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Pém Csaba és gyermekei, a kilencéves
Dávid és a három és féléves Szabolcs egy
héttel a karácsonyi ünnepek előtt, vasárnap
este békésen tértek nyugovóra. A kandal-
lóban monoton hangon pattogott a tűz, ami
nyugodt álmokat ígért az apának és fiainak.

Folytatás a 3. oldalon

Pat

Karácsony előtt
tragédia

A város lakosai március
10-én arról is szavazhatnak,
szeretnék-e, hogy a város hi-
vatalos megnevezése Kolá-
rovo helyett újra Gúta le-
gyen. A referendum kiírásá-
ról a város önkormányzata
december 19-én délután
döntött. Az ezzel kapcsola-
tos határozati javaslatot
Gőgh Mihály (MKP) frakció-
vezető terjesztette be.

Folytatás a 2. oldalon

Márciusban dönthetnek a város nevéről
Gúta

Visszatekintés az
elmúlt év legfonto-
sabb eseményeire

Részletek a 3. oldalon

Elkezdődött az új év, de mi most egy ki-
csit nosztalgiázzunk és pillantsunk vissza,
miről is írtunk 2011-ben.

Hivatalába lépett az új komáromi polgár-
mester, Anton Marek. • A polgármesteren kívül
a megválasztott 25 tagú képviselő-testület tag-
jai is letették a hivatali esküt. Majd rendkívüli
üléssel kezdte az évet az új komáromi önkor-
mányzat – elfogadták az áthidaló hitelt. • Ösz-
szevonták a komáromi kórházban a tüdőgyó-
gyászati és a belgyógyászati osztályt. • Daniel
Lipšic belügyminiszter villámlátogatást tett a
komáromi rendőrségen, és kitüntetett két élet-
mentő rendőrt, akik kimentettek egy fuldoklót
a Vág folyóból. • Január 31-én földrengés rázta
meg Dél-Szlovákiát. Folytatás az 5. oldalon

Január

Mit várnak
a következő évtől?
Így az év elején feltérképeztük, a járásunkban élő politiku-
sok, sportemberek, közéleti személyiségek és vállalkozók
milyen évre számítanak. Van, aki bizakodóan néz a jövő elé,
azonban vannak, akik megmaradnak a realitás talaján.

Részletek a 2-3. oldalon

Hárman égtek bent
egy házban

Részletek a 6. oldalon

Megvan a donor,
márciusban műtét!
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Folytatás az 1. oldalról
Éjjel fél egykor az édes-

apa felébredt a kutya jelzé-
sére, amely hevesen ugatott
az éj közepén. Amikor a há-
lószobából kiment, már ha-
talmas füst borította a nap-
palit, ahol a kandalló állt. Az
apa lélekjelenlétének kö-
szönhetően nem történt tra-
gédia. Először segítséget
kért a bátyjától, aki szemben
lakik vele. Majd a gyerekeket
pokróccal betakarva mene-
kítették ki a házból. A kan-
dalló körüli izzó rész levegőt
kapva szinte berobbant és

pillanatok alatt lángolt a csa-
ládi ház tetőszerkezete.
Amire a tűzoltók kiérkeztek,
a szomszédok, barátok, fa-
lubeliek megpróbálták men-
teni a bútorokat. A tűzoltók
végül is megállították a tűz
terjedését.

„Pillanatok alatt történt
minden” - mondta a ház tu-
lajdonosa, Csaba. Egy
szempillantás alatt égett az
egész ház, mesélik a roko-
nok, szomszédok, barátok,
amikor a megmaradt értéke-
iket próbálják menteni a
rommá lett épületből. „Egy-

két szék, néhány bútor ép-
ségben maradt. A házat újjá
lehet építeni, bútort is vehe-
tünk másikat, azonban a ka-
rácsonyunk odalett, jegyzi
meg, de szerencse, hogy
azért van hova menni. Az
édesapám testvérénél kap-
tunk szállást, amíg újra fel-
építjük a házunkat” - nyilat-
kozta Csaba.

A tűzoltóság véleménye
az volt, hogy a tüzet a kan-
dalló műszaki hibája okozta.
A keletkezett kárt a biztosító
szakembere 120 ezer euró-
ban állapította meg.

A pati Pém család idei ka-
rácsonya a szomorú ese-
mény mellett mégis szép
volt, mert öröm volt látni azt
a sok segítőkész embert,
akikben még él az együvé
tartozás és az önzetlen se-
gítség érzése, és így a Delta
hasábjain keresztül ezúttal is
szeretnék megköszönni
nemcsak az együttérzést, de
a sok segítséget is.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Karácsony előtti tragédia
Folytatás az 1. oldalról

Ferencz László (független) képvi-
selő a vita elején a népszavazással
járó költségekről érdeklődött, amire
reagálva Horváth Árpád (MKP) pol-
gármester elmondta, hogy a korábbi
népszavazások összegei 11 ezer
euró körül voltak, a mostani esetén –
ha a képviselők jóváhagyják – a vá-
ros 8 ezer eurót tervez be erre a költ-

ségvetésben. Bajcsi Béla (független)
képviselő annak a véleménynek
adott hangot, hogy szerinte nem ez
a legfontosabb kérdés most Gúta vá-
ros életében és inkább a munkahe-
lyekkel kéne foglalkozni. Angyal Béla
(független) azokkal a szempontok-
kal kapcsolatban, melyek a lakoso-
kat illető költségekre vonatkoztak, ki-
fejtette: Nagymegyeren és Alistálon

is megváltoztatták a község nevét, a
lakosok azonban nem panaszkod-
tak. Koczkás Beáta (MKP) alpolgár-
mester kijelentette, hogy meg kell ál-
lítani a történelemhamisítást, és visz-
szaállítani a községnek azt a nevét,
amelyet az 1200-as évektől viselt.
Az MKP helyi szervezetében a kér-
dés nem volt vita tárgya, csupán a
referendum időpontjával kapcsolato-
san voltak eltérő álláspontok. Hang-
súlyozta, hogy az idő a gútaiak ellen
dolgozik, mivel egyre kevesebben
tartják ezt fontosnak, és nem volna
szerencsés várni négy évet egy
újabb kormányra. Varga László
(MKP) szerint a gútaiak már egyszer
döntöttek a kilencvenes években. Az
akkori népszavazáson 62 százalé-
kos volt a részvétel, az emberek 97
százaléka vissza szerette volna adni
Gúta régi nevét, a belügyminiszté-
rium ezt mégis elszabotálta. Most ez
az egyik utolsó lehetőség, hogy ezt
megtegye a város – fogalmazott
Varga –, és tartozunk ezzel azoknak
az embereknek is, akik akkor már
egyszer szavaztak erről.

A vita végén Halász Béla, a Gútá-
ért Petíciós Bizottság vezetője is szót

kapott, aki arról számolt be, hogy
eddig 1800 és 2000 közt van a petí-
ciót aláírók száma. Azért nem tud
pontos adatot, mivel még most is ér-
keznek aláírási ívek. Véleménye
szerint suttogó propagandával, az
anyagi kiadásokkal próbálják az em-
bereket elbizonytalanítani, hogy ne
támogassák a népszavazást.

A határozati javaslatot végül 17
igen és 1 tartózkodás mellett Gúta
város önkormányzata elfogadta, így
január 12-én meghirdetik a népsza-
vazást, amely március 10-én, az ön-
kormányzati választásokkal párhu-
zamosan fog zajlani. A referendum
ugyanúgy tíz körzetben zajlana, de
külön helyiségekben és külön bizott-
ságok felügyeletével. Az országos
választásokhoz hasonlóan reggel 7-
től este 10-ig lehet majd szavazni. A
város lakói arra a kérdésre válaszol-
hatnak, hogy „Szeretné-e, ha váro-
sunk neve Kolárovóról Gútára vál-
tozna?” Az érvényességhez legalább
ötven százalékos részvétel szüksé-
ges, majd ezt követően még a bel-
ügyminisztériumnak és a kormány-
hivatalnak is áldását kell adnia a vál-
tozásra. (b)

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség
Pincér/nő, SR, PHOENIX DONAU s.r.o. Moča,
Csak min. 3 hónapos nyilvántartott álláskereső! 1 0917 425 635

Pincér/nő, SR, WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, Életrajz
az asistent@wellnesspatince.sk

Minőségellenőr, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 1 Életrajz és kérvény a

bajiova@femad.sk

Szakács/nő, SR, WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, Életrajz az asis-
tent@wellnesspatince.sk

Szakács/nő, SR, BASTION V s.r.o. Komárno 1 035/77 10 004

Marketing- és projektmenedzser, SR,
DETI A ŠKOLA n.o. KN 3

0915 178 936 Életrajz a sek-
ret12@ gmail.com címre

Üzleti képviselő, SR
LAGOS MOBIL s.r.o. Komárno 1

Életrajz a skadlecova@la-
gosmobil.sk e-mail címre
vagy leadni személyesen

az O2 üzletében.

Üzleti képviselő, SR
EXEKÚCIA RBK s.r.o. Komárno
Kizárólag 40% feletti rokkantnyugdíjas részére!

2 0948 392 440

Operátor, SR, HR CONSULTING
INTERNATIONAL s.r.o. Komárno 20

Jelentkezni személyesen
a munkaadónál, a

Komárno, Župná 14 címen

Mezőgazdaságigép-javító, SR
VITA-ZEL COMPANY s.r.o. Marcelová 1 035/7905203

0907 729 842

Bérelszámoló, SR
WELLNESS s.r.o. Patince 1 0917 867 358, Életrajz az

asistent@wellnesspatince.sk

Területi üzleti képviselő, SR,
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. VIG
Komárno

1

0904/695177
Jelentkezni a munkaadónál
2011 dec. 14.-én 10,00 és
12,00 óra között (interjú)

Varrónő (nem kitanult is – betanítási lehetőség),
SR, KOM-POLSTER s.r.o., Komárno-Nová Stráž 20 035/7852043

Technikus (gépjárműeredetiség-vizsgálat), SR
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ Komárno 1

0905 615 476,
Munkanapokon 13,00 és

19,00 óra között

Technikus (STK), SR,
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ Komárno 1

0905 615 476, Jelentkezni
lehet munkanapokon

13,00 és 19,00 óra között

Traktorista, SR, VITA-ZEL COMPANY s.r.o.
Marcelová 1 035/7905203,

0907 729 842

Tehergépjármű-vezető, SR
DIKA TRANS s.r.o Kolárovo 1 035/ 77 74 056

Stúdióvezető, SR
KS-KOMFORT s.r.o. Komárno 1 Kérvény és életrajz az

info@kskomfort.sk címre

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 3 0905457501

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Jozef Máriási-MAJO TRANS,
KN-Nová Stráž

2 0905908954
035/7782381

Tehergépjármű-vezető, SR
DOMINIUM spol, s.r.o Komárno 1 035/ 77 10 512

Lakatos, SR
Štefan Kárpáti, Kameničná - Balvany 3 0944 497 611

Lakatos, SR
EUROBRÁNY s.r.o. Komárno 1 0915 483 293

Egészségügyi nővér, SR,
FORLIFE n.o. Komárno 2 Kérvény és életrajz postán:

Komárno, Mederčská 39 címre

Egészségügyi nővér, SR
DETSKÝ DOMOV Dedina Mládeže 1

035/77 79 134, életrajz az
ekonomdml@mail.t-com.sk

e-mail címre.

Állásajánlatok járásunkban

Márciusban dönthetnek a város nevéről

Beruházások és megtakarítások

Aváros jövőre uniós alapokból 4,8 millió
eurós beruházást tervez, azonban a

folyó kiadásoknál keményen meghúzzák a
nadrágszíjat. A hivatal kiadásait négy szá-
zalékkal csökkentik, emelkednek a helyi
adók és feleződik a kulturális támogatás.

A tervek szerint a jövő évben befejezésre
kerül a főtér, a 2011-ben elkezdett 18 lakás-
egységből álló bérház, valamint a Ján Amos
Komenský szlovák tanítási nyelvű alapiskola
felújítása. Pályázati forrásokból valósulna
meg az a projekt, aminek célja az árvízvé-
delmi intézkedések elvégzése. A munkálatok
összköltsége 3,2 millió euró, amiből a város
öt százalékos önrészt vállal hitel felvételével.

„A 2012-es év tehát a beruházási költség-
vetést tekintve lesz az az év, amikor befeje-
zésre kerülnek az elkezdett és jóváhagyott
beruházási tevékenységek, amelynek a fi-
nanszírozása 92 százalékban EU-s alapok-
ból történik. Összességében tehát ezen a te-
rületen több mint 4,8 millió euró beruházási
kiadást tervez a város“- összegezte az al-
polgármester, Koczkás Beáta.

Gútán három éve nem emelték az adókat
és az illetékeket, azonban az önkormányzat
most erre is kényszerült. Az ingatlanadó 7, a
hulladékelhordásért fizetett illeték pedig 5
százalékkal emelkedik, azonban az egyes
engedmények továbbra is érvényben ma-
radnak. A közterület használatáért fizetett
díjak szezonális alapon változnak, azonban
átlagosan 30 százalékos emelést hagytak
jóvá a képviselők.

Az egyik legjelentősebb csökkenés a kul-
túrát érinti, mivel a kultúrára szánt támoga-
tások összegét 50 százalékkal csökkentette
a testület a 2011-es évhez képest.

A sport esetében megmaradt a korábbi
támogatási összeg, amely 70 ezer euró kö-
rül mozog. A sportkluboknak viszont a jövő
évtől rezsi-hozzájárulást kell fizetni a városi
sportintézmények használatáért, amelyet ed-
dig díjmentesen kaptak. A város mostanáig
ingyenesen biztosította a városban levő hi-
vatalosan regisztrált sportklubok részére az
sportcsarnok, a focipálya, valamint az isko-
lai tornatermek használatát. (b)

Gúta
Anton Marek, Komárom

város polgármestere:
A 2011-es évben sikerült

megalapoznunk néhány be-
ruházási kezdeményezést.
Ilyen például a termálfürdő,
a szomszédos Anglia park
és a visszaszerzett volt po-
liklinika épülete szinergikus
egységként való hasznosí-
tása, a Holt-Vág környéké-
nek rendezése, néhány kö-
zépületünk nyílászáró-cse-
réje, hőszigetelése, a közvi-
lágítás hatékonyabbá és ol-
csóbbá tétele stb. Mindez a
lakosság boldogulását, új
munkahelyek létrehozását,
az élhetőbb és szebb lakó-
környezet, pihenőövezet ki-
alakítását, valamint a köz-
pénzek hatékonyabb fel-
használását célozza meg.
Ehhez azonban szükség
lesz a teljes képviselő-tes-
tület felelősségteljes hozzá-
állására, hiszen a közös cé-
lokat csupán közös erővel
lehet megvalósítani.

Komárom minden polgá-
rának boldog és sikeres új
évet kívánok!

Bastrnák Tibor, parla-
menti képviselő (HÍD):

Magánemberként az elkö-
vetkezendő évben minden
lakosnak elsősorban egész-
séget kívánok, valamint ki-
tartást ebben az ínséges

időszakban. Továbbá, mint
politikus korrekt, tiszta küz-
delemre számítok a parla-
menti választásokon, egy-
ben bizakodom, hogy a pol-
gárok a politikusokat a tet-
teik alapján fogják megítélni.
Mindenképp azt a munkát
szeretném folytatni idén is,
amit már az elmúlt másfél
évben elkezdtem.

Remélem, hogy ebben a
válságos időszakban az em-
berek megtartják méltóságu-
kat és az egymáshoz való
viszonyuk a szereteten fog
alapulni.

A járás minden egyes la-
kosának békés, boldog új
évet kívánok.

Horváth Árpád, Gúta vá-
ros polgármestere, az
MKP járási elnöke:

Nagyon kemény pénzügyi
fegyelmet várok a jövő év-
től, hogy helyre tudjuk bil-
lenteni az elmozdult mérle-
get, amely sajnos, vala-
mennyi településünket érinti.
Ami az MKP-t illeti, nos, csak
egyetlen elvárásom lehet, a
pártnak mindenképpen visz-
sza kell jutnia a parla-
mentbe, különben nagyon
nagy gondok elé néz a pár-
tunk, de a szlovákiai magyar
kisebbség is, amelyet képvi-
selünk. Ami nagyon bánt, az
az emberek mindennapos

Feltehetően a kályhából kipattanó szikra lobbantott
lángra egy házat Dél-Komárom - Koppánymonostorban.
A házban három elszenesedett holttestet találtak a tűz-
oltók, azonosításuk folyamatban van - tájékoztatott Lé-
ber Gabriella, a Komárom-Esztergom megyei rendőr-fő-
kapitányság sajtóreferense.

Egy férfi és egy nő is van az áldozatok között, a har-
madik áldozat azonosítása még várat magára. A Komá-
romi Rendőrkapitányság tűzvizsgáló bevonásával köz-
igazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a tűzeset kö-
rülményeit. -ga-

Hárman égtek bent egy házban
Dél-Komárom - Koppánymonostor

Mit várnak a következő évtől?
gondjaiból adódik. Egyre
romlik az emberek pénzügyi
helyzete, növekedik a mun-
kanélküliek száma, és ez
egy nagyon rossz ómen. Ke-
vesebbet foglalkozunk egy-
mással, de saját egészsé-
günkkel is. És ha foglalko-
zunk, akkor meg teljesen fö-
lösleges dolgokkal zaklatjuk
egymást. Azt szeretném, ha
a 2012-es évben ezen vál-
toztatnánk, és embersége-
sebb viselkedésünkkel pró-
bálnánk enyhíteni az amúgy
is nagy gondokon.

Ondrej Gajdáč, a Ľudovít
Jaroslav Šulek Gimnázium
igazgatója:

Első helyre helyezem di-
ákjaink és szüleik elégedett-
ségét. Azt kívánom, hogy di-
ákjaink érezzék magukat jól
iskolánkban, iskolájukban.
Legyenek az itt töltött évek jó
kiindulópont későbbi tanul-
mányaikhoz, életükhöz. In-
tézményünk számára ezek
a legfontosabb dolgok, és
ebben az évben is ezt he-
lyezzük előtérbe.

Csicsó Péter, a C.B.C.G
pékség ügyvezetője:

Minden év elején próbálok
optimistán és lendületesen
hozzáállni az új évhez. Azt
kívánom, hogy cégünk to-
vábbra is a komáromiak min-

dennapjaiban jelen legyen.
És ez a válság, ami annyira
gyötör minket, mielőbb eny-
hüljön, hogy újra mosolygós,
elégedett emberekkel talál-
kozzak Komárom utcáin. Ez-
úton kívánok mindenkinek jó
egészséget és sok sikert az
új évben!

Hoffer Ferenc, a Hoffer
Kft. tulajdonosa:

Optimista ember lévén, az
új esztendőt is bizakodva vá-
rom. Vallom, hogy becsüle-
tes és kitartó munkával min-
denki elérheti a maga elé ki-
tűzött célokat. Továbbá azt
kívánom, hogy ezeknek a
csúnya politikai csatározá-
soknak, amelyeknek nap
mint nap tanúi vagyunk, le-
gyen már vége.

Soós Tibor, a Komáromi
Kajak-Kenu Klub elnöke:

Ha lehet, én több mindent
várok a 2012-es évtől. Mivel
olimpiai évhez értünk, termé-
szetesen minden komáromi
résztvevőnek sikereket, ha le-
het, győzelmeket kívánok.
Tizenkét év után újra junior
világbajnoki címmel dicse-
kedhetünk, nos, kívánom,
hogy junior versenyzőink mi-
nél hamarébb felzárkózzanak
a felnőttek közé. Az ifjúságiak
csapatversenyében a máso-
dik helyet szereztük meg az

előző évben, idén nagyon
szeretnénk az első helyen vé-
gezni, aminek van realitása,
hiszen kiváló edzőink és te-
hetséges sportolóink nagyon
kemény munkát végeznek.
Ami az anyagiakat illeti, eb-
ben az évben kevesebbel kell
majd gazdálkodnunk, de sze-
retnénk azt úgy beosztani,
hogy tartani tudjuk a jelenlegi
szintet.

Paulík József, az MBK
Rieker Klub igazgatója:

Ilyen jól talán még nem
kezdtük az idényt, ezért di-
cséret illeti a csapatot és a
szurkolókat is. Azt kívánom
ettől az évtől, hogy továbbra
is ezzel a lendülettel mene-
teljünk előre, és ki tudjuk
szolgálni lelkes szurkolóinkat
és támogatóinkat.

Radványi Miklós, a KFC
edzője:

Elsősorban jó egészséget
kívánok a csapat játékosai-
nak és magamnak, ami fel-
tétlenül szükséges ahhoz,
hogy minél több pontot sze-
rezhessünk a bajnokság ta-
vaszi idényében. Annyit,
hogy az élmezőnyben való
helyezésünk biztosítva le-
gyen, és ha lehetőség adó-
dik, az őszi idényt már fel-
sőbb osztályban kezdhessük
meg. -bj-, -szt-
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Tetemre hívás
a Vasmacskában

AKomáromi Jókai Színház a Vasmacska Stúdiószín-
pad nézői számára egy irodalmi jellegű programot ál-

lított össze. Ebből egy előadást már láthattak a bérletes
nézőink. Novemberben Petőfi A helység kalapácsa című
verses eposzát adta elő Besenczi Árpád. Petőfi után
Arany János „kerül terítékre” színházunkban.

A Tetemre hívás című előadói estet Arany balladáiból és
kései lírájából állította össze Tóth Tibor, a Komáromi Jókai
Színház igazgatója. „Nem titok, hogy ez elsősorban a kö-
zépiskolák és egyetemek diákjai számára készült. Az ösz-
szeállításban vannak részek, melyek szigorúan a tananyagra
épülnek, s vannak benne igazi érdekességek, melyekkel
nem találkozhatnak a diákok az iskolai órák folyamán…” –
vallja az Arany János verseit megszólaltató színész. „Arany
János lírája megáll a saját lábán is, nem kell különösebb hó-
kuszpókusz ahhoz, hogy érdekessé tegyük. Viszont ha nem
bízunk abban, hogy manapság egyszerű versmondással le
tudjuk kötni a közönséget, akkor valamilyen népszerűbb
megoldáshoz kell folyamodni. Ilyenkor jön a megzenésí-
tés… „ És akik a megzenésített balladákat megszólaltatják:
Kováts Marcell, Farnbauer Péter és Madarász András.

A nézők január 20-án és 21-én tekinthetik meg az Arany
János balladáiból készült összeállítást. bl

Készül a magiszteri
biológia program

2011-ben az „Új tanulmányi programok készítése a Selye
János Egyetemen” projekt keretén belül újabb tanulmányi
program – magiszteri biológia – akkreditációs anyagának ki-
dolgozására került sor a Közép-európai Alapítvány (CEF) és
a SLOVNAFT, a.s. támogatásával.

A Biológia II. szintű (azaz magiszteri) tanári tanulmányi
program akkreditációja után tovább gazdagodhat a Selye Já-
nos Egyetem tanulmányi programkínálata. ga

Visszatekintés az elmúlt év legfontosabb eseményeire
Folytatás az 1. oldalról

Munkások jelentek meg a Kossuth
téren, és elkezdték a felújításra elő-
készített felvonulási terület bekeríté-
sét. • Propellerügy: járásunk nyugati
részében nem voltak kifogások,
Szentpéteren viszont igen.

A Gazdaságtudományi Kar Aka-
démiai Szenátusa megválasztotta a
kar megbízott dékánját, prof. Dr. Ing.
Okenka Imrét, PhD. • A komáromi
testület ülésén szinte nem volt olyan
programpont, amiben egyetértés
lenne, a képviselők nagy része in-
kább procedurális kérdésekkel, mint-
sem a várost érintő nagyon komoly
kérdésekkel foglalkozott. • Szlovákia
megkezdte a digitális műsorszórásra
való átállást. • Martoson megkezdték
a naperőművek telepítését. • Fono-
gramm-díjas lett Lakatos Róberték
albuma. • Március 15-én a két Ko-
márom együtt emlékezett. • A Chem-
Unio társaság 14 milliós beruházást
tervezett Hetényen.

Nemesócsa kényszerfelügyelet
alá került, mivel a fizetési határidőt
meghaladó tartozásai meghaladták
az előző évi költségvetés 15 száza-
lékát. • Komárom egyik jelképe, az
Európa szálló technikai okokra hi-
vatkozva előre nem látható időre be-
zárt. • A Szlovák Nemzeti Párt el-
nöke feljelentést tett a főügyészsé-
gen, amiért Dunamocson egy hét-
végi házra magyar lobogót, illetve
egy árpádsávos zászlót tűztek ki,
Ján Slota SNS-elnök bocsánatkérést
követelt a dunamocsi polgármester-
től, mivel azt mondta róla, minden
tette politikailag motivált, még az is,
ha köpköd, és az is, ha vizel. •
Ógyallán a főellenőr-választáskor az
MKP-s képviselők kivonultak az ülés-
ről. • Elhunyt Dobi Géza hegedűta-
nár, a művészeti iskola egykori igaz-
gatója.

Húsvét vasárnapján tömegvereke-
déshez riasztották a rendőrséget Ko-
máromban az egyes lakótelepen,
ahol roma családok összetűzésbe
keveredtek, hét sérültet szállítottak
kórházba. • Huszadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Komáromi Na-
pok. • 150 dolgozójától vált meg a
komáromi hajógyár (SLKB), főként

a termelésben dolgozókat, illetve az
adminisztratív alkalmazottakat érin-
tette az elbocsátás. • Ismeretlen sze-
mélyek rovásírással a következő fel-
iratot festették a Kossuth téri Szent
Rozália templom felújított kerítésére:
„Vissza a magyar feliratot!”. Mint is-
meretes, a templom felújításának so-
rán a munkások lefestették a kupola
alatti dob magyar nyelvű feliratát. •

Több komáromi polgárnál is nagy
felháborodást váltott ki a kórházon
elhelyezett új, intézményt megjelölő
tábla. Arról ugyanis akkor lemaradt
az évekig használt magyar nyelvű
felirat. Majd a média nyomására, és
az Egy Jobb Komáromért Polgári
Társulás hatásos közreműködésére
kicserélték kétnyelvűre a táblát. •
Életének 80. évében elhunyt Bugár
Béla színművész, a Magyar Területi
Színház (MATESZ) alapító tagja, a
Komáromi Jókai Színház örökös
tagja. • A szlovák parlament elfo-
gadta a kisebbségi nyelvek haszná-
latáról szóló törvénymódosítást.

A Nokia komáromi gyárában költ-
ségcsökkentésképp megszüntették
a panelgyártó tevékenységet. • A Jó-
kai Mór Alapiskola idén ünnepelte
55. születésnapját. • Negyvennyol-
cadik alkalommal rendezték meg
a Komáromi Jókai Napokat. • Nagy-
megyeren jelentős károkat okozott a
jégesővel kísért nagy erejű vihar. Az
orkán erejű szél fákat csavart ki, te-
tőket tépett le.

Több civil szervezet figyelmezte-
tett a magyar feliratok hiányára. A
magyarlakta városokban „Hol a ma-
gyar felirat?“ című matricák jelentek
meg üzletek kirakatain, útjelző táb-
lákon, reklámtáblákon. • Másodszor
is megszavazta a szlovák parlament
a kisebbségi nyelvhasználati tör-
vényt. A törvény így Ivan Gašparovič
elnöki vétója ellenére is életbe lé-
pett. • Fél évszázados lett az Eötvös
Utcai Alapiskola. • Egyetemi tanul-
mányaik sikeres befejeztével 302
végzett hallgató vehette át diplomá-
ját a Selye János Egyetem Gazda-
ságtudományi Karán. • A Basternák
László Polgári Társulás kezdemé-
nyezésére emlékművet állítottak
a város egykori polgármesterének.

Átlagos termést takarítottak be
a gazdák: a statisztikai hivatal június
végén tette közzé az idei aratásra
vonatkozó előzetes termésbecslé-
sét, amely szerint az idei betakarítás
során mind a kalászos gabonafélék-
ből, mind pedig a repcéből országos

szinten kedvező hozamokkal szá-
molhatnak. • Huszonöt évi fegyház-
büntetésre ítélte a Specializált Bün-
tetőbíróság Štefan K.-t, aki tavaly jú-
lius 9-én meggyilkolta Basternák
László volt ógyallai polgármestert. •
Demin Viktor és Mário Janča Eu-
rópa- és világbajnokok lettek kajak-
kenuban. • Civilek és az MKP ifjúsági
szervezetének tagjai nyilvánosan
kérvényezték a magyar állampolgár-
ságot, hangsúlyozva, szlovák állam-
polgárságukról viszont nem akarnak
lemondani. Aláírásgyűjtést is indítot-
tak a kettős állampolgárság újbóli le-
hetővé tételéért. • Távozott az élők
sorából a legendás komáromi tanár,
Gáspár Tibor. • Egy 1917-es meleg-
rekord dőlt meg Ógyallán, ahol több
mint 36 fokot mértek.

A Szlovák Alkotmány Napján szer-
vezték meg a „Kettős állampolgár-
ságért szabadon!” komáromi nagy-
gyűlést a felvidéki fiatal civilek a ko-
máromi Klapka téren, amelyen min-
tegy 2000 támogatójuk jelent meg
szinte az egész Felvidékről. • Ma-
gyar nyelvű helységnévtáblát he-
lyeztek ki Gútán, amely csak rövid
ideig volt rendeltetési helyén. • Hat
hónapja folyik a huzavona a Com-
Média Kft. új ügyvezetőjének meg-
választása körül, és az ügynek még
nem lett vége mivel nem sikerült
döntést hozni, így maradt a régi-új
vezető, Pék Zoltán. • Hosszú idő
után visszakerült Komárom Város tu-
lajdonába az egykori Poliklinika épü-
lete.

A komáromi kórházban ünnepé-
lyesen is átadták az egynapos
egészségügyi ellátást biztosító rész-
leget. • Iveta Radičová kormánya idő-
nap előtt befejezte tevékenységét,
koalíciós partnerének, a Szabadság
és Szolidaritás Pártjának köszönhe-
tően. • Sikeresen zárult az október
14 és 16 közt megszervezett 72 óra
kompromisszumok nélkül, valamint
az öregvár takarítása elnevezésű ak-
ció. • Ülésezett a Híd Országos Vá-
lasztmánya Pozsonyban, a találko-
zón megnevezték a választási kam-
pány prioritásait is. Az MKP-val biz-
tosan nem lesz közös lista és az
OKS képviselőivel sem tudtak meg-
egyezni. • A komáromi hajógyárban
újból csökkent a dolgozók száma .

A komáromiak még mindig nem
kapták meg az élelmiszersegélyt. •

A hetényi önkormányzat nem hagyta
jóvá a községben működő vegyi
üzem gyárának bővítését, amely el-
len aláírásgyűjtéssel is tiltakoztak. •
Erdélyi Margit lett a Selye János
Egyetem Tanárképző Karának új dé-
kánja. • Boldoghy Olivér, az Egy
Jobb Komáromért aktivistája, szí-
nész és vállalkozó megkapta a ma-
gyar állampolgárságot és elveszí-
tette a szlovákot. • Esterházy János
domborművet avattak Komárom bel-
városában. • Nemesócsa polgár-
mestere, Komjáti László elveszítette
polgármesteri mandátumát.

Szénássy Zoltán, a komáromi gim-
názium nyugalmazott tanára, író,
helytörténész és lokálpatrióta élet-
ének 86. évében, rövid ideig tartó, de
súlyos betegség után 2011. novem-
ber 28-án hunyt el. • Hetekig tartotta
lázban a közvéleményt az orvosok
szakszervezete által meghirdetett or-
vos-sztrájk. A komáromi kórházban
31 orvos adta be felmondását, de
december 1-jén egy kivételével .min-
denkivel új munkaszerződést kötöt-
tek. • Banai Tóth Pál dunamocsi pol-
gármester pert nyert Ján Slotával
szemben. • Új cég települt a dél-ko-
máromi ipari parkba. • A komáromi
testület utolsó ülésén elfogadták
a 2012-es költségvetést, ami több
mint 18 millió eurós téttelel számol.
A képviselők megszavazták a 700
ezer eurós áthidaló hitelt. Anton Ma-
rek polgármester levélben fordult Si-
mon Zsolt mezőgazdasági és régió-
fejlesztési miniszterhez, hogy kérvé-
nyezze a Munka Utcai Alapiskola fel-
újításására megszabott időpont
meghosszabítását. • Bél Mátyás, Er-
zsébet kiályné és Esterházy János
bronz szobraival gazdagodott az Eu-
rópa udvar. • A Nokia bejelentette: ja-
nuártól csökkenti a műszakok szá-
mát. • Bátorkeszin a választópolgá-
rok népszavazást kezdeményeztek
a polgármestrer, Sipos József funk-
ciójából való eltálolítása, illetve meg-
erősítése érdekében.

Február

Március
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Május

Július

Október
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AFeszty-hét keretében
emlékeztek meg ar-
ról, hogy öt évvel ez-

előtt a város magyar tany-
nyelvű alapiskolája hivata-
losan is felvette Feszty Ár-
pád nevét. A Magyar Tany-
nyelvű Alapiskola és
Óvoda igazgatósága ebből
az alkalomból egész héten
át tartó rendezvénysoro-
zatot szervezett.

Hétfőn a program keretén
belül volt beszélgetés Hor-
nák Otília grafológussal és
Vitéz Nagy János fafaragó
kiállításának megnyitójára is
sor került. Kedden Gál Ta-
más előadóművész műso-
rát tekinthették meg az ér-
deklődők. Utána „Tájak, vá-
rosok, Fesztyek” címmel a
rajzkiállítás megnyitója zaj-
lott. Szerdán „Feszty és
szülőföldje” címmel művelt-
ségi vetélkedőre került sor,
majd sportdélután követke-
zett a testvériskolával. Szer-
dán került sor az V. Feszty
műveltségi vetélkedőre.
Csütörtökön Feszty Cup
címmel kosárlabda tornát
szerveztek. Pénteken zajlott
a Feszty-hét záróünnepé-
lye, amelyen megjelent
a dél-komáromi Feszty Ár-
pád Általános Iskola kül-
döttsége Horváth Árpád
igazgató vezetésével, Szi-
geti László egykori oktatási
miniszter, Zemko Margit,
Ógyalla polgármestere, a
városban működő oktatási
intézmények képviselői, a
Közös Iskolaügyi Hivatal ré-
széről Kocskovics Gabriella
és Csízi Feszty Zsuzsa, a
Feszty család képviselője.

Az ünnepi beszédek után
átadták a Feszty-díjakat. Az
iskola igazgatóságától az
idei év eredményei alapján
a következő tanulók kapták a
díjat:

Alsó tagozatosok kategó-
riában Kovács Ádámnak ítél-

ték a díjat, aki sikeresen be-
kapcsolódott a Tompa Mi-
hály szavalóversenybe és az
Ismerd meg a szlovák nyel-
vet elnevezésű versenybe is.
A társadalomtudományok
kategóriában Jókai Lilla ka-
pott elismerést, aki eredmé-
nyes résztvevője a Tompa
Mihály szavalóversenynek, a
Tudok és a Kincskeresők di-
ákversenynek, a Simonyi he-
lyesírási és a Szép magyar
beszéd versenyeknek. Tagja
a Bellő néptánccsoportnak.
Feszty-díjat első alkalommal
ítélték oda kollektívának,
mégpedig a művészetek ka-
tegóriában a Bellő Konkoly
Thege gyermeknéptánc cso-
portnak, amely jelenleg öt-
ven tanulóval dolgozik, két
csoportban. Feszty-díjas és
az Év tanulója címet 2011-

ben Markuss Gabriella 9.
osztályos tanuló érdemelte
ki. Gabika sikeres népdal-
énekes, szavaló, néptáncos,
aki az iskola hírnevének
öregbítéséhez nagyban hoz-
zájárult ebben az évben. Az
Ismerd meg a szlovák nyel-
vet verseny országos döntő-
jének győztese. Az „Év pe-
dagógusa” Éles Éva óvónő
lett. Harmincéves pályafu-
tása alatt szeretettel nevel-
gette a magyar óvodáskorú
gyerekeket.

Az elismerő oklevelek át-
adását követően az ünnep-
ség a Bellő néptánccsoport
fellépésével zárult, majd a
vendégek megtekintették az
iskola tanulóinak alkotásai-
ból készült rajzkiállítást és a
Feszty emlékszobát.

Miriák Ferenc

Ógyalla

Nagyszabású rendezvény
Feszty tiszteletére
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Ünnepélyesen átadták
a felújított iskolát

Az önkormányzat 2009 januárjában nyújtott be pályázatot az
Európai Fejlesztési Alaphoz a városban működő iskolák

bővítésére és felújítására.
A Konkoly-Thege téri Alapiskola épületének felújításának és hő-

szigetelésének összköltsége 1 023 344,60 euró, ebből a nem visz-
szatérítendő összeg 972 177,43 euró. A munkálatokat 2010 júniusá-
ban kezdték. A projekt tartalmazta a tetőszerkezet, az ablakok, ajtók
és a fűtési rendszer cseréjét, az épület külső hőszigetelését, két szá-
mítógépes tanterem kialakítását és felszerelését. A projekt az uniós
pályázatokból valósul meg, a városnak mindössze 5 százalékos ön-
részt kellett biztosítania. Az ünnepélyes átadáson megjelent Zemko
Margit polgármester, továbbá a város alpolgármestere, főellenőre,
képviselői, a kivitelező vállalat képviselője és a projekt tervezője.

Mgr. Marta Kováčová igazgatónő köszöntőjében elmondta: a 88
éves iskola épületére már ráfért a felújítás. A kivitelező munkáját di-
cséri, hogy a munkálatok nem zavarták a tanítási folyamatot.

A szalag ünnepélyes átvágását követően és az iskola mellett mű-
ködő Rosnička folklórcsoport rövid kultúrműsora után a megjelent
vendégek megtekintették a felújított iskolát. (miriák)

Ógyalla

Megvan a donor, márciusban műtét!

Az orvosok viszonylag kis száza-
léka ismeri a betegségre jellemző tü-
netegyüttest. A betegségben szen-
vedő gyereknél három-ötéves koruk-
tól visszafejlődik a gerincvelő. Gyak-
ran előfordul, hogy a fehérvérsejt,
vörösvértest nem megfelelő mennyi-
ségben termelődik. A gyerekek en-
nek következtében sápadtak, kisebb
fizikai megerőltetéstől is hamar elfá-
radnak. Egyéb tünetek lehetnek:
gyakori megfertőződés, nagyobb ki-
terjedésű kék foltok, orr- és fogíny-
vérzés. A legnagyobb veszélyt a tü-
dőgyulladás illetve az agyvérzés je-
lenti. Mindezen tünetek elkerülésé-
hez elengedhetetlen a gyakori vér-
képellenőrzés és a szakszerű
antibiotikus kezelés. Lehetőség van
csontvelő-átültetésre, mely idegen
donor esetén 60-70 %-ban sikeres,
testvértől kapott gerincvelő esetén
80-90%. Azon betegek, akiknél si-
keres volt az átültetés, helyreállt a

vérképzés, de a sejt javító mecha-
nizmusa továbbra sem működik
megfelelően.

A Nagykeszin élő nyolcéves Czita
Fanny is ebben a rendkívül ritka ge-
netikai betegségben szenved, ami a
csontvelő lassú elhalásával jár. Szlo-
vákiában mindössze három ilyen
esetet regisztráltak. Fannynak a be-
tegségéből kifolyólag nagyon óva-
tosnak kell lennie, mert egy apró kar-
colás is életveszélybe sodorhatja őt.

Nemrég meglátogattuk a Czita
családot, hogy az olvasók is jobban
megismerhessék őket. Kiváncsis-
kodó kérdéseinkre Fanny édes-
anyja, Angéla asszony válaszolt.
Megkértük, mesélje el röviden az el-
múlt két és fél év történéseit.

Az édesanya pozitív beállítottságú,
így a vidámabb dolgokkal kezdte a
beszélgetést. „Fanny 2004 február
10-én született. Nagyon eleven kis-
lány volt. Minden érdekelte, mindent
ki szeretett volna próbálni. Pici korá-
tól imádja az állatokat, háromévesen
eldöntötte, hogy állatorvos lesz, és
még most, majdnem nyolcévesen is
tartja magát az elhatározásához.
Rendszeres látogatói voltunk az ál-
latkerteknek, otthon is 3 kutyát, 5
macskát, tengerimalacot, békát és
hörcsögöket tartottunk. Sajnos, most
már a fertőzések miatt korlátoznunk
kell az állatbarátait, ezt viszonylag
nehezen viseli. Nehezen barátkozik,
viszont akit megkedvel, azzal igazi
barátokká válnak. Iskolás barátnőit
nagyon szereti, ugyanúgy, ahogy az
iskolát is. Jól tanul, ami reméljük
megmarad, mert elég hosszú ideig
fog itthon tanulni.

A betegsége miatt sajnos korlá-
tozva vagyunk, nyilvános helyekre

nem nagyon mehetünk a fertőzések
miatt, ugyanúgy nyáron nem mehet
nyilvános fürdőhelyekre, strandokra.
Legtöbb időt otthoni környezetben
töltünk, sokat társasjátékozunk, ol-
vasunk, gyurmázunk, kézimunká-
zunk – mesélte az édesanya.

Arra a kérdésre, hogy mikor derült
fény Fanny betegségére, ezt mondta:
„Hat és féléves korában kezdődött
az egész, de mi úgy gondoljuk, és
ebben meg is erősítettek bennünket,
ezt a betegséget Fanny már a szüle-
tése pillanatától hordozta. Hatévesen
menetrendszerűvé váltak nála az orr-
vérzések, de ezek nem olyan általá-
nos, megszokott gyerek-orrvérzések
voltak. Több esetben ömlött a vér az
orrából. Az egyik ilyen alkalommal,
amikor már hosszabb ideje nem állt
el az orrvérzése, kórházba mentünk.
Ott megnézték a vérképét, és ekkor
szembesültünk, azzal, hogy itt igazán
komoly a baj, amikor is már nem en-
gedtek haza, bent fogták Fannykát.
Innentől kezdődött az egész harc.
Nagyon nehéz erről beszélni, sok ál-
matlan éjszaka, állandó rettegés kö-
zepette éltünk, és ez nyilvánvalóan
minket is megviselt, de végig kell csi-
nálni, mindaddig, amíg egy kis szikra
remény van.

De nem akarok panaszkodni, min-
dig előre kell tekinteni, bízni abban,
hogy Fanny meggyógyul, és mi hisz-
szük, hogy meggyógyul. Ez éltet
bennünket. Van egy donorunk, tehát
az év elején jó esély van rá, hogy
megtörténik a csontvelőátültetés.
Nagyon bízunk benne. Borzasztóan
nehéz évek vannak mögöttünk, de
sajnos sokkal nehezebb időszak áll
még előttünk. Egy ilyen probléma
megviseli az egész családot sajnos
minden téren. Nehéz, mert szeret-
nénk, hogy a lányunk minél keve-
sebbet érzékeljen mindenből, sze-
retnénk, hogy ő azért a körülmé-
nyekhez képest gondtalanul éljen.
Anyagilag is nehéz, mert én sajnos
dolgozni nem tudok. Az állandó el-
lenőrzések, kórházban eltöltött órák
megviselik a családi kasszát – fe-
jezte be a kislány édesanyja.

Tehát a sok rossz között akad jó is.
Van donor, ahogy az édesanya el-
mondta. Márciusban műtét vár
Fannyra, és most ez a legfontosabb.
Mi egyet ígérhetünk. A DELTA min-
denképpen nyomon követi a Fanny-
val történt eseményeket, így első
kézből tájékoztatjuk majd az olvasó-
kat.

pint

Nagykeszi

AFanconi-anémia egy nagyon ritka öröklődő betegség, ami gyerek-
nél és felnőttnél is diagnosztizálható. A betegség nevét a svájci

gyermekgyógyászról, Guido Fanconiról kapta. Ez a betegség csak ak-
kor öröklődik, ha mindkét szülő ugyanazt az alcsoporthoz tartozó gén-
hibát hordozza. Ha ez a feltétel teljesül, még akkor is „csak” huszonöt
százalék az esélye, hogy az utód beteg lesz. Az esetek nagy többsé-
gében a szülők csak utólag értesülnek a génhibájukról, amikor gyere-
keiknél kimutatják a betegséget, melynek előfordulási gyakorisága
egymillió születésre nézve öt-tíz diagnosztizált Fanconi-anémia.

Ünnepi ajándékkosár
Akultúrház vezetője egy kul-

túrműsort szervezett az ér-
deklődőknek, hogy így kö-
szöntsék a karácsonyi ünne-
peket és fogadják az új évet. A
műsorban felléptek a párkányi
és a komáromi Zeneiskola nö-
vendékei, a helyi oktatási in-
tézmények tanulói, ifjú tehet-
ségek Karváról, Dunaradvány-
ból, Madarról. Természetesen
a községben élő tehetségek
sem hiányozhattak, köztük a
Karátsony Imre Kórus.

Miriák Ferenc

Bátorkeszi

3m3-es, 5 m3-es
és 8m3-es konténerek

közületeknek
ésmagánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

NAKOR, s.r.o., tel.: 0917 430 667

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder,
homok szállítása

• Ipari hulladékok

Éppen csak kihever-
tük a karácsonyi és szil-
veszteri ünneplés fára-
dalmait, máris itt van a
vízkereszt, kezdődik a
báli szezon. A hagyomá-
nyok szerint a mulatsá-
gok végén a telet is el-
űzzük, virágvasárnapon
pedig már a tavasz kö-
zeledtét ünnepeljük.

Vízkereszt a „karácso-
nyi tizenketted“ (12 napos
ünnep) zárónapja. Innen
az ünnep angol neve:
„Twelfthday, Tizenkettedik
nap“. A 354 napos holdév
és a napév közt kereken
12 nap a különbség, s az
évkezdéskor beiktatott
pótnapok - a naptár más
pontjain is találkozhatunk
ilyenekkel - a különbséget
voltak hivatottak eltüntetni
Európa naptáraiban.

Január 6. a vízkereszt,
illetve a háromkirályok ün-
nepe. Általában ilyenkor
szokták a karácsonyfákat
is lebontani.

Vízkereszt a karácsonyi
ünnepkör zárása és egyút-
tal a farsangi időszak kez-
dete is. Az egyik legré-
gebbi egyházi ünnep, a 4.
századig Jézus születés-
napját és az évkezdetet is
ezen a napon ünnepelték.
Az egyház ezen a napon
két fontos eseményre is
emlékezik. Egyrészt a há-
romkirályokra (a nyugati
egyház), más néven nap-
keleti bölcsekre. Ők, vagy-
is Gáspár, Menyhért és
Boldizsár a Jézus születé-
sekor megjelent betlehemi
csillagot követve, uralko-
dójuknak kijáró tisztelettel
hódoltak a Betlehemben
született gyermek és édes-
anyja, Mária előtt. Más-
részt Jézus megkeresztel-
kedését is ekkor ünnepel-
jünk. E naptól kezdve
szenteli a vizet a keleti
egyház, a középkortól pe-

dig a nyugati egyház is. A
víz megkereszteléséből
(megszenteléséből) ered a
magyar vízkereszt elneve-
zés. A liturgikus vízszen-
telést vízkereszt vigíliáján
végezték a templomban,
de haza is hordták meg-
hinteni vele a házat a go-
nosz szellemek ellen.
Ezen kívül hittek gyógyító
hatásában, mely minden-
féle betegségre jó volt, de
használták a mezőgazda-
ság és az állattenyésztés
területein is. A víz és töm-
jén szenteléséből alakult
ki a házszentelés.

Ezen a napon volt a
házszentelés, és ilyenkor
írták fel a három napkeleti
király nevének kezdőbetű-
jét (G + M + B) és az ese-
dékes évszámot az ajtóra.
A XVI. század óta doku-
mentált szokás a csillago-
zás és a csillagének ének-
lése. Egyes vidékeken a
mai napig is járnak a gyer-
mekek a háromkirályok
képében köszönteni.Víz-
kereszt napjának népszo-
kásai a templomban meg-

szentelt vízhez kötődnek.
Az ország több területén
a házigazda üvegben ha-
zavitte a megszentelt vi-
zet, a ház apraja-nagyja
kortyolt belőle, hogy meg-
óvja őket a torokfájástól.
Megszentelték vele a há-
zat, az ólakat. Öntöttek a
kútba, hogy a víz meg ne
romoljon. A szentelt víz az
embert születésétől halá-
láig kísérte: ebből a vízből
hintettek a bölcsőre, a
menyasszony koszorú-
jára, a halott koporsójára.
Januártól januárig a vizet
üvegben vagy nagy kor-
sóban tartották, s ami
megmaradt a következő
vízkeresztre, azt a kútba
öntötték.

Vízkereszt a karácsonyi
ünnepkör utolsó napja. Eh-
hez a naphoz kapcsolódik
a következő időjóslás: „Ha
Vízkeresztkor megcsillan a
víz a kerékvágásban, nem
lesz hosszú a tél.“ vízke-
reszt napja utat nyit a sok
vidámsággal, muzsikával
járó farsang időszakának
is. (miriák)

Vízkereszt hozza el
a farsang kezdetét

Mi vár minket 2012-ben? A sportrajongók nagy örömére idén rendezik meg az
olimpiai játékokat, a csehek és a lengyelek bevezethetik az eurót, véget ér az Eu-
rópai Unió hétéves tervezési időszaka, és lejár a Kyotó-i Egyezmény.

Március 10 – Előrehozott parlamenti választások Szlovákiában. Május 12 – A
2012-es világkiállítást a dél-koreai Yeosuban rendezik meg. Május 26 – Az 57. Eu-
rovíziós Dalverseny döntője Bakuban. A csarnok a Kaszpi-tengerben lesz meg-
építve. Május 20 – Gyűrűs napfogyatkozás Ázsia, a Csendes-óceán és Észak-Ame-
rika felett. Június 5-6 – A Vénusz átvonulása a Nap előtt (a ritka jelenség csak rész-
ben figyelhető meg régiónkból). Július 27-augusztus 12 – A londoni 2012. évi nyári
olimpiai játékok. November 6 – Elnökválasztás az Egyesült Államokban. November
13 – Teljes napfogyatkozás Ausztrália, Új-Zéland, a Csendes-óceán déli része és Dél-
Amerika déli része felett. December 21 – A jelen időszámítás véget ér a maja nap-
tár szerint, és egy új ciklus kezdődik. -ga-

2012 eseményei röviden
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Idén is lesz Kihívás Napja

Afalu történetében
először tavaly ren-
dezték meg a Kihí-

vás Napja ügyességi játé-
kos vetélkedőt. Az akkor
nagy sikert aratott verse-
nyen felbuzdulva úgy dön-
töttek, idén újra elindítják
ezt a versenysorozatot, de
némi kiigazításokat, illetve
változtatásokat alkalmaz-
nak a játékban. 

A január közepén kezdődő
eseményen négy falu: a Du-
naszerdahelyi járásbeli
Ekecs, valamint a Komáromi
járásbeli Gellér, Lakszakállas
és Szilas jelezte részvételi
szándékát. A tervekről és a
verseny lebonyolításáról Tóth
Péter polgármestert, a ver-
senysorozat ötletgazdáját
kérdeztük. „Csakúgy mint ta-
valy, most is négy falu kap-
csolódik be a versenysoro-
zatba - azért mondom, hogy
versenysorozatba, mert a ta-
valyihoz képest nem egy, ha-
nem több helyszínen rendez-
zük meg a Kihívás Napját.
Így január 21-én Ekecsen in-
dul a sorozat, majd január
28-án Gelléren, február 11-
én Lakszakállason folytatódik
és végül a mindent eldöntő
döntő Szilason lesz március
10-én. A 2011-es vetélkedő-
höz képest több helyen újí-
tottunk. Így minden település
új, még eddig nem látott
ügyességi játékokat szervez.
Ezáltal minden találkozó igazi
kihívás lesz, hisz olyan ele-
mekkel találkozhatnak majd
a versenyzők, amire nem tud-
nak felkészülni. A csapatok 6

versenyzőből és egy irányító-
ból állnak. Természetesen
minden település rendelkezik
egy főszervezővel is, így
Ekecsen Sebő Krisztina, Gel-
léren Kovács Adél, Laksza-
kállason Tallósi Tímea, Szila-
son pedig Bergendi Raffai
Zita koordinálja majd a csa-
patokat. A Kihívás Napja
azért jött létre, hogy össze-
hozzuk a települések fiatal-
jait, ezáltal barátságok ala-
kuljanak ki, s nem utolsósor-
ban ezzel a téli időszakban
mozgási lehetőséget is biz-
tosítunk.

A tavalyi hagyományos
versenyszámok közül a fu-
tás sílécen, a labdavezetés,
az útépítés, a békatalpas fu-
tás, a hernyómászás, a bow-
ling és a palacsintaevésen
számain kívül több új elem is
részét képezi majd a 2012-
es Kihívás Napja versenyso-
rozatnak. A négy héten át
tartó viadalon a csapatok
ügyességüket és tudásukat
prezentálják. A Kihívás négy
csapata hétről hétre vizsgá-
zik lelkesedésből, összefo-
gásból és kitartásból” –
mondta Tóth Péter, Szilas
község polgármestere.

Kép és szöveg: -pint-

Szilas

Vannak jelentős pilla-
natok, amelyek tar-
tósan megmaradnak

emlékezetünkben. Minden
egyes házassági évforduló
ünnep, de mégis van köz-
tük néhány nevezetes, kie-
melt jubileum, kerek évfor-
duló. Ez alkalom arra,
hogy köszönetet mond-
junk egymásnak az együtt
töltött szép napokért. 

A község önkormányzata
és kulturális bizottsága eb-

ben az évben is meghívta az
ötven és huszonöt évvel ez-
előtt házasságot kötött lako-
sokat, hogy egy kis ajándék,
virág,ünnepi ebéd mellett az
ünnepeltek feleleveníthes-
sék a régi emlékeiket, élmé-
nyeiket. 

A kultúrműsort követően a
község alpolgármestere be-
mutatta a megjelent házas-
társakat: Czékus Albertet és
Édes Máriát, Ondrej Lovászt
és Mária Tomaščinovát, akik

50 éve, Kántor Ernőt és Csi-
csó Emmát, Édes Sándort
és Horváth Máriát, Ryšavy
Zoltánt és Szuri Gizellát,
Szuri Dezsőt és Édes Ró-
zsát, Laczkovics Ernőt és
Kun Ildikót, Szűcs Vincét és
Szabó Annát, ők 25 éve kö-
töttek házasságot. 

Az ünnepeltek a község
emlékkönyvében aláírásuk-
kal ismét megerősítették há-
zasságukat, hűségüket.

(miriák)

Madar

Huszonöt- és ötvenéves házassági évfordulók

Jubilánsok köszöntése
Meghitt eseményre

került sor a helyi
kul túrházban. Var -

ga Ervin polgármester és
az  önkormányzat egy szál
szegfűvel és ajándékkal
köszöntötte az idén jubi-
láló nyugdíjasokat. 

A helyi óvodák és alapis-
kolák tanulói színes műsor-
ral kedveskedtek a közel
kétszáz megjelentnek, ö-
röm könnyeket csalogatva
a nagymamák, nagypapák
szemébe. A polgármester
beszédében kihangsúlyoz-
ta, hogy az élet minden
perce olyan értékes, mint a
gyémánt. Az ember fiatalon
még nyugtalanul keresi az
újabbnál újabb kihívásokat,

idős korban már az össze-
gezés történik, már szelí-
dül a zord erő, megnyug-
szik a lázadó szív. Vissza-
gondolva a hajdanvolt na-
pokra, a régi szép időkre, a
múlt szép emlékei után ku-
tatva újra átélhetik fiatalsá-
gukat. Ez a visszatekintés
olykor képes elsimítani a
ráncokat, tartalmassá és
örömtelivé tenni a minden-
napokat. 

Ezt követően meghallgat-
ták Ady Endre Karácsonyi
rege c. versét, majd az ízle-
tes gulyás és az ünnepeltek
által készített finomságok
mellett,  hangulatos zene kí-
séretében a szórakozásé
volt a főszerep. 

(miriák)

Marcelháza

Tizenhárom új csapat nevezett be
ATAT tovább folytatódik. Idén még

nagyobb elszántsággal, lelkese-
déssel, szervezéssel és még több

településsel. Bátran állíthatjuk: a tehet-
ségkutató verseny régiónkban is jelen-
ség lett, főleg ott, ahol a versenyző köz-
ségek is érintettek voltak a sorozatban.

Tehát idén újra lesz TAT, és már lehet ké-
szülődni a vetélkedésre, a szurkolásra, a ra-
jongói táborok kialakítására, ugyanis a ko-
máromi járásban  a tavalyi két községhez
(Keszegfalva, Madar) ez évben további négy
település (Lakszakállas, Csicsó, Szentpéter
és Perbete) csatlakozott. Természetesen
más járásokban is felfigyeltek a TAT-ra, így a
Dunaszerdahelyi és a Lévai járásban, ahol
külön csoportok indulnak el bemondó és
énekes kategóriákban. 

Az év elején megkerestük Kiss Györgyöt,
a Coolclub elnökét, a TAT ötletgazdáját, tá-

jékoztasson bennünket az idei tervekről, ese-
ményekről. Így kezdte mondanivalóját: „A
madari utolsó forduló után elindult egy ko-
moly érdeklődés a tehetségkutató iránt. Rö-
vid idő alatt közel 30 település keresett meg
bennünket, azzal a céllal, hogy szívesen
részt vennének a 2012-es megmérettetés-
ben. El kell, hogy mondjam: még Rozsnyó és
Losonc is érdeklődött, de sajnos őket nem
tudtuk csoportosítani, elsősorban a nagy tá-
volság miatt. A jelenlegi kapacitásunk nem
engedi meg, hogy távolabbi községekben
gondolkodjunk, amit egyébként nagyon saj-
nálunk. Szóval, ahogy elindultak a tárgyalá-
sok, egyeztetések, különböző nehézségek
merültek fel szervezésileg, így jónéhány te-
lepülés visszalépett. Mára ez a szám 19-nél
tart, ami úgy néz ki fix szám lesz. 13 új cso-
port és a régi hat.

A 2012-es év új koncepciókkal is indul. Így
négy csoportra osztottuk fel a tehetségkutató
versenyt. Az első csoportban a tavalyi ver-
seny települései (Keszegfalva, Madar, Ve-
zekény, Ipolyszakállos, Feketenyék, Tallós)
vesznek részt, a másodikban a Komáromi já-
rás csapatai (Lakszakállas, Csicsó, Perbete,
Szentpéter), a harmadikban a Lévai járás
(Déménd, Ipolyvisk, Nagytúr, Tesmag), míg
a negyedikben a Dunaszerdahelyi járás csa-
patai (Hodos, Padány, Baka, Lég, Vásárút)
mérik össze tudásukat. 

A komáromi csoport január 21-én kezd
Lakszakállason, ezután január 28-án Csi-
csón, február 11-én Perbetén és végül feb-
ruár 18-án Szentpéteren találkoznak a ver-
senyzők. A csapatok gálaműsorára február
25-én Gútán kerül sor – fejezte be tájékoz-
tatását Kiss György, a CoolClub elnöke.

Kép és szöveg: -pint-

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KoMplEx MEgoldÁS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • nem kérünk balesetbiztosítást. 
a gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

• Minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • a törlesztés ideje az ügyfél 

döntése szerint 6-72 hónap • akontáció már 20 %-tól 
• a kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe 

• a hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Luxemburg grófja 
másodszor
A10 éve alakult Teát-

rum színházi polgári
társulás ismét egy

nagyszabású produkcióval
kedveskedett a nézőknek.
Egy hónapon belül Komá-
romban már másodszor
adta elő Lehár Ferenc: Lu-
xemburg grófja című há-
rom felvonásos nagyope-
rettjét a Matica slovenská
színháztermében. 

A budapesti, a győri és a
komáromi énekesekből és
színművészekből álló csapat
remek szórakozást biztosított
az igényes színházlátogatók-
nak. Felcsendültek a jól is-
mert fülbemászó dallamok. A
közönség olyan slágereket
hallhatott, mint a Szívem sze-
ret, a Gimbelem, gombolom,
a Várj, várj szép délibáb, vagy
a Gyerünk tubicám. A Teát-
rum művészei nagyot alkot-
tak. Ez a minden tekintetben
igényes produkció méltán
nyerte el a közönség tetszé-
sét, akik az előadás végén
felállva tapsolták meg a felejt-
hetetlen estét nyújtó énekesi
és színészi teljesítményeket.

A produkciót 15 tagú nagyze-
nekar kísérte, Medveczky
Szabolcs vezényletével. A ko-
reográfus Brandl Ferenc volt.

A rendkívül látványos operet-
tet Dráfi Mátyás, Jászai Mari-
díjas érdemes művész ren-
dezte. pint

Meseíró pályázat már másodízben

Nyitra Megye Önkormányzata és a
komáromi Szinnyei József Könyv-
tár még november elején hirdette

meg meseíró pályázatát, mely a Régi idők
karácsonya címet kapta. Ennek apropó-
jaként az  elmúlt év végén a könyvtárban
tartották meg a pályázatra beérkezett mű-
vek értékelését egy kedves kis kultúrmű-
sor keretén belül. 

Mint ahogy Jenei Gabriellától, a pályázat
szervezőjétől megtudtuk, sok pályamű ér-
kezett, melyek az előző évek munkáihoz ké-

pest jóval magasabb színvonalon készültek.
A meséket és a hozzájuk tartozó rajzokat az
alapiskolások 4.-5. osztályos tanulói alkották.
A benevezett versenyzők csaknem mind-
egyike kapott díjat. Érdekesség, hogy a pá-
lyázat két első díja a Jókai Mór Alapiskola ta-
nulóinak munkái közül került ki. Így Cser-
mák Eszter és Pavlus Lilla meséit olvasta fel
az ímelyi Ágh Erika profi mesemondó. A kul-
túrműsort az ugyancsak ímelyi Kis Szikes
gyermek citerazenekar fülbemászó dallamai
tették még színesebbé.

Kép és szöveg: -pint-

Komárom
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Boldog, 
sikeres új évet

kívánunk!

ingyenes 
apróhirdetési szelvény

Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, 
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztő-
ségünk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15.00.

�
Mészáros Tamás a siker útján
Az énekes neve isme-

rősen cseng a régi-
ónkban. Ez főleg

Gúta városára értendő,
ugyan is Tamás itt lépett fel
a legtöbbször. 

Pályafutása 2004-ben kez-
dődött, amikor is az orszá-
gos Ki Mit Tud-ot megnyerte,
egy év múlva ő játszotta Ist-
vánt az István, a király musi-
calban, majd következett a
Gútai Líra sikere, ahol a
szakmai zsűri alapján ezüst
lírát szerzett, a közönség ál-
tal pedig a legjobb énekes-
nek járó díjat kapta. A zenés
színpadok országos feszti-
válján a legjobb musicaléne-
kesnek járó díjjal jutalmaz-
ták. Közben játszott a Kő-
műves Kelemenben, a Kép-

zelt riportban, a János vitéz-
ben, a Hippolit, a lakájban.
Részt vett a Próbán, illetve
az 56 csepp vér musicalban,
legutóbb pedig a Kiss Pén-
tek József rendezte Prima-
donnában mutatta meg kivé-
teles tehetségét. Persze,
hogy kerek legyen a törté-
net, idén benevezett a TAT
tehetségkutató versenyébe
is, az énekesek kategóriá-
jába, melyet végül meg is
nyert. 

Nemrég felkerestük egy
rövid beszélgetésre. Arra
voltunk kíváncsiak, hogyan
élte meg a TAT rendezvény-
sorozatát: „El kell, hogy
mondjam, imádom az új ki-
hívásokat, nos számomra a
TAT egy ilyen megmérette-

tés volt. Szerintem a szer-
vezőkön kívül senki sem
tudta mi lesz belőle, de lát-
tam benne fantáziát. Lead-
tam a kért számokat, és ké-
szültem a versenyre. A jó
hangulat meghatározója volt
az egyes fordulók esemé-
nyeinek és sikereinek. Ba-
rátságok szövődtek, egy-
mást jobban megismertük,
s ez mind a TAT-nak kö-
szönhető. Talán furcsán
hangzik, de egy nagy család
lettünk. Bátran kijelenthe-
tem, a tehetségkutató az
életem egyik meghatározó
eseményévé vált. 

Arra a kérdésre, hogyan
látta az esélyeket, Tamás
ezt mondta: „Nem hiszem,
hogy bárki a versenyzők kö-

zül azzal foglalkozott volna,
főleg, az elején ki nyeri az
énekesek versenyét. Szerin-
tem mindenki el volt foglalva
a dalok prezentálásával, a
hétről hétre való felkészü-
léssel. Lehet, ahogy közele-
dett a sorozat vége, már fel-
merültek tippek a végső he-
lyezéseket illetően, de én
még most is azt mondom, itt
mindenki nyertes volt. Ter-
mészetesen örültem a győ-
zelemnek, de semmiképpen
sem érzem magam többnek,
mint a versenyzőtársaim. 

És hogy mik a tervei a jö-
vőre nézve? „A TAT-os fel-
lépések mellett szeretném,
ha továbbra is haladna a
Tamás és jampeccsajok
formáció, illetve március-

ban lesz egy tíz napos
turné Tarics Péterrel Né-
metországban és Belgium-
ban a Külhoni Magyarok
szervezésében – mondta
Mészáros Tamás, a TAT fi-
atal győztese.

Kép és szöveg: -pint-

Vasadi küldöttség Marcelházán
Vasad község Magyarországon, Pest

megye középső részén, a Közép-Ma-
gyarországi Régióban, a Duna-Tisza közti
hátság északi részén helyezkedik el. A kö-
zelmúltban egy népes küldöttség – 120
személy – látogatott járásunk második
legnagyobb községébe.

Kétszázötvenöt év után mindkét település
vezetői úgy érezték, a gyökereket megkeresve
közelebbről is illenék megismerkedni. Ennek
ékes bizonyítékaként a vasadiak meghívták
a marcelháziakat a falunapi ünnepségre. Ezek
után került sor a marcelházi találkozóra. 

A vendégek népes csoportját elsőként
a helyi öregfiúk fogadták, majd a találkozó
a református templomban folytatódott, ahol
közös szentmisén vettek részt. Az iskola
ebédlőjében elfogyasztott ebédet követően
megnézték az oktatási intézményeket, majd
a marcelházi temetőben megkoszorúzták
a kopjafát és megkeresték leszármazotjaik
síremlékét. Ezek után került sor a helyi és
a vasadi öregfiúk labdarúgó-mérkőzésére,
a helyi óvodások és alapiskolások pedig kul-
túrműsorral kedveskedtek a vendégeknek.

Miriák Ferenc

„Elmúltak az évek, hetvenhétéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Január 7-én ünnepli 
77. születésnapját 

Boncz Teréz Őrsújfalun.

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál és jó egészséget kíván:
férje, lánya, Zoli.

Január 4-én ünnepli 
15. születésnapját

Vasmera Brigitta 
Csicsón.

Szívből gratulálnak: 
szülei, testvére, sógornője,
Moncsi és a kis Csabika.

December 18-én ünnepelte
9. születésnapját 

Sárközi Alexandra 
Izsán. 

E szép ünnep 
alkalmából sok erőt,

egészséget kíván anya,
apa, kistestvére Teodor,

a nagymama.
A jókívánságokhoz csat-

lakozik a Pepo család.

Január 3-án ünnepli születésnapját 
a legdrágább édesanya, 

Péli Irén Marcelházán.

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“

Január 4-én ünnepli 
3. születésnapját 

Vida Peti Szentpéteren.
E szép ünnep alkalmából szívből
gratulál: anya, apa és
mindazok, akik szeretnek
Téged.

„Eltelt egy újabb év, s immár hároméves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánunk mi ennél szebbet,
Csak nagyon sok boldog, ilyen szép évet!“

December 29-én ünnepelte 
3. születésnapját 

Zsemlye Zsófika
Csallóközaranyoson. 

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszönti őt: 

szülei és 
az egész rokonság.

Köszöntő
„Elmúltak az évek, nyolcvanéves lettél,
Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél.
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

E szép ünnep alkalmából szívből
gratulálnak: lányaid Judit, Mari 

és Babi családjukkal.

tizenötéves az izsai Búzavirág népdalkör
„Ma azért jöttünk össze, hogy megün-

nepeljük egy hűséges és szorgalmas
csoportnak a 15 éves születésnapját. Éle -
tünk arról szól, hogy megőrizzük és to-
vábbadjuk ősi fészkünkből hozott dalain-
kat, szokásainkat.” E gondolatok jegyé -
ben köszöntötte Sámson Gizella, a Búza-
virág népdalkör vezetője a meghívott ven-
dégeket. 

Az ünnepség első részében Dráfi Mátyás
színművész, Tarics Péter előadóművész,
Petheő Attila és természetesen Sámson Gi-
zella énekeikkel, szavalataikkal köszöntöt-
ték a népdalkör tagjait. Majd Domin István, a
község polgármestere adta át az elismerő
okleveleket és egy szál virágot. 

Hosszú kihagyás után talán ezektől a szép
és felejthetetlen emlékektől vezérelve alakult
meg 1996 májusában a Búzavirág éneklő-
csoport a Csemadok helyi szervezetének
működtetésében. Lelkes asszonyok kis cso-
portja tanulta be újra a rég elfelejtett népda-
lokat és énekeket Sámson Gizella vezetésé-
vel. 1996 és 2000 között a Búzavirág tagjai-

hoz fiatalok is csatlakoztak, így közös fellé-
pések sora következett. Az asszonykórus
népdalokkal, a fiatal lányok néptánccal léptek
fel a falu és környéke jeles eseményein. Az
utolsó 4 évben a Búzavirág éneklőcsoport
átalakult hagyományőrző csoporttá, hiszen a
népdalok mellett megismertették az embe -
rekkel szokásainkat, népviseletünket egé-
szen Szegedtől  Martosig, Aranyosig. 

A mindenkori tagok: Anda Ilona,Anda La-
jos, Andruskó Mária, Bircsák Erzsébet, Bir-
csák István, Bulajcsík Júlia, Bulajcsík Klau-
dia, Buják Lujza, Csizmár Irén, Csókás Fe-
renc, Izsák Elvira, Izsák Győző, Izsák Margit,
Kajtár Katalin, Kazán Erzsébet, Kinczer Te-
rézia, Komlósi Izabella, Kovács Beatrica,
Krausz Ibolya, Kurucz Erzsébet, Kurucz Etel,
Markovicz Gizella, Markovicz Irén, Németh
Ilonka, Nyers Bernadett, Pasztorek Gizella,
Sámson Gizella, Sebők Aranka, Sebők Sán-
dor, Szabó Aranka, Skopp Ildikó, Tamási Ing-
rid, Tárnok Izabella, Tvrdoň Eszter, Vörös
István, Zahorán Aranka, Zahorec Aranka,
Zámbó Brigitta. Miriák Ferenc

Köszönet a segítségért
A komáromi Charita n.sz. és a katolikus Egyházi Hivatal ezúttal köszönik a ka-

rácsonyi adományokat, amelyek eljutottak az arra rászorulókhoz.

Ünnepi hangulat a klubban

AMozgássérültek Alap-
szervezete aktív tevé-

kenységgel biztosítja a
községben élő nyugdíja-
sok szabadidejének kultu-
rált eltöltését és az idős
emberek közösségi életét.
A klub vezetője immáron
tíz éve Tóth Ilonka.

A legutóbbi találkozón
igazi ünnepi hangulat várta a
klubtagokat, mivel néhány
tagnak kerek születésnapját
ünnepelték meg. Krojer Gi-
zella, Záhradník Magdaléna,
Zajos Irén, Sárai Erzsébet -
60 évesek, Csintalan Ilonka -
65 éves, Pákozdy Eszter,
Tóth Ilonka, Lévai Elek,
Szarvas Márta, Trencsik
Géza - 70 évesek, Hencz
Miklós - 75 éves és Zajos
Gyula - 80 éves. 

Az egy szál virág, az aján-
dék és a sok kedves szó,

minden ünnepelt arcára vi-
dámságot, mosolyt vará-
zsolt. Így van ez rendjén, hi-
szen ez is életünk állomása-
inak fontos részét képezi. A
hetényi nyugdíjasklub fel-
adata elsősorban az adott
közösség kikapcsolódásá-
nak, szórakoztatásának biz-
tosítása, az azonos érdeklő-
dési körű vagy hasonló élet-
korú egyének közötti ismer-
kedés. Az eltelt évek bizonyí-
tották, hogy a mun  kál kodás

nem volt hiábavaló, mivel az
idősek szívesen vannak
együtt, örömmel szerveznek
közös programokat, igye-
keznek jól érezni magukat –
e kis közösség keretein belül
is. A klubban eltöltött idő
örökre megmarad emléke-
zetükben. Ehhez alkalmas
és lelkes vezetőkre találtak
Tóth Ilonka és Tárnok Árpád
személyében.

(miriák)
A szerző felvétele

Hetény
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Első fotóm

Szabó Klaudia
Komáromfüss
(2130/44)

Szabó Tamás
Komáromfüss
(2900/47)

Botoš Matúš
Ógyalla
(3250/50)
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FoRdíTÁS 120 nYElvRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)
mobil:0915790546, www.lingualeader.com
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ón 
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fordító és tolmácsügynökség

Az ünnepek kiürítették a
pénztárcáját? 

Hívjon: 0919 079 983
Gyors és megbízható hi-

telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Német-
országban, Ausztriában
dolgozók (agentúra is),
nyugdíjasok, vállalkozók
részére is.

Cím: Király püspök utca 10, Komárno.
Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

Törzsvásárlói kártya!

Minden, amire a babának szüksége van

Babamérleg 
és légzésfigyelők 

kölcsönzése

Új téli áru érkezett!

Kínálatunkból:
• babatermékek 
• kiságyak 34,9 �€
• ülőkék 
• pelenkázó-asztalok 
• gyermekülések autóba 39,90 �€
• etetőszékek 39 �€
• Chicco járóka 49,90 �€

Ingyenes házhozszállítás

Akció
Casual Play

s4 szett csak 
570 euró

Ajándék: 
spanyol szett

pléd
+

Látogassa meg weboldalunkat:
www.babywebshop.sk

Fájó szívvel emlékezünk január 2-án, 
halálának 5. évfordulóján 

Bengyák Ferencre 
Csallóközaranyoson.

Fájó szívvel emlékezünk január 4-én 

Hacskó Máriára,

Fájó szívvel emlékezünk január 4-én, 
halálának 3. évfordulóján 

Károlyi Józsefre
Csicsón.

„Csillag volt, mert szívből szeretett, 
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó Nap.
De szívünkben él, és örökké ott marad.“

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk 

drága halottunkra, 

Szomolay Ronaldra (Komárom),

Fájó szívvel emlékeztünk 
halálának 4. évfordulóján, 

december 29-én 

Hornyák Istvánra Paton.Fájó szívvel emlékezünk január 5-én 

id. Major Istvánra Gyulamajoron,
halálának 4. évfordulóján. 

Emlékét és szeretetét örökké őrző családja.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott.
Megpihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Szeretett volna az élettől még sokat remélni,
Szerettei közt még sokáig élni.”

Megemlékezés

Emlékét örökké őrizzük. A gyászoló család.

Megemlékezés
„Áldjuk Istent, hogy miénk voltál, 
Igazában miénk vagy.
Mert ki szerettei szívében él,
Nem hal meg, csak távol van.“

Szent Jeromos

Emlékét őrző család.

az édesanyára, nagymamára, dédmamára 
halálának 5. évfordulóján.

„Mindent  nekünk adtál, 
Mindent értünk tettél.
Szívünkben élni fogsz,
Mert nagyon szerettél.”

Emlékét örökké őrző szerettei.

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékeztünk december 25-én,

halálának 1. évfordulóján
Ponty Sándorra

Komáromban.
Emlékét örökké őrző felesége Irma, lánya Kati, 

veje Laci és unokája Lacika.

„Most  tíz éve annak, 
hogy a sírban fekszem,
Gondoljatok rám, kiket úgy szerettem.“

kinek szerető szíve 23-évesen örökre megszűnt dobogni. 

Szerető családja és szerettei.

„Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
Nyugtassa álmodat,
Bennünk él az arcod, meleg tekinteted,
Simogató, dolgos kezed.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
Őrizzük, óvjuk emlékedet.“

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.“

Emlékét megőrzi: felesége, fia, menye, 
unokái: Erika, Tibor és a rokonság.

Dňa 8. 1. 2012 je tomu 10 rokov, 
čo nás navždy opustila 

po dlhotrvajúcej chorobe 

Halászová Milota 
rod. Vödröšová.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
J. H.

Spomienka

Örömmel tudatom 
mindenkivel: 

megszülettem 
2011. december 16-án.

Bánfalvy Bettina 
3500 g, 50 cm, Komárom.
Édesanyám Szalay Zsanett,
Édesapám Bánfalvy Ferenc.

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind Tiéd legyen.“

December 31-én ünnepelte 
2. születésnapját 

Pálfi Dominik Csicsón. 
E szép ünnep alkalmából 
szívből gratulálnak: 
szülei, nagyszülei, dédi, 
keresztszülei és 
az egész család.

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“
December 23-án ünnepelte 6. születésnapját 
Horváth Alexa, 
január 7-én ünnepli 
1. születésnapját 
Horváth Márk 

Nemesócsán.
Szívből köszönti őket: 
anya, apa és az egész család.

• Szobafestést, gipszkarto-
nozást vállalok, KN és kör-
nyéke. Tel.: 0908 388 611.
• „Easy” zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Szeretne ingatlant, termő-
földet eladni, ill. venni? Min-
den egy helyen jó áron! Tel.:
0907 045 996, 0905
594 162.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai
kitüntetéseket, porceláno-
kat, ezüst érmeket, kris-
tályt, papír- és érme-pén-
zeket, képeslapokat, régi-
ségeket, ezüst tárgyakat.
Zálogház, Eötvös u. 17. Ko-
márno. Info: 0915 389 405.
• Krém zenekar - Face-
book! Tel.: 0907 272 399.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918
498 050.
• Eladom vagy elcserélem
részben felújított Klapka
lakótelepi 3-szobás laká -
somat, 2-szobásra az I. és
II. lakótelepen. Tel.: 0902
896 079.
• Domáce vianočné oblátky
a trubičky na predaj. Tel.:
0907 492 539.
• Eladó 3-szobás családi ház
Gútán, ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0919 030 509.
• Nem banki gyorskölcsönök.
Komárom, Župná 14, az Alli-
anz épületében. Tel.: 0907
452 538.
• Kétszobás olcsó albérle-
tet keresek. Tel.: 0907
627 015.
• Predám zateplený, obno-
vený, dvojizbový byt na Sta-
ničnej ulici. Cena dohodou.
Tel.: 0903 232 955

• Virten családi ház emele-
tén lakás kiadó. Tel.: 0903
794 161.
• Gútán – Csergőn eladó 4-
áras telek, 3.000 €. Tel.:
0944 210 660.
• Eladó 4-éves csikó, papí-
rokkal. Tel.: 0915 771 107.
• Eladó kiskerekű utánfutó,
2 darab. Tel.: 0907 305 104.
• Kiadó berendezett, felújí-
tott 2-szobás lakás. Tel.:
0905 943 601.
• Vállalkozásunkhoz szorgal-
mas, céltudatos partnereket
keresünk. Tel.: 0905 478 273.
• Výrub stromov aj v sťa-
žených podmienkach. Faki-
vágás nehezen megközelít-
hető helyeken is. Tel.: 0903
455 997.
• Eladó Zetor 5341, gy.év:
2000, nagyon jó állapotban,
ár: 14.300 €. Tel.: 0903
455 997.
• Gyorskölcsön diszkréten,
személyre szabva. Hívjon bi-
zalommal, mindent elinté-
zek. Tel.: 0905 655 829.
• Predám sudové víno z
vlastnej pivnice. Rizling
vlašský, Irsai Olivér, Fran-
kovka. 1 l/1 € - najmenší od-
ber 5 l. Kontakt: 0907
740 618.
• Eladó hízó. Tel.: 0908
598 493.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Hitelek gyorsan, rugalma-
san, diszkréten. Megoldjuk a
megoldhatalant is. Tel.: 0907
045 996, 0905 594 162.
• Lacno prenajmem 3-izbový
byt. Tel.: 0908 722 617.
• Lakás-, ház-átalakítást,
mindenféle tetőjavítást válla-
lok. Tel.: 0905 640 957.
• Japán kristálygombát aján-
dékozok. Tel.: 0944 066 561.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Kiadó felújított 3-szobás
családi ház Ifjúságfalván.
Tel.: 0904 911 773.
• Predám plyšovú sedaciu
súpravu zlatožltej farby –
pekná. Tel.: 0918 352 708.
• Predám 2-izbový prero-
bený byt v KN s LV pri Isteri.
Tel.: 0918 352 708.
• Predám knihy, dobrodružné
i beletriu, zoznam zašlem.
Tel.: 0908 547 153.
• Predám rodiaci citrónovník,
banánovník, figovník, liesku.
Tel.: 0908 547 153.
• Hitelek 3000 €-tól ingat-
lanfedezet nélkül, DS és
környéke. Tel.: 0907
984 380.
• Predám motorku Jon way
150 cm3, sektorový nábytok,
kolieskové korčule. Tel.: 0911
707 474.
• Predám detskú sedačku
pevnú na bicykel, detskú hoj-
dačku. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó Gasex 24 gázkazán
jó állapotban. Tel.: 0915
839 446.
• Eladó Audi 80, 1200 €, téli,
nyári gumi felnivel, diesel.
Tel.: 0905 245 832.

• Vállalkozásra alkalmas te-
lek, épületekkel eladó Mar-
toson. Tel.: 0905 904 051.
• Eladó keveset használt
projektor ehtw 450, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0907
252 070.
• Vennék papirokat és roto-
vátort Major 3011. Tel.: 0905
248 430.
• Átépített balkonos garzon
január 1-től kiadó. Tel.: 0908
784 067.
• Predám Škodu Favorit, r.v.:
90, STK: 2013, EK: 2012, v
dobrom stave. Tel.: 0918
066 999.
• Predám gauč a 2 fotely
plyšové, zlatohnedej farby
v KN. Tel.: 0918 352 708.
• Korlátlan jövedelem lehe-
tősége! Érdekel? Hívd: 0903
783 477.

Kenéstechnikával foglal-
kozó Metagold s.r.o.
munkahely mellett vé-
gezhető, másodállási le-
hetőséget kínál a mun-
kavégzéstől függő, fo-
lyamatosan növekvő
havi jövedelemmel. Info:
0948 221 339, 035/777
8763.

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

Tel.: 0905/ 239 403
TV, LCD, PLAZMA 
KÉSZÜLÉKEK

GYORS, MEGBÍZHATÓ 
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

„Szülinapod elérkezett, 
Sok-sok szív rád emlékezett,
Kik mind azt kívánják Neked e szép napon,
Légy boldog az életben nagyon-nagyon!“

Január 3-án ünnepli 80. születésnapját 
Bakulár Sándor

Marcelházán.
E szép ünnep alkalmából szívből gra-
tulál: fia Sanyi, menye Gita, veje Gyuri
Anitával, unokái: Timi, Sanci, Jutka,
Kriszti és testvére Erzsi családjával.

Újszülöttek:
Molnár Sámuel (Komá-

rom); Keszeg Patrícia
(Marcelháza); Horňan Ma-
xim Tibor (Komárom);
Bölcskei Zsombor (Ne-
mesócsa); Tichák Ri-
chárd (Komárom); Kó-
šová Sofia (Bátorkeszi);
Matusek Levente (Nasz-
vad); Plačeková Daniela
(Komárom); Lakatos Vik-
tória (Gúta); Izsák Alex
(Komárom); Farkas Ad-
rián (Komárom-Lándor);
Tóth Dániel (Komárom);
Mazan Branislav (Szent-
péter); Bogács Zsófia
(Pat); Záhorecz Amélia
(Marcelháza); Szabó Ta-
más és Klaudia (Komá-
romfüss); Szórád Csaba
(Komárom); Csóka Brú nó
és Leonardó (Kava); Ha-
bala Péter (Komárom-
füss); Mészáros Ella (Őr-
sújfalu); Balatoni Lilly
(Komárom)

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészég kísérjen utadon.
Nagyon boldog légy minden napon.“

Január 3-án ünnepli 10. születésnapját 
Nemes Zsuzsanna

Naszvadon.

E szép ünnep alkalmából köszön-
tik őt: anya, mama, papa, testvé-
red Dávid Brigivel, keresztszüleid
és unokatestvéreid.

„Köszönjük a sok jót, amit értünk tettél,
Köszönjük a jóságod és szereteted,
A Jóisten áldása kísérje életed.“

Január 3-án ünnepli 46. születésnapját 

Virág Attila
Naszvadon.

Szívből köszöntik őt: szülei,
testvére, felesége, gyerekei és
keresztgyerekei.

Varga Lili
Komárom
(2800/46)

Harangozó Cynthia 
Keszegfalva 
(4450/52)

Elhunytak:
Egyházi Pavol (67) Ko-

márom; Záhorecová Ire -
na (87) Marcelháza; Nagy
János (85) Komárom;
Ollé Jozef (57) Kava; Hor-
váth Zoltán (52) Keszeg-
falva; Šablová Ildikó (42)
Bajcs

• Eladó Cam sportbabako-
csi, 35 €. Tel.: 0907 603 724
• Eladó Citroen Xantia com bi
diesel (1996). Elektromos ab-
lakemelő, klíma, központi zár.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 151 314.



1� DELTASzÓRAKOzÁS

9:00 Afrika gyöngyszeme 9:50 Rex Rómában 10:40 Tö-
kéletes házasság 11:30 Agrárpercek 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó 12:25 Kárpát Expressz 12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina 13:55 Válogatás a Természetfilm-feszti-
vál filmjeiből 14:25 Természetfilmesek és egyéb állatfaj-
ták 14:55 Angyali érintés 15:40 Különleges mentőalaku-
lat 16:25 Mi, ha nem magyar? 16:40 MM 17:40 Család csak
egy van 18:30 Maradj talpon! 19:30 Híradó Sport Időjárás
20:15 Szeretettel: Angelina Jolie 20:55 Hacktion 21:45
Átok 2. 22:15 Aranymetszés 23:10 Múlt-kor 23:40 Sport  

9:00 Natúra 9:25 Társbérletben a tárgyakkal 9:50 Magyar
évszázadok 10:10 Sport 11:00 Magyar rock 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Híradó Sport Időjárás 12:25 Kárpát Expressz
12:55 Szabadlábon Zalában 13:20 Újévi vigasságok 13:35 A
szent hajdan gyöngyeiből 14:05 Petőfi 15:05 Hogy volt!?
17:10 English 4U 17:40 Família Kft. 18:05 Angyali érintés
18:50 Vipo 19:00 Magyar népmesék 19:10 Különleges men-
tőalakulat 19:55 Üzenetek 20:00 Híradó Sport Időjárás 20:35
McLeod lányai 21:20 Maradj talpon! 22:15 24 22:55 Bűvölet 

6:30 Híradó 6:40 Kisváros 7:15 Kisenciklopédia 7:30 Híradó
7:40 MacGyver 8:30 Híradó 8:35 "Éj-mélyből fölzengő"
9:05 Végjáték 10:00 Család-barát 10:50 Könyvhalász 11:00
Élő egyház 11:30 Hazajáró 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:10 Vers 12:20 Kívánságkosár 14:10 Klubszoba 15:10
Megvalósuló álmok 16:00 Dominó 16:40 Az állatok világa
17:15 Kisváros 18:00 Híradó 18:30 Közbeszéd 19:00 Térkép
19:30 Államiságunk története a művészetben 20:00 Ün-
nepi Gála 21:20 Híradó 21:25 Könyvhalász 21:30 Tíz kenu
23:15 Sport 0:10 Az ártéri ház 1:05 Budapest ostroma

06:25 Tények 07:00 MOKKA 09:40 Stahl konyhája 09:50 Ba-
bapercek 10:00 TeleShop 11:35 Mi volt ez az egész? 13:10 Eva
Luna 14:10 EZO.TV 15:20 Rex felügyelő 16:20 La Pola 17:20
Update konyha 17:25 Eva Luna 18:30 Tények 19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 21:00 NCIS 23:00 Aktív 00:00 Tények 

06:50 Fókusz Reggel 07:40 Reflektor 07:50 Reggeli - Csak
csajok 08:30 A szerelem rabjai 09:20 Második esély 10:10
Jópofa kofa 10:35 Top Shop 12:15 ASZTRO Show 13:15 A
szív útjai 15:05 Mars a Marsra! 16:35 Az éden titkai 17:30
Sarokba szorítva 18:30 Híradó 19:15 Fókusz 20:20 Bará-
tok közt 21:00 ValóVilág 22:05  Nagyágyúk: Mentőakció
23:05 Minden, amit mindig is tudni akartál a Pókerről...

STORY TV
12:10 Esperanza 14:10 A szerelem tengere 15:10 A szere-
lem nevében 16:20 Értelem és érzelem 17:25 Szelek szár-
nyán 18:25 Ed: Élj tudatosan 19:30 A hiúság vására  20:30
Murdoch nyomozó rejtélyei 21:35 Sherlock Holmes 22:35
Katonafeleségek 23:45 Cheers 00:10 Police Python 357

12:10 Az operaház fantomja 14:45 A Paradicsom foglyai
16:50 Családi ügy 19:00 Gördülő kung-fu 21:00 Conan, a
barbár 23:20 Hegylakó 5. 00:55 Ásó, kapa, vadkaland

VIASAT
7:40 Vészhelyzet 8:30 Gyilkos sorok 9:30 A nagy házalakí-
tás 10:20 Stuart Little kisegér 11:55 Amerikai mestersza-
kács 12:50 Monk - Flúgos nyomozó 14:40 CSI: Miami hely-
színelők 15:35 Nyomtalanul 16:25 Miami Vice 18:25 Gordon
Ramsay 19:20 Jóbarátok 20:15 Két pasi - meg egy kicsi
21:10 Fedezd fel Forrestert! 23:40 CSI: Miami helyszínelők

9.00 Barátom, a medve  10.40 A lovak is játszanak.  11.50 Konyha-
titkaim 12.35 Ki mond igazat? 13.25 Merlin: Titkok könyve.15.00 A
spessarti fogadó  16.40 Gróf Monte Christo 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Együk soványra magunkat. 19.30 Híradó, sport 20.05 A her-
cegnő és a lázadó.  21.50 Afrikai szeretők 23.55 Gróf Monte Christo.

MARKÍZA
10.35 Mr. Bean 11.25 Csupasz pisztoly  12.50 A bátyámnak remek
öccse van  14.25 Hírek 14.30 Forrest Gump 17.00 Hírek 17.30 Ref-
lex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy kicsi 19.00 Híradó Időjárás
Sport 20.00 Seholország.  22.00 Love Guru. 23.25 Csajok a csúcson

JOJ
9.00 Kamu esküvőm 10.40 Hull a pelyhes 12.10 A koszorúslá-
nyok bosszúja  14.00 14 óra. 15.40 Csodakutyák  17.20 Bű-
vésztrükkök,  19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.00 Panelházi
történetek 1. 21.00 A katedrális.  23.10 Tökéletes búvóhely.   

9:55 Mindenből egy van 10:50 Maradj talpon! 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Híradó 12:25 Kárpát Expressz 12:55 Srpski
Ekran 13:25 Unser Bildschirm 13:55 Hacktion 14:50 Angyali
érintés 15:35 Különleges mentőalakulat 16:20 Mi, ha nem ma-
gyar? 16:35 MM 17:40 Család csak egy van 18:30 Maradj tal-
pon! 19:30 Híradó Sport Időjárás 20:15 Fuss, dagi, fuss! 22:00
Tudorok 22:55 Barangolások öt kontinensen 23:25 Esély

9:25 Álmok mai álmodói 9:50 Mesélő cégtáblák 10:10 Sport
11:00 Magyar pop 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó Sport
Időjárás 12:25 Kárpát Expressz 12:55 Szabadlábon Zalában
13:20 Kodály Zoltán 13:30 Petőfi 14:25 Hogy volt!? 17:05
English 4U 17:30 Família Kft. 17:55 Angyali érintés 18:45 Vipo
18:55 Lülü, a teknőc 19:10 Különleges mentőalakulat 19:55
Üzenetek 20:00 Híradó Sport Időjárás 20:39 McLeod lányai
21:20 Maradj talpon! 22:15 24 23:00 Bűvölet 

8:30 Híradó 8:35 Térkép 9:05 Korea, Kína és Japán kul-
túrájának története 10:00 Család-barát 10:50 Könyvha-
lász 10:55 Roma Magazin 11:20 Domovina 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:10 Vers 12:20 Kívánságkosár
14:15 Napok, évek, századok 14:45 Sport 15:40 Megvaló-
suló álmok 16:20 Hagyományőrző Fesztivál 17:15 Kisváros
18:00 Híradó 18:30 Közbeszéd 19:00 Térkép 19:30 MacGy-
ver 20:30 Mad Men 21:15 Híradó 21:25 Könyvhalász 21:30
A halott királyné 23:20 Sport 

06:25 Tények Reggel 07:00 MOKKA 09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 09:50 TeleShop 11:25 Lucy 13:10 Eva
Luna 14:10 EZO.TV 15:20 Rex felügyelő 16:20 La Pola
17:20 UPDATE KONYHA 17:25 Eva Luna 18:30 Tények
19:30 Aktív 20:30 Jóban Rosszban 21:00 Férfias játékok
23:15 Propaganda 00:15 DAKAR 2012 00:45 Tények Este

06:50 Fókusz Reggel 07:40 Reflektor Reggel 07:50 Reggeli
- Csak csajok 08:30 A szerelem rabjai 09:20 Második esély
10:10 Jópofa kofa: Nagy mánia a bigámia 10:35 Top Shop
12:15 ASZTRO Show 13:15 A szív útjai 15:20 A skacok meg
a kukacok 16:35 Az éden titkai 17:30 Sarokba szorítva
18:30 RTL híradó 19:15 Fókusz 20:20 Barátok közt 21:00 Va-
lóVilág 22:00 Nomád 00:00 Reflektor 00:10 A Grace klinika

STORY TV

12:10 Esperanza 14:10 A szerelem tengere 15:10 A szere-
lem nevében 16:20 Pusztaház örökösei 17:25 Szelek szár-
nyán 18:25 Ed 19:30 A hiúság vására 20:30 Poirot novel-
lák 21:40 Dzsungeldokik 22:40 A cukorbáró 23:40 Cheers

12:20 Segédszerkesztőnő megosztaná 14:05 Műgyűjtők és
gyilkosok 15:50 Majom a havon 17:30Pusztító lavina 19:15 A
szökés 21:00 Cliffhanger 23:05 Vörös kommandó

VIASAT

7:30 Vészhelyzet 8:20 Gyilkos sorok 9:15 Nyomtalanul 10:05
A sportriporter 11:55 Amerikai mesterszakács 12:50 Monk
- Flúgos nyomozó 14:40 CSI: Miami helyszínelők 15:35 Nyom-
talanul 16:25 Miami Vice 18:25 Gordon Ramsay 19:20 Jóba-
rátok 20:15 Két pasi - meg egy kicsi 21:10 Doktor House
22:05 Született detektívek 23:05 CSI: Miami helyszínelők

9.00 Bruno szökésben  10.35 A spessarti fogadó 12.15 Családi
vetélkedő 13.00 A hercegnő és a rebellis.  14.50 Kísértetkastély
Spessartban  16.30 Gróf Monte Christo. 16.35 Szakácsok pár-
baja 17.05 Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Együk so-
ványra magunkat. 19.30 Híradó, sport 20.05 A hercegnő és a
rebellis.21.50 Menekülés Puerto Vallerta-ból. 

MARKÍZA
11.00 Két pasi meg egy kicsi  11.40 Csupasz pisztoly 13.05 Az
öcsém minden pénzt megér  14.35 Hírek 14.40 Holiday  17.00
Híradó 17.30 Reflex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg egy kicsi
19.00 Híradó Időjárás Sport 20.00 A szultán. 21.10 A legjobb apa
22.50 Veszélyes csábító 

JOJ
9.20 Bűvésztrükkök 10.10 A katedrális 12.10 Egértanya  14.00 A
pofátlan 15.45 Az elmúlt karácsony szelleme  17.20 Bűvészt-
rükkök 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.15 Pa-
nelházi történetek 21.00 Ártatlanok.  18. 22.00 A katedrális.  2.
23.50 A pokolból

9:10 Afrika gyöngyszeme 10:00 Magyarország, szeretlek!
11:15 Útravaló 11:30 Átjáró 12:01 Híradó 12:25 Kárpát Exp-
ressz 12:55 Hrvatska krónika 13:25 Ecranul nostru 13:55
Gasztroangyal 14:50 Angyali érintés 15:40 Különleges men-
tőalakulat 16:25 Mi, ha nem magyar? 16:40 MM 17:45 Család
csak egy van 18:30 Maradj talpon! 19:30 Híradó Sport Időjá-
rás 20:15 Párizsi helyszínelők 21:10 On The Spot 22:00 KorTárs

9:00 Pann-unikum 9:25 Tudástár 2011 9:50 Elrejtett tájak 10:10
Sport 11:05 Magyar válogatott 12:01 Híradó Sport Időjárás
12:25 Kárpát Expressz 12:55 Szabadlábon 13:20 Magyaror-
szági néptáncok 13:35 Valaki 14:00 Barangolások öt kontinen-
sen 14:25 Petőfi 15:20 Múlt-kor 15:50 Bali  16:15 Mindentudás
Egyeteme 17:10 English 4U 17:35 Família Kft. 18:00 Angyali érin-
tés 18:45 Vipo 18:55 Lülü, a teknőc 19:10 Különleges mentő-
alakulat 19:55 Üzenetek 20:00 Híradó Sport Időjárás 20:35
McLeod lányai 21:20 Maradj talpon! 22:15 Stingers 23:00 Bűvölet

7:30 Híradó 7:40 MacGyver 8:30 Híradó 8:35 Térkép 9:05 Mad
Men 10:00 Család-barát 10:50 Könyvhalász 11:00 Unser Bilds-
chirm 11:30 Srpski Ekran 12:02 Híradó 12:10 Vers 12:20 Kí-
vánságkosár 14:15 Önök kérték! 15:10 A mindenséggel mérd
magad 15:25 Korea, Kína és Japán története 16:10 A héte-
zer sziget országa 17:15 Kisváros 18:00 Híradó 18:30 Közbe-
széd 19:00 Térkép 19:30 MacGyver 20:30 Arisztokraták 21:20
Híradó 21:25 Könyvhalász 21:30 Vivaldi 23:30 Sport

06:00 Babavilág 06:25 Tények 07:00 MOKKA 09:35 Stahl
konyhája 09:45 Babapercek 09:55 TeleShop 11:30 Rabiga
előtt 13:10 Eva Luna 14:10 EZO.TV 06-90-602-022 15:20
Rex felügyelő 16:20 La Pola 17:20 UPDATE KONYHA 17:25
Eva Luna 18:30 Tények 19:30 Aktív 20:30 Jóban Rosszban
21:00 Erin Brockovich - Zűrös természet 23:40 Doktor Ho-
use: Cicc-cicc! 00:40 DAKAR 2012 01:10 Tények

07:40 Reflektor Reggel 07:50 Reggeli - Csak csajok 08:30 A
szerelem rabjai 09:20 Második esély 10:10 Jópofa kofa
10:35 Top Shop 12:15 ASZTRO Show 13:15 A szív útjai
14:55 Mátkaság és legényélet 16:35 Az éden titkai 17:30 Sa-
rokba szorítva 18:30 Híradó 19:15 Fókusz 20:20 Barátok
közt 21:00 ValóVilág 22:10 Gyilkos elmék 23:05 Reflektor

STORY TV

12:10 Esperanza 14:10 A szerelem tengere 15:10 A szere-
lem nevében 16:20 Pusztaház örökösei 17:25 Szelek szár-
nyán 18:25 Ed 19:30 A hiúság vására 20:30 Két férfi egy
eset 21:40 A Vatikán ügynöke 22:40 Border 23:45 Cheers 

13:30 Őrült ritmus 15:10 Az aztékok bukása 17:00 Bandi-
ták 19:15 Tuti terv 21:00 Telitalálat 23:00 A behajtók
00:40 A vér kötelez

VIASAT

7:10 Vészhelyzet 8:00 Gyilkos sorok 8:55 Nyomtalanul
9:45 Az éj sötétje 11:55 Amerikai mesterszakács 12:50
Monk - Flúgos nyomozó 14:40 CSI: Miami helyszínelők
15:35 Nyomtalanul 16:25 Miami Vice 18:25 Gordon Ram-
say 19:20 Jóbarátok 20:15 Két pasi - meg egy kicsi 21:10
Időzavarban 23:10 CSI: Miami helyszínelők 0:05 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 0:55 Az éj sötétje

9.05 Tinisztár a pácban 10.35 A spessarti kísértetek. 12.20 Csa-
ládi vetélkedő 13.00 A hercegnő és a rebellis 14.55 Spessarti
szép napok. 16.35 Gróf Monte Christo. 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Együk soványra magunkat.  19.30 Híradó, sport 20.05 A
hercegnő és a rebellis.  21.55 Czinka Panna

MARKÍZA
7.50 Fantaghiro 11.05 Két pasi meg egy kicsi  11.45 Mr. Bean
12.10 Csupasz pisztoly  13.30 Milenne, ha spenótot ennénk?
15.05 Táncoló talpak 17.00 Híradó 17.30 Reflex 18.00 Hírek 18.05
Két pasi meg egy kicsi 19.00 Híradó időjárás sport 20.00 A szul-
tán. 21.05 Egy negyvenes nő és a flört  22.40 Csapdában.

JOJ
8.25 Panelházi történetek 9.15 Bűvésztrükkök 10.00 A kated-
rális. 11.55 14 óra. 13.30 Peacemaker 15.45 Kalandos karácsony.
17.20 Bűvésztrükkök 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.00 Panelházi történetek 21.00 Ártatlanok 21.55 A katedrá-
lis. 23.55 Az elveszett barlang kalandorai 

HÉTFŐ, január 2 Kedd, január � Szerda, január �

TVműsorTVműsor január 2 - január 8 

Idén nagy eséllyel
stabilizálhatod, hivatalosít-
hatod meglévő párkapcsola-
todat, melyet már egy jó
ideje halogatsz. Ne bújj ki az
eljegyzés alól.

Eddig nem büszkél-
kedhettél stabil anyagi hát-
térrel, amely idén már na-
gyon rád férne. Próbálj némi
tartalékot képezni, és prakti-
kus  fontossági sorrendet fel-
állítani.

Karriered alakulásá-
val elégedett lehetsz, keve-
sebb erőfeszítéssel is előbb -
re juthatsz. Ne térj le az ed-
dig kitaposott ösvényről.

Az elmúlt évekhez
hasonlóan, érdeklődésed fó-
kuszában továbbra is a kar-
riered áll. Kreativitásod ki-
bontakoztatását támogatják
a csillagok.

Fedezd fel, miképp
tudnál minél több pénzt ke-
resni, félretenni, és állíts fel
egy ideális és praktikus kia-
dási tervet, melyhez tartod
magad. Idén kerüld a kocká-
zatos, kétes ügyleteket!

Egészséged igényli az
odafigyelést. Helyezd új megvi-
lágításba az egészséges táplál-
kozással és a testmozgással
kapcsolatos szemléletmódod.

A szerelm idén a le-
vegőben fog lógni. Ne a se-
beidet nyalogasd, hanem
vesd be érzéki és érzelmi
tartalékaidat, és hagyatkozz
a megérzéseidre.

A kemény munka és
szorgalom meghozza gyü-
mölcsét, azonban év közepe
táján jobban ügyelj üzleti vi-
szonyaidra, különösen főnö-
köddel és kollégáiddal adód-
hatnak problémáid. 

Szabadulj meg káros,
rossz szokásaditól, szenve-
délybetegségeidtől! Nem
csak te, de környezeted is ér-
zékelni fogja a  változásokat.

Az elmúlt év zűrza-
varossága helyébe, idén
végre a kiegyensúlyozottság,
a békesség és a derű lép az
életedbe kapcsolataidat ille-
tően. 

Pozitív változásokra,
hozamokra számíthatsz, és
némi erőfeszítéssel látvá-
nyosan javíthatsz életkörül-
ményeiden is. Ne tegyél fel
mindent egy lapra.

Jóval jobb egészség-
nek örvendhetsz. Élvezd az
életet, akármit csinálsz, opti-
mista hozzállással tedd, s így
a vártnál jobban teljesíthetsz.
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Limes Galéria:
Csütörtöki András, Mézes Árpád, Alexander Koreň Újjászületett műemlékek c. kiállítás ja-
nuár 12-ig tekinthető meg.
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Január 27-én, 20.00 órától KÁLMÁN Imre – LEHÁR Ferenc OPERETT GÁLA. Belépő: 13 €.
Duna Menti Múzeum főépülete, Nádor u. 13.:
125 éves a komáromi múzeum, Szecessziós emlékek régiónkban.

Szereted a téli sportokat? Kedveled a jófajta under -
ground könnyűzenét? Bírnál egy olyan sítábort, ahol
nem csak a barátaiddal, de Magyarországról érkező fia-
talokkal, továbbá a kedvenc zenekaraid tagjaival is
együtt csúszhatnál? Esténként pedig szívesen buliznál
a koncertjeiken? Ha igen, akkor a
Hóóórukkot Neked találtuk ki!

A Jasná-i síközpontban 2012. feb-
ruár 9. és 12. között először kerül
megrendezésre a Hóóórukk, ez a
rendkívüli zenés sítábor. Nem titkolt
célunk, hogy a nyári szezonban meg-
rendezésre kerülő hagyományos ze-
nei fesztiválok hangulatát idézzük
meg a Chopokban, aktív sportolással és zenehallgatással
megfűszerezve, Magyarországról érkező fiatalok részvéte-
lével. 5 nap alatt 8 olyan kiváló banda lép fel majd esténként,
mint a 30Y, a Kiscsillag, a Vad Fruttik, a Subscribe, az Alvin
és a Mókusok, az Óriás, a Hősök vagy a Kipu. Ha esetleg va-
lamelyikükről még nem hallottál: A Hóóórukk nemcsak arra
remek alkalom, hogy Magyarországról jött fiatalokkal bulizz
együtt, de arra is, hogy közelebb kerülj kedvenc zenekara-
idhoz is. A téli sportok szerelmeseinek a nappali szabad csú-
szás mellé szervezünk pénzdíjas nyílt amatőr óriás műle-
sikló- szlalom és snowboard viadalokat is, valamint számos
fakultatív programot (éjszakai ratraktúra, motorosszán túra,
siklóernyőzés) is kipróbálhatsz! Mindez emberközeli és ba-
rátságos szervezésben, igazán moderált áron. Bírod a jó ze-
nét? Van csúsznivalód? Akkor Hóóórukk!  További informá-
ció : a facebook.com/hooorukk oldalon,vagy a www.hoo-
orukk.hu weboldalon, ahol összeállíthatod a számodra leg-
kedvezőbb szállás és program csomagot és onlinefizetéssel
is befizetheted a részvételi díjat! Várjuk érdeklődésedet, je-
lentkezésedet!

A Hóóórukk szervezői

HÓÓÓRUKK

Kos

Bika

Ikrek

Rák

Oroszlán

Szűz

Mérleg

Skorpió

Nyilas

Bak

Vízöntő

Halak

Horoszkóp

Humor
Elnézést uram, tudna va-

lamilyen sportot ajánlani? -
Igen! - És mit? - Futás a
kombájn után!!! - Valami
extrémebb?? - Futás a
kombájn elől!!!

• • •
A pilóta 10 000 méteres

magasságnál bejelenti,
hogy leálltak a hajtóművek,
és le fognak zuhanni. Óriási
pánik tör ki az utasok kö-
zött. Egy nő felugrik a he -
lyéről és mindenkit túlkia-
bál: - Ezek az utolsó perce-
ink! Valaki éreztesse velem
hogy nő vagyok! Erre egy
borízű hang: - Itt a gatyám
meg az ingem! Mosd ki,
meg vasald ki!

• • •

- Drágám, elromlott a mo-
sógép. - Mi vagyok én, mo-
sógép szerelő? - Édesem,
nem jó a vasaló. - Mi va-
gyok én, vasaló szerelő? -
Szívem, folyik a csap. - Mi
vagyok én... (Másnap jön
haza a férj... minden műkö-
dik.) - Kincsem, hívtál sze-
relőt? - Nem, a szomszéd
fiú megjavított mindent. Azt
mondta, cserébe sütit sütök
vagy lefekszem vele. - És
mit sütöttél? - Mi vagyok én,
cukrász?

• • •
A rendőr felesége otthon

van három férfival. Mikor
a férj hazajön, a három
ember kimegy az erkélyre
elbújni, de csak három

zsákot találnak, és abba
bújnak bele. Bemegy a
rendőr a felesége szobá-
jába: - Tudom, hogy meg-
csalsz, most is férfi volt
nálad! Kimegy az erkélyre,
meglátja a három zsákot,
az egyikbe belerúg, az el-
kezd ugatni. - Ebben csak
egy kutya van - gondolja a
rendőr. Belerúg a má-
sikba, az elkezd nyávogni.
- gondolja, ez biztos csak
egy macska. Belerúg a
harmadikba, semmi. Bele-
rúg még egyet, megint
semmi. Belerúg egy jó na-
gyot, a pasi a zsákban
végre megszólal: - Krumpli
vagyok, nem érted,
krumpli! 

Nekem is látnom kell, mi van ott kint. Hulk tényleg létezik!

Meg tudom magyarázni, csak véletlenül rám esett



5:55 Ma Reggel 9:15 Afrika gyöngyszeme 10:05 Poén Pén-
tek 11:00 Párizsi helyszínelők 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó 12:25 Kárpát Expressz 12:55 Slovenski Utrinki 13:25 Al-
pok-Duna-Adria 13:55 Négy szellem 14:50 Angyali érintés
15:40 Különleges mentőalakulat 16:25 Mi, ha nem magyar?
16:35 MM 17:45 Család csak egy van 18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó, Sport, Időjárás 20:15 Elcserélt lányok 21:00
DTK 21:55 Valaki 22:25 New York-i szerenád 0:05 Sport

5:55 Ma Reggel 9:00 Természetfilmesek és egyéb állatfaj-
ták 9:25 TED 9:50 Nemzeti értékeink 10:10 Sport 11:00 Ma-
gyar retro 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó Sport Időjá-
rás 12:25 Kárpát Expressz 12:55 Szabadlábon Zalában 13:20
Egymillió fontos hangjegy 13:40 Esély 14:05 KorTárs 14:30
Petőfi 15:25 Aranymetszés 16:15 Mindentudás Egyeteme
2.0 17:10 English 4U 17:35 Família Kft. 18:00 Angyali érintés
18:45 Vipo, a repülő kutya kalandjai 18:55 Lülü, a teknőc
19:10 Különleges mentőalakulat 19:55 Üzenetek 20:00 Hír-
adó Sport Időjárás 20:35 McLeod lányai 21:20 Maradj tal-
pon! 22:10 Stingers 23:00 Bűvölet 23:55 Algír

7:30 Híradó 7:40 MacGyver 8:30 Híradó 8:35 Térkép 9:05
Arisztokraták 10:00 Család-barát 10:50 Könyvhalász 11:00
Horvát krónika 11:30 Ecranul nostru 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:10 Vers 12:20 Kívánságkosár 14:15 Élő
népzene 14:40 Szerelmes földrajz 15:10 Kós és a mesevá-
ros 16:10 Közlekedés biztonságban 16:35 Valóságos kin-
csesbánya 17:15 Kisváros 18:00 Híradó 18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép 19:30 MacGyver 20:30 Nyolc évszak 21:25
Könyvhalász 21:30 Híradó 21:40 Buhera mátrix 23:00 Sport 

6:25 Tények Reggel 7:00 Mokka 9:40 Stahl konyhája 9:50
Babapercek 10:00 Teleshop 11:35 Tiniboszi 13:10 Eva Luna
14:10 EZO.TV 15:20 Rex felügyelő 16:20 La Pola 17:20 Up-
date Konyha 17:25 Eva Luna 18:30 Tények 19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 21:00 Édes kis semmiség 22:50 Ak-
tív 0:20 DAKAR 2012 0:25 Tények

7:40 Reflektor 7:50 Reggeli-Csak csajok 8:30 A szerelem rab-
jai 9:20 Második esély 10:10 Jópofa kofa 10:35 Top Shop
12:15 Asztro Show 13:15 A szív útjai 15:00 Élet, vagy valami
hasonló 16:35 Az éden titkai 17:30 Sarokba szorítva 18:30
Híradó 19:15 Fókusz 20:20 Barátok közt 21:00 ValóVilág
22:00 Dr. Csont 22:55 Tudorok 0:00 Reflektor

5:55 Ma Reggel 9:10 Afrika gyöngyszeme 10:05 DTK 11:00
Valaki 11:30 Hungarian Heartbeats 12:01 Híradó 12:25 Kár-
pát Expressz 12:55 P'amende 13:25 Esély 13:55 Van Más Kép
14:25 Elcserélt lányok 15:10 Angyali érintés 15:55 Különleges
mentőalakulat 16:40 Mi, ha nem magyar? 16:55 MM 17:45
Család csak egy van 18:30 Maradj talpon! 19:30 Híradó Sport
Időjárás 20:15 Poén Péntek 21:10 Mindenből egy van 22:05
Négy szellem 23:00 Családom és egyéb emberfajták

9:00 Natúra 9:25 Kő, papír, olló 9:50 Világvédett lehetne
10:00 Válaszd a tudást! 11:00 Magyar bulizene 12:00 Déli
harangszó 12:01 Híradó Sport Időjárás 12:25 Kárpát Exp-
ressz 12:55 Szabadlábon Zalában 13:20 A tánc legendája
13:45 Nekem ne lenne hazám? 14:00 Sírjaik hol dombo-
rulnak 14:25 Mindentudás Egyeteme 15:15 English 4U
15:45 Gyorskorcsolya Eb 16:38 Família Kft. 17:00 Angyali
érintés 17:50 Gyorskorcsolya Eb 18:30 Pecatúra 18:55
Vipo 19:10 Különleges mentőalakulat 19:55 Üzenetek
20:00 Híradó Sport Időjárás 20:35 McLeod lányai 21:20
Maradj talpon! 22:15 Stingers 22:55 Bűvölet 

6:30 Híradó 6:35 Kisváros 7:15 Kisenciklopédia 7:30 Híradó
7:35 MacGyver 8:30 Híradó 8:35 Térkép 9:05 A világ felfe-
dezése 10:00 Család-barát 10:50 Könyvhalász 11:00 Slo-
venski Utrinki 11:30 Alpok-Duna-Adria 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:10 Vers 12:20 Kívánságkosár 14:15 Lyuka-
sóra 14:40 Múltidéző 15:10 Hogy volt!? 16:05 Egy kis mű-
vészet 16:10 Ízőrzők 16:45 Közlekedés biztonságban 17:15
Kisváros 18:00 Híradó 18:30 Közbeszéd 19:00 Térkép 19:30
MacGyver 20:30 Sólyom és galamb 21:20 Híradó 21:25
Könyvhalász 21:30 Leleplezések 23:10 Sport 23:15 Pengető 

6:25 Anno 6:55 Ma Reggel 9:00 Delta 9:30 Mozdulj! 10:00
Aranymetszés 11:00 Angi jelenti 11:30 Most a Buday! 12:00
Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Gyorskorcsolya Eb 13:40
Múlt-kor 14:10 Zöld Tea 14:40 A semmi közepén 15:05 Gyors-
korcsolya Eb 16:40 A fagy birodalma 17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó Sport Időjárás 20:15
Süti, nem süti 21:50 Fodrásznő 23:10 Hooligans koncert

Csütörtök, január � Péntek, január � Szombat, január �

6:55 Ma Reggel 9:00 Engedjétek hozzám 9:05 Így szól az Úr!
9:10 Katolikus krónika 9:40 Tanúságtevők 10:30 Kérdések
a Bibliában 10:45 Református magazin 11:10 Evangélikus if-
júsági műsor 11:15 Mai hitvallások 11:45 Balaton-felvidéki
református templomok 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Gyorskorcsolya Eb 12:45 Zegzugos történetek 13:15
Anno 13:45 Út Londonba 14:15 Telesport 14:55 Gyorskor-
csolya Eb 17:00 Beethoven 3. 18:35 Rex Rómában 19:30 Hír-
adó Sport Időjárás 20:15 Magyarország, szeretlek! 21:30 A
nő kétszer 23:05 Különleges történetek

8:59 Mézga Aladár 9:20 Geronimo Stilton 9:45 Sam, a tűzoltó
9:55 Sandokan 10:20 Enid Blyton 10:45 Amika 10:55 Az utolsó
mohikán 11:25 Sarah Jane kalandjai 11:55 Hagyományok őr-
zői 12:00 Déli harangszó 12:01 Engedjétek hozzám 12:05 "Így
szól az Úr!" 12:15 Katolikus krónika 12:40 Tanúságtevők 13:30
Kérdések a Bibliában 13:45 Református magazin 14:10 Evan-
gélikus ifjúsági műsor 14:20 Mai hitvallások 14:45 Balatonfel-
vidéki református templomok 15:00 Az Árpád-kor templomai
15:10 "...és annak földi mása" 15:40 Tizenkét hónap az erdőn
16:05 Magyarország története 16:35 Hooligans koncert 17:25
Európa pályaudvarai 17:55 Mi micsoda 18:20 Süsü 18:50 A
nagy ho-ho-horgász 19:00 Magyar népmesék 19:10 Szerel-
mem, Afrika 20:00 Híradó Sport Időjárás 20:35 Alfonshow
21:05 Átok 2. 21:30 Beethoven 3. 23:10 A tett helyszíne

07:05 Szimba, az oroszlánkirály 07:30 Zorro 08:00 Daktari
09:00 Isten kezében 09:30 Élő egyház 10:00 Református is-
tentisztelet közvetítése 11:00 Világ-Nézet-kultúrák arca
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó 12:08 Meteo-Déli 12:10
Vers 12:15 Élő népzene 12:45 Nyelvőrző 13:15 Rosszcsont
kalandja 14:15 Csellengők 14:45 Szerelmes földrajz 15:15 Ha-
zajáró 15:45 Múltidéző 16:15 Duna nosztalgia 17:40 A kis-
kunok múzeuma 18:00 Híradó Sport 18:30 Meteo 18:32 Heti
Hírmondó 19:00 Önök kérték 20:00 Könyvhalász 20:10 Az
örök visszatérés 22:00 Klubszoba 22:55 Sport

06:15 Egzotikus Ázsia 06:45 TV2 matiné 08:10 Nickelodeon
kedvencek 09:30 Ability 10:00 Nagy Vagy! 10:50 Stahl kony-
hája 11:20 Kalandjárat 11:50 Borkultusz 12:20 Simlis Jack, a
karibi szuperkém 12:50 A kiválasztott – Az amerikai látnok
13:50 Monk – Flúgos nyomozó 14:50 Bűbájos boszorkák
15:50 Végveszélyben 18:30 Tények 19:00 Napló 20:05 Álljon
meg a nászmenet! 22:05 Existenz 00:00 DAKAR 2012

06:30 Top Shop 07:00 Kölyökklub 10:05 Trendmánia 10:35
Teleshop 11:25 Törzsutas 11:50 Havazin 12:20 Jéglovagok
13:15 Robin Hood 14:10 A-Ha 14:15 Robin Hood 15:10 El-
tűntnek nyilvánítva 16:50 Dumb és Dumber: Dilibogyók 2.
18:30 Híradó 18:55 Cobra 11 19:55 ValóVilág 22:15 A tégla

STORY TV
12:10 Casper 2. 14:10 Váratlan utazás 16:20 Büszkeség és bal-
ítélet 17:20 Copperfield Dávid 18:15 Álomhajó 20:10 Anyám,
Frank 21:40 Változó világ 23:15 Ausztrál játékszabályok

11:50 Fergeteges forgatás 13:35 Költözés 15:15 Kenguru
Jack 16:55 Az istenek a fejükre estek 2. 18:50 Magyar ván-
dor 21:00 Jet Li - Félelem nélkül 23:00 Hős kerestetik 

Vasárnap, január �

Henry Turner sikeres, de kö-
nyörtelen New York-i ügy -
véd, aki bármi áron győzni
akar. Akkor is, ha ezért fele-
ségével és lányával való kap-
csolatát kell feláldoznia.

Öngyilkos lett Mary zsuzsi
Meghalt Mary Zsuzsi tánc-

dalénekesnő szombaton
(december 24.-én). Sass Osz-
kár, a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság (BRFK) sajtóügyele-
tese elmondta, állampolgári be-
jelentés alapján „egy 64 éves
nőt találtak holtan egy buda-
pesti, XII. kerületi családi ház-
ban“. A rendőrségi helyszíni
szemle során az idegenkezűsé-
get elsődlegesen kizárták.

Mary Zsuzsi 1947-ben szüle-
tett. 1965-ben tűnt fel: ekkor

énekelte el Bacsó Péter Sze-
relmes biciklisták című filmjé-
nek betétdalát, a Te szeress
legalább címűt. Az igazi sikert a
III. táncdalfesztivál hozta el
számára.

Sikerei csúcsán, a hatvanas
évek végén váratlanul férjével
együtt disszidált, és csak a ki-
lencvenes évek elején tért visz-
sza Magyarországra. Ezt köve-
tően újra vállalt zenés fellépés-
eket, és három szólóalbuma je-
lent meg.

Bulvár Bulvár•

nagy Feró az X-Faktor után is mentorálja Muri enikőt
Az X-Faktor legsikeresebb

mentora, Nagy Feró szívé-
hez annyira hozzánőtt Muri
Enikő, hogy a műsor befejezté-
vel sem szeretné róla levenni a
kezét. "Féltem Enikőt a popi-
partól, de soha nem fogok tola-
kodni. A tanácsadója, produ-
cere lennék, aki elég kíméletlen
ahhoz, hogy megmondja, ha
egy rakás szar egy nóta, ha
nincs egy jó hang benne" -
mondta a Beatrice frontem-
bere, akit kicsit zavar is, hogy
soha nem kérdezik meg, pedig
nem csak a saját szövegeiről

tudja eldönteni, jók-e. 
A korábban a lányok pozitív

megkülönböztetéséért kampá-
nyoló Nagy Feró az énekesnő
bemutatkozó lemezéhez is
hozzá szeretne nyúlni, mert
elégedetlen a tavalyi X-Fakto-
rosok produkciójával. „Csak
csóváltam a fejem. Egy lemez
nem egyetlen dalból áll, azt fel
kell építeni az elejétől a végéig“
- fogalmazta meg elvárásait. A
segítséget egyébként maga
Muri Enikő is szívesen fogadja,
reméli, Nagy Feró később is tá-
mogatja őt pályáján.

az énekesnő tartja el új barátját

Jennifer Lopez semmit sem
sajnál új szerelmétől, a hu-

szonnégy éves táncos Casper
Smarttól. A napokban vásárol-
gattak együtt Los Angelesben,
és úgy tűnt: Casper mindent

megkap a negyvenkét éves éne-
kesnőtől, amit csak kíván. Elő-
ször egy méregdrága ékszer-
boltban időztek egy órát, majd
több ruha- és cipőboltot is vé-
gigjártak, és mindenhonnan ha-

talmas csomagokkal távoztak.
Casper vezette J-Lo Bentley-jét. 

„Jennifer odavan érte, Cas-
per pedig teljesen megszédíti
a rajongásával. Azt kér tőle az
a kölyök, amit csak akar. Jenni-
fer az elmúlt néhány hét alatt
máris több tízezer dollárt köl-
tött rá. Ráadásul Casper mos-
tanában folyton azt mondo-
gatja, hogy mennyire szereti
Jennifer kocsiját vezetni. Nem
kizárt, hogy meglepi eggyel“ –
mondta a kétgyermekes díva
egyik ismerőse.

utcára kerülhetnek gálvölgyiék
Megszorítások sújtják a

színházakat, a szakmabe-
liek kilátástalannak érzik a jö-
vőjüket.

Utcára kerülhetnek Gálvöl-
gyiék. Januártól öt fővárosi
színháztól az állami támoga-
tását is megvonják. Az érintett
teátrumok megpróbálnak fel-
készülni a nehézségekre. Rá-
adásul nemcsak munkahelyek
százai szűnnek meg, hanem
munkaügyi perekre is sor ke-
rülhet. A színházak többségé-
nél ugyanis a szerződések
egy részét 2012 nyaráig kötöt-
ték.

„Mindenkit tragikusan érint
ez a hír. Súlyos kétségbeesés,
amit érzek. Ez nagyon buta,
értelmetlen rombolás” – állítja
Hernádi Judit. Gálvölgyi János
is sötéten látja a jövőt. „Azt
ígér  ték, nem lesznek megszo-
rítások. Hívjuk ezt támogatás-
nak? Nagy bűnnek tartom eze-
ket az intézkedéseket. Nagyon
el vagyok keseredve, és
semmi okom rá, hogy optimis-
tán tekintsek a jövőbe” – pa-
naszkodott a Kossuth-díjas
színész, aki az utóbbi időben
sokat aggódott imádott unoká-
jáért is.

Ray Winkler a kisstílű bűnöző
megosztja társaival újabb ter-
vét: nyissanak sütiboltot egy
bankkal szemben. A vendég-
látás fedőszervként mű-
ködne, éjjelente alagutat ás-
nának a széfig.

Megint nyár, megint bulik, megint CSAK
kanbulik? Sör van, pecó van, csak a csajok
késlekednek még. A hármas szabály rej-
télye, avagy kit rejt a nagy fekete autó?

Lanie Kerrigan riportot ké-
szít egy hajléktalannal, aki
magát prófétának képzeli, és
azt jövendöli a nőnek: egy
hét múlva meghal. Lanie et-
től kezdve kézbe veszi sorsá-
nak alakulását.

élet, vagy valami hasonló • 15:00 • rtl Klub

STORY TV
12:10 Esperanza 14:10 A szerelem tengere 15:10 A sze-
relem nevében 16:20 Pusztaház örökösei 17:25 Szelek
szárnyán 18:25 Ed 19:30 A hiúság vására 20:30 Cartouche
22:30 Az első bevetés 23:30 Cheers 0:00 Flynn

10:10 Visszatérések kora 12:05 Édes kis malackám 14:05
Nullpont 15:45 Tuti terv 17:30 Az emberrablás 19:15 Pusz-
tító tornádó 21:00 Vízözön 22:45 Trauma 0:30 Nitro 

VIASAT
7:40 Vészhelyzet 8:30 Gyilkos sorok 9:25 Nyomtalanul 10:15
A romantika hullámhosszán 11:55 Amerikai mesterszakács
12:50 Monk - Flúgos nyomozó  14:40 CSI: Miami helyszíne-
lők 15:35 Nyomtalanul 16:25 Miami Vice 18:25 Gordon Ram-
say 19:20 Jóbarátok 20:15 Két pasi - meg egy kicsi 21:10 CSI:
New York-i helyszínelők 22:05 Esküdt ellenségek 22:55 CSI:
Miami helyszínelők 23:50 Esküdt ellenségek

9.20 Molly. 10.55 Spessarti szép napok. 12.40 Családi vetélkedő 13.20
A hercegnő és a rebellis. 15.15 Szadko. 16.45 Gróf Monte Christo.
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Együk soványra magunkat. 19.30 Hír-
adó 20.05 A hercegnő és a rebellis. 21.55 A. I.– Mesterséges értelem. 

MARKÍZA
7.35 Fantaghiro 10.55 Két pasi meg egy kicsi 11.35 Mr. Bean 12.00
Mi a manó. 13.35 Hogyan fojtsuk vízbe dr. Mráčeket 15.15 Hírek 15.20
Tor-túra. 17.00 Híradó 17.30 Reflex 18.00 Híradó 18.05 Két pasi meg
egy kicsi  19.00 Híradó Időjárás Sport 20.00 A szultán 21.00 Tűzfal. 

JOJ
9.30 Bűvésztrükkök. 10.20 A katedrális.  12.20 Szennyezett igaz-
ság. 13.55 Gyilkos szenvedély  15.35 Pizzarománc 17.20 Bű-
vésztrükkök 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.00 Panelházi
történetek 21.00 Ártatlanok 21.55 A katedrális. 

Csak egy lövés • 21:00 • tV2

6:25 Tények 7:00 Mokka 9:30 Stahl konyhája 9:40 Baba-
percek 9:50 Teleshop 11:25 Nyerj egy randit Tad Hamil-
tonnal! 13:10 Eva Luna 14:10 EZO.TV 15:20 Rex felügyelő
16:20 La Pola 17:20 Update Konyha 17:25 Eva Luna 18:30
Tények 19:30 Aktív 20:30 Jóban Rosszban 21:00 Csak egy
lövés 23:10 ALL IN - kezdők és nagymenők 23:30 Aktív

7:40 Reflektor Reggel 7:50 Reggeli - Csak csajok 8:30 A sze-
relem rabjai 9:20 Második esély 10:10 Jópofa kofa 10:35
Top Shop 12:15 Asztro Show 13:15 A szív útjai 14:05 A szív
útjai 14:50 Szinglik előnyben 16:35 Az éden titkai 17:30 Sa-
rokba szorítva 18:30 Híradó 19:15 Fókusz 20:20 Barátok
közt 21:00 ValóVilág 22:00 CSI: Miami helyszínelők 22:55
Ments meg! 23:45 Reflektor 23:55 Törzsutas

STORY TV
12:15 Esperanza 14:10 A szerelem tengere 15:10 A sze-
relem nevében 16:20 Értelem és érzelem 17:25 Szelek
szárnyán 18:25 Ed 19:30 A hiúság vására 20:30 Született
feleségek 22:35 Doktor Addison 23:40 Cheers

12:15 Az emberrablás 14:00 Elátkozott sors 15:45 Pusztító
tornádó 17:30 Szökőárban 19:15 Száguldás a semmibe
21:00 Tűzhányó 23:00 Gyilkos hegy 0:45 Dzsungelláz

VIASAT
7:30 Vészhelyzet 8:20 Gyilkos sorok 9:15 Nyomtalanul
10:05 Kramer kontra Kramer 12:00 Amerikai mestersza-
kács 12:50 Monk - Flúgos nyomozó 14:40 CSI: Miami hely-
színelők 15:35 Nyomtalanul 16:25 Miami Vice 18:25 Gor-
don Ramsay - A konyha ördöge 19:20 Két pasi - meg egy
kicsi 19:50 Vérmes négyes 20:45 Mike és Molly 21:10 Jade
22:55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 23:50 Jade

9.20 Szegény szülők gyereke 10.40 Pravoszláv szent liturgia Moszk-
vából 12.10 A hercegnő és a rebellis. 14.00 A Bohóc doktor 15.40
Hetet egy csapásra. 17.10 Az ezeréves méh  19.00 Együk soványra
magunkat. 19.30 Híradó, sport 20.05 Három élet. 21.25 Tíz tél.

MARKÍZA
10.50 Borotvaélen 12.25 Szomszédok  13.15 Sky kids  14.55 Hírek
15.00 Csillagpor. 17.05 Híradó 17..10 A legszebb talány 19.00 Híradó
Időjárás Sport 20.00 A szultán 21.10 Kuckók. 23.20 A grófnő

JOJ
9.00 Bűvésztrükkök 9.50 A katedrális 11.50 Robotok  13.25 Doc
West. Ol. western 17.20 A maffia lánya 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.00 A sakál. 22.30 Deep Impact. 

Süti, nem süti • 20:15 • M1

6:55 Ma Reggel 8:59 A Biblia gyermekeknek 9:20 Geronimo
Stilton 9:45 Sam, a tűzoltó 9:55 Sandokan 10:20 Enid Blyton
10:45 Amika 10:55 Az utolsó mohikán 11:25 Sarah Jane ka-
landjai 11:50 Hagyományok őrzői 12:00 Déli harangszó 12:01
Hajlik a jegenye... 12:25 Vitéz László és a többiek 13:00 Tün-
dér Lala 14:20 Kántor 15:15 Tizenkét hónap az erdőn 15:40
Mozgalmak, melyek megváltoztatták a világot 16:10 Ma-
gyarország története 16:35 Zöld 7-es 16:40 Neoton Unp-
lugged 17:30 Mi micsoda 17:55 Süsü, a sárkány kalandjai
18:50 A nagy ho-ho-horgász 19:00 Magyar népmesék 19:10
Szerelmem, Afrika 20:00 Híradó Sport Időjárás 20:35 Vízke-
reszti boszorkányok 22:20 Gasztroangyal 23:15 Ne menj el!

7:35 Zorro 8:05 Daktari 8:55 Családun xerete talapu 9:20
A kővirág 11:10 A palota titkai 11:40 Duna anzix 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:10 Vers 12:20 Határtalanul ma-
gyar 12:50 Vannak vidékek 13:20 Felfedező úton a Robin-
son család 14:20 Munka-Társ 14:45 Talpalatnyi zöld 15:15
Törzsasztal 16:15 Csapdahelyzet 17:20 Az autózás legen-
dái 18:00 Híradó 18:35 Pannonia 3 keréken 19:00 Fekete-
szárú cseresznye 21:10 Könyvhalász 21:20 Az ügynökség
23:35 Sport 23:50 A pilóta - Menekülés a szabadságba

6:25 Tv2 matiné 10:30 Babavilág 11:00 9 hónap 11:30 Egy
tini naplója 13:00 Gyilkos számok 14:00 Autóguru 14:30
Xena 15:30 Bűbájos boszorkák 16:30 13-as raktár 17:30 Ha-
waii Five 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:35 Végveszélyben
22:15 A kalandor 0:05 DAKAR 2012 0:35 Elsodródva

6:30 Top Shop 7:00 Kölyökklub 10:05 Boci és Pipi 10:30
Asztro Show 11:30 Jópofa kofa 11:55 Autómánia 12:20
Jéglovagok 13:10 Robin Hood 14:00 A-Ha 14:10 Robin
Hood 15:00 Őslények kalandorai 15:50 A remény bajnoka
18:30 Híradó 19:00 Fókusz Plusz 19:25 Az utolsó templo-
mos lovag 22:25 ValóVilág 23:35 Tsui Hark: Vámpírok kora

STORY TV
12:10 Esperanza 14:10 Váratlan utazás 16:20 Büszkeség és
balítélet 17:20 Copperfield Dávid 18:15 Álomhotel: Mexikó
20:10 Poirot 22:10 Különös háromszög 23:15 Limbóláz

12:05 Száguldás a semmibe 13:50 Hazárd megye lordjai 15:35
Fergeteges forgatás 17:20 Szuperhekusok  19:20 Kenguru
Jack 21:00 Az istenek a fejükre estek 22:55 Amerikai pite

VIASAT
6:35 Egy kórház magánélete 7:30 A szépség és a szörny
8:25 Por-irtók 9:20 Zsírégetők 10:15 Halottnak a csók 11:05
Dawson és a haverok 12:45 Szívek szállodája 13:35 Egy kap-
csolat szabályai 14:05 Vérmes négyes 14:55 Mike és Molly
15:20 Majom bajom 17:00 Rövidzárlat 2. 19:00 Bridget Jo-
nes: Mindjárt megőrülök! 21:00 Elveszett jelentés 22:50
Szemet szemért 0:45 Star Trek 2.

8:55 Hádaj, kto nás pozval 9:20 Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý
vlas 10:35 Pán ľadu 11:25 Svet v roku 2011 12:05 Šport v roku
2011 13:10 Uvarte si štíhlosť 13:30 Tajomstvo Sherwoodskeho
lesa 15:05 Ashanti dráma 17:05 Tisícročná včela 19:00 Uvarte
si štíhlosť  19:30 Správy Šport Počasie20:05 Pošta pre teba
21:10 Pre lásku k Anne 22:40 Priateľstvo naveky dráma

MARKÍZA
9:05 Najkrajšia hádanka 10:40 Priatelia 11:30 "Sněženky a machři"
13:05 Kouč Carter dráma 15:25 Policajt v Beverly Hills 17:20
Ľadovo ostrí 19:00 Televízne noviny  Počasie Šport 20:00 Zlatý
kompas 22:05 12. Ples v opere 22:10 Dcéra ako rukojemník

JOJ
8:35 Garfield šokuje 9:55 Starostove starosti 12:00 Mafiánka
13:35 Legenda Bigfoot 15:15 Amerika má talent 16:50 Nevesta na
úteku  19:00 Krimi 19:30 Noviny Šport Počasie 20:00 Sharpay a jej
rozprávkové dobrodružstvá 21:50 Vikingovia 23:55 Deviata brána

amerikai pite 2. • 21:50 • ViaSat3

VIASAT
7:55 A szépség és a szörny 8:50 Topmodell leszek! 9:40
Smallville 10:30 EgészségŐr 11:00 Szex és New York light
12:05 A nagy házalakítás 13:50 Extralarge 15:30 Apám be-
ájulna 17:20 Tulipános Fanfan 19:10 Harmadik műszak 20:05
CSI: A helyszínelők 21:00 Nikita 21:50 Amerikai pite 2. 

8:20 Maškrtníček 8:45 Domovníkov syn 10:00 Krst detí v Six-
tínskej kaplnke 13:05  Poirot 14:55 Štvorylka 16:25 Outsider,
western 18:25 Tajomstvo mojej kuchyne 19:10 Poklady.sk 19:30
Správy Šport Počasie 20:05 Môj dom je plný zrkadiel 1-2

MARKÍZA
9:10 Dom na vidieku 10:50 Obecná škola 12:40 Zo zákulisia
Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:05 Zita na krku 14:45
Dobrodružstvo Poseidonu 18:05 Susedia  19:00 Televízne noviny
Počasie  Šport 20:00 Atramentové srdce 21:55 Ľadové peklo

JOJ
9:30 Glee  10:25 Stratené duše 11:15 Sharpay 12:55 Drvivý
dopad 15:10 Vikingovia 17:10  Bud - futbalista 18:55 Najšte-
drejšie Vianoce 19:00 Krimi 19:30 Noviny Šport Počasie 20:00
Van Helsing 22:40 C.S.I.: Kriminálka Miami 23:30 Ostrov smrti
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Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

Tel. č.: 035/7726 999, 0905 489 059

350
eur

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

• Študenti, maturanti 
• 17 roční 333 eur

Z policajných hlásení
Dopravné nehody

Dňa 14. decembra 2011 v čase okolo
13.45 hod. v obci Zlatná na Ostrove došlo
k dopravnej nehode medzi nákladným mo-
torovým vozidlom, ktoré viedol vodič Ladi-
slav B. a pevnou prekážkou - stĺpom tele-
fónneho vedenia. Vodič v dostatočnej miere
nevenoval vedeniu vozidla a situácii v cest-
nej premávke, zachytil zdvihnutým rame-
nom na vozidle nad cestou vedúce tele-
fónne vedenie, ktoré strhol a zároveň týmto
strhnutím zlomil stĺp telefónneho vedenia. K
zraneniu osôb nedošlo, alkohol zistený ne-
bol, vznikla materiálna škoda cca 600 eur.

Dňa 16. decembra 2011 v čase okolo
07.45 hod. na ceste medzi obcou Imeľ a
Hurbanovom došlo k dopravnej nehode
medzi osobným motorovým vozidlom zn.
Peugeot, ktoré viedla Timea J. a pevnou
prekážkou – pňami. V ľavotočivej zákrute
vodička dostala šmyk a prešla do proti-
smeru vozovky a narazila do priekopy a
pňov. Pri nehode došlo k zraneniu vodičky
s dobou liečenia 1 deň, ako aj spolujazd-
kyne, ktorá utrpela zranenia s dobou liečby
7 dní. Alkohol zistený nebol, vznikla mate-
riálna škoda vo výške cca 5.000,-€.

Dňa 16. decembra 2011 v čase o  21.30
hod.  na ceste I/63 došlo k dopravnej ne-
hode medzi nákladným motorovým vozid-
lom, ktoré viedol vodič Adrián S. a osob-
ným motorovým vozidlom zn. Chevrolet,
ktoré viedol vodič Peter C. K dopravnej ne-

hode došlo pravdepodobne tak, že vodič
viedol nákladné motorové vozidlo od obce
Kravany nad Dunajom smerom na obec
Moču, pričom počas jazdy sa dostatočne
nevenoval vedeniu vozidla a nedodržal
bezpečnú vzdialenosť pred ním idúcim vo-
zidlom a narazil do zadnej časti osobného
vozidla. Pri dopravnej nehode k zraneniu
osôb nedošlo. U vodiča Adriána S. bola vy-
konaná dychová skúška s výsledkom
0,37 mg/l alkoholu v dychu, u vodiča Petra
C. alkohol zistený nebol.

Ostatné udalosti
V dobe od dňa 11. decembra 2011

do dňa 12. decembra 2011 došlo v Ko-
márne, na  Alžbetinom ostrove, v záhrade
k násilnému vniknutiu do chatky. Dňa 13.
decembra 2011 bolo za vyššie uvedený
skutok vznesené obvinenie Matejovi R. a
Milanovi L. za prečin krádeže.

V presne nezistený deň začiatkom me-
siaca november 2011 v Hurbanove - Bohatá
Žaneta L. využila nepozornosť majiteľky
domu, a cez neuzamknutú bránu vošla do
domu, kde zo stola odcudzila jednu retiazku
zo žltého kovu s dvomi príveskami,
jednu obrúčku a jeden prsteň zo žltého
kovu, pričom bola v obývačke domu pri-
chytená, avšak po príchode majiteľky domu
z miesta ušla. Poškodenej spô-
 sobila škodu vo výške 400 eur. Za uvedené
konanie jej bolo dňa 18. decembra 2011
vznesené obvinenie za prečin krádeže.

Pestrá paleta podujatí 
v znamení ľudskosti a tolerancie

Na Strednej priemy-
selnej škole sa
popri odborných

predmetoch kladie dôraz
na podporu empatického
správania, ochoty pomôcť
ľuďom v núdzi. Preferuje
sa tiež podpora vzdeláva-
nia v oblasti zdravej
výživy.

V znamení ľudskosti sa
teda už v tomto školskom
roku uskutočnila séria podu-
jatí, ktoré si zaslúžia byť spo-
menuté. Popri tom, že naši
žiaci každoročne pomáhajú
pri organizovaní zbierky ku
Dňom nezábudky, zapájajú
sa tiež do dobrovoľného da-
rovania krvi, k čomu ich aj
vlastným príkladom vedie p.
profesorka Serafína Jóba.
Stalo sa tak 28. novembra,
keď naši plnoletí študenti
navštívili Hematologicko-
transfuziologické oddelenie
a zapojili sa tak do Študent-
skej kvapky krvi. Hneď na to
sa 1. decembra zapojili do
podujatia Červené stužky,
ktoré žiačky našej školy samy
zošili a rozdávali všetkým za-
mestnancom a žiakom školy,
aby sme si tým pripomenuli
Svetový deň AIDS a preuká-
zali tak solidaritu, ktorú
s ľuďmi postihnutými touto
chorobou cítime.

V tento istý deň sa v škol-
skej jedálni konala pred-
náška na tému zdravej
výživy spojená s ochutnáv-
kou jedál. Toto podujatie sa
zaradilo do série podujatí ve-
novaných zdravej výžive,
ktoré sú rozvrhnuté na celý
školský rok. Zdravá výživa
bola totiž témou i na tzv.
Týždni zdravia, ktorý sa na
škole konal v októbri.
V rámci neho sa popri be-
sede pre žiakov konali rôzne
vyšetrenia (hladiny choles-
terolu, cukru v krvi, výšky
krvného tlaku) určené pre
pedagogický zbor. Tieto po-
dujatia patria k tradične oča-
kávaným a obľúbeným na
škole či už v radoch žiakov
alebo učiteľov.

V októbri sa naša ko-
legyňa Mgr. Serafína Jóba

vybrala so žiakmi navštíviť
priestory Národnej rady SR
v Bratislave, kde si prezreli
priestory rokovacej sály
a sály jedného z parla-
mentných výborov. Zapojili
sa tak do akcie Týždeň eu-
rópskej demokracie.

Na podporu detského
fondu UNICEF sa na škole
v adventnom období predá-
vajú vianočné pohľadnice.
V čase predvianočného
zhonu sa z iniciatívy p. pro-
fesorky Alice Ladek koná na
škole zbierka hračiek, ktoré
potom naši žiaci odovzdá-
vajú do miestneho detského
domova. Nebude tomu inak
ani v tomto roku a veríme, že
sa touto cestou podarí vyča-
riť na nejednej tvári žiarivý
úsmev.

Mgr. Kossárová Eva

Távolodik a Nova Roll és a Bauring City
Hat forduló után eléggé tetemesnek látszik

a vezető páros előnye a Futsal Bajnokság-
ban. A tabella másik oldalán viszont még
mindig pont nélkül kardoskodik a Králik TV
csapata és a Cars Team.  Sőt, a sereghajtó
autósok már elérték az álomhatárnak ép-
pen nem mondható százast a kapott gólok
oldalán.  Gólarány tekintetében egyértel-
műen a listavezető Nova Roll, és annak gól-
vágója Mészáros Ádám a „király”, aki már
hat góllal előzi meg KFC-s klubtársát, Gon-
zálest a Bau ring City színeiben.

A 5. forduló eredményei: 
Králik TV – ŠKP 4:5 (3:4), Voung 4 –

Szomík 2, Pásztor A., Kmeť, Belenčík 
Young Boys – Nova Roll 1:12 (1:3),

Csonka N. – Mészáros és Bottyán 3-3, Pau-
lík 2, Pásztor F., Szénási, Kürthy R., Kürthy L.

Slovakent – Oxigén 3:7 (0:2), Gyuricsek,
Zsidek M., Takács -  Antunovič  és Konc 2-
2, Zsidek G., Tárnok, Nagy József

Anaplast Team – Barracuda 6:4 (3:3), Lucza
és Šátek 2-2, Szabó, Németh – Soldan 3, Hajko

Shiva – Selye University 3:1 (1:1), Ba-
lázs, Cséplő, Kocsis – Kanyicska 

Cars Team – Bauring City 2:15 (1:8), Ta-
kács, Magala – Gere 4, Méhes és Zilizi 3-3,
Gonzáles 2, Markovics, Martonoši Št., Sýkora

A 6. forduló eredményei:   
Barracuda – Králik TV 14:4 (9:0), Hronec

4, Pivoda és Soldan 3-3, Janík 2, Králik,
Rusnák – Bakura 2, Riszdorfer P., Šinkovič

Anaplast Team – Slovakent 7:3 (2:1),
Németh, Šátek és Mátyási 2-2, Lucza –
Nagy Jenő 2, Lőrincz 

ŠKP – Bauring City 4:8 (1:3), Pásztor A.,
Podlucký, Lipták, Töltési – Gere L. 3, Méhes
2, Gonzáles, Zilizi, Sýkora 

Oxigén – Young Boys 6:5 (1:2), Czanik 2,
Antunovič, Konc, Mlynár, Tárnok – Mihalík 2,
Hausleitner, Ondič

Cars Team – Shiva 3:15 (0:4), Jozefík 2,
Keseg – Czúth Lami és Koštialik 3-3, Oláh 2,
Apagyi, Balázs, Csoma, Elek, Kocsis, Szép,
Kráz 

Selye University – Nova Roll 4:6 (3:3),
Ravasz 2, Fűri, Kanyicska – Mészáros 3,
Paulík, E.W. Speck, Oršolík   
A tabella állása:
1. Nova Roll 6 6 0 0 61:12 18
2. Bauring City 6 6 0 0 52:14 18
3. Oxigén 6 4 1 1 38:18 13
4. Barracuda 6 4 0 2 55:25 12
5. Anaplast Team 6 3 3 0 32:23 12
6. Shiva 6 3 0 3 30:24 9
7. Young Boys 6 2 1 3 23:31 7
8. Selye University 6 2 0 4 33:27 6
9. ŠKP 6 1 2 3 27:35 5

10. Slovakent 6 1 1 4 24:34 4
11. Králik TV 6 0 0 6 13:54 0
12. Cars Team 6 0 0 6 9:100 0

A góllövő lista élvonala: 19 – Mészáros
(Nova Roll) 13 – Gonzáles (Bauring City) 12
– Soldan (Barracuda) 11 – Konc (Oxigén),
Ravasz (Selye University) 9 – Hronec és
Králik (Barracuda), Méhes (Bauring City),
Pásztor A. (ŠKP) 8 – Gere (Bauring City),
E.W. Speck (Nova Roll), Antunovič (Oxigén). 

A 7. forduló párosítása:
2012. január 8. (vasárnap):
13 órakor: Barracuda – Slovakent 
14 órakor: Oxigén – Shiva 
15 órakor: Cars Team – Anaplast Team 
16 órakor: ŠKP – Young Boys 
17 órakor: Selye University – Králik TV
18 órakor: Bauring City – Nova Roll 

Harmadik helyről az új évbe
Lehetett volna akár a második is, de ahhoz az MBK Rie-

ker extraligás csapatának győznie kellett volna Privigyén. Bár
sokáig közel is állt a győzelemhez, végül kénytelen volt fe-
jet hajtani a kiváló, és ezen a mérkőzésen szerencsésebb
hazai csapat előtt. Félidőben még ötpontos előnnyel ment pi-
henőre  a komáromi csapat, de végül ugyanilyen különb-
séggel szenvedett vereséget. 

Prievidza – MBK Rieker 77:72 (16:16, 18:23, 23:16, 20:17)
Pontszerzők: Goldbold 18, Davis 17  - Bilič 16, Johnson

13, Jones 12, Klár 11, Kratochvíl 8, Bílik 7, Szabó 5. 
További eredmények: Handlová – Levice 89:69, Nitra –

Sp. N. Ves 65:76, Žilina – B. Bystrica 96:98. Svit – szabad-
napos volt. 

A tabella állása:
1. Nitra 19 14 5 33
2. Prievidza 20 13 7 33
3. MBK Rieker 19 12 7 31
4. Handlová 20 10 10 30
5. Sp. N. Ves 20 10 10 29
6. Levice 20 8 12 28
7. Svit 18 9 9 27
8. B. Bystrica 19 6 13 25
9. Žilina 19 5 14 24

A következő, 23. fordulóban a listavezető Nyitra csapatát fo-
gadja a komáromi csapat. A mérkőzésre 2012. január 7-én,
szombaton kerül sor a Komáromi Városi Sportcsarnokban.

Karácsonyi R-MAX Kupa
A Hetényi FC szervezésében, a Komá-

romi Városi Sportcsarnokban rendezték meg
az R-MAX Kupa névre keresztelt karácsonyi
tornát.  A már hagyományosan remekre si-
keredett tornán régiónk nyolc csapata vett
részt, a végső győzelmet teljesen megérde-
melten a gútaiak szerezték meg. 

Eredmények:
Hetény – Dunamocs 2:2, Szentpéter –

Marcelháza „B” 6:2, Gúta – Keszegfalva –
2:1, Ímely – Dél-Komárom 4:2, Keszegfalva
– Hetény 1:1, Dél-Komárom – Szentpéter
3:2, Dunamocs – Gúta 1:8, Marcelháza „B”
– Ímely 1:2, Keszegfalva – Dunamocs 0:4,
Dél-Komárom – Marcelháza „B” 4:2, Hetény
– Gúta 3:6, Ímely – Szentpéter 6:3.

Elődöntők:Gúta – Dél-Komárom 5:1,
Ímely – Dunamocs 3:2

A 3.-4. helyért: Dél-Komárom – Duna-
mocs 5:3

Döntő: Gúta – Ímely 4:0
A torna végeredménye: 1. Gúta 2. Ímely

3. Dél-Komárom 4. Dunamocs 5. Szentpéter
6. Hetény 7. Keszegfalva 8. Marcelháza „B”.
A torna legjobb játékosa: Hübsch Miloš
(Ímely) A torna legjobb kapusa: Fekete
Gergely (Gúta)

A torna győztes csapatát a következő
játékosok képviselték: Petrušek, Máté P.,
Musitz, Zuzula, Kis, Zahorec, Glofák, Kürti
R., Kürti A., Kertész, Magyar, Leckési, Ká-
dek, Dobi, Fekete. Edző: Máté Zsolt. 

Győri Mikulás Kupa
A Madari BK és a Gútai BK versenyzői kaptak meghívást

a hagyományos győri Mikulás Kupára. És hogy a két csapat
remekül képviselte régiónkat, mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy a csapatok küzdelmében holtversenyben a harmadik
helyet szerezték meg. 

Eredmények:
Gyermek I. kategória:
20 kg: 2. Sehnal Marian (Gúta)
24 kg: 1. Sluka Ádám (Madar)

3. Tóth Róbert (Gúta)
28 kg: 2. Keszely Károly (Gúta)

3. Németh Kornél (Gúta)
38 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar)

2. Pavelka Márk (Madar)
42 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar)
Gyermek II. kategória:  
29 kg: 1. Lakatos Luciano (Gúta)

2. Tóth Dávid (Madar)
46 kg: 1. Sluka István (Madar)
50 kg: 1. Sluka István (Madar)
Serdülők: 
46 kg: 1. Lakatos Igor (Gúta)
54 kg: 2. Zachar Péter (Gúta)
59 kg: 1. Štefankovič Kevin (Gúta)
83 kg: 1. Stojka Kálmán (Gúta)

Futsal Kosárlabda

Birkózás

A madari csapat Rácz Lajos világbajnokkal 

Bauring City
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