködmön, 19.15 A hegyi doktor
(német), 20.05 Don Matteo
(olasz), 21.05 Karácsonyi dallamok, 23.00 A legszebb Duna-karácsonyok

Pozsony 1

8.00 Mesék, 10.25 Csodálatos szerelem (amer.), 11.40
Az elátkozott völgy (amer.),
13.30 Mosoly, mint ajándék,
15.00 Grimm mesék, 16.05
Kubo (szlovák), 17.20 Tamás, a sólymász (szlovák),
19.00 Szerelem hajszálon
(amer.), 20.55 Karácsonyi
ostya (amer.), 22.05 Szent
Barbara

Pozsony 2

12.10 Boldog karácsonyt
kívánnak a polipok, 15.15
A csodálatos fehér esernyő,
15.55 A múzeumok titka,
17.05 Csak a folyó nem
öregszik, 18.45 Esti mese,
19.50 Hírek, 20.00 Nők
törvénye, 21.25 Rómeó és
Júlia, 23.40 Talkshow

Markíza tv

10.00 Ne félj! (amer.),
11.30 Szomszédok, 12.15 A
császár pékje (cseh), 13.35
A pék császára (cseh),
14.40 Drágább az aranynál (szlovák), 16.25 Happy Feet 2 (amer.), 18.10
Holle anyó, 20.00 Három
mogyoró Hamupipőkének,
21.45 Eljön idén a Jézuska?
(cseh), 23.40 A boszorkányüldözés (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

10.30 Parlamenti gyermekkarácsony, 11.00 Karácsonyi
evangélikus
istentisztelet,
12.55 Az ifjú Olsen banda és
a mestertolvaj kincse (norvég), 14.15 Egy rendőrkutya kalandjai (amer.), 15.50
Örömapa 2 (amer.), 17.50
Télapu (amer.), 19.30 Híradó, 20.10 Belle és Sebastien
(francia), 21.55 A mennyországot választom, 23.55 Én,
Don Giovanni (olasz-spanyol)

TV2

9.50 Volt egyszer egy karácsony (amer.), 11.35 Az elveszett frigyláda fosztogatói
(amer.), 13.45 Csillagpor
(amer.-angol), 16.10 Kung
Fu Panda (amer.), 18.00 Tények, 18.45 Indiana Jones és
a végzet temploma (amer.),
21.05 Die Hard (amer.), 23.45
Hepiendek (amer.), 2.05 Sabrina (amer.-német)

RTL Klub

10.10 Kőkorszaki karácsony
(amer.), 11.00 Reszkessetek, betörők! (amer.), 12.45
Jégkorszak (amer.), 14.20
Kiskarácsony
mindenáron
(amer.), 16.00 Dennis, a
komisz (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Hupikék törpikék
(amer.), 20.35 Reszkessetek,
betörők! 2 (amer.), 22.50 A
nővérem húga (amer.)

M1

PÉNTEK

7.10 Egy rendőrkutya kalandjai (amer.), 10.20 Télapu
(amer.), 12.10 Az ifjú Olsen
banda és a fekete arany (norvég), 13.40 Rómeó és Júlia
(amer.-angol), 16.05 Déryné (magyar), 17.55 Télapu 3
(amer.), 19.30 Híradó, 20.10
A kőmajmok háza (magyar),
21.40 Virtuózok gála, 23.15
Életem értelme (amer.)

TV2

9.50 Volt egyszer egy karácsony 2 (amer.), 11.35
Indiana Jones és a végzet
temploma (amer.), 13.35 Az
első lovag (amer.), 16.10
Kung Fu Panda 2 (amer.),
18.00 Tények, 18.45 Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (amer.), 21.20
A beavatott (amer.), 0.05
X-Men (amer.)

RTL Klub

8.50 A pót Télapó (amer.),
10.20 Reszkessetek, betörők! 2 (amer.), 12.15
Hupikék törpikék (amer.),
14.00 Mona Lisa mosolya
(amer.), 16.00 Karácsony
Artúr (amer.), 18.00 Híradó, 18.50 Delfines kaland
(amer.), 20.50 Reszkessetek, betörők! 3 (amer.),
22.45
Honnan
tudod?
(amer.), 0.55 El a kezekkel a feleségemtől! (amer.)

RTL II

RTL II

M2

M2

10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55 ValóVilág7, 12.50
Bűnös szerelem, 13.45 Szerelem zálogba, 14.40 Karibi szerelem (brazil), 15.35 ValóVilág7, 18.05 Agymenők (amer.),
18.35 Alkonyat (amer.), 21.30
Az élet csajos oldala (amer.),
22.00 ValóVilág7, 23.30 Minden lében négy kanál (amer.)
12.10 Lucky Luke, 12.35
Sabrina, 13.40 Tudáspercek,
15.00 Karácsonyapó és a
mágikus fahasáb (spanyol),
16.35 Állatkert a hátizsákban, 17.05 Csűrcsavarosdi,
18.00 Tinti kalandjai, 18.15
Mesélj nekem!, 19.40 Nyuszi Péter, 20.50 Rex, a kölyökfelügyelő, 22.25 Az ifjú
Olsen banda és a mestertolvaj kincse (norvég), 23.50 A
szivárványvarázslat (finn)

Duna tv

10.05 Don Matteo (olasz),
12.00 Kapcsoljuk Rómát!,
12.40 Kívánságkosár, 14.25
Ida regénye (magyar), 15.35
Boldog karácsonyt, Hetty
néni! (kanadai), 17.10 Család csak egy van (ausztrál),
18.30 Kincskereső kisködmön, 19.15 A hegyi doktor
(német), 20.05 Don Matteo
(olasz), 21.05 Názáreti Mária
(német-olasz)

Pozsony 1

8.30 Egy rém modern család (amer.), 10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55
ValóVilág7, 12.50 Bűnös
szerelem, 13.45 Szerelem
zálogba, 15.35 ValóVilág7
(amer.), 18.05 Agymenők
(amer.), 18.35 A randiguru
(amer.), 21.30 Az élet csajos oldala (amer.), 22.00
ValóVilág7
11.05 Sabrina, 13.00 Inami,
13.40 Tudáscseppek, 14.40
Mozgás, gyerekek!, 16.15
Kedvencek a világ körül,
16.30 Állatkert a hátizsákban, 18.30 Ehető mesék,
18.40 Palincolni, 19.35
Postások gyöngye, 20.50
Kivert kutya (amer.), 22.30
Az ifjú Olsen banda és a
fekete arany (norvég), 0.00
Wallis és Edward (angol)

Duna tv

9.35 Don Matteo (olasz),
12.10 Kívánságkosár, 14.10
Angyalhaj, 14.55 Bob herceg (magyar), 16.20 A hegyi
doktor (német), 17.10 Család csak egy van (ausztrál),
18.00 Híradó, 18.30 Sissi
(osztrák), 20.15 Don Matteo
(olasz), 21.10 Názáreti Mária
(német-olasz), 23.00 Ismerős
Arcok koncert

Pozsony 1

12.25 A negyedik király,
14.10
Főzzünk!,
16.10
Grimm mesék, 17.20 A 12
hónap, 19.00 Hírek, 20.20
Ragan nagybácsi (szlovák),
21.25 Csodás éjszaka, 23.15
A negyedik király, 1.00 Ragan nagybácsi (szlovák)

11.15 A tizenkét hónap,
14.35 Hajszálon múló szerelem (szlovák), 16.30 Holle
anyó, 17.35 A kovácsmester,
19.00 Híradó, 20.20 Ragan
nagybácsi (szlovák), 21.20
Az Adlon hotel (német),
23.00 Franky és Johnny
(amer.)

14.30 Álomcsomag, 15.35
Karácsonyi csodák, 16.00
Múzeumok titka, 16.45 Elrejtve az erdőben, 17.10
Csak a folyó nem öregszik,
17.35 Itt a karácsony, 18.10
Szlovák Betlehem, 18.45
Esti mese, 20.00 Borús idő,
22.10 A család, 22.40 TV
operák

12.15 Sivatagban, őserdőben, 13.00 A kereszténység
aranyfonala a brit szigeteken, 13.30 A miavai dombokon, 14.35 Ez az ön esete
(szlovák), 19.55 Híradó,
20.00 Delfinek, 20.55 Művészetek, 21.25 Világfiak
(csehszlovák), 23.05 Edita
Grúberová koncertje

Pozsony 2

Pozsony 2

Markíza tv

Markíza tv

JOJ TV

10.00
Rigócsőr
királyfi, 11.55 Volt egyszer egy
király, 13.35 Asterix és
Obelix (francia), 15.40
Mennyb éli szerelem, 17.30
A büszke hercegnő, 19.00
Híradó, 20.30 A varázsdada
(amer.), 22.30 A mindenható Evan (amer.), 0.15 A
négy testvér (amer.)

9.55 Csodálatos karácsony
(amer.), 11.25 Mindenütt harangok (amer.), 12.50 Végtelen történet (amer.), 14.20
Karácsonyi randi (amer.),
17.05 Bolondos karácsony
(amer.), 18.35 Jégkorszak
(amer.), 19.00 Reszkessetek, betörők! (amer.), 20.55
Jégkorszak (amer.), 22.25 A
sakál (amer.), 0.25 Ajándék
szeretetből (amer.), 2.00 Halálos csapda (amer.)

11.00 Alaszkai kalandok
(amer.), 13.00 Reszkessetek, betörők! (amer.), 15.05
Jégkorszak (amer.), 16.50
Fogtündér (amer.), 19.00
Krimihírek, 19.30 Híradó,
20.30 A vikingek kincse
(amer.), 22.35 A szépség és
a szörnyeteg (amer.), 0.20 A
szegény vőlegény (amer.),
1.50 A vikingek kincse
(amer.)

JOJ TV

10.00 A világ legnagyobb
léhűtője (amer.), 11.35 Karácsonyi csoda (amer.), 13.25
Karácsony Artúr (angol), 15.05
Asterix az olimpián (francia),
17.15 Hogyan húzzuk ki a
bálna zápfogát (cseh), 19.00
Híradó, 20.30 Télapó (orosz),
22.05 RED (amer.), 0.15 Az
őrzők (amer.)

JOJ TV

10.25 Karácsonyi naptárpasik (amer.), 12.20 Reszkessetek, betörők! (amer.),
14.55 Lebilincselő karácsony
(amer.), 16.45 Reszkessetek,
betörők! 3 (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Jégkorszak 3
(amer.), 22.30 Az igazság védője (amer.), 3.55 Harmadnaposok (amer.)
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M1

SZOMBAT

7.35 A legendás musztáng
(amer.),
9.00
Pinocchio
(olasz), 10.25 Télapu 3
(amer.), 12.05 Szabadság tér
89, 13.25 Cunami-10, 14.20
Nyerő csapat (amer.), 16.05
Szeretettel
Hollywoodból,
16.35 Ég, föld, férfi, nő,
17.30 Gasztroangyal, 18.30
Szerencseszombat,
19.30
Híradó, 20.25 Játék határok
nélkül, 21.45 Fogd a nőt és
fuss! (amer.), 23.40 Visus –
A bárka rejtélye (német)

TV2

6.25 TV2-matiné, 7.35 Tappancsok, 11.30 Szegény
embert az Amish húzza
(amer.), 13.40 Indiana Jones
és az utolsó keresztes lovag
(amer.), 16.00 Egy bébiszitter naplója (amer.), 18.00 Tények, 19.00 Indiana Jones és
a kristálykoponya királysága
(amer.), 21.35 Hitman (francia-amer.), 23.35 Die Hard
(amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 8.45 Karácsony Artúr (amer.), 12.05
Delfines kaland (amer.),
14.05 Aranyajtó (amer.),
15.50 A smaragd románca
(amer.), 18.00 Híradó, 19.40
Doktor Szöszi (amer.), 21.25
Wasabi (francia), 23.10 A
zsaruk becsülete (amer.)

RTL II

10.05 Beethoven szívrablók
(amer.), 12.15 Állítsátok meg
Terézanyut! (magyar), 15.00
Nyomtalanul, 17.00 ValóVilág7, 18.00 Nagyszám!,
19.00 CSI: Miami (amer.),
19.55 Gyorsabb a halálnál
(amer.), 22.00 ValóVilág7,
23.00 BeleValóVilág, 23.30
Szívrablók (amer.)

M2

9.30 Mesék, 12.25 Csajok
az űrből, 12.50 Varázslók
a Waverly helyről, 13.40
Elveszett világ, 14.05 Galambbegy (német), 15.30
Zorro, 15.50 Állati portrék,
16.40 Casper karácsonya
(kanadai), 18.40 Esti mese,
20.55 Monty Python Repülő
Cirkusza, 21.30 Fapad (magyar), 22.00 Életem értelme
(amer.)

Duna tv

10.15 Sissi (osztrák), 12.05 A
világörökség kincsei, 13.20
Dr. Lala (magyar), 14.20 Liliomfi (magyar), 16.10 Önök
kérték, 17.05 A hegyi doktor
(német), 18.00 Híradó, 18.35
Sissi (osztrák), 20.20 Hogy
volt?!, 21.15 Halálvágta (angol-amer.), 23.25 Ismerős
Arcok-koncert

Pozsony 1

11.10 A kovácsmester, 12.40
Yoko (német), 14.20 Szlovákia borútjai, 14.55 Fekete
fülű fehér Bim (orosz), 18.00
Építs házat, ültess fát!, 18.30
Taxi, 19.00 Hírek, 20.20
Ragan nagybácsi (szlovák),
21.20 Az Adlon Hotel (német), 23.00 Fekete fülű fehér
Bim (orosz)

Pozsony 2

12.35 Sivatagban, őserdőben, 13.25 A kereszténység
aranyfonala a brit szigeteken,
13.55 Karácsonyi népszokások, 15.05 A föld neve: szeretet, 16.05 Múzeumok titkai,
17.25 Lord Norton és szolgája, James, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Őszentsége szolgálatában, 21.15 Fjallraven, 21.45 Jégkorong

Markíza tv

11.55 Nanny McPhee és
a nagy bumm (angol),
13.45 Kung Fu Panda
(amer.), 15.20 Talpig zűrben (amer.), 17.05 Hogyan
küldjük papát a javítóintézetbe (cseh), 19.00 Híradó, 20.30 Tükröm, tükröm
(amer.), 22.30 A mostohaapa (amer.)

JOJ TV

11.15 Fogtündér (amer.),
13.30 Látástól Mikulásig
(amer.), 15.15 Jégkorszak 3
(amer.), 17.10 Reszkessetek
betörők! 4 (amer.), 19.00
Híradó, 20.30 Egyszerűen
bonyolult (amer.), 23.05 Az
utolsó ház balra (amer.)

VASÁRNAP
M1

M1

TV2

TV2

9.00 Katolikus krónika,
9.40 Útmutató, 11.05 Csodát termő hit, 14.00 Sport
2014, 15.20 Szájkosaras
kosaras (amer.), 16.55 Fogd
a nőt és fuss! (amer.), 18.55
Fapad (magyar), 19.30 Híradó, 20.25 Magyarország,
szeretlek!, 21.40 Légcsavar
(amer.), 23.20 Snétberger
Ferenc és barátai –koncert
6.25 TV2-matiné, 10.10 Babavilág, 12.10 Stílusvadász,
13.10 Indiana Jones és a
kristálykoponya királysága
(amer.), 15.25 Lovagregény
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
Madagaszkár 3 (amer.), 21.00
Tök állat (amer.), 22.40 A beavatott (amer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 10.45
Doktor Szöszi (amer.), 12.25
Szavak és érzések (amer.),
14.15 Karácsonyi vakáció
(amer.), 15.45 A Nílus gyöngye (amer.), 18.30 Híradó,
18.50 Alvin és a mókusok
(amer.), 20.30 Csúcsformában 3 (amer.), 21.30 ValóVilág7, 22.00 Bad Boys 2
(amer.)

RTL II

9.00 Talpig zűrben (amer.),
10.45 Alkonyat (amer.),
13.00 Segítség, bajban vagyok, 18.00 Heti hetes, 19.00
ValóVilág7, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes, 23.30
Született bankrablók (amer.),

M2

9.55 Mesék, 11.30 Varázslók
a Waverly helyről, 13.40 Arthur tökéletes karácsonya (kanadai), 15.00 Bölcs törpék a
világ körül, 15.55 Lassie (angol), 17.35 Állatkert a hátizsákban, 17.35 Lolka és Bolka, 18.35 Esti mese, 20.00
Híradó, 20.55 Egyszer volt,
hol nem volt, 21.45 Szájkosaras kosaras (amer.), 23.45 Az
öreg hölgy látogatása (német)

Duna tv

10.15 Sissi (osztrák), 12.10 A
világörökség kincsei, 13.05
Csárdáskirálynő (magyar),
14.50 Hogy volt?!, 15.45
Halálvágta (angol), 18.00
Híradó, 18.35 Sissi (osztrák),
20.25 Önök kérték, 21.20
Monte Cristo grófja (francia), 22.15 A St. Louis-i lélek
(amer.)

Pozsony 1

10.00 Az Alpok felülről,
10.50 Szlovákia képekben,
11.40 A csodatevő harmat,
12.25 Miss Marple: Szemfényvesztők (angol), 14.00
Pávatoll (szlovák), 15.30 A
„morvaszlovákok” nem ítélkeznek, 16.50 Zypa Cupák
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.20 Tarka üsző (szlovák),
21.25 Az Adlon Hotel (német), 23.00 Fekete fülű fehér Bim (orosz), 0.25 Tarka
üsző (szlovák)

Pozsony 2

10.30 Ünnepi istentisztelet, 12.20 Harisnyás Pippi
(svéd), 14.05 Az igazság
pillanata (szlovák), 15.30
A múzeumok titkai, 16.20
Jégkorong-extraliga, 18.55
Esti mese, 19.55 Hírek,
20.10 A herceg és az Esthajnalcsillag
(szlovák),
21.40 Éjszaka a levéltárban,
22.40 Tv-opera

Markíza tv

6.00 Madagaszkár pingvinjei, 6.20 Tom és Jerry, 6.25
Kung Fu Panda, 7.45 Asterix
az olimpián, 9.50 Sárkányszív (amer.), 11.40 Evan,
a minden6ó (amer.), 13.25
Az Ezüst-tó kincse (németjugoszláv), 15.25 Télapó
(orosz), 17.05 Anyád napja
(amer.), 19.00 Híradó, 20.30
E.T. (amer.), 22.45 Éli könyve (amer.), 3.55 Jonah Hex
(amer.)

JOJ TV

7.30 Reszkessetek, betörők!
3 (amer.), 9.45 Karácsony
Hollyval (amer.), 11.40 Willow (amer.), 14.30 Egyszerűen bonyolult (amer.), 17.05
Reszkessetek, betörők! 4
(amer.), 19.00 Krimihíradó,
19.00 Híradó, 20.30 A félelem játéka (német-kanadai),
2.25 Hajó a vége (amer.-német), 4.00 Ambushed (amer.)

HÉTFŐ

8.00 Afrikai vihar (német),
11.00 Ég, föld, férfi, nő,
12.30 A világörökség kincsei,
12.50 Segítség, kutya lettem!
(amer.), 14.30 Sport 2014,
15.50 Pillangó (magyar),
17.35 A Dumbo-hadművelet
(amer.), 19.30 Híradó, 20.25
Krokodil Dundee (amer.),
22.15 Újrakezdők (amer.),
23.55 Goethe (német)
6.00 TV2-matiné, 10.15 Kísértés két szólamban (amer.),
12.30 Kőagy őrnagy (amer.),
14.15 Bilko főtörzs (amer.),
16.00 Éjszaka a múzeumban
(amer.), 18.00 Tények, 19.00
Földre szállt boszorkány
(amer.), 21.05 Szerelem és
egyéb katasztrófák (francia),
23.05 Solo, a tökéletes fegyver (amer.)

RTL Klub

7.30 Alvin és a mókusok
(amer.), 12.05 Hogyan kell
egymilliót lopni (amer.),
13.55
Csúcsformában
(amer.), 15.50 Beépített szépség (amer.), 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.15 Éjszaka a múzeumban 2 (amer.),
21.10 Az 57-es utas (amer.),
23.05 Dakar-rali 2014, 23.20
Gyilkos hegy (amer.)

RTL II

9.00 Vacsoracsata, 10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.00
A gyanú árnyéka, 13.45 Bűnös szerelem, 14.40 Karibi
szerelem, 15.35 Az élet csajos oldala, 16.05 ValóVilág7,
18.05 Agymenők (amer.),
19.00 Dallas (amer.), 20.00
Tengerparti
gyilkosságok
(amer.), 21.30 Az élet csajos
oldala (amer.), 22.00 ValóVilág7

M2

6.50 Mesék, 13.10 Lucky
Luke a vadnyugaton, 14.00
Inami, 14.40 Tudáscseppek,
15.05 Gógyi felügyelő, 16.20
Kedvencek a világ körül,
16.40 Állatkert a hátizsákban, 17.35 Lülü, a teknőc,
18.15 Nagymaci és Cin,
18.25 Esti mese, 20.10 Híradó, 20.55 Hanni és Nanni
(német), 22.25 A varázsszív
(finn), 23.45 A korona hercege (dél-koreai)

Duna tv

10.15 Sissi (osztrák), 12.30
Óz, a csodák csodája (amer.),
14.15 Abigél (magyar), 15.30
Tűzsivatag (olasz), 17.00
Család csak egy van (amer.),
18.00 Híradó, 18.35 Don
Matteo (olasz), 19.35 Monte Christo grófja (francia),
20.35 Valaki odafönt (amer.),
22.25 A madárijesztő (amer.),
0.15 Csillag születik

Pozsony 1

12.05 Hörcsög hálóingben
(csehszlovák), 13.35 Grimmmesék, 16.00 A „morvaszlovákok”
nem
ítélkeznek,
17.25 Az utolsó boszorka
(szlovák), 19.00 Híradó,
20.20 Életrevalók (francia),
22.05 Hétvége, 22.35 Terminál (amer.), 0.40 Életrevalók
(francia)

Pozsony 2

12.35 Harisnyás Pippi (svéd),
14.00 Ők ketten (csehszovák), 15.40 A múzeumok
titkai, 16.30 A tátrai csúcsok
története, 17.05 Gigantikus
gótikák, 18.45 Esti mese,
19.55 Híradó, 20.00 Agnetha,
21.05 Tudományos magazin,
21.45 Jégkorong-vb, 0.30
Téli olimpiai játékok 2014 –
összeállítás

Markíza tv

10.45
Tükröm,
tükröm
(amer.), 12.35 Kutyám, Jerry
Lee (amer.), 14.25 Sorsjegyesek (amer.), 16.20 Jégvárak (amer.), 18.00 A férfiak
nem sírnak, 19.00 Híradó,
20.30 Pokolfajzat (amer.),
0.50 Légió (amer.)

JOJ TV

7.25 Reszkessetek, betörők! 4
(amer.), 8.35 Arthur és a villangók (francia), 10.30 Anna
és a király (amer.), 13.50
Miniszoknyás Mikulás 2
(amer.), 15.35 Vihar Seattleben (amer.), 17.20 Topsztár,
17.55 Bírósági akták, 19.00
Krimihíradó, 19.30 Híradó,
20.20 Holiday (amer.), 23.05
Kereszttaták (angol), 1.25
Kisvárosi intrikák (amer.),
2.50 Kereszttaták (amer.)

M1

KEDD

9.30 Hanni és Nanni (német),
11.00 Gasztroangyal, 12.55
Kapa, kasza, karácsony,
13.25 Krokodil Dundee 2
(ausztrál), 15.15 Sport 2014,
16.40 Nem tűntem el, 17.45
Apósok akcióban (amer.-német), 19.30 Híradó, 20.25
Fábry, 21.15 Szabadság tér
89,
21.45
Munkaügyek,
22.15 (N)Agyban megy a kavarás (francia), 0.05 Afrikai
vihar (német)

TV2

6.00 TV2-matiné, 10.40 Segítség, válnak a szüleim!
(amer.), 12.25 Ami sok, az
sokk (amer.), 14.15 Top Gun
(amer.), 16.15 Szerelem és
egyéb katasztrófák (francia),
18.00 Tények, 19.00 Szekatúra (amer.), 21.10 Reszkess,
Amerika! (amer.), 23.05 A
mesterlövész (amer.), 0.45
Fletch 2 (amer.)

RTL Klub

7.30 Éjszaka a múzeumban
2 (amer.), 11.50 A kincses
sziget (angol), 14.05 Énekes izompacsirta (amer.),
16.05 Hazárd megye lordjai
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.15 A rózsaszín
párduc (amer.), 21.00 A pusztító (amer.), 23.25 Dakar-rali
2014, 23.45 Illés 50

RTL II

9.00 Vacsoracsata, 10.00 Segítség, bajban vagyok!, 12.50
Bűnös szerelem, 14.40 Karibi
szerelem, 15.35 Az élet csajos oldala (amer.), 16.05 ValóVilág7, 17.05 Tom és Jerry,
18.05 Agymenők (amer.),
19.00
Lúzert
vegyenek!
(amer.), 21.30 Az élet csajos
oldala, 22.00 ValóVilág7,
23.00 BeleValóVilág7, 23.30
Terra Nova

M2

6.00 Mesék, 13.20 Lucky
Luke a vadnyugaton, 13.50
Sabrina, 14.35 Tatonka történetei, 15.20 Angelina, a
balerina, 16.10 Kedvencek a
világ körül, 16.30 Állatkert
a hátizsákban, 17.30 Lülü a,
a teknőc, 18.10 Nagymaci és
Cin, 18.25 Esti mese, 20.55
Hanni és Nanni (német),
22.30 Próbaút, 23.20 Goethe
(német)

Duna tv

9.50 Abigél (magyar), 11.05
Csikósok robogón és lóháton,
12.30 A világörökség kincsei, 12.45 Nótacsokor, 13.00
Operettgála, 14.20 Abigél
(magyar), 15.35 Tűzsivatag
(olasz), 17.10 Család csak
egy van, 18.00 Híradó, 18.35
Don Matteo (olasz), 20.35
Hattyúdal (magyar), 22.15
Janika (magyar)

Pozsony 1

8.55 Fantaghiro (olasz),
10.40 Szlovákia borútjai,
11.45 Hörcsög hálóingben
(szlovák), 13.20 A szépség
és a szörnyeteg (német),
14.50 Grimm-mesék, 15.50
A „morvaszlovákok” nem
ítélkeznek, 17.15 A hóhérmester (szlovák), 19.00 Híradó, 20.20 Pofa be! (francia),
21.40 Mindenki megvan
(amer.), 23.20 Felezési idő
(szlovák)

Pozsony 2

11.15 Hosszú út hazáig
(szlovák), 12.55 Harisnyás
Pippi (svéd), 14.30 Szeretett
Célimar, 15.35 A múzeumok
titkai, 17.00 Gigantikus gótikák, 20.00 Jazz, 21.00 Sabrine (amer.), 22.50 A hullának
meg kell halnia (szlovák)

Markíza tv

12.20 Pán Péter (amer.),
14.10 Az űrfogócska (amer.),
16.00 Miről álmodik a lány
(amer.), 18.00 A férfiak nem
sírnak, 19.00 Híradó, 20.30 A
múmia (amer.), 22.30 A futár
(amer.)

JOJ TV

10.40 Holiday (amer.), 13.45
Kutyám, Skip (amer.), 15.35
Amikor megfagy a világ
(amer.), 17.20 Topsztár,
17.55
Bírósági
akták,
19.00 Krimihíradó, 19.00
Hírek, 20.20 Penthouse
North (amer.), 22.10 Starsky
és Hutch (amer.), 0.10 Bosszú
mindhalálig (amer.-angol)

M1

SZERDA

8.50 Hanni és Nanni (német), 10.20 Apósok akcióban
(amer.), 12.30 Koppenhágából jeles, 13.00 Újrakezdők
(amer.), 14.35 Sport 2014,
15.55 Pinocchio (német),
17.30 Ég, föld, férfi, nő,
18.30 Gasztroangyal, 19.30
Híradó, 20.15 Indul a bakterház (magyar), 21.25 Szálka,
22.20 Magyarország, szeretlek!, 0.05 Bulizene

TV2

6.00 TV2-matiné, 10.30 A
csendestárs (amer.), 12.30
Kis nagy zenész (amer.),
14.10 Junior (amer.), 16.10
Szeka-túra (amer.), 18.00
Tények, 19.00 Poénbomba,
20.20 Aktív szilveszter, 20.50
Frizbiszilveszter, 22.50 Sztárban sztár, 0.00 Himnusz

RTL Klub

11.35 Illyés 50, 12.05 Rablópandúr (olasz), 14.10 Szuperhekusok (olasz), 15.50
Nyomás utána (olasz), 18.00
Híradó, 18.55 Fókusz, 19.15
A rózsaszín párduc (amer.),
21.00 Vissza a jelenbe
(amer.), 22.35 Szexmentes
övezet (amer.), 0.00 Illés 50

RTL II

8.00 Egy rém modern család,
9.00 Vacsoracsata, 10.00 Segítség, bajban vagyok!, 11.55
ValóVilág7, 12.50 Bűnös szerelem, 14.40 Karibi szerelem,
15.35 Az élet csajos oldala,
17.05 Tom és Jerry, 18.05
Agymenők (amer.), 19.00
Las Bandidas (amer.), 21.30
Az élet csajos oldala, 22.00
ValóVilág7, 23.00 A rejtély
(amer.), 0.00 Las Bandidas
(amer.)

M2

13.00 Lucky Luke a vadnyugaton, 13.25 Sabrina, 14.15
Tatonka történetei, 15.00
Sabrina, a tini boszorkány,
16.10 Kedvencek a világ
körül, 16.35 Állatkert a hátizsákban, 18.20 Esti mese,
20.00 Híradó, 20.55 Hanni és
Nanni (német), 22.20 Összekutyulva (amer.), 0.00 Himnusz, 0.01 (N)Agyban megy
a kavarás (francia), 1.45 Ös�szekutyulva (amer.)

Duna tv

11.00 Budapest Bár, 12.25
Kívánságkosár, 14.20 Abigél
(magyar), 15.30 Tűzsivatag
(német), 17.10 Család csak
egy van, 18.00 Híradó, 18.45
Don Matteo (olasz), 19.45
Monte Cristo grófja (francia),
20.40 Pepita kabát (magyar),
22.00 Szilveszter 2014, 0.00
Himnusz

Pozsony 1

9.35 Fantaghiro (olasz),
12.20 Hörcsög hálóingben,
13.50 Szivárvány (szlovák),
15.05 Grimm-mesék, 16.10
A „morvaszlovákok” nem
ítélkeznek, 17.15 A vasálarcos (amer.), 19.00 Híradó,
20.10 Szeretlek, Szlovákia!,
21.40 Senki sem tökéletes,
23.15 Szilveszter show

Pozsony 2

11.55 Élő örkép, 12.35 Harisnyás Pippi (svéd), 14.15
Nem kell fizetni, 15.35 A
múzeumok titkai, 16.25 A
tátrai csúcsok történetei,
17.00 Kapura, 17.40 Éjszaka a levéltárban, 18.45 Esti
mese, 20.05 Bolha a fülben,
22.40 A generális (angol),
0.00 Robbie Williams-koncert, 1.00 Mezítláb a parkban (amer.)

Markíza tv

9.30 Elemi iskola (cseh),
10.00 A bátor legény, 11.20
Mr. Bean, 11.45 Télapó
(orosz), 13.15 Betonlegelő (cseh), 14.45 Norbit
(amer.), 16.35 Az önök
szomszédai, 17.25 Szilveszter a Markízával, 19.00 Híradó, 20.30 Kredenc, 21.10
Chart show, 0.00 Michal
David a Lucern-ben

JOJ TV

8.50 Arthur 3 (francia),
10.40 Hócsapda (amer.),
12.25 Mi lenne, ha spenótot ennénk? (csehszlovák),
14.40
Sziki-szökevény,
16.20 Taxi 4 (francia),
18.15 Szilveszteri szakács,
19.00 Krimihíradó, 19.30
Híradó, 20.20 Baromi jó
(cseh), 2.00 Bruno (amer.)
(kanadai), 2.25 16. utca
(amer .)

CSÜTÖRTÖK
M1

7.00 A helység kalapácsa
(magyar), 7.55 Pinocchio
(német), 11.15 A Bécsi Filharmonikusok újévi koncertje, 13.40 Rácz Ödön, 14.00
Ünnep Acapulcóban (amer.),
15.40 Szabadság tér 89, 16.25
Pinocchio (német), 17.55 Mr.
Magoo (amer.), 19.30 Híradó, 20.10 Nemzeti Újévi
Gála, 21.45 Golyóálló szerzetes (amer.), 23.30 A Rolling
Stones Scorsese szemével
(amer.)

TV2

6.00 Aktív, 10.00 A hattyúhercegnő (amer.), 11.15 Fókaütők
bandája (amer.), 12.45 Mézengúz (amer.), 14.20 Frizbi
szilveszter, 15.20 Kasza-szilveszter, 18.00 Tények, 19.00
Mamma Mia! (amer.), 21.10
Looper (amer.), 23.05 A gyerekesek (amer.)

RTL Klub

10.25 Manhattan kicsiben
(amer.), 11.55 Öreg díva nem
vén díva (amer.), 13.15 Elfújta
a szél (amer.), 18.00 Híradó,
18.50 Gagyi mami (amer.),
20.25 Könnyű nőcske (amer.),
22.10 Én és én meg a tehén
(amer.), 0.00 Dakar rali 2014

RTL II

9.00 Vacsoracsata, 11.00 A
gyanú árnyékában, 12.50 Bűnös szerelem, 14.40 Karibi
szerelem, 15.35 Az élet csajos oldala, 17.05 Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.),
18.50 Alkonyat (amer.),
21.30 Az élet csajos oldala
(amer.), 22.00 ValóVilág7,
23.30 BeleValóVilág7

M2

13.15 Lucky Luke a vadnyugaton, 13.40 Sabrina, 14.25
Leonardo kalandjai, 14.45
Mozgás, gyerekek!, 15.10 A
kincses sziget, 16.25 Kedvencek a világ körül, 16.45 Kengu-kalandok, 17.35 Lülü, a
teknőc, 18.05 Fabulák, 18.15
Nagymaci és Cin, 18.25 Esti
mese, 20.50 Ötösfogat (német), 22.25 Ünnep Acapulcóban (amer.), 0.00 Mr. Magoo
(amer.)

Duna tv

9.55 Abigél (magyar), 11.05
Univerzum, 12.15 Dallamról
dallamra, 12.50 A világ közepe, 14.20 Abigél (magyar),
15.40 Család csak egy van,
16.30 Mici néni két élete (magyar), 18.00 Híradó, 18.30
Don Matteo (olasz), 19.30
Monte Cristo grófja (francia),
20.30 A tizedes meg a többiek
(magyar), 22.15 Ádám almái
(dán), 23.50 A titokzatos birtok (francia)

Pozsony 1

8.55 Fantaghiro (olasz), 10.30
Újévi szentmise, 12.00 Ne vegyék el a hercegnőt (szlovák),
13.00 A köztársasági elnök újévi beszéde, 13.10 Szlovákia,
szeretlek!, 14.45 Titkos életek,
15.10 Grimm-mesék, 16.10 A
„morvaszlovákok” nem ítélkeznek, 17.20 Monte Cristo
grófja (francia), 19.00 Híradó,
20.20 Titkos életek (szlovák),
21.20 Cédrusliget (kanadai),
22.50 Váltóüvegek (cseh)

Pozsony 2

10.10 A hiúzok visszatérnek,
11.15 A Bécsi Filharmonikusok koncertje, 13.45 Kőösvény (szlovák), 14.40 Az
ördőg hegedűsei és vendégei,
15.30 A múzeumok titkai,
16.20 A tátrai csúcsok történetei, 16.50 Dalol a föld, 18.45
Esti mese, 20.00 A szenvedélynek élni, 21.00 Szülőföld,
22.40 Mindent a nemzetért

Markíza tv

10.50 Mi kell a nőnek?
(amer.), 12.45 Hogyan fojtsuk
vízbe dr. Mrácseket? (cseh),
14.35 Charlie és a csokigyár
(amer.), 16.35 Madagaszkár 2
(amer.), 19.00 Híradó, 20.30
Szilveszter éjjel (amer.), 22.35
Hajsza a föld alatt (amer.),
0.30 Sasszem (amer.-német)

JOJ TV

11.00 Titanic (angol), 12.55 A
király nevében (német), 15.15
A hercegnő és a béka (amer.),
17.05 Timothy Green különös
élete (amer.), 19.00 Krimihíradó, 19.30 Híradó, 20.20
Pulykaland (amer.), 21.55 Elveszett (amer.), 23.50 A szerelem erejével (amer.), 3.20 A
király nevében (német)

M1

PÉNTEK

8.55 Ötösfogat (német), 10.30
Tini boszorkány (amer.),
12.25 Izland mozgásban,
14.25 Komisz kamaszok
(holland), 15.55 A rózsaszín
párduc (amer.), 17.30 Verdák
(amer.), 19.30 Híradó, 20.25
Budavári palotakoncert, 21.20
Csak a szerelem számít (dán),
23.20 A cél szentesíti az eszközt (amer.)

TV2

6.00 Tv2-matiné, 10.35 Malac a pácban (amer.), 12.20
A trendkívüli (amer.), 13.55
Sztárban sztár, 15.55 Mamma
Mia! (amer.), 18.00 Tények,
19.00 Én és a hercegem (amer.cseh), 21.10 Kegyenc fegyenc
(amer.), 23.05 Looper (amer.),
0.45 Dermesztő szél (amer.)

RTL Klub

9.00 Gagyi mami (amer.),
12.30 Családot örökségbe
(amer.), 14.00 Add a lóvét,
öreganyám! (amer.), 16.00
Családi űrutazás (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Fókusz plusz, 19.10 El Dorado kincse (amer.), 22.25
Híradó, 22.55 Északi szaki
(amer.), 0.50 Dakar-rali 2014

RTL II

8.00 Egy modern család, 9.30
Segítség, bajban vagyok!,
12.50 Bűnös szerelem, 14.40
Karibi szerelem, 15.35 Az
élet csajos oldala, 16.05 ValóVilág7, 17.35 Tom és Jerry, 18.05 Agymenők (amer.),
19.00 Dallas (amer.), 20.00
Alcatraz (amer.), 21.30 Az
élet csajos oldala (amer.)

M2

6.00 Mesék, 13.10 Lucky
Luke a vadnyugaton, 13.40
Sabrina, 14.25 Leonardo
kalandjai, 14.45 Mozgás,
gyerekek, 16.20 Kedvencek
a világ körül, 16.45 Kengukalandok, 17.35 Lülü, a teknőc, 18.15 Nagymaci és Cin,
18.25 Esti mese, 20.55 Ötösfogat (német), 22.30 Golyóálló szerzetes (amer.), 0.15
Tini boszorkány (amer.)

Duna tv

9.40 Abigél (magyar), 11.05
Bakonyi
juhászasszony,
12.25 Négy Alpok, 14.20
My Fair Lady (amer.), 17.10
Család csak egy van, 18.00
Híradó, 18.40 Don Matteo
(olasz), 19.35 Monte Cristo grófja (francia), 20.30
Hyppolit, a lakáj (magyar),
21.50 Életrevalók (francia),
23.45 A normann fogadó
(francia)

Pozsony 1

8.40 Fantaghiro (olasz), 10.15
Apám dicsősége (francia),
12.15 Cédrusliget (kanadai),
13.45 Titkos életek (szlovák),
14.55 Grimm-mesék, 15.55 A
„morvaszlovákok” nem ítélkeznek, 17.05 Zorro (francia),
20.20 Börtönvonat Yumába
(amer.), 22.15 Hideghegy
(amer.), 0.40 Zorro (francia),
2.35 Börtönvonat Yumába
(amer.)

Pozsony 2

11.05 A szlovák falvak enciklopédiája, 12.25 Kis Dorrit (angol), 13.20 A medve,
13.55 Kilenc év múlva, 14.25
Zenés szórakoztató műsor,
15.20 A múzeumok titkai,
16.10 A tátrai csúcsok története, 16.45 Régmúlt idők
nyomában, 17.15 Marcelka,
18.00 Első, 18.45 Esti mese,
19.55 Hírek, 20.00 Delfinek: Tenger alatti kémkedés
(angol), 21.00 Mókás arc
(amer.), 22.40 Pótanya

Markíza tv

6.55 Rém rom (amer.), 8.15
Madagaszkár 2 (amer.), 9.35
Alfa és omega (amer.), 12.35
Szilveszter
éjjel
(amer.),
14.40 A furfangos muzsikusok (amer.), 16.05 Ízlések és
pofonok (amer.), 18.00 A férfiak nem sírnak, 19.00 Híradó,
20.30 Harry Potter és a bölcsek
köve (amer.), 23.10 Világok
harca (amer.), 1.10 A bűn árfolyama (amer.)

JOJ TV

11.15 Titanic (amer.), 13.10
Timothy Green különös élete
(amer.), 15.00 A szerelem erejével (amer.), 16.40 Vörös sas
(spanyol), 19.00 Krimihíradó,
19.30 Hírek, 20.20 Neveletlen hercegnő (amer.), 22.30
Kirekesztve (amer.), 0.15 A
pokolból (amer.-angol)
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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.

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

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

UHLIE -SZÉN
Predaj – Eladás

0908 790 345
Zabezpečíme dovoz!
Biztosítjuk a kiszállítást!

* Eladók malacok és hízódisznó.
Tel. : 0915 441 045.

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

pri Bratislave

príjme
na pozíciu hostesky a spoločníčky,
sympatické dievčatá a ženy.

Zaistíme stále solventnú klientelu, nadštandartný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma,
pracovná doba i brigádne. Serióznosť a diskrétnosť samozrejmosťou.
Kontakt :

201 3

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

Nočný klub

Komárom

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

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:

C-SERVICE k. f. t.
Meštianska 3019 * Komárno

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

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

0905 244 226

* 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.

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

(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.

* Eladó közel Gúta központjához
mintegy 6-áras építkezési telek,
közművesítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet a 0905 163 575-ös telefonszámon.

* Eladók doberman kutyakölykök. Tel. : 0915 773235.
Eladó búza és árpa (16 euró/q).
Tel.: 0915 188 030.

* Vennék 90 cm x 150 cm-s
faablakot. Tel.: 0948 137 758.

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

* 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.

Egészségügyi
nővéreket keresek
főállásba,
vagy félállásba.
Eladók hízók

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

Tel. : 0908 133 315.

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

GALERIA
FOTOSZALON

* 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!

Nálunk vásároljon
karácsonyra
könyvet
szeretteinek!
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Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
december 19-én Viola
december 20-án Teofil
december 21-én Tamás
december 22-én Zénó
december 23-án Viktória
december 24-én Ádám, Éva
december 25-én Eugénia
december 26-én István
december 27-én János
december 28-án Kamilla
december 29-én Tamara
december 30-án Dávid
december 31-én Szilveszter
január 1-jén Fruzsina

január 2-án Ábel
január 3-án Genovéva
január 4-én Titusz

január 5-én Simon
január 6-án Boldizsár
január 7-én Attila
január 8-án Gyöngyvér
január 9-én Marcell

nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Komáromban: a csallóközaranyosi Bencsík
Miklós és Fűri Ildikó
Gútán: a gútai Madari Norbert és Szulcsányi
Marianna

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: a keszegfalvai Magyarics Marcell, az
érsekújvári Dikácz Samuel, a csallóközaranyosi Vontszemű Nicoletta, a gútai Szabóová Galina, a malinovái Kaňák
Tomáš, a bátorkeszi Őszi Dóra és Jalšovsky Hunor, a komáromi Herdics Bálint, Csivre Dominik
és Nagy Hanna

HALÁLOZÁS
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Wurczell Árpád (71 éves),
Fábian Ondrej (59 éves), Némethová Rozália
(85 éves), Szivanyó Ferenc (52 éves), a sturvai Žišková Mária (94 éves), Kubík Karol (89
éves), a gútai Tánczos István (68 éves), Szabó
István (64 éves) és Nagyváthy János (47 éves),
a kisszigeti Rigó Imre (73 éves), a nemesócsai
Horváth Árpád (66 éves), a bogyai Pechová
Mária (79 éves).
Emléküket megőrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Fájdalomtól megtört szívvel
mondunk köszönetet a rokonoknak, a szomszédoknak,
a volt iskolatársaknak
és munkatársaknak , szomszédoknak, a jó barátoknak, ismerősöknek
és mindazoknak,
akik december 12-én elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett feleséget,
édesanyát és anyóst,

Tóth Gitát
(született Majercsik)

nyugalmazott röntgenasszisztenst,
aki életének 63. évében távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte szavait.
Gyászoló családja
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal mondunk
köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak,
a jó barátoknak és mindazoknak,
akik december 15-én elkísérték
utolsó útjára, a gútai temetőbe
a szeretett férjet, édesapát, apóst
és nagyapát,

Tánczos Istvánt,

aki életének 67. évében távozott
szerettei köréből.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat
és a részvétnyilvánításokat,
melyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

M E G E M L É K E Z É S E K
Csak az hal meg,
akit elfelednek...

Fájó szívvel emlékeztünk
december 14-én,
halálának harmadik évfordulóján
a szeretett édesanyára, anyósra
és nagymamára,

Szomorú szívvel emlékezünk
december 19-én,
halálának tizedik évfordulóján
szeretett testvérünkre,

Kovács Júliára
(született Vajlik)

/Gúta – Köveslágy).
Emlékét örökké őrző

ifj. Vajkai Lászlóra
Keszegfalván,

családja

valamint szeretett szüleinkre,

Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal
emlékeztünk meg december 18-án
a szeretett férj, édesapa,
nagyapa és dédnagyapa,

Viola Béla

halálának első évfordulójáról.
Akik ismerték és szerették,
emlékezzenek rá velünk együtt.
A gyászoló család
Szíve nemes volt,
keze dolgos,
élete nehéz,
álma legyen boldog!
Soha el nem múló szeretettel
emlékzünk

id. Vajkai Lászlóra és Vajkai Erzsébetre
ötödik

haláluk

tizenegyedik
évfordulóján.
Akik ismerték és szerették őket,
emlékezzenek velünk együtt reájuk.
Szerető családjuk

Páczer Jánosra

Gútán,
halálának nyolcadik évfordulóján.
Emlékét őrző
felesége és családja
Szívünkből kitörölhetetlen,
mély fájdalommal emlékezünk meg
a szeretett édesanyáról,
anyósról, nagymamáról
és dédmamáról,

szül. Szabó Irén

Emlékét őrző családja.

Szomorú szívvel emlékezünk
január elsején

Lévai Sándorra
Komáromban,

Farkas Máriára
(Komárom),

halálának negyedik évfordulóján.
Emlékét őrző családja
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
december 28-án,
halálának harmadik évfordulóján

özv. Molnár Ernőné,
nyugalmazott pedagógusról,
halálának első évfordulóján.

Fájó szívvel emlékezünk
a drága édesanyára és nagymamára,

halálának tizenkettedik
évfordulóján.
Emlékét őrző
felesége, gyermekei,
unokái, dédunokái és huga Erzsi.

Borka Zsófiára
(született Tarcsányi)

Gútán.
Emlékét őrzi férje József,
családja, unokái és dédunokái

Fájó szívvel emlékezünk
december 14-én,
halálának
16. évfordulója alkalmából

Angyal Gáborra

(Ifjúságfalva).
Az emlékét örökké őrző

gyászoló család.

KOSÁRLABDA
Valójában csak december 27-én ér véget az extraligás kosárlabdűzők őszi idénye, ám ha minden a papírforma szerint alakul, a komáromi csapat akár a bajnoki táblázat első helyéről
várhatja a tavaszi idénykezdést.
December 20-án a komáromi helyen álló csapat elleni találMBK Rieker COM-therm csa- kozóra december 20-án Komápata Nyitrabányára utazik, ahol romban kerül sor, ugyanis ekelkel majd a lelkes komáromi kor majd az MBK SPU Nyitra
szurkolók buzdítása, ugyanis csapatát látjuk majd vendégül.
ez a csapat eléggé kiszámítha- Igaz, az utolsó találkozó majd
tatlanul játszott. Hol szárnyal- Iglón kerül lejátszásra, ám a
tak, hol pedig erőtlenek voltak. bajnoki táblázat utolsó előtti
Ha sikerül a komáromiaknak helyezettje sem jelenthet koaz idegenbeli győzelem, min- moly veszélyt a komáromi gárden valószínűség szerint meg- da számára. A múlt héten szüerősítik pozíciójukat. Az utolsó netelt az exraligás bajnokság.

JÉGKORONG

WINTER CLASSIC KOMÁRNO jégkorongtorna

Nem voltak babonásak a szervezők, akik december 13-án rendezték meg nemzetközi jégkorongtornájukat az Erzsébertszigeti műjégpályán. Az idő ugyan kissé szeles volt, de a hangulat fergeteges.
Három ország négy amatőr madik helyet a tavalyi győztes
csapata mérhette össze tudását, Jamajka Přerov szerezte meg.
hiszen a hazaiakon kívül pályá- Az első hely az utolsó mérkőra lépett a csehországi Jamajka zésen dőlt el, mely a házigazda
Přerov, a magyarországi Tata HK Komárom és a Thunder
Boyz és Szlovákiából a Thun- Boys Trnava között zajlott, s
der Boys Trnava, valamint az a lefújásáig bizonytalan volt a
újonnan felállított HK Komá- találkozó kimenetele. Végül a
rom csapata.
hazaiak 4:2 arányban bizonyul-

TÉLI ÚSZÁS
Nincs szilveszter téli úszás nélkül! – állítják a gútai Rozmárok úszócsapatának tagjai, s ezért hagyományaik értelmében
december 31-én ismét vízbe szállnak a Vág-Duna-híd előtti
vízterületen.
Természetesen a környék ös�- Számukra a sportév december
szes téli úszója eljön Gútára, 25-én ér majd véget, amikor a
hiszen Huszárik Károly és komáromi Vág-Duna-híd melcsapata korábban is kiváló lett rendezik meg a karácsonyi
vendéglátónak bizonyult. Mint úszást, amelyre ugyancsak várelmondta, bármikor, bárki ják az önkénteseket, akik szecsatlakozhat hozzájuk, öröm- retnék megismerni a téli úszás
mel várják az új jelentkezőket. szépségeit.

A S Z TA L I T E N I S Z
III. liga
PK Komárom – Léva B 12:6
pontszerzők: Tóth 4,5, Moravec 3, id. Olláry 2,5, Varga 2,
Mikle 2,5, Székely 1,5. Komárom a bajnoki táblázat 3. helyén áll.
IV. liga
Malá – PK Komárom B 8:10
Pontszerzők: Gálik és Lacko 4,
Jozefik 2. Előjátékban Pokrok
Komárom A – Pokrok Komárom B 12:6. A bajnoki táblázat
2. helyén a Pokrok Komárom

csapata áll, A PK Komárom B
az 5., a Pokrok Komárom B
csapata a 14. lett.
VI. liga
Nána C – Perbete A 8:10
Pontszerzők: Uzsák A 4,5, Habara 2,5, Kons 2, Káploczky 1
A perbetei csapat a bajnokság
harmadik helyét szerezte meg.
VII. liga
Perbete B – Szőgyén A 14:4
Perbete B csapata a bajnokság
3. helyén áll

Mindenki mindenkivel mérkőzött, majd az így beállított
eredmények alapján került kiértékelésre a verseny. Már reggel kilenc órától megkezdődtek
az összecsapások. Délutánra
kialakult a végső eredmény
is. A torna negyedik helyén a
Tata Boyz végzett, míg a har-

tak jobbnak. Minden részvevő
csapat oklevélben és tárgyi jutalomban részesült, valamint
az első három csapat érmet is
átvehetett az elért eredményeiért. Felvételünkön a győztes
komáromi csapat tagjai láthatók.
text & foto : Fuisz Attila

TEREMFOCI
Komáromi városi liga

U20 – Bauring City 3:6 * Barracuda – FC Aureus 13:1 * Králik
TV – Oxygen 1:19 * KFC-Young Boys – Black Bull-Litovel 5:5
* Cars Team – 1. FC Doki 3:5 *Anaplast Activ KN 6:3 * Ilmont
– Amfora 0:1.

Két gútai karatéka utazhat az Európa-bajnokságra!
Egyéni eredmények: Bagita
Daniel 1. Szulcsányi Anasztázia 3. Forró Réka Dorina 2.
A hétvége más szempontból
is sikeres volt egyesületük
számára. A gútai klub fennállása óta először sikerült 2
versenyzőjüknek is kvalifikációt szerezni egy kontinentális
versenyre, az Eb-re. A kijutás
a hazai és nemzetközi versenyeken való eredményeken
múlott. Jóba Attila és Bogárová Dominika a majd egy éves
megfigyelési periódusban is
remekül helytálltak. Mindket-

ten országos bajnokok lettek,
sok nemzetközi sikert arattak
és mindezek felett mindketten
az országos pontversenyben
a Szlovák Kupa győztesei is
lettek. Attila és Dominika is
extra edzéseken vesznek részt
a kötelezőn felül. Az elemekbe az edzők belecsempészték
a cselgáncsból származó dobásokat és söpréseket, melynek
köszönhetően a küzdelmek
hatékonyabbá váltak a pontok
tekintetében. Ha a versenyző
egy dobással leviszi ellenfelét
a földre, majd egy karatetech-

AT L É T I K A

Újdonság a gútai Háromkirályok futóversenyen
Zsélyi Zoltán, a gútai hosszútávfutók nesztora néhány évvel
ezelőtt arra az elhatározásra ujutott, hogy a város sportéletét nagyobb „beruházás” nélkül is fel lehet lendíteni, akár
nemzetközi hírnevet is szerezni számára.
Zoltánnak volt kellő tapasztalata, hiszen, évek hosszú sora
óta rendszeresen indult a maratoni futóversenyeken, legyen
az Pozsonyban, Budapesten,
vagy Kassán. – Minél távolabbról érkeznek a versenyzők, annál messzebbre jut el
Gúta hírneve, idővel felkerül
a nemzetközi futóversenyek
listájára. Ma már elmondhatom, hogy ez az igyekezetem
meghozta már az első gyümölcseit, hiszen az elmúlt négy
év alatt kialakult mellettem

egy rendkívül ügyes rendezői
gárda. Nélkülük nem is lehetne pontos szervezést végezni,
hiszen az idei, immár 5. Háromkirályok Futóversenyen jó
idő esetén mintegy háromszáz
futó részvételére is számíthatunk. Ennek a népszerűségnek
kettős oka van, egyrészt az,
hogy – a tél változatosságát
figyelembe véve – igyekszünk
könnyű és szép terepet biztosítani a futóknak, ám az sem
titok, hogy Angyal Attila fegyverszakértőnek köszönhetően

A Komáromi Területi Szövetség Elnöke
serlegéért kiírt ifjúsági teremtorna

Madaron rendezték meg az ifjúsági teremtorna-bajnokságot,
amelyen nyolc utánpótláscsapat mérte össze felkészültségét.
Az eredmények:
A csoport:
3. Csallóközaranyos, 4. DunaLakszakállas – Madar 0:0 * mocs
Perbete – Csicsó 2:2 * Laksza- Középdöntők:
kállas – Csicsó 1:2 * Perbete – A 7. helyért: Madar – Dunamocs
Madar 0:6 * Csicsó – Madar 1:4 6:2 * Az 5. helyért Lakszakállas
* Lakszakállas – Perbete 0:4.
– Csallóközaranyos 0:2.
A sorrend: 1. Madar, 2. Perbete, Elődöntő: Perbete – Actív KN
3. Csicsó, 45. Lakszakállas
2:2 (büntetőkkel 2:3) * Csicsó
B csoport:
Újgyalla 0:2. A 3. helyért: PerÚjgyalla – Dunamocs 1:0 * bete – Csicsó 4:0. Döntő: ÚjCsallóközaranyos – Actív Ko- gyalla – Actív Kn 2:0.
márom 0:1 * Újgyalla – Actív A torna legjobb kapusának MaKN 1:0 * Csallóközaranyos rek Daniš (Újgyalla) bizonyult,
– Dunamocs 3:1 * Actív KN a legjobb mezőnyjátékos címét
– Dunamocs 2:1 * Újgyalla – Polák Kevin (Actív KN) érdeCsallóközaranyos 2:0. Sorrend: melte ki. A torna gólkirálya Tor1. Újgyalla, 2. Actív Komárom, nóczy Nikolasz (Perbete) lett.

Diákok teremtornája

K A R A T E
Szombaton a nyitrai Rudolf
Farmadin nemzetközi emlékversenyen 5 versenyző képviselte a gútai Tayió Karateklubot. A verseny gyakorlatilag
egy szezon utáni megmérettetés volt. Január végéig pihenő
van, ezért a fáradt versenyzők
visszavettek a tempóból. Ennek ellenére szépen szerepelt
a csapat, hiszen a 39 klubból
a csapatversenyben a hatodik
helyet sikerült megszereznünk.
A versenyen öt országból, 39
klubból közel 300 versenyző,
vett részt.

LABDARÚGÁS

már hagyománnyá vált, hogy
nem holmi startpisztollyal
indul a verseny, hanem ágyúlövésre. Nagyon sok magyarországi versenyző jelentkezett
a versenyre, amelyet január
4-én, vasárnap rendezünk, s
újdonságként, a mozgássérült
sportolók kérésének eleget
téve idén nagy valószínűség
szerint kerekesszékes versenyző is elindul a távon – nyilatkozott lapunknak a verseny
létrehozója, aki viszont meg
nem tudta elárulni, hogy jövőre milyen lövésznem indítja a
rajtot, hiszen volt már tarack,
önjáró ágyú. Hmmm. Mintha
Attila udvarában rakétavetőt is
láttam volna...

nikával ütést vagy rugást alkalmaz a földön fekvő ellenfélre,
az a WKF szabályrendszer
szerint 3 pontot eredményez
számára. Mindkét versenyző
esetében az új edzési stílustól
az állóképességük is sokat fejlődött. Új mozdulatok sora és a
passzív izmok megmozgatása
egyfajta új küzdelmi koncepciónak adott alapot. A két versenyző jó úton halad egy esetleges Eb győzelem felé.
–KiTi–

RÖPLABDA

Folytatja diadalmenetét a
Spartak VKP Komárom férfi
röplabdacsapata, amely jelenleg az extraliga második
helyén áll. A hét végén elkezdődött újabb szakasz első
találkozóján, Iglón 1:3 (-16,
-23, 16, -25) arányú győzelmet aratott.
A forduló meglepetésének
számított a találkozó, hiszen
a négyszeres szlovák bajnok
(Chemes Humenné) először
játszott új otthonában és új
nevével (ŠK Chemes Spišká
Nová Ves), s mindenképpen
győzni akart. A komáromiak
a találkozó első percében már
jelezték, hogy győzni akarnak,
s a harmadik szettet kivéve
mindvégig bizonyítani tudtak.
Komárom továbbra is második
az eddig még veretlen Eperjes
mögött.

A csoport: Bátorkeszi – Naszvad 2:1 * Őrsújfalu – Keszegfalva 2:0 * Bátorkeszi
– Keszegfalva 2:1 * Őrsújfalu
– Naszvad 1:1 * Keszegfalva
– Naszvad 3:0 * Bátorkeszi –
Őrsújfalu 3:0. Az 1. Bátorkeszi, 2. Őrsújfalu, 3 Keszegfalva, 4. Naszvad
B csoport: Ímely – Lakszakállas 2:2 * Szentpéter – Lakszakállas 1:1 * Szentpéter –
Ímely 1:5. Sorrend: 1. Ímely,
2. Lakszakállas, 3. Szentpéter.
A 7. helyért Naszvad mérkőzés

nélkül győzött, az 5. helyért
Szentpéter – Keszegfalva 1:0.
Elődöntők: Bátorkeszi – Lakszakállas 3:0 * Ímely – Őrsújfalu 0:1 *
A 3. helyért Ímely – Lakszakállas 2:0.
Döntő: Bátorkeszi – Őrsújfalu
1:1 (büntetőkkel 1:2).
A legjobb kapus Simon Ákos
(Őrsújfalu) lett, a legjobb mezőnyjátékos címét Cséplő Zoltán (Bátorkeszi) érdemelte ki.
A torna gólkirálya Tóth Imre
(Ímely) lett hat góllal.

I. Adventi Járási Via Nova Focitorna Ekelen

A Komáromi járás Via Nova alapszervezetei nagy kedvelői a
tájainkon is legnépszerűbb tömegsportnak, a focinak. A Felvidéki Labdarúgó-bajnokságban ennek rendje és módja szerint
óriási csatákat vívnak egymással a fiatalok. De a foci nem egy
olyan játék, amit télre hanyagolni kellene, így az ekeliek úgy
gondolták, hogy az FLB-re várakozva szerveznek egy teremlabdarúgó tornát is.
Ugyan első alkalommal került ötletből, ekeli vendéglátással
megszervezésre ez a torna eb- és járási szervezéssel összeben a formában, de a szervezők hoztuk a tornát.” – mondta el
elkötelezettek, hogy hagyo- a motivációikról a Komáromi
mányt teremtsenek.
járás Via Nova ICS elnöknője,
„Mivel tudjuk, hogy mennyi- Vanya Éva. Ennek ellenére az
re szeret a tagságunk nagy ré- első helyen ismét Komáromsze focizni, ezzel az akcióval Tany csapata végzett, akik a
szerettük volna megköszönni tavaszi fordulókban is rendre
a csapatainknak, hogy képvi- diadalmaskodni tudtak, aminek
selték a járásunkat a Felvidé- köszönhetően ők kerültek be az
ki Labdarúgó-bajnokságban. ógyallai országos döntőbe. A
Nem utolsósorban pedig újabb második helyen ezúttal az ekelehetőséget szerettünk volna li B. csapat végzett. A dobogó
biztosítani a csapatoknak, hogy harmadik fokát a búcsi csapat
visszavágón „törleszthessék” foglalhatta el, mögöttük pedig
ellenfeleiknek a vélt vagy va- a házigazda, Ekel A csapata
lós sérelmeket. Így hát búcsi szerepelt.
a flv alapján

Ilyen „sípos” is van (csak kevés...)
A játékvezetők ténykedéséről eléggé sokat vitatkoznak. Elsősorban az alacsonyabb osztályokban játszó csapatoknál fordul elő, hogy a tribűnön, vagy a pályát szegélyező korlátoknál
folyik a játékvezető családtagjainak, rokonaiknak, illetve látószervének működésére tett megjegyzések hangos skandálása. Néha jogosan, néha nem. De akadnak olyan játékvezetők
is, akik példát mutatnak.
A III. ligás képesítésű Ferencz legnagyobb rendben lett volna.
Zoltán játékvezetőt úgy tartják Ferencz azonban észrevett egy
számon szakmai körökben, csekélységet, egy oda nem illő
mint akinek a pályán történő könyökmozdulatot. És a sípjáintézkedéseit nem lehet két- ba fújt, 22 méterről közvetlen
ségbevonni. Nyugodtan lép az szabadrúgást ítélt. A szabadrú„arénába” a járási I. osztályú gásnál Németh ballábas lövése
mérkőzéseken is, amikor szinte a belső kapufáról pattant a háizzik körülötte a levegő. Sem- lóba: 2:2.
mi sem tudja kizökkenteni a A hazai játékosok előbb a szanyugalmából.
badrúgás ellen, azután a gól miatt
A Izsa-Bátorkeszi találkozón tiltakoztak. Ferencz hajthatatlan
is történt egy érdekes eset. Bár maradt, s neki volt igaza. A játék
a hazai csapat 2:1-es vezetést tisztasága érdekében ítélte meg a
harcolt ki, a találkozó utolsó büntetőt, s nem a hazai szurkolók
negyedében az ellenfél csatá- kedvére.
rát úgy választották le a védők Hát ilyen játékvezetők is vannak..
a labdáról, mintha minden a
–lebó–
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