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Minden kedves olvasónknak békés,
családi boldogságban eltöltött
ünnepeket kívánunk!

Az emberek elégedetlenek a demokráciával

A rendszerváltás kulcscsörgető eufóriáját az emberek jelentős részénél hamarosan felváltotta a kiábrándultság, derül ki az INEKO és a Focus által nemrégiben készített felmérésből, melyben a demokrácia minőségéről kérdezték a lakosságot. Minden negyedik állampolgár szerint a demokráciát diktatúrának kellene felváltania, a lakosság harmada pedig elképzelhetőnek tartja, hogy kilépjünk az unióból.
Mindebből egyértelmű, hogy az zájuk közel álló vállalkozókét. akaró polgárok visszaélnek a
elégedettlenség a szélsőségek Nehezményezik továbbá az szociális rendszerrel. Mindez
irányába fordítja az embereket.
állami pénzek nem hatékony a szakértők szerint a szélsőséA lakosság 40 százaléka elé- felhasználását, gyengének tart- gek megerősödéséhez vezet,
gedetlen a szlovákiai demok- ják a jogérvényesítést és hogy akiknek körében szintén elrácia minőségével, a meg- a törvények nem mindenkire végezték a felmérést, s többkérdezettek 43 százalékának vonatkoznak egyformán. So- ségük még lesújtóbbnak ítélte
véleménye szerint az utóbbi öt kan róják fel a hatalommal meg a helyzetet, mint amiévben romlott a helyzet ezen a történő visszaélést, az igazság- lyennek a lakosság körében
téren. Többségükben azzal ér- talanul nagy vagyoni különb- végzett felmérés mutatja. Ez
veltek, hogy a politikusok nem ségeket, az igazságszolgálta- azért mindenképpen intő jel
a közérdeket szolgálják, ha- tásban megrendült bizalmat, kellene, hogy legyen...
nem a sajátjukat, vagy a hoz- továbbá, hogy a dolgozni nem

Míg a Híd hallgat,
Kotlebáék léptek!
Mint arról korábban hírt adtunk, az örsújfalusi Mikulás-ünnepségen megjelentek Kotleba pártjának képviselői, átadták
ajándékaikat, majd bejelentették, hogy a parlamentben felvállalják Örsújfalu több mint tíz éve húzódó szennyvízproblémáját. A szlovák parlament utolsó idei ülésén ez meg is történt,
amikor Solymos miniszternek szegezték a kérdést, meddig
tűri, hogy Délnyugat-Szlovákiában folyamatosan szennyezhesse a talajt, a talajvizet egy részvénytársaság. A miniszternek
már a januári ülésen válaszolnia kell, ismertetve az elrendelt
intézkedéseket. Kotlebáék vállalták, hogy folyamatosan ellenőrzik a tényfeltárást és a vétkesek mielőbbi megbüntetését.

● Gyerekek a múzeumban
(2. oldal)
● Nemzeti parkká nyílváníthatják a Duna
menti övezeteket
(3. oldal)
● Sokasodó ígéretek
(5. oldal)

Stubendek a város érdekeit tartja fontosnak,
Andruskó és szövetségesei a saját politikájuk népszerűsítését

Sok mindenre futja,
de városfejlesztésre alig...

Igaz, az év utolsó komáromi önkormányzati ülése lényegében befejeződött és jóváhagyták a város jövő évi költségvetését, de lapzárta után, szerdán Stubendek László polgármester javaslatára a képviselőtestület rendkívüli ülést tartott, amelyen a KOMVaK Rt.
körül kialakult helyzetet és az ezzel kapcsolatos személyi változásokat vitatták meg.

A KOMVaK után méltán érdemli ki a városi pénznyelő
automata tiszteletbeli címet
a COM-média vállalata is.
Mindez várható volt, hiszen a
városi újság és tévé a HÍD egyértelmű szócsöve. Mindez már
hagyomány, dr. Bastrnák Tibor
és dr. Marek expolgármestersége alatt is többet szerepelt Andruskó Imre a képernyőn, mint
a polgármester. A képviselők
egy részének meggyőződése,
hogy a pénzelvonással ösztönözni lehetett volna a COMMédia dolgozóit a minőségi
munkára is. A megközelítőleg
21 millió eurós költségvetésből egyes képviselők szerették
volna megemelni a városi mé-

dia költségvetését 135-ről 140
ezerre, Rajkó Ferenc képviselő
viszont ezt a tételt csökkentette
volna 100 ezerre, hogy jusson
másra is a büdzséből. A képviselők mindkét javaslatot elutasították, így azután nem jutott pénz a
Komáromi Jókai Színház támogatására.
A városi utak évek óta húzódó
felújítására sem jutott pénzt,
ezt hitelből kell majd megoldani, s ezért a hiteltörlesztésre a képviselők jövőre 12 ezer
eurót szavaztak meg. Faramuci
megoldás, hogy a városi hivatal
dolgozóinak béremelésére – ez
jövőre a kötelező 6 százalék
mellett további 10 százalékos,
fokozatos emelést jelent, s a

Ismét gondok vannak a reexport miatt

Igaz ugyan, hogy sokan nem így érzékeljük, de uniós viszonylatban szinte nálunk a legolcsóbbak az államilag támogatott árú gyógyszerek, s ennek az a káros következménye, hogy
megéri tőlünk gyógyszert exportálni még azon gyógyszerek esetében is, melyeket nem nálunk
gyártanak. Ennek eredményként egyre komolyabb gondot okoz a gyógyszerek újbóli kivitele
az országból, a reexport, valamint az ennek nyomán kialakuló gyógyszerhiány.
A gyógyszerellenőrzési hi- a hiányzó gyógyszerek már jó üzletnek bizonyult, hogy
vatal sikertelenül próbálta nem kerülnek vissza, s így vannak, akik kizárólag erre
ennek elejét venni, így a ja- nehezen beszerezhetők egyes szakosodtak és jókora haszonnuárban életbe lépő ide vo- fontos onkológiai és a HIV- ra tettek szert. A betegek penatkozó törvénytől várják a betegek kezelését szolgáló dig járhatnak gyógyszertárról
megoldást. Szélmalomharc- gyógyszerek, véralvadásgát- gyógyszertárra, vagy mehetnak bizonyult, hogy megtil- lók, asztma elleni, neurológi- nek valamelyik szomszédos
tották a már hiánycikké vált ai, pszichiátriai gyógyszerek, országba, hogy a számukra
gyógyszerek kivitelét, mert továbbá antibiotikumok is. A létfontosságú gyógyszerekhez
ez rendszerint későn történt, gyógyszerek reexportja olyan hozzájussanak…

A leggyakoribb jelzők, melyek kará- kell tennünk? Ő csak annyit mondott, hogy akinek iket. Az ilyenek mindig anyagi és erkölcsi kárt
csonyi jókívánságainkban szerepelnek, a boldog valamiből feleslege van, ossza meg azzal, akinek okoznak környezetüknek. Szerencsére voltak és
és a kellemes. Azt szokták mondani, hogy az utób- ugyanabból hiánya van. A katonáknak csak annyit vannak ma is olyanok, akik a valódi közérdeket
bi tartalmasabb és tudatosabb jókívánságot tükröz. mondott, ne kegyetlenkedjenek, ne éljenek vissza próbálják érvényesíteni, az igazi közjót előmozValójában mindkettő többnyire saját magunk által a hatalommal. Az adószedőket arra buzdította, ne dítani. De a többség módszertani hibát követett
megvalósítandó értékek függvénye. Ahhoz, hogy szedjenek többet a jogosnál és ne a saját zsebük- el: közjót, közérdeket előmozdítani csak úgy lea karácsony megünneplése kellemes legyen, szük- re dolgozzanak. Mindannyiunkat is csupán ilyen het, hogy azt megelőzően, és folyamatosan értéségesek olyan értékek, mint a tisztaság a lakás- egyszerű, természetes emberi jó tulajdonságokra, ket hozunk létre, képviselünk, védünk meg. Ilyen
ban, az ideális hőmérséklet biztosítása, az ünnepi, értékekre biztatna, mint őszinteség, becsület, meg- emberek, családok és közösségek szép számmal
lehetőleg nem giccses díszítések, a
élnek Komáromban és a környező
nyugodt körülmények között történő Kiss-Rigó László, Szeged-Csanád megyei püspök régióban.
pihenés, békés együttlét a családban,
De a városnak van egy egyedülálló
rokonok, barátok nyugodt és rohanás
sajátossága: olyan felbecsülhetetlen
nélküli meglátogatása vagy fogadása,
értéket hordoz az összmagyar nemzet
hagyományos finom és egészségesen
életében, történelmében és kultúrájáis elkészíthető ételek fogyasztása. Ez
ban, melyből a környező városok, temind fontos, de a karácsonyi boldoglepülések iránti szolgálatként minél
sághoz ennél több kell: tiszta lelkiistöbbet megoszt velük, annál inkább
meret kialakítása, amennyiben rajtunk
gazdagodik maga is. Ezért, ha a jámúlik, kiengesztelődés mindenkivel
rási székhelyen és az egész régióban
környezetünkben, belső béke és harminél inkább felhagyunk az önzésmónia, az a jóérzés, hogy valakivel jót tettünk, bocsájtás, tevékeny együttérzés a testi-lelki baj- sel, a széthúzással, a féltékenységgel, a fölöslevalakit szeretettel megajándékoztunk. Mindezt ban lévőkkel, saját életkörülményeinkből fakadó ges sértegetésekkel, a rágalmakkal, a gáncsoskönnyebben-nehezebben magunk érhetjük el és kötelességeink teljesítése. Egyszóval próbáljunk kodásokkal, és ehelyett egymással összefogva,
mindebben másokat is segíthetünk.
egy kicsit jobb emberek lenni. Ha ezt a kis erő- egymás sikerének örülve, ha nem is felejtve de
Karácsony üzenete azonban az, hogy ezeknél sok- feszítést meghozzuk, akkor ajándékba kapjuk azt egymásnak megbocsájtva és egymás jó példáján
kal teljesebb és tartósabb örömet is megtapasztal- a többletet, amit csak a Megváltó tud adni: az Ő buzdulva saját életünkben, családjainkban, körhatunk. Ez az öröm abból fakad, hogy a Megváltó szeretetét, békéjét és örömét, ami mérhetetlenül nyezetünkben, településeinken valódi értékeket
érkezése nemcsak lehetővé tette annak kijavítását, több és tökéletesebb, mint az emberi szeretet, hozunk létre, védünk meg és képviselünk hiteamit az emberiség a történelemben tönkretett, béke és öröm. Ismét egy új esztendő előtt állunk. lesen, akkor ez előbb-utóbb az egész régió, az
vagy amit saját életünkben elrontottunk, hanem Gyakran idézzük fel mostanában a „rendszervál- egész társadalom valódi érdekeinek érvényesítéa Megváltó szabad és tudatos befogadása, az ál- tás” hajnalát, a Temesváron, Felvidéken történ- sét, a közjó előmozdítását eredményezi.
tala felkínált közösség elfogadása rádöbbenthet teket. Mindannyian úgy érezzük, hogy valamit Ezt várom az új esztendőtől, és ezekkel a gondominket arra is, hogy saját életünkben jóval több tönkretettünk, valami nem egészen úgy sikerült, latokkal kívánok a Dunatáj minden olvasójának,
fantázia van, mint ahogy azt gondolnánk, saját ahogy szerettük volna, valamilyen hiányérzetünk a régió minden lakójának, családjának és közöséletünkből jóval többet kihozhatunk, mint hittük. van. Ennek az okait úgy is megfogalmazhatnám, ségének kellemes, de még inkább boldog karáErre az örömre viszont tudatosan kell készülni. hogy annak idején és azóta folyamatosan min- csonyi ünnepeket, és valódi értékekben gyarapoAz „első karácsonyra” történő készülődéskor az denki érdekeket akart-akar érvényesíteni. Sajnos dó, ezáltal közös érdekeinket végre érvényesítő
emberek megkérdezték Keresztelő Jánostól: mint nagyon sokan csak a saját önző és szűk érdeke- új esztendőt.

Érték, érdek,
boldogság

kitűzött 16 százalékot jövő
év szeptemberére éri el – úgy
teremtik elő a fedezetet, hogy
csökkentik a városi hivatal működésére és a közvilágítás karbantartására szánt költségeket,
s elhalasztják a szolgálati gépjárművek vásárlását.
A szerdai rendkívüli ülésen
valószínűleg a képviselők foglalkoznak majd a komáromi
vízművek
gazdálkodásával,
ugyanis gazdasági helyzetének
javítása érdekében a testület
jóváhagyta, hogy 2017-ben
elengedi azt a 485 ezer eurós
bérleti díjat, amelyet a KOMVaK Rt. eddig a vizes vagyon
használatáért fizetett. A testület
jóváhagyta azt is, hogy további 235 ezer eurós karbantartási
és javítási kiadást vállaljon át a
város. Elgondolkodtató viszont
az, hogy a képviselőtestület
néhány oszlopos tagja miért
ódzkodik annyira attól, hogy
egy független könyvvizsgáló cég átvilágítsa a cég könyvelését, annak megállapítása
érdekében, hogy mi okozta a
cég ilyen mértékű eladósodását. Információink szerint az
elmúlt napokban érkezett egy
minisztériumi levél, miszerint
a csallóközaranyosi beruházás
túlárazása miatt 1,8 millió eurót
kell visszafizetni. Miből? Természetesen a város pénzéből!

„Olcsóbb”
végrehajtás

Jövőre várhatóan javul az
adósok helyzete, a parlament
ugyanis módosította a végrehajtási eljárásra vonatkozó
jogszabályt. A végrehajtások
ezután egy zsolnai székhelyű
végrehajtói bírósághoz tartoznak majd, mely egyben csökkenti a többi bíróság leterheltségét, s a végrehajtási ügyekkel
megbízott bíróság bíráinak lehetőséget nyújt a specializációra. Ezáltal feltehetően felgyorsulnak az eljárások.
Jó hír az adósok számára, hogy
csökken a végrehajtók tiszteletdíja, melyet a törvény a követelt összeg nagysága alapján
szab meg, s ez nem haladhatja meg a követelés nagyságát.
Egyszerűbb lesz a végrehajtási
folyamat megszakítása is, ezt
az adós a végrehajtás folyamán egy alkalommal kérheti, amennyiben nehéz anyagi
helyzetbe kerülve nem tud törleszteni. A törvénymódosítás
gondolt a nyitott végrehajtási
folyamatok megoldására is, oly
módon, hogy amennyiben öt
év alatt nem sikerül az adóson
behajtani a tartozását, a bíróság
az eljárást megszünteti.
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Korunk egyik nagy „vívmánya”, hogy éjszakánként is szinte nappali fényárban úsznak
nemcsak a világvárosok, hanem még a kisebb települések is, s ezzel egy új jelenség született, történetesen a fényszennyezés, hiszen a városok és környékük felett az égbolt annyira
világos, hogy sok helyen még a csillagokat sem lehet látni. Amint azt a műholdfelvételek
is bizonyítják – hála a közvilágításnak –, Földünk éjszakába burkolódzó fele úgy ragyog,
akár egy karácsonyfagömb.
Jómagam még azon leköszönő
nemzedékhez tartozom, amelyik megélte a közvilágítás
rohamos fejlődését az utcai
gázlámpáktól a ma divatos és
energiatakarékos
LED-lám-

1.

patestekig. Tősgyökeres komáromiként még nagyon jól
emlékszem arra, hogy a háborút követő évtizedben is
gázlámpák világítottak
a Klapka téren és a belváros utcáin, s így tiszta
égbolt esetén mindenkor jól látható volt akár
a Tejút is, vagy – ahogyan
nagyszüleinktől
hallottuk – a Hadak útja,
Csaba királyfi vitézei
lópatkóinak a szikrái.
Amennyiben a kedves
olvasó számára nem túlságosan unalmas, vagy
fárasztó ez a téma, úgy
a következőkben tartson
velem, s tegyünk együtt
egy rövid képzeletbeli
utazást a komáromi közvilágítás alig több, mint
egy évszázados történetében, különös tekintettel
a ma már romantikus
kezdetekre, amikor még
a gázláng sárga fénye világolt
éjszakánként az utcai kandeláberekben.
Bár szépapáink – ahogy akkoriban mondták – a tyúkokkal
feküdtek és kakasszóra keltek,
azért az otthonokban világítani
kellett, még akkor is, amikor
az utcák és terek éjszakánként
koromsötétségbe burkolóztak,

s így ugyancsak nagy becsben
állt mindenki ingyenlámpása,
a telihold. Hajdanában a szerényebb otthonokban éjszakára
megtette a mécses, amelybe
csak némi növényi eredetű
olaj és kanóc
kellett, míg a
jobb módúak
otthonát a sokkal
drágább
gyertyák fénye
„ragyogta” be,
s a gyertyaöntő mindenkor
köztiszteletben
álló mesterember volt. Többek között ezzel foglalkozott
Komáromban
Lehár Ferenc
apósa is. Az
utcákon csend
és sötétség honolt, amelyet
ritkán tört meg
kutyaugatás,
vagy a bakterok elnyújtott
kiáltása: „Hallja minden háznak ura, éjfélt
ütött már az óra, tűzre, vízre
vigyázzatok, le ne égjen a há-

lámpást venni a kezébe, míg a
jobb módú polgár előtt szolgája világította be az utat.
Az utcai közvilágítás egyidejű a tizenkilencedik századdal, Londonban például már
1806-ben megjelentek az első
utcai gázlámpák, amelyek az
1815-ben odalátogató Széchenyire nagy benyomást tettek.
Pest-Budán egy évvel később,
1816-ban gyulladt meg az első
utcai gázlámpa fénye. Komáromban majdnem egy évszázadra volt szükség ahhoz, hogy
bevezessék az utcai gázvilágítást. Mivel ehhez világítógáz
kellett, erre csak 1901-től nyílt
lehetőség, amikor a város akkori külterületén, a Tehénállás
téren felépült a gázgyár. Ám
amíg az elhatározást tettek követték, a beruházás gazdaságos
voltának is utána kellett számolni, miszerint a világítógáz
előállítása csak akkor volt kifizetődő, amennyiben legalább
háromszáz fogyasztó napi
átlagban 6-10 ezer köbméter
gázt igényelt. Nos, amint azt
a példa is bizonyítja, Komáromban ez a fogyasztási igény
megvolt, s így felépült a város
egyik büszkesége, a gázgyár.

mas hengerekben tárolták, s
azokból áramlott fokozatosan a
vezetékekbe.
Az utcai gázvilágítással egy új
foglalkozás is „keletkezett”,
mégpedig a lámpagyújtóé.
Gyermekkoromban esténként
gyakran irigykedve figyeltük
a „lámpás embert”, amint komótosan végigballag a belvárosi utcákon, s miközben
meg-megáll a kandelábereknél,
hosszú póznájának a végével
megnyitotta a gázvezeték kallantyúját, és ugyancsak a póznája végén lévő égő kanócával
lángra lobbantotta a kiáramló
gázt. ... És lőn világosság! Pirkadatkor ismét végig kellett
járnia útvonalát, hogy elzárja a
kis gázcsapot.
S hogy ki volt ez az ember, aki
hivatásánál fogva esténként
némi világosságot teremtett a
komáromi utcákon?
Bilkó János még 1920-ban állt
munkába a gázgyárban, s akkor
még bizonyára nem sejtette,
hogy annak dolgozójaként éli
le életét. Attól kezdve ugyanis
egészen 1956 őszéig ő kezelte
az utcai közvilágítás gázlámpáit. Abban az évben, amikor
munkába állt, még 380 gázlámpa világított Komáromban, ám
1929-től, amikor megjelentek
az utcákon a kényelmesebb,
olcsóbb és nagyobb fényteljesítményt adó villanyra működő lámpatestek, a gázlámpák
száma már jelentősen csökkent, s így 1937-ben
munkatársával, Prasek
Lajossal együtt már
mindössze 130 gázlámpára felügyeltek. Bár
a
lámpagyújtogató
munkaköre első hallásra könnyűnek és
mai szemmel romantikusnak tűnik, nem
volt könnyű feladat.
Elsősorban
hajnalok hajnalán kellett
felkelnie,
hiszen
nyáron már fél kettőkor ébresztő volt,
hogy időben elzárja a gondjaira bízott
gázlámpákat. Igaz,
ha ezzel a feladatával
végzett, otthon még
pihenhetett is egy
kicsit, míg munkába
nem kellett mennie,
mert feladatköre nem mentesítette az alól, hogy napi öt
órát a gázgyárban kellett dolgoznia. Telente már fél négy
óra tájban, nyaranta viszont
fél kilenckor ismét útra kelt
otthonából, hogy bejárja az
útvonalát, s ez alkalommal
meggyújtsa a lámpákat. Míg
a hajnali körútját olykor fél
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zatok!” A polgárok vagyonbiztonsága felett őrködő éjjeliőrök
egyik kezükben dárdaszerű
botot, a másikban pedig afféle
viharlámpát tartva, ködmönükbe burkolózva szentjánosbogárként bóklásztak a sötét
utcákon. S ha valakinek éjnek
idején halaszthatatlan dolga
akadt, maga is kénytelen volt

A későbbiekben a gázvezetékhálózat is egyre bővült, a jobb
háztartásokban már megjelentek az első gáztűzhelyek, az utcákon pedig a díszes öntöttvas
kandeláberek. A világítógázt
kőszén izzítása révén állították
elő, amiből a gázon kívül nagy
fűtőértékű kokszot is nyertek.
A kitermelt világítógázt hatal-

óra alatt is bejárta, az esti foglalatossága – minden rutinja
ellenére – háromszor annyi időt
vett igénybe. A lámpaoltogatás
terén már olyan nagy gyakorlatra tett szert, hogy kampós
botjával akár a bicikliről is képes volt elzárni a
gázcsap rézből készült fülét. Este aztán a bicikli otthon
maradt, gyalogszerrel indult körútjára kétméteres
botjával, ennek a
végén egy kétdecis
doboz volt elhelyezve, amelyben
spiritusszal kevert
petróleum
volt.
Ezt az égő keveréket a leggonoszabb
szándékú szél sem
volt képes eloltani.
A feladat és a napi
kétszeri nyolckilométeres út megtétele nem volt
könnyű
feladat,
arról már nem is
szólva, hogy ha a
munkatársa megbetegedett, az ő városrészén is
neki kellett helytállnia. Ha ma
egy elektromos utcai lámpatest
hosszabb ideig nem világít,
keveseknek okoz fejfájást, ám
amennyiben évtizedekkel ezelőtt valamelyik gázkandeláber
nem világított, másnap már sok
volt a kritikus hang.
Hatvan évvel ezelőtt, 1956 októberében, a magyar forradalom és szabadságharc idején a
komáromi nyilvánosság tartós
figyelme is a magyarországi

történésekre irányult, s így kevesen vették észre, hogy a belvárosi utcák utolsó gázlámpái
is véglegesen kialudtak. Azóta
napjainkig az izzók és a sárga
fényű nátriumlámpák uralták a
komáromi közvilágítást, ám –

3.

4.

ha minden igaz – azok is hamarosan átadják helyüket a takarékos LED-égőknek. Az örökös
változás a világ rendje....
NÉMETH ISTVÁN
(A szerző felvételei)
1. A fény vonzásában....
2. Komáromi éjszaka a huszadik század elején
3. Bilkó János, az utolsó komáromi lámpagyújtogató
4. Gázlámpa a Nádor utca
sarkán
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A gyerekek múzeumpedagógusok
segítségével készültek a karácsonyra

Új városrész
épülhet Gadócon
Már a látványtervek is elkészültek a volt mezőgazdasági szakközépiskola évek
óta kihasználatlan területén
SOHO PARK néven felépülő új városrészről.
Modern lakóházak épülnének zöldövezettel, problémamentes
parkolással,
játszóterekkel, a megfelelő
infrastruktúrával, kellő közelségben a városhoz. A tervezők célja olyan igényes lakóövezet kialakítása, amely
jelenleg nincs Komáromban.
Az új negyed beléptetőrendszerrel ellátott övezet lesz,
teljes biztonságot nyújtva
lakóinak, akik családi házakban, illetve átlagon felüli
lakótömbökben laknának. A
SOHO PARK projektje új
szintre emelheti a modern
lakóövezet fogalmát Komáromban.

A Duna Menti Múzeum dolgozói idén első ízben rendezték meg azt a nyilvános foglalkozást,
amelyen a múzeum munkatársai játékos módon magyarázták el a gyerekeknek (és a velük
lelkesen barkácsoló szülőknek) a karácsonyfadíszítés történetét. Jančár Mónika vezetésével és
irányításával mindenki megtalálta a kedvére valót, hiszen nemcsak adventi koszorúkat készítettek a gyerekek, hanem karácsonyi lámpásokat, retro képeslapokat és akár karácsonyfadíszként is használható gipszfigurákat. A kínálatból természetesen nem maradhatott el a mézeskalácsdíszítés sem. A szülők gyerekeikkel együtt festettek, ragasztottak, vágtak – és mindeközben
hihetetlenül szép alkotások születtek. A gyerekek körében olyan nagy érdeklődést váltott ki a
közös munka, hogy amikor haza kellett menniük, néhányuknál eltört a mécses.

Felavatták gróf Batthyány Lajos
miniszterelnök szobrát

Már hagyománnyá vált, hogy minden év december 16-án, Kós
Károly, a neves építész születésnapján a komáromi Európaudvar szoborparkját újabb alkotással gazdagítják. Idén az első
magyar felelős kormány miniszterelnökének, gróf németújvári
Batthyány Lajosnak a szobrát adták át, amely Benedek György
szobrászművész alkotása. Az avatáson Prokai Gábor művészettörténész méltatásában elmondta, a
szoborpark és a szobrok állítása
az emlékezet megőrzésének fontos része. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei
– Széchenyi István és Kossuth
Lajos – mellett Batthyány Lajos
egész alakos bronzszobrát a közeljövőben Görgey Artúr szobra
követi majd.

Életünk és ételünk

Miközben egyre nő a daganatos megbetegedésben szenvedők
száma, szinte naponta reppen fel a hír forgalomban lévő rákkeltő élelmiszerekről, játékokról, ruházatról. Az ember számára már szinte követhetetlen, mit is ajánlott fogyasztania,
viselnie. Így az ünnepeket megelőzően nemcsak az emberek
vásárlási kedve, hanem az üzletek polcain végzett hivatalos
ellenőrzések száma is megnő, s általában kiderül, hogy ezek
bizony nem hiábavalóak.
Az élelmiszer-felügyelet el- lenül a tojáson található SK
lenőrei az elmúlt két hónapban jelzésről ismerhetünk fel, mifőleg azokra a legkeresettebb vel a csomagolás megtévesztő
élelmiszerekre összpontosítot- lehet. Az étolajak tekintetében
tak, melyek a leggyakrabban az ukrán étolaj fogyasztásától
kerülnek a vásárlók kosarába. óvnak, mivel rákkeltő anyaIlyenek a méz, a gyümölcs, a gokat tartalmazó ukrán eredezöldség, a tojás, az olaj és a ká- tű olajat találtak, ezeket ki is
poszta, az ellenőrök elsősorban vonták a forgalomból. A káezeket vizsgálták. Közzétett poszta (melyből tavaly a felét
adataik szerint idén kevesebb visszavonták a polcokról) és a
hiányosságot
tapasztaltak, méz esetében nem bukkantak
mint korábban, viszont több komolyabb hiányosságokra.
problémás élelmiszerrel is ta- Rosszabb a helyzet a zöldsélálkoztak, melyek vásárlásakor gekkel és a gyümölcsökkel,
érdemes jobban odafigyel- ezek csaknem egyharmada
nünk. Ilyen „örökzöld” a tojás, nem felelt meg a minőségi kömelyből ezúttal is találtak szal- vetelményeknek, főleg a paramonellával fertőzöttet, ezeket dicsom, az alma és a burgonya
természetesen ki is vonták a minőségével akadtak gondok.
forgalomból és azt javasolják, A szakemberek továbbra is
hogy kizárólag hazai tojást óvnak az olcsó, kétes eredetű
vásároljunk, melyet a közvet- termékek fogyasztásától.

Brutális gyilkosság áldozata lett a fiatal gútai vállalkozó

Hiába várták a munkahelyén

– Éreztem, hogy valami baj van. Soha nem történt meg, hogy nem az elsők között
érkezett volna be a telepre, vagy hogy ne vegye fel a telefonját – mesélte kisírt szemmel a nővére. – Ennek a fuvarozási cégnek ő volt a tulajdonosa, de ha kellett, beült a
volán mögé és rótta a kilométereket. Korábban Gúta környékéről mi szállítottuk az
ingázókat a Nokia komáromi üzemébe, most a győri ipartelepre. Minden hajnalban
ellenőriztük a járműveket, elosztottuk az útirányt. Pénteken Peti nem jött, többször
is hívtam telefonon, de nem jelentkezett. Egyik kollégámmal elmentünk a házához és
rögtön tudtam, hogy nagy a baj, mert az ajtó be volt nyomva. A lakásba belépve megláttuk, ahogy a véres ágyneműk között ott feküdt a testvérem. Azonnal hívtam a gyorsmentőszolgálatot és a rendőrséget.
A rendőrök a helyszínre érve
azonnal megállapították, hogy
súlyos bűncselekmény történt, a 40 éves vállalkozót egy
tarkó- és egy hátlövés érte. A
rendőrök az előzetes orvosi
látlelet után azonnal biztosították a ház környékét, s mivel
különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságról volt szó,
értesítették a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséget (NAKA),
ugyanis ilyen esetekben ez a

szerv hivatott a nyomozás irányítására és a helyszínelésre.
A rendőrség szigorú intézkedéseket hozott, még a családtagok sem léphettek be a
házba. Viszonylag későn, a
kora délutáni órákban kezdte
el munkáját a NAKA kerületi egysége, amely a felújított
családi házban minden lehetséges nyomot rögzített. Az
előzetes feltételezések és a
helyszínen rögzített nyomok

Iszonyú kínokat élhetett át

December 13-án délelőtt egy férfi fejjel lefelé lógó holttestére bukkantak Komáromban,
a volt villanytelep melletti kerítésen. A rendőrséghez 11 órakor érkezett a bejelentés. A
helyszínre érkező nyomozók megállapították, hogy az 52 éves H. Ferencről van szó, aki a
közeli Unimo-bódé lakója volt.
A szerencsétlen férfi feltehetően át akart mászni a szomszédos telekre, ám az egyik lábával beakadt a drótkerítésbe,
a másikkal pedig a bokrokba,
így nem tudott szabadulni, ráadásul fejjel lefelé lógott.
A szakorvosi vélemény szerint a tartós fejjel lefelé lógás végzetes hatással lehet a
szervezetre. Ennek oka, hogy
a vér az agyból nem tud megfelelően visszajutni a szívhez.
Ebből adódóan a koponya zárt
üregében megnő a nyomás,

ami az agyat egy idő után a
gerincvelő irányába préseli.
A koponya-gerinc kapcsolat,
vagyis az öreglyuk nyilván
túl szűk ahhoz, hogy azon
átférjen az agy, így a kisagy
alsó része összeszorítja az
agytörzset. Ennek következménye a légzésleállás, a keringés összeomlása, majd a
halál beállta. Ezt megelőzően
a magas koponyaűri nyomás
miatt a szerencsétlen áldozatnak iszonyatos fejfájása van
és képtelen izomzatát felhasz-

Nemzeti parkká nyilváníthatják
a Duna menti övezeteket
A környezetvédők
már régóta szorgalmazzák a Duna
Menti
Nemzeti
Park létrehozását,
s az ügyben előrelépést jelent, hogy
leghamarabb két év
múlva az említett
területtel bővülhet
a szlovákiai nemzeti parkok listája.
A tervek szerint a Duna Menti Nemzeti
Park mintegy huszonötezer hektárnyi területet foglalna magába a Duna és a Morva folyó összefolyásától egészen a Duna
és az Ipoly összefolyásáig. Területe Pozsony, Nagyszombat és Nyitra megye déli

alapján nagy valószínűséggel bérgyilkos, illetve bérgyilkosok végeztek a férfival.
A fejét ért lövedék az áldozat
homlokán jött ki, s azonnali
halált okozott. A második lövés a hátán érte, a golyót ballisztikusok vizsgálják. A nyomozók szerint Péter gyilkosai
hangtompítós fegyvert használhattak, illetve a szigetelt
ház ablakai elnyomhatták a
lövés zaját, ezért nem figyelt

részén húzódna, egységesítve a Pozsony
környékén,
a
Kis-Duna
mentén
és
az Alsó-Vág
partjánál található ártéri erdők védelmét,
melyek jelenleg felaprózott
tájvédelmi
körzetek. Új területek védetté nyilvánításával nem számolnak, csak a már meglévő
védett körzetek tájvédelmi felügyeletének
központosításával, még hatékonyabbá
téve ezáltal a dunai régióban található értékes biotópok és madárfajok védelmét. A

nemzeti parkok területén egyébként hármas szintre emelkedik (az öt különböző
természetvédelmi fokozat közül) a védelem, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy
az adott területen tilos letérni a kijelölt
turistaösvényről, nem szabad táborozni,
hegyet mászni, tömeges sportrendezvényt
szervezni, vadászni, zajt kelteni, növényeket gyűjteni, nem őshonos növényfajtákat
telepíteni és bányászati tevékenységet
folytatni. A Duna menti övezetek nemzeti
parkká történő nyilvánításától a páratlanul
értékes terület hatékonyabb védelme mellett az erdőgazdálkodás és a környezetvédelem összehangolását, és az idegenforgalom, a turizmus fellendítését várják.
Az elképzelést a szaktárca is támogatja,
de még nem bólintott rá az újabb nemzeti
park létrehozására.

nálva menekülni szorult helyzetéből.
Az ügy kivizsgálásával megbízott nyomozó emberölés
vétsége ügyében kezdeményezett vizsgálatot.

fel rá senki. A nyomozók azonnal elkezdték a szomszédok
kihallgatását. Valamennyien
csendes, vidám, kiegyensúlyozott és rendkívül szolgálakész férfiként jellemezték
Molnár Pétert és mindannyiukat megdöbbentette a gyilkosság híre. A kihallgatások során
elmondták, hogy nem hallottak semmit és furcsa mozgást,
gépjárművet sem észleltek a
hajnali órákban.
A rendőrség feltételezése szerint több szálon kell a nyomozást folytatniuk, hiszen előfordulhat, hogy a leszámolásra
azért került sor, hogy más vehesse át a cég tevékenységét,
illetve egyes vélemények szerint a férfi pénzt is kölcsönzött. Persze, ahogyan az Gútán
szokás, elindultak a pletykák,
a „jól értesültek” terjeszteni
kezdték elméleteiket. Még
csütörtökön este a NAKA
a műszaki laboratóriumába
szállíttatta át a vállalkozó személygépkocsiját, hogy az ott
fellelhető esetleges biológiai
nyomokat is biztosíthassa.
Péter évekkel ezelőtt elvált,
de a fiával szoros kapcsolatot tartott, a fiú gyakran aludt
nála. Elgondolni is rossz, mi
lett volna akkor, ha épp ott tartózkodik, amikor a gyilkosok
betörtek a házba…
-ml-
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Romlik a hazai diákok teljesítménye

Nesze
semmi …

Körülbelül ennyit ér az a Robert Fico
megállapítása szerint „nagyon komoly”
politikai nyilatkozat, melyet a parlament
a kormány javaslatára elfogadott, elítélve
ifjabb Michal Kováč elrablását és az ügy
kivizsgálását gátló elhíresült Mečiar-féle
amnesztiákat. Ez ugyanis simán elítélést
jelent, nem eltörlést, azt ugyanis szinte
biztos, hogy a Smer és az SNS képviselői
nem fogják megszavazni, márpedig így
nem jön össze a szükséges kétharmados
többség. A Smer szerint az amnesztiák
ugyan erkölcstelenek, de eltörölhetetlenek. Andrej Danko, az SNS elnöke szerint
a volt elnök fiának elrablása és Robert
Remiáš meggyilkolása ugyan „sötét folt”,
ám a parlament nem léphet az ügyben.
Szomorú tény, hogy az elmúlt húsz évben
nem kevesebbszer, mint nyolcszor próbálkoztak a parlamentben annak a szégyenletes amnesztiának az eltörlésével, aminek
köszönhetően a kilencvenes évek legsötétebb politikai bűntetteinek szereplői azóta
is büntetlenek maradtak és zavartalanul
élhetik életüket. Ez (is) Szlovákia…

Főleg a szövegértéssel akadnak gondjai a szlovákiai tanulóifjúságnak, erről tanúskodnak
a nemzetközi mérési teszt (PISA) eredményei. Az OECD-országok átlagánál gyengébb
eredmények születtek a matematika és a természettudományok terén is.

Még a karácsonyi ünnepek előtt átadják a bátorkeszi Gáspár Péter szobrát Komáromban, amely
a valamikori MATESZ létrehozóinak állít emléket. A szobor központi alakja az Aranyember
főhősét idézi fel. A darab a színház első bemutatójára emlékeztet.
Jakab István felvétele.

A visegrádi négyek közül is a
leggyengébbeknek minősültek
a szlovákiai diákok. A háromévente végzett felmérés, melybe 6 320 hazai 15 éves diák
kapcsolódott be, azt vizsgálja,
hogy a tanulók miként tudják
felhasználni megszerzett tudásukat, azaz logikus és kritikai
gondolkodást, problémamegoldó képességet követel tőlük. A
gyengébb teljesítmény sajnos a
gimnáziumok tanulóira is vonatkozik. Sajnálatos módon a
szövegértéssel minden egyes
iskolatípusnál baj van és folyamatosan csökken a kiugró teljesítményt nyújtó tanulók száma
is. Ugyancsak elgondolkodtató,
hogy szinte alig mutatkozik különbség a négy- és nyolcéves
gimnáziumok tanulóinak teljesítménye között, holott a nyolc-

éves gimnáziumok feladata éppen a tehetséges diákok képzése
lenne. A szakértők szerint egy-

A romló eredmények okai minden bizonnyal az oktatásügy
helyzetében, a pedagógusok

re nő azon gyermekek száma,
akik nem képesek megérteni az
olvasottakat.

társadalmi
megbecsülésének
hiányában, s a következetlen
reformban keresendők.

Varázslatos Ligúria és egy csipetnyi francia Riviéra
Több mint egy évtizedig hódoltunk Görögországnak, de mióta megismertük Európa
„csizmáját”, Olaszországot, kénytelenek vagyunk minden évben visszatérni, újabb és
újabb helyeket felfedezni. Itália építészeti remekeivel, felülmúlhatatlan értékű műemlékeivel egyszerűen lenyűgöz.
Budapestről indultunk el úticélunk, Imperia felé.
Estére már a város legismertebb szállodájában,
a Hotel Robiniában csomagoltuk ki bőröndjeinket. Itt 6 éjszakát töltöttünk, a személyzet végtelenül kedves emberekből állt, akik reggelivel és
egész napos kalandozásunk után finom vacsorával vártak.
Mivel másnap esőre ébredtünk, így idegenvezetőnk megcserélte úticélunkat, nem a tengerparton „napoztunk”, hanem megtekintettük a
Ligúria tartomány legelbűvölőbb városait, köztük a festői szépségű kisvárost, Cervót. A 17-18.
században barokk stílusban épült San Giovanni
Battista-templom lépcsőiről remek kilátás nyílt
a tengerre. Élveztük a városka sikátorait, hangulatos utcáit.
Rövid itt-tartózkodás után Ventimiglia közelében a híres, 18 hektáros Hanbury botanikus kert
csodálatos növényzetében, virágjaiban gyönyörködtünk. Sir Thomas Hanbury angol üzletember
és kertész szecessziós stílusban épült villája, a
La Mortola körül elterülő botanikus kert a legnagyobb Olaszországban, de Európában is rangosnak számít. 2006-ban az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította.

A dolceacquai Castello Doria-templom
Utunkat az Imperia tartomány egyik legfestőibb
középkori városkájában, Dolceacquában fejeztük be. A Castello Doria-templom, a kiszáradó
Nervia folyó felett díszelgő szamárhátíves középkori kőhídja, a vár és a falához épített házak,
a sikátorok nemcsak a francia impresszionista
festőt, Monet-t varázsolták el, de bennünk is felejthetetlen élményt hagytak.
Másnap már csodálatosan ragyogott a nap, s
autóbuszunk a francia Riviéra legszebb városai
felé repített bennünket. Délelőtt Cannes-ban álltunk meg. A világhírű üdülőhely a nemzetközi
filmfesztivál otthona. A tengerparton elhaladva
számtalan jachtban gyönyörködtünk. A város
finom fövenyes strandja, a híres, pálmafákkal
szegélyezett Croisette körúttal, s az előkelő
palotákkal fontos turisztikai vonzerőt jelent. A
fesztiválpalota lépcsőit vörös szőnyeg borította,
ismét rangos verseny volt, a Cannes Lions nemzetközi reklámfesztivál.
A lépcsőktől nem messze híres színészek, rendezők kézlenyomatának „panteon”-ja következett.
Innen elköszönve csodálatos sziklás tengerszakaszok mellett érkeztünk a Cote d’ Azur, a francia
Riviéra fővárosába, Nizzába, a fények, színek,
ízek városába. Forgalmas reptere mélyen belenyúlik a tengerbe. Kivételes mikroklímája, sajátos fényei, hangulatos piacai, óvárosa és ortodox

temploma mindig vonzotta a festőket, a turistákat.
Már késő délután érkeztünk Antibesbe, ahol
megtekintettük az erődítményt, a katedrálist, a
Picasso Múzeumot, a Prátert. Lenyűgözően hitelesek voltak köztéri szobrai, amelyek a kisportolt emberi test szépségét hirdették.
A sűrű program lehetetlenné tette, hogy még aznap Monte Carlóba is eljussunk, így a következő
napot itt kezdtük.
Monte Carlo Monacóban található, amely külön köztársaság Franciaországon belül. A világ
egyik legdrágább helyszíne, a világ második legkisebb állama, a fényűzés szimbóluma. Monaco
a 13. században (1297) keletkezett, amikor Francois Grimaldi ferences szerzetesnek álcázott katonáival elfoglalta a várat, azóta a Grimaldik az
ország uralkodói. Az államalapító szobra a 13.
században épült Hercegi Palota jobb oldalát díszíti.
A főbejárat két oldalán a hercegi család címerének színeivel díszített őrbódék állnak a testőrök
számára. Mindennap délben megtekinthetjük a
látványos őrségváltást, ami most sajnos időhiány
miatt elmaradt.
A Palota egy nagy komplexum, megtekintettük
a muzeális értékű lakosztályokat,
legfontosabb helyiségét, a trónteremet, amely a Grimaldi hercegek dicsőségét hirdeti.
Feledhetetlen volt a Saint Nicholas Cathedral, ahol a tragikusan
elhunyt világhírű színésznő, Grace Kelly (Gratia Patricia) kötött
házasságot Monaco uralkodójával, Rainier herceggel. Földi maradványai is ebben a templomban
nyugszanak, s az utókor állandóan friss virággal emlékszik rá.
Sajnálatos módon a 19. században épült Ocenográfiai Múzeumba sem jutottunk el, de sétánk
alatt számtalan palotában, csodálatos építményekben gyönyörködtünk. Ilyen volt többek között a Hercegi Palotával szemben található festői szépségű Palace
du Palais is.
Láttuk a Monte Carlo
Casinót is, a Royal Hotelt, valamint a Forma 1
versenyek színhelyét.
Franciaországi körutunkat Mentonnal zártuk.
Menton a legelső francia
város Olaszország felől.
Zöldellő buja parkjai,
csodálatos múlt századi
épületei, a város főtere,
öreg házai, a város felett
őrködő, messziről látható temploma, lenyűgöző
tengerpartja feledhetetlen.
San Remo Olaszország
legnyugatibb tengerparti
városa, a „virágos Riviéra” (Riviera dei Fiori) központja. Keletkezése a
római korba nyúlik vissza. Csodálatosak virágjai, parkjai, kertjei. Láttuk az Ariston színházat
is, a táncdalfesztiválok színhelyét. Az óvárosi
(La Pigna) séta után napunkat szálláshelyünkön,
Impériában fejeztük be, ahol megtekintettük az

Oliva Múzeumot, s betekintést kaptunk az olivaolaj készítésébe.
Imperia a Ligúria tartomány (amelyben 91 ala
gutat számoltunk meg) Imperia megyéjének
székhelye. Nem csak az olivaolaj-készítésről,
tésztagyáráról is híres.
Az ötödik napon szabad program volt, pihenés
a tengerparton. Csodás a Ligúr-tenger (amelyet
olasz Riviérának is neveznek) selymes, forró a
homokja, de kristálytiszta tengere jéghideg volt.

A milánói dóm
A hatodik napunk is szabad programmal indult.
A városban éppen piacnap volt, a sátrak végtelensége kígyózott az utcákon. Mi itt nem töltöttünk hosszabb időt, inkább a monumentális
Porto Maurizio (Szent Mór-székesegyház) épületében gyönyörködtünk.
Itt is megtaláltuk Garibaldi szobrát, és szép volt
a neogót Ave Maria Stella-templom is.
Délután hajóra szálltunk, s a 4-5 órás hajókázás
alatt láttuk az egyik lakatlan szigetet, amely a
sirályok, kormoránok és fecskék költőhelye.
Lehetőségünk volt a nyílt tengerben is úszni.
Az utolsó előtti napunkat Olaszország hatodik legnagyobb városában, a régió székhelyén,
Genovában töltöttük. Mi már többször voltunk
itt átutazóban, de a tengerparti hajómúzeumtól
messzebb nem jutottunk. Most volt alkalmunk
megismerni a város lenyűgözően szép épületeit. Lépten-nyomon reneszánsz, barokk, klas�szicista stílusban épült palotákkal találkoztunk
a Le Strade Nuove-n, amely 2006 óta aVilág-

örökség része. A város Kolumbusz Kristóf és
Niccolo Paganini szülőhelye. Egykor virágzó
tengeri nagyhatalom volt.
Különösen vibráló, élettel teli város. Hetvenhat
méteres világítótornya, hatalmas kikötője, Garibaldi szobra (mely majd mindegyik olasz város-

ban megtalálható), a Piazza San Mateo gótikus
temploma gyönyörű rózsaablakával, a csíkos
San Lorenzo-katedrális (amely a siennaihoz hasonló), a régi városkapu (Porta Soprana),… és
még hosszan sorolhatnám a látnivalókat.
Délután már Milánóban szálltunk ki az autóbuszból, amely az ország második legnagyobb
városa, Lombardia régió székhelye, az ország
legnagyobb ipari központja. Világhírét manapság divatházainak, operaházának (Scala), gótikus, csupa kőcsipke
dómjának, a Santa
Maria delle Grazietemplomának
köszönheti, amelyben
Leonardo da Vinci
híres festménye, Az
utolsó vacsora található. A világhírű
Scalával
szemben
áll Leonardo monumentális szobra. Figyelemreméltóak a
város szökőkútjai is.
A világhírű dóm előtt
található tér II. Viktor Emánuel lovas
szobrával (1896), s
oldalában a Galleria
Vittorio Emanuele II.
passzázs, keresztalapú vásárcsarnok, amely Nápolyt juttatja az ember eszébe.
A város büszkesége a milánói dóm, az olasz gótika egyik mesterműve. Olaszország második
legnagyobb temploma a római Szent Péter-bazilika után. Helyén már a 4. században állt bazilika, de a mai épületet a 14. században Galeazzo
Visconti herceg utasítására kezdték el építeni.
Az építkezés több évszázadon keresztül folyt, s
csak a 20. század elején fejezték be.
Utolsó éjszakánkat a Veronától pár kilométerre
található Negrar város pompás Hotel San Vitojában töltöttük.
A bőséges reggeli után a Veneto regió egyik
legfontosabb településére, Veronába, a síron
túl is tartó örök szerelem városába utaztunk,
mely Shakespeare Rómeóját és Júliáját juttatja
eszünkbe. Mi is megtekintettük Júlia erkélyét
a belső udvarban, megérintettük Júlia szobrát,
amely romantikus helyként szolgál.
Kellemes volt végigsétálni a főtéren, ahol festők kínálták alkotásaikat. Jó volt
a nagy melegben
felfrissülni egyegy kellemes gyümölcslével, fagylalttal.
Az Adige folyó
partján
fekvő
Verona 2000 óta
a
Világörökség
része. Pártázott
reneszánsz erődítménye városkapuival, reneszánsz,
barokk épületei,
nyíló magnóliafái,
a római korból
megmaradt Arénája (a Colosseum után az egyik legismertebb
amfiteátruma), ahol nyaranta operaelőadásokat
tartanak, lenyűgöző látványt nyújtott.
Verona megtekintésével vettünk búcsút a csodálatos Olaszhontól.
Dr. Egriné dr. T. Szonja

Csökkenő preferenciák, sokasodó ígéretek

Az elmúlt hetekben nyilvánosságra
hozott közvélemény-kutatási eredmények szerint folyamatosan csökken a Smer-SD támogatottsága.

Észlelték ezt a párt vezetői is, amit
egyértelműen alátámaszt egyrészt a
kormányfő megváltozott, romákat
fenyegető retorikája, de a legutóbb
beharangozott, maximális prioritást
élvező ötfajta szociális intézkedés
januártól várható bevezetése is.
Elsőként a minimálbér minden
rendszert nélkülöző emelését kell
megemlíteni, amely gondot okoz
majd a munkáltatóknak, akik eddig
sem fogadták kitörő örömmel az
ad hoc béremeléseket, mivel ezekre nem tudtak időben felkészülni.
Az Európai Szociális Charta ajánlása szerint a minimálbér nagyságának el kellene érnie az előző év
átlagkeresetének az 50%-át, s ezt
egyébként az MKP már a 2016os programjában is szorgalmazta.

Amennyiben ezen ajánlás alapján
kerülne meghatározásra a minimálbér összege, a munkáltatók is
fel tudnának készülni az emelésre,
és kiadásaikat is eszerint tudnák tervezni. Az
átlagkereset az elmúlt 5
évben összesen 95 €-val
emelkedett, tehát ha az
előrejelzések
szerint
2016-ban elérné is a 900
€-t, ennek fele 450 € lesz.
A kormányfő 500 €-s minimálbérígérete szinte biztos, hogy
üres ígéret marad.
Szlovákia lakossága egyre öregszik, kevés a gyerek, kevés a családtámogató, hatékony intézkedés.
Ezért az anyasági hozzájárulás
98%-ra történő emelését csak üdvözölni tudjuk, ám jobban örültünk
volna, ha az MKP által javasolt és
támogatott 100%-ot kaphatnák meg
azok a szülők, akik munkaviszonyból lépnek anyasági szabadságra.
Az ún. régi nyugdíjasok számára
is van ígéret a kormányfő részéről,
átlagosan 50 €-s emelést kaphatnának, az intézkedés szépséghibája
csupán annyi, hogy csak 2018-tól,
és egyelőre ismeretlen a kiszámítás
módja.
A munkanélkülieket nem örvendez-

Feketén készülődött a karácsony. Reggel óta szü-

net nélkül csorgott az eső, s a kisváros csatakos utcáin hideg köd
tapadt a házfalakhoz. Az emberek föltűrt gallérral, morcosan siettek, s ázott, ócska ruháikban még soványabbaknak és éhesebbeknek látszottak, mint máskor.
A rendőrség épületében rosszkedvű homály uralkodott. A főnök
indulatosan csapkodta az ajtókat egész nap, s az írnok behúzott
nyakkal hajolt az asztala fölé, csak lopva mert néha a faliórára
pislogni. Iszonyú lassan mászott az idő.
Öt perccel négy előtt a főnök kilépett a belső irodából. Kabát volt
rajta és kalap.
– Kimegyek levegőzni, Krájnik – mordult rá az írnokra. – ha ötig
nem jövök vissza, hazamehet. Jelentés?
A sovány írnok buzgó igyekezettel szökött fel székéről.
– Semmi fontos főnök úr. Az öreg Garami két hete nem jelentkezett...
A hatalmas rendőrfőnök hangja úgy csattant a nyaka közé, mint
a mennydörgés.
– És ezt csak most jelenti? Behozatni a vén bitangot! Büntetőcellába vele! Tán azt hiszi a vén semmirevaló, hogy amiért törvényszéki bíró volt annak idején, most nem kell engedelmeskedjék
a törvénynek? Majd megtanítjuk! Ahelyett, hogy hálás lenne,
amiért kiengedték a munkatáborból, s megúszta annyival, hogy
hetenként egyszer jelentkeznie kell!
Most már az is sok neki! Mihelyt bejön
a járőr, küldje ki utána! Érti?
– Igenis – hebegte az írnok, s a főnök
haragtól fújtatva kidübörgött az irodából. Az ajtót döngve csapta be maga
után.
Kint esett az eső. A hatalmas úr föltűrte kabátján a gallért, s lassú léptekkel
megindult az utcán. A ködszagú, nyirkos levegő jólesett, s ahogy zsebre dugott kezekkel, maga elé bámulva haladt,
megpróbált nem gondolni semmire.
Arra sem, hogy karácsony van. A múltra sem. Semmire. De a léptei súlyosak
voltak, s vállait valami nyomta láthatatlanul.
Ázott kis olcsó ruhában sovány leányka haladt előtte az utcán, vállán karácsonyfát cipelt. Alig lehetett több tíz esztendősnél. Nagy
volt számára a fenyő, s nehéz, alig vonszolta magát alatta. Harisnyátlan, vörösre fázott lábán nagy elnyűtt munkásbakancsot viselt.
Időnként megállt, letette a fát, és kékre fagyott kezeit szájához
emelte. A rendőrfőnök lassan utolérte, és megállt mellette.
– Kinek viszed azt a fát? – kérdezte haragosan.
A leányka ijedt szemekkel nézett föl reá. Szemei kékek voltak
és nagyok.
– Haza, nagyapóhoz – rebegte félénken. – Nagyapó beteg. A
temető szélén vágtam. Nem szabad?
– Miért ne lenne szabad... – morogta a főnök bosszúsan.
Valami furcsa, megmagyarázhatatlan érzés fogta el, ahogy azokba a kék szemekbe nézett.
– Hol laktok?
–A Rigó utcában.
A hatalmas ember körülnézett. Üres volt az utca, és félig már
sötét. Hirtelen lehajolt és megmarkolta a fát.
– Majd én viszem – dünnyögte valami furcsa szégyenkezéssel a
hangjában. – Nehéz neked.
A kislány ámulva nézett föl reá, a szeme ragyogott.
– Milyen jó ember maga!
– Gyere! – morogta a főnök és megindult a Rigó utca felé, vállán
a fenyővel. Szó nem esett közöttük egész úton. Egy ház előtt a
leányka megállt.
– Itt lakunk – mondta. – Hátul...
A főnök is megállt, és a fenyőt letette maga mellé a falnak támasztva. Szótlanul nézték egymást egy pillanatig.
– Köszönöm, hogy olyan jó volt... – kezdte a leányka bizonytalanul, de a rendőrfőnök legyintett. Szinte gorombán mondta: – Ne
köszönj semmit. Csak emlékeztettél valakire, ennyi az egész. Nekem is volt egyszer egy kislányom, olyan, mint te...

tette meg a kormányfő, mivel a foglalkoztatási törvény készülő módosításának értelmében többek között
szigorítják a nyilvántartás feltételeit, miszerint aki ismételten, egy
hónapon belül, önszántából mond
fel a munkahivatal által közvetített
munkahelyen, 6 hónapig nem kerülhet nyilvántartásba. Szigorítják
a nyilvántartott munkanélküliek kereseti lehetőségeit, a segélyen lévők
nem dolgozhatnak majd, 40 napra
csökken a megbízásra dolgozók
számára engedélyezett óraszám, és
még több megszorítást is terveznek.
A foglalkoztatási
törvény módosítása
a jövő évre várható.
Az ápolói hozzájárulás a családtagokat gondozók
esetében a kormányfő
ígéretei
szerint 2020-ra érheti el a minimálbér
nettó összegét. Ha
figyelembe ves�szük, hogy a megyei és helyi működtetésű szociális intézményekben
kevés a hely, a magánfenntartású intézmények a nagy többség számára
megfizethetetlenek, akkor érthetetlen, hogy miért a sokszor munkahe-

lyüket feladó családtagoknak kell az
amúgy is alacsony emelésre a legtovább várniuk, amikor elsődlegesen
nekik kellene segíteni.
A Magyar Közösség Pártja üdvözöl
minden olyan intézkedést, amely a
rászorulók életminőségét hivatott
javítani. Elvárjuk azonban, hogy
ezek a tervezett intézkedések ne
csak az ígéretek síkján maradjanak, ne a kormánypártok preferenciáinak javítását szolgálják, hanem
ténylegesen segítsenek a kisgyermekes családokon, a nyugdíjasokon, a munkanélkülieken, az egész-
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December 13-án, kedden kora délután a városháza tanácstermében fogadták a városi hivatal által támogatott, nehezebb sorsú
családok gyermekeit. A város polgármestere,
Stubendek László adta át a 30 gyermeknek
a hivatal tárgyi ajándékát, valamint az egyik
könyvesüzlet 25 eurós utalványát, hogy az ő
karácsonyfájuk alá is jusson tartalmas ajándék. Az átadást követően a hivatal szociális
osztálya és a szabadidőközpont dolgozóinak
közös szervezésében zenével, tánccal és ünnepváró kézműves foglalkozásokkal kedveskedtek a gyermekeknek, akiket a város
alpolgármestere, Knirs Imre is köszöntött és
kellemes ünnepeket kívánt nekik.

ségkárosultakon és családtagjaikon,
valamint minden szociálisan rászorulón.
Németh Gabriella,
az MKP szociális, családpolitikai
és egészségügyi alelnöke

A goromba hang furcsán ellágyult, s a leányka csodálkozva nézett föl a nagy erős emberre.
– Hol van most?
– Meghalt.
Csönd volt a szó után, mély és sötét csönd. csak az esőt lehetett
hallani, ahogy alácsorgott a háztetőről.
– Akkor az égben van – szólalt meg a kislány tárgyilagosan. – Ott
van az én apukám is, meg anyukám is. Biztosan együtt vannak ott
most, és az ő kislányuk, a maga kislánya ott fönt... Nem jön be?
– kérdezte hirtelen. – Nagyapó örvendene, s én is... Segíthetne
nekem földíszíteni a karácsonyfát... Aztán énekelnénk egy kicsit,
ahogy karácsonykor szokás...
A nagydarab ember lehajtotta a fejét, és egy pillanatra félrefordult. Mintha egy könnycseppet törölt volna ki a szeméből. Aztán
lehajolt a fenyőfáért.
– Gyerünk hát! – mondta, és a hangja furcsa volt, mély és halk,
és egészen más, mint azelőtt... A leányka kinyitotta a kaput, és
előrement. Megkerülték a házat.
– Még azt sem tudom, hogy mi a neved – szólalt meg a rendőrfőnök, mikor a hátsó ajtóhoz értek.
– Angyalka – felelte a kislány, és kezét rátette a kopott kilincsre.
– Így szólítanak az emberek. Egyébként Rozi a nevem, csúnya
név, ugye? Legyünk csöndesen, hátha nagyapó alszik...

Wass Albert:

A volt törvényszéki bíró megrázta a fejét a gyűrött párnákon.
– Kár nekem az orvos – hörögte. – Tudom én azt. Az idő eltelt
fölöttem. Mindannyiunk fölött eltelik egyszer. Ebben az egyben
nincs különbség közöttünk...
A köhögés miatt alig lehetett megérteni a szavait. A rendőrfőnök
lassan leült az ágy melletti székre és arcát a tenyerébe hajtotta.
Csönd volt, csak a beteg ziháló hörgése hallatszott, s az ezüst
papír-láncocskák halk nesze, ahogy a kislány ott az asztal mellett
egymás után aggatta őket a karácsonyfára.
– Három gyertyavégem is van még! – szólalt meg boldog, csilingelő hangon, mikor befejezte a díszítést.
– Csak átszaladok Sánta nénihez gyufáért, s aztán boldog karácsony lesz, és énekelünk!
Alig csukódott be az ajtó, a beteg megszólalt megint. Rekedten,
akadozva:
– Meghalni... nem rossz... az olyannak, mint én vagyok... csak...
azt tudnám...Angyalkával mi lesz? Mi lehet belőle a maguk világában... rendőrfőnök úr? ... Az Angyalkákból?...
A rendőrfőnök néhány percig hallgatott. Amikor megszólalt a
hangja komoly volt és szelíd:
– Nekem is volt egy leánykám – mondta. Angyalkának hívtuk őt
is. Ekkora volt éppen, amikor... amikor meghalt. A háború vitte
el...
– Sok mindent elvitt a háború – felelte a beteg.
– A családomat – mondta a főnök, és a hangja
keserű volt.
– Az enyémet is... csak ő maradt. Angyalka. Kinek maradt? – tette hozzá a kérdést zihálva. –
Nekem, aki elmegyek?...
Aztán csönd volt a két magányos ember körül
a szobában. Az emlékek árnyéka ránehezedett a csöndre, sötét,
fekete, vérbe fagyott árnyékok, s az asztal közepén álló árva kis
karácsonyfán didergett az ócska ezüstdísz. Könnyű, futó léptek
hallatszottak kint, s a rendőrfőnök hirtelen fölkapta a fejét.
– Miatta ne aggódjon, Garami úr – mondta sebesen, s a hangja
rekedt volt és fojtott. – Angyalka az én leányom lesz, örökbe fogadom...
Az ajtó megnyílt.
– Itt a gyufa! – csilingelte örömtől lelkesen a kislány.
– Most meggyújtom a gyertyákat, nézzék!
A csöndben hallani lehetett a gyufa sercegését. Az öregember
feje lassan megmozdult, s egy kép felé fordult a falon. Katonatisztet ábrázolt a kép.
– Ez volt az apja – motyogta halkan.
A rendőrfőnök ránézett a képre, aztán lehajtotta a fejét.
– Magának ellensége volt... – suttogta a beteg lázas szája.
A három kis gyertyacsonk apró, sárga lánggal égett a karácsonyfán. Félénk, szomorú kis lángok voltak, de égtek mégis.
– Most énekeljünk! – szólalt meg a kislány a karácsonyfa mellett.
A rendőrfőnök fölállt.
– Kezdd el, Angyalka! – mondta szelíden.
Mikor a rendőrjárőr durván berúgta a Garami-lakás ajtaját, döbbenve torpant meg a küszöbön. A hatalmas és félelmetes rendőrfőnök ott állt összetett kezekkel egy olcsó kis karácsonyfa előtt,
mellette egy vézna, csillogó szemű leányka, és együtt énekelték
a karácsonyi dalt. Az ének elakadt, a leányka szeme nagyra nyílt,
ijedtre, az egyenruhák gombjai hidegen csillogtak.
– Tegyétek be az ajtót! – mordult rá a rendőrfőnök az őrjáratra. –
Nem látjátok, hogy karácsony van?
Aztán intett: – Énekeljetek!
Ezüstös tiszta csengéssel emelkedett föl Angyalka hangja a fűtetlen,
szegényes szobából, föl, föl a magasságos ég felé, s néhány pillanatig egyedül szálldosott, mint egy árva, Istenhez menekülő galamb.
De aztán lassan, tompán, mintha mély és sötét pincéből jött volna,
követni kezdte énekét a férfiak dörmögő hangja is, s a dal hömpölygött, áradt, nőtt, emelkedett, míg végül is egyetlen hatalmas
zsoltárrá forrva betöltötte a szobát s az egész sötét, hideg világot.
S a három kis pislákoló gyertyavég fénye szelíden csillant meg
a marcona férfiak könnyesedő szemeiben. A beteg vénember ott
hátul az ágyban lehunyta a szemeit.
– Valami mégis megmaradt – suttogta halkan -, az emberi szív.
Köszönöm, Istenem.

A n g y alka

Óvatosan kinyitotta az ajtót és belesett. –
Jöjjön! – suttogta halkan. Aztán elakadt a
szava és egy pillanatig döbbenve nézett.
– Valami baj van? Beteg talán?
A rendőrfőnök halálos sápadt volt, és reszketett. S a szemei... a szemei olyanok voltak, mint aki kísértetet lát.
– Beteg? – ismételte meg a leányka ijedten
a kérdést. A rendőrfőnök megrázta a fejét,
és szótlanul belépett a nyitott ajtón, vállán
a karácsonyfával. A szegényesen berendezett szűk kis szobában
egy árva villanykörte égett, fénye hideg volt és kietlen. A szoba
sarkában ócska vaságyon, fehér hajú, sovány öregember aludt a
falnak fordulva.
A főnök odatámasztotta a fenyőfát a fal mellé.
– Nincs tűzrevalótok? – kérdezte dörmögve, és állával a sarokban álló pléhkályha felé bökött. A leányka betette az ajtót.
– Van egy kevés, de takarékoskodni kell vele – súgta. A szekrény
alól előhúzott egy fából készült karácsonyfatalpat, és az asztalra
tette.
– Ide tesszük a karácsonyfát, jó?
A főnök föltette a fenyőfát a talpra. A leányka kinyitotta a szekrényt, és elővett egy papírdobozt.
– Amíg nagyapó alszik, földíszítjük a fát – súgta és odatette a
dobozt az asztalra. Használt karácsonyfadísz volt benne. A szekrényajtó nyikorgására az öregember ott az ágyon megmozdult,
köhögni kezdett, majd nehézkesen átfordult a másik oldalára. Szemei lassan megnyíltak és keresve tapogatták végig a szobát. Aztán
megakadtak a rendőrfőnökön és nem mozdultak többet.
– Nagyapó – újságolta a kislány lelkendezve. – Ez a jó bácsi segített nekem hazahozni a fát! Nagyon jó bácsi, nagyapó, neki is
van egy leánykája fönt az égben, ahol anyuék vannak, és én behívtam, hogy legyen velünk karácsony estéjén... Ugye jól tettem
nagyapó?
– Jól tetted, Angyalka – felelte az öregember halkan, anélkül,
hogy levette volna szemét a rendőrfőnök arcáról. – Tessék leülni
rendőrfőnök úr...
Köhögés rázta meg, görcsös, csúnya köhögés. A rendőrfőnök néhány pillanatig döbbenve nézte hamuszürke arccal. Aztán lassan
odament az ágyhoz.
– Nem tudtuk, hogy beteg, Garami úr – mondta halkan. – Hívatott orvost?
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MŰSORAJÁNLAT
december 24-től 30-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.00 TV2 matiné, 11.30 Palira vettem a papát (amer.),
13.50 Benji, az üldözött
(amer.), 15.50 Karácsonyi kutyabalhé (kanadai),
18.00 Tények, 18.55 A Madagaszkár (amer.), 19.15
Shrek (amer.), 21.15 Hófehérke és a vadász (amer.),
0.00 A nyomorultak (angol)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 12.25
Eg yesült állatok (német),
14.0 0 Ta r za n (amer.-né met),
15.40
Télbrat yó
(amer.), 18.0 0 Hí radó,
18.45 Jég va rá zs (amer.),
20.30 Resz kessetek , be törők! (amer.), 22.30 Téli
mese (amer.), 0.40 A n na és
a k i rály (amer.)

RTL II

9.35 Jo, a profi (amer.),
10.35 Dallas (amer.), 12.35
Végtelen boldogság (francia), 14.35 Kutyabajnokok
(amer.), 16.30 Derült égből
fasírt (amer.), 18.10 Karácsony
(amer.-kanadai),
20.00 A lázadó (amer.),
22.05 CSI: A helyszínelők
(amer.)

M2

11.55 Góg yi felüg yelő,
12.40 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 13.05 Sherlock,
a jak, 14.30 Vízipók- Cso dapók, 15.55 Csipkeró zsi ka (német), 17.00 Mickey egér játszótere, 19.20
Gondos bocsok, 20.05 Rúzsa Magdi koncer t, 22.05
Élet revalók (f rancia)

Duna tv

12 .45 Fehé r k a r á c s ony
(a me r.), 14.45 M a r y Po p pi n s (a me r.), 17.05 G a sz t 
r oa ng ya l , 18.30 L eg ye t e k
jók , h a t u dt ok! (ola sz),
20. 20
Pola r
Ex p r e s sz
(a me r.), 22 .0 0 Pla cid o
D om i ngo konc e r t , 0.0 0
K a r á c s ony i éjfél i m i s e

Duna World

11.30 Ma r i k a (mag ya r),
14.15 Tőkécz k i és Ta k aró, 14.45 Ha ng v illa , 15.10
Új idők , új d alai, 16.30
Hog y volt?, 17.25 Demjén 65, 19.10 K a r á csony
előt t , 19.25 Isten r abjai
(mag ya r), 21.0 0 K a r á cso ny i éjsza k ai m ise, 22.40
A Ghy mes eg y üt tes koncer t je

Pozsony 1

13.25 Az arany liba (német), 14.55 A hercegnő
és az írnok (cseh), 16.20
Solymár Tamás (szlovák),
18.00 A hét varjúvá változott fivér (cseh), 19.40 A
csodálatos orr (szlovák),
21.30 A gyógyító (német),
0.00 Éjféli mise, 1.30 A
karácsonyi ostya (szlovák)

Pozsony 2

14.30 Kőjárda (szlovák),
15.25 Messze földről jöttünk, 17.00 A nők törvénye (szlovák), 18.30 Esti
mese, 19.55 Csendes éj,
20.10 A halhatatlanok
(szlovák), 21.30 A karácsonyi ostya (szlovák),
22.35 Üvegre festve (szlovák), 0.20 Ünnepi hangveseny

Markíza tv

6.00 Mesék, 10.15 Madagaszkár pingvinjei (amer.),
10.50 Csizmás kandúr (német), 13.10 A Hófehérke
(amer.), 16.55 Holle anyó
(szlovák), 19.00 Három
mogyoró
Hamupipőkének (cseh-német), 20.45
Fagyocska (orosz), 22.30
Karácsonyi
meglepetés
(amer.)

JOJ TV

8.10 Mesék, 11.00 A nyolc
becsületes (amer.), 13.00
Csodálatos
karácsony
(amer.), 14.20 Hamupipőke (amer.), 15.30 Jégkorszak 2 (amer.), 18.30
Jégvarázs (amer.), 20.10
Reszkessetek, betörők! 2
(amer.), 22.00 Maradj velem! (amer.), 23.55 Halálos
csapda 2 (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

6.0 0 Sh rek (a mer.), 8.15
Mesék , 11.55 Resz kesse tek , betörők! 5 (a mer.),
13.55 M r. Popper pi ng v i njei (a mer.), 15.55 Eva n, a
m i nden6ó (a mer.), 18.0 0
Tények , 18.55 Sh rekből
a z a ng yal (a mer.) 19.15
Sh rek 2 (a mer.), 21.05
Éjsza ka a mú zeu mba n 3
(a mer.), 23.25 Kódjátsz ma
(a mer.-a ngol)

RTL Klub

7.20 Kölyökklub, 9.15 Tél
bratyó (amer.), 11.05 Reszkessetek, betörők! (amer.),
12.45 A vadon mélyén
(amer.), 14.15 Karácsonyi csoda (amer.-kanadai),
16.05 Mi a manó (amer.német),
18.00
Híradó,
18.45 Neveletlen hercegnő
(amer.), 20.50 Reszkessetek, betörők! 2 (amer.),
23.00 Szerelmünk lapjai
(amer.)

M1

HÉTFŐ

6.05 Animációs filmek,
9.25 Az igazi tündérmese
(amer.), 11.25 Matilda, a
kiskorú boszorkány (amer.),
13.25 Hupikék törpikék
(amer.), 13.55 Kelekótya karácsony (amer.), 16.00 Tarzan (amer.), 18.00 Tények,
18.55 Jégkorszak (amer.),
19.20
Harmadik
Shrek
(amer.), 21.20 Bunyó karácsonyig (olasz), 23.40 Anna
Karenina (angol)

6.00 Animációs filmek, 8.40
Csillagpor
(angol-amer.),
11.50 Angyalok a porondon
2 (amer.), 13.50 Gulliver
utazásai (amer.-angol)15.50
Fogtündér (amer.-kanadai),
18.00 Tények, 18.55 Így neveld a sárkányodat! (amer.),
19.25 Madagaszkár (amer.),
21.10 Százkarátos szerelem (francia-angol), 23.15
Antwone Fisher története
(amer.)

6.00
Hupikék
törpikék
(amer.), 8.30 Szörnyek az
űrlények ellen (amer.), 11.00
Anna Karenina (amer.),
13.15
Gulliver
utazásai
(amer.), 15.25 Villámtolvaj
(amer.), 18.00 Tények, 18.55
Szörnyek az űrlények ellen
(amer.), 19.25 Madagaszkár
2 (amer.), 21.10 A kód neve:
Merkúr (amer.)23.30 A halál
záloga (amer.)

TV2

RTL Klub

6.35 Kölyökklub, 11.10
Reszkessetek, betörők! 2
(amer.), 13.15 Aranyajtó
(amer.), 15.00 Fejvadászok karácsonya (amer.),
16.15 Stuart Little kisegér
(amer.),
18.00
Híradó,
18.45 Káosz karácsonyra
(amer.), 20.40 Reszkessetek, betörők! 3 (amer.),
22.40 A szerelem hálójában
(amer.)

RTL II

12.25 Kutya jó kalandok,
15.05 Kókusz Kokó, a kis
sárkány, 15.55 Holle anyó,
17.25 A gumimacik, 18.10
Aladdin, 19.05 Rosie világa, 19.30 Alvin és a mókusok, 20.05 Egynyári kaland
(magyar), 21.05 Az utolsó
vakáció (amer.), 23.05 Jobs
(amer.-svájci)

11.0 0 K a rácsony i eva ngé li k us istent isz telet, 13.05
Rú zs és selyem, 13.40
Muppeték
ka rácsony i
éneke (a mer.), 15.10 Pola r
Expressz (a mer.), 17.0 0
Hog y volt?, 18.35 Eg y
mag ya r nábob (mag ya r),
20.15 Padd i ng ton (a ngolf ra ncia), 21.55 Ér telem és
ér zelem (a ngol), 0.15 M r.
és M rs. Br idge (a ngol)

Duna World

11.35 Het en ként eg ysze r
lát hatom (mag ya r), 14.0 0
A v i r t uóz , 15.0 0 Ö nök
ké r t ék , 16.40 Mor mon
k a r á csony i ha ng ve r seny,
19.30 Sze ret et t el Hol ly
woodból, 20.0 0 Ga sz t ro a ng yal, 21.30 Balá zs Fe có
60, 23.15 K a r á csony előt t
(mag ya r)

Pozsony 1

14.30
Jégszív
(német),
15.55 Szent János koszor úja (cseh), 17.35 Johanna titka (szlovák), 19.00
Hírek, 20.25 A gyógyító
(lengyel), 22.35 Szent Barbara (olasz), 0.30 Angyalok
(cseh)

Pozsony 2

12.30 Az aranyrózsa barlang ja (olasz), 14.10 Szent
Péter nyomában, 17.35
Mézga család, 18.30 Esti
mese, 20.10 Hábor ú és
béke (angol), 21.10 Mária
esete (francia), 22.40 Tutto
Verdi

Markíza tv

M2

Duna tv

10.00 Fehér karácsony
(amer.), 13.10 Ízőrzők,
13.50 Muppeték karácso nyi éneke (amer.), 16.20
Padding ton (angol), 18.00
Hí radó, 18.35 Kár páthy
Zolt án (mag yar), 20.05
Robin Hood, a tolvajok
fejedel me (amer.), 22.35
Vi r t uózok A réna koncer tje

Duna World

11.35 János vitéz (magyar),
13.40 Ízőrzők, 15.15 Roma
magazin, 17.25 Míg új a
szerelem (magyar), 19.00
Spirit of Hungary, 20.00
Hogy volt?, 21.30 Ismerős
Arcok koncert, 0.25 Fapad
(magyar)

Pozsony 1

12.55 Romulus és Rémus
(francia-olasz), 14.40 A
hét varjúvá változott f ivér
(szlovák), 16.25 Grimm
mesék, 17.25 A trónörökös
(cseh), 19.00 Híradó, 20.25
Winnetou (német), 22.15
Love Song (amer.), 0.00 Az
osztódás félideje (szlovák)

Pozsony 2

12.30 Az aranyrózsa barlang ja (olasz), 14.10 Szent
Péter nyomában, 17.00
Szlovák Betlehem, 18.30
Mesék, 19.55 A dzsungel
könyve, 20.10 Adele –
koncert, 21.15 Az utálatos
menyasszony (angol), 23.10
Éjszaka a levéltárban

TV2

RTL Klub

6.10 Jó reggelt, skacok!,
7.45 Stuart Little kisegér
(amer.), 12.35 Reszkessetek, betörők! 3 (amer.),
14.20 Maugli, a dzsungel fia
(amer.), 16.20 Stuart Little kisegér 2 (amer.), 18.00
Híradó, 18.45 Fókusz, 19.15
Huncutka (amer.), 21.05 Halálos fegyver (amer.), 23.10
Bátrak igazsága (amer.),
1.30 Aglaja (magyar-lengyel)

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Anyák gyöngye (amer.),
16.05 Gordon Ramsay, a
konyha ördöge, 17.05 Anyák
gyöngye (amer.), 17.35 Hagyjál főzni!, 18.35 Showder
Klub, 19.10 Jane Eyre (angolamer.), 22.00 Showder Klub

M2

13.05 Caillou, 13.30 Lucas és Emily, 14.15 Traktor
Tom, 14.25 Peppa malac,
15.55 Csizmás kandúr, 18.10
Aladdin, 19.05 Rosie világa, 20.05 Egynyári kaland
(magyar), 21.05 Éjjeli féreg
(amer.), 23.05 Élet az anyagi
világban (amer.)

Duna tv

13.05 A balkáni eső illata
(szerb), 14.00 A császárság
kincse (dél-koreai), 15.30 Elfeledett szerelem (mexikói),
15.50 Charly, majom a családban (német), 16.40 Ákos
koncert, 18.00 Híradó, 18.35
Végtelen szerelem (török),
19.25 Sissi (osztrák-német),
21.15 Önök kérték, 22.20
Velvet Divatház (spanyol),
23.15 Gran Hotel (spanyol)

Duna World

11.30 Fekete gyémántok
(magyar), 13.20 Csak színház és más semmi (magyar),
14.15 Sorsok könyve, 15.10
Nemzetiségi
magazinok,
16.45 Szenes Iván emlékkoncert, 17.40 Abigél (magyar),
20.00
Dallamról
dallamra, 21.30 Zorán duettlemez-bemutató, 0.25 Fapad

Pozsony 1

14.30 A varázslatos orr
(szlovák), 16.20 Grimm
mesék, 17.20 Pávatoll (szlovák), 19.00 Híradó, 20.25
A rozsdabarna üsző (szlovák), 21.30 Karintiai csoda
(német), 23.00 Spartakus
(amer.)

Pozsony 2

Markíza tv

16.05 Őrangyalok, 16.30
Aranylíra, 17.35 Mézga család, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Amy (angol),
22.15 A nagy Lebowski
(amer.), 1.45 Jégkorong

JOJ TV

13.05 A mentalista (amer.),
7.15 Animációs filmek,
15.25 Három mogyoró Hamupipőkének (cseh-német),
17.10 Hogyan húzzuk ki
a bálna cápfogát (cseh),
19.00 Híradó, 20.30 Kameňák 4 (cseh), 22.20 Herkules (amer.), 0.10 Hellboy
(amer.)

7.40 Shrek (amer.), 8.10
Animációs filmek, 13.05
Én, a szellem (amer.), 15.00
Az aranynál is drágább (német), 16.45 A varázsdada
2 (amer.), 19.00 Híradó,
20.30 A sárkány menyas�szonya (amer.), 22.40 Csodára várva (amer.)

6.00 Animációs filmek,
11.50 Veled szép az élet
(cseh), 13.40 Volt egyszer
egy király (cseh), 15.20
Fagyapó (orosz), 17.05
Pacho, a betyár (szlovák),
19.00 Híradó, 20.30 Kavarás (amer.), 22.55 Rablás
olasz módra (amer.), 1.10
Zsoldosok (amer.)

11.10 Reszkessetek, betörők! (amer.), 13.20 Karácsonyi sütipárbaj (kanadai),
15.00 A hókirálynő titka
(orosz), 17.00 Száműzetésben (amer.), 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.30 Hetedik mennyország, 22.30 A
lehetetlen (amer.), 0.40 Pokoli édenkert (amer.)

8.50 Jégkorszak 2 (amer.),
12.15 Reszkssetek, betörők!
2 (amer.), 14.50 Jégvarázs
(amer.), 16.50 Sabertooth
kapitány (angol), 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 November Man (amer.), 22.40
Észak katonái (amer.), 0.40
A kutya, aki megmentette a
karácsonyt (amer.)

JOJ TV

SZERDA

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

12.40 Lucky Luke a vadny ugaton, 13.05 Sherlock,
a jak, 14.31 Vízipók-Csodapók, 15.30 Irány Okido!,
17.25 A gumimacik, 19.05
Gondos bocsok, 20.05
Egynyári kaland (amer.),
21.05 T.S. Spivet különös
utazása (francia), 23.25 A
diadal (amer.)

Duna tv

M1

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

9.40 A szél és az oroszlán
(amer.), 12.00 Nagyon vadon 3 (amer.), 13.30 Der ült
égből fasírt (amer.), 15.10
Marley meg én (amer.),
17.25 Rém hangosan és irtó
közel (amer.), 19.45 Micsoda nő (amer.), 22.00 Heti
hetes, 23.00 Rém hangosan
és irtó közel (amer.)

M2

KEDD

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

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Tűzön-vízen (amer.), 11.55
Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder
Klub, 15.35 Anyák gyöngye
(amer.), 16.05 Gordon Ramsay, a konyha ördöge, 17.05
Anyák gyöngye (amer.),
18.35 Showder Klub, 19.15
A király beszéde (angol)

RTL II

M1

Markíza tv

JOJ TV

11.15 Száműzetésben (amer.),
13.00 Karácsony a jégen
(amer.), 14.50 Az örökség
12 feltétele (amer.), 17.00
A Chun-Li legenda (amer.),
19.00 Krimi, 19.30 Hírek,
20.35 Solomon Kane (amer.),
22.40
A
rettenthetetlen
(amer.)

TV2

RTL Klub

CSÜTÖRTÖK
M1

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

7.20 Extralarge (amer.),
12.05 Tappancsok (angol),
13.50 Ne folytassa, felség!
(amer.), 15.50 Így neveld a
sárkányodat! (amer.), 18.00
Tények, 18.55 Így neveld
a sárkányodat könyvből
(amer.), 19.20 Madagaszkár
3 (amer.), 21.10 Két tűz között (amer.), 0.10 Füstölgő
ászok (amer.)

6.30 Extralarge (amer.), 11.20
A szerelem relatív (amer.),
13.25 Vad évad (amer.), 15.40
Bunyó karácsonyig (olasz),
18.00 Tények, 18.55 Így neveld csonttörő sárkányodat
(amer.), 19.10 SpongyaBob
(amer.), 21.00 Apádra ütök
(amer.), 23.30 Prometheus
(amer.-angol)

TV2

RTL Klub

6.10 Jó reggelt, skacok!, 7.50
Stuart Little kisegér (amer.),
12.30 Huncutka (amer.),
14.20 Karácsonyi vakáció
(amer.), 16.05 Gagyi lovag
(amer.), 18.00 Híradó, 18.45
Fókusz, 19.35 Játékháború
(amer.), 21.05 Halálos fegyver 2 (amer.), 23.10 Szükségállapot (amer.)
12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.15 Traktor Tom,
14.40 Showder Klub, 15.35
Anyák gyöngye (amer.),
16.05 Gordon Ramsey, a
konyha ördöge, 17.05 Anyák
gyöngye (amer.), 18.45 Szex
és New York (amer.), 22.00
Lenyűgöző
teremtmények
(amer.), 0.20 Szex és New
York (amer.)

11.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.55 Hazug csajok társasága
(amer.), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú
árnyékában, 14.40 Showder
Klub, 16.05 Gordon Ramsey,
a konyha ördöge, 17.35 Hagyjál főzni!, 18.45 Kapcsolat
(amer.),
22.00
Pimaszúr
átcuccol, 23.00 Kapcsolat
(amer.)

M2

12.25 Kutya jó kalandok, 12.50
Raju, a riksa, 13.05 Caillou,
13.30 Lucas és Emily, 17.25 A
gumimacik, 19.05 Rosie világa, 19.30 Alvin és a mókusok,
20.05 Egynyári kaland (magyar), 21.05 Mission: Impossible (amer.), 23.00 Élet az anyagi
világban, 0.55 Mystery Gang

Duna tv

12.50 A balkáni eső illata
(szerb), 13.50 A misszionáriuslány (olasz-amer.), 15.15 A
császárság kincse (dél-koreia), 16.20 Elfeledett szerelem (mexikói), 17.10 Charly,
majom a családban (német),
18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Sissi (osztrák-német), 21.25 Bölcsek kövére 2
(amer.), 23.20 Blue Jasmine
(amer.)

Duna World

11.40 Fekete gyémántok (magyar), 13.15 Csak színház és
más semmi (magyar), 14.15
Sorsok könyve, 15.35 Ecranul nostru, 16.45 Szenes Iván
emlékkoncert, 17.50 Abigél
(magyar), 19.05 Történetek a
Magyar Állami Népi Együttesről, 20.00 Négy évszak a
magyar pusztán, 21.30 Ákos
koncert, 22.45 Vasgyökerek,
0.25 Fapad (magyar)

Pozsony 1

13.25 Johanna titka (szlovák), 14.55 A réztorony
(szlovák), 16.20 Grimm mesék, 17.20 A tizenkét hold
(cseh), 19.00 Híradó, 20.25
Winnetou (német), 21.55 A
védőügyvéd (amer.), 23.50
A kék Dunán (szlovák)

Pozsony 2

12.30 Az aranyrózsa barlang ja (olasz), 14.10 Őfelsége szolgálatában, 16.00
A család, 17.35 Mézga család, 18.30 Esti mese, 20.00
Hírek, 20.10 Sörgyári capriccio (cseh), 21.45 Fran k
Sinatra, 22.40 Elveszett
jelentés (amer.)

Markíza tv

7.25 Beethoven (amer.), 9.10
A varázsdada (amer.), 13.05
Hupikék törpikék (amer.),
14.55 Rablás olasz módra
(amer.), 17.00 Hogyan juttassuk apukát javítóintézetbe (cseh), 19.00 Híradó,
20.30 Csalók (amer.), 22.45
Hellboy (amer.), 1.05 Arthur karácsonya (amer.)

JOJ TV

9.35 Reszkessetek, betörők!
3 (amer.), 11.40 Karácsonyi
kitérő (amer.), 13.30 Sabertooth kapitány (amer.),
15.20 Reszkessetek, betörők! 4 (amer.), 17.15
Marmaduke (amer.), 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Gyerekjáték (amer.), 22.50
Castle (amer.), 0.40 Bostoni
gyilkosságok (amer.), 1.25
Jasno ügynökség (amer.)

PÉNTEK

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

7.25 Káosz karácsonyra
(amer.), 12.10 Játékháború (amer.), 13.30 Tucatjával olcsóbb (amer.), 15.15
Mennyei királyság (angol),
18.00 Híradó, 19.15 Játékháború 2 (amer.), 21.00
Halálos fegyver 3 (amer.),
23.05 Harcosok klubja
(amer.-német), 1.45 Zimmer Feri 2 (amer.)

RTL II

M1

RTL II

M2

11.35 Geronimo Stilton,
14.15 Traktor Tom, 15.05
Kókusz Kokó, a kis sárkány,
17.00 Mickey egér játszótere, 17.25 A gumimacik,
19.30 Alvin és a mókusok,
20.05 Egynyári kaland (magyar), 21.05 Mission: Impossible 2 (amer.), 23.15 Szökevényvonat (amer.)

Duna tv

12.40 A balkáni eső illata
(szerb), 13.35 A misszionáriuslány (olasz-amer.),
15.15 A császár kincse
(dél-koreai), 16.15 Elfeledett szerelem (mexikói),
17.10 Charly, majom a
családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Végtelen
szerelem (török), 19.25
Sissi (osztrák), 21.20 A
Bagi Nacsa Show, 22.25
Mun kaügyek
(magyar),
23.25 Fogd a pénzt és f uss!
(amer.)

Duna World

11.45 A templom egere (magyar), 13.30 Csak színház és
más semmi (magyar), 16.45
Szenes Iván emlékkoncert,
17.45 Abigél (magyar), 20.00
Szenes Iván írta, 21.30 Hat�tyúdal (magyar), 0.25 Fapad
(magyar)

Pozsony 1

12.55 Winnetou (német),
14.50 Sastoll (szlovák),
16.20 Grimm mesék, 17.25
A varázslócsalád (szlovák), 19.00 Híradó, 20.25
Bazi nagy francia lagzik
(francia), 22.00 St. Vincent
(amer.), 23.40 Bazi nagy
francia lagzik (francia)

Pozsony 2

12.00 Élő panoráma, 12.25
A kis Dor rit, 14.45 Síelés,
16.40 Aranylíra, 17.45 Síelés, 19.10 Mesék, 20.00
Hírek, 20.10 Hóvirágok
(cseh), 21.35 Mastroianni,
a tökéletes olasz, 22.30 A
szerelem következményei
(olasz)

Markíza tv

11.15 Huncutka (amer.), 13.10
Csalók (amer.), 15.25 Taxi 4
(francia), 17.15 Csizmás kandúr (amer.), 19.00 Híradó,
20.30 Robin Hood (amer.),
23.21 Hirtelen halál (amer.),
1.30 Herkules (amer.)

JOJ TV

6.10 A tárgyalóterem, 9.10
Reszkessetek, betörők! 4
(amer.), 11.00 Az örökség
12 feltétele (amer.), 13.15
Chun-Li legendája (amer.),
15.15 Reszkessetek, betörők! 5 (amer.), 17.15 Jurassic Park 3 (amer.), 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
A szingli fejvadász (amer.),
22.20 Testőr akarata ellenére (amer.), 0.20 Bostoni
gyilkosságok (amer.), 1.00
Macska és kutya (olasz

TV2

RTL Klub

6.10 Jó reggelt, skacok!,
12.35 Játékháború 2 (amer.),
14.15 Ideroncs derbi (amer.),
15.50 Ágyúgolyófutam 2
(amer.), 18.00 Híradó, 18.45
Fókusz, 19.15 Esti mesék
(amer.), 21.05 Halálos fegyver 4 (amer.), 23.10 Don Jon
(amer.), 1.10 Dumapárbaj
(magyar)

RTL II

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 13.45
A gyanú ár nyékában,
14.40
Showder
Klub,
15.35 Barátok közt, 17.05
Új csaj (amer.), 18.35
Showder Klub, 19.10 Szerelmün k lapjai (amer.),
22.00 Az első millióm
tör ténete, 23.00 A király
beszéde (angol-auszt rál)

M2

11.55 Pöttöm George, 12.50
Raju, a riksa, 13.05 Caillou,
14.15 Traktor Tom, 17.00
Mickey egér, 17.25 Gumimacik, 18.10 Aladdin, 18.40
Szófia hercegnő, 20.05 Mit
gondolsz, ki vagy? (angolamer.), 21.05 Mission: Impossible (amer.), 23.15 Krízispont (amer.)

Duna tv

10.10 Sissi (osztrák), 12.50
A balkáni eső illata (szerb)
(amer.), 13.45 A misszionáriuslány (olasz), 15.20 A
császárság kincse (dél-koreai), 16.25 Elfeledett szerelem (mexikói), 17.10 Charly,
majom a családban (német),
18.00 Híradó, 18.35 Végtelen
szerelem
(amer.),
19.25 Superman (amer.-angol), 21.55 Az olasz meló
(amer.-francia), 23.50 Maffia! (amer.), 1.30 Madarak
(amer.)

Duna World

11.50 Tisztújítás (magyar),
13.20 Csak színház és más
semmi (magyar), 15.15
Életkerék, 16.45 Szenes
Iván emlékkoncert, 17.40
Abigél (magyar), 19.00
Zsüti 100, 20.00 Önök kérték, 21.30 P. Mobil koncert,
0.25 Fapad (magyar)

Pozsony 1

13.10 Winnetou (német),
14.5 Az elveszett völgy
(szlovák), 16.15 Csipkerózsika, 17.15 Asterix és
Obelix (francia), 19.00
Híradó, 20.25 Winnetou
(német), 22.20 Wall Street
farkasai (amer.), 1.15 A férjem női (szlovák)

Pozsony 2

12.25 A k is Dor r it, 13.30
Mast roia n n i, 14.20 Szilvesz ter a D u ná n, 16.45
Jég korong, 18.20 Péter
(szlová k), 20.0 0 Hí rek ,
20.10 A z erdő mellet t
(cseh-szlová k), 21.45 A lai n Delon por t ré, 22.40 A
művész (amer.)

Markíza tv

7.35 Hogyan juttassuk apukát javítóintézetbe (cseh),
9.30
Hupikék
törpikék
(amer.), 11.20 Taxi 4 (francia), 13.05 Hulk (amer.),
15.40 Maci Laci (amer.),
17.10 A titokzatos sziget
(amer.), 19.00 Híradó, 20.30
A mesterlövész (amer.),
23.10 Titkosügynök (amer.),
1.15 A mesterlövész (amer.)

JOJ TV

9.05 Reszkessetek, betörők 5
(amer.), 12.10 Barkács kft.,
13.00 Testőr akarata ellenére (amer.), 14.50 Gyerekjáték (amer.), 16.55 Éjszaka a
múzeumban 2 (amer.), 19.00
Krimi, 19.30 Híradó, 20.35
Hamupipőke Monte Carloban
(amer.), 22.55 Börtönpalota
(amer.), 0.35 A negyvenegy
éves szűz (amer.)
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M1

SZOMBAT

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.15 Hírvilág, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.25 Sporthírek, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

5.55 Magyar gazda, 9.00 Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.25 Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.02 Éjszakai program

6.00 TV2 matiné, 8.05 Kleopátra (amer.-angol), 13.25 A leleményes Hugo (amer.), 15.55 Bébi mama (amer.), 18.00 Tények, 18.55 A
Madagaszkár (amer.), 19.30 Humorkoktél, 20.50 Kapsz egy fülest!,
22.05 RetróBuék, 0.05 Szilveszteri mulató, 2.55 Extralarge (amer.)

7.0 0 Egér mese 3 (a mer.), 10.10 Nég ybal kéz (a mer.), 12.10 Ku ng
Fu Pa nd a (a mer.), 14.05 Ku ng Fu Pa nd a 2 (a mer.), 16.0 0 D rágám,
a kölyök ma rha nag y let t (a mer.), 18.0 0 Tények , 18.55 Sh rek a
vége, f uss el véle (a mer.) 20.35 A z 50 első ra nd i (a mer.), 22.35 2
kaliber (a mer.), 0.40 Sz ületet t bű nözők (a mer.)

TV2

RTL Klub

6.50 Kölyök k lub, 11.50 R abbi a vad ny ugaton (a mer.), 13.55 R ab ló -pa ndú r (olasz), 15.45 K i ncs, a m i n i ncs (olasz), 18.0 0 Hí radó,
19.10 Különben dü hbe jöv ü n k (olasz), 21.0 0 ...és meg i nt dü hbe
jöv ü n k (olasz), 23.10 A z utolsó cserkész (a mer.), 1.10 Lejá r t le mez (amer.)

RTL II

8.30 Jo, a profi (amer.), 10.30 Dallas (amer.), 12.15 Karácsonyi vakáció (amer.), 14.10 Pomponsrácok (amer.), 15.50 Szerelmünk lapjai
(amer.), 18.10 Ízek, imák, szerelmek (amer.), 20.50 Szilveszter éjjel
(amer.), 23.00 Csak szex és más semmi (magyar)

M2

6.00 Rajzf ilmek, 14.40 Béci és Réci, 15.30 I rány Ok ido!, 17.00
Mickey egér játszótere, 17.25 A g u mimaci k, 18.10 Aladdin, 19.40
Gondos bocsok, 20.05 Dok tor Szöszi (amer.), 21.50 A titkos diszkófor radalom, 24.00 Áder János újévi köszöntője

Duna tv

10.10 Si s si , 12 .45 M a r t i n Clu ne s (a ngol), 13. 35 Ké k H awa i i
(a me r.), 15. 20 Pog á ny M a d on n a (m a g ya r), 17.0 0 G a sz t r o a ng ya l ,
18.33 M a g ya r or sz á g, sz e r e t le k!, 20.05 Fá b r y, 21. 30 A Ba g i Nac s a Show, 22 .30 BU ÉK 2017, 24.0 0 H i m nu sz

Duna World

15.15 Best of Nem zet iségek , 16.10 Ö rök zöld d al la mok , 16.50 Engedem , ha dd menjen , 18.15 R á kócz i nót ája , 20.0 0 Fölszál lot t a
páva – sz ilvesz ter i k ü lön k ia d á s, 21.0 0 I l lény i K at ica és a Bud apest Vonósok koncer t je, 22.40 Me r re já r t ál t eg nap S. Nag y?,
24.0 0 Székely h i m nu sz

Pozsony 1

12.30 Winnetou (német), 14.30 Rocksuli (amer.), 16.15 Hamupipőke (német), 17.20 Asterix és Obelix (francia), 19.00 Hírek,
20.25 Szlovákia, szeretlek!, 22.20 Aranyszilveszter, 0.00 Líra 50

Pozsony 2

11.00 Szilvesztertől vízkeresztig, 11.50 Leporolt történetek,
12.30 A kis Dorrit, 13.35 Alain Delon portré, 14.30 Szilveszteri
műsorok, 17.35 Mézga család, 20.00 Chaplin visszatér (amer.),
20.40 Szombat esti láz (amer.), 22.55 Il Divo koncert

Markíza tv

6.00 Mesék, 7.35 Mr. Bean (amer.), 9.05 Fagyapó (orosz), 10.10
K rokodil Dundee (ausztrál), 12.30 Asterix és Obelix (francia),
14.40 K redenc, 17.50 Felvég, alvég, 19.00 Híradó, 20.30 K redenc,
21.10 Char t Show, 2.00 Mr. Bean (amer.)

JOJ TV

7.35 Tárgyalóterem, 8.40 A Simpson család, 9.30 Marmaduke (amer.),
11.15 Jurassic Park 3 (amer.), 13.05 Veszélyes szöszi (amer.), 14.50
Szilveszteri Inkognitó, 16.25 Csillag születik, 19.00 Krimi, 19.30
Híradó, 20.35 Szilveszteri Inkognitó, 22.15 Kameňák 2 (cseh), 0.05
Vidám új évet, 1.40 Csillag születik

TV2

RTL Klub

6.40 Kölyökklub, 10.55 Legenda (angol), 12.30 Los Angeles-i tündérmese (amer.), 14.10 Pokolba a szerelemmel (amer.), 15.55 Meseautó (magyar), 18.00 Híradó, 18.45 Alvin és a mókusok (amer.),
20.20 Gyerekjáték (amer.), 22.25 Briliáns csapda (amer.), 0.30 Irány
Dakar

RTL II

9.50 Aranyoskám, 12.05 Csak szex és más semmi, 14.05 Ízek, imák,
szerelmek (amer.), 16.45 Szilveszter éjjel (amer.), 18.55 A szerelem
hullámhosszán (amer.), 21.00 Toyboy (amer.), 22.50 Szexmentes
övezet (amer.), 0.25 Toyboy (amer.)

M2

6.00 Rajzf ilmek, 14.05 A kis herceg legújabb kalandjai, 14.35 Vízipók-Csodapók, 15.30 Irány Okido!, 15.55 Grimm mesék, 17.25
A gumimacik, 18.10 Aladdin, 19.40 Gondos bocsok, 20.05 Doktor
Szöszi 2 (amer.), 21.45 Vanília égbolt (amer.), 0.05 A vitézek kardja

Duna tv

11.0 0 Bécsi Fil ha r mon i k usok koncer t je, 12.45 Mú zeu mt ú ra ,
13.15 Willow (a mer.), 15.25 Csa k sem m i pá n i k (mag ya r), 17.0 0
Hog y volt?, 18.35 Szerencse szombat, 19.30 Vi r t uózok koncer t je,
21.05 K á r t yavá r (a mer.), 22.05 Leá ny g yöng y f ülbevalóval (a ngol), 23.45 Willow (a mer.)

Duna World

11.15 Fű re lé pn i szaba d (mag ya r), 13.20 Csa k sz í n há z és má s
sem m i, 15.10 Bé res József élet út ja , 16.05 A kőmajmok há za ,
17.30 BÚ ÉK 2017, 19.0 0 Ö t kont i nen s, 19.30 Sze rel mes f öld r ajz ,
20.0 0 Ga sz t roa ng yal, 21.30 I ndu l a ba k t e rhá z (mag ya r), 22.45
Csa k sem m i pá n i k (mag ya r)

Pozsony 1

13.45 Szlovákia, szeretlek!, 15.40 A szépség és a szörnyeteg (amer.),
17.10 Elígért hercegnő (amer.), 19.00 Hírek, 20.25 Béla (szlovák),
22.05 Édes gondok (cseh), 23.30 Baščovanský és veje (szlovák)

Pozsony 2

13.45 Elveszett világok (szlovák), 15.40 Vad Szlovákia, 16.35
Arany líra, 17.35 Mézga család, 18.30 Esti mese, 20.15 Titokzatos
Kár pátok, 21.05 Hábor ú és béke (angol), 22.10 Sherlock (angol)

Markíza tv

7.10 Mesék, 13.40 Múmia (amer.), 16.05 Karatekölyök (amer.),
16.45 A varázsdada 2 (amer.), 19.00 Híradó, 20.30 Celebek (cseh),
22.35 A nyolc rettenetes (amer.)

JOJ TV

9.55 Éjszaka a múzeumban 2 (amer.), 11.45 Hamupipőke Monte
Carloban (amer.), 13.50 Taxi (francia), 17.15 Alvin és a mókusok
(amer.), 19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.30 Hacsikó (amer.), 22.20
Hat lövés (amer.), 0.25 Lazacok Jemenben (amer.)

Növényvédelem
Szobanövények teleltetése
A növények téli teleltetésének is megvannak a maga
szabályai. Elsősorban figyelembe kel venni a növények
igényeit, és életritmusát.
Az évelő – tehát több éven
át nevelhető – dísznövények
– amelyeket tavasztól őszig
a kertben, dézsában, virágládában vagy a szabadba kiültetve tartottunk, ilyenkor
bekerülnek a lakásba, mivel
nem bírják a hideget, és októbertől téli pihenőjükre készülnek.
Költöztetés előtt érdemes
nappal – amikor még süt a
nap és jó idő van – lemosni
a leveleket, ha szükséges átültetni néhány növényt, és a
betegeket lekezelni rovarölő
szerrel.
Amire szükségük van:
* Fény: kerüljük a sötét
pincét, a besötétített szobát.
A növénynek még télen is
szüksége van a fényre.
* Víz: Ne hagyjuk kiszáradni, és ne öntözzük olyan intenzíven, mint tavasszal-nyáron, elég hetente egy kisebb
locsolás.
* Tápoldat: NEM KELL!
* Hőmérséklet: Legalább
5-15 fok legyen a teleltetés
alatt, a növény igényeitől
függően.
A hőellátást úgy kell megoldani, hogy azzal gátoljuk a
téli kedvezőtlen növekedést.
Ez a növények alacsonyabb
hőmérsékleten való tartásával
oldható meg a leginkább, de a
túlhűlés és a megfázás veszélyét kerülni kell. A lakásban
válasszunk ki egy világos
sarkot a növények számára,
ami nincs közel a fűtőtesthez,
így a növények különleges,
párás mikroklímát alakítanak
majd ki maguknak.

A tápoldatozást hagyjuk el, kivéve a télen virágzó növények
esetében. Az öntözőberendezéssel is igazodni kell a téli
viszonyokhoz. A növények
növekedésének szüneteltetése, illetve lelassulása a vízigényüket is csökkenti. Annál
kisebb a növények vízigénye,
minél rosszabb a fényellátottságuk és minél alacsonyabb
hőmérsékleten vannak, mert
a kevésbé fűtött helyiségekben a növények kevesebbet
párologtatnak. Elég hetente
egyszer locsolni. Ha télen
kellően kipihenik magukat a
növények, és nem erőltetjük
a növekedést, tavasszal a nap
és a meleg hatására gyönyörű, üde zöld hajtásokat és levélzetet hoznak majd!
Íme, néhány téli gondozási
hiba, amelyek tönkretehetik a szobanövényeket:
1. Túl kevés fény – Télen
gyakran behúzzuk a függönyt
vagy leeresztjük a reluxát, ha
nagyon hideg van, hogy ezzel is szigeteljük a szobát.
Ám a sötét, félhomályos szoba árt a növényeknek. Télen,
ha van rá lehetőség, tegyük
át a növényeket a déli fekvésű szobákba, ahol fényhez
jutnak. Főleg az olyan növények számára fontos ez, mint
az orchidea és a télen virágzó
növények.
2. Túl száraz levegő – Télen a fűtés miatt a levegő túl
szárazzá válik, ami szintén
a növények halálához vezet.
Épp ezért nagyon fontos télen a megfelelő párásítás, helyezzünk el a radiátoron egy
vagy két párologtatót, vagy
tegyünk a növények földjére
agyag granulátumot, amelyek hamar elpárologtatják a
nedvességet.
–la–

Németh István felvétele

8

Gyerekeknek

Egy életre szóló élmény
Látogatás Riminiben, az olasz tengeri fürdővárosban

Hogyan jut el az unoka
a nagymamához?

Találd ki:
Mi az?
Szádba teszed,
eszed. Nos, mi az?

mégsem
Kanál

Hiszed, nem hiszed, ezen a régimódi képen elbújt egy hölgy.
Forgasd a képet, nézd meg minden iránzból, és rábukkansz.
Nos, hol van őnagysága?

A nyár folyamán szívesen látogatok a környékbeli országokba, hogy megismerjem az ottani emberek életét. Az idei
nyár folyamán egy szép szabadságot töltöttünk a gyönyörű
tengerparti üdülőhelyen, Riminiben, az Adriai-tenger partján, 150 kilométerre délre Velencétől. Népes csoportunk a
tengeri üdülőhöz Magyarországon és Szlovénián, valamint
Olaszországon, Velence, Padova, Ferrara és Ravenna érintésével utazott.
Az utazás folyamán megta- tottabb tengeri üdülő Olaszpasztaltuk az olasz autópályá- országban. Riviera Del Sole
kon a nagy dugókat, de ezeket néven húsz kilométer hos�is jó hangulatban vészeltük szú, finom szemcsés homokos
át. Rimini az egyik leglátoga- strandok várják a látogatókat.

Se oldala, se feneke, mégis
megáll a víz benne. Mi az?

Az üdülőhöz tartoznak a várostól északkeletre további
vonzó strandok is, mint a Rivabella, Viserba, Viserbella és
a Torre Pedrera. Csoportunk
a Rimini Bellariva strandon
szép pillanatokat élt át. A sekély tenger 26 fokos volt, így
kellemes volt benne fürödni,
úszni és sportolni. A teljes

Felhő

Hány feje van az embernek?
Jól gondold meg, mielőtt válaszolsz!
fej + 2 kézfeje + 2 lábfeje = 5

Melyik karó véd a hideg ellen?

A takaró

Foga van és mégsem eszik? Mi
az?
Édesanyád gyermeke, de nem
testvéred. Ki az?

Fésű

Te magad!
csoportunk egy helyen volt
a tengernél, s kényelmünket
szolgálta két díjmentesen rendelkezésre álló fekvőhely és
napernyő is. A fürdés és a napozás mellett alkalmunk nyílt
baráti beszélgetésekre, a komáromi résztvevőkön kívül a
más járásokból érkezőkkel is.
Szállásunk a hangulatos Staccoli szállodában volt, itt is
étkeztünk. Az étel természetesen tipikusan olasz jellegű
volt, gyakori volt a tészta,
változatosan, ízletesen elkészítve. Az esti séták a több kilométer hosszú utcán, ahol
üzletek, hangulatos zenés
bárok, éttermek és sok más
meglepetés volt, mindig nagy
élményt jelentettek mindenki
számára. A csoportnak egész
ottlétünk alatt rendelkezésé-

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Nehéz döntés előtt áll. Sokáig spórolt pénze elköltéséhez ugyanis jó lehetőség kínálkozik. Amit
kinézett magának, valóban megéri az árát, de azt is élvezi, hogy van
egy komoly biztonságot jelentő megtakarítása. Mérlegelje, vajon
ad-e annyit ez a bizonyos dolog, mint amit veszít a megszerzésével.
HALAK (február 21. – március 20.) Utazásra, továbbtanulásra,
bármilyen valamiféleképpen külföldhöz kapcsolódó tevékenységre szerencsés időszak ez a hét. Tervei könnyen és akadálytalanul megvalósulnak. Amennyiben hivatásához is köze van az e
heti tevékenységének, látványosan előretörhet ezen a téren.
KOS (március 21 – április 20.) Megélhetésében, pénzügyekben
váratlan, pozitív fejlemények történhetnek, ami persze jelentősen javít kedélyállapotán. Szerelemével vagy gyermekével való
viszonyában fordulóponthoz érkezik. Ne raktározza sérelmeit,
mert így torzult formában fognak felszínre törni.
BIKA (április 21. – május 20.) A hétköznapok és a munka köti
most le minden energiáját. Arra azonban vigyázzon, hogy közben ne hanyagolja el azt, aki valóban fontos önnek. Feszültsége
akár betegséggé is alakulhat, ha nem talál egy testreszabott levezető csatornát. Legyen sokat a szabad levegőn!

re állt az autóbusz, melyet
az utazási irodánk jóvoltából
ki is használtuk különböző
kirándulásokra. Legnagyobb
élmény mindenki számára a
tőlünk 8 km-re levő történelmi Rimini megtekintése volt.
Rimininek 150 ezer lakosa
van és az itteniek szeretik a 2
ezer éves városukat. A történelmi központban több mint
5 km útszakaszon mindenhol
a város gazdag történelmi
múltjának számtalan példáját
láttuk, szép palotákat, tereket, templomokat, múzeumokat. A kávéházak, fagyizók
teraszai mindenütt tele voltak
mosolygós emberekkel, akik
sokszor nekünk, turistáknak
is integettek. A város a 13.
századtól a Malatesta család
birtokában volt, csak 1528ban csatlakozott Rimini a
pápai államhoz. A Malatesta
család több történelmi jellegű
épületet építtetett, ezek közül
külön kiemelném a Templo
Malatestiano gótikus templomot számos oldalhajójával,
amelyek művészeti kincseket
rejtenek. Itt található például

Piero della Francescatól az
a hatalmas freskó, ahol Sigismondo Malatesta térdel
Szent Zsigmond előtt. Ahogy
megtudtuk, a templom további sajátossága, hogy a reneszánsz korában a Malatesta
család egyik meghatározó
személyisége építtette. Rimini az ókori Róma harmadik
legjelentősebb városai közé
tartozott, hiszen létrejöttének
dátuma Krisztus előtt 268.
Két konzuli útvonal vezetett
erre Rómából, a Flaminia és
az Emilia. A Flaminia útvonal Rómából Augustus császár diadalívével fejeződött
be. Ez a diadalív időszámításunk után 27-ben épült
Augustus császár tiszteletére, s 2000 év eltelte után is
monumentális látványt nyújt
a látogatóknak. A múzeumok
közül kettőt látogattunk meg.
A városi múzeumnak egy
18. századi jezsuita kolostor
ad otthont, itt megismertük
Rimini történetét, a 14. századi Riminiben alkotott nagy
festők műveit, a világhírű
René Gruau grafikus alkotásait, de élmény volt a város
nagy szülöttének, Federico

Fellininek Álmok könyve nevet viselő terme is. Komoly
kultusza van itt Fellininek, az
ő nevét viselő parkból megtekinthető a Grand Hotel, itt
Fellini lakosztályában kínálják a Fellini-menüt. Fellini
és Giulietta Masina sírja a temető bejáratánál található. A
sebészház (múzeum) is nagy
meglepetés volt számunkra,
ahol egy tökéletes állapotban
megmaradt 2000 éves orvosi
rendelő található. Egy barbár
támadás utáni tűzvészben a
falak oly szerencsésen takarták el, hogy minden részlete
épségben megmaradt. Itt található az akkori sebészeti
eszközök legteljesebb gyűjteménye, amelyeket amputáláshoz vagy fogászati töméseknél használtak.
Végigsétáltunk a Piazza Cavour város központján. Itt
található a város legszebb
szökőkútja és a híres Galli
Színház. Hosszú sétánkat a
történelmi Rimini központjában a Ponte Tiberius hídnál
fejeztük be, amely a Marecchia folyó fölé épült 2000
évvel ezelőtt és megmaradt
a háborúk és bombázások

után is. A titka abban rejlik,
hogy a pillérei egy alapon
nyugszanak. A híd a római
történelem egy darabkája és
napjainkban is a város forgalmát szolgálja. Amikor a

hosszú történelmi séta után
visszatértünk a szállodánkba, még sokáig emlegettük,
hogy mennyi szépet láttunk
a történelmi Riminiben. A
turisták szórakoztatását szolgálja még a Mirabilandia
élménypark, vagy a Acquario di Cattolica park, ahol
naponta vannak delfinbemutatók. Rimini Viserba részén
megcsodáltuk a különösen
látványos Italia in Miniatura parkot, ahol jellegzetes
olaszországi látványosságok
makettjei tekinthetők meg.
Természetesen még hosszan
sorolhatnám, mi mindent lehet megnézni Riminiben és
környékén, de a sok szépséget szavakban visszaadni lehetetlen, látni kell!
Dr. Bende István

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Önnek erős partnerre van szüksége, aki képes lépést tartani önnel, és aki nem bizonytalanodik el
az ön határozott – és sokszor megsemmisítő – véleménye mellett
sem. Ne őrizgesse gyermekkorának keserű élményeit! Legyen megbocsátó, hiszen az a kisgyermek már rég túllépett a történéseken.
RÁK (június 22. – július 22.) Ragaszkodó és megbocsátó hangulatban van most. Törekszik arra, hogy jó barátja legyen a környezetében élőknek. Kedves, figyelmes szerelmével és szabadon megéli romantikus ábrándjait. Az egyedülálló Rákok életében akár egy plátói
szerelem is helyet kaphat most.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Remekül kamatoztatja intuitív képességeit a szerelemben. Partnerével most különösen meghitt perceket és órákat él át, szinte olvasnak egymás
gondolataiban. Az esti órákban különösen élvezi az őszinte beszélgetéseket, amelyek most könnyen átcsaphatnak lelkizésbe.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Mindig is erős oldala
volt, hogy felfogja mások érzéseit, gondolatait. Nagyon erős
önben az empátia, ezekben a napokban pedig különösen jól rá
tud hangolódni mások rezgéseire. Egyetlen szempillantás alatt
beméri partnerét, tudja, mit gondol, mit érez. Képes megadni az
embereknek, amit várnak.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) Ez most a kompromisszumok időszaka. Meg kell tanulna, hogy a hatékonyság akkor
növelhető, ha saját energiáit össze tudja kombinálni másokéval.
Rendszerint egymagában szeret dolgozni, de most kissé magányosnak érzi magát. A valahová-tartozás melegséggel tölti el.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Az utóbbi időben meglehetősen keményen dolgozott, nem kímélte sem energiáját, sem
idejét. Most úgy érzi, közelebbi kapcsolatba kell kerülnie azokkal
az emberekkel, akik a környezetében élnek. Lelkisége kissé bonyolult képet mutat, tele van jó érzéssel, ugyanakkor feszültséggel is.
NYILAS (november 23. – december 21.) Hajlamos túlzottan aggodalmaskodni a szerelme és a szerettei miatt. Túl sokat foglalkozik a szüleivel, barátaival, illetve az ő véleményükkel. Időnként
csendesedjen el és vizsgálja meg, ön mit szeretne, ön mire vágyik,
önnek mik a tervei és azután igazítsa ezeket a körülményekhez.
BAK (december 22. – január 20.) Ne nehezteljen barátaira, amiért kihagyták egy nehéz ügy megoldásából. Tisztában vannak
vele, hogy az utóbbi időben túlhajtotta magát és meg akarták
kímélni egy újabb felelősséggel járó stresszhelyzettől. Ne tételezzen fel semmiféle kirekesztési szándékot, inkább értékelje
odafigyelésüket.
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Vágyálom

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 megadott címre és dátumra kérjük elküldeni.

Előrelátó vállalkozó

A decemberi megfejtéseket január 18-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőségbe,
vagy címünkre:
Dunatáj szerkesztősége, Csapó utca 22 ● 94501 Komárno

Szudoku

A szúdoku (japán, nyugatias átírással sudoku) egy logikai játék, melyben megadott szabályok szerint számjegyeket kell elhelyezni egy táblázatban.
Legközönségesebb változatában egy 9×9-es táblázat van 3×3 = 9 db. 3×3-as résztáblázatra felosztva, és minden résztáblázatot az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 számokkal kell kitölteni úgy, hogy az egész 9×9-es táblázat minden sorában és minden oszlopában az 1...9 számok mindegyike egyszer forduljon elő.
A rejtvény készítője a megoldhatóság érdekében előre ki szokta tölteni néhány szükséges számmal a 9×9-es táblázat bizonyos celláit – általában úgy,
hogy csak egy
megoldása (kitöltése) létezzen
a rejtvénynek.
A rejtvényfejtő
feladata kitölteni a maradék
cellákat a fentebb írt feltételeknek megfelelően.
(A Wikipédiából, a szabad
enciklopédiából)
Novemberi szerencsés megfejtőnk:
a nagysziget Nagy Alica.
Nyereményét postán küldjük el!

10
A D u n a t á j k a r á c s o n y i re c e p t k ö n y v é b ő l

SÜLT HAL FERNEL MÓDRA
Hozzávalók:

A halhoz:
2 db süllő vagy egyéb friss hal
(kb. 40-50 dkg-os)
só
őrölt tarka bors
1 db citrom héja és leve
néhány ág kakukkfű
olívaolaj
A gombás burgonyaágyhoz:
60 dkg burgonya
10 dkg kolozsvári szalonna
1/4 szál póréhagyma
25 dkg csiperkegomba szeletelve
2 gerezd zúzott fokhagyma
2,5 dl tejszín (30%-os)

5-6 dkg feta (vagy más zsíros, sós sajt)
1 ek olívaolaj vagy 3-4 dkg vaj
tarka bors, csilipehely
kakukkfű, petrezselyem

Elkészítése:
A halat megtisztítjuk, szárazra töröljük. A belsejét sózzuk, borsozzuk, megcsepegtetjük citromlével, majd a kakukkfűágakat és a citrom héját a hasüregbe tömjük. Kívülről néhány helyen beirdaljuk, megsózzuk, olívaolajjal
megcsepegtetjük, majd állni hagyjuk, amíg a gombás burgonyaágyat elkészítjük.
A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, vastagabb karikákra vágjuk, majd
pár perc alatt előfőzzük. A kolozsvári szalonnát kockára vágjuk, majd egy
kevés olívaolajon megpirítjuk. Hozzáadjuk a felkarikázott póréhagymát, és
folyamatos kevergetés-rázogatás mellett kissé megpároljuk.
Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, frissen őrölt borssal fűszerezzük, végül
hozzáadjuk a szeletelt gombát. Nagyon gyengén megsózzuk, és kevergetés
mellett kissé megpirítjuk. Hozzáadjuk a morzsolt fetát és a tejszínt, majd
felforraljuk. Ízesítjük az aprított kakukkfűvel, petrezselyemmel és csilipehellyel. (Ha szükséges, óvatosan utánasózzuk, mert a kolozsvári szalonna
és a feta is sós!) Az előfőzött burgonyakarikákat egy kivajazott hőálló tálba
simítjuk, meglocsoljuk a tejszínes, fűszeres gombával, majd a tetejére fektetjük az előkészített halat. Előmelegített sütőben 180 fokon minimum 30
percig sütjük, majd grill alatt kicsit még pirítjuk.

WELLINGTON BÉLSZÍN

Hozzávalók
3-4 főre:
A gombás töltelékhez:
1 fej hagyma
3 dkg vaj
40 dkg gomba
2 ek vörösbor
2 ek liszt
A húshoz:
80 dkg marhabélszín
2 ek olaj
20 dkg libamájpástétom
30 dkg leveles tészta
1 db tojás

Elkészítése:
A töltelékhez üvegesre sütjük a finomra vágott hagymát a felforrósított vajon. Hozzáadjuk a megtisztított, felaprított gombát és a bort. 20 percig pároljuk, majd meghintjük a liszttel, és megpirítjuk.
A húst gondosan megtisztítjuk és megmossuk, majd szárazra töröljük. Minden oldalát aranyszínűre pirítjuk a felforrósított olajon. Hagyjuk kihűlni,
majd bevonjuk a pástétommal és a párolt gombával.
A leveles tésztát téglalap alakúra nyújtjuk, majd megkenegetjük a széleit
a felvert tojás egy részével. A húst a tésztára helyezzük, majd gondosan
becsomagoljuk vele. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük úgy, hogy az illesztés alulra kerüljön. Megszurkáljuk a tetejét villával, majd megkenjük
az egészet a megmaradt felvert tojással. 180 fokra előmelegített sütőben 10
percig sütjük. A hőt 160 fokra mérsékeljük, és további 30 percig sütjük.
Érdemes kipróbálni sertésszűzérmével vagy friss, tanyasi csirkemellel! A
pástétom helyett használhatunk néhány evőkanál jó minőségű mustárt is.

DIÓS KACSAMELL
FAHÉJAS ALMAMÁRTÁSSAL

Hozzávalók / 4 adag
15 dkg kacsamell
só, bors, 1 ág rozmaring
1 fej vöröshagyma
2-3 gerezd fokhagyma
1 db sárgarépa
2-3 db alma
1 db körte
őrölt fahéj
1 marék durvára tört dió
1 kevés vaj
1 kevés cukor

Elkészítése:
A kacsamellet megmossuk, szárazra töröljük és megtisztítjuk. A bőrös felüket egy éles késsel keresztirányban beirdaljuk, vigyázva, hogy a húst ne
érjük. Mindkét felét bedörzsöljük sóval és borssal. Közepesen meleg serpenyőben bőrrel lefelé fektetjük a kacsamelleket. Hozzáadjuk a rozmaringot,
a durvára tört diót, a cikkekre vágott vöröshagymát és a szeletelt fokhagymát is. 6-8 percig a bőrös oldalán sütjük, és közben folyamatosan locsoljuk
a zsírjával (akkor jó, ha aranybarna színű a bőre). Ezután a húsos felükre
fordítva 30-40 másodpercig sütjük (sütés közben tilos böködni a húst). Előmelegített sütőbe toljuk, és bőrrel felfelé 200 fokon 10 percig sütjük, majd
kivesszük, és a serpenyőben pihenni hagyjuk. A mártáshoz megpucoljuk az
almát és a körtét, felszeleteljük, majd puhára főzzük. Ha megpuhultak, egy
tálban pürésítjük, és fahéjjal ízesítjük. A karamellizált sárgarépakockához
egy serpenyőben felolvasztjuk a vajat és cukrot. Ha a cukor karamellizálódott, hozzáadjuk a nagyobb kockákra vágott sárgarépát, és pár percig forgatva pirítjuk. Megsózzuk, megborsozzuk, felöntjük egy kevés vízzel, és
lefedve kb. 15 perc alatt roppanósra pároljuk. Végül a kacsamelleket ferdén
felszeleteljük. Tányérra helyezzük a felszeletelt húst a diós hagymával, az
almamártással és a karamellizált sárgarépakockákkal.

KÓKUSZOS,
VANÍLIÁS
KRÉMES
SÜTEMÉNY
Hozzávalók

A tésztához:
7 db tojásfehérje
30 dkg porcukor
30 dkg kókuszreszelék
A krémhez:
7 db tojássárgája
7 ek cukor
1 csomag vaníliás
pudingpor
1 csomag vaníliás cukor
3 dl tej
5 dl habtejszín
A kókuszos lap
kenéséhez:
20 dkg csokoládé
5 dkg vaj
A tetejére:
5 dkg reszelt csokoládé

Elkészítése
Elkészítjük a tésztalapot: a tojásfehérjéket a cukorral
kemény habbá verjük, majd hozzákeverjük a kókuszreszeléket. 24×39-cm-es tepsit szilikonos sütőpapírral
béleljük, a tésztát bele öntjük, elsimítjuk. 170 fokra
előmelegített sütőben 25 perc alatt megsütjük. Sütés
közben fóliával letakarjuk.
A csokoládét a vajjal egy lábasban felolvasztjuk. A
megsült tésztát tálcára borítjuk, a sütőpapírt lehúzzuk
róla, majd a tetejére egy másik tálcát teszünk és visszafordítjuk. A kihűlt süteményt a vajjal felolvasztott csokoládéval lekenjük és hagyjuk rádermedni. Fagyasztóba helyezhetjük erre az időre.
A tejet a pudingporral, cukrokkal, tojássárgájával csomómentesre keverjük, majd sűrűre felfőzzük. A krémet
kihűtjük. A habtejszínt keményre verjük és a vaníliás
krémet apránként hozzáadva habosra keverjük. A csokoládéra kenjük a krém 2/3 részét és elsimítjuk.
A tésztát négyzet alakúra vágjuk. A maradék krémet
habzsákba szedjük és kis rózsákat nyomunk a kockák
közepére. A tetejére csokoládét reszelünk.

CITROMOS MÉZES
karácsonyi süti
Hozzávalók:
A tésztához:
18 dkg porcukor
2 tojás
6 dkg margarin
3 evőkanál méz
5 evőkanál tej
60 dkg liszt
2 kávéskanál szódabikarbóna
pici só
A krémhez:
7 dl tej
7 evőkanál gríz
1 csomag vaníliás cukor
20 dkg margarin
25 dkg porcukor

1 citrom
1 üveg baracklekvár
A csokimázhoz:
6 evőkanál porcukor
2 evőkanál kakaó
3 evőkanál víz
1 evőkanál olaj
10 dkg margarin

Elkészítése
Elkészítjük a krémet: a 7 dl tejben sűrűre főzzük a búzadarát, és félretesszük kihűlni.
Előmelegítjük a sütőt 180 fokra. A tésztához egy lábasban összekeverjük a porcukrot, a tojásokat, a mézet, a
margarint, a tejet és a sót, majd takaréklángon forrásig
hevítjük, aztán lehúzzuk a tűzről, belekeverjük a lisztet
és a szódabikarbónát. A tésztát jó alaposan összegyúrjuk, és 4 részre osztjuk. (Amíg meleg a tészta, kön�nyebb vele dolgozni, de ha kihűlt, akkor sem ragad.
Mind a 4 darabból lisztezett deszkán lapokat nyújtunk, majd a tepsi hátoldalát megkenjük zsiradékkal, és
azon 5 perc alatt kisütjük a tésztalapokat. Még forrón
átcsúsztatjuk rácsra vagy deszkára a lapokat, mert ha
a tepsin hűlnek ki, akkor leszedéskor könnyen törhetnek. Ha egy széles pengéjű késsel alányúlunk, nagyon
könnyű leszedni a tepsi hátuljáról, és hajlik, nem törik.
Mire kihűl, merev tésztalap lesz belőle, de addigra már
úgyis csak rétegeznünk kell a krémmel és a lekvárral.
Közben elkészítjük a krém másik felét: a margarint
konyhai robotgéppel összekeverjük a porcukorral és
a vaníliás cukorral, belenyomjuk a citrom levét a keverékbe. Ha kész, a krémet összekeverjük a korábban
elkészített sűrű tejbegrízzel. Összeállítjuk a süteményt:
egy peremes tepsibe sütőpapírt teszünk, és ráhelyezzük
az első kisült tésztalapot, majd rákenjük a krém felét.
Erre rakjuk a második lapot, amelyre jó vastagon baracklekvár kerül, majd jöhet a harmadik lap, amire megint krém kerül, majd a negyedik lap.
Elkészítjük a csokoládémázat: a porcukrot, a kakaót és
a vizet 1-2 percig főzzük, majd lehúzzuk a tűzről, és
hozzáadjuk az olajat és a margarint. Kicsit hűtjük még,
majd amint elkezd sűrűsödni, szépen a tésztára kenjük.
Készíthetünk rögtön dupla adagot is, el fog férni a tészta tetején.

SziLvESZteRI
cSaC S kASÁGok
Az agresszív kismalacot felveszik eladónak egy ABCbe.
Bemegy a Nyuszika vásárolni, de a kismalac nem
foglalkozik vele.
Mire a Nyuszika:
– Khmm... elnézést kérek!
– NEM TARTUNK!
*
Egy ember újsághirdetést ad fel:
„Kétéves vörhenyes kandúrom megtalálójának egymilliót fizetek készpénzben.”
– Nem sok ez egy kandúrért?
– kérdezi a hirdetésfelvevő.
– Nézze – mondja az ember –,
ez a macska volt az anyósom
egyetlen öröme. Különben is
olyan helyen ástam el, hogy
soha senki nem fogja megtalálni.
*
A postás csengetésére egy
szépasszony nyitja ki az ajtót, lenge hálóingben.
De jól nézel ki kisanyám! –
hüledezik a postás.
– Figyelmeztetem, a férjem
fél órán belül itthon lesz!
– De én nem is csináltam
semmit!
– Tudom, csak szólok, nincs
túl sok időnk.
*

– Jean miért tette a porrongyot a hűtőszekrénybe?
– Azért, hogy kirázza a hideg, Uram.
*
Nagy ünnepség van a százéves bácsinál. Kint van a TV
is és a riporter természetesen
megkérdezi az öregtől, mi a
hosszú élet titka.
– Tudja én stresszmentes
életet éltem, soha nem ittam,
nem cigiztem és nem is nőztem.
Ebben a pillanatban a másik
szobából hatalmas ordibálás
hallatszik.
– Ez meg mi? – kérdezi a riporter.
– Ó, csak az apám. Amikor
beiszik, mindig borzasztóan
dühös, ha a nője eldugja előle
a cigarettáját...
*
– Szörnyű dolgot látok! –
mondja sejtelmesen a jósnő
– A kártya szerint a kedves
férje pár napon belül meg fog
halni.
– Azt már tudom. Engem csak az
érdekel, hogy felmentenek-e?
*
– Vádlott, bűnösnek érzi
magát?
– Bocsánat, bíró úr, de még
nem hallottam, mennyit
tudnak a tanúk.
*

Egy ügyvédnek sosem szabad megkérdeznie a tanút, ha nincs
felkészülve a válaszra. Egy kis faluban zajló perben az ügyész
behívta első tanúját, egy idős nagymamát. Odalépett a tanúhoz
és megkérdezte tőle:
– Takács néni, ismer engem?
Mire a hölgy: – Persze hogy ismerlek. Gyerekkorod óta ismerlek, és mondhatom, kiábrándultam belőled. Hazudsz, csalod
a feleségedet, befolyásolod az embereket, rágalmazod őket a
hátuk mögött. Nagy embernek hiszed magad, miközben annyi
eszed sincs, mint egy utcaseprőnek. Igen, persze hogy ismerlek.
Az ügyésznek tátva maradt a szája, azt sem tudta, köpjön vagy
nyeljen. Némi gondolkodás után a terem másik végébe mutatott
és megkérdezte:
– Takács néni, ismeri a védőügyvédet?
– Hát persze. A védőügyvédet is gyerekkora óta ismerem.
Gyenge jellem, italos természetű, senkivel sem tud normális
kapcsolatot teremteni és mint ügyvéd egyike a legrosszabbaknak az országban. Hogy el ne felejtsem, ő is csalja a feleségét,
méghozzá három nővel, az egyik a maga felesége, ügyész úr…
Igen, ismerem.
A védőügyvéd sokkot kapott.
Erre a bíró magához kérte az ügyészt és az ügyvédet, és nagyon halkan így szólt hozzájuk:
– Ha bármelyikük megkérdezi a hölgytől, hogy ismer-e engem, esküszöm, hogy börtönben fog megrohadni.

*
A medve, a róka és a nyuszika kártyáznak az erdő
szélén. Megszólal a medve:
– Ha még egyszer észreveszem, hogy valaki csalni
próbál, beverem a vörös pofáját!
*
Nyelvtörő:
Két kék kőkút körül
ireg-forog törpe tarka
kurta farkú török tyúk.

Két jóbarát támasztja a pultot a kocsmában.
– Mondd, megegyeztél már
a feleségeddel a vagyonmegosztásban?
– Hogyne, a válóperes ügyvédem mindent elintézett.
– Na, mesélj!
– A lakás és a gyerek a feleségemé lett, az autó az
enyém, a vagyon pedig az
ügyvédé.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

s. r. o.

Bejárati ajtók
már

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

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

Komárom

PVC ajtók és ablakok

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

akciós áron!

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

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

0948 252 606.

* Eladó 3-szobás lakás
Gútán, a Brünni lakótelepen,
eredeti állapotban. Érdeklődni
16 óra után a 0905 178 475-os
telefonszámon lehet.

Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

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. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3

cleancitykomarno@gmail.com

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Eladó családi ház Virten.
Tel.: 0903 794 161.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575
Eladó 250 kg-os hízó és
búza. Tel.: 0915 343 546.
Egészségügyi segédeszközök
nagy választékban a VII.
lakótelepi Alba patikában.
Tel.: 035/785 1076

Vásároljon könyvet
szeretteinek karácsonyra.
Gazdag kínálattal
várjuk!
Tankönyvek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt  Jókai utca 25.
945 01 Komárom  Tel.: 35/7731 9014
E-mail: madachkonyv@gmail.com

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



www.madachkonyv.sk

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.
PREDAJ – ELADÁS:
0908 790 345

Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

S možnosťou okamžitého nasťahovania prenajmem pre
jednu osobu jednoizbový,
čiastočne zariadený byt na
Vnútornej okružnej, pri kúpalisku. Tel.: 0905871890.
Fotky na www.gratis.sk

Azonnali
beköltözéssel
bérbe adó
egy személy részére
egyszobás lakás
a Belső körúton, a fürdőnél.
Tel.: 0905871890.

NE FELEDJE!
A pénztárgépekről szóló törvény

utolsó módosítása alapján
az adóalanyok új csoportja számára

kötelező

az elektronikus kasszagép használata.

Mi segítünk megoldani az ön
problémáját!

Apliko+

Komárom, Munka utca 25. * Tel.: 7704 310
www. aplicoplus. sk

* Eladó 2-szobás, átépített lakás Komáromban,
a Béke utcában. Tel.: 0905
693 137.
* Autóbiztosítás a legjobb
áron. Tel.: 0905 928 195.
* Eladók hízódisznók
Gútán. Tel.: 0907 673 607.

Dr. Bakai Hedvig
komáromi körzeti orvos
tisztelettel értesíti betegeit,
hogy december 1-jétől
rendelője a VII. lakótelepi

Szent Valéria
Egészségügyi Központban
folytatja tevékenységét.
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Eseménytár

GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük
december 23-án Viktória
december 31-én Szilveszter
december 24-én Ádám, Éva
január 1-jén Fruzsina
december 25-én Eugénia
január 2-án Ábel
december 26-én István
január 3-án Genovéva
december 27-én János
január 4-én Titusz
december 28-án Kamilla
január 5-én Simon
december 29-én Tamara
január 6-án Boldizsár
december 30-án Dávid
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezekben a napokban ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Komáromban: a naszvadi Szabados Zoltán és Bugyíková Katalin, a komáromi Kurucz Erik és Nagyová Lívia
Érsekújvárban: Horváth Richárd és Poláková Zuzana.

ÚJSZÜLÖTTEK
Komáromban született: a naszvadi Andruško Balázs, a szőgyéni Gáspár Dominika, az ebedi Cibulová Zsófia, az ógyallai Stojková Cynthia, az érsekújvári Palacka Maxim, a hulli
Šulka Blažej, a gútai Kovács Boglárka, a komáromi Kelleová Laura, Bialeková Bella, Farkas Dávid és Cibuľa Dušan, a
nagyszigeti Tóth Adam, a varannói Benczeová Táňa, a nagykeszi Bölcskei
Alex és a bátorkeszi Bónová Lujza.

H AL Á LOZ Á S
Az elmúlt napokban örökre távoztak sorainkból: a komáromi Szűrová
Irena (93 éves), Hájas Ferenc (52 éves), Forgács Margit (64 éves), Puskásová Gizela (96 éves), a gútai Madarászová Gizella (58 éves), Horváth Ferenc (67 éves), Molnár Péter (40-éves), Lévardy Etela (81 éves) és Pelikán
Júlia (92 éves), a nemesócsai Kantha János (92 éves), a csallóközaranyosi
Szoboszlai László (85 éves) és Mottajcseková Ilona (81 éves), a nyitrai
Križanová Rozália (95 éves), valamint a keszegfalvai Horváth Irma (93
éves). Emléküket megőrizzük!

Gyászjelentés

Mély fájdalommal értesítjük a rokonokat, ismerősöket és a jó barátokat, hogy türelemmel
viselt, hosszú szenvedés után a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama,

Halászová Gizela, szül. Dubová,

életének 58. évében, december 19-én örökre távozott szerettei köréből.
Búcsúztatása december 23-án, 13 órakor lesz a gútai temetőben.
A gyászoló család

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
Slovenská ulica 52, Kolárovo
tel. 035/777 50 80 * fax 035/777 50 82
schola.privata@stonline.sk,

Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy s VJM, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Súkromnej strednej odbornej školy s VJM * Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola,
Slovenská 52, 946 03 Kolárovo
Uzávierka prihlášok: 20. január 2017
Kvalifikačné predpoklady:

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle § 34 zákona č. 31712009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
c) absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu.
Iné kritériá a požiadavky:
a) znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva,
b) bezúhonnosť,
c) osobné a morálne predpoklady,
d) organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov.

– prihláška do výberového konania,
– overený doklad o dosiahnutom najvyššom stupni vzdelania,
– vyplnený osobný dotazník.
– stručný profesijný životopis,
– výpis registra trestov nie staršie ako 3 mesiace.
– koncepčný zámer rozvoja a riadenia strednej školy,
– písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku a ďalšie požadované doklady v uzavretej obálke možno zaslať na adresu Súkromnej
strednej odbornej školy s VJM, Slovenská 52, 946 03 Kolárovo s označením ,,Výberové konanie – SSOŠ s VJM, MTMSZ Kolárovo – Neotvárať!”, najneskôr do 20. januára 2017 do 14.00 hod.
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dni pred jeho konaním.
Ing. Szokol Dezider
zriaďovateľ školy

Köszöntő

Egy drága férj,...
egy mindenét odaadó édesapa,
egy imádott nagyapa,
ez mind te vagy nekünk....

December 17-én ünnepli
hatvanadik születésnapját

Szabó Ferenc

Gútán.
Ezúton köszönti őt felesége Erzsébet, fia Zsolt és Ferenc,
menye Tímea, unokája Ferenc és Rebeka.
A jókívánságokhoz csatlakozik nászasszonya Mária

Minden kedves
ügyfelünknek

családi békében,
boldogságban
eltöltött
karácsonyi ünnepeket
és vidám szilveszterezést
kívánok!
* Televíziók * * audiovíziós eszközök * háztartási robotgépek * gáz–
és elektromos tűzhelyek
* üzemtakarékos hűtők
és mélyfagyasztók

2017-ben is
új meglepetések tárháza
lesz üzleteházunk! Fagyasztó box

LED TV 81CM * DVB-T/C Tuner
* MPEG2/MPEG4 * USB + PVR
funkció + műholdvevővel most:

145 l

189.– euró!

Most kamatmentes kölcsönre is!

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

Viola Béla

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

ifj. Vajkai Lászlóra
Keszegfalván,

halálának negyedik 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
emlékezünk

Páczer Jánosra

valamint szeretett szüleinkre,

id. Vajkai Lászlóra és Vajkai Erzsébetre

haláluk
tizenharmadik
évfordulóján.
Akik ismerték és szerették őket,
emlékezzenek velünk együtt rájuk.
Szerető családjuk
hetedik

Gútán,
halálának tizedik évfordulóján.
Emlékét őrző
felesége és családja

Szívünkből
kitörölhetetlen,
mély fájdalommal
emlékezünk meg
a szeretett
édesanyáról,
anyósról,
nagymamáról
és dédmamáról,

Fájó szívvel emlékezünk
december 21-én,
halálának ötödik
évfordulóján a drága
fiúra és a szeretett
testvérre,

özv. Molnár Ernőné,

szül. Szabó Irén

nyugalmazott pedagógusról,
halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét őrző családja.

Horgászbotok javítása:
0950 591 112
e-shop: www.privlačuj.sk

Fűri Istvánra
Gútán.

Emlékét őrzi
édesanyja
és testvérei
családjukkal

A legszebb karácsonyfák
nálunk kaphatók!

Normandiai,
levelét nem hullató
fenyőfák óriási
választékával
várjuk
vásárlóinkat!

Primera
g a z d a b o lt
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Egy igaz barát utolsó kívánságát teljesítve

Egynapos sebészet Gútán

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

Érdeklődjön Gútán,

MEDCHIR Kft.

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

hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

L A B D A R Ú G Á S

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

A Dunatáj valamennyi olvasójának
ezúton kívánunk békés,
családi boldogságban eltöltött,
kellemes karácsonyi ünnepeket!

Dr. Viola Miklós
és Dr. Máriási László

Minden hétfőn ott állt a szerkesztőség ajtajában, kezében a
jegyzetekkel. Lebó Boldizsár éveken át volt lelkes munkatársunk, s a kiváló sportember anyagaiban senki sem talált
kivetnivalót, hacsak jelen sorok írója – jó szándékkal – meg
nem próbálta rövidíteni, vagy pár sorral bővíteni, annyival, amennyit a hely megkívánt. Másfél éve tudatában volt,
hogy a szervezetét megtámadta a kegyetlen kór, de környezetében kevesen tudták, hogy harcol a rák ellen, pedig már
minden nap nehezebb volt, mégsem panaszkodott. Azon a

nevezetes hétfőn még bejött hozzánk, leadta a focieredményeket, azután átadott nekem egy borítékot. – Odaadom
neked ezt az írást, de csak a halálom után szabad leközölni.
Évtizedek óta bánt, hogy nem merek azoknak a sporttársaknak a szemébe nézni, akik bíztak bennem, de kihagyva
egy tizenegyest, csapatunk nem jutott felsőbb osztályba –
mondta. Aznap bevonult a kórházba és három hét múlva
eltávozott az élők sorából. Az alábbiakban – teljesítve Boldi kérését – utolsó írását közöljük.

Lassan fél évszázaddal ezelőtt
történtek az események, de a
mai napig nem tudtam elfeledni. Az 1966/67-es ifjúsági
bajnokságban a naszvadi és a
komáromi KFC ifi B csapata
találkozott a tétmérkőzésen,
ahol eldőlt, hogy ki jut fel az I.
A. osztályba.
Naszvadon a múlt század hatvanas éveiben előbb a falu
postása, Dobosi József volt a
sportelnök, majd helyét Tóth
Béla vette át. Elnökségük
idején nem volt probléma kinevelni a felnőttcsapat utánpótlását. Olyan odaadó edzők
tevékenykedtek, mint Domonkos, Polgár, vagy Darázs.
A járási bajnokságot többször
is megnyerte az ificsapat, de
„helyszűke” miatt csak a közeli falvak pályáin játszhattunk.
Akkoriban az utazás még nem
légkondicionált autóbuszokon
történt, a csapat a kerékpárok
nyergébe pattanva átkerekezett a szomszédos községekbe,
vagy órákon át zötykölődött a
traktor pótkocsiján.
A vezetőség hosszabb idő után
– a kellő anyagi háttér biztosításával – „engedélyezte”, hogy
az I. B. osztály után felkerüljünk az áhított I. A-ba.

a labdát. Feszült pillanatok
után belsővel lőttem a labdát.
Hogy miképp érezte meg Vili
a szándékomat, nem tudom.
Mint egy párduc mozdult el a
labda irányába, és ujjbeggyel
pöckölte ki a labdát. Velem
együtt fájdalmasan sóhajtott
föl a csalódott szurkolótábor,
Vili viszont a bajnokság alatt
nem kapott annyi ölelést, mint
akkor.
Azt hittük, hogy a szerencse
mellénk állt, mert pár perccel
később Városit buktatták a
tizenhatos sarkánál a komáromiak, újabb tizenegyeshez
jutottunk.
Miközben a tizenhatosnál még
folyt a komáromiak és a játékvezető közötti párbeszéd, Darázs edző odaintett: – Odamész
és most berúgod. Ugyanúgy,
mint előbb. Most már a kapus
bizonytalan lesz, nem tudja,
hova rúgod – mondta és biztatón rávert a vállamra. Nála ez
volt az elismerés megnyilvánulása, no meg a bíztatásé is.
Megfordult velem a világ.
Hatalmas felelősség.
Ha mellérúgom, óriási erkölcsi veszteségem lesz, ha berúgom,
enyém a csillagos ég.
Játékostársaim azonban nem így gondolták, ezt a büntetőt
Polgár Józsira bízták,
aki az általam már lehelyezett labdát újraigazította,

Notebookok,

számítógépek,
kasszagépek, nyomtatók

A gútai
már most gondol a karácsonyra!

10 – 50 %-os árleszállítás
decemberben

dioptriás és napszemüveg-keretekre!
Szerezzen örömet szeretteinek
ajándékutalványainkkal

GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

Valamennyi ügyfelünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

y!
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Kopogtat a

eladása és
javítása.
* Adatmentés *
* Vírusírtás *

* Szoftveres karbantartás *

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

Azon a szombati napon mintegy félezren voltak a pálya
körül. Szokásukhoz híven a játékvezető és a partjelzők most
is késtek, viszont a pályán
mindkét csapat bemelegített.
Mivel korábban többször is
találkozott a két csapat egymással, jól ismertük az ellenfél
játékoskeretét, s így azt is észrevettük, hogy a „lila-fehérek”
az I. ligás A csapatukból hat
játékossal „erősítették” játékosállományukat. Egypontos
előnyük volt a komáromiaknak, döntetlen tehát nem lett
volna elég a továbbjutáshoz.
A bajnokság utolsó mérkőzése
volt, ekkor dőlt el minden.
A sípszó után egyik csapat sem
mert támadni, mindkettő a másik fél erőnlétét próbálgatta.
Idővel azonban a naszvadiak
felbátorodtak, sorozatban támadták a komáromi kaput,
ahol a szentpéteri illetőségű,
akkor már I. ligás hálóőr, Bilkó Vilmos parádés védéseivel
váltott ki rokonszenvtapsot a
naszvadi szurkolók tömegéből.
Akkoriban még nem volt szokás a fujozás, ami szép volt,
azt megtapsolták. Elsősorban
Bilkónak volt köszönhető,
hogy 0:0-ás eredménnyel zárult az első játékrész.
– Nem kell nekünk berezelni az
I. ligás játékosoktól – szólt Darázs Tibor edző útmutatása az
öltözőben. – Csak támadjatok,
mert anélkül nem születik gól.
Még elhangzott néhány jó tanács, de a legfontosabb az volt,
hogy próbáljunk minél közelebb kerülni a komáromi kapuhoz, mert a távoli lövéseket
simán védi Bilkó.
Az edző szavait megfogadva,
egyre közelebb jutottunk a
KFC tizenhatosához, de a komáromiak is támadtak. Rózsás
hatalmas kapufát lőtt, majd
ismételt, s ezúttal is a kapufán
csattant a labda. Húsz perccel
a találkozó vége előtt a naszvadiak remekeltek. Polgár Józsi, a jobbszélső felfutása után
a labda Városi Pali (Patyó)
elé került, aki nekem küldte
át. A kaputól úgy 18 méterre
lehettem, nekem ez soknak
tűnt, tovább futottam és úgy
13 méterre megközelítettem
a komáromi hálót, amikor a
védők egyike egyszerűen felrúgott. A játékvezető azonnal
büntetőt ítélt. Darázs edző a
kispadról rám mutatott, tehát
én lőhettem a büntetőt. A kapussal farkasszemet néztünk,
először találkoztunk. Én nem
tudtam, merre szokott vetődni,
ő nem tudta, hogy én többnyire a kapu jobb sarkába küldöm

Ünnepi
nyitva tartás:
December 24-én (szenteste)
December 25-én és 26-án
December 31-én (szilveszterkor)
Január 1-jén 		

6-11-ig
zárva
6-12-ig
zárva

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

majd sípszóra, nekifutásból jó
fél méterrel a jobb felső sarok
fölé rúgta.
Minden reményünk szertefoszlott. Remegve vártuk a mérkőzés utáni első edzést. Darázs
Tibor lakonikus rövidséggel
értékelte a mérkőzést, majd
bejelentette, hogy az ificsapat
új edzőt kap, ő pedig játékosedzőként kerül át a felnőtt csapathoz. És megtörtént a csoda.
Akkoriban a csehszlovák válogatott
legnagyobbjairól
kaptunk becenevet. Én Kvašnákról, Csonkát pedig Masopustról nevezték el. Darázs
csípőre tette a kezét és odavetette: – Korengedménnyel
Kvašnák és Masopust velem
jönnek – mondta.
Nem szólt az elhalasztott lehetőségről. Igaz, amikor a felnőtt
csapatban játszottam és büntetőhöz jutottunk, azt ő végezte
el és nem mulasztott el odakacsintani: Ezt nézd, így kell ezt
csinálni!
A szurkolók azonban nem felejtenek. Valahányszor Naszvadon jártam, azért
odaszúrták csípős
megjegyzéseiket.
Lényegében igazuk
volt, s talán egyfajta megkönnyebbülésként írom ezeket
a sorokat az ötven
évvel ezelőtt történtekről.
Lebó Boldizsár

Még egy megjegyzés: Gútán alig néhány ember vett részt Boldi búcsúztatóján. Hiányoztak az utánpótlásban neveltjei, a
volt játékostársak, barátok, pedig harminc évig volt a város
lakója. Izsán alig pár hónapot töltött, átmenetileg lakást kapott, énekkari tag lett, gyerekeknek tizenegyesrúgó versenyt
rendezett, a Csemadok énekkarának tagja lett. Boldi végső
búcsúztatásán az énekkar is kivonult, emléktáblájára gyűjtést
szervezett (mintegy 70 euró jött össze) és Tóth Kurucz Mária
szervezésében Boldi legkedvesebb dalait énekelte, tiszteletére
fekete szalagot tűzött a ruhájára...

SAKK

III. liga
Nyitra C – Perbete 6,5:1,5 Pontszerzők: Ostružlík 1,
Takáč 0,5 * Érsekújvár B – Komárom B 0,5-7,5 Pontszerzők: Vörös, Jóba, Jakab, Viczencz, Hegedűs, Gyurenka és Gróf 1-1, Molnár 0,5 * Nagykér – Bátorkeszi B
5,5:2,5 Pontszerzők: György és Cséplő 1-1, Barczi 0,5.
A bajnoki táblázatban 1. Komárom B (12 pont), 4. Bátorkeszi B (6 pont), 5. Perbete (6 pont).

RÖPLABDA

Ólubló – Spartak Komárom
(1:3 -18,-19,26,-20)

Egyáltalán nem lebecsülendő az ólublói csapat, amely nagyon
sok esetben szerezett meglepetést ellenfeleinek. Az új mesteredzővel büszkélkedő komáromi csapat éppen ezért óvatosan
kezdte a találkozóját.
Biztos, ami biztos, az első tást, s bár 26 pontot szereztek,
szettben a komáromiak kellő ez még tizeneggyel volt keveeréllyel mutatták meg, hogy sebb, mint amennyit a komáromesterei a labdának. Ponto- miak az első két játékrészben
sak voltak a kezdő dobások, összegyűjtöttek. A gyér számú
a leütések és a védelem is sok komáromi
vendégszurkolók
esetben bravúrosan játszott. A nem kis örömére régi formámásodik szett is hasonló szel- jukat hozták a Duna-partiak,
lemben folytatódott, s annak ráadásul támadásaik szinte
ellenére, hogy az ólublóiak védhetetlenek voltak, miközmegpróbálták a védelmüket ben az ólublóiak alig tudták a
megerősíteni, a félidőre az első komáromi térfélre átjuttatni a
szettnél – igaz, csak egy pont- labdát. Sok esetben támadátal – jobb eredménnyel pihen- saikból azonnali lecsapással a
hettek a komáromi játékosok. komáromiak szereztek pontot.
A negyeddöntőben
A pihenés túlságosan jól sikeKomárom ellenfele
rült, mert a harmadik szettben a
Kassa csapata lesz.
hazai csapat vette át az irányí-
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KOSÁRLABDA

Mérlegen a Komáromi járás VII. osztályú csapatainak őszi eredményessége

MBK Rieker COM-therm Komárom – MBK Nyitrabánya (Handlová)
96:59 (47:29 * 24: 19 * 23: 10 * 21:16 * 28: 14)

Bárki bármit állít, ez az osztály a múlt század ötvenes-hatvanas éveinek hangulatát idézi. Tét nélkül, csak a foci szeretetéért veszik fel a „csukát” a játékosok, viselik el az igazán szakértői szurkolói
megjegyzéseket (Kinek, mit, hova...). Játszanak a faluk határában levő, korábbi legelőből kialakított dimbes-dombos pályán, ha győz a hazai csapat, beülnek a helyi kocsmába egy sörre, ahol egy
rundot megérdemel az ellenfél is...
A bajnokságban szereplő tíz csapat, az ifjúságfalvaiak, bo- kócsapat, de ide tartozik még
csapat az őszi idényben kilenc gyarétiek és nagyszigetiek Bogyarét, Tany és Csicsó csamérkőzést játszott. Viszonylag követik, akik még a tabella él- pata is, ugyanis a sereghajtó
gyorsan elhúzott a pati csa- mezőnyébe tartoznak. Érdekes Megyercstől jelentős előnnyel
pat és megnyugtató öt ponttal módon a középmezőnyt Bajcs tudtak eltávolodni.
áll a tabella élén. Őket három vezeti, illetve a szentpéteri fa- Az őszi idény alatt 44 találkozón a hazai csapat szurkoAz VII. liga őszi táblázata
lói örülhettek, húsz döntetlen
1. Pat
9 7 2
0 27:10 23
született a mérkőzéseken és
2. Ifjúságfalva 9 5 2
2 32:15 17
36 találkozó a hazai csapat ve3. Bogyarét
9 5 1
3 24:19 16
reségével végződött. Egyedül
4. Nagysziget 9 4 3
2 18:15 15
Pat csapata nem szenvedett
5. Bajcs
9 4 1
4 21:26 13
vereséget, a legtöbb vereséget
(8) a megyercsiek szenvedték
6. Szentpéter B 9 3 3
3 22:16 12
el. A szurkolóknak nem lehet
7. Bogya/Gellér 9 3 1
5 16:21 10
okuk panaszra, a találkozókon
8. Tany
9 2 3
4 18:24
9
összesen 427 gól született.
9. Csicsó
9 2 2
5 24:19
8

10. Megyercs

9

1

0

8

12:49

3

Boros Péter Emléktorna

Tragikus körülmények között elhunyt sporttársukra emlékeztek a múlt hét végén a focisták Csallóközaranyoson a III.
Boros Péter Emléktornán, amelyen négy csapat mérte össze
2x15 perces játékban a felkészültségét.
Csallóközaranyos – Örsújfa- második az Örsújfalusi Öreglu 5:4 * Csallóközaranyos – fiúk, harmadik az Örsújfalu,
Keszegfalva 4:2 * Csallóköz- negyedik helyen pedig Keszegaranyos – Örsújfalu Öregfiúk falva csapata végzett.
3:0 * Örsújfalu Öregfiúk – A mindvégig jó ütemű találÖrsújfalu 3:2 * Örsújfalu kozókon csak olyan játékosok
Öregfiúk – Keszegfalva 5:2 * léptek pályára, akik egykor a
Örsújfalu – Keszegfalva 3:2.
nagy munkabírású középpáAz emlékverseny győztese lyással találkoztak a bajnoki
Csallóközaranyos csapata lett, mérkőzéseken.

Komáromi városi
kispályás fociliga

4. forduló
T. TechniCAD – B. B. Litovel
4:6 * Aureus – Amfora 2:8 * R.
Anaplast – Antigén 11:2 * U 20
– B. Diamonds 3:6 * Csoda Bal
– Bauring City 4:8 * A Barracuda csapatának szünnapja volt.
A bajnoki táblázat:
1. Barracuda * 2. Bauring
City * 3. B. B. Litovel * 4. B.
Diamonds * 5. Csoda Bal * 6.
Amfora * 7. Antigén * 8. R.
Anaplast * 9. U 20 * 10. T.
TechniCAD * 11. Aureus.
-cseri-

Múlt héten szerdán különösen feszült volt a légkör a komáromi sportcsarnokban. Az őszi idény
folyamán sor került játékoscserére, edzőváltásra, ám a küzdőtéren sorozatban szenvedett vereséget kedvenc csapatuk. A komáromi sportcsarnokba az a nyitrabányai együttes érkezett,
amely viszont több esetben is tudott meglepetést okozni a pályán...
Az első negyed több esetben
hárompontos dobások is, miközben
is kiélezett harchoz vezetett.
a védelem is a helyén volt. A harmaAnnak ellenére, hogy a kodik negyed elé is kellő reményekkel
máromi kosarasok folyamanéztek a komáromiak, akik a korábtosan támadták a vendégebi 13 pontos vezetésüket felülmúlva
ket, most is megnyilvánult,
további tizenöt pontos fölényt harhogy még mindig nincs kelcoltak ki. Minderre csak a negyedik
lő összhang közöttük. Ennek
negyed tette fel a „koronát”, amikor
köszönhetően már az első
szinte lesöpörték a pályáról a vendénegyedben megalapozottabb
geket a komáromi játékosok és végül
lehetett volna a komáromiak
további tizennégy ponttal javították
fölénye, így azonban csak
eredményüket.
ötpontos előnyt harcoltak
Komárom legjobbjai: Bilič 22,
ki. A második negyedben
Vido 20, Langston 16. A komáromi
jogosan tombolt a közöncsapat a bajnoki táblázat hatodik
ség, a komáromi csapat igazi
helyén áll. Jövő héten szerdán a
örömjátékot mutatott be. Tákomáromi csapat az Iskra Szvit
madásaik sorra pontszerzéspályáján folytatja küzdelmét a hasel jártak, szépek voltak a
zai bajnokságban.

Alpok-Adria Kupa – D-csoport:                    
Rogaška Slatina Crystal – MBK Rieker COM-therm Komárno
85:56 (47:26)

A szlovéniai ellenfél számára
tétmérkőzés volt ez a nemzetközi találkozó, hiszen a komáromiak eddigi eredményeik
alapján már továbbjutottak az
Alpok-Adria Kupa következő
fordulójába, míg csoportelsőként a rogaškaiak akarták eddigi
sikereiket – három győzelem,
egy vereség – bizonyítani. A

K A R AT E
A múlt hét végén ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a gútai Tayió Karateklub, illetve az ősz óta egyesült Corvin Karateklubbal először tartottak közös
ünnepséget. A klub folyamatosan szerepel az országos élvonalban, amit idén folyamatosan bizonyítani tudtak.
November 13-án került sor a diák és ifjúsági korcsoport International Tournament
Kachikan Cup elnevezésű, 13. alkalommal megtartott nemzetközi tornára, amelyen a gútai versenyzők csapatuk számára
az 5. helyet szerezték meg. Egyéni eredmények: Lakatoš Erika kumite 1. hely *
Bagita Dániel kumite 1. * Horvath Ch-

ristopher kumite 1. * Jóba Attila kumite
1., kumite open 2. * Forró Áron kumite
2. * Bruno Mančík kumite 3. A Dukla BB
színeiben Bogárová Dominika kata 2., kumite 1. * Kósa Tamás kumite 1., kumite
open 1.
November 20-án rendezték meg Nyitrán a Szlovák Kupa 2. fordulóját az U21,
junior, ifi és ifj. ifi kategóriákban, ahol
csapatversenyben a gútaiak a 14. helyen
végeztek. Az egyéni eredmények: Jóba
Attila – kumite 1. * Bagita Dániel – kumite 2. * Forró Áron – kumite 2. * Forró
Réka Dorina – kumite 3. * Nagy Viktor
– kumite 3. * Szulcsányi Viktor – kumite
5. * Varga Tünde Emese – kumite 7. *A
Dukla BB színeiben küzdő gútaiak közül:
Bogárová Dominika kumite 1. * Kósa Tamás kumite 1.
Nagysurányban november 26-án tartották meg a nyugat-szlovákiai regionális verseny második fordulóját, amelyen

a gútai klub a 4. helyet szerezte meg.
Az egyéni eredmények: Bagita Dániel
kumite (kadétok 14-15 évesek 63 kg-os
súlycsoportjában) 1. hely * Erdélyi Nina
kata 10-11 éves korcsoportban 3. , az id.
– 10-11 éves – diákok 40 kg fölötti súlycsoportja kumite 1. hely * Fitos Ádám id.
diákok kata kezdőkategóriája 1. hely *
Jóba Attila juniorok 76 kg fölötti súlycsoportja kumite 1. hely * Jóba Attila
indult az id. juniorok kategóriájában
is, itt 3. lett * Nagy Viktor ifj. ifik 55
kg fölötti súlycsoportjában kumite 1.
hely * Rigó Rebecca id. diáklányok
40 kg fölötti kategóriájában kumite 2.
hely. Rebecca indult az ifj. diáklányok
37 kg fölötti kategóriájában is, itt 2.
lett * Szántó Gergely ifj. diákok (8-9
év) 34 kg-ig súlycsoport kezdő kumite
1.* Szulcsányi Viktor id. diákok (1011 év) 40 kg-ig kategóriájában kumite
3. hely * Takács Mário szeniorok 84
kg fölött kumite 3. * Varga Tünde Emese
id. diákok (10-11 év) 40 kg fölötti kategóriájában kumite 3. hely * Varga Linda
Bettina ifj. diáklányok kezdő csoportja
kata 2. hely, a 37 kg fölötti súlycsoportban
3. hely, az ifj. diáklányok kategóriájában
Varga Linda Bettina kata 5. hely * Varga
Tünde Emese ifj. ifik 45 kg fölötti kategóriájában kumite 1. hely, illetve a 10-11
éves lányok kategóriájában 5. hely. Ezen a
versenyen az akkor még önálló CORVIN
HE a csapatverseny 8. helyén végzett .
Eredményeik: Horváth Christopher az ifj.
ifik (12-13 évesek) 55 kg feletti súlycsoportjában ezüstérmes, a kadétok 57 kg-ig
kategóriában aranyérmes * Kurucz Mário
kata az ifj. ifik kata versenyében 5., az ifik
kata versenyében 2. lett. Márió indult az
ifj. ifik 40 kg-ig súlycsoportjában is, ahol
aranyérmes lett * Három versenyszámban
indult Lakatos Erika is, aki az id. diáklányok 40 kg feletti súlycsoportjában kumi-

te 5., az ifj. diáklányok korcsoportjában
a 37 kg feletti súlycsoportban 1., az ifj.
diáklányok korcsoportjában pedig 3. lett.
Uhrik Gergő a kezdők 40 kg feletti súlycsoportja id. diákjai között kumite aranyéremmel végzett.
December 3-án a nagyszombati sportcsarnokban léptek tatamira a karatékák
az országos bajnokságon az egyéni és
csapatversenyben az U21, junior, ifi és ifj.
ifi kategóriákban, amely egyben a 12 éves
kor fölötti korosztály számára volt rendkívül fontos. Az eredmények:
A KK TAIYÓ a csapatverseny 15. helyén, vagyis lényegében az élmezőnyben
végzett. Egyéniben Jóba Attila a juniorok
16-17 éves kategóriájában, a 76 kg-os
súlycsoportban 1. lett * Bagita Dániel a
kadétok 14-15 éves korcsoportja 70 kgig súlycsoportjában 2. lett * Forró Réka
Dorina az id. juniorok 18-20 éves korcsoportja 61 kg-ig súlycsoportjában 5. lett. A
Dukla BB színeiben a gútai Kósa Tamás
14-15 éves korig korcsoport 70 kg-os
súlycsoportjában 1. helyen végzett, Bogárová Dominika a juniorok 16-17 éves korcsoportjának 53 kg-os súlycsoportjában
aranyérmet szerzett.

komáromi szurkolók „kemény
magja” is elkisérte a csapatot.
A szlovén bajnokság negyedik
helyén álló csapat érdekessége, hogy egyetlen „légióst” alkalmaz, a többi játékos hazai
neveltetésű. Ennek ellenére az
első félidőben olyan hatalmas
támadást indítottak, hogy a ko-

máromi csapat végül 21 pontos
„hiánnyal” kezdte meg a második félidőt. A második félidőben
felvették a harcot a komáromiak
is, viszont minden igyekezetük
ellenére 38:30-as különbséggel
zárták ezt az időszakaszt is.
Komárom legjobbjai: Kuffa
és Langston 11, Bilič 10 pont.

TÉLI ÚSZÁS

Az extrém sportok komáromi klubja december 26-án, 14 órától
rendezi meg Komáromban a Vág-átúszást a Vág melletti csárda
térségében. Mindenkit várnak hétfőn a helyszínen, ahol bárki
csatlakozhat hozzájuk. A merész úszók zömét ugyan a gútai Rozmárok alkotják majd, de más városokból is érkeznek vendégeik.
Vasárnap Dunaszerdahelyen jártak a gútai Rozmárok, erősítve a
csallóközi csapatot.

A hagyományos gútai szilveszteri úszásra december 31-én,
13 órakor kerül sor a Kis-Duna befolyó ágánál, a hagyományos térségben.

KEMPO

Komáromban az Eötvös Utcai Alapiskola tornatermében rendezték meg december 17-én a KEMPO KARATE – JU JITSU
Nyílt Szlovákiai Bajnokságot. Két versenyszámba lehetett korhatár nélkül benevezni, mégpedig a földharc- és a Kata- stílusban. A csapatbajnokságot a komáromi kempósok nyerték.

ÚSZÁS

2016-ban a Szlovák Kupa
legeredményesebb
versenyzője
Dikácz Bence

December 10-én rendezték meg Nyitrán a Farmadin’s Memorial International
Karate Cup emlékversenyt, ahol Jóba Attila (kumite juniorok +76kg) és Kósa Tamás (kumite kadetok +70kg (Dukla BB)
aranyérmes lett, míg Bogárová Dominika
(kumite junior lányok -53kg Dukla BB)
ezüstérmet szerzett.

Az elmúlt hétvége volt az év
csúcspontja, mikor is Zsolnán
rendezték meg a Szlovák Kupa
ötödik, egyben az utolsó fordulóját úszásban, amelyben az év
folyamán Dikácz Bence részt
vett. Abszolút győztesként a
legkiválóbb eredményt érte el.
Ezzel az eredménnyel kiharcolt
magának egy egyhetes nyári
táborozást a gyűgyi fürdőben,
ahol az első hét legjobb versenyző vesz részt.
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