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Letették az alapkövet, tovább bővít a Thermotechnika Kft.

EGY PERCBEN

Csarnok utcai csarnok
Bí j a terhet
Bírja
h
a kórház
TATABÁNYA A koronavírus-járvány második hulláma még nagyobb erőfeszítést és munkát követel az egészségügyi dolgozóktól. Ebben a küzdelemben állt helyt a tatabányai Szent Borbála Kórház is. Dr. Lőke János, az intézmény megbízott főigazgatóját kérdeztük az aktuális helyzetről.
X2

A Rüdiger-tó
élővilága
KOMÁROM Nemrégiben jelent meg
Fiknerné Sulcz Ágnes Rüdiger Mesék című könyve. Az alkotó a Rüdiger-tavak élővilágát mutatja be kötetében kicsiknek és nagyoknak. X 4

Maradandót
alkotó nők
ESZTERGOM A történelemben maradandót alkotott nők portréját fűzte egy kötetbe Soós Tibor, esztergomi író. Az Árnyékból a fényre című
kiadványban többek között Angela
Merkel, Hillary Clinton, Diana hercegnő, és Egerszegi Krisztina élete
ismerhető meg.
X 12

Jó reggelt!

H

iába hívtam kedves ismerősömet, a túlvégen sosem jött
válasz. Egyszer azonban sikerült áthidalni a köztünk lévő óriási kommunikációs szakadékot, és
fény derült az eltűnésre. Mosolyt
csalt az arcomra, amikor elkezdte
mesélni költözése igencsak szövevényes történetét, kidomborítva, hogy
mit és hogyan felejtett el.
– Ott lehet a hiba, hogy sikerült
utolsó pillanatban csatlakoznom a
körforgásba – sommázta diplomatikusan, nagy kérdőjeleim előtt. Szavai később értelmet nyertek. A lakás megvan, megszámolta a sarkokat, de fátyolos hangon és két tüszszentés között hozzátette, a fűtést
még nem sikerült beállítani. W. Zs.

TATABÁNYA Szerdán a kereskedelmi és vendéglátóipari hűtőket gyártó, magyar családi tulajdonban
lévő Thermotechnika-Crown Cool Kft. tatabányai,
Csarnok utcai telephelyén letették az új csarnok
alapkövét. Az 1000 négyzetméteres új csarnok mel-

lett felújítanak egy meglévő, 1200 négyzetméteres
üzemcsarnokot is. A beruházás összege 885 millió forint, melyhez az idén elnyert állami támogatásoknak köszönhetően a cég összesen 644 millió forintot kapott. Képünkön: Bencsik János, a Tatai-me-

dence országgyűlési képviselője, Pólus Adrienn és
Kiss Beatrix – a cégtulajdonos Kiss János (jobbra)
lányai –, valamint dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott helyezi el az időkapszulát, amelyben a 24
Óra is benne van. Fotó: Zantleitner I.
X5

Kovács Kati
az elsők közt
regisztrált

Megállapodás
a pénzügyi
csomagról

ITTHON Szerencsére kitűnő
egészségnek örvend Kovács
Kati, aki azt sajnálja a legjobban, hogy a karanténidőszak
alatt nem találkozhat személyesen a rajongóival. A legendás énekesnő az elsők között jelentkezett a koronavírus elleni védőoltásra. A járványhelyzet miatt egész nap
híreket néz, így szinte azonnal értesült Dömötör Csaba, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hétfő esti bejelentéséről, hogy megnyílt a
regisztráció lehetősége az interneten.
X7

VARSÓ Sajtóértesülések szerint megtörtént a megállapodás az EU pénzügyi csomagjáról, miután Orbán Viktor
kedd délután Lengyelországban tárgyalt. Jó esélyünk van
a győzelemre az uniós költségvetési vitában – hangoztatta a magyar kormányfő
Varsóban. A Bloomberg hírügynökség Jaroslaw Gowin
lengyel miniszterelnök-helyettesre hivatkozva tegnap
megírta, a magyar és a lengyel kormány elfogadta a német EU-elnökség ajánlatát,
így egyezség született. X 9

Épül az új sportcsarnok
TATABÁNYA Már a lezárt kerítések sem takarják a hatalmas területen folyó gigantikus munkát:
a multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építkezése látványos szakaszhoz ért. A napokban
emelik a helyükre a hatalmas acél tartóelemeket. Fotó: Zantleitner Ingrid
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Csütörtök reggel még kitart az esős idő, néhol havas eső, a hegyekben hó is eshet. Délutánra néhol
X 13
a nap is előbújik. A szél mérséklődik.

 

Boldog névnapot
kívánunk

Judit
és Lívia

nevű olvasóinknak!

2 MEGYEI KÖRKÉP
Fél föld és
járda is
döntésre
várt már
NYERGESÚJFALU Mihelik Magdolna polgármester az elmúlt
hetekben több döntést is hozott a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján. Például közös
megegyezéssel megszűnt egy
takarítónő határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonya.
Módosult a képviselő-testület egyik júliusi döntése, más
konstrukcióban ﬁzeti ki az
önkormányzat az Óvodai intézmény felújítása és bölcsődei férőhelyek kialakítása az
Eternit városrészben című
projekt 276 millió forintos
önrészét.
A polgármester döntött arról is, hogy a koronavírus elleni küzdelemben, további
védekezési eszközök biztosítására 10 millió forint pénzügyi forrást biztosít az önkormányzat az idei költségvetés
tartalék keretéből. A 2021.
évre kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási helyi önkormányzati ösztöndíj-pályázatokról a veszélyhelyzet ideje alatt, a feladatot eddig átruházott hatáskörben végző
egészségügyi és szociális bizottság helyett a polgármester dönt. A szükséges anyagi forrás a következő évi városi költségvetésben szerepel
majd.

Meglesznek a Bursa Hungarica pályázat újabb forintjai
Mihelik Magdolna döntött
arról is, hogy az önkormányzat értékesíti egy 3471 négyzetméter területű, szántó művelési ágú, zártkerti ingatlan
városi tulajdonban lévő egyik
felét. A költségvetési törvényben meghatározott versenyeztetési értékhatárt nem
éri el a tulajdonrész értéke.
A közös tulajdon megszüntetése érdekében, egy bajóti lakos vehette meg a földet
110 ezer forintért. A Viscosa
lakótelepi Szentgyörgyi Albert utca járdájának kialakítására kiírt beszerzési eljárás
nyerteseként egy tokodi céget
nyilvánított a polgármester.
A Zoltek Zrt. és a Munkás utca közötti szakasz bruttó 42
millió forintjába kerül majd a
F. K.
városnak.
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Dr. Lőke János, a Szent Borbála Kórház megbízott főigazgatója a 24 Órának beszélt arról, hogy a kórházban jelenleg hogyan látják el a covidos betegeket

Novemberben 1300 óra túlórát adtak az intenzív osztály dolgozói

Még fogad új betegeket
a Szent Borbála Kórház
A koronavírus-járvány második hulláma még nagyobb
erőfeszítést és munkát követel az egészségügyi dolgozóktól. Ebben a küzdelemben állt helyt a tatabányai Szent Borbála Kórház
is. Dr. Lőke János, az intézmény megbízott főigazgatója a 24 Órának beszélt arról,
hogy a kórházban jelenleg
hogyan látják el a covidos
betegeket.
Goletz-Deák Viktória
viktoria.goletzdeak@mediaworks.hu

TATABÁNYA Amire csak készültek tavasszal, az első hullám
idején, az most bekövetkezett
a második hullámban. A koronavírussal fertőzöttek száma
folyamatosan nő, ezzel a kórházban ellátott betegek száma
is megsokszorozódott. Dr. Lőke János, a megyei kórház főigazgatója elmondta, hogy jelenleg közel 160 covid-fertőzöttett és covid-gyanús beteget látnak el. Ehhez azonban

Megtisztították
a szőnyi keresztet
KOMÁROM A Szőnyért Cselekvők Közössége (SZŐCSKE)
nemrég közös munkával tisztította meg az elburjánzott növényzettől a Szabadság út és
a Petőﬁ út találkozásánál álló
keresztet.
Egykor minden község kijáratánál állítottak feszületet,
amellyel kapcsolatban Janka Ferenc egyesületi elnök
elmondta, Szőnyben három
ilyen emlékhely is található.
– Ilyen jellegű kereszteket
hazánk területén 1812 óta állítanak, a szőnyi kőkeresztek
1853-ban készültek – tájékoztatott az elnök. Hozzátette, a
keresztek gondozása és rend-

Fotó: Z. I.

ben tartása az adott község
fennhatósága alá tartozott,
emellett a helyiek önkéntes
alapon is gondozták azokat.
A SZŐCSKE további célja az
is, hogy a szőnyi Duna-partot
szebbé varázsolják, ezért rendszeresen szerveznek szemétgyűjtési akciókat is. Sikerült
rendbe hozni a tanösvényeket,
lefestették a kis hidakat, és felújították az információs táblákat is. A megtisztított kőkereszt környékére a tervek szerint tavasszal növényeket telepítenek, valamint lefestik az
emlékhelyet körbezáró kovácsoltvas kerítést és felújítják a
márványtalapzatot is.
K. D.

át kellett szervezni az osztályok működését.
– Míg az első hullámban
elég volt, hogy egyik kisebb
épületünket kiürítettük és ott
helyeztük el ezeket a pácienseket, most messze nagyobb
a létszám annál, amit külső
épületekben meg tudnánk oldani – kezdte a főigazgató, aki
hozzátette, hogy az átszervezéskor fontos volt, hogy a nem
fertőzött betegek ellátása is
zavartalan maradjon.
– Több osztálynak egyegy szárnyán helyezkednek
el most a covid-részlegek. Az
épületünk szerencsés elrendezésű, mert nemcsak az épület központjában, hanem a
szélein is vannak lépcsőházak és liftek. Így meg tudjuk
oldani, hogy tiszta és fertőzött
útvonalakat külön tudjuk biztosítani – mondta a főorvos.

Elmondta azt is, hogy a covid-betegek száma az elmúlt
hetekben folyamatosan nőtt.
Azt hitték, hogy lassan stagnál a számuk, de most sajnos
újabb emelkedés érzékelhető. A főigazgató bízik abban,
hogy lassan csökkenni fog a
járvány miatt érkező betegek
száma és elérjük az úgynevezett platót.
– Amíg valaki csak gyanús
a covidra, addig nagyon szigorúan egyedül kell, hogy legyen egy kórteremben, azért,
hogy se őt ne fertőzhessék
meg, se ő ne fertőzhessen meg
senkit. Ez viszont azt is jelenti, hogy egy-egy gyanús beteg egy egész kórtermet lefoglal. Így hiába van összességében kevesebb beteg a kórházban, mégis beteltünk. Emiatt
a covidos betegek felvételét országosan koordinálják. Min-

den intézmény lejelenti, hogy
van-e még szabad covid-gyanús helyük, vagy hány covid-beteget tudnak még fogadni. A mentő ezek szerint hozza az ország egész területéről a
kórházba a betegeket – magyarázta a főigazgató, aki kitért
arra is, hogy mintegy 100 kórházi dolgozó esett ki a munkából covid-megbetegedés miatt,
vagy azért mert kontakt.
– A kórházban nagyon szigorúan mindenki betartja a
biztonsági előírásokat, de az
otthoni fertőzéseket nem tudjuk elkerülni. Ezek a munkatársaim is otthon, a családjuktól kapták el a vírust. Én magam is átestem rajta, az egyik
gyermekemtől kaptam el, akinek az iskoláját egy időre be is
zárták a betegség miatt – tette hozzá Dr. Lőke János. Hozzátette: a kórház intenzív el-

látásban dolgozó több munkatársát is elvezényelték másik
intézménybe.
– Az intenzív ellátáson november hónapban 1300 óra
túlórával látták el szakdolgozó munkatársaim az osztály munkáját. Ezt hosszú távon így nem lehet fenntartani.
Ezért többször is kértük, hogy
a más kórházban szolgáló dolgozóinkat vezényeljék vissza.
Nagyon reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik, ami
óriási segítség lenne – mondta a kórház főigazgatója, aki
arról is beszélt, hogy hány lélegeztetőgép van a kórházban.
– A normál békeidőben 15
intenzív ágyunk van. Ehhez
képest most – nem covidos intenzív ágyaink mellett – covidra 28 ágyat állítottunk készenlétbe és még további 15
ágyat tudunk munkába állítani ha szükséges. A 28 covidos ágyon 17 páciens fekszik,
de nem mindegyiküknek volt
szüksége lélegeztetésre –
árulta el a főorvos.

Magyar Falu Program révén szerezték be a Suzuki Vitarát

Új autó segíti a járőrözéseket
SÁRISÁP-ANNAVÖLGY A napokban vehette át a Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület
(SAPE) azt az 5,7 millió forint
értékű Suzuki Vitarát, melyet
a Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap-keretében, „Civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatása”
című pályázaton nyert 5 millió forintos támogatásból, illetve 700 ezer forint önerőből
vásároltak meg.
A program célja az ötezer fős,
vagy annál kisebb településeken működő civil szervezetek támogatása: a hatékonyan
műkődő SAPE pedig élt is a lehetőséggel.

Korszerű Suzukival bővült az eszközállomány

Fotó: SAPE

Kun Csaba, az egyesület elnöke elmondta, örül, hogy átvehette az autónak a kulcsait, hisz amellett, hogy bővül az
eszközparkjuk, a környezetvédelem is nagyon fontos szempont számukra. Mivel egy hybrid modellről van szó, így a
megnövekedett járőrszolgálatok ellenére is csökkenteni
tudják az ökológiai lábnyomuk
mértékét. Minden alkalmat
megragadnak a fejlesztésre és
boldog, hogy beérett a munkájuk gyümölcse. Idén a SAPE az
„Év Polgárőr Egyesülete” címet
is elnyerte, így Kun Csaba szerint eredményesen zárják ezt
az évet.
Walczer P.
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Negyvenkét tonnás acél elemeket mozgatnak
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Ékkő lehet

Hamarosan elkészül A
a csarnok szerkezete

Petrik József
jozsef.petrik@mediaworks.hu

tatabányai sportközpontban, ahol a futballpályák, a
birkózó-, cselgáncs és súlyemelőterem, valamint az
atléták fedett pályás bázisa is található, ékelődik majd
be az új, épülőfélben lévő sportcsarnok. Amiről, a látványtervek alapján elmondható, a város egyik égköve lehet.
A sportbarátok, a szurkolók többsége bizonyára már sok
stadionban, fedett arénában megfordult. Elég, ha csak hazai példákat említek, mint a veszprémi vagy a győri kézilabdázók fellegvárát az Audi, illetve a Veszprém Arénát. Ezekbe a modern sportlétesítményekbe mindig örömmel, de kissé megilletődve lép be az ember, mert úgy tekint az épületre, mint a sport szentélyére.
talán azok is, hiszen anyFontos, hogy Tata- És
nyi nagy csatának voltak –
bányán is szülesés reméljük, lesznek még – a
helyszínei, hogy ettől egyetsen egy ilyen
len szurkoló sem tudja elvosportszentély
natkoztatni magát.
Most óriási esély van arra,
hogy Tatabányán is szülessen egy ilyen szentély. Amelyről
néhány év múlva már úgy beszélhetnek a drukkerek, mintha mindig is itt állt volna, és amelyikhez rengeteg közös,
szép emlék fűzi a város lakóit. Arról nem is szólva, mit jelenthet, ha végre ismét zsúfolt lelátók előtt rendezhetnek majd
egy-egy rangos eseményt. Mert azért tegyük a szívünkre a
kezünket, lehet egy sportlétesítmény bármilyen szuper, ha
a lelátók konganak az ürességtől… Amennyiben változnak a
dolgok, és mehetünk meccsre, az még hatványozottan segít
majd abba, hogy együtt „lakjuk be” a „mi” arénánkat.

Robogóról lőtt,
letöltendőt kapott
Négyszáz tonnás daru emeli a helyére a hatalmas acélszervekezeteket a csarnok leendő küzdőtéren állva

Helyükre kerülnek a tatabányai multifunkciós sport- és
rendezvénycsarnok negyvenkét tonnás acél tartóelemei.
Az építkezés látványos szakaszában hatalmas daruk
mellett monumentális munkagépek és több száz ember
dolgozik, hogy a projekt mielőbb befejeződhessen.
Sugár Gabi
gabriella.sugar@mediaworks.hu

TATABÁNYA Bencsik János miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő a közösségi oldalán számolt be az építkezésről. Néhány nappal ezelőtt a negyvenkét tonnás
acél tartóelemek beépítéséről posztolt. A csaknem húszezer négyzetméteren felépülő
multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok födémszerkezetének fém vázait kettesével mozgatják a szakemberek,
szerelik össze, s egy 400 tonnás daruval emelik a helyére.

Az elemeket a sárospataki
Weinberg’93 Kft. gyártotta.
Szeptemberben már a szállításuk is komoly szervezést
igényelt. Éjszaka közlekedtek,
hogy a forgalmat a lehető legkevésbé akadályozza a túlméretes szállítmány. Fordulónként két elem jutott el a megyeközpontba, ahol a beépítésig a Gyémánt Fürdő parkolójában sorakoztatták fel őket.

Ilyen súlyú és szélességű
szállítmány mozgatása esetén
előírt a rendőri jelenlét, így a
kamionokat az acélszerkezetek szállítása során több autó
mellett egy rendőri járművel
is kísérték – írta meg korábban a kemma.hu.
A tartószerkezetek majdnem felét már beemelték, s ha
az összes a helyére kerül, januárban várhatóan megkez-

A kézilabda EB helyszíne lehet
November végén érkezett a hír:
a kormány jóváhagyta a projektre fordítandó összeg emelését. Erre azért volt szükség,
mert az építkezéskor kitermelt föld elszállítása, lerakása
pluszköltséget jelentett. Megemelték ezért a Beruházási
Ügynökség által vállalt összeget további három és fél milliárd forinttal. A multifunkcionális sportcsarnok így csaknem
huszonkettőmilliárdból való-

sulhat meg. A csarnokban háromezerötszáz ﬁx vasbeton, és
kettőezerötszáz mobil teleszkópos lelátó várja majd a nézőket. A beruházás részeként a
meglévő ötszáz férőhelyes személygépjármű-parkolót is építenek, s lesz kerékpártároló, s
emellett autóbusz-parkolóhelyek is. Az aréna várhatóan jövőre készül el, s fontos helyszíne lehet a 2022-es Férﬁ Kézilabda Európa Bajnokságnak.

Fotó: Zantleitner Ingrid

dődhet a 6000 ember befogadására alkalmas küzdőtér
fedése is, majd a belső munkálatok. Bencsik János egy
újabb posztban arról is hírt
adott, hogy jelenleg csaknem
kétszázan dolgoznak a rendezvénycsarnok kivitelezésén.
Megkezdődött időközben a
külső közművek építése is és
hamarosan felvonulhatnak az
utak és parkolók kivitelezői is
a helyszínen.
A politikus arról is beszámolt posztjában, hogy heteken belül kiválasztják a nézőtéri székeket, amelyek a TSC
hagyományainak megfelelően kék színűek lesznek.
Egy
hónappal
ezelőtt
Schmidt Csaba önkormányzati képviselő, a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője is
az építkezésen járt. Közösségi
oldalán adta hírül már akkor,
hogy a vívók csaknem két tucatnyi pástot magában foglaló terme is már szerkezetkész.

TATABÁNYA A Tatabányai Járá- tatását az ügyészség indítvási Ügyészség vádirata alapján nyára a bíróság április 28-án
a Tatabányai Járásbíróság íté- rendelte el a bűnismétlés veletet hozott az utcán lövöldöző szélye miatt, majd ezt május
férﬁ ellen. A vádirat szerint 21-én bűnügyi felügyeletre
egy férﬁ és egy nő április 25- módosította.
én 11 óra 30 perc körüli időA Tatabányai Járási Ügyészben a Tatabánya, Szent Borbá- ség indítványa tárgyában a
la út 1. szám előtti járdán sé- Tatabányai Járásbíróság detáltak, amikor a vádlott egy cember 8-án előkészítő ülést
motorkerékpárral felhajtott a tartott. A Tatabányai Törvényjárdára és egy koszék tájékoztatása
rábbi nézeteltérésszerint az elkövető
ből fakadó „lec- Az eldördüa bűncselekmény
kéztetési szándékelkövetését beiskal” egy-két méter lő lövésektől
merte, és lemontávolságból, a sé- a járókelők
dott a tárgyalástáló férﬁra és nőhoz való jogáról.
megijedtek
re célozva két löA bíróság a férfit
vést adott le az en1 év 6 hó börtöngedély nélkül tarbüntetésre és 2
tott gáz- és riasztó fegyveré- év közügyektől eltiltásra ítélből. Az eldördülő lövésektől a te, valamint a tőle lefoglalt
járókelők nagyon megijedtek, gáz-riasztó fegyvert elkobozátmentek a túloldalon lévő jár- ta. Az ügyész az elsőfokú ítédára. A lövöldöző férﬁ a motor- letet tudomásul vette, a vádral követte őket, majd egy mé- lott és védője a jogorvoslati
ter távolságból ismét rájuk nyilatkozat megtételére hálőtt. A többszörös visszaeső- rom napot tartott fenn.
nek minősülő férfi letartózSzász Dalma Kitti

Letartóztatásban
maradó tolvajok
TATA Letartóztatásban maradhatnak a festmény- és szerszámtolvajok. Dr. Horváth
Sándor, a megyei főügyészség
helyettes sajtószóvivője elmondta: augusztus 12-re virradó éjjel egy családi ház ajtaját feszítette be a három elkövető a lakatpántot letörve.
Miután bejutottak az ingatlanba, meglovasítottak egy
koffert, melyben ötvenezer forint értékben voltak szerszámok, valamint egy háromszázötvenezer forint értékű
festményt is. Majd több mint
félmillió forint értékben öszszekészítettek szerszámgépeket, azzal a céllal, hogy ké-

HIRDETÉS

sőbb azokért visszamennek.
Miután újra megjelentek a
háznál a bekészített gépekért,
a nyomozók tetten érték és elfogták őket, kivéve harmadik
társukat, aki elmenekült.
Ezután az ügyészség indítványára a nyomozási bírája a két
férﬁ letartóztatását augusztus 14-én elrendelte, majd
meghosszabbította december
14-ig, hiszen fennáll a bizonyítás nehezítése és a bűnismétlés veszélye. Emiatt most
újra indítványozta a Tatai Járási Ügyészség a letartóztatásuk meghosszabbítását két
hónappal.
Sz.D.K.
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Fiknerné Sulcz Ágnes maga illusztrálta a megjelent kötetet

A Rüdiger-tavak világával
ismerteti meg olvasóit

BANA Hintón érkezett meg
a Mikulás Banára, a település minden utcáját végigjárta. Sok gyermek várta már
a ház előtt, örömmel fogadták a krampuszoktól kapott
ajándékokat is.

Levelet írhatnak
a Jézuskának
KOMÁROM Az önkormányzat
és a Komáromi Városgazda Nonproﬁt Kft. az idei ünnepvárás idején különleges
meglepetésekkel készül a
komáromiaknak. A Szabadság téri betlehem oldalára
felkerült egy karácsonyi postaláda, melybe a gyerekek a
Jézuskának szánt leveleiket
dobhatják be. Online módon,
további adventi programok
is várják a komáromiakat,
amelyet az Advent Dél-Komáromban Facebook-oldalon követhetnek az érdeklődők. Többek között ide várják a komáromiak adventi receptjeit, emellett elküldhetik a legszebb karácsonyi emlékeket, fotó vagy leírt
történet formájában, melyeket a szervezők feltöltenek a
közösségi oldalra. A program
megálmodói mindezek mellett olyan fotókat is várnak,
amelyek az otthoni dekorációt gazdagító angyalkákról
készülnek.

Jó állapotú
megállókat vettek
BANA A komáromi polgármesteri hivatalból keresték
meg a banai önkormányzatot, azzal, hogy buszmegállócserét terveznek, így lehetőség nyílik jó állapotú megállók méltányos áron való
megvásárlására. Toma Richárd polgármester arról tájékoztatta a lakosságot, végül két megállóra tartottak
igényt, amelyeket a Jókai, illetve a Petőﬁ utcában helyeznének el.

Fiknerné Sulcz Ágnes kislányai is szívesen hallgatják Tóbiás béka kalandjait. Ők már jól ismerik a Rüdiger-tavak gazdag élővilágát

Nemrégiben jelent meg Fiknerné Sulcz Ágnes Rüdiger
Mesék című könyve. A természetvédelemben jártas
alkotó a Rüdiger-tavak gazdag élővilágát mutatja be
kötetében kicsiknek és nagyoknak.
Körtvélyfáy Dina
dina.kortvelyfay@mediaworks.hu

KOMÁROM – A mesekönyv ötlete több szálon ered – mondta el lapunknak Fiknerné
Sulcz Ágnes. – Az egyik szál
az, hogy hosszú évekig éltünk a Rüdiger-tavak mellett, így családommal nagyon
sok időt töltöttünk a tóparton. Közben bőven volt alkalmunk megﬁgyelni gyermekeimmel az itt előforduló, külö-

nösen gazdag és érdekes élő- magukért beszélnek. Ezenfevilágot.
lül a kétéltűek, hüllők, halak,
Az évek során nagyon sok rovarok és emlősök is szép
fajt sikerült azonosítania, számmal képviseltetik maköztük ritka fajokat is, ame- gukat. Idén nyáron informályek jelentős része védett ciós táblákat is helyeztek ki
vagy fokozottan
a tavakhoz, így az
védett. Megfigye- Az elmúlt
erre járó emberek
lései alapján el- évek során
kicsit jobban megmondható, hogy
ismerhetik a Rüdia komáromi Rü- több mint öt- ger-tavakat.
diger-tavak élővi- ven madárA könyvben szelága a városi horreplő történetek
fajt sikerült
gásztavakhoz kéfőhőse Tóbiás, egy
pest jóval sok- megﬁgyelnie kis zöld levelibészínűbb és fajgazka, akinek ebihal
dagabb.
és béka korában is sok izgalA madárvilágot tekintve az mas kalandban van része.
elmúlt évek során több mint Ágnes hangsúlyozta, bár meötven madárfajt sikerült meg- sevilágba kalauzolja olvasóit,
figyelnie. Ennek egyharma- az ismeretterjesztést is fonda vízi vagy vízparti madár. tosnak tartja. A történetek
Úgy gondolja, ezek a számok helyszínei a Rüdiger-tavak

vidéke, szereplői a vízben és
vízparton a valóságban is előforduló élőlények. Igyekezett
valamennyi élőlénycsoportot
szerepeltetni a történetekben
a növényektől kezdve a halakon, rovarokon, kétéltűeken,
madarakon át egészen az emlősökig. Ezenfelül egy mese a
tavak kialakulásával ugyancsak foglalkozik.
Saját maga készítette az illusztrációkat is, célja az élethű ábrázolás volt. A mesekönyvhöz kapcsolódóan készített egy kis foglalkoztatót
is, amelyben a gyerekek kedvükre alkothatnak és próbára tehetik tudásukat. Így van
visszacsatolás a szülőknek
arról, hogy a mesékből menynyire ismerték meg a kicsik a
Rüdiger-tavakat.

Szakértő
Ágnes lassan húsz éve dolgozik környezetvédelmi szakértőként. Fő szakterülete
az ipari környezetvédelem,
azonban a természetvédelem is mindig fontos volt számára. Ezért aktívan közreműködik természetvédelmi
projektekben, ismereteit szeretné átadni a ﬁatalabb generációnak. Ez a mese gondolatának másik ihlető eleme, hiszen két kislányával
sok mesét olvasnak. Tulajdonképpen az ő ötletük volt,
ha már ennyire jól ismerik a
tavakat, írjanak róla meséket, hogy más gyerekek is
megtudhassák ezt a sok érdekességet.

Megelevenedő adventi naptárral
teszik szebbé az ünnepi várakozást

Mesterségeket
mutat be a projekt

KOMÁROM A Szőnyér Molajért Tanácsadó Testület (SZMTT) az adventi várakozás idején ajándékkal kedveskedik
a városlakóknak. A kezdeményezés lényege, hogy minden
nap egy-egy szavalatot, éneket, vagy zenei produkciót
tesznek közzé a legnagyobb
közösségi oldalon, életre keltve ezzel az adventi kalendáriumot.
– Az SZMTT minden esztendőben szeretetvendégséget szervez a város lakóinak,
azonban idén a pandémia miatt sajnos erre nincs lehetőség – mondta el Benczik Attila elnök.

KOMÁROM Online projektindító
eseményt szervezett a Szőnyi
Lovas Sportegyesület. A közösség jövőre ünnepli megalakulásának tizedik évfordulóját.
Ez alkalomhoz kötődik a Mesterségek nyomában elnevezésű program, amely több korabeli komáromi mesterséget
elevenít fel és mutat be.
Schmelz Géza egyesületi elnök elmondta: a mesterségeknek a városban évszázados hagyományai vannak, a komáromiak büszkék az ősök által
művelt tevékenységekre.
– Három projektet viszünk
– hangoztatta az elnök. – Az
első, a hagyományokra épülő

Mindennek ellenére kedveskedni szerettek volna valahogy a helyieknek, így született meg az ötlet, hogy önkéntes jelentkezők bevonásával,
az adventi időszakban egyegy ablakot kinyitva egy kis
ajándékot adnak át.
A városból bárki jelentkezhet, hogy a Kemence Egyesület által készített adventi naptár mellett állva szavalattal,
énekkel, mesével tegye meghittebbé, szebbé az ünnepvárást. A példaértékű kezdeményezésben a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat helyi fiataljai is nagy lelkesedéssel vettek részt.
K. D.

Szavalattal, énekkel, mesével teszik meghitté az adventet

szakmák bemutatása, a második műhelymunkák szervezése, a harmadik pedig a gazdasági szereplők bevonásával
történő, társadalmi felelősségvállalás generálása helyben.
Céljuk, hogy a résztvevők ki
is próbálják magukat, ezért a
programok elengedhetetlen részét képezik a kézműves tevékenységek. Így bemutatják a
hajós- és a pékmesterséget, a
halászatot. Lesz workshop, múzeumlátogatás és megelevenednek a lovashagyományok is.
Végül kiállítás készül, amely
az érintett mesterségeket, valamint az elkészített kézműves
termékeket mutatja be. K. D.
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Thermotechnika: alapkőletétel a Csarnok utcában

Épül az új csarnok
Szerdán tették le az alapkövét a Thermotechnika
Crown Cool Kft. új, 1000
négyzetméteres csarnokának Tatabányán, a Csarnok
utcában. Kiss János tulajdonos-ügyvezető elmondta, hogy terveik szerint már
február 15-én átadóünnepség lesz ugyanitt.
Mórocz Károly
karoly.morocz@partner.mediaworks.hu

TATABÁNYA Először az épülő csarnok alapkövébe helyezett el időkapszulát – amelyben a 24 Óra is benne volt –
dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott, Bencsik János miniszterelnöki biztos,
a Tatai-medence országgyűlési képviselője, valamint Pólus Adrienn és Kiss Beatrix
– Kiss János két lánya, akik
már hosszabb ideje a családi
vállalkozás dolgozói.
– A beruházással a vállalat
összesen 2200 négyzetméterrel növeli korszerűsített raktározási és gyártóterületét,
mert egy 1200 négyzetméteres csarnokunkat is teljesen
felújítjuk – mondta Kiss János. – A gyártástechnológiában is jelentős fejlesztések
történnek. A rozsdamentes
lemezek vágására telepítünk
egy lézeres vágógépet, kiépítjük a hozzá tartozó anyagmozgató robottechnikát, valamint megújul az üzemet kiszolgáló háttértechnológia.
Munkába áll egy új CNC esztergagép, egy marógép, valamint egy csőmegmunkáló gépsor. Az új csarnokban
egyebek között egy általunk
fejlesztett légtisztító berendezést és egy kézfertőtlenítő automatát gyártunk. Ezzel hozzájárulunk a koronavírus-járvány megfékezéséhez, illetve
megelőzéséhez hazánkban és

Kiss János mutatta be a különleges légtisztító berendezést a vendégeknek

külföldön egyaránt. Hozzátet- legyenek olyan vállalkozók,
te, rendkívül fontosnak tart- akik saját tőkéjüket is kockázja, hogy ebben a nehéz évben tatva fejlesztenek. Ilyen a jövősenkit nem bocsátottak el, re 40. születésnapját ünneplő
sőt, novemberben 10 száza- Thermotechnika.
lékkal emelték a fizetéseket.
Dr. Kancz Csaba megyei
Bencsik János miniszter- kormánymegbízott
arról
elnöki biztos, a Tatai-meden- szólt, hogy a kormányhivatal
ce országgyűlési képviselője részéről nemcsak a nemzetelmondta, hogy a beruházás gazdaság szintjén kiemelt beösszege 885 milruházásokat kísélió forint, amihez Kórházakban rik kiemelt figyeaz idén elnyert há- és üzemeklemmel,
hanem
rom állami támoigyekeznek a kisgatásnak köszön- ben tisztítja
és középvállalkohetően a cég ösz- a levegőt
zások beruházászesen 644 millió
sainál is úgy elaz új berenforintot kapott. Az
járni, hogy az eninnovációs, a kül- dezés
gedélyezési eljárápiacokra jutást sesok zökkenőmengítő és az egészségügyi fej- tesek legyenek.
lesztéseket támogató pályázaA beszédek után Kiss János
tokon szerepeltek sikeresen. bemutatta a meghívottaknak,
Kiemelte: a gazdaságnak mű- hogyan működik a légtisztító
ködnie kell. Ennek feltétele, berendezés, amely kórházak
hogy legyen igény az előállí- és üzemek számára is képes
tott termékekre és az is, hogy nagy tisztaságú levegőt előál-

Fotó: Zantleitner Ingrid

lítani. A csaknem másfél méter magas, négyzetes hasáb
alakú berendezés a beszívott
levegőből 99,98 százalékos
hatékonysággal kiszűr minden szennyeződést, beleértve
a baktériumokat és vírusokat
is. A levegőt egy durva, majd
egy finom szűrőn engedik át,
majd nyolc UV-lámpával fertőtlenítik, végül egy 15 centiméter vastag HEPA szűrőbetéten áramoltatják át. A berendezés kórházi környezetben
óránként 1100 köbméter tiszta
levegőt állíthat elő, ipari alkalmazásnál ennek kétszerese is
elérhető. A legtisztább levegőt
kibocsátó HEPA szűrő készítésére hazánkban nem találtak
gyártót. El akarták kerülni a
függést a külső beszállítóktól, ezért a pályázati támogatás felhasználásával egy szűrőgyártó gépsort vásároltak,
mellyel más igényeket kielégítő szűrőbetétek is gyárthatók.

Jóval több munkája volt a testületnek, mint tavaly

Sok békéltetés járt sikerrel
MEGYEI INFORMÁCIÓ A Békéltető Testület a fogyasztóvédelem fontos része, a megyei kereskedelmi és iparkamara által működtetett szakmailag
független szerv. Hatáskörébe
tartozik a vállalkozások és fogyasztók között kialakult fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
Megkísérli a vitás felek között
az egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést
hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás
ingyenesen vehető igénybe.
– Január elsejével a kamara
által lefolytatott pályázati eljárás keretében újjáalakult a testület – mondja dr. Bures Gabriella elnök. – Az új tagok gyorsan beilleszkedtek. Tevékenységünket nagyban nehezítette a pandémia, március 26.
és június 15. között a személyes meghallgatások, illetve
az ügyfélfogadás szünetelt. Az
ügyek nagy többségét írásban
folytattuk le, a tanácsadás tele-

fonon és írásban történt, így a
testület a fogyasztók, vállalkozások rendelkezésére állt.
A testülethez december elejéig 250 fogyasztói kérelem érkezett, ami több mint 10 százalékos növekedést mutat az előző évihez képest. A meghallgatásokat a testület Tatabányán és Esztergomban tartja,
ami kedvező megoldás a városokban és a vonzáskörzetükben élők számára. Tovább erősödött a vállalkozások együttműködési készsége, ami a vi-

tás ügyek békés úton való rendezési szándékát mutatja. Az
ügyek több mint fele egyezséggel zárult. Számos esetben
a testület a vállalkozások felé a jogszabályszerű magatartásra vonatkozó, megfontolandó ajánlást adott ki.
– Többször kellett az ügy
megszüntetésével is élnünk
– tette hozzá Bures Gabriella.
– A legfőbb ok, hogy a meghallgatás megtartása előtt a
felek megegyeztek és a kérelmet a fogyasztó visszavon-

Ügyfélfogadáshoz be kell jelentkezni
Fontos tudnivaló az érdeklődők számára, hogy személyes ügyfélfogadást, tanácsadást a testület elnöke hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön 13:30 és 15 óra között
tart a kamara tatabányai épületében.
A telefonos tanácsadás a
kembekeltetes.hu honlapon
közzétett telefonszámokon
hétfőtől péntekig 8 és 16 óra
között érhető el. Az ügyfélfo-

gadást jelenleg telefonon történő előzetes bejelentkezéssel lehet igénybe venni – a
szám: 30/201-1647 – a biztonságos ügyfélfogadás plexivel elhatárolt ügyféltéren biztosított. A fogyasztói kérelmeket postán, elektronikusan, illetve személyesen a kamara
portáján is le lehet adni. A testülettel kapcsolatos információkat a honlapon folyamatosan frissítik.

ta. Érthetően emelkedett az
internetes kereskedelemmel
kapcsolatos panaszok aránya, hiszen a rendkívüli helyzetben nagyon sok vásárlás a
virtuális térben folyt. A fogyasztók legtöbbször az elállási jog nem megfelelő alkalmazása, illetve az elhúzódó
szállítás, vagy a termék minősége miatt panaszkodtak.
Megszaporodott az utazási ügyek száma az elmaradt
utazások következtében. Pozitív tapasztalat, hogy az eljárások többségében megegyezés született a felek között.
Meglehetősen magas a termékek vonatkozásában a szavatossági-jótállási
jogviták
aránya, különösen a lábbelik
vonatkozásában, de több panasz érkezett a híradástechnikai cikkek és a használt járművek ellen is. A szolgáltatások közül továbbra is kiemelkedik az építőipari kivitelezést kifogásoló beadványok
száma. A Békéltető Testület
másik fontos tevékenysége a
fogyasztói jogvitákkal kapcsoM. K.
latos tanácsadás.
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ost nem Tolsztoj híres regényéről lesz szó, hanem
a fogyasztóról és az eladóról, vagy szolgáltatóról.
Leggyakrabban nincs bajuk egymással, de vannak
viták, reklamációk, amelyek egyre komolyabbá válhatnak.
A vásárló jogosan várja el a kifogástalan minőségű terméket a pénzéért, az eladó jogosan bosszankodik, ha a reklamáció szerinte nem megalapozott. Szerencsés helyzetben
kisebb-nagyobb szóváltás után megegyeznek, és még az is
szerencsés, ha a Békéltető Testülethez fordul, aki – szerinte – pórul járt.
A legegyszerűbb, ha első körben megtörténik a békekötés, mindenki többé-kevésbé elégedett lesz. És ha nem? Ettől a ponttól érdemes nagyon odafigyelni arra, amit a tapasztalt szakemberek tanácsolnak. Pár ezer forintos tételnél megéri-e az újabb vita, egyeztetés,
a témához értő szakértő felkérése, kifizetése? És ha már
Hallgassunk az
szakértő, ne feledjük, hogy
okosabbra és jól
az eladónak is van ilyen, aki
fogunk járni
– milyen meglepő – általában
annak ad igazat, aki megfizeti. És ha két ellentmondó vélemény ütközik? Fogyasztóvédelem, ügyvéd, bíróság... Kell
ez nekünk? Erről is gondolkozzunk el, illetve kérdezzünk!
Volt-e már hasonló eset? Mi lett a végeredménye? Mennyi idő
alatt? Szép dolog az igazságunkért harcolni, majd a győzelem
után elmesélni fűnek-fának a sikerünket. Sokan teszik ezt,
bevállalva a stresszes perceket, órákat. Nekik talán megéri,
ez hajtja őket. Szerintem a Jó tanács című versből vett idézet
járjon a fejünkben, amikor azon töprengünk, háború legyen,
vagy béke. „Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni.
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.”

A dolgozó nyugdíjas
és diák megtartása
ITTHON/MEGYE A tanulás mel- zés melletti érvek fókuszáletti pénzkereset, a 13. havi jut- ban ma már az azonnali probtatás és a stabil nyugdíj-kiegé- lémamegoldás, a könnyen elszítés a legmotiválóbb munka- érhető projektvezető, a stabierő-megtartó eszközök. Egye- litás, valamint a kiszámíthabek közt ez derült ki a Magyar- tóság áll. A jelenlegi helyzetországi Diákvállalkozások Or- ben rendkívül felértékelődött
szágos Érdekképviseleti Szö- a biztonságos munkalehetősévetsége (DiákÉSZ), a Közér- gek megléte. Dolgos Attila KÖdekű Nyugdíjas Szövetkezetek ZÉSZ-alelnök szerint a közérOrszágos Érdekképviseleti Szö- dekű nyugdíjas szövetkezetek
vetsége (KÖZÉSZ)
és partnereik a legés a Magyar Mun- Fontos a köjobb utat választotkaerő-kölcsönzők zösséghez
ták, mert minden
Országos Szövetsészempontból bizge (MMOSZ) közös tartozás éltonságos,
stabil
felméréséből.
teljesítési
helyeket
ménye és a
Majzik Nándor, a
ki. – A
megbecsült- alakítanak
DiákÉSZ főtitkára
megváltozott munazt emelte ki: a diá- ség is
kaerőpiaci helyzetkok esetén továbbben, ahol folyamara is érvényes, hogy a rugal- tosan rendeződnek át a teljemasság számukra a legfonto- sítések, munkalehetőségek,
sabb. Hozzátette, ugyanakkor kiemelt prioritás a nyugdíjaa világjárvány okozta munka- sok számára egy biztos pont,
kínálat-csökkenés miatt át- amely segíti őket a legoptimámenetileg a konkrét órabér lisabb megoldás megtalálásáfontossága kevésbé egyértel- ban – tette hozzá. A nyugdíjas
mű. Sokkal inkább szempont, foglalkoztatás melletti érvek
hogy legyen munka, ahol sta- még a stabil nyugdíj-kiegészíbilan, folyamatosan tudnak tés, a közösséghez tartozás éldolgozni, ezáltal pénzt keres- ménye és a megbecsültség érni. Dénes Rajmund Roland, zése, az aktivitás megőrzése,
az MMOSZ elnöke üdvözöl- a társas kapcsolatok megtarte, hogy a munkaerő-kölcsön- tása és újak kialakítása.

Nyugdíj-kiegészítésnek sem rossz a rendszeres munka
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Látogatottsági rekordot döntött a parkerdő

OLVASÓSZOLGÁLAT

Sokan kirándultak

VÉRADÁS
MEGYEI INFORMÁCIÓ Péntek: Tatabánya, BD Fecskendőgyár, 10–
13:30. Kesztölc, Községi Klub,
15–18 óra.
FELHÍVÁS

Rengetegen keresték fel ebben az esztendőben is az erdőket, rekord született

MEGYEI INFORMÁCIÓ A főváros
és az agglomerációban élő mintegy hárommillió ember számára természetes kikapcsolódási
lehetőséget biztosító Pilisi Parkerdő kezelésében lévő erdők
látogatottsága idén rekordot
döntött – derül ki az erdőgazdaság közleményéből. Már tavaszszal, a koronavírus-járvány első hulláma idején érezhető volt,
hogy a megszokottnál jóval többen kereshetnek majd idén menedéket a szabadban, a csúcs
pedig november közepén dőlt
meg. Persze ebben közrejátszott
az is, hogy a járványhelyzet miatt a nyári hónapokban sokan
belföldön nyaraltak, de a Du-

nakanyarban közlekedő új hajójáratok is hozzájárultak a pozitív változáshoz. A slágernek
számító Rám-szakadékot mintegy 125 ezren, a prédikálószéki
kilátót több mint ötezren fedezték fel, de a Pilisi Parkerdő további területein is érezhető volt
a markáns növekedés.
Az erdőgazdaság tájékoztatása szerint elsősorban a népszerű kirándulóhelyeken emelkedett tovább a látogatók száma,
ami jelentős lokális terhelést jelent az erdők élővilágára nézve. A nyomás enyhítése érdekében elindították a „Fedezd fel
a Parkerdőt” elnevezésű programjukat, amellyel negyvenhá-

Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.

rom célpontra hívják fel a kirándulók figyelmét. A kampánnyal
azt szeretnék elérni, hogy az erdőjárók ne csak a felkapott helyeket – mint például Dobogókő,
Pilis-tető és Rám-szakadék – keressék fel, hanem bátran induljanak útnak a kevésbé felfedezett helyszínek felé.
A Pilisi Parkerdő 2020-ban
folytatta
élőhely-fejlesztési
programját is. Több száz hektárnyi erdő újult meg idén, a
következő időszakban pedig
az idegenhonos feketefenyvesek, erdeifenyvesek és akácosok helyére több helyen is hazai, lombos fafajokat fognak
ültetni az erdészek.
W. P.

SZOMÓD Decemberben a Magyar
Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárja az alábbi napokon
hajt végre éleslövészetet, illetve
nagy zajhatással járó feladatokat
a szomódi lőtér és gyakorlótér területén: lövészetes napok: 10.,
14., 15., 16., 17., 18., 8–22 óráig.
MEGYEI INFORMÁCIÓ Az elmúlt
időszakban számos fontos újítással bővült a MÁV mobilalkalmazás. Többek között letölthetők és
továbbíthatók a menetjegyek, és
több vidéki város mellett az Ausztriába, Szlovákiába, Csehországba,
Németországba, Svájcba, Lengyelországba és Romániába utazók menetjegyüket akár néhány
kattintással megvásárolhatják a
MÁV mobilalkalmazással. A családbarát kezdeményezés is folytatódik: osztrák, német, svájci, szlovák és cseh utazásokhoz a START
menetjegyet váltó felnőttekkel három gyerek utazhat együtt a kedvezményes 5 €-s (1. osztályon 10
€-s) áron, Romániába és Lengyelországba pedig szintén elérhető a
desztinációtól függő speciális gyerekkedvezmény. A közvetlen vonatok célállomásaira a menetjegyek
itt is megvásárolhatók a MÁV alkalmazásból, ahol ingyenes helyfoglalást is biztosítanak.
KOMÁROM Az önkormányzat a Jókai liget fejlesztésének keretén belül fotópályázatot hirdet „Még zöldebb a Jókai liget” címmel, középiskolások és felnőttek számára. A pályamunkák célja, hogy felhívják a ﬁgyelmet a fejlesztés ke-

retében megvalósuló zöldebb környezet fontosságára. A munkákat
jpg-formátumban és előhívott/kinyomtatott fotó formájában is várják, december 14-ig, intézményenként legfeljebb 10 pályaművel. A
munkákat az önkormányzat ügyfélszolgálati portájára várják (Szabadság tér 1.). Az első három helyezett
vásárlási utalványban részesül.
TATABÁNYA A Vértes Agorája a legújabb járványügyi rendelet értelmében január 11-ig zárva tart, így
ezen idő alatt a Tatabánya Kártya
ügyfélfogadás is szünetel. A kártyák hosszabbítására a személyes
ügyfélfogadásig nincs lehetőség,
új kártyát azonban igényelhetnek
az info@tatabanyakartya.hu e-mail-címen. Ezt postai úton juttatják
el az érintetteknek.

ÜGYELET
ORVOSI Tatabánya: Győri út 24.
(telefon: 34/316-800); Dorog:
Kossuth L. utca 6. (33/441-008);
Esztergom: Petőfi Sándor utca
26–28. (33/313-063); Kisbér:
Iskola u. 11. (34/354-000); Komárom: Széchenyi u. 1. (34/344770); Oroszlány: Alkotmány út 2.,
Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási
Intézet (34/361-761); Tata: Fürdő
utca 19. (34/381-440) alatti rendelőintézet.

GYÓGYSZERTÁRI Dorog: Hársfa Gyógyszertár, Hám K. ltp. 1.
(telefon: 33/503-105) 18.00–
24.00; Szent Margit, Rákóczi u. 9.
(33/431-191) 00.00–08.00. Esztergom: Szent Imre Gyógyszertár,
Kőrösi u. 7. (33/416-502) 20.00–
07.30. Kisbér: Ezüstkehely Gyógyszertár, Batthyány tér 4. (34/352166) 00.00–08.00. Komárom:
Mentha Patika, Jedlik Á. u. 12.
(34/345-925) 20.00–24.00;
Aranykígyó Patika, Kalmár köz
9. (34/343-940) 00.00–08.00.
Oroszlány: Borbála Gyógyszertár,
Móricz Zs. u. 4/A (34/362-859)
19.00–22.00. Tata: Capricornus
Patika, Fazekas u. 3. (34/586008) 20.00–22.00. Tatabánya:
Levendula Gyógyszertár, Győri út
28. (34/510-433) 22.00–08.00.
ÁLLATORVOSI Haszonállatos és
kedvtelésből tartott állatos (munkaidőn túl, hétköznapokon): Dr.
Nagy Imre – Naszály, Táncsics u.
29. (20/938-2776). Dr. Keleti Zoltán – Vértesszőlős, Szabadság telep 1974. (30/555-3145). Dr. Ozvald István – Esztergom, Kossuth
u. 54. (33/311-741 vagy (30/9609825). Csak kedvtelésből tartott
állatos: dr. Lakatos Tibor – Úny,
Templom u. 5/B (20/494-7202).
Dr. Hegyi Alexandra – Esztergom,
Bánomi u. 16. (30/313-0109)

Érdekeset látott, hallott?
Olvasószolgálatunk elérhetőségei
Cím: 24 Óra Komárom-Esztergom
megyei napilap,
2801 Tatabánya, Pf. 141.
E-mail: szerk.kom@mediaworks.hu
Mai hírügyeletes:
Szász Dalma Kitti
HIRDETÉS

a KomáromEsztergom
megyei hírportál
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Hatmilliárdos Kovács Kati bízik a vakcina gyógyító erejében
kárt okozott
egy kiterjedt
bűnbanda

Oltásra jelentkezett

BUDAPEST Aranyban utaztak,
persze lebuktak. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás egy
kiterjedt bűnszervezet ellen.
A gyanúsítottak az arany értékesítésével,
„bukócégek”
közbeiktatásával és bonyolult
számlázási láncolatokon csaknem hatmilliárd forint kárt
okoztak az államnak – közölte
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) szóvivője tegnap.
Kis Péter András közölte: a
költségvetést ért hatmilliárdos
kár megtérülése érdekében a
NAV mintegy 4,5 milliárd forint és 4,5 millió euró értékben
gyanús bankszámlákat, három
lakást, további két, összesen
750 millió forintot érő luxuslakást, egy üzlethelyiséget és
egy cementfeldolgozó üzemet
is zárolt. Az akcióban több mint
100 millió forint készpénzt, 131
millió forint értékű üzemi gépet és több mint tíz kiló arany
ékszert és -tömböt is sikerült
lefoglalnia a hatóságnak.
A bűnözők a gyanú szerint
többszintű számlagyárat működtettek áfalevonásra és -viszszaigénylésre. A szervezetbe
épített „bukócégek” az illegális
forrású arany eredetének igazolására fiktív számlákat állítottak be, majd több cégen átszámlázva, adómentesen értékesítették Szlovákiában a már megmunkált aranytömböket. MW

Mediaworks-összeállítás
szerkesztoseg@mediaworks.hu

BUDAPEST Kovács Kati az elsők között jelentkezett a koronavírus elleni védőoltásra. Az énekesnő a járványhelyzet miatt egész nap híreket néz és olvas, nagyon fontosnak tartja, hogy tájékozódjon. Így szinte azonnal értesült Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
államtitkára hétfő esti bejelentéséről, hogy megnyílt a
regisztráció lehetősége az interneten a koronavírus elleni védőoltásra. Nem is kellett
neki több, azonnal felment a
Vakcinainfo.gov.hu-ra, és jelezte a védőoltás iránti igényét.
„Bár az orvosom azt mondta, hogy egy másik oltás miatt
januárig biztosan nem kaphatom meg a vakcinát, roppant
fontosnak tartottam, hogy
az elsők között regisztráljak.
Nagyon hiszek a vakcinában,
és hiszem, jövő nyárra elfelejthetjük ezt az egészet” –
mondta a Ripostnak a 76 éves
énekesnő, aki szerencsére ki-

Tállai: Adóstopból
nem engedhetünk!
BUDAPEST „A kormány a múlt
héten arra kényszerült, hogy
országos adóemelési tilalmat
vezessen be az önkormányzatoknál, miután számos baloldali vezetésű helyhatóság
a válság alatt is növelni akarta az emberek és a vállalkozások helyi adóterheit. Ezt nem
lehet megengedni” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tállai
András államtitkár, aki a DK-s
Niedermüller Péter álláspontjára is kitért, aki adót akar emelni. Tállai szerint a jogi helyzet
világos: rendkívüli jogrend van
érvényben, és amint a hatályos
törvényeket, úgy a helyhatóságok rendeleteit is felülírják az
ilyenkor meghozott kormányrendeletek szabályai.
Immár
kormányrendelet
mondja ki az adóemelési tilalmat, ezzel pedig senki nem
mehet szembe – hangsúlyozta. Hozzátette: amelyik önkormányzat mégis megpróbálkozna ezzel, gyors irány-

média tart életben, egész nap
nézem a tévét, olvasom a cikkeket, ki vagyok éhezve a koronavírussal kapcsolatos új
információkra. Ezért is döntöttem az azonnali regisztráció mellett, hiszen így megkapom a pandémiához kapcsolódó legfrissebb híreket,
ingyenes és semmilyen kötelezettséggel nem jár” – magyarázta a legendás énekesnő, aki már nagyon várja,
hogy értesítsék róla: rá került a sor, mehet oltatni magát.

Szerencsére kitűnő egészségnek örvend a legendás énekesnő, aki azt sajnálja a legjobban, hogy a
karanténidőszak alatt nem
találkozhat személyesen a
rajongóival.

mutatást kapna a jogrendről.
„Az építmény- és telekadó kivetéséről a jegyzőnek határozatot kell hoznia, ami – ha jogsértő módon magasabb adóról
szólna – megtámadható a másodfoknál. Az önkormányzatok fellebbviteli fóruma a kormányhivatal, amely köteles
érvényt szerezni a hatályos
jogszabályoknak, így nem adhat zöld utat az adóemelésnek.
A kormányhivatal döntése ellen a helyhatóságok nem léphetnek fel” – összegezte.
Tállai András az adóstop politikai vonásaira is reagált.
– Minden gazdasági megfontolás szerint káros válság idején
a közterhek növelése, immár
a jog is tiltja, mégis ragaszkodik hozzá Gyurcsány embere,
Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester. Ezek alapján már–már betegesnek tűnik az a vonzódás, amelyet a
baloldal az adóemelések iránt
MW
érez – fejtette ki.

Tállai András: A közterhek növelését immár rendelet tiltja Fotó: MTI

Nincs más út,
elsők között
regisztrált

„Sajnálom, hogy nem találkozhatok élőben a rajongókkal” Fotó: MW

Schmuck Andor, a Tisztelet
Társaságának elnöke is az elsők között regisztrált az interneten a koronavírus elleni védőoltásra, és másokat is
arra buzdít, kövessék a példáját. „Már regisztráltam!
Megnyílt a regisztráció lehetősége az interneten a koronavírus elleni védőoltásra a
Vakcinainfo.gov.hu-n! Habár
az oltás olyan, mint a házasság: olykor sikerül, máskor
nem, Victor Hugo után szabadon! De nincs más út csak az
oltás” – írta a Tisztelet Társaságának elnöke Facebookbejegyzésében.
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Egymilliónál
több pénztártag
ÖNGONDOSKODÁS Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárak öszszesített vagyona 1469 milliárd forintra rúgott, az egy főre
jutó átlagvagyon pedig 3,3 százalékos emelkedéssel, 1,37
millió forintra nőtt az idei harmadik negyedév végére az előző év azonos időszakához képest. A pénztárszövetség szerint a pandémiás helyzet sem
ingatta meg a tagok bizalmát a
hazai pénztárakban, és a magyaroknak továbbra is fontos
az öngondoskodás. A nyugdíjpénztárak taglétszáma a tavalyi visszaesés után a harmadik
negyedévre jelentős emelkedésnek indult, mostanra már 1
millió 47 ezren választották ezt
a formát. Az egészségpénztárak taglétszáma is bővült. MW

Mutatós az októberi
külkertöbblet
BUDAPEST A várakozásoknál
lényegesen magasabb, 896
millió euró többlet keletkezett
a külkereskedelemben októberben, ami igen jelentős, 516
millió euró javulás az egy évvel ezelőtti többlethez képest
– írták a Takarékbank elemzői a KSH jelentését kommentálva. Munkanaphatás miatt
1,5 százalékkal csökkent az
export, míg 6,8 százalékkal
csökkent az import euró értéke az egy évvel ezelőttihez
képest, ami a gyengébb belső kereslet mellett a cserearáMW
nyok javulására utal.

tűnő egészségnek örvend a
karanténidőszak alatt is, azt
sajnálja, hogy nem találkozhat személyesen a rajongókkal, és hogy a hideg miatt
csak ritkán indulhat hosszú
sétákra, pedig jobb időben
nyolc kilométert is gyalogol
otthona környékén.

„Úgy érzem, hogy tavaszszal valamivel könnyebb volt
a karantén. Most hideg van és
sötét, ami senkinek sem tesz
jót. Kevésbé van kedvem kidugni az orromat. Igyekszem
optimista maradni, de bevallom, időnként kerülget a téli depresszió. Gyakorlatilag a

Kevesebbet
költünk
ajándékra

Vásárláskor kell a maszk és a távolságtartás

BUDAPEST Kevesebben terveznek ajándékozni a járványhelyzetben, sőt kevesebbért
is, az idén közel tizedével
csökken a karácsonyi vásárlók száma és ötezer forinttal
az ajándékokra elköltött öszszeg – derült ki a Coﬁdis felméréséből.
A novemberben készült reprezentatív felmérés szerint a
18–69 éves lakosság 65 százaléka tervez az idén is karácsonyi ajándékot vásárolni, ami
jelentős visszaesés, hiszen az
elmúlt 4 évben ez a szám stabilan 71-72 százalék volt. A magyarok közel 60 százaléka online felületen kívánja beszerezni az ajándékokat, ami közel 10 százalékos növekedés
2018-hoz képest. A tervezett
ajándékok típusában is van
némi átrendeződés: az idén kiesik a kedveltségi toplistából a
vásárlási utalvány, az ajándékba adott wellnessutazás, programok, belépők köre.
A pandémia visszafogja a
költekezési kedvet is: a magyarok egyharmadánál nagy
szerepet játszik vagy részben
emiatt nem terveznek költeni, emellett a válaszadók fele úgy véli, hogy az idén takarékosabbnak kell lenni karácsonykor, mint tavaly. Az
ajándékra szánt összeg évek
óta átlagosan 29 ezer forint
körül mozgott, ezzel szemben
idén megtorpanhat 24 500 forintnál. A legtöbben a 20–50
ezer forint közötti sávot célozzák meg, ez a magyarok közel
MW
harmadára jellemző.

BUDAPEST Karácsony közeledtével fellendült az üzletek forgalma, és további forgalomerősödésre számít az Országos Kereskedelmi Szövetség
(OKSZ). A szervezet tagvállalkozásai a honlapjukon fokozott ﬁgyelmet kérnek a vásárlóktól, és azt, hogy a karácsonyi bevásárlólista mellett
a biztonsági szempontokra is
kiemelten ügyeljenek.
Azt írják, az ünnepi bevásárlásokon is minden tőlük
telhetőt megtesznek a vevők
és a munkatársak biztonsága érdekében. A járvány elleni védekezést szolgáló előírások betartásához továbbra is
kérik a vevők együttműködését. Emlékeztetnek arra, hogy
az üzletekben mindenütt kötelező viselni az orrot, szájat
eltakaró maszkot, hogy a boltoknak legkésőbb 19 órakor
be kell zárniuk, és hogy december 24-én csak 14 óráig
lehetnek nyitva.
Ezért a kereskedelmi szövetség arra kéri a vásárlókat,
hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az ajándékok, élelmiszerek kiválasztását, és ha tehetik, akkor idén ne családtagokkal, barátokkal, hanem in-

Kerüljük a tumultust!

Főleg a zsúfolt plázákban fontos vigyázni

kább egyedül menjenek az üzletekbe. Tervezzék meg előre a
beszerzést, és célirányosan tegyék, így az ünnepekig kitarthat a szabad vásárlások lehetősége, írta a Magyar Nemzet.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményében
emlékeztetett rá, hogy változatlan formában továbbra is
érvényes az idősek vásárlási idősávja, vagyis hét közben
délelőtt 9 és 11 óra, hétvégén
pedig 8 és 10 óra között 65 év

Több eladó és pénztáros dolgozik
A kereskedelmi szövetség tagvállalkozásai több tízmilliárd
forintot fordítottak a védekezésre a koronavírus-járvány
kezdete óta – olvasható a honlapon. Azt írják, fokozottan ﬁ-

gyelnek a járvány elleni védekezésre, egyebek mellett több
szakeladó, pénztáros és árufeltöltő dolgozik az áruházakban,
továbbá a vevőszolgálatokat is
megerősítették.

Fotó: MTI

alattiak nem tartózkodhatnak
az élelmiszerboltokban, drogériákban. Az érintetteknek
a kereskedők azt tanácsolják,
hogy saját biztonságuk érdekében az év végi hajárban inkább a védett vásárlási sávban
keressék fel az üzleteket.
A tumultus elkerülése érdekében egyes üzletekben korlátozhatják az egyidejűleg használható bevásárlókocsik, kosarak számát, minden egységben folyamatosan figyelmeztetnek, és padlómatricákkal is terelik a tömeget. A távolságtartásra az eladótérben
is kérhetik a vásárlókat, de
fontos, hogy a vevők tartsák
a távolságot a pénztárak mellett, a csemegepultoknál és a
hentespultoknál, ebben segítenek a padlón elhelyezett jeMW
lölések.
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Baloldali
Brüsszel EU-tagoknak járó forrásokból ﬁnanszírozná a lakhatást
kokainbotrány
miatt nyomoz
a rendőrség

Lakás kell a migránsoknak

BUDAPEST Kábítószer-birtoklás
gyanújával nyomoz a kispesti
szocialisták újabb botrányával
összefüggésben a rendőrség –
értesült a Pestisrácok.hu (PS).
Az előzmény a 888.hu cikke
volt, ugyanis a kispesti hangfelvételek egyik hanganyaga eljutott a portálhoz is. A 2019 nyarán készült felvételen Lackner
Csaba, kispesti ex-MSZP-s önkormányzati képviselő kokainozással vádolja meg Kránitz
Krisztiánt (MSZP), a 19. kerületi vagyonkezelő igazgatót.
Számos bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a hatóságok Kispesten, amióta a Magyar Nemzet és a Hír Tv nyilvánosságra hozta a hangfelvételeket, amelyeken Lackner Csaba akkor még MSZP-s képviselő mesél saját és társai korrupciógyanús ügyeiről alkohol
és fehér por fogyasztása közben. Lackner arról is beszámol,
hogy az illegálisan megszerzett pénzt a szereplők prostituáltakra, drogra és ingatlanokra költötték. A számos visszaélés között azt is elmondja, hogyan kell kitenni a szegény embereket, a rászorulókat az önkormányzati lakásokból.
A hatóságok egy éve nyomoznak, számos ügyben gyűjtik a bizonyítékokat: a PS szerint költségvetési csalás, vesztegetés, kábítószer birtoklása, okirat-hamisítás és más gazdasági
bűncselekmények miatt is. MW
HIRDETÉS

A hazai balliberális szivárványkoalíció minden fórumon tagadja az Európai Unió
migrációs akciótervének
meglétét, ezzel szemben
mára határozott követelménnyé vált az Európai Bizottság részéről a bevándorlás tagállami támogatása.
Mediaworks-összeállítás
szerkesztoseg@mediaworks.hu

EURÓPA Bár Szabó Tímea hétfőn arról beszélt a parlamentben, hogy „szó sincs itt
genderről meg migránsról,
ahogy ezt hazudja a miniszterelnök”, valójában Brüsszel
éppen a migráció kapcsán fogalmazott meg nemrég javaslatokat. Az Európai Bizottság
által november 24-én meghirdetett integrációs cselekvési
terv egyik fontos pontja szerint Brüsszel nem szállásokon
vagy befogadóközpontokban
szállásolná el a migránsokat,
hanem önálló otthont biztosítana nekik. Az Európai Bizottság (EB) a tagállamokat arra
ösztönzi, hogy a lehető legkorábban biztosítsanak önálló
otthont a menekülteknek és a
menedékkérőknek.
Az elképzelés nem új. Az
MTI 2018. január 24-én számolt be arról, hogy az EB útmutatót tett közzé az uniós tagállamok hatóságainak,
amely az integrációs straté-

Sok millió bevándorlót kellene fedélhez juttatni Európában az uniós költségvetésből

giák tervezésében és a megvalósítást finanszírozó uniós
források közötti eligazodásban nyújt segítséget – közölte
Dimitrisz Avramopulosz, az illetékes uniós biztos. „Ahhoz,
hogy Európa továbbra is virágozzék, és társadalmainkat a
jövőben is az összetartás és a
befogadás jellemezze, nagyon
fontos minden erőnkkel elősegíteni az integrációt. A következő években ez lesz a prioritásunk. A migráció csak akkor nyit meg valódi lehetőségeket a lakosság, a migránsok és a menekültek előtt, ha
az újonnan érkezők be tudnak
illeszkedni a társadalomba” –
nyilvánította ki a görög biztos.

Ennél is konkrétabb volt
Corina Cretu, a kohéziós politikáért felelős korábbi uniós

Fotó: AFP

biztos. Ő egyenesen kijelentette: az EU amellett kötelezte el
magát, hogy a migrációs kihí-

Kötelezik rá az önkormányzatokat
Több olyan eset is volt Németországban, amikor önkormányzati lakásban élő német állampolgárokat lakoltattak ki, mert
a lakást bevándorlók rendelkezésére kell bocsátania az önkormányzatnak. A 6400 lakosú Nieheim polgármestere közölte: a várost kötelezték arra,
hogy további szálláslehetőséget biztosítson a bevándorlóknak. Mivel a városban található menekültszállók megteltek,

nem maradt más lehetősége,
mint a bérleti jog felmondása
– mondta a polgármester. Lefoglalt, használaton kívüli kereskedelmi ingatlanok átvételére is van példa. 2015. október elején fogadta el a hamburgi tartományi törvényhozás
azt a jogszabályt, amely felhatalmazza a hatóságokat, hogy
azonnali hatállyal lefoglaljanak
használaton kívüli kereskedelmi, ipari ingatlanokat.

vást lehetőséggé alakítja át a
társadalom és gazdaság számára. A 2018 elején közzétett
útmutatás célja, hogy hozzájáruljon azoknak a tagországi integrációs kezdeményezéséhez, amelyekhez az EU
is biztosít forrásokat. A migránsok lakhatásának elősegítését Brüsszel jó ideje tagállami uniós források terhére képzeli el, tehát már korábban is
összekapcsolták a migráció és
az uniós költségvetés ügyét.
Korábban ilyen értelmű javaslatot fogalmazott meg maga Soros György is. A Sorosterv szerint ugyanis Brüsszelnek köteleznie kell arra a tagállamokat, így Magyarországot is, hogy minden bevándorlónak nyújtsanak 15 ezer euró (5,4 millió forint) pénzügyi
támogatást két éven keresztül
a lakhatási, egészségügyi és
oktatási költségek fedezetére.
A cél természetesen az, hogy
a menekültek befogadását
vonzóbbá tegye a tagállamoknak. „E pénzösszegeket elő lehet teremteni azzal, hogy hoszszú lejáratú kötvényeket bocsátanak ki, felhasználva az
EU igénybe nem nagyon vett
AAA kategóriájú kölcsönzési
képességét, aminek a további
előnye az lesz, hogy indokolt
fiskális ösztönzést adnak az
európai gazdaságnak” – írta
Soros 2015 szeptemberében a
Market Watch portálon.
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Összeállt a Budapest–Varsó–Berlin tengely – A szuverenitás ereje

A győzelem kapujában
Sajtóértesülések szerint
megtörtént a megállapodás az EU pénzügyi csomagjáról, miután Orbán Viktor kedd délután Lengyelországban tárgyalt. Jó esélyünk van a győzelemre az
uniós költségvetési vitában
– hangoztatta a magyar kormányfő Varsóban.
Balázs D. Attila
attila.d.balazs@mediaworks.hu

EU A Bloomberg hírügynökség Jaroslaw Gowin lengyel
miniszterelnök-helyettesre hivatkozva tegnap megírta, a
magyar és a lengyel kormány
elfogadta a német EU-elnökség
ajánlatát, így egyezség született az EU mintegy 1800 milliárd eurós pénzügyi csomagjáról. Már abba is belementek
a németek, hogy gyakorlatilag két évre felfüggesztenék a
jogállamisági mechanizmust,
2022-ig biztosan nem érné
semmilyen szankció Magyarországot. A tegnapi hírt, mely
szerint pénteken végleges döntés születhet az ügyben az EUcsúcson, hivatalosan lapzártánkig még nem erősítették
meg, és a megállapodást még
jóvá kell hagyatni a többi tagállammal és az EP-vel.
Még kedd este Orbán Viktor
Mateusz Morawiecki lengyel
miniszterelnökkel és a kormánypárt elnökével, Jaroslaw

A magyar kormányfő lengyel partnereivel egyeztetett a keddi varsói villámlátogatáson. Szerdán Orbán
Viktor már el is utazott Brüsszelbe. A vita most már sokkal inkább jogi síkon folytatódhat
Fotó: MTI

Kaczynskival tárgyalt Varsóban. A magyar kormányfő az
egyeztetések után kijelentette,
Magyarországnak és Lengyelországnak jó esélye van a győzelemre az EU-költségvetési
vitában. Orbán a Polsat News
televíziónak elmondta, azokat

a jogállamisági kérdéseket,
amelyeknek nincs semmi közük a pénzügyi kérdésekhez,
külön kell választani a költségvetési ügyektől. Nem lenne
ugyanis kívánatos egy olyan
helyzet, amelyben pénzügyi
szankciókat lehetne kiszab-

Cáfolják a közös tiltakozást
A Növekedés.hu úgy értesült,
a Lengyel Közgazdasági Társaság cáfolta azokat a idehaza is megjelent baloldali sajtóhíreket, miszerint társaságuk

tiltakozott volna az EU hétéves
költségvetésének lengyel és
magyar vétója ellen, ahogy azt
kormánykritikus magyar közgazdászok állították.

A szorongást is oldja
majd a vakcina

Családok
támogatása:
hosszabbítás

Sok stresszel jár a járvány, de a reményt nem szabad feladni Fotó: MTI

BUDAPEST A járványügyi szabályok betartására és a védőoltások iránti bizalom fenntartására kérte a lakosságot
a Nemzeti Népegészségügyi
Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs tegnapi tájékoztatóján. Galgóczi
Ágnes kifejtette: a koronavírus-járvány kezdete óta gyökeresen megváltozott az életünk, átalakultak a szokásaink, a munkavégzés körülményei, „rákényszerültünk
a változásokra, szembe kell
néznünk a bizonytalansággal”, amit egy fertőzés okozhat a családban, és „szembe
kell néznünk” kockázatokkal
és egyéni veszteségekkel is.
Ez mindenkiben szorongást,
stresszt válthat ki, ami az ünnepi időszakban még fokozódhat is. Kérte, hogy a karácsonyi készülődés során mindenki ügyeljen a járványügyi
szabályok betartására, különösen a zsúfolt helyeken, pél-

dául bevásárlóközpontokban,
mert ezek kritikus pontjai a
fertőzés terjedésének.
Hangsúlyozta, a magyar
hatóságok és a szakemberek
azon dolgoznak, hogy a lakosság számára is elérhető legyen
a biztonságos és hatékony vakcina a közeljövőben. Mindenki csak a szakértők által adott
információk alapján döntsön
arról, hogy a koronavírus ellen elérhető vakcinákat igénybe veszi-e. Felhívta a figyelmet, hogy a Vakcinainfo.gov.
hu oldalon lehet jelezni az oltási igényt. Ha lesz engedélyezett
és elérhető vakcina, arról folyamatosan tájékoztatnak.
Kedden 3221-gyel, 258 588ra nőtt az itthon azonosított
fertőzöttek száma. Meghalt
160, többségében idős, krónikus beteg, ezzel 6280-ra
emelkedett az elhunytak száma. Kórházban 7945 beteget kezelnek, 661-en vannak
MW
lélegeztetőgépen.

ni például azért, mert valamelyik tagállam nem követi az
európai irányvonalat gendervagy migrációs ügyekben.
Úgy vélte, a két ország együtt
elég erős ahhoz, hogy egyetlen
centet se veszítsen el.
A vita nem a pénzügyi forrásokról szól, ez csak másodlagos kérdés, amiért harcolunk, az a nemzeti szuverenitás védelme – szögezte le a
magyar kormányfő hozzátéve, a V4, Magyarország, Lengyelország az EU jövője. Orbán Viktor később a lengyel
köztévének is kiemelte, a két

ország megerősítette szövetségét, és ez a szoros együttműködés adja az erőnket.
Előzőleg az EU Általános
Ügyek Tanácsán Michael Roth
német Európa-ügyi miniszter
kedden ismertette a német
ajánlat végső kereteit. Eszerint nem megváltoztatható a
jogállami mechanizmus, és
annak hatályba lépése sem,
továbbá nem leválasztható a
két költségvetési rendeletről
sem. Ám nem akarja kihagyni
a két országot a német elnökség a 750 milliárd eurós helyreállítási alap terveiből.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője
szerint, ha a megállapodásról szóló hírek igazak, akkor
fontos eredmények születtek.
Ez komoly siker a kormánynak, ugyanakkor nagy pofon
a baloldalnak – hangoztatta.
A sajtóhírek alapján a jogállamisági mechanizmusról szóló jogszabályt ellátnák egy záradékkal, hogy többek között
nem használják önkényesen
politikai célokra (például családjogi vagy migrációs viták
kezelésére). Megerősítenék a
vészfékmechanizmust, a jogállamisági feltételrendszer alkalmazását felfüggesztenék
addig, amíg az Európai Bíróság meg nem állapítja, összefér-e a jogszabály az uniós joggal. Ez akár kétéves bírósági
eljárást is megkövetelhet.
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Afroamerikai jön
a Pentagon élére
USA Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni védelmi miniszternek Joe
Biden – jelentette be a leendő
elnök. Ő az első afroamerikai
ilyen poszton. Austin felügyelte a haderőt a Közel-Keleten még Barack Obama hivatali idejében. Négy évtizeden
át volt katona, csupán négy
éve szerelt le, ami problematikus lehet. A szabályok szerint
ugyanis legalább hét évvel korábban meg kellett volna válnia az egyenruhától, hogy a
Pentagon élére kerülhessen.
A kongresszus azonban tett
már kivételt, Jim Mattisszal,
Donald Trump elnök első véMW
delmi miniszterével.

Börtön fenyegeti
Nicolas Sarkozyt
PÁRIZS Két év letöltendő és
két év felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte kedden a befolyással való
üzérkedéssel és korrupcióval
gyanúsított Nicolas Sarkozy
volt francia államfőre az
ügyész a párizsi büntetőbíróságon. A volt államfőt és ügyvédjét azzal vádolják, hogy meg
akartak vesztegetni egy magas rangú bírót információkért
cserébe. Nicolas Sarkozy ellen több eljárás is folyamatban
van, például tiltott pártﬁnanszírozás miatt, de ez az első,
amely bírósági szakba került.
Ez az első alkalom 1958 óta,
hogy kiemelt korrupció gyanújával kell egy volt államfőnek
MW
bíróság elé állnia.
HIRDETÉS

BUDAPEST
Veszélyhelyzeti rendeletekkel segíti a kormány, hogy senki ne essen el
a családtámogatásoktól a koronavírus-járvány miatt – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter tegnap. A Facebookoldalán közzétett videóban
elmondta: meghosszabbítják
a lejáró határidőket és kitolják az életkori határokat a veszélyhelyzet lejártát követő
30. napig. Meghosszabbodik
a különféle okiratok, például
a tb-jogviszony-igazolás 30
napos felhasználhatósága is.
Egyebek mellett elmondta,
hogy aki a veszélyhelyzet ideje alatt elveszíti a munkáját,
nem esik el a családtámogatások igénybevételének lehetőségétől, mert ezt az időszakát is beleszámítják a tb-jogviszonyba. A veszélyhelyzet
alatt a babaváró támogatást illetően a várandósoknak nem
kell bemenniük a bankba, és
a hitelmoratórium a március
18. előtt felvett babaváró támogatásra és a csokhoz felvett
kölcsön visszafizetésére is vonatkozik. A moratórium alatt
a kezességvállalási díjat sem
kell megfizetni, a csokhoz az
állami kamattámogatás maximum 25 éves időszaka pedig meghosszabbítható a moratórium idejével.
Novák Katalin közölte:
a Magyar Közlönyben tegnap megjelent intézkedésekkel igyekeznek csökkenteni
a családok anyagi és admiMW
nisztratív terheit.
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POÉNPERCEK
KÓRHÁZBAN
Egy középkorú férfit operálni
kell, így bemegy a kórházba.
A főnővér megkérdezi tőle:
– Uram, az 1-es vagy a 2-es
osztályra szeretne befeküdni?
– Nem tudom. Amúgy mi a
különbség?
– Az elsőn újak a műszerek,
de öregek az ápolónők, a másodikon fordítva.
KONSZENZUS
Az állatkert igazgatója büszkén mutogatja a vendégeknek a közös ketrecbe zárt
nyulat és oroszlánt.
– Hölgyeim, uraim, íme egy
szép példa a konszenzusra.
– Csodálatos! És tényleg nincs
velük semmi gond?
– Az oroszlánnal semmi, de a
nyulat időnként azért cserélni kell.
JELBESZÉD
Két süketnéma jelbeszéddel
társalog:
– Tegnap későn mentem haza
a kocsmából, a feleségem már
aludt, lefeküdtem mellé, nem
volt semmi probléma.
– Nekem nem volt szerencsém, az én feleségem felébredt, és egyből elkezdett veszekedni velem.
– És mit csináltál?
– Lekapcsoltam a lámpát.
GILISZTA
– Csókolom, szedhetek a kertből gilisztát? Majd hozok érte
cserébe halat.
– És mi van akkor, ha nem
fogsz halat?
– Akkor visszahozom a gilisztát.

MA
NAPKELTE 7.19
NAPNYUGTA 15.54
16.00 Don Matteo Cecchinit
meglátogatja a nénikéje, egy idős
apáca, aki abban a hitben él, hogy
az unokaöccse pap lett. A főtörzs
félti őt a csalódástól.

HOLDKELTE 1.33
HOLDNYUGTA 13.33

Az emberi jogok napja
JUDIT napja
JUDIT. Héber eredetű név, jelentése: Júdeából származó
nő. Védőszentje: Boldog Judit
angol özvegy, aki a 11. század
második felében remeteéletet
folytatott. Virága: a piros tulipán.
EGYÉB NÉVNAPOK: Eulália, Loretta, Miron.

Egyházi ünnepek
A katolikus naptárban a loretói
Boldogságos Szűz Mária emléknapja, Judit, Lívia napja.
A református és az evangélikus naptárban Judit, Loretta napja. A zsidó naptárban
kiszlév hónap 24. napja.
NAPI IGÉK. Katolikus: Iz 41,13–
20. Zsolt 144. Mt 11,11–15. Református: Jób 30,16–31. Zsid
8,1–5. Evangélikus: 2Kor 5,1–
10. Ézs 63,7–16
A LEGUTÓBBI SUDOKU
MEGFEJTÉSE

3
6
4
2
1
7
9
5
8

7
8
9
3
5
6
1
2
4

2
5
1
9
8
4
7
6
3

5
4
6
8
9
1
2
3
7

1
3
8
6
7
2
5
4
9

9
7
2
5
4
3
6
8
1

8
2
3
7
6
9
4
1
5

6
1
7
4
3
5
8
9
2

4
9
5
1
2
8
3
7
6

5.55 Hajnali gondolatok
6.00 Híradó
6.30 Nemzeti Sporthíradó
6.40 Kenó O
6.45 Slovenski Utrinki
7.10 Alpok-Duna-Adria
7.40 Ridikül O
8.35 Alpesi őrjárat O
9.30 Isztambuli
menyasszony O
10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 A világ egy terített
asztal O
13.25 Bébi csimpánzok
megmentése O
14.20 Sorsok útvesztője O
15.10 Rex Rómában O
16.00 Don Matteo O
17.00 Embermesék
17.05 Ridikül O
18.00 Híradó
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Isztambuli
menyasszony O
19.35 Rex Rómában O
20.30 Bagi Nacsa Orfeuma O
21.30 Csak színház
és más semmi O
22.20 Kenó O
22.30 Munkaügyek O
23.05 Cserepek O
0.40 Don Matteo O
1.45 4 összeesküvő
és 1 temetés O

5.00 Magyar
gy Krónika
5.30 Ön is tudja?
6.00 Librettó O
7.00 Ez itt a kérdés... O
7.50 Vers mindenkinek
8.05 Szólalj meg! - angolul
8.15 Szólalj meg! - spanyolul
8.35 Mindenki Akadémiája
9.10 A világ madártávlatból O
10.10 Bébi csimpánzok
megmentése O
11.10 A szabadság
rabságában
12.10 Felsős
12.45 Koronás sas O
13.10 Föltámadott a tenger O
15.30 Az idő örvényében O
16.00 Főtér O
16.55 Koronás sas O
17.20 Vers mindenkinek
17.30 A világ
g madártávlatból O
18.30 Ön is tudja?
19.00 Librettó O
20.00 Ez itt a kérdés... O
21.00 Előszó O
21.05 Kifulladásig O
22.40 Librettó O
23.40 Ez itt a kérdés... O
0.35 Vers mindenkinek
0.40 A nagyok
1.15 Előszó O

15.55 Egy csodálatos asszony
Jülide tovább zsarolja Pirilt, és
ezúttal saját házat követel tőle.
Piril azonban közli vele, hogy az
életével fog fizetni.

4.05 Fókusz O
4.50 Teleshop
5.15 Barátok közt O
10163-10164.

6.00 Reggeli O
9.05 Asztro Klub
10.10 Teleshop
12.05 Drága örökösök O
IV. 57.: Az ökörapáti
mesterlövész

13.20 A Konyhafőnök
VIP O
15.55 Egy csodálatos
asszony O
Török filmsorozat, I. 91.

17.05 Barátok közt O
10165-10166.

18.00 RTL Híradó Esti kiadás
18.50 Fókusz O
19.30 Drága örökösök O
IV. 58.: Három demizson
pálinka

20.40 A Konyhafőnök
VIP O
23.10 Barátok közt O
10165-10166.

23.50 RTL Híradó Késő esti kiadás
0.25 Brandmánia O
1.15 Kalandozó O
2.00 Édesítő O
2.45 A zöld íjász O
Amerikai akciófilmsorozat,
V. 11.: Második esély

16.45 A bosszű csapdájában
Hazar bejelenti a rendőrségen
Reyyan elrablását. Azat az Aslanbey
birtokra megy, mert azt hiszi ott
van Reyyan.

5.05 Családi Titkok O
6.10 Tűsarok - mini O
6.15 MOKKA O
6.25 Tények Reggel
6.55 MOKKA O
8.45 MOKKACINO O
9.40 TELESHOP
11.00 Mintaapák O
Magyar fikciós sorozat, 106.

12.00 Tények Délben
12.30 Walker,
a Texas-i kopó O

21.00 Jackie Chan: Új csapás
Jackie Chan a birodalmi testőrség
egyszerű harcosát alakítja, aki egy
elrabolt hercegnő nyomán eljut a
vadnyugatra.

20.00 Szenes Iván írta
Andreával Szenes Iván szövegíró-dalszerző dalai, az ország
legnépszerűbb előadóinak tolmácsolásában színesítve.

6.05 Jóbarátok O IV. 21.
6.35 Jóbarátok O IV. 22.
7.05 Jóbarátok O IV. 23.
7.40 Agymenők O VII. 16.
8.05 Agymenők O VII. 17.
8.35 Dawson
és a haverok O III. 4.
9.25 Szívek szállodája O

5.55 Novum O
6.25 Summa
6.45 Világ
7.10 EtnoKlub
8.30 Élő népzene
p
8.55 Élő népzene
9.25 Jó ebédhez szól a nóta
9.50 Jó ebédhez szól a nóta
10.25 Újj nemzedék
10.50 Útmutató
11.20 Gúnyos mosoly O
12.50 V4 Híradó
13.00 Híradó
13.15 Slovenski Utrinki
13.45 Alpok-Duna-Adria
14.15 Család-barát
15.55 Kék bolygó
16.20 Noé barátai
16.50 Szerelmes földrajz
j
17.20 Ízőrzők - Takarékos
konyha
y O
17.55 Ízőrzők
18.30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
19.00 Jó ebédhez szól a nóta
19.25 Jó ebédhez szól a nóta
20.00 Szenes Iván írta
Andreával
21.00 Híradó
21.25 V4 Híradó
21.30 Embermesék
21.40 Ridikül O
22.35 Örkényy lovas tábor O
23.00 Örkényy lovas tábor O
23.30 Örkény lovas tábor O
0.00 Hagyaték O
0.35 Hetedhét kaland

IV. 13.

10.25 Szívek szállodája O
IV. 14.

VII. 4.: A harcos útja

13.30 Walker,
a Texas-i kopó O
VII. 5.: Eltűnt újságíró

14.35 Vészhelyzet
Mexikóban O
Mexikói filmsorozat, 84.

15.40 Kegyetlen város O
Török filmsorozat, 124.

16.45 A bosszú
csapdájában O
Török filmsorozat, 38.

11.20 Doktor House O I. 12.
12.20 Doktor House O I. 13.
13.20 Castle O VIII. 15.
14.15 A mentalista O III. 7.
15.10 Doktor House O I. 14.
16.05 Doktor House O I. 15.
17.05 Castle O VIII. 16.
18.00 A mentalista O III. 8.
19.00 Észbontók O VIII. 24.
20.00 Észbontók O VIII. 25.
21.00 Jackie Chan:
Új csapás O
Ú
Amerikai akció-vígjáték (2000)
Fsz.: Jackie Chan,
Owen Wilson, Lucy Liu

18.00 Tények
18.45 Tények Plusz
19.50 Mintaapák O
Magyar fikciós sorozat, 177.

20.40 Farm VIP O
kaland-reality

22.35 Farm,, ahol éltünk O
23.10 Újratervezés O
0.00 Propaganda O
0.30 Road Movie Guide
Tillával O
1.00 911 L.A. O
II. 5.

23.20 S.W.A.T - Különleges
kommandó O
Amerikai akciófilm (2003)
Fsz.: Samuel L. Jackson, Colin
Farrell, Michelle Rodriguez
1.50 Doktor House O I. 11.
2.40 A mentalista O III. 8.

3.25 Szívek szállodája O
IV. 13.

4.10 Szívek szállodája O
IV. 14.

8.00Híradó
0
8.30Magyaro.
0
élőben extra
9.00 Híradó 9.30 Magyaro. élőben
10.00Híradó
0
10.30Televíziós
0
vásárlási
műsorablak 11.05 Az Operatív Törzs
Dynamo
y
Kijev–FTC
j
9.25 Úszó Országos
élő sajtótájékoztatója 12.00 Híradó
Bajnokság, Döntők
12.30 Plusz mínusz 13.05 Magyaro.
10.40 Bringasport
élőben extra 13.30 Magyaro. élőben
11.00 UEFA Bajnokok Ligája, 14.05 Újranyitott akták O 14.30
Salzburg–Atlético Madrid
Paletta 15.00 Híradó 15.30 Európai
13.00 Sporthíradó
p
híradó 16.05 Csörte 17.00 Híradó
13.30 Úszó Országos
17.30 Plusz mínusz 18.00 Hírek 18.05
Bajnokság
Tranzit 19.00 Híradó 19.30 Magyaro.
14.25 UEFA Bajnokok Ligája élőben 20.05 Címlap 21.05 Háttérkép
összefoglaló, Csoportkör
22.00 Híradó 23.05 Keménymag

6.00 Ma reggel. 6 órától óránként. Híradó, Időjárás-jelentés, Egy Perc Híradó
8.53-12.55 Ma délelőtt 6.30 Nemzeti
Sporthíradó 10.35 Unió 27 11.35 Élő
egyház 12.00 Déli harangszó 12.40
Nemzeti Sporthíradó 12.50 V4 hírek
12.55-17.53 Ma délután 14.35 Esély
15.35 Unió 27 16.35 Kék bolygó 17.35
Család ‚20 17.53-21.50 Ma este 18.30
Nemzeti Sporthíradó 19.05 Unió 27 21.25
V4 hírek 21.30 Világhíradó 21.50-0.20
Ma éjjel 23.20 Idegen nyelvű hírek 0.00
Himnusz 0.02 Záróhíradó 5.00 Idegen
nyelvű hírek

4.55 Műsorajánló 5.00 Hazahúzó 6.00
ATV Híradó 6.25 ATV START 8.30 START
plusz 8.55ATV Híradó 9.15 Fórum 10.40
Mediashop 11.40 A hídépítés története
12.00 ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00
Mediashop 15.40 Fórum 16.45 Világhíradó
17.00 Fórum 17.25 ATV Híradó 17.55
A nap híre 18.45 ATV Híradó 19.25
Egyenes beszéd 20.30 Jakupcsek plusz
O 21.30 Columbo O 23.05 ATV Híradó
23.35 Hazahúzó 0.30 Világhíradó 0.45
Hit és élet 1.20 700-as klub O 1.50
Egyenes beszéd 2.55 A nap híre 3.50
Jakupcsek plusz O

7.45 Csapdába csalva O 8.15 Több
mint TestŐr O 8.30 Tények Reggel
O 9.05 Magánnyomozók O 10.15
Családi Titkok O 11.20 Családi
Titkok O 12.30 Jóban Rosszban O
13.40 Mintaapák O 14.35 Farm VIP
O 16.05 Tények O 16.35 Családi
Titkok O 17.35 Családi Titkok O
18.35 Magánnyomozók O 19.40
Jóban Rosszban O 20.50 Jóban
Rosszban O 22.00 Tények Este
O 22.25 Dancing with the Stars –
Mindenki táncol O

7.10 NCIS O 8.10 NCIS: Los Angeles O
9.05 Shark – Törvényszéki ragadozó O
10.05 Don Matteo O11.30 A hegyi doktor
újra rendel O 12.35 A hegyi doktor újra
rendel O 13.40 Shark – Törvényszéki
ragadozó O 14.40 Charly, majom a
családban O 15.45 Charly, majom a
családban O 16.50 A hegyi doktor
újra rendel O 17.55 A hegyi doktor
újra rendel O 19.00 Hawaii Five-0 O
20.00 Hawaii Five-0 O 21.00 NCIS
O 22.00 NCIS O 23.00 Dr. Csont O
0.00 Hawaii Five-0 O

7.00 Teleshop 9.00 Gasztro műsorok
16.00 Sütimester O 17.15 Pepe
egészséges desszertjei O 17.45
Havas Dóra: Álmaim cukrászdája
O 18.30 A TV Paprika karácsonya
O 19.00 James Martin - Karácsony a
konyhában O 20.00 Gordon ünnepi
asztala O 21.00 Sütimester O 22.15
Havas Dóra: Álmaim cukrászdája O
22.45A
5 TV Paprika adventi kalendáriuma
O 23.00 A TV Paprika karácsonya
O 23.30 Nigellissima: Karácsonyi
finomságok O

6.30 Sporthíradó
7.00 Sporthíradó
7.25 UEFA BL,

15.00 2021-es UEFA Labdarúgó U21-es Eb csoportbeosztás-sorsolás
15.35 Bringasport
15.55 Pecatúra
16.25 DVSC Tv
17.00 Sporthíradó
17.10 Skipper
17.45 Röplabda, Férfi extraliga:
Kazinbarcika–Pénzügyőr
gy

19.50 Értékelő műsor
20.15 Úszó Országos
Bajnokság
21.15 Sporthíradó
21.35 Sportlövészet
22.10 UEFA BL, Dynamo
Kijev–FTC

HOROSZKÓP
KOS (03. 21. – 04. 20.)

SKANDINÁV REJTVÉNY
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Munkahelyén nem épp
rózsás a helyzet. Tisztában
van azzal, hogy keményen
kell dolgoznia, és hogy ellenlábasai is vannak. Ne tervezzen hosszú távon előre, mert
lehet, hogy át kell szerveznie
a programját. Valaki lemondhatja a találkozójukat.
BIKA (04. 21. – 05. 20.)

Beleszól egy rokona
vagy gyermeke érzelmi életébe, pedig most nincs igaza.
Még nem késő, hogy javítson
a viselkedésén. Nehezen
kerül igazán közel valakihez,
de ma könnyebben fog menni
a kitárulkozás.
IKREK (05. 21. – 06. 21.)

A Hold a Mérleg jegyén
halad keresztül, emiatt
csökken a lendülete. Ha nem
tesz nagyobb erőfeszítéseket
a családi békességért, akkor
számítson rá, hogy hétvégén
kissé fagyos lesz az otthoni
hangulat.

RÁK (06. 22. – 07. 22.)

Olyan vádak érhetik,
amelyekben vétlen, ne vegye
komolyan. Tegyen inkább engedményeket, ezáltal többet
elérhet, mint ha „felszívná
magát” és fölöslegesen keménykedne! A családi ügyekben is próbáljon engedni!
OROSZLÁN (07. 23. – 08. 22.)

Remek formában van,
és fantáziadús a mai napon. Problémáit könnyedén
megoldja, ha kell, kompromisszumra is hajlandó. Jó humorával elbűvöli a környezetében élőket, és egy barátját
is jókedvre hangolja.
SZŰZ (08. 23. – 09. 22.)

Bármit tervez, ma
mindent késve visz véghez,
és azt is nagy erőfeszítések
árán. Bár állhatatos és szorgalmas, ma nem fűlik a foga
a munkához. Jobb lenne,
ha hamarabb elindulna a
munkahelyéről, és inkább
otthon rendezkedne.

MÉRLEG (09. 23. – 10. 22.)

Ma nyugodtabb napja
van. A közeljövő kitűzött
céljait csendes magányában
alaposan gondolja végig. Eddigi belső bizonytalanságait
most legyőzheti, mert most
végre mindent világosan
átlát, megért.
SKORPIÓ (10. 23. – 11. 22.)

Egy ismerőse kiteregeti a szennyest egy közös
barátjukkal kapcsolatban.
Ön járjon el becsületesen,
szóljon annak a bizonyos
harmadiknak, mit állítanak
róla a háta mögött. A számláit, csekkjeit okvetlenül
ellenőrizze, megfeledkezhetett valamiről!
NYILAS (11. 23. – 12. 21.)

Rendkívül lelkes ma,
de ez önmagában nem elég
ahhoz, hogy elképzeléseit
megvalósítsa. Az alapfeltételeket kell előbb megteremteni. A bolygóktól kap hozzá
elegendő energiát.

BAK (12. 22. – 01. 20.)

Nagyon határozott.
Szinte azonnal képes dönteni és végrehajtani, amit elképzel. Azért legyen óvatos,
nehogy valamit elsiessen, s
utána késő a bánat. Inkább
fontoljon meg mindent
alaposan, és tanácskozzon
a barátaival, ha valamiben
bizonytalan!
VÍZÖNTŐ (01. 21. – 02. 18.)

Valaki nagyon kerülgeti, szívesen megismerkedne
önnel. Ha szingli, járjon nyitott szemmel és füllel, mert
az illetőt bátorítani kell!
Váratlan kiadása lehet, talán
egy háztartási gép romlik el.
HALAK (02. 19. – 03. 20.)

A Hold levegős jegyben,
a Mérlegben jár. Sokat ábrándozik, de az nem baj. Előbb
vagy utóbb úgyis el fogja
érni, amit akar. Párkapcsolat
terén sok a bizonytalanság,
a társának kell ön helyett
döntenie.
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Néhány ok, ami miatt nem tudunk meglenni meleg pulcsi és takaró nélkül

Bajt is jelezhet a didergés
tagjainkat. A pánikroham
pedig együtt járhat az egész
testünket átjáró remegéssel.
A szervezet stresszhelyzetben felkészül a harcra vagy
menekülésre, ám ki-ki másképp reagál arra, ha menekülni vagy csatázni kell.
A szorongás és a pánik egyéb
tünetei mellett jelentkezhet
szapora szívverés, nehézkes
légzés is. Ha gyakran történik velünk ilyen, tanácsos
szakember segítségét kérni,
keressünk fel pszichológust,
pszichiátert!

Teljesen normális, ha tél
derekán egy rosszul fűtött
irodában fagyoskodunk.
Ám ha folyton fázunk, még
akkor is, ha mások pólóban vígan megvannak mellettünk, lehet, hogy valami
nem stimmel velünk.
Mediaworks/Fanny
szerkesztoseg@mediaworks.hu

Pajzsmirigy-alulműködés
Ez az az állapot, amikor a
pajzsmirigy nem termel megfelelő mennyiségű hormont
(vagy egyáltalán nem termel), és ennek hiánya lassítja az anyagcserét, valamint számos egyéb panaszt
idéz elő. Például gyengeséget, szédülést, hízást. Hatással van a bőrünkre, hajunkra – száraz és gyenge lehet
–, illetve a menstruációs ciklusunkra. És, igen, állandóan fázhatunk is a pajzsmirigy-alulműködés
folytán.
A panasz oka sokszor nem
könnyen tisztázható: a tünet kiváltója lehet a jódhiány,
krónikus gyulladás, különféle hormontartalmú gyógyszerek vagy autoimmun betegség, de veleszületett állapot
is. Hormontartalmú gyógyszerekkel lehet kezelni.

Vérszegénység
Akkor beszélhetünk vérszegénységről, ha a vörösvér-

Kevés alvás

A téli hidegtől nem kell tartanunk, jól felöltözve jót tehet a friss levegő

sejtek – a vér oxigénellátói
– száma a kritikus szint alá
csökken. Vérszegénység nem
alakul ki egyik napról a másikra, nem is okoz feltétlenül
szembeötlő tüneteket. Komolyan kell azonban venni, hiszen a tartós állapot súlyos
következményekkel járhat.
Egyik tünete az állandó hidegérzet, különösen a végtagokban. Szintén jele lehet, ha
túl gyakran érezzük magunkat gyengének, ha mellkasi fájdalmat tapasztalunk, és

Az A-vitamin
nem csak szépít
SEGÍTSÉG Az A-vitamin elsősorban a bőr és a haj egészségéért felel, de támogatja az
immunrendszert, a sejtnövekedést is, és kulcsfontosságú
szerepet játszik a létfontosságú szervek – köztük a szív,
a tüdő és a vese – működésében. Éppen ezért fontos az
A-vitaminban gazdag étrend.
Miben van?

Édesburgonya
Az édesburgonya valóban
vitamin- és ásványianyagbomba: gazdag C-, B2-, B6-,
valamint E-vitaminban, nagy
mennyiségű kálium, réz és
mangán is van benne. Támogatja az immunrendszer működését, óvja a szívet és segít
a stressz elleni küzdelemben.

Kelkáposzta
Sárgarépa
Mint a legtöbb narancsszínű
zöldség, a sárgarépa is kitűnő
A-vitamin-forrás. De nemcsak
béta-karotinban gazdag, rengeteg C- és K-vitamin is található benne, gazdag káliumban
és élelmi rostokban. Tartalmaz
még foszfort, B6- és E-vitamint,
B1- és B2- vitamint. Nagyon alacsony a kalóriatartalma, és alig
van benne zsír.

A narancssárga gyümölcsök és zöldségek mellett a
sötétzöld színű leveles zöldségek is kiváló béta-karotinforrások. A kelkáposzta nem
véletlenül áll szuperélelmiszer hírében: antioxidánsokban és rostokban gazdag, magas a C- és K-vitamin-tartalma, gazdag káliumban és kalciumban, rákellenes vegyületekben is.
MW

Az A-vitamin támogatja az immunrendszert is

Fotó: Shutterstock

sokszor gyötör bennünket fejfájás. A sápadt bőr ugyancsak
intő jel, ahogyan a száraz, berepedező szájzug is.
Vérszegénységet okozhat
a vashiányos táplálkozás, és
az is, ha nem kap megfelelő
mennyiségű B12-vitamint, illetve folsavat a szervezetünk.

Szorongás, pánikbetegség
Bizonyos mentális problémák is okozhatják az állandó fázást. (Bár azok gyakrabban okoznak izzadást.) Szo-

Az oldal fotói: Shutterstock

rongós, stresszes időszakban sokszor érezhetjük hidegnek és nyirkosnak a vég-

Mindannyian
tudjuk,
mennyire fontos a megfelelő
tartamú és minőségű alvás
az egészséges létfenntartáshoz. Nemcsak az éhségérzetünket, de a testhőmérsékletünket is befolyásolja. Állandóan úgy érezzük magunkat,
mintha jégveremben tanyáznánk? Lehet, hogy a pihenés
hiánya az oka. Az alváshi-

Duzzanatot okozhat a hidegallergia
Előfordulhat az is, hogy a felsorolt tünetek egyike sem igaz
ránk, egyszerűen csak ilyenek vagyunk: fázósak. Vannak,
akiknek alacsonyabb a testhőmérsékletük, de létező allergiás betegség a hideg-intolerancia is. A hidegallergia kivált-

hat kellemetlen tüneteket (bőrpír, viszketés), valamint komolyabb problémát is, például keringési rendellenességet, légszomjat, duzzanatokat. Ha a
szájüregben vagy a légutakban
keletkeznek duzzanatok, fulladást okozhatnak.

ány ugyanis „összezavarhatja” azokat a biológiai folyamatokat, amelyek szabályos
napszaki ritmus szerint működnek. Felborulhat általa az
anyagcsere, a hormonháztartás és a már említett testhőmérséklet is. Ha kimerültek
vagyunk, a szervezet tudja,
hogy aludni kellene, ezért a
testhőmérséklet csökken –
még akkor is, ha ébren vagyunk. Nagyon fontos tehát
a megfelelő alvásmennyiség.
Ha nehezen szenderülünk
álomba esténként, igyunk
nyugtató teát, párologtassunk levendulás illóolajat, vegyünk hosszú, nyugtató fürdőt, kerüljük a kék fényt. Alvás előtt egy órával már ne tévézzünk és ne nyomogassuk
a telefonunkat, olvassunk inkább könyvet.

Jelentős súlyvesztés
Evidencia, hogy a zsír „melegít”. Így könnyen előfordulhat, hogyha nagy menynyiségű súlyt vesztettünk a
közelmúltban, fázósabbak vagyunk. Ráadásul azzal, hogy
kevesebb kalóriát viszünk be
a szervezetünkbe, az anyagcserénk lelassul, ami szintén
okozhat didergést. Ezért is lehet az állandó fázás intő jele
az anorexiának, bulimiának
vagy egyéb étkezési rendellenességnek – persze nem minden esetben.
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Hópihetánc
„Ne félj! Ez csak az olvadás” –
nyugtatta Hosszú Hugó a kis
Hangát, az ifjonc hópihelányt.
A különös mese itt kezdődik. Az első olvadással, amely
után több száz is következhet,
és mindegyik után más korban, más környezetben ébrednek az apró, fénylő, égből hulló csodák. Wéber Anikó kiváló gyermekkönyve igazi időutazóvá varázsolja olvasóját.
A hat fejezet mindegyike másmás kort és családot mutat
be. Elkalauzol például Erzsébet királyné udvarába, Szendérey Júlia otthonába, s megismerhetjük Andrássy Gyula
intézőjének kisﬁát is. Az időutazó hópihe láttatja velünk
régi korok meghitt ünnepeit, miközben pásztorok, betlehemek mellett suhanunk el,
majd visszatérünk a jelenbe.
Minden olvadás egy új kor kezdetét jelenti. A könyv hat különböző karácsonyi történetet mesél el. Külön fejezet mutatja be a történetek hőseit,
így azt is megtudhatjuk, ki volt
Andrássy Duci, vagy Szendrey
Ilona. Hosszú Hugó, a kétszáz
éves aggastyán hópihe pedig a karácsonyfáról, régi karácsonyokról is mesél. Keszeg
Ágnes kiváló rajzai díszítik a
kötetet, mely képeslapot és a
könyvben bemutatott korok
öltözékeit is tartalmazza. Hangát és Hugót egy kis kartonra
varázsolva, akár fel is öltöztethetik a gyerekek.
S. G.
(Wéber Anikó: Hanga régi karácsonya)
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Borblog
Finom ételekhez hozzáillő borokat szeretne kóstolni? Ezernyi módja van a készülődésnek a családi hagyománytól a barátok élménybeszámolóján át a szakember
útmutatásáig. Érdemes keresgélni a gasztronómiai élvezetek folyójába vezető forrásokat. No de hagyjuk most
a nyomokban vízre utaló szavakat, hiszen Borblogra szeretném felhívni a ﬁgyelmet.
A szerző Kakuk Tamás, aki
– azzal párhuzamosan, hogy
költő, író, valamint a biciklizés lelkes híve – a nemes nedűk felfedezését is beépítette rendszeres elfoglaltságai
közé. Ínycsiklandozóak már
a képek és a szavak is. Nagy
kár, hogy illatokat nem lehet előcsalogatni a laptopból. Egyszerű és ritkaságszámba menő ételek mellé
fűszerként csipetnyi ismeretterjesztés is dukál. A borhoz
értő gazdák, valamint a borvidékek külön bemutatása
már-már folyammá duzzadt
– bocsánat, megint a víz... –,
lehet választani, hűséget esküdni egyiknek-másiknak.
Itt megengedett a csalfaság,
a „több-borúság”, mint ahogyan ez természetes. A szerkesztő kulcsgondolatai közé
tartozik a minőség és a mértékletesség tisztelete. Mindkettőre mértéktelen menynyiségű utalást találhatunk
a Borblogban. Fogyasszák
rendszeresen ezeket a gondolatokat – garantáltan kellemesek lesznek a mellékhatások.
-emká(Kakuk Tamás Borblogja)
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A nők is ugyanannyit érnek, mint a férﬁak

Nem a metoo ihlette
a portrékötetet
A történelemben maradandót alkotott nők portréját
fűzte egy kötetbe Soós Tibor, esztergomi író. Az alkotó kiadójával együtt egy
olyan könyvet szerkesztett,
mely bizonyíték lehet arra,
hogy a nők ugyanolyan fontos formálói a történelemnek, mint a férﬁak. Az Árnyékból a fényre című kiadványban többek között Angela Merkel, Hillary Clinton,
Indira Ghandi, Diana hercegnő, Frida Kahlo, Polgár Judit
és Egerszegi Krisztina életét, munkásságát, jelentőségét ismerhetjük meg.
Pöltl Zoltán
szerk.kom@mediaworks.hu

ESZTERGOM – Az Árnyékból
a fényre könyv úgy született
meg, hogy a Nőkorszak című
online magazinba készítettem portrékat ismert nőkről.
Ez a képeskönyv tulajdonképpen ezekből a portrékból
nőtt ki, mivel a szerkesztőkkel úgy gondoltuk, hogy egy
egész kötetté lehet fejleszteni
ezt a csak nőkről szóló sorozatot – így kezdte az Árnyékból a fényre – 22 különleges
nő, akik megváltoztatták a világot című kötet létrejöttének
elmesélését Soós Tibor.
A szerző a kiadóval együtt
úgy gondolta, hogy mivel a
történetírás nagyon férficentrikus és elsikkadnak
azok a hölgyek, akik legalább
ugyanannyit letettek az asztalra, mint a férfiak, be kell,
hogy mutassák őket, hogy
kiléphessenek az árnyékból
a fényre. A különböző portrékat úgy válogatták össze,
hogy abba mindenképpen legyenek magyar nők is, így
például Gizella királyné, Hugonnai Vilma, Polgár Judit,
Egerszegi Krisztina is. Soós
Tibor elárulta, a szerkesztésnél arra törekedett, hogy megmutassa, a nők szerepe a férfiakéhoz hasonlóan erős volt a
történelemben, bár egészen a
20. századig ez kevésbé került

Soós Tibor elképzelhető, hogy következő munkájában továbbfűzi a női témát

Elhurcoltak
Megrázó erejű könyv készült az
Auschwitzba deportáltak első
transzportjának számító tizenéves lányok és hajadon nők
drámájáról. A 999 fogoly című
könyv Heather Dune Macadam
kötete, akinek dokumentumregényét 16 nyelvre fordították
le, illetve vezetésével meg is ﬁlmesítették. A holokauszt, illetve a második világháború végének krónikájából eddig kimaradt a széles közönség számára az a tragikus epizód, ami
az első transzportot jelentette
a haláltáborokba. 1942. márciusában Szlovákiából indult el
vonaton a zsidó származású,
ﬁatal, zömében tizenéves lányokból és 35 évnél ﬁatalabb
hajadon nőkből álló csoport,
hogy – az SS ígérete szerint –
három hónapot dolgozzanak
egy gyárban. A ﬁatal lányok,
nők és családjaik mit sem sejtve a rájuk váró borzalmakról, bátran vállalták a háborús
munkát, de már a poprádi átszállásnál kiderült, hogy ezeket a nőket a biztos halál várja, így csupán néhányan élték
túl a kíméletlen poklot. Heather Dune Macadam túlélők elbeszélése alapján írt könyve az
auschwitz-birkenaui koncentrációs táborok mindennapjainak,
a borzalmas körülmények, kínzások, kegyetlenkedések, mindennapos kivégzések, betegségek részletes leírása. A könyvet csak erős idegzetűeknek
ajánljuk.
-oxi(Heather Dune Macadam:
999 fogoly)


reflektorfénybe, illetve kevésbé kerültek a látótérbe a történelemformáló nők.
Arra a kérdésre, hogy a pár
éve kirobbant metoo-mozgalom mennyiben határozta meg
a könyv létrejöttét, a szerző
kihangsúlyozta, hogy ez nem
volt befolyásoló tényező. Mint
fogalmazott, mindig is érdekelte a nők történelemben betöltött szerepe, és a cél az volt,
hogy nagyon érdekes, nagyon
markáns személyiségeket mutassanak be, akkor is, ha azok
megosztóak. A nők portréjának megírásánál pro és kontra vonásokat, tulajdonságokat
olvashatunk mindegyikőjükről. Soós Tibor ezzel azt kívánta kifejezni, hogy az ábrázolásoknál nem a saját szimpátiája
volt fontos, hanem a szereplő
által betöltött szerep, így nem

is foglalt állást a kötetben szereplő huszonkét alany egyikével kapcsolatban sem.
A hiánypótló könyv november közepe óta van a magyar
könyvpiacon, így még egyelőre korai lenne róla szóló reakcióról, kommentárokról, kommentekről, kritikákról beszélni. Obligát kérdés volt a kötet
szerzőjéhez, hogy miután ezt
a könyvet befejezte, mire készült ezután. Soós Tibor kifejtette, hogy alapvetően fikciós író (jelenleg egy, az ókori
Egyiptomban játszódó kalandregényen dolgozik), de ennek
a mostani új kiadványnak a
vonalát is szeretné tovább vinni. Több témán is gondolkodik, melyek között elképzelhető, hogy a női témát folytatja, de az is lehet, hogy inkább
valami másról ír majd.

Egy csepp kettő

Az 1969-es születésű Soós
Tibor magyar nyelv és irodalom–történelem szakos középiskolai tanár, Dorogon tanít, de Esztergomban él. Két
gyermek édesapja. Eddig öt
regényt, két kisregényt, kilenc novellát, valamint cikkeket írt, illetve kiadványok
szerkesztőiként is dolgozik, a
WMN magazinban pedig állandó vendégszerző. Kedvelt
történelmi korszakai, melyekből ﬁkciós regényeit írja,
az ókor, azon belül is a Római Birodalom és a virágzó
Egyiptom korszaka. Az írás
mellett igazi hobbistának
tartja magát, gitározik, kerékpározik, fut, síel, valamint
túrázik is.

Talán az év végi időszakban
van lehetőség a legtöbb pihenésre, melyhez jó kikapcsolódási forma lehet az olvasás. Kitűnő választás a Pro
Vértes Nonproﬁt Zrt. kiadásában tavaly megjelent kiadvány, mely a fa alatt lévő
ajándékok éke is lehet a természettudományok, a kultúra és a néphagyományok
kedvelőinek. Például a Vértesi Natúrpark Egy cseppnyi Magyarország címmel kiadott, kétkötetes monográﬁ ája, amely a Vértest és környékét járja be. A kötet Viszló
Levente szerkesztő és a Vértes iránt elkötelezett szakemberek több mint 6 éves
munkájának gyümölcse.
A könyv első kötetében megismerhetjük a Vértes természeti viszonyait, területeinek
évezredeken át húzódó változásait, vízrajzát, növény- és
állatvilágát, továbbá betekintést nyerhetünk a Natúrpark
településeinek gazdaságtörténetébe is, mely magába
foglalja a mezőgazdaság, erdészet, bányászat, vadászat
és közlekedés sajátosságait egyaránt. A második kötet a térség történelmi, valamint kulturális életét ismerteti meg az olvasóval. A kedvezményes kiadvány iskolásoknak és felnőtteknek egyaránt izgalmas olvasmány,
amennyiben hazánkat igazán élményszerű részletességgel szeretnék megismerni. Amennyiben pedig a kötetet, kattintsanak a www.vertesinaturpark.hu-ra. W. Zs.
(Egy cseppnyi Magyarország)

Könyvcsomagok ajándékba

Érdekes könyvekkel gazdagodhatnak a szervezetek

JÓ

Névjegy

Esztergomi és tatabányai szervezet a kiválasztottak között

TATABÁNYA/ESZTERGOM Egy
lap egész országot érintő adományozás keretében tízezer könyvet ajándékoz gyermekekkel foglalkozó szervezeteknek. A boldogsagadni.
hu weboldalon október végéig lehetett szavazni arról, hogy kik szerepeljenek
a kedvezményezettek között,
majd négy tagú szakmai zsűri döntött a támogatandó civilekről, intézményekről. Az
ajánlók között civil szervetek
képviselői mellett könyvkiadó és pszichológus is szerepelt. Az interneten közzétett
listán a több tucatnyi támogatott között két megyei is sze-

KRITIKUS SZEMMEL

repel: az esztergomi Határtalan Szív Alapítvány, amely
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek szervez
délutáni óvodás és tanodás
foglalkozásokat, és délelőttönként baba-mama klubot.
Az esztergomi szervezeten
kívül ajándékcsomagot kap
még a tatabányai székhelyű
Komárom-Esztergom Megyei
Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Kék Madár
Szülőklubja, amely autizmussal élő családok támogatásával, megsegítésével foglalkozik. Az ismeretterjesztő könyveket még karácsony előtt eljuttatják a szülőknek.
S. G.
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A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető
ügyféltől kapjuk, ezért az abban foglaltakért
a kiadó semmilyen anyagi,
illetve jogi felelősséget nem vállal.

Küldje el hirdetni szánt szövegét a 24 Órába,
illetve a www.kemma.hu-ra,
a hird.kom@mediaworks.hu e-mail-címre,
és munkatársunk felveszi önnel a kapcsolatot!
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GYÁSZKÖZLEMÉNY
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Kobzák Jánosné
Richter Ilona

APRÓHIRDETÉSEK

61 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt.
Drága halottunk hamvait szûk családi körben helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család

WWW.KEMMA.HU

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

ÁLLÁST KÍNÁL

A Mesterhús 2001 Kft.
sertés- és marhavágóhídra

A HÍRLAP 2014. KFT.

HENTES

KÉZBESÍTŐT
KERES

SOFŐR

Fűtsön akár
Szereltessen Polmar
kéményhuzat-szabályzót!

MEGAKADÁLYOZZA
A KÉMÉNYTŰZ KIALAKULÁSÁT!

TATABÁNYA

Bejárási támogatás megoldott,
fizetés megegyezés alapján.

területére.

Személyes interjú szükséges!
Jelentkezni a
+36-30/398-1765 telefonszámon
vagy az iroda@zamolyi.hu
e-mail-címen.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornakamera: 30/567-5453.
*666489*

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Katona Józsefné
Irén néni

Hírek percről percre

www.kemma.hu

ÁLLAT

életének 93. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. december 12-én, szombaton, 10 óra 30 perckor lesz Tatabányán, az újtelepi temetõ régi ravatalozójánál. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban õszinte szívvel osztoznak.
A gyászoló család

ELADÓK hízók, kecske, birka. 0670/529-9535.
*663219*

Jelentkezni lehet
telefonon a
06-20/926-7621-es számon
vagy e-mailben a
hurrikan@t-online.hu
címen.

86 éves korában elhunyt. Temetése 2020. december 12-én, szombaton, 14 órakor lesz a tardosi temetõ ravatalozójánál. Gyászmiséje 13
órakor lesz a tardosi katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk búcsúztatásán
megjelennek.
A gyászoló család

Csökken a károsanyag-kibocsátás,
a kátrány- és koromképződés,
a fűtésre fordított idő, a fűtésszámla.
Megtakarítás:
Gáz: 10–15%
max. 21%
Szén: 30–35%
max. 43%
Tűzifa: 30–50%
max. 65%
Kiss János,
Tel.: 06-70/389-8395, www.polmar-kiss.hu

Vágóhídi tapasztalat előny, munkavégzés helye Csákvár/Zámoly.

A munka nyugdíj, gyes
mellett és mellékállásként
is végezhető, kiegészítő
jellegű tevékenység.
Mobiltelefonos elérhetőség
és büntetlen előélet
szükséges.
Vállalkozói igazolvány
előnyt jelent.

a Komárom-Esztergom
megyei hírportál

fél áron!

és

kollégákat keres
egyműszakos munkarendben.

a 24 ÓRA c. napilap
terjesztésére

Locki Sándor

SZOLGÁLTATÁS

TOJÓJÉRCÉK eladók. 06-70/7773326, Bana.
*669243*

Nem tudja, hogy hol
hirdessen?

MEZŐGAZDASÁG

ELADÓ idei dióbél díjmentes szállítással. 06-30/905-4928
*669318*

TARGONCÁS hulladékkezelő kollégát keres a Vikom Trans Kft. komáromi ipari parkban lévő partneréhez. Hétfőtől-péntekig, napi 8 órás
munkarendbe, kiemelt bérezéssel!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
andras@vikomtrans.hu

SZÉNA, lucerna, szalma, jó minőségű eladó. Szállítás megoldható. 0670/388-0567

*666857*

*653200*

*666452*

VEGYES

KONYHAKÉSZ tűzifa! 06-20/9432085, (AA5898673).

Jó ajánlatért minket
keressen!

munkanapokon hétfőtől csütörtökig 13.30 óráig, pénteken

Küldje el hirdetni szánt szövegét, elérhetőségét
a hird.kom@mediaworks.hu e-mail-címre,
és munkatársunk felveszi önnel a kapcsolatot!

Ez itt
az ön

!

hirdetésének

a helye!
Info:
34/514-020

hird.kom@mediaworks.hu

12.30 óráig adhatja fel a 24 Óra ügyfélszolgálati irodájában
és hirdetésfelvevő helyein.
Információ: 06-34/514-020
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Gyászhirdetését, megemlékezését, köszönetnyilvánítását
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Ma még felhős,
majd naposabb


    

Időjárás
Komárom-Esztergom megyei napilap

A Mediaworks Hungary Zrt. közéleti napilapja
Felelős kiadó: DR. SZABÓ LÁSZLÓ elnök-vezérigazgató
Főszerkesztő: TAKÁCS ZOLTÁN

péntek

Szerkesztő: KOVÁCS LÁSZLÓ, SZŐTS ISTVÁN

5 oC
3 oC

6 oC

Megyei üzletszervezési vezető: TÍMÁR JÁNOS
Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt.

szombat

Szerkesztőség és kiadó: 2800 Tatabánya, Mártírok u. 44.; 2801 Tatabánya, Pf. 141
6 oC

Szerkesztőségi és kiadói telefon: 06-34/514-000
Előfizetői, terjesztési ügyfélszolgálat: 06-46/998-800,
elofizetes@mediaworks.hu

vasárnap
9 oC

Előfizetési díj egy hónapra 3 490 Ft, negyedévre 10 470 Ft,
fél évre 20 940 Ft, egy évre 41 880 Ft.

Komárom-Esztergom megyében ma és holnap felhős időre, csak kevés napsü-

A hirdetésfelvétel telefonszáma: 06-34/514-020

tésre van kilátás, kevés gyenge eső keleten valószínű. A reggelre képződő pára,

Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt., 1225 Budapest, Campona u. 1.

köd helyenként tartósabban is megmaradhat. Csak néhol északon élénkülhet
meg a szél. Délután 4 és 10 fok között alakulhat a hőmérséklet.
A legvalószínűbb folytatás: vasárnap egyre kevesebb lesz a felhő. Hosszabb
napsütéses időszakok a nap második felében lehetnek. 5–10 fok valószínű.

Felelős vezető: BERTALAN LÁSZLÓ nyomdaigazgató
Az előfizetői példányok kézbesítését a Mediaworks Hungary Zrt. Komárom-Esztergom Megyei
Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a LAPKER Zrt.-n és a kiadó árushelyein keresztül történik. Előfizethető minden naptári év végéig a kiadónál, valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással az MKB Bank
10300002-20108698-49020047 pénzforgalmi jelzőszámra. Adatvédelmi irányelveink a
kemma.hu internetes oldalunkon olvashatók.
Az újság a MATESZ által auditált.
ISSN 1416-8650

14

SPORT – HIRDETÉS

2020. DECEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
HIRDETÉS

Nagy falatnak bizonyult a pihentebb Szolnok
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Kijött a fáradtság...
KOSÁRLABDA, NB I. A., FÉRFI, A
8. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT
MÉRKŐZÉSEN
OSE LIONS–SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 76-80 (15-21, 20-23,
14-20, 27-16)
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Oroszlány, zárt kapuk mögött, vezette: Földházi T. P., Tóth
C., Lengyel Á. J.
OSE Lions: Anderson 6, Kucsora 2, Abell 26/9, Bailey 8/3,
Hayes 4. Csere: Anda 2, Bíró
14/9, Morgan 5/3, Garamvölgyi
2, Illés 7/6. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.
A mérkőzés első kosarát az
OSE szerezte, de az oroszlányi
csapat ekkor vezetett utoljára.
A frissebb és kitűnően védekező szolnoki együttes (a Lions
tíz nap alatt negyedik meccsét
játszotta) már az első negyedben tíz pont fölé tornászta előnyét, amely a negyedik negyed
közepére megduplázódott. Innen már nem volt visszaút: bár
az OSE az ismét remeklő Remy
Abell vezetésével huszáros hajrát vágott ki és feljött négy pontra, nem volt reális esélye a mérkőzés megnyerésére. Az oroszlányi kosarasokon egyérelműen érződött a fáradtság, gyengén dobtak és lepattanózásban
is alulmaradtak. Mintha már
Krasovec-mester is a szombati, (könnyebbnek tűnő) Jászberény elleni mérkőzést tartot-

Remy Abell (labdával) ezúttal is az oroszlányi csapat legjobbja volt
Fotó: Zantleitner Ingrid

ta volna szem előtt, a találkozó
nagy részében pihentette kulcsjátékosait, az első negyed közepétől két, legfeljebb három külföldi volt a pályán a hazai csapatban. Az OSE 3-7-es mérleggel a 11. helyen áll.
Sebastjan Krasovec: – Tíz
nap alatt négy nagyon nehéz
meccset játszottunk a bajnokság legerősebb csapatai ellen.
Közülük kettőt az utolsó pillanatban jelöltek ki ellenfélnek,
ami nem könnyítette meg a dolgunkat. Láthatóan fáradtak voltak a játékosaim, ennek tudható be a mai gyengébb formánk.

Szarvas Gábor, a Szolnoki Olajbányász vezetőedzője
– Boldog vagyok, hogy végre
nyerni tudtunk az oroszlányi
oroszlánbarlangban. Tökéletesen felkészültünk ellenfelünkből, így a mérkőzés nagy részében kontrollálni tudtuk a játékát. A meccs végén ugyan feljöttek a hazaiak, de rutinunknak köszönhetően nem forgott
veszélyben a győzelmünk. Köszönöm a csapat remek hozzáállását a mérkőzéshez, játékosaim végig fegyelmezetten betartották a taktikai utasításokat.
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Rebrov szeretne még a BL-ben szerepelni a Ferencvárossal

Joggal lehetnek büszkék
Szergej Rebrov szerint elpártolt a szerencse a Ferencvárostól Kijevben, hiszen tévedett a játékvezető, amikor
nem ítélt büntetőt a csapata javára a kedd késő este
1–0-ra elvesztett mérkőzés
első félidejében. A Fradi egy
ponttal a G csoport negyedik helyén végzett, tehát tavasszal nem folytathatja az
Európa-ligában sem, a csapat vezetőedzője azonban
így is elégedett a játékosaival.
Novák Miklós/Magyar Nemzet
szerkesztoseg@mediaworks.hu

LABDARÚGÁS Az első félidőben két gólszerzési lehetősége is volt a Fradinak. Előbb
Laidouni tört be előre, s a lövése – amit nem feltétlenül
kapura szánt – Szidorcsuk
kizárt kezének vágódott.
A svéd játékvezető mégsem
ítélt büntetőt, sőt a videózás

A kijevi Denisz Harmas (balra) és az FTC-s Lasa Dvali harca a labdáért

is elmaradt. Nem sokkal ezután Tokmac került helyzetbe, de csúnyán fölé rúg-

Mostantól a bajnokság a fontos
LOVRENCSICS GERGŐ: Tanultunk az előző meccs hibáiból, és mindent egy lapra feltéve megpróbáltuk kiharcolni a továbbjutást az Európa-ligába. Most lehet, hogy furcsa
lesz számunkra, de vissza kell
térjünk a bajnoksághoz. Ahhoz
hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában tudjunk szerepelni, a bajnokságot meg kell nyernünk.
DIBUSZ DÉNES: Kevés helyzetet hozó mérkőzést játszottunk, érezhető volt, hogy mekkora a tét, egyik csapat sem
mert túlságosan nagyot koc-

káztatni. A vezető gólig nekünk voltak nagyobb lehetőségeink, ezért azt gondolom,
hogy a mi javunkra is eldőlhetett volna a mérkőzés. Sajnos
a gól előtti szituációban minden az ellenfél kezére játszott.
Volt egy csúsztatás, amikor
pont úgy került tovább a labda, hogy a középen érkező játékosuk be tudta fejelni. Az
eredmény miatt eléggé csalódottak vagyunk, és bosszantó, hogy ez olyan mérkőzés
volt, amelyen tényleg volt esélyünk.

ta a labdát. A Dinamo a 60.
percben szerezte meg a győztes találatot, amikor De Pena
szabadrúgásából Popov fejelt Haratint megelőzve védhetetlenül a bal alsó sarokba.
Az FTC ezután támadott becsülettel, de az ukrán csapat
jól védekezett, nem volt igazán nagy helyzet.
– Most is szoros mérkőzést játszottunk a Dinamóval. Ha összehasonlítjuk a
budapesti összecsapással,
láthatjuk, hogy sokkal jobban játszottunk Kijevben
– vágott bele az értékelésébe Rebrov. – El kell ismerni,
hogy nagyon jól védekezett
a Dinamo, bár nem hinném,
hogy ez volt a taktikája, elsősorban a mi érdemünk,
hogy először az 57. percben

Fotó: MTI

sikerült komoly helyzetet
teremtenie.
Aztán szóba hozta a mérkőzés leginkább vitatott esetét, amikor Laidouni lövésébe Szidorcsuk kézzel ért bele
a 16-oson belül.
– Visszanéztem a vitatott
szituációt, szerintem büntetőt
kellett volna ítélnie a játékvezetőnek – jegyezte meg az ukrán szakember, majd rátért a
csoportkör egészében nyújtott
teljesítmény értékelésére:

– Az öltözőben elmondtam a játékosoknak, hogy
büszkék lehetnek magukra,
nincs miért szégyenkezniük, hiszen többször is jó játékot mutattak. Valójában
senkinek sem volt korábbról tapasztalata a BL-ben, de
a futballistáim felnőttek a
feladathoz. Mindenki megérezte, hogy ezen a szinten
nem szabad sok gyermeteg
hibát elkövetni. Csapatként
is nagyon sokat fejlődtünk.
A Juventus elleni idegenbeli összecsapásra és a kijevi
meccsre vagyok a legbüszkébb. Torinóban nagyszerű
teljesítmény volt, hogy majdnem végig tudtuk tartani a
döntetlent. Ezek a párharcok
sokat segítettek a játékosoknak a fejlődésben.
Rebrov reményének adott
hangot, hogy az irányításával játszik még a Fradi a BLben. – Szeretnék még egyszer vagy akár többször is a
Bajnokok Ligájában szerepelni a Ferencvárossal. A klub
az idén huszonöt év után jutott el ismét a Bajnokok Ligájába, nem kellene újra ennyit
várni.
Ebből azt is kiolvashatjuk,
hogy a spekulációkra rácáfolva Rebrovnak esze ágában
sincs elhagyni a magyar bajnokcsapatot.

Bajnokok Ligája, G csoport, 6. forduló
Dinamo Kijev–Ferencváros
1–0, Barcelona–Juventus 0–3
A végeredmény: 1. Juventus
15 pont, 2. Barcelona 15, 3.
Dinamo Kijev 4, 4. FTC 1

A Juventus jobb egymás elleni eredménnyel lett csoportelső idegenbeli 3–0-s győzelmével, hiszen a Barcelona „csak”
2–0-ra nyert Torinóban.

Gulácsi Péterék csoportelsőként jutottak tovább az európai elitligában

A Juventus nem hagyta ki a ziccert
LABDARÚGÁS Nem volt nagy
esélye a Juventusnak a Bajnokok Ligája utolsó csoportkörében az első hely megszerzésére a Ferencváros csoportjában, a G jelűben. Ehhez legalább háromgólos győzelemre
volt szüksége az addig százszázalékos Barcelona ellen
idegenben, miután hazai pályán 2–0-s vereséget szenvedett a katalánoktól októberben. Ám az olaszok megcsinálták a bravúrt, 3–0-ra nyertek a Nou Campban.
– A kulcs az erős kezdés
volt, húsz perc után két góllal
vezettünk, utána pedig már
elhittük, hogy meg tudjuk csinálni – értékelt Ronaldo, aki
két tizenegyesgólt szerzett a
mérkőzésen. – Ez a győzelem
hatalmas önbizalom-növelés
nekünk, szükségünk volt efféle sikerre egy ilyen nagy csapat ellen.
A Juventus nem hagyta ki
a ziccert a győzelem után,
és visszavágott a Twitteren
a Barcelonának az októberi fricska miatt. Amikor a katalánok a két csapat első csoportmeccsén nyertek Torinóban, ahol Messi büntetőből
betalált, a következő üzenetet
hagyták az olaszoknak: „Örülünk, hogy végre láthattátok a
GOAT-ot a pályátokon!” A goat

angolul kecskét jelent, de mozaikszóként a „Greatest of All
Time”, azaz minden idők legjobbja a jelentése. Erre a Juventus akkor azzal reagált,
hogy a katalánok valószínűleg rossz szótárat csaptak fel,
és majd ők elhozzák az igazit a
Nou Campba. A tegnapi siker
és Ronaldo duplája után pedig
már elég volt csak annyit kiírniuk, hogy „Tartottuk a szavunkat: elhoztuk!”
Gianluigi Buffon mindössze
negyedszer védte a Juventus
kapuját az idényben, a BL-ben
pedig először. A hamarosan
43 éves kapus nagyszerű teljesítményt nyújtott, hét Messilövést hárított, noha az argentin több mint két éve nem találta el ennyiszer a kaput egy BLmeccsen. Messinek ez volt a hatodik meccse Buffon ellen, de
csak egyen tudott gólt szerezni.
Bár a Juventus első tizenegyesét többen is vitatták a
barcelonaiak közül, de a csapat francia támadója, Antoine
Griezmann inkább önkritikus
hangot ütött meg. – Mi játszottunk, úgyhogy csak magunkat okolhatjuk – kezdte a világbajnok. – Ostoba képet mutattunk magunkról, sajnálom
a szurkolóinkat. Minőségi keretünk van, tele tehetséges játékosokkal, de mindig akar-

Gulácsi és Orbán örülhetett, Fernandes foghatta a fejét

nunk kellene, hogy a legmagasabb szinten teljesítsünk.
A keddi játéknak másik magyar vonatkozású meccsén
az RB Leipzig a Manchester
Unitedet fogadta, és a 3–2-es
győzelmével csoportelső lett,
az angol csapat pedig harmadik helyezettként kiesett az Európa-ligába.
A magyar válogatott Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal
felálló lipcsei együttes ellentmondást nem tűrően kezdett,
13 perc alatt kétgólos előnyre tett szert, fél óra után pedig már hárommal is vezethetett volna, de Orbán gólját

Fotó: AFP

videóbírós ellenőrzés után,
les miatt nem adták meg.
A második félidőben sikerült
harmadszor is betalálnia a
Leipzignek, amely az utolsó
10 percben nagy nyomás alatt
volt, de többek között Gulácsi bravúros védésének is köszönhetően végül megnyerte
az összecsapást.
– A végén meglehetősen intenzív volt a játék, de a meccs
nagyobb részében kiválóan futballoztunk – foglalta össze a
történteket a lefújás után Julian
Nagelsmann, a Leipzig vezetőedzője, aki szerint játékosai remekül alkalmazkodtak az elő-

zetesen eltervezett taktikához,
különösen az első félidőben.
A két csapat manchesteri találkozóját 5–0-ra nyerte a United, amelyet ezúttal meglepett
a Leipzig, az angolok nem tudták megakadályozni az ellenfelet a helyzetek kialakításában.
– Hanyagul kezdtünk, és
túlságosan későn találtuk
meg a játékunkat – nyilatkozta Ole Gunnar Solskjaer, az
MU vezetőedzője.
A H csoportból így biztosan az RB Leipzig és a Paris
Saint-Germain jut tovább, bár
a franciák keddi mérkőzése
félbeszakadt, miután a török
Basaksehir játékosai a román
játékvezetővel folytatott hoszszú vita végén levonultak a
pályáról a negyedik bíró állítólagos rasszista megjegyzése miatt, majd a PSG követte őket. Párizsban tegnap lapzártánk után pótolták a találkozót, amelyen a hazaiak számára a csoportelsőség a tét.
Az E csoportban: Chelsea–
Krasnodar 1–1, Rennes–Sevilla 1–3, a végeredmény:
1. Chelsea 14, 2. Sevilla 13,
3. Krasznodar 5, 4. Rennes 1.
Az F csoportban: Zenit–Dortmund 1–2, Lazio–Brugge 2–2,
a végeredmény: 1. Dortmund
13, 2. Lazio 10, 3. Brugge 8,
MW
4. Zenit 1.
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Romok
a homokban
Bódi Csaba
jegyzet@mediaworks.hu
A homok titkainak kiváló ismerői a porszemekkel elbánnak. A gépezetbe azonban
most nem apróságokat fújt
a szél, hanem meteor zúzta
a felépítményt. A becsapódás erejét jelzi, hogy még hónapoknak kell eltelni ahhoz,
hogy azt mondhassák: lehet
élet a halál után.
Kevésbé talányosan a fentiek úgy hangzanak: a megszűnés szélére vagy kicsit
még onnan is tovább sodródott a honi strandlabdarúgás. Leegyszerűsítené a
helyzetet, ha a járvánnyal
lenne indokolható, miközben a koronavírus is vastagon szerepet játszik abban,
hogy nem segélykérés érkezett, hanem rideg tényközlés. A sportágat tavaly óta
kézben tartó gazdasági társaság vezetői jutottak el oda,
hogy azt mondják: ez így tovább nem megy.
Huszonöt évvel azután,
hogy kis hazánkban elkezdték művelni a homokfocit, a
sportág jövője ennyire még
egyszer sem forgott veszélyben, pedig kritikus időszakok, választóvizet jelentő
döntések bőven jellemezték az elmúlt negyedszázad strandfocis történéseit.
Nulláról indulva tett olyan
népszerűségre szert a homokban művelt futballozás,
hogy nyaranta a kétszázat
is elérte azon csapatok száma, amelyek a copacabanás
fíling bűvöletében szervezték meg júniustól augusztusig tartó programjukat. A
szórakozás és szórakoztatás
aztán a nem csekély szponzori jelenlétnek köszönhetően kiváló karibi koktélt alkotott. Amikor pedig a Magyar Labdarúgó-szövetség
égisze alá került a sportág,
az anyagi biztonság nemcsak hogy eredményességgel párosult, de jelentős fejlesztések is kezdődtek. A
strandlabdarúgás remekül
illeszkedett abba a programba, amely a futball négy évszakossá tételét tűzte zászlajára az őszi–tavaszi nagypályás versenysorozattal és
a téli futsalozással. Ez utóbbi továbbra is hozzájut az elérhető támogatásokhoz, de
a homokfoci kegyvesztetté
vált. Valóban olyan gazdag
a magyar labdarúgás, hogy
egy komplett szakág eltűnése ne okozna gondot? Több
mint két évtized erőfeszítéseit, munkáját, elkötelezettségét nagy kár lenne veszni hagyni.
Más kérdés, hogy a tisztán piaci alapú működés a
kialakult helyzetben miként
finanszírozható. Évente (forintban) tízmilliókat igénylő tevékenységről beszélünk, amely kellően „fényérzékeny”, vagyis a tévés jogdíjaknak köszönhetően és
élénk szponzori jelenléttel
nyereségessé tehető. Lesz-e,
aki az előzmények tudatában ismét fel kívánja építeni
a strandlabdarúgást? A szakág ugyanis nem homokvár,
amelyet pillanatok alatt el lehet taposni, és felépíteni sem
gyerekjáték.
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Győztes táti A Wyszomirski-faktor sem segített a Grundfos Tatabányán
gól éppen
a találkozó
vége előtt

Ez már szorosabb volt...

JÉGKORONG, OB IV/C
TÁTI TIGRISEK JE–VIP WIZARDS
B 4-3 (0-0, 2-1, 2-2)

Budapest, Tüskesátor, vezette: Dorogi D., Tóth R.
Gólszerző: Repka P. (24.),
Repka N. (30.), Misicák (42.),
Érsek (45.), illetve Patonai (23.),
Herczeg (36.), Bogdán (43.).
Az eddig mindhárom mérkőzésüket megnyerő és listavezető tátiak a bajnokság legnagyobb rangadóját játszották
szombaton, hiszen a második
helyezett VIP Wizards B csapatával mérték össze erejüket.
A találkozó igazolta, hogy két
élcsapat találkozik egymással, hiszen egy nagyon izgalmas, drámai végjátékkal záruló meccset játszottak egymással a küzdő felek. A vezetést a második harmad közepén a VIP szerezte meg, de a
Tát egy percen belül egalizált,
majd egy másodperccel a játékrész vége előtt a vezetést
is megszerezte. A harmadik
harmadban a rivális egyenlített, majd következett az izgalmas befejezés: kevesebb,
mint négy perccel a mérkőzés
vége előtt a Tigrisek újra vezetéshez jutott, a Wizards egy
perccel később ismét egyenlített, de 17 másodperccel a vége előtt a Tát megszerezte a
győztes gólt. A TTJE egyedüli hibátlan csapatként vezeti a
bajnokságot.
K. A.

Ismét a szimpatikus vesztes
szerepe jutott a Tatabányának egy meglehetősen hektikus, kisebb-nagyobb bírói bakikkal, szenzációs kapusteljesítménnyel tarkított
mérkőzésen.
Petrik József
jozsef.petrik@mediaworks.hu

KÉZILABDA EHF Európa Liga,
D csoport, 5. forduló
GOG HÅNDBOLD (DÁN) – GRUNDFOS TATABÁNYA KC 30-28 (15-15)

Gudme, Phønix Tag Aréna, 500 néző, vezette: Braseth,
Sundet (norvégok)
TATABÁNYA: Wyszomirski – Hornyák B. 2, Balogh Zs.
8 (3), Győri M., Zdolik 3, Nemes R. 2, Molnár B. 1. Csere:
Koneczny (kapus), Sipos A. 3,
Ilyés, Juhász Á. 2, Bozsovics 2,
Ancsin 2, Debreczeni, Sunajko 2, Hornyák P. 1. Edző: Matics Vladan.
Az eredmény alakulása, 3.
p.: 3-1, 5. p.: 3-3, 10. p.: 7-4, 13.
p.: 7-7, 16. p.: 10-8, 24. p.: 12-12,
36. p.: 18-19, 39. p.: 20-19, 44. p.:
22-20, 54. p.: 27-24.
Kiállítások: 6, illetve 14 perc.
Hétméteresek:8/3,
illetve
3/3.
Három perc alatt háromszor
adta el a labdát a Tatabánya,
ezért gyorsan kétgólos előnyhöz jutott a dán csapat. Aztán
az első félidő derekán viszont
már az előnyért harcoltak a

A Tatabánya (kékben) már jóval közelebb volt dán riválisához, de kedd után szerdán sem jött össze a pontszerzés

Kék Tigrisek, ám ahelyett,
hogy 9-8-ra átvették volna a vezetést ismét elszórták a labdát,
így újra a GOG-nál volt a kezdeményezés. Igen ám, de ekkor
lépett be igazán a Wyszomirski-faktor. A vendégek hálóőre
ekkor már három hétméterest
hárított, miközben egy büntetőt a kapufára vágtak ijedtük-

ben a gudmeiek. Végül döntetlennel zárult az első 30 perc,
hogy a döntés a második játékrészre maradjon.
Szünet után, amire annyira vágytak a Tatabánya-drukkerek, néhány perc után át is
vette a vezetést a vendég alakulat. Ám ez az állapot tiszavirág életűnek bizonyult, mert
HIRDETÉS
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80 mm*
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nyire azért a házigazdáknak
kedveztek.
A Tatabánya ismét becsülettel küzdött. Sokáig nem tűnt
elérhetetlennek a pontszerzés
sem, ám a keddi találkozóhoz
hasonlóan a hajrából megint a
dánok jöttek ki jobban. A csapat négy meccs után pont nélkül áll.
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a GOG továbbra is remekül játszotta meg a beállót, így újból
átvették a vezetést. Ahogy teltmúlt az idő, egyre körülményesebb lett a Kék Tigrisek támadójátéka. Arról nem is szólva,
hogy a két játékvezető felfogása, ítéletei sokszor egyik csapatnál sem arattak osztatlan
sikert, bár tegyük hozzá több-
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Nagy verésbe futott bele a Tatabánya (fehérben)
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BVSC-ZUGLÓ – TVSE VÍZILABDA
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Budapest, Szőnyi út, vezette: Fodor R., Tóth S.
Tatabánya: Moravcsik –
Mladoniczky 1, Polovic, Keresztúri, Szőke B. 1, Korbán
3, Márkus. Csere: Nagy N..,
Vad L. 1, Tanczer 1, Szabó B.,
Blank, Huszti. Edző: Zantleitner Tamás.
Gól emberelőnyből: 18/9, illetve 6/2.
Gól ötméteresből: 1/1, illetve 0.
A II. és III. negyedben öszszeomlott a vendégek védekezése. Még szerencse, hogy
a hajrában sikerült néhány

Fotó: Z. I.

gólt lőniük. A vasutasok az
ember-ember elleni párharcokban rendre felülmúlták a
tatabányaiakat. Így gyakorlatilag a fővárosiak átgázoltak
ellenfelükön. Pedig a hazaiak
négy nap alatt négy találkozót vívtak, mégis a vendégek
tűntek fáradtnak.
Zantleitner Tamás: – Felkészülésnek szántuk ezt a
meccset a fontos, debreceni
találkozó előtt. A látottakkal
azonban egyáltalán nem vagyok elégedett. Remélem, ez
a gyenge teljesítmény feltüzeli a társaságot, mert bántja is őket, és sikerül feledtetni
a hétvégén ezt a produkciót.
P. J.

