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Megtartotta első ülését az új városi képviselő-testület
December 15-én, hétfőn a
Tiszti pavilon dísztermében
tartotta meg alakuló ülését az
új városi képviselő-testület.
A napirendi pontok között
szerepelt az önkormányzati
választások hivatalos eredményének ismertetése és átadták
Stubendek Lászlónak a polgármesterré, illetve a 25 képviselőnek a képviselővé választást

igazoló tanúsítványokat. Először az újonnan megválasztott
polgármester tette le hivatalosan az esküt és vette át a városi
jelképeket, azt követően pedig a
városatyák tették le esküjüket.
Stubendek László bejelentette: Knirs Imrét és Keszegh
Bélát választotta alpolgármestereknek, majd további napirendi
pontként elmondta beiktatási

beszédét. A képviselők megválasztották a mandátumvizsgáló,
javaslattevő és választási bizottság tagjait, jóváhagyták a képviselőtestület mellett működő
nyolctagú tanács tagjait, illetve
az egyes szakbizottságokat és
azok elnökeit.
A tanácskozás további részében jóváhagyták a polgármesteri javadalmazást és elfogadták a

2015-ös évre szóló áthidaló hitelt is. Megbízták a polgármestert azzal is, hogyha szükség van
rá ebben az esztendőben, változtatásokat eszközölhet a város
költségvetésében.
Az alakuló testületi ülés
éppen lapzártánk idején zajlott,
így arról részletesebben következő számunkban szólunk.
lb

Hogyan fizetjük az adót és illetékeket 2015-ben?

Olvasóinkat
Bohumír
Kóňa, a városi hivatal gazdasági főosztályának vezetője
tájékoztatja a 2015-ös évi helyi
adókról és illetékekről, hiszen
számos ide vonatkozó jogszabályban, illetve az általános
érvényű rendeletekben több
változás is történt.
– Kidolgoztuk, majd elfogadásra került az új, 7/2014-es
számú általános érvényű rendelet, melyet természetesen hivatalosan is megjelentettünk. Ami
a kommunális hulladékot illeti,
itt is az idei esztendőben megalkotott adatbázisból indultunk
ki, valamennyi változást, kiegészítést beépítettünk.
Így például nyilvántartjuk
az állandó, vagy pedig az átmeneti lakhellyel kapcsolatos
változásokat, s azokat, melyeket
bejelentenek a lakosok. Egyben
arra kérem a lakosokat, hogy
tegyenek eleget a törvény által előírtaknak, s jelentsenek
be mihamarabb mindennemű
változást, hogy a hamarosan kiadandó határozatok a valóságot
tükrözzék.

Ami a kommunális hulladékot illeti, ez esetben az illeték
összege nem változik. A nyomtatványok megtalálhatók a város
honlapján, aki pedig személyesen eljön, a városi hivatalban
átveheti azokat. A polgárok,
s most először a jogi személyek
is, kézbesítve kapják meg az illeték befizetésére felszólító határozatot, a tervek szerint a jövő
év harmadik, negyedik hónapjában.
A legjelentősebb változás
a kommunális hulladék terén,
pontosabban az illeték elengedése vagy csökkentése terén történt, abban az esetben, ha a lakos nem tartózkodik 90 napnál
többet évente a városban, s azt
javaslom, hogy a lakosok arra
összpontosítsanak, abból induljanak ki, ami újdonság. Ez a törvényből adódó változás, miszerint csak akkor lehetséges ez, ha
kellőképpen igazolja és pontosan a csökkentést kérő időszakra vonatkozik az igazolás.
Igyekeztünk
bedolgozni
a polgárok észrevételeit is, hiszen a kérvények feldolgozása-

kor sok észrevétel érkezett, mivel az általános érvényű rendelet
néhány esetben nem fogalmaz
pontosan.
Néhány esetben ügyészi figyelmeztetés is érkezett, illetve
az adóhatóság és a pénzügyminisztérium állásfoglalása is
a rendelkezésünkre áll. Egyszóval azon vagyunk, hogy a jövőben már ne lehessen tévesen
vagy pontatlanul megmagyarázni dolgokat. A legjelentősebb
változásról tehát szóltam, ami
csak arra az időszakra vonatkozik, amelyet egyértelműen
bizonyítani lehet, vagyis ki lehet
mutatni.
Ebből kiindulva, tehát a jövő
év első három hónapja kapcsán,
vagyis a határozat kézbesítéséig
nem lehet kedvezményt, csökkentést igényelni.

Egy másik fontos dolog
az, hogy a 2015-ös évre szóló
kérvényeket egészen 2016 februárjáig lehet benyújtani. Az,
hogy milyen igazolásokra van
szükség abban az esetben, ha
a lakos 2015-ben nem tartózkodott Komáromban, az általános érvényű rendeletben van
meghatározva. Más időszakra
vonatkozó igazolásokat nem fogadhatunk el, becsületbeli vagy
tanúk által tett nyilatkozatokkal
nem helyettesíthetők ezek. Ezért
ne is hozzanak ilyet, hogy ne
terheljük egymást felesleges adminisztratív munkákkal.
A Komáromi Lapok januári számában további, az adókkal és illetékekkel kapcsolatos
információkat teszünk közzé.

„A közel 700 háztartást érintő fejlesztés környezetvédelmi
szempontból kiemelten fontos,
hogy az ivóvíz kiváló minősége
az egész térségben megmaradjon.
Azt is fontos szempontnak tartottuk, hogy a jövőben a tisztítóállomásra a szomszéd községek is
ráköthetőek. Az állomás a legszigorúbb európai normák alapján
van tervezve, így a megtisztított
szennyvíz egyáltalán nem ter-

A városi hivatal találkozóra hívta a Mikulást a múlt héten,
melyre a meghívott komáromi családok gyermekei jöttek el. Jól
telt el a hagyományos összejövetel, a gyermekek szép pillanatokat töltöttek a jóságos Mikulással, aki megörvendeztette őket
ebben a karácsonyváró időszakban. S amíg a Mikulás előhúzta
puttonyából a finomságokat, addig szívesen hallgatta a gyermekek szavalatait, énekét, és arról is kifaggatta őket, hogy miként,
mivel készülnek az ünnepekre. Mindannyian szép pillanatokat
éltek át, a gyermekek pedig megörültek a városi hivatal dolgozói
által készített ajándékoknak.

Dráfi Mátyás életmű-díja

-lu-

Karácsonyi káposztaleves

December 21-én, vasárnap meghívunk mindenkit az immáron hagyományos karácsonyi káposztalevesre, a Matica
slovenská székházához. Szép műsor is várja önöket – fellép
a Dramaťák csoport.

Kilenc és fél millió euró értékben fejleszt a KOMVaK

Egy sikeres pályázatnak
köszönhetően jelentős beruházásra készül a komáromi
vízgazdálkodási vállalat, a
KOMVaK Rt. A 9 és fél milliós
befektetés
részeként
kiépül
a
csatornahálózat
Csallóközaranyoson, továbbá
egy tisztítóállomással is bővül
a vállalat rendszere-jelentette
be sajtótájékoztatóján Cséplő
Gábor igazgató.
A KOMVaK Rt. sikeres pályázatának köszönhetően jelentős
beruházásra kerülhet sor a közeljövőben Csallóközaranyoson.
A vállalat a környezetvédelmi
minisztérium kiírása alapján,
az európai alapból merítve 9
118 111,91 eurós támogatásban
részesült. A fejlesztés teljes ös�szege 9 598 012,54 euró, amiből kiépül a csatornahálózat
Csallóközaranyoson, továbbá a
rendszerhez tartozó víztisztító
állomás.

Ajándékozott a Mikulás

heli a környezetet” – mondta el
Cséplő Gábor, a KOMVaK Rt.
igazgatója.
Az októberben jóváhagyott
támogatást megelőzve már lezajlott a közbeszerzési folyamat
ellenőrzése. A közbeszerzést
annak zökkenőmentes megvalósítása érdekében a részvénytársaság egy külső cégre bízta.
Az építkezés a jövő év folyamán
zajlik, de jó idő esetén még az
idén elindulhatnak a munkálatok, amelyeket 2015 végéig befejeznek. A kivitelező cég komoly
szakmai múlttal rendelkezik.
„Örömmel mondhatjuk el,
hogy a fejlesztés arányában a
részvénytársaságunk értéke gyarapodik, amelynek teljes mértékben Komárom város a tulajdonosa. Az elmúlt években fokozatos
volt a fejlesztés, 2011-től mostanáig az építkezések értéke (a
csallóközaranyosi támogatáson
kívül) meghaladta a 12 mil-

lió eurót, aminek jelentős része
saját forrásból, továbbá uniós
támogatásból valósult meg. A
legjelentősebb tételek között említhetnénk a komáromi víztisztító állomás fejlesztését, Megyercs,
Ekel, Nagy Lél és Kava városrész
rákötését a komáromi hálózatra.
Uugyanolyan fontosnak tartottuk a csatornahálózat kiépítését
az Erzsébet-szigeten, vízbázisunk minőségének védelme érdekében” – árulta el a részleteket a
KOMVaK vezetője.
„Hangsúlyozni szeretnénk,
hogy a folyamatos fejlesztés mellett a másik kiemelt célunk a
legkedvezőbb ár biztosítása a felhasználóinknak. Jelenleg a regionális vízgazdálkodási vállalatok
listáján a KOMVaK a negyedik
helyen van Szlovákiában, ami a
folyó- és az elfolyó víz együttes
árát illeti. Az elmúlt két évben
egyáltalán nem emeltük az árakat” – tette hozzá Cséplő Gábor.

A napokban Pro probitate
– A helytállásért díjjal tüntették ki Dráfi Mátyás színművészt, városunk egyik jeles
személyiségét. A kitüntetést
a Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselői alapították
húsz esztendeje azzal a céllal,
hogy a hazai magyarság történetének
legtehetségesebb,
legáldozatkészebb és leghűségesebb közéleti szereplőit
megjutalmazzák.
A díjat első ízben – posztumusz – Esterházy János vértanúnk kapta, a továbbiakat csak
élő személyek vehették át. A
díjat akár a felvidéki magyar
szellemi élet becsületrendjének is nevezhetnénk, és nem is
érdemes használni a feltételes
módot, mert az. Dráfi Mátyás
hetvenkét esztendősen érdemelte ki ezt a gyönyörű elismerést,
s talán ő volt az egyetlen, akit
meglepett a döntés. A hír hallatán, – csakúgy, mint Boráros

Imre Kossuth-díjáról értesülve
-, Márai Sándornak a magyar
életről vallott summázata jutott az eszembe – adj oda mindent a hazának, és ne várj érte
elismerést. Dráfi Mátyás vérbeli
színész és példamutatóan hűséges közösségi magyar ember.
A helytállásért-díj az életműve
előtti tisztelgés, de, – szerencsénkre – ez a láthatatlan szellemi építmény a szemünk láttára
magasodik tovább.
A sorrendben huszonegyedik Pro probitate kitüntetést
Dunaszerdahelyen, a Vermesvillában adták át. A megjelenteket Hájos Zoltán polgármester
üdvözölte, köszöntőt Berényi
József, az MKP elnöke mondott,
a színművész életművét Bárdos
Gyula, a Csemadok országos
elnöke méltatta. A díjat – Nagy
János szobrászművész kisplasztikáját – Csáky Pál, az Európai
Unió képviselője adta át.
Batta György
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Köszönöm, hogy képviselőként dolgozhattam
Minden ember életében
vannak nehéz pillanatok, amikor a nagy szeretettel és lelkesedéssel, sok éven át végzett munkája, amely életének szerves
része volt, végetér. A döntést,
hogy befejezem évtizedeken át
végzett tevékenységemet a köz
szolgálatában, a helyhatósági
választások előtt hoztam meg.
Az elhatározás nem ment
könnyen, de ugyanakkor örömteli volt. El kellett fogadtatnom
magammal, hogy befejezem
34 éven át tartó önkormányzati képviselői munkásságomat,
amely 1976-ban kezdődött és a
2006-2010 közötti időszakot leszámítva folyamatos volt: mindig bizalmat kaptam városunk
polgáraitól. Az örömöt az jelentette, hogy a fiam, István, függetlenként dolgozhat a testületben a komáromiak érdekében.
Én az elmúlt évtizedekben
különböző
munkakörökben
teljesítettem feladatokat a városházán. Megalakítottam az iskolaügyi és oktatási szakosztályt, s
azt hat esztendőn át vezettem,
majd a Városi Nemzeti Bizottság alelnöke voltam, tanácstag
és különféle bizottságok elnöke. Harmincnégy esztendőn át
eskettem fiatal és idősebb párokat, sok szép pillanatot megélve.
Megható volt, amikor az általam
esketett házaspárok gyermekeit
is én adtam össze!
A testület és a város gondjairól- örömeiről gyakran adtam hírt a helyi és központi
lapokban, nemcsak magyarul,
szlovákul is. Célom az volt,
hogy másütt is tudják, miként
zajlik az élet szép, Duna menti
váro-sunkban. Mindig meghallgattam a lakosok problémáit,
s amiben tudtam, segítettem,
hiszen a kis panaszok orvoslásával is örömöt szerezhetünk
másoknak. Egy példa a sok közül: másfél hónapja meglátogattam idős tanáromat, Szeberényi
Zoltánt, aki elpanaszolta, hogy
a Csokonai utcában csak az ő
háza elé nem ültettek fát. Azonnal intézkedtem, s nagy volt az
örömöm, amikor megköszönte,

hogy ott van már a facsemete az
ő háza előtt is...
A múlt század hetvenes és
nyolcvanas éveiben Ölvecky Ferenc városi elnök irányításával
nagyon sokat dolgoztunk, mert
akkor sok sport- és kulturális
létesítmény, iskola, óvoda épült
Komáromban. Szeretettel emlékszem a Lehár-parkra és Lehár-szoborra, melyet 1980-ban
adtunk át. Sohasem felejtem
el elnököm bölcs mondatait,
amikor a központi szervekben
kínáltak fel számomra munka
lehetőségeket: „István, te Pozsonyban csupán aktatologató
leszel, bármennyit dolgozol
majd, de itt, a városunkban évek
múltán is büszke leszel a közreműködéseddel elvégzett munkákra.” Ölvecky Ferencnek igaza volt, mert ma, ha sétálgatok
Komáromban, büszke vagyok az
én munkám által is megvalósult
létesítményekre.
A városi hivatalban, majd
a képviselő-testületben végzett
sok évtizedes munkám azért
lehetett sikeres, mert a munkatársaim és a családom mindig
támogattak, de köszönet jár
bennem bízó polgártársaimnak
is, hiszen tőlük kaptam a képviselői megbizatásokat. Természetesen továbbra is figyelem
majd Komárom életét, s ha
igénylik, tapasztalataimat szívesen átadom azokat az új városvezetésnek és a képviselőknek.
Dr. Bende István,
Komárom sok éves
tisztségviselője
és önkormányzati képviselője

Az összefogás
és az akarat eredménye
A késő őszi hónapok folyaA környezetünkben lévő
mán szép felújítás történt a II. fákat is szépen rendbe tették,
lakótelepen található Építők ezek metszését, alakítását Szautca 45-59–es számú lakóhá- bó Béla képviselő úr közbenjázunk előtti parkban.
rásának köszönhetjük, aki kéNagy örömünkre szolgál, résünkre nagyon készséges és
hogy újjá varázsolták a pado- nagyon segítőkész volt a munkat és színessé tették a hinta kálatok megszervezésében. Ezállványokat . Mindez köszön- úton szeretnénk megköszönni
hető Tárnok Magdolna aktív mindannyiuk odaadó munkáját
szervezésének és Kukel László
Köszönettel
szorgos munkájának.
Hagyó István
A mellékelt első fotón a felújítás előtti, a második felvételen pedig már a felújítást követő állapot látható. A tisztább és
rendezetebb környzet minde lakó javát szolgálja majd.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesztőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő, Czékus
Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár. Gazdasági
ügyek: Deminger Gita. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. IČO: 0036522309.
Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. Web: www.tvkomarno.sk

Szatmárnémetibe került a második Oláh György-díj
November utolsó hétvégéjén
rendezték
meg
Révkomáromban a XXII.
Nagy Károly Matematikai
Diáktalálkozót, ahol a történelmi Magyarország, illetve a
Kárpát-medence több magyarlakta vidékéről sereglettek városunkba a matematika szakos
tanárok és tanítványaik. A diákok közül nemcsak a középiskolás korosztály képviseltette
magát, hanem az egyetemisták
is, akik már jelezték, hogy jövőre szívesen tartanának előadást vagy szakmai foglalkozást ezen a találkozón.
A diáktalálkozó főszervezője Keszegh István matematika-fizika szakos gimnáziumi
tanár volt, aki sokrétű és gazdag
programot biztosított a résztvevőknek: volt előadás, feladatmegoldás, szakmai foglalkozás,
közös gondolkodás, szellemi
csata, várlátogatás, baráti beszélgetés, kulturális program,
így a több száz kilométerről
Komáromba utazott vendégek gazdag élményekkel tértek
haza. Már a megnyitóünnepség
vidám hangvétele is megadta a
rendezvénysorozat alaphangulatát, hiszen Andruskó Imre, a

Selye János Gimnázium igazgatója és Vetter János, az Ipari
Középiskola direktora sziporkázó humorukkal vájkáltak a matematika birodalmában. Ez így
is volt rendjén, hiszen csak jó
hangulatban végezhető komoly
szakmai munka.   
A háromnapos rendezvénysorozat megnyitóünnepségén
második alkalommal adták át
Oláh György Magyar Matematikai Tehetség Díjat, amelyet
Keszegh István komáromi matematikatanár, Mészáros József
galántai matematikatanár, Oláh
Györgyné, a díj névadójának
özvegye és e sorok írója, mint
ötletgazda, alapított 2013. augusztus 20-án. 2013-ban Huszár
Kristóf egykori pécsi diák kapta
ezt az elismerést. A díjat minden
évben a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó megnyitóünnepségén adják át az alapítók,
annak okán, hogy a díj névadója, Oláh György, 1991-ben
indította el Révkomáromban a
Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozót, és azt húsz éven át
szervezte. A díjat évente annak
a középiskolás korosztályú, Magyarországon és az elszakított
magyar nemzetrészeken tanuló,

Schefler Gergő 1997. május 21-én született Szatmárnémetiben. Jelenleg a Hám János Római Katolikus Teológiai
Líceum XI. osztályos tanulója, Szatmárnémetiben. Tanára
Koczinger Éva. Gergő a 2013/2014-es tanévben Erdély legeredményesebb versenyzője lett.
2014 márciusában a Csíkszeredán megrendezett XXIII.
Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen I. díjas, úgy, hogy
az Erdélyi Magyar Matematikaversenyen, mint országos válogató versenyen, szintén az I. díjat szerezte meg. Románia
Országos Matematikaversenyén ezüstérmes lett, a Szatmár
megyei válogató versenyen az I. helyezést érte el. Részt vett
az országos olimpiai keretválogató versenyén. A Zrínyi/
Gordiusz matematika tesztverseny körzeti szakaszán a legmagasabb pontszámot érte el az egész Kárpát-medencében,
ugyanezen verseny országos döntőjén pedig 8. díjas lett, ami
évfolyamában a határon túli versenyzők között a legjobb
eredmény. A megyei szintű Petkes Gergely Matematikai Emlékversenyen maximális ponttal lett első.
A Jedlik Ányos Fizika Verseny regionális szakaszán első
helyezett lett, továbbjutott a döntőbe, de betegség miatt nem
tudott elmenni. Az Öveges József Fizika Verseny megyei fordulójában első, országos szinten a negyedik helyezést érte el.

Keszegh István főszervező átadja az Oláh György-díjjal járó
oklevelet Schefler Gergőnek.
Fotó: Holczhei Árpád
magyar diáknak ítéli oda az alapítókból álló kuratórium, aki a
díj átadását megelőző tanévben
kiemelkedő eredményeket ért
el mindenekelőtt a Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyen,
illetve a különböző Kárpát-medencei és nemzetközi matematika-versenyeken. Az elismerés
tárgyiasult formája a Domonkos Béla érdi szobrászművész
által készített Oláh György-emlékérme, díszmappába helyezett
elismerő oklevél (benne Oláh
György fényképpel ellátott életrajza), könyvcsomag és 100 euró
pénzjutalom.
2014. október 13-án a díjalapítókból álló kuratórium
összeült és megtárgyalta a díjra
beérkezett írásos javaslatokat.
Az értékelés után a kuratórium
egyhangúan, konszenzussal úgy
döntött, hogy a 2014. évi Oláh
György Magyar Matematikai Tehetség Díjat Schefler Gergőnek,
a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum
XI. osztályos diákjának ítéli oda
(Gergő kiváló eredményeit még
X. osztályos tanulóként érte el, a
laudációt mellékelten közöljük).
A díjat Keszegh István, Oláh
Mária és Tarics Péter adták át
a kiváló tehetségű és képességű
szatmárnémeti diáknak, majd

gratuláltak felkészítő tanárának,
Koczinger Évának is.
A XXII. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozót anyagilag támogatta a Selye János
Gimnázium, a komáromi Ipari Középiskola, a Csemadok
komáromi helyi szervezete, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Bálint Béla tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Ipóth
Barnabás egykori gimnáziumigazgató, valamint Keszegh István 30 évvel ezelőtt érettségizett IV. B osztályának öt tagja:
Gyurász Zoltán, Hlédik Tibor,
Neszi Zsolt, Szabó Zoltán és e
sorok írója.
Azt gondolom, Oláh Gyuri
barátunk is nagyon örülne/örül
annak, hogy erdélyi magyar diák
nyerte el a díjat, hiszen a tanár
úr Erdély szerelmese volt. A matematikai diáktalálkozó és maga
a díj egyaránt hagyományőrző
és -teremtő céllal valósult meg,
s ez a következő években is így
lesz. Hálás köszönet érte mindenekelőtt Keszegh István tanár
úrnak, aki több matematikaverseny szervezése mellett továbbviszi Oláh György szellemiségét
és a nemzetközi hírű Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó
hagyományait.
Tarics Péter

Elkészül a város mézeskalácsa

A komáromi önkéntesek arra buzdítanak mindenkit,
hogy készítsék el együtt a város mézeskalácsát. Jöjjenek el
december 21-én, 14 órára a Klapka térre, és süssék együtt a
finomságokat. A saját kezűleg elkészített mézeskalácsokat
haza is vihetik, hogy így emlékezzenek erre a kedves rendezvényre, együttlétre.

A szabadság kifejezése

Egy kiállításra szóló meghívót kaptunk a napokban, mely
Michal Ewilone Bajči grafiti-alkotásainak megtekintésére invitált bennünket. A Jókai utcán
található Lux központ tükörtermében ezután megszemlélhettük a tehetséges nyitrai fiatalember kezemunkáit, és személyesen
is találkozhattunk vele. Michal
Ewilon Bajči az ország legjobb,
legelismertebb grafittisei közé
tartozik, alkotásai sokat elárulnak, sok mindent bemutatnak
erről a műfajról. Dénes Éva,
a kiállítás kurátora egyebek

mellett arról beszélt, hogy ha
a kubizmus a huszadik század
forradalmi művészi ága volt, akkor a graffitiről, mint a jelenlegi
század forradalmi művészetéről beszélhetünk, s így a grafiti
nem csupán a szakemberek, a
művészek, hanem a laikusok
figyelmére is joggal tart számot,
hiszen a szabadság, az érzelem,
az ötletesség és az eredetiség a
jellemző erre a műfajra.
A fiatal alkotó és művei
megismerését a Kečkéš házaspár
tette lehetővé a Jókai utcai Lux
központban.
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A Selye Gimnázium eredményei a járási asztalitenisz-bajnokságon

December 2-án került
megrendezésre a járási asztalitenisz verseny a komáromi
Ipari
Szakközépiskolában.
Kilenc fiúcsapat nevezett be,
egy jó hangulatú, színvonalas
mérkőzésekkel teli versenyen
küzdöttek a résztvevők.
Gimnazistáink a reális negyedik helyet szerezték meg.
A csapattagok: Dóczé Sándor
Efraim (II.D), Kovács Álmos
(I.D), Lőrincz Ádám (III.D),
Ižák Dávid (I.D) és Gyarmati
Vince (IV.B).
December 3-án pedig a gimnazista lányok csapata remekelt.

A lányok, név szerint Polák
Éva III.C), Szelid Dóra (III.B),
Andruskó Krisztina (II.A) és
Laczkó Dóra (II.D) diadalmaskodtak a többi csapat felett, és
így természetesen megszerezték
az első helyet a hatból, és továbbjutottak a kerületi döntőbe.
Az asztalitenisz az a sportág,
amelyhez jó erőnlétre, mozgáskoordinációra és reflexekre is
szükség van, ráadásul télen-nyáron egyaránt űzhető. Végezetül,
csak annyit: Hajrá gimnazisták,
csak így tovább Diósi Viktor tanár úr!
Králik Zsuzsanna

Mi már örömmel készülődünk,
hogy jusson
is
Keresd december 18-tól (csütörtök)
december 22-ig (hétfő)
Komárom városában!
Találkozhatsz velünk
december 22-én (hétfő) 16.00 órakor
a Klapka téren.
Szeretettel várunk:

az Egy neked angyalai

Javában zajlik a városi futsal liga

Az idei városi futsal bajnokság november közepén
kezdődött el hasonlóan 14 csapat részvételével, mint az előző évben. Az alapszakaszban
mindenki-mindenkivel alapon
mérkőznek meg a csapatok,
majd következik a felépítményi rész, ahol az első nyolc helyezett kieséses alapon játszik a
bajnoki címért, az alsóház hat
csapata pedig a 9-14. helyért.
Az eddig lejátszott öt forduló után tulajdonképpen már

kialakult az élboly, és az sem
meglepetés, hogy az élmezőnyt
azok a csapatok alkotják, melyek a tavalyi bajnoki évadban
is az élvonalhoz tartoztak. Ezek
a Bauring, Oxigén, Barracuda,
Litovel, FC Doki és az Anaplast
csapatai. Az említett gárdák
aránylag hasonló erősségűek, és
nagy valószínűséggel közülük
kerülnek majd ki a dobogósok,
és a bajnok is.
Ehrenberger Erik, a bajnokság főszervezője elmondta, hogy

a futsal bajnokságban szereplő
játékosok zömét nagy átlagban
aktív futbalisták alkotják, ami
eleve emeli a bajnokság színvonalát. Ugyanakkor éppen miattuk kell ilyen gyors ütemben lebonyolítani a bajnokságot. Csak
az őszi nagypályás szezon vége
után lehetett elkezdeni, a döntő
napjáig, február 22-ig, pedig be
is kell fejezni. Ugyanis március
első hétvégéjén megkezdődik a
tavaszi labdarúgó idény. A tavaszra való felkészülés kapcsán

viszont a futsal bajnokság minden résztvevő számára nagyon
hasznos.
A futsal mérkőzések vasárnaponként déli 12. órától, este
20. óráig tartanak, és a csapatok óránként váltják egymást.
Minden összecsapás időtartama
2x25 perc. A szurkolók részéről
is nagy az érdeklődés, aránylag
sok néző látogat ki a sportcsarnokba. A belépés ingyenes.
kg

Ki vagyok én? Ismét érkezett segélyszállítmány

Egy tudós felfedezte, hogyan lehet önmagát úgy megsokszoroznia, hogy lehetetlen legyen őt, az eredetit megkülönböztetni a másolatoktól. Egy nap meghallotta, hogy a halál
angyala őt keresi, ezért gyorsan készített egy tucat másolatot
magáról.
Az angyal össze is zavarodott, mert nem tudta, hogy az
előtte fekvő tizenhárom lényből melyik a tudós, így aztán ott is
hagyta őket és visszatért az égbe. Azonban ismervén az emberi természetet, az angyal hamarosan kitalált egy okos módot
a kiválasztásra.
Azt mondta: „Uram, ön egy zseni, hogy ilyen tökéletes
másolatokat tudott készíteni önmagáról. Hanem én mégis
felfedeztem egy kis hibát a munkájában. Csak egy ici-picit.”
A tudós azonnal talpra ugrott, és így kiáltott: „Az lehetetlen!
Hol van a hiba?!” - Pont itt, – mondta az angyal, azzal felkapta a tudóst a másolatok közül és magával vitte.
(A.M.)

Rövidpályás Országos Bajnokság

Éppen egy évvel ezelőtt
érkezett meg – a Slunce nevű
kavai családi központnak köszönhetően – a javarészt egészségügyi segédeszközöket tartalmazó kamionszállítmány.
Akkor azonban nem volt hova
elhelyezni, így a szervezet alapítójának jövőbeni nappalijában kapott helyet.
Egy év elteltével ismét eljött
a kamion, ám most a szervezet
önkéntesei az egykori kavai iskolába rakodják be a segítséget
jelentő szállítmányt. Az épületet
a várostól vette bérbe a nem nyereségorientált szervezet: van itt
védett műhely, gyermekközpont
és egy menedékhely is létesül a
gyermekes édesanyák számára.
Sylvia Téglášová.
- Többször is kérvényeztük
a kavai iskolát, melynek épülete nagyon rossz állapotban volt.

Felújítottuk, hogy szép helyiségekben helyezhessük el a szállítmányt, s a raktár is megfelelően
rendbe legyen hozva. Úgy, ahogy
kell. Ismét a svájci szeretetszolgálat küldött humanitárius kamion-szállítmányt, melyet a világ
más tájaira is küld. Állítható
ágyak, tolószékek, járókeretek,
ruhák, ágynemű, olyasmik, amire itt nagy szükség van.
A tavalyi évhez képest a humanitárius segítség szétosztásának más menete van, nem fejetlenül osztják szét az adományokat.
Az ágyak és más dolgok azokhoz
jutnak el, akiknek valóban szükségük van rá.
Nagyon sok ember van, akinek szüksége van erre odahaza, s akik igénylik, és van még
a raktárban ilyen, azokhoz jut el
a segítség. Ingyenesen is kölcsönkérhetik, s ha már nincs rá szük-

ségük, visszaadják. Itt, Kaván is
igényelhetik, vagy a Megye utcai
irodánkban, mely saját logónkkal
van feltüntetve. Így hát mindenkinek, akinek tudunk, s amíg van
lehetőség, segítünk.
A humanitárius szállítmány
megszerzése, mégha ajándékról
vani s szó, nem könnyű feladat.
Paradox módon nem csupán
megannyi adminisztratív munkával, hanem pénzzel is jár: a
kötelező illetékekhez, a szállításhoz is pénz kell.
A szállítmány az Európai
unión kívüli Svájcból érkezett,
így a feladat nehézségekkel teli
volt. De a máltai szeretetszolgálat nem egy hipermarket, nem
árusítja, bárkinek azt, amije van.
Nekem bizonyítanom kellett,
hogy mivel foglalkozik a szervezetem, hová, kikhez jutott el a tavalyi szállítmány. Anyagilag is

terhet ró, hiszen a kamiont ki kell
fizetni, mégha a fuvarozó nyújt
is kedvezményt, sok mindent ki
kell fizetni. Ez a pénz pedig nem
kevés.
A csaknem 1500 euró illetéket Szilvia az idén nem tudta támogatóktól megszerezni.
Azok, akik tavaly megígérték,
ezúttal nem léptek a tettek mezejére, így hát más megoldást
kellett keresnie. Ennek ellenére
már a jövőévi segítségnyújtás
módját keresik. Ismét beszéltek
a máltai szeretszolgálat képviselőjével, s tavasszal egy újabb
kamiont szeretnének elhozni.
Más, német és holland szervezetek is megszólították őket, azzal,
hogy létesítsünk egy központi
raktárat, ahonnan szortírozni
lehetne majd a szállítmányok
célhelyét.
-dr-

Gimiseink lettek az elsők Pályázni most kell

2014 december 5. – 7. rendezték meg a 11-12 évesek ( B
kategória) korosztályos rövidpályás téli Országos Bajnokságot Rimaszombatban.
A KomKo úszóklubot Bielik
Kevin – 2002 (edzője Szeidl Balázs ) és Kardhordó Richard –
2003 (edzője Peťkovsky Štefan
) képviselte. A rendkívüli erős
mezőnyben, ahol az ország legjobb 25 – 30 úszói vehettek csak
részt fantasztikus eredményeket
értek el a fiúk.
Bielik Kevin 11 versenyszámban indult és mind a 11
alkalommal a dobogó legfelső
fokára állhatott fel, megjavítva
összes eddigi egyéni csúcsát.

Említésre méltó, hogy 100 m
mellen egy 1978-as (Bukovský
Igor) országos csúcsát sikerült
megdöntenie, ezen kívül még
200 m mellen, 400 m vegyesen
és 800 m gyorson állítot fel új
országos csúcsot. Kevin kiugróan jó formáját az is bizonyítja, hogy egy héttel ezelőtt 2014.
11. 29-én Dunaújvárosban 50 m
–es medencében 400 m vegyesen szintén új országos csúcsot
úszott.
Kardhordó Richard is megérdemli a dícséretet, hiszen sikerült 8 egyéni csúcsot úsznia
és egy arany- , egy ezüst- és két
bronzéremmel térhetett haza.

A Selye János Gimnázium
által nemrégiben megrendezésre került a komáromi járási
kosárlabdabajnokság a középiskolás fiúk számára, Paraska
István szervezésében.
A versenyen 7 csapat indult,
2 felvonásban zajlott. Az elsőre
december 5-én került sor, itt 3
csapat mutathatta meg tudását.
A komáromi Ľudovít Jaroslav
Šulek Gimnázium, az ógyallai
Építőipari Szakközépiskola és
a komáromi Kereskedelmi és
Szolgáltatóipari Szakközépiskola – ebből a csoportból a szlovák gimnázium és az Építőipari
Szakközépiskola jutott be a döntőbe.
A 2. csoport megmérettetésére december 8-án került sor,
ahol a komáromi Ipari Szakközépiskola, komáromi Műszaki
Szakközépiskola, az ógyallai
Műszaki Szakközépiskola és
a Selye János Gimnázium ját-

szott – innen az Ipari és a SJG
került be a döntőbe.
A szerdai döntőben a 3. helyért az Építőipari Szakközépiskola és az Ipari vetélkedett, végül
Ógyalla került ki győztesként.
Nagy meglepetésre a döntőben az eddig legyőzhetetlennek
tűnő szlovák gimnázium vereséget szenvedett el a SJG csapatától 38:36 arányban, így ők
képviselhetik a Komáromi járást
a kerületi versenyen.
A Ľudovít Jaroslav Šulek
gimnázium 2014. november
26-án kosárlabdaversenyt szervezett lánycsapatok számára. A
versenyen 5 csapat mérte össze
tudását, köztük a SJG lánycsapata. Nagy volt az öröm, mert
a magyar gimnázium csapata
elsőként végzett, amire talán eddig még nem is volt példa. Ezzel
az eredménnyel a lányok kivívták a jogot a kerületi versenyen
való részvételre.

Kik, mely szervezetek, s
milyen feltételnek eleget téve
kérvényezhetnek támogatást a
kultúra és a sport terén? - kérdeztük Weszelovszky Gábortól, a városi hivatal illetékes
főosztálya vezetőjétől.
– Fizikai és jogi személyek
pályázhatnak mindkét esetben,
amennyiben a város területén
fejtik ki tevékenységüket. A kérvényeket elektronikus úton kell
beadni, ezzel egyetemben pedig
személyesen, aláírással ellátva is.
A kulturális jellegű kérvényeket
december végéig kell benyújtani,
majd ezt követően az első munkanapon az aláírásnak is ott kell
lennie az iktatóban. A sporttal
kapcsolatos kérvényeket ezév
december 15-ig kell-kellett leadni, s ezúttal is szükséges volt az
aláírás. A kérvényeket a városi
hivatal összesíti, konkrétan az
oktatási és kulturális főosztály,
amely feldolgozza azokat, és az

oktatási, iskola- és sportbizottság elé terjeszti. Meglesz hát az
összes kérvény, ám amíg nem
tudjuk, mennyi pénz áll rendelkezésünkre, addig nem terjeszthetjük az illetékes bizottság elé
a kérvényeket. Akkor születhet
döntés, ha megvan a város költségvetése. A sikeres kérvényezők
értesítést kapnak, hiszen a testületi ülés nyilvános, másrészt
mi is megszólítjuk őket, mivel
a szerződést alá kell írniuk.
A kultúra terén évente 120130 kérvény érkezik, és ezek
nagyon sokfékék. Publikációk
megjelentetése, kulturális rendezvény szervezése, vagy például Komáromon kívüli szervezet
kérése egy, a városunkban megtartandó esemény támogatására. Éppen ezért a kérvényeket
a szakemberekből álló bizottság
értékeli, majd a tanács, de a végső döntést a képviselőtestület
hozza meg.
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Remény Michaela, Érsekújvár; Laczkó Oliveré, Madar; Baláž Kevin,
Perbete; Pekajová Tiffani, Sykenička; Vadkerti Dominik, Komárom; Slama Viktor, Udvard; Bagin Jenifer, Komárom; Lakatošová Simona, Ógyalla; Černava
Ágnes, Komárom; Emília Schillingová, Naszvad; Szlávik Stella, Branovo; Tamási Zsombor, Gúta; Botlík Levente, Keszegfalva; Bendík Alex, Komárom; Slama
Zsófia, Párkány; Szarka Marcel, Gbelce; Broczká Lara, Andovce; Daniš Noel,
Komárom; Lakatošová Viktória, Bajcs; Nagy Benjamin, Komárom; Brand Virág, Komárom; Lakatošová Rebeka, Ógyalla; Kovács Noel, Bátorkeszi; Lucká
Lea, Komárom; Ďuríková Tamara, Naszvad; Bozsaki Dóra, Komárom; Stojka
Jessica, Ógyalla; Domanizsa Márk, Ógyalla; Zatykó Karin, Párkány; Antalík Mia
Amélia, Naszvad; Kuchta Sebestyén, Pat; Sýkora Markus, Ógyalla; Tóth Dóra,
Gúta; Brand Dárius, Madar; Bohušová Samia, Szentpéter; Varga Lázár, Lakszakállas; Miskolcz Krisztián, Szentpéter; Varga Zara, Bátorkeszi; Záhorec Richard,
Szímő; Nyers Sofia, Bátorkeszi; Pláčko Michal, Nyitra; Oslanecová Emily, Imely;
Habardík Maxim, Komárom; Tchor Dominik, Bánov; Damján Domonkoš, Komárom; Ipóth Dániel, Keszegfalva; Kürti Dorina, Gúta; Ferenczi Vivien, Megyer;
Holczei Bence Zsolt, Csallóközaranyos; Lakatošová Mandy, Ógyalla; Szabó László, Ipolyság; Herdics Bálint, Komárom; Magyarics Marcell, Keszegfalva

Extraligásaink félidőben dobogós helyeken

de nagy a valószínűsége. Az
alsőházi négy csapat, Svidník,
Kassa, Nyitra és Ólubló egymás
közti csatározásban dönti majd
el a 7.- 10. hely sorát.
A komáromi gárdának az
eddigiek alapján minden esélye megvan arra, hogy dobogós
helyen végezzen, és ez kiváló eredmény lenne a második
évadját az élvonalban töltő csapatunknak. A mi csapatunkban
is van egy kiemelten kitűnő
teljesítményeket felmutató játékos Andrej Patúc személyében,
aki a röplabdás mérkőzések
statisztikái alapján a harmadik
legeredményesebb játékos a bajnokságban.
kg

Elhunytak

A 72 éves Květ Jozef, Hetény; a 67 éves Prágay Gustáv, Komárom; a 74 éves
Csandal Margit mérnök, Komárom; a 62 éves Flachbartová Helena, Komárom; a
70 éves Sándor Béla mérnök, Őrsújfalu; a 82 éves Bese László, Imely; a 77 éves
Uríčková Ľudmila, Komárom; a 64 éves Kozma István, Ekel; a 78 éves Hudecová
Kataarina, Gúta; a 84 éves Kis Ján, Komárom; a 80 éves Pataky Valéria, Komárom;
a 76 éves Urban Štefan, Komárom; a 62 éves Vlahy Béla, Karva; a 97 éves Beke Vilma, Komárom; a 83 éves Fabián Ondrej, Komárom; a 65 éves Izsák Margit, Gúta;
a 86 éves MUDr. Hrdý Mikuláš, Ekel; a 74 éves Pálovičová Juliana, Gúta; a 29 éves
Nagy Zoltán, Komárom; a 77 éves Pápay István, Komárom; a 85 éves Száraz Mária,
Komárom; a 93 éves Koczkás Krisztína, Csallóközaranyos; a 68 éves Fülöp Zoltán,
Komárom; a 82 éves Tóth Margit, Kissziget; a 68 éves Molnárfi Magdaléna, Komárom; a 78 éves Moravská Anežka, Komárom; a 88 éves Tóth Irma, Hetény; a 78
éves Kaločaiová Helena, Komárom; a 63 éves Szabó István, Gúta; a 89 éves Kubík
Karol, Komárom; a 93 éves Oláh Mária, Komárom; az 56 éves Pécs László, Komárom; a 62 éves Bašternák Ľudovít, Dunamocs; a 69 éves Csicsó Rudolf, Komárom;
a 78 éves Horján András, Vadas; a 82 éves Kocziszká Margita, Komárom; a 74 éves
Tóth Tibor, Komárom; a 81 éves Andor Júlia, Izsa

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak és ismerősnek, akik osztoztak bánatunkban és december 1-jén elkísérték utolsó útjára szeretett
édesanyánkat

Beke Vilmosnét,

szül. Esztergás Vilmát
Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a vígasztaló szavakat.
Lányai Zsuzsa, Erzsébet, Katalin és családjaik

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló gyásszal és mély fájdalommal emlékezünk drága halottunkra

BORS Helenára
szül. Rakúsová,

akit a halál 2012. december 23-án ragadot ki szerettei köréből.
Akik ismerték és szerették szenteljenek emlékének egy néma
percet ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk halálának harmadik évfordulóján a dárga édesanyára és
nagymamára

BOZSOKY Máriára
szül. Németh

Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
Lánya és unokája

MEGEMLÉKEZÉS

„Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha,
Várni valakit, aki nem jön többé,
De emlékét őrizzük szívünkben örökké.“
Fájó szívvel emlékezünk december 20-án
halálának 10. évfordulóján

ÚJVÁRI Lászlóra.

Emlékét örkké őrző feléseg Éva, lánya Évi, veje Peti,
fia Laci, menye Kati, unokái Nikoletta, Erika és Marko

MEGEMLÉKEZÉS

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk örökre őrzi emlékedet.“
Fájó szívvel emlékeztünk 2014. december 13án halálának 11. évfordulóján

DANIS Imrére, (Komárom).
Emlékét örökké őrző felesége Erzsike és családja

Úgy a kosárlabda, mint a
röplabda extraligában félidejéhez érkezett az idei bajnokság
pontvadászata. Kosárlabdában, lapzártáig, a négyfordulós
alapszakaszból 18 mérkőzés
volt eddig lejátszva, és hasonlóan a röplabdában is a 18 fordulón vannak túl a csapatok.
Mindkét extraligás csapatunk
eddig remekül helyt állt, és a
táblázat második helyéről folytatja tovább a pontvadászatot a
bajnokságban.
Nézzük először a kosárlabda csaptunk, az MBK Rieker
Com-Therm statisztikai adatait:
18. forduló után – 15 győzelem,
három vereség, 33 pont volt a
mérleg. A pozsonyi Inter csapata ugyanilyen pontaránnyal áll a
táblázat élén, csak az adott és kapott kosarak aránya jobb náluk.
Közben kosárlabdában a hétvégén megkezdődött az alapszakasz harmadik köre, lejátszották

a 19. forduló mérkőzéseit is,
csapatunk győzött Besztercebányán (84:71), de az Inter is
Svit ellenében (107:63), így ez a
két csapat továbbra is a táblázat
első két helyén áll. A bajnokság
folytatódik, de közben december 13-án sor kerül Pozsonyban
a nyugat és kelet kosarasainak
sztármérkőzésére. A komáromi
csapatból Bannistert, Jankovičot
és Biličet válogatták be a nyugati sztárcsapatba. Egyébként
a komáromi szurkolók üdvöskéje, kulcsembere, az irányító
posztján játszó T.j. Bannister
a bajnokság kezdete óta mindig
a legjobbak között van értékelve,
és most a novemberi hónap legeredményesebb játékosa címet
is neki itélték oda. T.j. Bannister
sérülés miatt egyetlen mérkőzést
kellett hogy kihagyjon, és éppen
ezen a találkozón szenvedte el
csapatunk eddigi egyetlen hazai
vereségét Handlová ellenében

(70:79). T.j. kiváló játékának is
koszönhetően győzte le csapatunk a két legnagyobb riválisát,
az Inter és Privigye csapatát.
Röplabdában az alapszakasz 18. fordulója után a VKP
Spartak Komárom csapata
a táblázat második helyén zárt –
14 győzelem, 4 vereség, 43 pont.
Az éllovas Eperjes együttese az
egyetlen, amelyik vereség nélkül
áll a táblázat élén. Most a felépítményi szakaszban folytatódik
a pontvadászat, ahol a felsőház
hat csapata, Eperjes, Komárom,
Homonna, Privigye, Myjava és
Trencsén fognak megmérkőzni
egymással a bajnoki címért, és
a dobogós helyezésekért. Itt kell
megjegyezni, hogy Homonna
gárdája körül bonyodalmak vannak. A szponzoraik visszaléptek,
így nagy a valőszínűsége annak,
hogy a legutóbbi, és többszörös
országos bajnok kilép a bajnokságból. Ez a kérdés még nyitott,

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancity@inmail.sk

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

A profik nem otthon ünneplik a karácsonyt

A komáromi kosárlabda
szurkolók kedvencei közé tartoznak a csapatunkban játszó amerikai játékosok. T. J. Bannister
és P. J. Alawoja egy karácsonyi
interjú erejéig szívesen álltak a
Komáromi Lapok rendelkezésére. Egyébként mindketten évek
óta profi kosárlabda játékosok,
és többek között játszottak Németországban, Japánban és
Kínában. Tj-nek ez a második
szezonja Komáromban.
Hogyan élitek meg, hogy
az ünnepeket nem tudjátok
otthoni környezetben tölteni?
Tj.: Természetesen azt kívánnám, hogy bárcsak a családommal lehetnék karácsonykor,
de nem hiszem, hogy ez a bajnokság miatt sikerülhetne. Ha
mégsem, akkor majd skypon beszélek velük, és megnézem, ahogy
a kisfiam kibontja az ajándékait.
Bár lesz egy kisebb szünet, hiszen december 22-én játszunk, és
utánna legközelebb csak január
3-án. Valószínűleg itt maradok,
mert fontosnak tartom, hogy a
csapattal egy kicsit „lógjunk“,
és persze edzzünk, és próbáljuk
tartani az eddigi formánkat. Ez
az életmód hozzátartozik a profi
kosárlabdázáshoz, ennek tudatában voltam, amikor ezt a sportot
választottam.

Pj.: Ez nem az első eset, hogy
nem otthon töltöm az ünnepeket,
megszoktam, nem érint már an�nyira. Hivatásos játékos vagyok,
és így időnként áldozatokat kell
hoznom. Sajnos a karácsony is
ide tartozik. A szezon után hazamegyek, mindent bepótolok, akkor történik majd meg az ajándékozás is.
Mit hiányoltok ilyenkor
a leginkább, mi a legnagyobb
különbség az itteni és a hazai
karácsony között? Mi a karácsonyi menü nálatok?
Tj.: Természetesen az a legnagyobb különbség, hogy nem
lehetek együtt a családommal,
azokkal, akiket szeretek. Ez az
ünnep pedig erről szól. A nagymamám főztje is hiányzik, aki
ilyenkor a kedvencemet készíti,
a sajtos makarónit, meg egy spenóthoz hasonló ételt.
Pj.: Igen, a tipikus étel a
sajtos makaróni, és a sok - sok
sütemény, a sok-sok desszert.
Karácsonykor meglátogatom a
barátaimat, és annyit eszem,
amennyi csak belém fér.
Hogyan fogadjátok a tényt,
hogy a rajongók a szurkolók
körében ennyire közkedveltek
vagytok?
Tj.: Mindig jó érzéssel tölt el,
hogy az emberek, a rajongók sze-

retnek. Ezt nagyra értékelem, és
ezért is örülök, hogy itt lehetek.
Pj.: Nagyon jó érzés, hogy itt
Komáromban ennyire szeretnek,
nem mindenhol éreztem ezt. Itt
viszont érződik a szurkolók támogatása, és ez kicsit a család
érzését kelti bennem. Szóval közkedveltnek lenni nagyon jó érzés,
jól esik a rajongók támogatása.
Mit kívánnátok a 2015-ös
évre, elsősorban a sportkarriert illetően?
Tj.: Először is hálás vagyok a
Jóistennek, amiért játszhatok, továbbá a családomért, a csapatért,

a fiúkért akikkel együtt játszom,
és azért is, hogy Komáromban
lehetek. Szeretném a csapattal
ezt a munkát tovább folytatni,
és örülök, hogy a szurkolóink is
mögöttünk állnak. Igazán hálás
lehetek.
Pj.: Legfőképpen egészséges
szeretnék maradni. A sportkarrieremet illetően pedig szeretnék
minél tovább játszani, sikeresnek
lenni. A bajnokságban, és főleg
majd a play offban a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.
Keresztényi Gábor
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2014. december 17.
Mint fekete gyöngyszem
Sudár volt, mint a jegenye,
s mint fekete gyöngyszem,
ragyogott.
Néztem őt, eszemet vesztve,
hallgattam szíve muzsikáját,
a szerelmesek dalát.
Aztán
sarkon
fordult
és eltávozott –
azóta nem láttam őt.
Bartanusz István
Pittsburgh, USA

A MI KARÁCSONYUNK

A Komáromi Önkéntesek ünnepváró rendezvénye

November közepén egy
régóta dédelgetett álom megvalósításába fogtunk. A Komáromi Önkéntesek, és azok
a szimpatizánsok, akik a város
iránt felelősséget éreznek, ámbár nem hajtja őket az, hogy
közéleti babérokra törjenek,
ádvent utolsó vasárnapját fogják - reményeik szerint - szebbé és meghittebbé tenni.
Tesszük mindezt önkéntes alapon, politikai támogatás
nélkül, ugyanakkor Komárom
város vezetésének hathatós támogatása nélkül a rendezvény
nem valósulhatna meg. Azt még
a nyári hónapok során megálmodtuk, hogy a karácsonyhoz
a saját eszközeinkkel hozzá
szeretnénk járulni, amennyiben az újonnan megválasztott
vezetőségben partnerre lelünk.
Stubendek László, Komárom új
polgármestere a támogatásáról
biztosított bennünket, ezért két
nappal a helyhatósági választások után belefogtunk a szervezési teendőkbe. Tesszük ezt
azért, mert felismertük a tényt,
hogy az elmúlt években nem
zajlott olyan ádventi rendezvény
a belvárosban, amely az ünnepi
hangulathoz méltó lett volna.
Hozzájárultunk a Klapka tér
ádventi díszítéséhez. Az egyik
kiemelt támogatónk jóvoltából
négy méter átmérőjű ádventi
koszorú került Klapka György
szobrához. A díszítéshez olyan
komáromi virágboltosok járultak hozzá, akik az alapanyagot,
idejüket és saját kreativitásukat
adományként ajánlották fel. A
díszeket felhívásunkra Komárom polgárai gyűjtötték össze,
hogy a koszorú által is erősödjék
a közösségi szellem. A koszorú
első három gyertyájának meg-

gyújtásához is sikerült egy-egy
kisebb rendezvényt szerveznünk, november 30-án a koszorú felszentelése merítette ki ezt,
majd december 7-én a Télapó
látogatott el a térre, 14-én pedig
Lucáról és a Luca napi hagyományokról meséltünk kicsiknek
és nagyoknak.
A december 21-én kora
délutántól, 14.00-tól kb. 20.00ig tartó rendezvény központi
eleme az, hogy elkészítjük Komárom város mézeskalácsát. A
komáromi háziasszonyok és lelkes konyhatündérek által előre
elkészített tésztákat a C.B.C.G.
és az F&K pékségben gyűjtjük
össze, majd a pékségekben –
melyek szintén a rendezvény
önkéntes támogatói – egybegyúrják azokat. A nyújtás, a
szaggatás és a díszítés a Madách
könyvesbolt egykori termeiben zajlik majd, a sütés pedig
a Klapka téren mobil kemencében, melyet szintén kiemelt
támogatónk ajánlott fel. Minekután e folyamat során a tészta
összetétele nem ellenőrizhető,
a mézeskalácsokat fogyasztásra
nem ajánljuk.
Nagy öröm számunkra,
hogy a zenei színpad az egész
délután folyamán élni fog. Kizárólag komáromi előadóművészeket kértünk fel a szereplésre.
Egyebek mellett Korpás Éva,
Emmer Péter, Ölvecky András,
Kulin Eduard, a Ritka Magyar
Folkband, Lakatos Róbert és
a helyi nyugdíjasklub mellett
működő két énekkar jelezte
részvételi szándékát. A pontos
programot a napokban véglegesítjük, a fellépők természetesen
a tiszteletdíjról ez esetben lemondanak. 15.00 órai kezdettel a volt Zeppelin Club helyén

a Pince Egyetemi Klub kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal valamint Kulin
Eduard „hangszersimogató”jával várja a legkisebbeket. A
szervezői csapat és a fellépők
találkahelye az Európa-udvarban működő Borozó, rendezvényünk egyik legelkötelezettebb
támogatója.
Az összetartozás érzését
erősítendő felkérjük Komárom
óvodáit és alapiskoláit is, hogy
egy nagy, közös énekkel járuljanak hozzá az ünnepi hangulat meghittségéhez. Az alkalmi
magyar és szlovák, alapiskolás
és óvodás gyermekkórusok a
Csendes éjt (Tichá Noc) és a
Kiskarácsony, nagykarácsony
(Padá sniežik) című karácsonyi
énekeket adják elő közösen.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy a hagyományteremtő
szándékkal életre hívott rendezvényünket a Matica slovenská
Vianočná kapustnica címet viselő rendezvényével is sikerült
összehangolni, s arra buzdítjuk
a komáromiakat, hogy lehetőségeikhez mérten mindkét
rendezvényen vegyenek részt.
Terveinknek a Duna túloldalán, Dél-Komáromban is hangot
adunk és bízunk abban, hogy
„A mi karácsonyunkat” minden komáromi a sajátjának érzi
majd.
Az egyik szponzorunk jóvoltából december elejétől működik a weboldalunk is, mely a
www.karacsony-vianoce.eu címen érhető el. Nagylelkű támogatóink névsorát az összes lehetséges fórumon közzétesszük
és ezúton is köszönjük a támogatást, valamint önkénteseink
önzetlen segítségét.
www.karacsony-vianoce.eu

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

A nemzet karácsonyi ajándékai

Aki mostanában jár Budapesten, akár karácsonyi ajándékként is felfoghatja a főváros
néhány gyönyörűen felújított
építménye, illetve a várnegyed
megszépülését.
Az első döbbenet az Országházat megpillantva éri az embert. Magyarország legnagyobb
épületének minden egyes kövét
megtisztították az évtizedek alatt
rájuk rakódott szennyeződéstől,
némely esetben ki is cserélték a
hatalmas falak alkotó elemeit. A
Kossuth-tér átalakult, s miután
a Duna felé nem akadályozza a
kilátást sem fa, sem rosszul elhelyezett szobor, a budai látkép
mesebelien szép. Napról-napra
tisztábbak a várnegyed legforgalmasabb részei is.
Legutóbb a Szentháromság
tér kapott új burkolatot, nagy
élvezet innen szemügyre venni a
Magyarság Házát, amely – akkor

még a Műszaki Egyetem központi kollégiumaként – az 1956-os
forradalom diák résztvevőinek
egyik fészke volt.
A Mátyás-templom felújítása is az idén fejeződött be. Akár
ékszerdoboznak is nevezhetnénk: gyönyörű új tetőcserepeit,
megtisztított tornyát, díszeit és
belsejét, az utolsó négyzetcentiméterig új festést kapott falait
és megtisztogatott berendezését
látva. Nem csoda, hogy – az
évszakok változásaitól függetlenül – turisták sokasága nyüzsög
benne és körülötte.
A várnegyed egy esztendeje
új szoborral gazdagodott: a déli
falon, tehát a Dunára néző oldalon négy méter magas alkotás
vonzza a szemet: az Immaculata
(Mária anya). A szobor a köztársasági elnök hivatalától három perc járásra található, és
olyan közel lehet hozzá kerülni,

hogy megérinthetné az ember.
Kevesen tudják, hogy felállítása
Klukon Edit zongoraművész érdeme, aki alapítványt hozott létre, megszerezte az engedélyeket
és közadakozásból összegyűjtötte a pénzt. Az alkotót, a kiváló
Mátyássy László szobrászművészt is ő találta meg. (Legyünk
rá büszkék: Klukon Edit édesapja karvai születésű,s a jogfosztottság idején hagyta el a szülőföldjét, mert nem volt hajlandó
reszlovakizálni.)
Egy másik ékszerdoboz az
ugyancsak idén átadott, felújított Pesti Vigadó. Falai között
elsőként Makovecz Imre életmű-kiállítása kapott helyet. Aki
mostanában Budapesten jár, szemébe gyakran tolulnak könnyek.
Lehet, hogy olvasóinkkal is ez
történik?
Batta György

Az élő Jézust adni...
Jézusról mindent megtudhatunk a vérfolyásos asszony történetéből. Megrendítő az ő isteni
feltétel nélkülisége, ahogy ehhez
az asszonyhoz viszonyul! Nem
pirongatja meg, nem oktatja ki,
ahogy mi tennénk, okos vallásosak, keresztyénkedők. Nem
mondja: „Rosszul csináltad as�szony, hátulról közelítettél meg,
hát nem tudod, hogy ki vagyok
én?... Most szépen elmagyarázom,
hogy belőlem valóban isteni erők
áradnak, te hiedelemmel jöttél, de
ebből hit is lehetne... Várj, szépen
ülj le ide, majd elmondom, hogyan kell ezt csinálni, mi ennek a
rendje-módja...”
És elkezdené tanítani a vérfolyásos asszonyt, ahogy mi szoktuk, előbb kitanítani, betanítani,

agyontanítani azt, aki utunkba
kerül, hogy valahogy közelebb
jusson Jézushoz. Megdöbbentem, amikor rájöttem, hogy Jézus
nem tant ad, hanem önmagát
adja. Még megrendítőbb volt,
amikor arra gondoltam, hogy
mi hányszor adunk tant Jézus
helyett. A kereszténység sok-sok
évszázad alatt finomra csiszolta,
borotvaélesre köszörülte a tanokat, hogy azok valóban, még a
papírt is elmetszik... Hát persze,
hogy könnyedén elvágják a leheletnyi hitet... Sokszor az én bűnöm is ez. Ahelyett, hogy az élő
Krisztust adnánk, megfognánk
valaki kezét minden magyarázkodás nélkül és azt mondanánk:
„Testvérem, mutatkozz be neki!”
Nagyon halkan, nagyon csende-

Apróhirdetés

BogiPhoto

Každý zákazník dostane od nás

l Szeretettel meghívjuk gyertyafényes karácsonyi táncmulatságra élő romantikus, pörgős zenével
a komáromi „Rubin“ zenekarral,
Jankovics József (Dodi), Kliment
Tündi, Nehéz János, december 26án (péntek) 20 órától Komáromban
a Breza (Nyírfa) vendéglőben. Szolid árak, figyelmes kiszolgálás, taxi
szolgálat! Pótszilveszter január 10én (szombat) tombolával.
l Kizárólag 29 év alatti karbantartót keresünk a komáromi
poliklinikánok. 0918/631 386.
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Penita étterem mellett.

Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 0915
389 405.
l Kölcsönök. Tel.: 0910/666 427.
l BABETTA eladó. 0904 272 417.
l Eladó garzon a VII. Lakótelepen.
Tel.: 0908/852 785
l Eladó
2-szobás erkélyes első
emeleti felújított téglalakás a
Megyercsi utcában, hőszigetelt. Árban megegyezünk. Tel.: 777 8724,
035/381 0674.

sen hadd kérdezzem meg: előfordult-e már valaha az életünkben,
hogy igazán kitárulkozva, igazán
őszintén elmondtuk Jézusnak a
teljes igazságot?
Előfordult-e már valaha
velünk, mondjuk egy álmatlan
éjszakán, amikor nem tudtunk
aludni bűneink, nyomorúságaink miatt, elrontott életünk,
hajótörött múltunk, összezúzott
jövőnk miatt, hogy lecsúsztunk
az ágyunk elé, térdelve, sírva,
könnyesen
bemutatkoztunk:
„Uram, hát ez vagyok én! Ez az
én bajom!” Pedig Jézus ruhájának
őszinte, könnyes érintése többet
ér, mint egy egész teológiai szakkönyvtár mindenestől...
Gyökössy Endre

l VILLANYSZERELŐ.
Tel.:
0908/415-657.
l Őszi projekt: új lehetőség PROFI
pénzügyi tanácsadóknak, ügyfeleket
biztosítunk! Menedzserek csapattal
előnyt élveznek. Kontakt: 0907/716
378.
l Legolcsóbb GYORSkölcsönök
(DinersClub), autó és ház biztosítás.
Tel.: 0903/493 372.
l Szeretne üzletkötőként dolgozni? Szabad munkaidő, mellékállásban is. Tel.: 0908/797 740.
l Teljes ingatlan kínálat a www.
bluechipreality.sk. 0902/202 951.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíteni?
Házhoz megyek. 0907 271-670.
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Kívánok Önöknek az új esztendőben
Bort, búzát, barackot,
Kurta farkú malacot,
Kocsijuknak kereket,
Hordójuknak feneket,
Hogy ihassunk eleget.
A jószágnak eleséget,
Takarékos feleséget,
Holtig tartó egészséget,
Az élőknek megmaradást,
A holtaknak feltámadást,
Adjon az Úr Isten!

A fenyőfa, a karácsonyfa

Évszázadokkal ezelőtt karácsony napján életfát, termőágat
vittek a szobákba, amely az évről
évre megújuló természet mágikus jelképe volt, a XIX. században feltűnő díszített fenyőfa
ezt teljesen kiszorította, jobban
mondva helyettesítette. Csodálatosan közelíti meg a fenyőfa
témáját egy mosoni népmonda.
Amikor Krisztus Urunk a
Földön járt, gonosz emberek
elől bujdosnia kellett. Üldözői
elől menekülve egy lombos fa
alatt húzta meg magát, ez azonban odaszólt neki: állj odább,
mert ha nálam találnak, engem
is elpusztítanak. Ezzel utasították el féltükben a többi fák is.
Az Úrnak ellenségei már a
nyomában voltak, amikor egy
fenyőfához ért. Alig volt lombja,
ezért ágai rejtették el Jézust, aki
így megmenekült. Az Úr megál-

dotta a fenyőfát: soha ne hullasd
el a leveledet. Te légy a legdélcegebb és a legszívósabb minden
társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme és
emlékezetemre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát. Ez a
mese, a valóság azonban, hogy
mindössze talán százötven esztendőre tehető a fenyőfa állítás
karácsonyi szokása hazánkban.

Élet a születés után

Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az
egyik egy ,,kis hívő'', a másik egy "kis szkeptikus". A szkeptikus
azt kérdezi:
- Te hiszel a születés utáni életben?
- Hát persze. - mondja a kis hívő. - Az itteni életünk arra
való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket!
- Hülyeség! - mondja a szkeptikus. - Ez nem igaz! Hogyan
nézhet ki a kinti, külső élet?
- Pillanatnyilag még nem tudom, - mondja a kis hívő - de
biztos sokkal világosabb, mint itt bent! Talán, lehet, hogy a
szánkkal fogunk enni és a lábunkon fogunk járni!
- Nonszensz, lehetetlen! - mondja a szkeptikus. - Megyünk
a lábunkkal és eszünk a szánkkal?! Micsoda hülyeség! Ez egy
fura ötlet, hogyan is működhetne! Itt van a köldökzsinór, ami
biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után,
hiszen ez a zsinór már így is túl rövid!
- Hát persze, hogy működni fog, csak minden egy kicsit
másként fog kinézni. -mondja a kis hívő.
- Sohasem fog működni! - véli a kis szkeptikus. - Még soha
senki nem tért vissza a születés után! Születés után vége az
egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra!
- Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés
utáni élet, - mondja a kis hívő - de azt tudom, hogy találkozni
fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon vigyáz majd ránk!
- Anya?! Te hiszel egy anyában? Hol van? - kérdezi a kis
szkeptikus.
- Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem létezhetnénk! - válaszolja a kis hívő.
Mire a kis szkeptikus:
- Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen!
A kis hívő elgondolkozik egy pillanatra.
- Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod,
ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja vállunkat!
- mondja aztán halkan. - Mindenesetre én hiszem, hogy az
igazi életünk a születés után kezdődik!
(szerzője ismeretlen)

Karácsonyi receptparádé
Dómika (régi magyar étel)

Hozzávalók: 6 zsemle, 7 dl tej,
10 dkg vaj, reszelt sajt, só
Elkészítés: Egy mély tűzálló tálat
kivajazunk, az aljára egy sor zsemleszeletet terítünk. Borsónyi vajdarabkákat teszünk rá, meghintjük reszelt sajttal, majd ismét egy
sor zsemlét, vajat, reszelt sajtot
teszünk. Így rétegezzük, míg a tál meg nem telik, tetejére
sajt kerül. Ráöntjük a megsózott tejet, majd ismét sajtot
szórunk rá. Sütőben addig sütjük, amíg a zsemle magába
nem szívta a tejet, és a teteje ropogósra nem pirul.

Húspüré

Tyúk vagy pulyka mellét húslevesben megfőzzük, azután megdaráljuk,vékony,zsíros rántást készítünk, a húslevessel feleresztjük s beleadjuk a megdarált húst és
sóval borssal ízesítjük, esetleg egy tojással behabarjuk
tálalás előtt. Előételnek is kiváló. Ha főzeléknek vagy vacsorának akarjuk belefőzhetünk néhány burgonyát, vagy
keménytojást.

Matrózhús

1/2
kg
vesepecsenyét
megmosunk,megtörölgetünk,
apró metéltre vágjuk. 30 percig gyengén sózva állni hagyKukorica málé
juk. kevés olajban egy közepes
vöröshagymát
megsütünk,
Hozzávalók: 15 dkg vaj,
3 kanál cukor, 5 tojás, beledobjuk a húst és angolosan (4-5 percig) sütjük és
5 kanál tejföl, 1/2 liter tej, végül 2 egész tojást ütünk rá, vele együtt tovább sütjük.
Sós vízben kifőtt vajjal leöntött burgonyával és kovászos
kukoricaliszt
uborkával körítjük.
Elkészítés: A vajat a cukorral habosra keverjük, beleRakott rostélyos
adjuk az 5 tojás sárgáját,
Rostélyos
szeleteket
jól kiverve, besózva, egyenként liszttejfölt, tejet, és annyi kukoricalisztet, hogy fánk keménybe
forgatva,forró
olajban
sárgára sütjük. A kisült szeleteségű tészta legyen, akkor az 5 tojásfehérjét kemény habket
egy
másikedénybe
átrakjuk.
Az olajba, amiben a rostébá verjük és gyengén hozzákeverjük. Vajjal kikent tepsibe
lyos sült, karikára vágott répát, fehérrépát, vöröshagymát
öntjük és megsütjük.
teszünk és félóráig pároljuk. 1/4 liter vizet öntünk rá ,
egyet forralunk rajta és ráöntjük a félig sült rostélyosokra.
Grillázs torta
30 dkg cukorból és 30 dkg dióból grillázst készítünk. Azu- Kevés pirospaprikával meghintjük és addig pároljuk míg
tán nedves deszkára borítjuk. Ha kihűlt az egészet meg- a hús teljesen puha nem lesz. Zöldpaprikát és paradicsodaráljuk. 10 tojás sárgáját 20 dkg porcukorral elkeverünk. mot is rakhatunk bele. Tálalás előtt 10 perccel 3 dl tejfölt
Beleteszünk 4 evőkanál morzsát és a grillázs felét azután önthetünk rá.
10 tojás habbá vert fehérjéjét. Ha kihűlt 4 részre vágjuk,
tejszínhabbal töltjük, amibe a másik megmaradt grillázst
tesszük.

Karácsonyi torta

15 deka habosra kevert vajjal összekeverünk 5 tojássárgáját, 15 deka hámozatlanul megőrölt mandulát, 1/2 citrom
reszelt héját, 3 evőkanál rumot és végül 5 tojásfehérjének
keményre vert habját. Vajjal kikent torta formába megsütjük. Kihűlés után kettévágjuk és fehér cukormázzal bevonjuk. Tetejét fehér cukormázba mártott apró fenyőágakkal
díszítjük a szélén köröskörül, középre pedig kandírozott
gyümölcsöket teszünk.

Mama kuglófja
Hozzávalók: 3 tojás, 3 tojás súlyú cukor, 2 tojás súlyú liszt.
A 3 tojás sárgáját a cukorral és
pici rummal habosra keverjük.
Azután hozzáadjuk a lisztet és
a 3 tojás habját. Zsírozott, lisztezett kuglófformában 30-40 percig sütjük

Fügebomba

Narancslepény
Hozzávalók: 14 dkg cukor, 8 dkg
mandula, 2 narancs, 32 dkg liszt,
vaníliás cukor, 15 mogyoró
Elkészítés: 6 tojás fehérjét kemény habbá verjük, 14 dkg
cukrot ,8 dkg hámozott őrölt
mandulát, 6 dkg finomra vágott
narancshéjat, 1 narancs levét és
32 dkg lisztet keverünk bele. Kikent, kilisztezett tepsiben sütjük.
ha félig megsült, hámozott és
cukrozott narancsszeletekkel fedjük be és tovább sütjük.
Ha teljesen megsült nagy kockákra felvágva és vaníliás
cukorral meghintve tálaljuk.

Mokkatorta
7 tojás sárgáját 28 dkg porcukorral összekeverünk, négy
evőkanál lisztet és a 7 tojás kemény habját adjuk hozzá.
Krém: 4 tojás sárgája, négy evőkanál cukor, 4 evőkanál
fekete kávé. Forró vízben állítva krémmé verjük, ha kihűlt,
12 dkg vajat adunk a krémhez, a tortát megtöltjük, a tetejét vékonyan kenjük be és égetett, vagdalt mandulával
behintjük.

80 dkg fügét húsdarálón ledarálunk
és 20 dkg porcukorral, fél narancs
levével jól összegyúrjuk. Kis gombócokat formálunk és kakaóporban
vagy darában megforgatunk.

Narancspuncs
50 dkg cukrot 1 liter vízzel megfőzünk, aztán 1 üveg fehérbort,
1 kisüveg rumot, 2 liter forró teát
adunk hozzá és 3 nagy narancs
levét és 1 narancs darabokra vágott héját. Melegen tálaljuk.

Zöldséges halászlé
15 dkg szalonnát apró kockákra vágva megpirítunk, 4
fej felaprózott vöröshagymát adunk hozzá és kissé
megpároljuk. Azután 2 szál
apróra vágott sárgarépát,
petrezselymet
teszünk
bele és az egészet lassan
puhára pároljuk, paradicsomlé hozzáadásával. Ha
a zöldség már puha 1 kávéskanál pirospaprikát teszünk bele és 2 liter paradicsomlevet öntünk rá, és ha
ez mind felforrt beletesszük az előzőleg feldarabolt és
enyhén besózott 2 kg halat. 1 órahosszáig keverés nélkül
főzzük. Majd 1 kg burgonyát teszünk bele, ha ez megfőtt
tálaljuk.

Mézpuncs
Hozzávalók:
méz,
rum, citrom vagy narancs
Elkészítés: 1 liter vízben
1/4 kg mézet felfőzünk,
átszűrünk tiszta edénybe szűrőn vagy ruhán.
Hozzáöntünk 1/4 liter
rumot, 1 citrom vagy
narancs levét. A puncsot melegen fogyaszthatjuk, de jól lezárt üvegekbe hetekig is eláll.

