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Letette esküjét
az új polgármester

Részletek az 5. oldalon

Határon átnyúló
rendőrségi „akció“

Részletek az 5. oldalon

Részletek
a 2-3. oldalon

Avárosháza épületén, a Szent Anna-kápolna fa-
lán és a zeneiskola folyosóján is egy komá-

romi férfi múlt héten hétfőn vulgáris szavakat fes-
tett fel. Felirataiban nem kímélte sem a polgármes-
tert, sem a zeneiskola igazgatóját.

Folytatás a 3. oldalon

Lapunkban már többször is átfogóan foglalkoztunk az Erzsébet-szigeti, évek óta befejezet-
len lakások ügyével. Sőt, legutóbbi írásunk annyira „kiverte a biztosítékot” a minden prob-

lémát előidéző Invest AG Kft. ügyvezető igazgatójánál, hogy bírósági pert helyezett kilátásba
kiadónkkal szemben. Persze, ebből sem lett semmi, merthogy nagy valószínűséggel az igaz-
gató úr tudatosította, hogy egy ilyen pereskedés folyamán sok mindenre fény derülhet, ami akár
balul is elsülhet rá és társaira nézve. Azóta több mint két év telt el, az épület érintetlenül csú-
fítja tovább a környéket. Ami viszont még ettől is rosszabb, hogy többen is bottal üthetik be-
fektetett pénzüknek a nyomát. Sajnos, nem ők az egyetlenek az országban, akik saját bőrükön
érezhetik a törvények gyengeségét, de inkább azok kevésbé hatékony végrehajtását.
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Akár nyolc
évet is kaphat

Tragikus baleset Lakszakállason
November 29-én nem sokkal öt

óra előtt tragikus közúti bal-
eset történt a községben.

A 23 éves férfi minden valószí-
nűség szerint későn vette észre a
nem kivilágított kerékpárost és
Renault Meganejával már nem
tudta elkerülni az ütközést. A 69
éves kerékpáros a személygépko-
csi szélvédőjének ütközött, majd a

földre zuhant. A szerencsétlenül
járt kerékpáros nem élte túl a bal-
esetet. „A személygépkocsi veze-
tője alkoholt nem fogyasztott, a
közlekedési balesetben a sze-
mélygépkocsiban és a kerékpár-
ban összesen 250 euró kár kelet-
kezett“ - mondta el lapunknak Re-
náta Čuháková, a nyitrai rendőr-
kapitányság szóvivője. ssy
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Akár nyolc évet is kaphat
Folytatás az 1. oldalról

A városháza oldalára és a nem-
régiben felújított Szent Anna-ká-
polna falára a firkáló Anton Marekot
szidalmazó szlovák nyelvű felirato-
kat fújt fel. A polgármester család-
ját sem kímélte az elkövető, mari-
huána-dílernek nevezte Marek fiait.
A közelben lévő zeneiskola belső
terét, folyosóit sem kímélte. Ott az
igazgatót, Fekete Vincét szidal-
mazták a feliratok. Sok más mellett
nácinak és pedofilnak nevezi őt a
rongáló.

Renáta Čuháková, a nyitrai kerü-
leti rendőrkapitányság szóvivője la-
punknak elmondta: „A rongálót, az
51 éves V. Tibort még hétfőn előál-
lították a komáromi kollégák és ron-
gálás vádjával indítottak ellene el-
járást. Az ügy vizsgálatába elme-
orvost is bevonnak. Tettéért 3-tól 8
évig tartó szabadságvesztésre ítél-
hető.“ ssy

Fotó: ga

Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Nézzük azonban az előz-

ményeket. A komáromi Aicor
Kft. indította útjára a „nagy
beruházást”, még 1999-ben.
Óriási biznisznek mutatko-
zott, hiszen maga a lakóépü-
let elhelyezése néhány mé-
terre a Dunától előrevetítette
azoknak az érdeklődését,
akiknek a lakáskérdésük
megoldása mellett, egyéb-
ként is jutott „tejbe aprítani
való”. Az épület alapjai és a
földszinti rész aránylag gyor-
san el is készültek, de 2001-
ben váratlan dolog történt. A
beruházó ebben az évben a
pozsonyi székhelyű Invest
AG Kft.-nek adta el az ingat-
lant. A vevő átvállalta a la-
kásigénylőkkel megkötött
szerződések továbbvitelét,
bár nem is cselekedhetett
másképp, hiszen azoknak
már nem kis pénzük feküdt
ebben az üzletben. Többen
igénybe vették az Állami La-
kásépítő és Fejlesztési Alap
által nyújtott hitelt, néhányan
készpénzben fizették be a
rájuk eső részt. Az új befek-
tető ügyvezető igazgatója,
Karol G., akkor ígéretet tett a
lakásigénylőknek, hogy
2002-ben beköltözhetnek la-
kásaikba. Ezt ők ugyan már
akkor sem akarták elhinni, in-
kább saját megnyugtatá-
sukra elkönyvelték, hogy erre
leghamarább 2003-ban ke-
rül majd sor. Nem került. Pe-
dig, a lakások jövendőbeli tu-
lajdonosai becsületesen fi-

zették a számlákat, és tör-
lesztették hitelüket az alap
felé. Akkor megkerestük Ka-
rol G. urat, az Invest AG
ügyvezető igazgatóját, aki la-
punkon keresztül adta sza-
vát a lakásigénylőknek, hogy
a 2004-es karácsonyt már
biztosan új és korszerű la-

kásaikban fogják tölteni. Re-
ményeiket az is növelte, hogy
nem sokkal lapunk érdeklő-
dése után, tető alá került a la-
kótömb. Aztán, mintha el-
vágták volna. Évek teltek el,
az ügyvezető igazgató min-
dennemű kommunikációt
megszüntetett a lakásigény-
lőkkel, akikben egyre jobban
kezdett erősödni a gyanú,
hogy szélhámosság áldoza-
tai lettek. Mindezt tetőzték az

építkezési alap által megnö-
velt kamatok és egyéb kia-
dások, amelyeket a beru-
házó Invest AG Kft. követelt.
Aztán 2010-ben telt be az a
bizonyos pohár, és heten a
csalódott tulajdonosok közül,
akiknek már nyolc éve kellett
volna használniuk lakásaikat,
feljelentést tettek a rendőrsé-
gen. Beadványukban nem-
csak az indokolatlan késést
nehezményezték, de rámu-
tattak több olyan törvénysér-
tésre is, amelyekről írásos bi-
zonyítékok álltak rendelkezé-
sükre. A vizsgálat nem álla-
pított meg törvénysértést, és
kifogások nélkül elfogadta az
ügyvezető igazgató érveit,
aki az általános gazdasági
válságra hivatkozott. Akkor,
amikor a lakások igénylőinek
már nyolc éve a lakásokban
kellett volna lakniuk(!?)
Ahogy az egyik érintett ak-
kor lapunknak elmondta, a
vizsgálat folyamán meg sem
hallgatták őket, holott több-
ször is hivatkoztak azokra a
bizonyos írásos bizonyíté-
kokra. Sőt, az üggyel kap-
csolatosan, volt egy sokko-
lóbb tapasztalatuk is. Amikor
panasszal éltek a legfelsőbb
ügyészségen, ügyük a már
szokásos utat megtéve, a ko-
máromi Járási Ügyészségen
„landolt”. Ez a szerv teljes
mértékben egyetértett a
rendőrségi vizsgálat jogsze-
rűségével és eredményeivel.
Persze, ez még nem maga a
poén, az még csak most kö-

vetkezik. „Egy félelmetes
mondat is szerepelt az
ügyészségi indokolásban. Ál-
lítólag hamis adatokat közöl-
tünk a rendőrséggel, és ez-
zel, szubvenciós csalás ala-
pos gyanúja forog fenn ve-
lünk szemben. Tehát, mi len-
nénk a csalók?” – tette fel
akkor a kérdést a történteket
elmondó olvasónk Vojtech
H., majd azon kérdésünkre,
milyen bizonyítékok álltak
rendelkezésükre, így foly-
tatta: „Minden, lakásépítési
alappal való tárgyalást, tehát
a hitelek felvételét az Invest
AG ügyvezetője intézett, mi
az alap képviselőjével nem
is találkoztunk. Átlagosan 20
ezer € hitelt vettünk fel 20
éves időfutamra, bár voltak,

Szóval-képpel

Egyik kedves olvasónk hozta be a fotót, amelynek
tartalma félreérthetetlen. A komáromi Kassai utcán,

az autóbusz-állomás mellett, szomorúan emelkedik ma-
gasba egy elárvult, régebben kiszáradt fa. Nemcsak
rossz látvány, de lehet akár veszélyes is, hiszen na-
gyobb ágai akármikor letörhetnek, aminek akár belát-
hatatlan következményei is lehetnek. Nincs kétségünk
afelől, hogy az illetékesek azonnal intézkednek, meg-
szüntetve ezzel egy veszélyforrást. -bör-

Folytatta tisztújító folyamatát a Magyar Közösség Pártja.
A járási szintek vezetőinek megválasztása után, most

a megyei szinten választottak vezetőt. Nyitra megyében
személycsere történt, Horváth Árpád irányítja a jövőben a
megyei ügyeket.

Múlt szerdán délután ült össze az
MKP kerületi tanácsa, hogy a tisztújító
folyamat során megválassza az új elnö-
köt. Ezidáig Jancsó István, Negyed pol-
gármestere vezette a megyei elnöksé-
get. Változás történt a kerületi tanács lét-
számát illetően, mivel korábban 64 tagú
volt, de 28 tagra csökkent. A Nyitra me-
gyei csoportot 5 járás – Komárom, Ér-
sekújvár, Léva, Vágsellye és Nyitra – al-
kotja.

Az elnöki posztra az eddigi elnök Jancsó Istvánt és Gúta pol-
gármesterét, Horváth Árpádot jelölték. A Komáromi járás kül-
döttei annak adtak hangot, hogy a komáromi régióban él a leg-
több magyar, azonban még nem volt a Komáromi járásból me-
gyei elnök. Ezért is tartották Horváth Árpád jelölését indokoltnak.

A szavazás során 14-12 arányban Horváth Árpád kapta meg
a szavazatok többségét, így őt választották új elnöknek. Alelnök
a vágsellyei Botka Ferenc lett, aki jelenleg a Nyitra megyei ön-
kormányzatban az MKP frakcióját vezeti. A kerületi elnökség 7
tagú, az elnökön és az alelnökön kívül az öt járási elnök alkotja.

Horváth Árpád azt szeretné, ha a megyei szint a jövőben erő-
sebb kompetenciákat kapna, mivel korábban viszonylag kicsi
mozgástérrel rendelkezett. „Mint megyei képviselők sokszor a
levegőben úsztunk, és ezért szeretnénk a megyei képviselőket
és az országos elnökséget közelebb hozni” - fogalmazott az új
elnök, aki maga is megyei képviselő. Javaslatot tettek az or-
szágos elnökség tagjaira is, amire korábban nem volt példa.

Az MKP és a Híd összefogása kapcsán a megyei választá-
sok során, Horváth Árpád így fogalmazott: „Biztos, hogy tár-
gyalni fogunk, de csak a tisztújító folyamat lezárta után. Egye-
lőre nem beszéltünk erről, és nem tudjuk, hogy milyen feltéte-
lekről volna szó. Valószínűleg erre a találkozóra januárban ke-
rülhet sor. Tudom, hogy nagy a felelősségem ebben”.

Az országos tisztújító közgyűlésre december 8-án, Kürtön ke-
rül sor. (b)
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Horváth Árpád az MKP új kerületi elnöke

MKP-Híd megyei összefogás:
Biztos, hogy tárgyalni fogunk

Bár a maratoni tárgyalássorozat csü-
törtöki fordulójában a tanárok érdekkép-
viselete nem hozott döntést a szerda este
megszakított országos pedagógussztrájk
egységes folytatásáról, az ország szá-
mos - főként fővárosi - oktatási intézmé-
nyében szünetelt a tanítás, pénteken pe-
dig a kormányhivatal épülete elé hívott
össze tiltakozó megmozdulást pozsonyi
pedagógusok egy csoportja.

A pedagógus-szakszervezetek rendkí-
vüli tanácsa csütörtökön megszakította
ülését, hogy a szünetben ismét tárgyaló-
asztalhoz üljön Robert Fico kormányfővel,
valamint oktatásügyi és pénzügyminisz-
terével. Az egyeztetés után Pavel Ondek,
a pedagógus-szakszervezet vezetője azt
mondta: a béremelés mértékét érintő
konkrét számokról nem volt szó, ám újabb
ajánlatokat kaptak a kormánytól, amely
azt ígérte, hogy az oktatásügyi tárca tar-
talékaiban próbál felszabadítható forrá-
sokat találni a tanárok igényeinek teljesí-
tésére.

Az éjszakába nyúló egyeztetést köve-
tően az oktatási dolgozók érdekképvise-
lete kilátásba helyezte, hogy az eredeti -

10 százalékos - bérköveteléseknél ala-
csonyabb mértékű béremelésről is haj-
landóak lennének tárgyalni a kormánnyal.
Azt, hogy milyen mértékű lenne a legala-
csonyabb béremelés, amit még elfogad-
hatónak tartanának, a tanárok egyelőre
nem akarták pontosítani, a szakszervezet
ezt a hétfőn esedékes újabb egyeztetés
során kívánja közölni a kormány képvise-
lőivel.

Pavol Ondek szakszervezeti vezető
szerint ha karácsonyig nem születik meg-
egyezés, alighanem folytatják a sztrájkot.
Nem zárta ki annak lehetőségét sem,
hogy a pedagógusok bojkottálnák a főis-
kolai felvételiket és az érettségiket is.

A szlovákiai pedagógus-szakszerveze-
tek azután léptek meghatározatlan idejű
országos sztrájkba hétfőn, hogy a kor-
mány elutasította a tanárok tízszázalé-
kos béremelésre vonatkozó követeléseit.
A kormány később 5 százalékos béreme-
lést ajánlott fel, de ezt az ajánlatot a pe-
dagógusok elfogadhatatlannak tartották.
Az országos sztrájkot szerda estétől sza-
kították meg a szakszervezetek a tárgya-
lások újrakezdése miatt. mti

Szünetel a tanársztrájk, folytatódik az egyezkedés
Sem a megszakított pedagógussztrájk folytatásáról, sem

pedig a tanárok bérköveteléseinek teljesítéséről nem szü-
letett döntés a pedagógus-szakszervezetek rendkívüli taná-
csának múlt csütörtöki ülésén, amelyen az érdekképviselet ve-
zetői a szlovák kormányfővel és minisztereivel is tárgyaltak a
megegyezés lehetőségeiről.

„Még tíz évig hozzájárulhatok néhány magát vállalkozónak nevező egyén

luxusban eltöltött életének biztosításához.”

akik készpénzben fizették be
az illetéket. A hiteleket mi
soha nem láttuk, csak a
számlákat, amelyeket az In-
vest AG merített. A számlák
olyan tételeket tartalmaztak,
amelyek, ha nem lettünk
volna ilyen szerencsétlen
helyzetben, mosolyt fakasz-
tottak volna arcunkon. Az
első számlán az alapok el-
készítése szerepelt, holott,
az Invest AG már egy felépí-
tett szinttel vásárolta meg az
épületet. Aztán jött egy
számla az ablakok beszere-
lésére. Ma is látható, hogy

az épületen soha nem voltak
beszerelve ablakok, sem
más nyílászárók. Amikor pa-
nasszal éltünk a lakásépítési
alapnál, annak képviselői
megjelentek a helyszínen, és
láss csodát, mindent rend-
ben találtak. Talán még azo-
kat az ablakokat is látták,
amelyek soha nem készültek
el. A legnagyobb poén mégis
a kazánok körül alakult ki.
Junkers márkájú gázkazáno-
kat számláztak ki, holott az
Erzsébet-szigeten nincs is
gázvezeték(!?) És bár erre is
felhívtuk a figyelmet, mégis
mi lettünk már-már nevetség
tárgyává kitéve. Voltak per-
sze más, hasonlóan ellent-
mondásos számlák is, de a
vizsgálat folyamán ezeket is

figyelmen kívül hagyták” –
mondta el akkor lapunknak
Vojtech H.

Azóta másfél év telt el, és
megmozdulni látszanak az
állóvizek. Valakiknek jó
irányban, valakiknek nem.
Az Invest AG, egy 2012. ok-
tóber 1-jén kelt adásvételi
szerződéssel, az egész in-
gatlant eladta, egy Nyitra
melletti településen (Lehota)
működő egyszemélyes Kft.-
nek, amely a Pegas NR
névre hallgat. A cégbírósági
bejegyzésből egyértelműen
kitűnik, hogy a cég tevé-

kenységei között, szerepel
az „egyszerű épületek épí-
tése és felújítása” is. No de,
az Erzsébet-szigeti lakás-
komplexum semmiképpen
nem tartozik ebbe a kategó-
riába, így értelemszerűen,
egy másik tevékenységi pont
lép érvénybe, mégpedig „vé-
tel és eladás”. A napnál is
tehát világosabb, hogy egy
harmadik, várakozó vevő
van játékban. A Pegas NR
Kft. szerepe tehát a megvá-
sárlás után abban nyilvánul
meg, hogy „megtisztítsa” az
ingatlant azoktól, akik nem
tudtak eddig dűlőre jutni az
Invest AG-val, majd a „meg-
tisztított” ingatlant „szálka
nélkül” adja tovább a végső

vevőnek. Ott vannak ugyanis
azok, akik nagy pénzeket öl-
tek majdani lakásaikba, de
az Invest AG ügyeskedésé-
nek következtében, soha
nem lettek bejegyezve a ka-
taszterbe, mint tulajdonosok.
Vannak ugyan szerződéseik
és számláik a befektetésről,
de ezekkel csak annyira jut-
nak, hogy polgári perben kö-
vetelhetik azok megtérítését
az Invest AG-tól. A Pegas
NR Kft. és az ingatlan új tu-
lajdonosai pedig tiszták, mint
a liliom. Legalábbis jogi
szempontból nem kifogásol-

ható az eljárásuk. Az erköl-
csi szempontok pedig tája-
inkon nem játszanak szere-
pet egy-egy bizniszben. Akik
ugyanis tulajdonosként sze-
repeltek a kataszterben,
azokat a Pegas NR Kft. kár-
talanította, hiszen ahogy már
írtuk, ez volt a szerepe, így
jöhet a „tiszta, fehér abrosz”,
lehet ünnepelni. Igen ám, de
mi lesz azokkal, akik nyakig
maradtak az adósságban,
és valószínűleg már soha
nem fogják látni befektetett
pénzüket? Vojtech H. így
látja a jövőt: „Itt most már
mindenkinek magának kell
gondoskodnia saját védel-
méről, merthogy vannak kö-

zöttünk olyanok is, akik nem
tudni miért, de különöseb-
ben nem érdeklődnek saját
ügyük iránt. Jómagam levél-
ben szólítottam fel az Invest
AG ügyvezető igazgatóját
Karol G. urat, hogy hatályos
időn belül fizesse vissza be-
fektetett pénzemet, mivel
nem vagyok hajlandó még
tíz évig fizetni egy olyan köl-
csönt, amelyet ő használt fel.
Még a kamatokról is haj-
landó vagyok lemondani, de
ezt Karol G.-nek mindenkép-
pen rendeznie kell. Mindettől
függetlenül, a közeli napok-
ban újabb feljelentést teszek
a cég ellen, mivel meggyő-

tének biztosításához”.
Nehéz ezt az egész törté-

netet tovább kommentálni.
Az mindenképpen pozitív
előrelépés komáromi szem-
pontból, hogy a lakások vél-
hetően be is fejeződnek, és
eltűnik a város egyik szé-
gyenfoltja. Az ügy jogi olda-
lának felderítése és a káro-
sultak igényeinek kielégítése
bizonyára még majd várat
magára, hiszen ahogy a fen-
tiekből is kiderülni látszik, az
illetékes szervek eddig nem
gyorsaságukról és tenni aka-
rásukról tettek bizonyságot.
A történethez még minden
bizonnyal visszatérünk.

Böröczky József
Fotó: -ga-

ződésem, hogy többedma-
gammal, egy óriási csalás ál-
dozata lettem, bár eddigi ta-
pasztalataim a törvényke-
zéssel ezen ügyben, nem
éppen a legjobbak ” –
mondja el lapunknak Vojtech
H., majd egy jó adag öniró-
niával, de ugyanilyen kese-
rűséggel is hangjában hoz-
záteszi: „Azért az egész
ügyben mégis van valami,
ami melengeti a lelkemet.
Jó tudni, hogy az előző tíz
évben hozzájárulhattam, de
még talán további tíz évig
hozzájárulhatok néhány ma-
gát vállalkozónak nevező
egyén luxusban eltöltött éle-
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Ipolyszakállos

Véget ért a TAT őszi szériája

Megrendezték a TAT negye-
dik szériájának utolsó for-

dulóját.
A program elején Gasparik Ágota

főszervező köszöntötte a jelenle-
vőket, majd Ozsvald Arnold polgár-
mester modott beszédet. A folyta-
tásban a szereplőkön volt a hang-
súly. A bemondók kategóriájában
mindkét „standup”-os elemében
volt. A kolozsnémai Czita Nikolas
ismét versbe foglalta témáját. A pati
Hornyák Erika macskabőrbe bújva
prezentálta, milyen az állatokhoz
fűződő viszonya.

A kolozsnémai Beke Dóra ének-
tudása előtérbe került a musical-
számok bemutatásánál. A pati He-

gedűs Fanny vidám hangvételű, fi-
atalos dalválasztása helyén volt. Az
Ifjúságfalva színeiben versenyző
Vörös Sandra és Korber Darina du-
ettszámai nagy élményt jelentettek
a nézőknek.

A látványosságot ezúttal is a
tánccsoportok szolgáltatták. A
Szignál temperamentumos, vérlá-
zító koreográfiájával feltüzelte a he-
lyi közönséget. A perbetei Margaret
teljesen új oldaláról mutatkozott be.
A madari Tini Girls pedig lecsapott
az új őrületre, és egy fergeteges
koreográfiát szerkesztett a Gag-
man style-re.

Az őszi sorozatból már csak a
gála maradt hátra, melyet Keszeg-
falván tartottak meg. -pint-

Fotó: Kiss Gergely

Milyen volt a Fonográf Fesztivál?
Neves előadók nívós produkcióit

kínálta az első Fonográf Fesz-
tivál. Lakatos Róbert brácsamű-
vész, zeneszerző, főszervező így
értékelte:

„Az első napon csalódás volt, hogy a
kassai Thália Színház Színházkomé-
dia című előadására körülbelül hatvan
ember volt kíváncsi a Tiszti Pavilon
dísztermében. A második napon telt
ház fogadta a Rév Magyar Ház szín-
padán, a Balogh Kálmán Trió és a
Dresch Quartet koncertjét, a záróna-
pon jó hangulatú gyermekkoncertet ad-
tunk Az ördögfióka és a tündér címmel,
Malek Andrea és Korpás Éva fősze-
replésével. A Magna Cum Laude is jó
választásnak tűnt. Az idén azt tanultam
meg, hogy a színházat színházte-
rembe kell vinni” – nyilatkozta a fő-
szervező hozzátéve, hogy folytatják a
fesztivált, mert olyan kultúrát kínál, amit
nem kap az ember minden nap. „Az
esküvőmet követő hétvégén már itt vol-
tam, Korpás Évivel és Lakatos Robival
zenéltem” – fogadott az öltözőben Ma-
lek Andrea énekesnő, majd így foly-
tatta: „Közreműködtem a lemezükön
is. Nagy élmény volt látni, hogy Évi
mennyire finom pasztellszínekkel fest,
mégis milyen erős; éneke mélységeket
hoz elő” – tudatta a Voice – Magyaror-

szág hangja tehetségkutató egyik
mentora. Korpás Éva énekesnő elé-
gedett volt koncertjük után. „Megtalál-
tuk a közös hangot a közönséggel. Volt
egy kedves vendégünk is, Lackfi János
költő. A nézőtéren ott ült egy másik
szerzőnk, Z. Németh István költő. Ma-
lek Andrea szólított meg Az ördögfi-
óka és a tündér című lemez gondola-
tával. Tudta, hogy nekem már van eb-
ben tapasztalatom. A lemezbemutatót
az idén tavasszal tartottuk Budapesten,
azóta egyre több a koncertünk” – ava-
tott be a népdalénekes. A Magna Cum
Laude zenekar „Csak ülünk és zené-
lünk” című akusztikus koncertjével ült a
Fonográf Fesztivál nézői elé a városi
művelődési központ színpadára. A
koncertet december 2-án, vasárnap
mutatták be Budapesten, a Művésze-
tek Palotája MR2 Akusztik sorozata
keretében. „December 30-án, a SYMA
csarnokban adunk nagy álló bulit. Ki-
csit művészibb lesz a háttér, mint ed-
dig” – árulta el a koncert előtt az öltö-
zőben Mező Misi, a zenekar frontem-
bere: „A műsorban játsszuk majd az
összes lemezünk kedves nótáit. Sokat
vitázunk a számokon, de a közönség
igénye lesz az első szempont” – val-
lotta be a Voice – Magyarország
hangja másik mentora. Mező Misi idei
karácsonyi ajándéka a fa alatt féléves
kisfia, Nimród lesz. „Bármikor lehet

örömöt szerezni a másiknak,
nem feltétlenül kell kará-
csonyra koncentrálni” – bú-
csúzott az énekes.

Bárány János
Fotó: archívum és net

Az ipolyszakállosi forduló hazai tánccsoportja

SZIGNÁL
A Szignál esztrádcsoport 1999-

ben alakult Ipolyszakálloson. Je-
lenleg 20 aktív tagja van, ebből 14
táncos. A csoport fő célkitűzései
közé tartozik az Ipoly menti hagyo-
mányőrzés, a magyar kultúra és
történelem ápolása. Hét különböző

teljes estét betöltő kulturális műsort
hozott létre, mellyel bejárta Szlo-
vákia magyarlakta területeit. Az
együttes pár év kihagyás után régi
és új tagokkal bővülve újjáéledt. A
TAT versenysorozaton való részvé-
tel számukra egyben megtisztelte-
tés, másrészt pedig kihívás. A cso-
port vezetője Gasparik Zoltán.

Lakatos Róbert főszervező:
– Jövőre is lesz Fonográf Fesztivál

Korpás Éva és Malek Andrea
több éve barátok

Mező Misi: – Bármikor lehet örömöt
szerezni a másiknak

Anemesócsai község-
háza dísztermében

tartották meg a község so-
ron következő, 28. testü-
leti ülését, melyen beiktat-
ták tisztségébe az új pol-
gármestert, Magyarics
Gusztávot.

Szép Lajos megbízott pol-
gármester nyitotta meg az
ülést, majd beszámolt az ed-
dig elvégzett munkákról és
eredményekről. Ezután a vá-
lasztóbizottság elnöke, Győri
Zsigmond ismertette az ok-
tóber 27-én lezajlott válasz-
tások eredményeit. Az idő-
közi polgármesterválasztá-
sokon nyolc induló volt a
községben. A 2067 válasz-
tásra jogosult polgárból 1091
adott le érvényes szavaza-
tot, a részvételi arány így
52,78 százalék volt. Magya-
rics Gusztáv vállalkozó kapta
a legtöbb szavazatot, szám
szerint 355-öt, így az elkö-

vetkezendő két évben ő irá-
nyítja a községet.

Ezek után letette hivatali
esküjét Nemesócsa új pol-
gármestere, majd megkö-
szönte a választóknak a bi-
zalmat és hangsúlyozta,
hogy csak összefogással le-
het előre vinni a település
ügyeit. „Legfontosabb felada-
tomnak tartom a pénzügyi és
vagyoni leltár elkészítését,
hogy ezzel is tisztább képet
kapjak a község helyzetéről.
Továbbá az idei évben elő

kell készíteni és elfogadni a
2013-as évi költségvetést“ –
mondta el lapunknak Magya-
rics Gusztáv, majd hozzá-
tette: a községet hátrányosan
érintő szerződéseket is felül
fogja vizsgálni, és ahol lehet-
séges, új szerződéseket sze-
retne kötni.

A képviselők az önkor-
mányzati törvényben meg-
határozott polgármesteri
alapfizetést hagyták jóvá a
megválasztott polgármester-
nek. szénássy

Letette esküjét
az új polgármester
Nemesócsa

Határon átnyúló rendőrségi

Állásajánlatok járásunkban
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Adminisztrátor – üzletkötő, SR
KENTER SLOVAKIA s.r.o. Komárno-N.Stráž 1 Életrajz:

kenter.komarno@gmail.com

Agronómus, SR
AGROMARKT-EKEL s.r.o. Okoličná n/O. 1 035/7793652

Autószerelő, SR
Tibor Nagyváthy – NOVA ROLL+, Komárno 1 0905 312 824

Villanyszerelő – karbantartó, SR
KOLAGREX Int. s.r.o. Komárno 1 035/7771895

tomata@tomata.sk

Elektrotechnikus, SR
RLAN SLOVAKIA, Komárno 1

Szlovák és magyar
nyelvű életrajz:

web@magicnet.hu

Koordinátor – adminisztrátor, SR
CABEL NET s.r.o. prev. Komárno
Kizárólag 40 % feletti rokkantnyugdíjas részére!

1
Életrajz a

cabelnet@cabelnet.sk
e-mai l címre

Szakács – pizzasütő, SR
Dušan Kečkéš-LUX, Komárno 2 0907431750

Angol nyelvoktató, SR
INVEST-CO s.r.o. Komárno
3 hónapnál régebbi nyilvántartott, hátrányos
helyzetű álláskereső!

1
Életrajz az

atlanta001@t-online.hu
e-mail címre

Német nyelvoktató, SR
PRO AMERICANA s.r.o. Komárno 1 035/7730952

Termelésmenedzser, SR
FEMAD s.r.o. Nesvady 1 035/7692890

femad@femad.sk

Menedzser, pénzügyi tanácsadó–specialista,
Roman Gálik InfoCentrum, pracovisko
Komárno

3
Életrajz és motivációs le-

vél a tamas.ilias@
fincentrum.com

e-mail címre
Masszőr. SR, Zariadenie sociálnych
služieb „MAGNÓLIA”, Hurbanovo 1 035/7602582

Kőműves - kövező - útburkoló, SR
Marián Takács Hurbanovo 3 0905282885

Segédnevelő, SR
DETSKÝ DOMOV Dedina Mládeže 1 035/2433 003

ekonomdml@mail.t-com.sk
Segédmunkaerő (pékség), SR
Vojtech Lévai – LEBECO Kolárovo
Feltétel: min.3 hónapig nyilvántartott álláskereső

1
0905/514558

Jelentkezni személyesen:
Kolárovo – Hotel LEONOR

Eladó/nő (illatszerbolt), SR
Ľudovít Keresztes, Q8 Mobilmarkt, Komárno
Csak 40% feletti rokkantnyugdíjas részére !

3
Jelentkezni személyesen
az üzletben, Komárno,

Veľký rad ill. a
035/7700587-as telefonon

Értékesítési előadó, SR
HEPEX Slovakia spol. s r.o. Komárno 1 Életrajz az

info@travelguide.sk

Raktáros, SR
OLYMPS DOOR spol. s r.o. Komárno 1 0903/718875

Rendszergazda, SR
HEPEX Slovakia spol. s r.o. Komárno 1 Életrajz az

info@travelguide.sk

Karbantartási technikus – mechanikus,
FEMAD s.r.o. Nesvady 1 035/7692890

femad@femad.sk

Traktorista - mezőgazdasági gépjavító,
AGROMARKT-EKEL s.r.o. Okoličná n/O. 1 035/7793652

Angol-nyelvtanár, SR
SOU poľnohospodárske, Hurbanovo 1 035/7602204

souphu@souphu.edu.sk

Nevelő/nő + angolnyelv oktatás, SR
Ref. Zákl. Cirk.škola s VJM Martovce 1 0907/794815

Szaktanár – kémia + biológia/fizika, SR
Súkr. SOŠ s VJM, Kolárovo 1

Kérvény + diploma
másolata a schola.pri-

vata@stonline.sk
Varrónő, SR
HODOTEX s.r.o. Komárno 5 0948/399118

0915/069526

December 3-án megnyitjuk
kihelyezett irodánkat Gútán,

a Templom tér 32 alatt.
(a munkahivatal épülete)

Köszöntők,
köszönetnyilvánítások,

megemlékezések, ingatlanok
eladása fényképpel - 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is

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

HHIIRRDDeettééssffeellvvéétteell  
HHééttffőőttőőll  ppéénntteekkIIgg..

Aszlovák és a magyar rendőrök együtt
gyakorlatoztak a határon. A feltéte-

lezett szituáció, hogy egy  takarékpénz-
tár kirablásával gyanúsított gépjárművet
üldöztek a magyarországi rendőrök,
amely a szlovák határ felé vette az irányt,
így a szlovák kollégák is bekapcsolódtak
az üldözésbe. Közös erővel sikerült is
elkapni az elkövetőket.

„Mivel a bűnözők sokkal szabadabban
mozoghatnak a két ország közt mint a ko-
rábbi időszakban, ezért szükséges volt
olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek-
kel elejét tudjuk venni a bűnözés megnöve-
kedésének. Ennek egyik eleme ez a határon
át történő üldözés gyakorlása“ - mondta el
lapunknak Kiss Sándor rendőrőrnagy. 

Ez az akció már nem újkeletű, mivel min-

den évben szükséges tesztelni, hogy ho-
gyan működik a határon átívelő együttmű-
ködés. Vizsgálják az információ áramlását,
magát az üldözést, és a tettes elfogásának
módszereit is. ssy

Fotó: ga

„akció“„akció“
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kapja házhoz a 

0905 213 967

´ -t
Fizesse elő a DELTÁ-t egy évre

és nyerjen egy csodás hétvégét 
a Wellness Hotel Patince****-be

Ráadásul ha december 12-ig megrendeli és
kifizeti a DELTÁ-t,  egy éves előfizetés esetén 

négy hétig  ingyEn kapja lapunkat.
Az éves előfizetés ára 23,50 €

Cím: Ferencesek utcája 22, 945 01, Komárom

Olvasói levél

ARákóczi Szövetség be-
iratkozási programjá-

nak keretében a magyar
iskolakezdők ösztöndíjai-
nak átadása szeptember
és november között közel
száz felvidéki magyar te-
lepülésen valósult meg.
Az ösztöndíj értéke 10
ezer forint, amit támoga-
tási szerződés keretében
vehettek át az iskolakez-
dők szülei.

Január és február folya-
mán 3582 diákot írattak
Szlovákiában magyar isko-
lába, ami több mint 2011-
ben, illetve 2010-ben. A
program célja, hogy ráirá-
nyítsa a magyar családok fi-
gyelmét a magyar iskolavá-
lasztás fontosságára és he-
lyességére.

A beiratkozási program
mögött nagyszabású társa-
dalmi összefogás jött létre.
A támogatók között több
száz magyarországi önkor-
mányzat, civilek, közéleti
személyiségek és alapítvá-
nyok sorakoztak fel. A Rá-
kóczi Szövetség arra törek-
szik, hogy az egyes ösztön-
díj átadási ünnepségeken a
program támogatói is jelen
legyenek, hogy ebben a for-
mában is kifejezzék szolida-
ritásukat és bátorításukat, a
gyermeküket magyar isko-
lába írató családokkal.

November 15-én az ünne-
pélyes átadásra járásunkban
elsőként két helyszínen,
Naszvadon és Bátorkeszin
került sor, ahol öt iskola ösz-
szesen 69 első osztályos ta-
nulója részesült ösztöndíj-
ban. Az eseményeket Hortai
Éva célalap vezető készítette
elő és kísérte végig. Mind-
két helyszínen Dr. Halzl Jó-
zsef tájékoztatta a szülőket a
Rákóczi Szövetség Beiratko-
zási Programjáról és az ösz-
töndíj szellemi és erkölcsi
mondanivalójáról. Őt Hortai
Éva célalap vezető és Szá-
vay István parlamenti képvi-
selő beszédei követték. Az
ösztöndíjátadás gyakorlati
tudnivalóit Molnár Mirjám
osztotta meg a szülőkkel. A
naszvadi Magyar Tannyelvű
Alapiskola igazgatója, Dr.
Becse Norbert beszédében

a magyar anyanyelven való
oktatás jelentőségét emelte ki.

Csallóközaranyoson no-
vember 19-én került át-
adásra az ösztöndíj. Az ün-
nepségre a csallóközara-
nyosi Kóczán Mór Alapisko-
lában került sor, ahol három
iskola 30 diákja kapta meg
az iskolakezdéssel járó ösz-
töndíjat. A csallóközaranyosi
alapiskolában 17 diák kezdte
meg a tanévet. Ezen a na-
pon átvették ösztöndíjukat
az ekeli Hetényi János Alap-
iskola és a megyercsi alap-
iskola diákjai is. Az ekeli is-
kolába 10-en iratkoztak be, a
megyercsi iskolából 3-an ér-
keztek. Az átadási ünnepsé-
gen részt vett Süttő polgár-
mestere, Czermann János
is. A Rákóczi Szövetség ré-
széről jelen voltak Dr. Halzl
József elnök, Horváth Attila
és Molnár Mirjám. 

November 20-án került át-
adásra a komáromi Eötvös
Utcai Alapiskolába, a Jókai
Alapiskolába, a speciális is-
kolákba, a hetényi alapisko-
lába, az izsai alapiskolába
és a keszegfalvi alapisko-
lába beíratott első osztályos
magyar diákok számára a
Rákóczi Szövetség oktatási-
nevelési támogatása. Az
eseményre az Eötvös Utcai

Alapiskolában került sor,
ahol összesen 116 gyermek
részesült ösztöndíjban. Az
alapiskola első és kilencedik
osztályos diákjai zenés-ver-
ses műsort adtak elő, ezzel
is emelve az ünnepélyes
hangulatot. A Komárom és
Vidéke Célalap részéről Hor-
tai Éva és Varga Anna, vala-
mint az iskola részéről Öl-
veczky Árpád is részt vettek
az átadáson. A Rákóczi Szö-
vetséget Csáky Csongor fő-
titkár képviselte, akinek Fe-
kete Zsuzsanna, Molnár Mir-
jám, Bácsatyai Dániel és Ősi
Barnabás segédkeztek.

Másnap Marcelházán az
alapiskolában 29 tanuló ve-
hette át az ösztöndíjat, me-
lyet Répás Zsuzsanna nem-
zetpolitikáért felelős helyet-
tes államtitkár adott át. Ré-
pás Zsuzsanna úgy fogal-
mazott: minden kisdiák és
minden magyar ember szá-
mít, oda kell figyelni minden-
kire, mert ők jelentik a felvi-
déki magyarság jövőjét.
Ugyanezen a napon Ógyal-
lán, a Feszty Árpád Alapis-
kolában 47, végül a komá-
romi Munka Utcai Magyar
Tannyelvű Alapiskolában 85
kisiskolás részesült az ösz-
töndíjban. (miriák)

Képarchívum

Sikeres beiratkozási ösztöndíj
programTisztelt Szerkesztőség!

Bastrnák úr november 5-én Deltában megjelent cikkét ol-
vasva azon gondolkodtam, miért csak a II. lakótelep pol-
gárai érdemelnek jobbat?

Kavára érve – amely település szintén Komárom része
– megtalálhatjuk a „ kiküszöböltek ” egy részét – éppen
neki köszönhetően, és mindent, ami az ő életvitelük tarto-
zéka. Egy biztos, az itt található ingatlanok ára sem emel-
kedett, no meg a közbiztonság sem. Persze ők rendőri fel-
ügyeletet sem kaptak. Az innen Komáromba ingázó diá-
kok, utazási hozzájárulást is csak kb. másfél éve kapnak,
míg a város többi részéről bejárók sok-sok évvel hamarabb
megkapták. Ami az utakat és járdákat illeti, az ő idejében
sem voltak jobbak Komáromban. Komárom autós forgalma
Nyitra megyében, Nyitra után Komáromban a legsűrűbb.
A kerékpárosok közbiztonsága minimális, ők legalábbis így
érzik, az biztos. Ennek ellenére a város vezetése nem
gondolkodik kerékpárutak, járdák, sávok kiépítésén az
egyes városrészek között.

Ha Komárom lakosai nem gondolkodnak el azon, hogy
ők is többet érdemelnek, mint amit az utóbbi 10 évben kap-
tak, a környező városok Komárom lakosait is csak sajnálni
fogják, vagy még azt se. Gondolják azt kaptak, amit vá-
lasztottak. Név és cím a szerkesztőségben

Ahidaskürti Magán-
szakközépiskola

nagymegyeri kiheyezett
részlegének két tanu-
lója is részt vett a Szak-
képző Iskolák VIII. Or-
szágos Vers- és Próza-
mondó Versenyén, me-
lyet november 9. és 11.
között rendeztek Mo-
sonmagyaróváron.

Lanstyák Ildikó és Mol-
nár László egy szabadon
és egy kötelezően vá-
lasztott művel készült a
magyarországi megmé-
rettetésre. „A kötelező
művek kategóriájában
Nemes Nagy Ágnes és
Karinthy Frigyes alkotá-
saiból lehetett választani.
A Dr. Havas Judit, elnök
(irodalomtörténész és
előadóművész), Tóth
Szilvia (drámapedagó-
gus), Tóth Zoltán (szín-
művész) alkotta zsűrit
nagy örömmel töltötte el,
hogy a diákok nagy lét-

számmal vettek részt a
versenyen, töretlen az ér-
deklődésük a kultúra,
vers- és prózamondás
iránt. Külön öröm volt
számukra, hogy Szlová-
kiából és Erdélyből is ér-
keztek szavalók. Az ered-
ményhirdetésre vasárnap
délelőtt került sor. Diá-
kunk, Lanstyák Ildikó kü-
löndíjban részesült. A

művek, melyekkel el-
nyerte a zsűri tetszését,
Bodor Pál Gyermekünkre
és Nemes Nagy Ágnes
Félelem című alkotásai
voltak” – tudtuk meg a
versenyt követően a ma-
gán-szakközépiskola ta-
nárától, Cserman József-
től. 

KZ
(fotó: az iskola archívumából 

„Az én gazdagságom az
iskola. Én csak vetek,
de nem aratok. Még a vi-
rág is másé, ami az uta-
mon terem.“ Ez a Gár-
donyi-idézet volt a mot-
tója a nagymegyeri Bar-
tók Béla Alapiskola ál-
tal immár ötödik
alkalommal megrende-
zett szakmai napoknak. 

A november 19. és 23.
között lezajlott esemény-
sorozat egyik legérdeke-
sebb momentuma Dr. Za-
cher Gábor, a budapesti
Péterfy Sándor utcai kór-
ház klinikai, toxikológiai
osztálya főorvosának
drogmegelőzésről tartott
előadása volt, melyen a
résztvevő pedagógusok
rengeteg gyakorlati taná-
csot kaptak az adott té-
mával kapcsolatban. „A
magyarországi vendég-

előadó azt hangsúlyozta,
hogy a drogmegelőzés-
ben talán a legfontosabb
dolog a gyerek és szülő
közötti kommunikáció.
Normarendszerre kell ne-
velni a gyerekeket, s ezál-
tal kialakul bennük, hogy
nemet mondjanak a dro-
goknak” – sommázta a
művészeti alapiskolában
megtartott előadáson hal-
lottakat Buzgó Éva, a Bar-

tók Béla Alapiskola igaz-
gatóhelyettese. 

Az V. Szakmai napokon
a Dunaszerdahelyi járás
szinte mindegyik magyar
alapiskolájából vettek
részt pedagógusok, de a
Komáromi járás néhány
közelebbi iskolája is kép-
viselte magát. A program-
pontok között voltak nyílt
órák, különböző képző-
művészeti technikákkal is
megismerkedhettek a
résztvevők, az egyik szak-
mai találkozón pedig
módszertani és gyakorlati
tanácsokat lehetett kapni
az indulatok feldolgozá-
sára, a konfliktusok meg-
oldására, amikkel gyakran
szembesülnek a pedagó-
gusok.

Kovács Zoltán
Fotó: kozo 

Kolumbusz Kristóf 520 éve indult el, hogy nyugat felé hajózva
új tengeri utat keressen a mesés Keletre, és közben felfe-

dezett egy új világot, Amerikát. 

Szakmai napok ötödször

Óceánok admirálisa

Az évforduló alkalmából Az óceánok admirálisa címmel készített a
nagymegyeri könyvtár rejtvényfüzetet diákoknak, hogy azok játékos for-
mában szerezhessenek információkat a történelem egyik leghíresebb
fejezetéről. Többek között ez is elhangzott az olvasói pályázat no-
vember 21-én megtartott kiértékelésekor. „A pályázati füzetet tizenöten
oldották meg, az elérhető pontszám 121 volt. A helyes megfejtést be-
küldőket az emléklapokon kívül könyvjutalomban is részesítettük” –
mondta Fitzel Jolán könyvtáros. 

Az első helyen a Bartók Béla Alapiskola hetedikes tanulója, Fonód
Dóra végzett 113 ponttal, mögötte mindössze két ponttal lemaradva kö-
vetkezett Mikolai Réka negyedikes gimnazista. A harmadik és negye-
dik helyen holtverseny alakult ki, Balogh László gimnáziumi tanuló és
Varga Mónika kereskedelmi középiskolás is egyaránt 99 pontig jutott. 

Kép és szöveg: Kovács Zoltán

Lanstyák Ildikó különdíjas
Mosonmagyaróváron

Tanár és két diákja Mosonmagyaróváron

Olyan hölgyek jelentkezését várjuk, akik változtatnának 
külsőjükön, vagy szeretnék visszakapni régi formájukat.

Jelentkezésüket december 5-ig
várjuk emailben (deltakn@gmail.com)
vagy postán (DELTA szerkesztősége,
Františkánov 22, Komárno 945 01), 

melyben tüntessék fel címüket 
és telefonos elérhetőségüket.

Előtte Utána

Sorsolás december 7-én, 
átalakítás december 10-én.

Szépüljön meg a DELTÁ-val

- Profi frizura, smink 
- Radvanszká Renáta, 

0905 59 84 35
- Profi köröm design 

- Helena Kočišová, 0907 79 91 34
- Stílustanácsadás 

- Jutka Kocsis - JUTKA-STYLIST
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... 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

Preprava osôb od 1 až po 8 osôb 
Személyszállítás 1-től egészen 8 személyig
S nami je to bezpečné 

velünk biztonságos 

Odvezieme Vás kam len chcete!
Oda szállítjuk, ahová csak akarja!

Letisko Bratislava

Liszt Ferenc repülőtér Budapest

Schwechat Wien

Za dobrú cenu!

ing. oliver Koczkás
elektrárenská 3, 
945 01, Komárno, Slovakia
Tel.: 00421 905 380 734

00421 948 671 212

Tel.: 0905 216 340

Kedvező áron 
6-kamrás német profil

Ezenkívül megrendelhetők:
redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, 
szúnyoghálók, markízák. Javítást is vállalunk

aakkcciióó::

Műanyag ablakok 
és bejárati ajtók
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Búcs

ASzlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége

Búcson tartotta VI. Orszá-
gos Közgyűlését, amelyen
megjelent Potápi Árpád,
Bonyhád polgármestere,
országgyűlési képviselő,
a Nemzeti Összetartozás
Bizottsága elnöke, A.
Nagy László kisebbség-
ügyi kormánybiztos, Bár-
dos Gyula, a Csemadok
elnöke, Csémy Szilárd, a
Szlovákiai Magyar Cser-
készszövetség elnöke.

A szövetség elnöke, Mé-
zes Rudolf beszámolt az el-
múlt időszak tevékenységé-
ről. Megállapította, a leg-
utóbbi közgyűlés óta eltelt
időszakban kifejtett tevé-
kenységével bizonyította,
hogy fontos láncszeme a
szlovákiai magyar közélet-
nek. Minden lehetséges esz-

közzel igyekszik javítani gyer-
mekeink tanulási feltételeit és
elsődleges feladatuknak tart-
ják az anyanyelvi oktatás mi-
nőségének az emelését.

Az elnöki beszámolót kö-
vetően a több mint száz kül-
dött meghallgatta a gazdál-
kodásról szóló jelentést,
megvitatták az alapszabály-
módosítást, és sor került a
tisztújításra is. Funkciójában
megerősítették Mézes Ru-

dolf elnököt. Három alelnö-
köt választottak. Keve Szil-
viát az érsekújvári, Schwartz
Katalint a rimaszombati és
tornaljai és Tankó Albertet a
szepsi és kassai régiók kép-
viseletében.

A közgyűlés elfogadta a
szövetség fő feladatait, cél-
kitűzéseit az elkövetkező
időszakban.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

ASzlovákiai Református Keresztyén Egyház és a ro-
mákkal foglalkozó missziós munkacsoport meghívá-

sára november 23-án a bátorkeszi kultúrházban az is-
mert magyarországi keresztyén gospel énekes, Pintér
Béla adott evangelizáló, hitmélyítő koncertet. 

„Nagyon örülök annak, hogy a történelmi egyházak felis-
merték a keresztyén könnyűzenében rejlő lehetőségeket, és
nyitottak ebbe az irányba” - mondta a debreceni énekes, aki
az országot járva dalaival hirdeti az evangéliumot. 

Egy ilyen jellegű koncert megszervezését Tóth Zsuzsanna
missziói tanácsos tájékoztatása szerint elsősorban annak
evangelizációs és hitmélyítő jellege adja, amelyből a kivá-
lasztott roma célcsoporton kívül egyaránt lelki megerősödést
kaphatnak mások is. A koncerttel a szervezők célja a meglévő
roma keresztyén kisközösségek erősítése és a többiek hívo-
gatása, hogy minél több lelket megnyerjenek az Úr számára.

Miriák Ferenc, A szerző felvétele

Térkövekkel rakták le a községi hivatal
bejáróját 130 négyzetméteren. Erre a

megoldásra azért volt szükség, mert az
esős időszakok alatt nehéz volt a közle-
kedés, másrészt meg az önkormányzat
előrelátóan készül a szabadtéri színpad
megépítéséhez, mely megoldaná a falu-
napi és más jellegű rendezvények lebo-
nyolítását, és ehhez elengedhetetlen volt
a bejáró minél hamarabbi megépítése. 

„Több helyen beépítettek vízelvezető csa-
tornákat is a területre, mely egyébként esz-
tétikus látványt is nyújt a községi hivatalba
látogatóknak. A kivitelező a nagymegyeri
PTS-Beton s.r.o volt. A másik ilyen nemrég
megvalósult terv a helyi közvilágításra vo-
natkozott. Ez a fajta felújítás négy utcát érin-
tett. A Vicinális utat, a Fő utat, a Harangláb
utcát és a Piri felső részét. A régi lámpates-

teket új, takarékos izzókra cserélték ki. Az
így kialakított rendszerrel 60%-os spórolást
érhetnek el. Jövő évben az elmaradt utcák
lesznek befejezve. Meg kell említenem, hogy
a közvilágítás egésze az önkormányzat for-
rásából lett finanszírozva“ – tette hozzá Rácz
László, Gellér polgármestere.

Kép és szöveg: -pint-

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének
Országos Közgyűlése

Evangelizáló, hitmélyítő koncert

Megvalósult tervek Gelléren
Pintér Béla

népdalkörök találkozója 

Asúlyemelők az elmúlt
évben ünnepelték

fennállásuk ötvenedik év-
fordulóját. 

A város önkormányzata jel-
képes áron átadta az egykori
műjégpályán lévő szociális
épületet. A Strojár Súlyemelő
Klub sikeresen pályázott az
Itt otthon vagyunk projektek
2012-es évi támogatására.
Ennek köszönhetően 1940
euró értékben kicserélték az
ajtót és ablakokat. A szak-
osztály költségvetéséből ki-
festették a helyiséget és új
szőnyeget is kapott a terem.
A munkálatokat saját maguk
végezték, ezzel teljesítették a

beruházás 10 %-os önrészét.
A súlyemelő kellékek ugyan
megvoltak, de a Kassán meg-
rendezett ifjúsági súlyemelő
világbajnokság után újakat is
kaptak. A szakosztályban ak-
tív tevékenység folyik, bizo-
nyítja ezt, hogy a fiatal tanu-
lók hetente két alkalommal,
az idősebbek három, míg az
ifjúsági korosztály négy vagy
öt alkalommal edz.

A felújított épület rendel-
kezik gyakorlóhelyiséggel,
ahol már versenyeket is ren-
dezhetnek. Az épületet öt
évre kapták, jelképes 1 eu-
róért, az energiaköltségeket
a szakosztály költségvetésé-
ből fedezik. (miriák)

Szűcs Attila felvétele

Minden egyes házassági évforduló ün-
nep, de mégis van köztük néhány ne-

vezetes, kiemelt jubileum, amely alkalom
arra, hogy köszönetet mondjunk egy-
másnak az együtt töltött szép napokért.

A község önkormányzata ebben  az évben
sem feledkezett el a házassági jubilánsok
köszöntéséről. Jobbágy József polgármester
ünnepi köszöntőjében kiemelte, talán semmi
sincs szebb a világon, mint találni egy em-
bert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük
szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek
kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, akinek
egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és
nagyon boldogok legyünk.

25. házassági évfordulójukat ünnepelték:
Peter Erdélyi és Gabriela Žiláková, Bednárik
Zsuzsanna és Kovács Géza, 30.: Ladislav
Csalava és Mária Oršolíková, Kosdi Emília
és Vida Vilmos, Mázsár Mária és Nagy Vil-
mos, Pintér Ilona és Molnár Sándor. 35.:
Molnár Teréz és Kádek József, Molnár Má-
ria és Cserge István, Jakab Mária és Havran
Mátyás, Vicena Valéria és Csanády Béla,

Rumi Erzsébet és Hamran László, Haris
Anna és Márközi László. 40.: Kovács Ilona
és Gerencséri Tibor, Mészáros Erzsébet és
Bocska Valent, Milan Pluhár és Judita Meli-
šová, Németh Júlia és Zsigó János. 45.: Lé-
vai Alica és Szabó Sándor, Michal Lesko és
Helena Melišová. 50.: Papp Ilona és Kovács
György, Tóth Mária és Markovics István. 51.:
Kelkó Ágnes és Juhász Miklós. 52.: Halmosi
Mária és Mázsár Rudolf, Štefan Oršolík és
Alžbeta Horváthová. 54.: Szetei Mária és
Molnár Károly, Bálint Margit és Nagy László.
55.: Štefan Janetka és Alžbeta Urbáneková.
58.: Gere Zsófia és Acsai János. 65.: Viliam
Molnár a Mária Kajanová. (miriák)

KH felvétele

ACSEMADOK nemesó-
csai alapszervezete

már 6. alkalommal ren-
dezte meg a Népdalkörök
találkozóját a helyi kultúr-
házban. A baráti összejö-
vetelt a helyi Csemadok
mellett működő  népdalkör
nyitotta meg.

Ezután egymást követve lé-
pett színpadra mind az öt
népdalcsoport: a házigazda,
az alapszervezet mellett mű-
ködő Kodály Zoltán Népdal-
kör, a dióspatonyi Rozmaring

éneklőcsoport, a magyaror-
szági környei Német Nemze-
tiségi Dalkör, a nemesócsai
nyugdíjasklub Őszirózsa
éneklőcsoportja és a CSE-
MADOK tanyi alapszerveze-

tének Lila akác éneklőcso-
portja. A rendezvényt nem a
versenyszellem hatotta át, in-
kább a dalolás öröme, a nép-
dalok szeretete, és az egy-
más szórakoztatása. pint

A súlyemelők átköltöztek 
a felújított épületbe

Ógyalla

Szentpéter

HHáázzaassssáággii  jjuubbiilláánnssookk  kköösszzöönnttééssee

15. 12. 2012 – Strieborná sobota  6.00 - 13.00
16. 12. 2012 – Strieborná nedeľa  9.00 - 14.00
22. 12. 2012 – Zlatá sobota 6.00 - 13.00
23. 12. 2012 – Zlatá nedeľa 9.00 - 14.00
24. 12. 2012 – Štedrý deň 6.00 - 11.00
25. 12. 2012 – i. sviatok vianočný – zatvorené
26. 12. 2012 – ii. sviatok vianočný – zatvorené 
31. 12. 2012 – Silvester 6.00 - 12.00
1. 1. 2013 – nový Rok – zatvorené

otváracia doba v mesiaci december 2012:

Združenie trhovník 
nákupné centrum 
Komárno

na najkrajšom 
vynovenom 

námestí Kossutha.

Pozýva srdečne širokú verejnosť 
na PRedvianočné náKuPy 

do nákupného centra 
– tržnica Komárno.

Parkovanie bezplatne!
Mikuláš očakáva deti denne 
od 5. 12. 2012  od 15.00 do 17.00.

Kontakt:
035/7701 642
www.nck.sk

Felhívás
Megkezdődött a komáromi Szent András templom külső
tatarozása. Idén a két torony közti homlokzat újul meg,
majd fokozatosan az egész épület külseje. A munkálatok
jelentős anyagi költséggel járnak, ezért a komáromi Római
Katolikus Plébániahivatal kéri a lakosokat illetve vállalko-
zókat, hogy anyagilag járuljanak hozzá a történelmi jellegű
épület, Komárom legfontosabb templomának felújításá-
hoz. A felajánlásokat a 26384970/0900-as bankszámlára,
illetve készpénzben a plébánia irodájában hétfőtől pénte-
kig 08.00-12.00 óra között várjuk, valamint a templomban
lévő perselyekbe is elhelyezhetik adományukat a támo-
gatók. Az adományokat Isten fizesse meg!
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Ekecs-Apácaszakállas

Gúta

DELTA

Fenyő gyerekasztal négy székkel 19.000 Ft.

Szállítás ill. a helyszínen történő építés 2-8 napon belül.

Asztal, szék, lóca, szekrénysor,
íróasztal.

Rakott kályha 248.000 Ft-tól 1.490.000 Ft-ig.

Kivitelezés csempétől függően 7-30 nap.

Bútorok 
fenyő, 
bükk, 
tölgyfából.

www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel: 00�� �0 �� �� 10�

A tél hosszú, sőt lesz jövőre is!
8 KW  170.000 Ft

10,8 KW  195.000 Ft
12 KW  235.000 Ft

13,5 KW  245.000 Ft

Hordozható 

cserépkályhák

3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

konténeRes 
HUllaDéksZállÍtás

notus 101+  aQ 2560 

kanon UnI 
800x600

celoplošný

Basic 170 + Riviera 

75 €

259 €
52 €

+

=+

VEĽKÁ jesenná AKCIA

=

VVyymmeeňňttee  ssvvoojj  ssttaarrýý  
nneerreezzoovvýý  ddrreezz  zzaa  nnoovvýý!!

O Z N Á M E N I E

Mesto Kolárovo oznamuje, 
že v dňoch 
14., 15. a 16. decembra 2012
usporiada
„VIII. ročník vianočných trhov 
a vianočného kultúrneho programu“, 
na ktorý aj touto cestou pozýva podnikateľov – predáva-
júcich.

Povolenia na predaj sa vydávajú od 10. decembra
2012 na Mestskom úrade v Kolárove.

Na tradičné vianočné trhy srdečne pozývame spot-
rebiteľskú verejnosť a milovníkov kultúrnych po-
dujatí.

É R T E S í T É S

Gúta Városa ezúton értesíti a vállakozókat – árusokat,
hogy 2012. december 14., 15. és 16-án megrendezi 

a „VIII. Karácsonyi Vásárt“.
Az árusítási helyeket 2012. december 10-től lehet

kiváltani a Gútai Városi Hivatalban.
A VIII. Karácsonyi Vásárra szeretettel meghívjuk a

vásárlóközönséget és a kultúrrendezvények kedve-
lőit is.

Víno KomárnoVíno Komárno

Adresa:
Mestská tržnica prízemie

č. 48. Komárno

0905 959 5560905 959 556

www.vino.weblahko.sk

Nagy Géza gyűjteményes kiállítása

Mácsodi Anna pedagó-
gus köszöntötte a

község 254 nyugdíjasát a
felújított kultúrházban
megtartott ünnepségen.

„Már hagyománnyá vált,
hogy évente egy alkalommal
összejövünk azért, hogy ki-
fejezzük hálánkat, tisztele-
tünket, megbecsülésünket
és szeretetünket azok iránt,

akik hosszú, munkában el-
töltött évek után köztünk töl-
tik megérdemelt nyugdíjas
éveiket” – mondta köszöntő-
jében a falu polgármestere,
Édes István.

A program további részé-
ben fellépett a Madari Asz-
szonykórus, a Tini Girls tánc-
csoport, Kiss Réka, valamint
nosztalgia koncertjével Mé-
száros Tamás. Az ünnepi
ebéd mellé a község önkor-
mányzata 2013-as naptárt

és 7 eurós vásárlási utal-
ványt nyújtott át az ünnepel-
teknek. (miriák)

KH felvétele

ARét utcai óvodában hosszú útra ké-
szülődtek a gyerekek. A baráti padá-

nyi óvodából meghívást kaptak, hogy ve-
gyenek részt a Márton-napi vásárukon.

Hagyományőrző óvoda lévén nagy öröm-
mel fogadták a meghívást. Közel másfél órás
utazás után érkeztek meg baráti óvodájukba,
ahol Kosár Ilona igazgatónő és Marczell Éva
óvónő nagy szeretettel fogadta a küldöttséget.
Röviden bemutatták óvodájukat, majd meg-
kezdődött a Márton-napi ludas vásár. A gye-
rekek vásáros játékokat játszottak és elját-
szották a Lúdas Matyit.

„Először ismert verseket, mondókákat, da-
lokat és körjátékokat játszottunk, majd elkez-
dődött a Márton-napi vásár. Öröm volt nézni
gyermekeinket, hogy perceken belül átváltoz-
tak felnőttekké, adták, vették a kikészített por-

tékákat. A közös vásáros játék után aztán a
tornateremben folytatódott a délelőtt, gyer-
mekeink legnagyobb örömére ugrálóvárban
elégíthették ki mozgásigényüket. A mostani
találkozó célja, hogy a pedagógusok meg-
osszák tapasztalataikat. Továbbra is bátran
fogjuk képviselni és megmutatni az óvodánk
értékeit” – mondta Holop Szilvia, a Rét utcai
óvoda igazgatónője. (miriák)

Képarchívum

Élményteli tanítási nap 

ASzlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége nyolcadik alkalommal hirdette

meg a Kincskeresők – helyi értékeket ku-
tató diákok konferenciáját.

„A hetényi Tarczy Lajos Alapiskola három,
hetedikesekből álló csapata vett részt az idei
országos konferencián Dunaszerdahelyen.
Csollár Ádám és Rancsó Máté Hetény község
írásos emlékeit gyűjtötte össze és mutatta be.

Majd a történelmi tippelőt a hetényi azsúrozás
története követte. A félig kiszálazott, kivarrt
dobokat és a kidrukkolt vásznakat „két szem-
revaló hetényi menyecske” mutatta be: And-
rovics Franciska és Rancsó Dorottya. Az elő-
adás után két rikkancs a Komáromi Lapok
Kincskeresők Különszámát kínálta, melybe a
varrónők leírásait, díjait, összegyűjtött korabeli
újságcikkeket szerkesztettek bele a lányok. A
harmadik csapat tagjai, Fülöp Cyntia és He-
gedűs Tamara egy formabontó előadással ké-
szültek, nem bemutatót tartottak, hanem tár-
sas játékra invitálták a nézőket” – nyilatkozták
lapunknak Kotiers Éva és Rancsó Andrea fel-
készítő pedagógusok.

A hetedikesek kitettek magukért, a pedagó-
gusok pedig büszkeségtől dagadó kebellel
térhettek haza a nagyon jó hangulatú, színvo-
nalas konferenciáról. (miriák)

Képarchívum

Nemrég megalakult az ekecsi művelődési
otthonban a kerámia szakkör, de jóval előtte
egy kedvcsináló bemutatót is szerveztek az
alapiskolában. A foglalkozás témája kará-
csonyi ajándékok készítése, valamint egy
madárbarát programhoz kapcsolódva ma-
dárházak készítése, amit kiégetés után ké-
sőbb mindenki hazavihetett. Az első gye-
rek, akinek a házába beköltöznek a mada-
rak, és ezt fényképpel is alátámasztja, érté-
kes ajándékot kap. -pint-, Fotó: Varga Irén

AMagyar Tudomány
Napját először 1997-

ben ünnepelték meg. En-
nek jegyében hagyomány-
teremtő módon immáron
hatodik alkalommal gyűl-
tek össze városunk és a
környékbeli iskolák tu-
dásra éhes diákjai a gútai
Nagyboldogasszony Egy-
házi Gimnáziumban, hogy
egy emlékezetes nap ere-
jéig maguk is hódoljanak a
tudományok előtt. A szer-
vezők idén is gondoskod-
tak róla, hogy a résztvevők
nagyrészt olyan kutatók,
tudósok és felfedezők elő-
adásaiból tanulhassanak,
akik szakterületük orszá-
gos viszonylatban is elis-
mert szakértői.

A rendezvény célja első-
sorban felkelteni a közép- és
alapiskolás diákok érdeklő-
dését a tudomány iránt, vala-
mint ápolni a baráti kapcso-
latokat, erősíteni az együtt-
működést a régióban mű-
ködő iskolák között. Mivel a
Tudomány Napja iránt min-
den évben nagy az érdeklő-

dés, így a diákok négy
50-60 fős csoport-
ban a nap folyamán
három előadáson
vesznek részt. Eb-
ben az évben isko-
lánk több alapiskolát
és gimnáziumot látott
vendégül a Komáromi,
Érsekújvári, Szenci és
Galántai járásból. 

RNDr. Szekeres László
PhD., egyetemi tanár az
„Élősködők az állatvilágban”
címmel tartott előadást.
Zagyvai András építész, fel-
találó bemutatta találmányát,
az Okostojás (Smartegg)
nevű logikai játékot, amellyel
Washingtonban a Nob Yo -
-shigahara játéktervező ver-
seny nagydíját nyerte el.
Ozogány Ernő tudomány- és
technikatörténeti szakíró elő-
adásában a magyar történe-
lem legérdekesebb, legsike-
resebb és legcsodálatramél-
tóbb magyar asszonyait mu-
tatta be a diákoknak. RNDr.
Teleki Aba PhD., egyetemi ta-
nár nem szokványos elő-
adást tartott „Mágneses kí-
sérletek“ címmel. Kovács Zol-
tán és Lőrincz Adrián, a Ván-

dorLáss Polgári Társulás
alapító tagjai, egy izgalmas
és érdekes úti beszámolót
tartottak a Tawahka expedí-
ciójukról. Juhos Sándor alias
Robosanyi a Neumann Já-
nos Számítógép-tudományi
Társaság Robotika Szak-
osztályának alapítója a „Ro-
botvezérelt helikopter a jövő
filmezési technikájában"
címmel tartott előadást.

A rendezvény sikeréhez a
diákok is nagyban hozzájá-
rultak, hiszen aktívan be-
kapcsolódtak a különböző
tudományterületeket érintő
előadásokba, véleményt
nyilvánítottak, kérdéseket
tettek fel a hallottakkal kap-
csolatban.

-tk-

November elején A Csicsó, Csilizköz
és Csallóköz Kultúrájáért és Hagyo-

mányaiért közhasznú társaság és a csi-
csói Református Egyházközség jóvoltá-
ból a volt református iskolában Nagy
Géza gyűjteményes kiállítására került sor. 

A rendezvény megnyitóján Lévai Attila lel-
kipásztor mondott beszédet, majd a tárlatot
Fehér István „jogfosztott” gimnáziumi tanár
nyitotta meg Ornik Srečko, a szlovéniai fafa-
ragók egyesületének elnöke, és Nick Ferenc,

a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke je-
lenlétében. A folytatásban Soós Denisza és
Szikonya Nikolett műsorvezetők ismertették
a közel 160 jelenlevővel a további programot.
A kiállítás kultúrműsorában fellépett Nagy
Zoltán csicsói versmondó, Komjáthy Loránt
és Petőcz Andrea, akik megzenésített ver-
seket adtak elő és Neuwirt Éva szőnyi nép-
dalénekes. A tárlaton az érdeklődők megte-
kinthették Nagy Géza munkásságának érté-
kes grafikáit, festményeit, textilmunkáit és
fotóit. A kiállítás alkalmából megjelent egy 30
verset tartalmazó brosúra is „Csicsói füzetek”
címmel. -pint-

Nyugdíjasok köszöntése

az óvodák közötti együttműködés erősítése

ADöme Károly Alapis-
kolában csendes,

meghitt beszélgetésekkel
emlékeztek meg a gyere-
kek és a pedagógusok a
reformáció ünnepéről.

„A reformáció jó alkalom
arra, hogy magunkat értékel-
jük át. Az emlékezés mellett a
jövőbe is tekintenünk kell.
Úgy gondolom, hogy felet-
tébb fontos ezt ma hangsú-
lyoznunk, amikor egy olyan

Kerámia szakkör indult

Kincskeresők Hetényen

Tudományok napja a nagyboldogasszony
egyházi GimnáziumbanCsicsó

Madar

Bátorkeszi

Izsa

korban élünk, melyben hajla-
mosak vagyunk mindent egy-
szerűsíteni, s múltunkat, gyö-
kereinket, kultúránkat, identi-
tásunkat, vallásunkat, nem-
zetiségünket feladni“ - nyilat-
kozta az iskola igazgatónője,
Boschetti Adrianna.

A megemlékezés után a
gyerekek virágdíszt és koszo-
rút készítettek, majd tökdí-
szeket faragtak. A kicsik al-
más gyümölcssalátát kóstol-
tak, a nyolcadikosok naran-
csos sütőtöklekvárt ízlelget-
tek. A pedagógusok az egész
napot úgy szervezték meg,
hogy a jókedvé és a vidám-
ságé legyen a főszerep. 

(miriák)
Zakar Vince felvétele

Kiszállítással 
680 euró.

Olcsón 
üzemeltethető.

Szállítási idő: 
2-8 nap

Nagyteljesítményű 
csempekandalló 

www.cserepkalyhak-mobilcserepkalyhak.hu
Tel: 0036 20/39 79 102
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Első fotóm

Németh Márton 
Komárom
(4000/54)

Demáčeková Eliza
Komárom
(2700/47)

Pataky Ádám
Komárom
(3500/50)
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Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

Állandó akció! Sírkövek,
konyhapultok, ablakpár-
kányok akár azonnal el-
vihetők raktárunkból.
Tel.: 0905 500 309.

ÚJSZüLÖTTEK:
Csicsó Kristofer Kelvin (Bálvány); Pataky Ádám (Komá-
rom); Feomart Csaba Denis (Izsa); Tömösközi Máté (Ko-
márom); Németh Márton (Komárom); Horváth Levente
(Ipolyszalka); Szobolovská Miriam (Ógyalla); Czibor Máté
(Komárom); Demáčeková Eliza (Komárom); Kollárik Vik-
tor (Komárom); Halmo Gréta (Gadóc)

ELHuNyTAK:
Répás István (80) Komárom; Balvin Ferenc (55) Madar;
Benčík Ján (78) Komárom; Gálová Klára (77) Csallóköz-
aranyos; Petrová Edita (63) Komárom; Nagyová Margita
(80) Komárom; Szücs Michal (89) Komárom; Konya Jo-
zef (67) Gúta; Kissová Helena (76) Szentpéter; Ková-
čová Helena (86) Komárom; Radvanský Gabriel (55) Bá-
torkeszi; Hajabáč Gizella (75) Bátorkeszi

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Soós Ivan és Kovačičová Anita (Perbete)

VictoryTrade Zálogház:
Zálogba adáskor vagy
aranyékszer, elektronikai
cikkek  felvásárlása ese-
tén igény szerint szemé-
lyesen házhoz megyünk
(Komárom + 20 km).
Cím: Ferencesek utcája
5. 0915 389 405.

Legolcsóbb autóbiztosítás,
1300 cm3 – 62 €, 1800 cm3

– 90 €, 2000 cm3 – 106 €,
66 kW – 89 €, 84 kW – 114
€, 129 kW – 136 €, utánfutó
9 €/év, ablaküveg 18 €/év.
Tel.: 0907 235 125.

Készpénzkölcsön a lé-
tező legalacsonyabb ka-
mattal. 24 órán belül, de
akár megvárásra 1000 €-
tól 100.000 €-ig. Ingat-
lanfedezet és kezes nem
szükséges. Szétírható
hosszabb időre, visszafi-
zethető hamarabb is.
Alacsony havi törlesztő,
„určitá“ munkaviszonyra
és hosszabbított szerző-
désekre is, kölcsönök
összevonása kisebb tör-
lesztővel. Fiatalok most
előnyösebben felvehető
munkaviszonyra, „živ-
nosť“-ra, nyugdíjra, inva-
lidra. Tel.: 0949 664 167. 

Vállaljuk szerződések,
kérvények, életrajzok,
nyomtatványok, munka-
helyi kérelmek, különféle
beadványok és még sok
más megírását akár meg-
várásra. Plusz internetes
szolgáltatás, szövegmá-
solás, stb. Európa udvar –
a Szent István szobornál.
Hé.-Szer.-Pé.: 9-13, 15-17.
Tel.: 0948 023 888.

„Az idő múlik,feledni nem lehet,
Hogy hirtelen tört ketté életed.
A temető csendje ad neked nyugalmat,
De a mi szívünk fájdalma örökké megmarad.“

Fájó szívvel emlékezünk 
december 6-án, halálának 5. évfordulóján

Polgár Tiborra
Nemesócsán.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.

Emlékét  őrző családja.

Megemlékezés

December 7-én, halálának 
5. évfordulóján szomorúan 

emlékezünk 

Panyi Bélára
Őrsújfalun, 

aki 69 éves korában távozott szerettei köréből.

A gyászoló család.

Výzva
Začali sa rekonštrukčné práce kostola Svätého Ondreja v
Komárne. Tento rok sa obnovuje fasáda medzi dvoma ve-
žami, potom práce pokračujú aj na ďalšej časti kostola.
Keďže celá vonkajšia obnova je finančne náročná, Rím-
skokatolícky farský úrad v Komárne prosí obyvateľov a
podnikateľov Komárna, aby podporili obnovu tohto histo-
ricky najvýznamnejšieho kostola mesta. Finančnú pomoc
možno poslať na účet (26384970/0900), alebo osobne, od
pondelka do piatku v čase 08.00-12.00 na farskom úrade.
Anonymní darcovia svoje finančné prostriedky môžu ho-
diť aj do zvončeka. Za každý milodar Pán Boh zaplať! 

„Amit mi adhatunk, az a létünk,
S meleg szeretet, mely meleg kezet keres.              
A biztos támasz, mit elfogadni remélünk,
Amelyért minden szülőnek élni érdemes.“

December 6-án ünneplik 
50. házassági évfordulójukat

Kopócsi Kálmán 
és felesége Ella

Kaván.
Szívből gratulál három fiuk:
Kálmán, László, Ferenc család-
jukkal és unokáik Laci és Balázs.

Megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk 
november 29-én, halálának 

20. évfordulóján

Horváth Évára 
Komáromban.

Emlékét örökké őrző családja.

Köszönetnyilvánítás
„A fájdalom idővel enyhül, a hiányérzet megmarad,
De az emléked szívünkben Örök.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik elkísérték 

2012. november 17-én utolsó útjára 
id. Lévai Dezsőt (Nemesócsa),

akit a halál 87 éves korában ragadott ki
szerettei köréből. Köszönjük a sok koszorút, virágot és a
vigasztaló szavakat, mellyel enyhíteni próbálták mély
fájdalmunkat. A gyászoló család.

„A Nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged!“

December 5-én ünnepli 2. születésnapját 

Gerencséry Márk 
Komáromban.
E szép ünnep alkalmából

szívből köszönti: 
anya, apa 
és az egész család.

December 7-én ünnepli 
54. születésnapját 

Ďurčiš László 
Marcelházán. 

E szép ünnep alkalmából 
szívből köszönti felesége Mária, 

fia Marián és menye Erika, lánya Hajnalka 
és veje József, az unokák: 

Dániel és Máté.

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kérjük a Jóistent, hogy ezt mind megadja!“

December 4-én ünnepli 
18. születésnapját 

Kacz Péter 
Marcelházán. 

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!
Boldog születésnapot!“
November 18-án ünnepelte 
20. születésnapját 
Keszeliné Kürthy Edina 

Gútán.

KKöösszzöönneett  
aazz  öösssszzeeggyyűűjjttöötttt  KKuuppaaKKooKKéérrtt!!

Ezúton szeretném kifejezni hálás köszönetemet
mindazoknak, akik részt vettek a kupakgyűjtésben
és így hozzájárultak Németh Dávid támogatásához. 

Külön köszönet illeti Molnár Zoltán megyercsi
polgármester urat, a kupakok térítésmentes el-
szállításáért. 

Dávid és édesanyukája

„Nevessen Rád a Nap fénylő sugarával,
Napjaid teljenek boldog ragyogással.
Utadon vezessen a szeretet és hit,
bánat kerülje el mindennapjaid.“

December 3-án ünnepli névnapját 

Rácz Ferike Komáromban.

Sok szeretettel köszöntjük: 
anyuka, apuka 

és nővére Erika.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“

November 29-én ünnepelte 
40. születésnapját

Rozbroj Brigitta 
Komáromban.

E kerek szép ünnep alkalmából 
gratulálnak gyermekeid: Alexandra 
és Hajnalka, szüleid, bátyád és családja.

Köszöntik: apu, anyu, 
Marika és a két mama.

E szép ünnep alkalmából szívből 
köszönti férje Tibor, kislánya Kinga, anyu, apu, 
öccse Krisztián, mamáék, papa és bérmakeresztanyja.

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Oprava chladničky a mraz-
ničky. Tel.: 0905 666 838.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.

• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok gaz-
dasági és háziállatok ré-
szére Csicsón. Tel.: 0907
490 224.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvezmény.
Személyautó 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, belföld,
külföld, gyorsküldemény
szállítás, 24 órán belül kül-
földre is. Tel.: 0915 664 048.
• Vennék Zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• Családi ház eladó Laksza-
kállason a 409-es házszám
alatt. Tel.: 0908 952 704.

• Gondozást vállalnék Lak-
szakállason és környékén
9.00 órától. Tel.: 0908 952
704.
• Kályhások figyelem! Olcsó,
jó samott és szélezett
csempe raktárról. Tel.:
003620/3979102.
• M.L.M. rendszer építésé-
hez ügyes munkatársakat
keresünk. Tel.: 0948 740
088.

• Hľadáme šikovných ľudí na
vytvorenie siete M.L.M. Tel.:
0948 740 088.
• Egyszerű könyvelést válla-
lok. Tel.: 0915 998 835. 
• Vykonávam jednoduché
účtovníctvo. Tel.: 0915 998
835.
• Garázs eladó 20 m2, sze-
relőaknás a Kassai utcánál,
ár: 3700 €. Tel.: 00421 908
402 413, 003630 824 4971,
e-mail: szitasgabi@citro-
mail.hu.
• Árpa eladó, mázsája 20 €.
Tel.: 0905 168 712.

• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Nowy Targ-i lengyelpiacra
érdeklődőket várok, decem-
ber 15. Tel.: 0915 664 048.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ifjúságfalván, ár: 23.000 € +
megegyezés. Tel.: 0908 958
563.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Eladó fagyasztó és gabo-
nadaráló. Tel.: 0908 343 937.

• Eladó babaágy 0-7 éves
korig, 80 €. Tel.: 0905 311
064.
• Eladó 10 áras építkezési
telek Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Eladók teknők, dohányzó-
asztalok, ebédlőfal. Tel. 0907
561 032.
• Vásárolnék 2-szobás la-
kást a belváros közelében.
Tel.: 0905 230 373.
• Szlovák nyelvoktatást, vizs-

gára való felkészítést válla-
lok. Tel.: 0918 497 016.
• Ki ajándékozna sparheltet,
tűzifát 4 gyermekes anyá-
nak. Tel.: 0918 956 059.
• Eladó családi ház Nagy-
megyeren. Tel.: 0907 534
233.
• Tömött kacsák eladók. Tel.:
0908 765 180.
• Eladó pucolt dió. Sütésre
kiváló. 6 €/kg. Tel.: 0949 377
222.

Plasztablakok és ajtók
szerelése és szervize-
lése. Servis plastových
okien a dverí. Tel.: 0918
262 260.

• Nemzetközi fuvarozásra
sofőröket keresünk 3,5 t-ig.
Elvárások: E kategóriás jo-
gosítvány, min. 1 év gyakor-
lat. Az életrajzokat a követ-
kező e-mail címre várjuk: op-
tima1@optimabusiness.sk.
Tel.: 0905 405 851.
• Eladó jó karban lévő Škoda
Favorit. Tel.: 035/7720 266,
0917 312 319.
• Albérlőtársnőt keresek a 2-
szobás albérletbe. Tel.: 0907
373 611.
• Albérletet keresünk rövid
időre. Tel.: 0948 740 088.
• Csempézést és kőműves-
munkát vállalok. Tel.: 0944
367 318.
• Eladó családi ház Csalló-
közaranyoson. Tel.: 0903
253 282.

•  2-szobás lakás kiadó. Tel.:
0907 373 611.
• Kölcsönök dolgozóknak,
nyugdíjasoknak, Komá-
rom, Gúta és környéke.
Tel.: 0907 656 253.
• Eladó Opel Astra Combi
1,6,  + 4 kerék, ár: 700 €.
Tel.: 0904 646 812.

• Eladó családi ház 2-szo-
bás Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• 3-szobás családi ház, 15-
áras telekkel eladó Nemesó-
csán. Érdeklődni 18 ó után v.
hétvégén. Tel.: 0905 488
645.
• Sürgősen pénzre van
szüksége? Ne habozzon!
Igényeljen most gyorsköl-
csönt. Miért érdemes min-
ket választania? Mert 3
pénzintézet ajánlatai közül
keressük meg az Önnek
legmegfelelőbbet. Hívjon
vagy fáradjon be irodánkba.
Cím: Župná 14, Komárom
(Allianz épületében), 1 em.
210-es ajtó. Tel.: 0907 452
538.

• 1-szobás lakás Komárom-
ban kiadó. Tel.: 0907 636
113.
• Bérbe adó garzon a VII. la-
kótelepen, 180 €. Tel.: 0907
738 564.
• Eladó üsző kisborjú. Tel.:
0908 567 830.
• Eladók holland biciklik igé-
nyeseknek. Tel.: 0907 473
298, 0918 229 038. – KN. 
• 2-szobás átépített lakás el-
adó KN-ben az Isternél. Tel.:
0918 352 708.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.
• Fűhézagos betonkockák,
térkövek, szélkövek eladók.
Tel.: 0908 042 655.
• Predám veľký 2-izb. čias-
točne prerobený byt v centre
KN. Tel.: 0917 949 476.
• Eladó pucolt dió: 7 €/kg.
Tel.: 0944 066 561.

• Kiadó 3-szobás lakás hosz-
szútávra, KN, Považská ul.
Tel.: 0905 640 957.
• Vennék jobb minőségű
használt szobabiciklit. Tel.:
0905 284 617.
• Sok a hitele? Szeretne ke-
vesebbet fizetni? Hívjon, se-
gítek. Tel.: 0917 150 574.

Profi Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakál-
las. www.proficredit.sk.
Pracujem ako viazaný fi-
nančný agent pre spoloč-
nosť Profi Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006. 

Elektro TV szerviz, 
Lami Gábor (Bátorkeszi).
Tel.: 0905 239 403. TV,
LCD, Plazma-készülékek
gyors és megbízható ja-
vítását vállalom.

Takarítást, teppezést vál-
lalok, ár megegyezés sze-
rint. Cégek, irodák, ma-
gánszemélyek részére is.
Tel.: 0908 774 635.

Frissen vágott karácsony-
fák eladása a Pozsonyi út
2300 címen, kiskert öve-
zet. Közvetlen a termelő-
től, decemberben naponta
15.00 óráig. Tel.: 0908
796 813.

Itt a karácsony
és nincs aján-
dékra pénze?
Hívjon és mi
segítünk. Tel.:
0919 079 983.
Azonnali hitelel-
bírálás.
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Šachový rébus
Biely dá mat druhým ťahom.
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HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!
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V pondelok 3. 12. predpokla-
dám v našom regióne už dosť
chladno, polooblačno až oblačno 
s možnosťou slabých snehových pre-
hánok. Množstvo snehu do 1 cm.
Nočná teplota od  - 4  do -2  ̊C,
denná teplota od  0 do + 2  ̊C. Čer-
stvý SZ vietor do 10 - 14 m/s. (od 36 –
50 km/h.)      
V utorok 4. 12. predpokladám v našom regióne ešte o
niečo chladnejšie, polooblačno a bez zrážok. Nočná tep -
lota od  - 6 do - 4  ̊C, denná teplota od - 2 do  0  ̊C. Slabý
JV vietor  do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    
V stredu 5. 12. predpokladám v našom regióne zmierne-
nie mrazov, v noci a doobeda zamračené so slabým sne-
žením, popoludní vyjasňovanie. Množstvo snehu do 2 cm.
Nočná teplota od -3 do - 1  ̊C, cez deň od  0 do + 2  ̊C.
Slabý premenlivý vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)     
Vo štvrtok 6. 12. predpokladám v našom regióne po-
dobne ako v stredu, zrána polojasno, popoludní pribúda-
nie oblačnosti a občasné sneženie. Množstvo snehu do 3
cm. Nočná teplota od - 4 do - 2  ̊C, cez deň od + 1 do + 3
̊C. Mierny J vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.) 
V piatok 7. 12. predpokladám v našom regióne viacej
snehu, veľkú oblačnosť až zamračené s občasným sne-
žením. Množstvo snehu až do 10 cm. Nočná teplota od -
3 do - 1  ̊C, denná  teplota od  0 do + 2  ̊C. Slabý J vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V sobotu 8. 12. predpokladám v našom regióne pre-
chodne zlepšenie počasia ale veterno, polooblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 3 do - 1  ̊C, denná teplota od 0
do + 2  ̊C. Čerstvý SZ vietor do 10 - 14 m/s. (od 36 – 50
km/h.)  
V nedeľu 9. 12. predpokladám v našom regióne vlhko a
veterno, veľkú oblačnosť až zamračené s občasným sne-
žením. Množstvo snehu do 5 cm.  Nočná teplota od - 3 do
- 1  ̊C, cez deň od 0 do + 2  ̊C. Čerstvý, miestami až silný
SZ vietor do 16 – 20 m/s. (od 57 – 72 km/h.) bude miestami
vytvárať snehové jazyky a záveje.
V budúcom týždni predpokladám počasie primerané na
toto ročné obdobie.

S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Predpoveď počasia 3. 12. - 09. 12.

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkiet

Palatínova 1�, Komárno

Služby:obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet
Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 

že sme najlacnejší!PVC � mm �,�� €/�00 Sk/m�

Plav. podlahy KAINDL � mm �,�� €/�0� Sk/m�

Könyvajánlatunk
Lepje meg szeretteit mikulásra, karácsonyra 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival.

Régi ár Új ár
komárom a Duna gibraltárja 16,43 € 10,00 €
felvidéki árpád-kori 6,31 € 4,00 €
templomok lexikona I., II. kötet
Új komáromi olympos 6,97 € 5,00 €
kfc 111 16,00 € 13,00 €
felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7,00 €
gondolatok egy ünnep margójára 4,15 € 3,00 €
komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3,00 €
Hagyományőrző 
és változó települések 9,29 € 7,00 €

gyermekkönyvek
sárkány peti afrikában 3,25 € 2,50 €
sárkány peti egyiptomban 3,25 € 2,50 €
sárkány peti velencében 3,25 € 2,50 €
sárkány peti firenzében 3,25 € 2,50 €
óvodások verses kertje 3,00 € 2,00 €

V dnešnej dobe, kedy
žiaľ zo sveta počuť čo-

raz viac negatívnych
správ, má o to väčší vý-
znam, keď predstavitelia
dvoch susedných štátov
potvrdia svoju snahu o
spoluprácu na stretnutí v
pozitívnej atmosfére.

S týmto cieľom, v priateľ-
skej atmosfére sa uskutoč-
nilo Maďarsko-slovenské
hospodárske fórum v Buda-
pešti, 16. novembra. Na
tomto stretnutí Viktor  Orbán
maďarský a Robert Fico slo-
venský premiér zdôraznili
význam úzkej hospodárskej
spolupráce týchto dvoch štá-
tov, a vyjadrili opodstatnenie
pravidelných zasadnutí
dvoch vlád. Ministri hospo-
dárstva György Matolcsy a
Tomáš Malatinský vyhodno-
tili hospodársku situáciu
dvoch ekonomík ako aj ich
perspektívne  výhľady v
rámci Európskej únie.

Viktor Orbán spomenul
ekonomický rast na Slo-
vensku ako pozitívny príklad.

V rámci tohto fóra sa zro-
dila písomná dohoda o zalo-
žení spoločnej Maďarsko-
slovenskej obchodnej ko-
mory. 

Na tomto dôležitom stret-

nutí sa zúčastnila aj Inži-
niersko-stavebná a realitná
spoločnosť Investconsult
s.r.o., ktorá svojou aktívnou
účasťou zastupovala aj Ná-

rodnú asociáciu realitných
kancelárií Slovenska (NA-
RKS), ktorej je dlhoročným
aktívnym členom.

d

Medzinárodné hospodárske 
a obchodné fórum v Budapešti

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 1�

www.autoskolaelan.sk

AUTOŠKOLA  ELÁN

350
eur

Výcvik vodičov na skupinu „B“ 

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

Prihlásenie na nový kurz osobne každý  
utorok a štvrtok od 16.00  do 18.00 hod.

035/7726 999
0905 489 059

VIANOČNÝ DARČEK PRE  pre občanov 
komárňanského regiónu a  mesta Komárna

Srdečne Vás pozývame do Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne na Ul. Eötvösa č.
35 a na Ul. Palatínovu č. 8, kde sa môžete do konca kalendárneho roka zapísať za po-
lovičnú cenu – študenti za 1 €, dospelí za 2 €, dôchodcovia od 65 rokov za 1 €.  
Za tento poplatok môžete využívať všetky služby knižnice po celý nasledujúci rok:
• požičiavanie kníh z vlastného fondu
• sprostredkovanie požičania dokumentu knižnicou z inej knižnice, ktorá dokument vlastní
• požičiavanie  univerzálnych i odborných periodík 
• bezplatný internet
• kopírovacie  služby
• konzultačné a rešeršné služby.

Darček pre Vás platí od 26. novembra do 22. decembra 2012.

Ing. Zsolt Szabó, spolumajiteľ Investconsult s.r.o. so slo-
venským premiérom

Predsedovia Maďarskej a Slovenskej obchodnej a priemy-
selnej komory podpisujú spoločnú dohodu
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Horoszkóp
KoS

Muszáj lesz egy kicsit pihenned is,
különben előbb kimerülsz, mint
ahogy célba érnél.

BiKa
Próbálj meg időt szakítani a pihe-
nésre és a szórakozásra, mert olyan
élményben lehet részed, ami az
egész további életedet megváltoztat-
hatja.

iKReK
A munkahelyeden meginoghat a lá-
bad alatt a talaj, keményebben meg
kell dolgoznod most mindenért, mint
eddig.

RáK
Nincs veszítenivalód most, mázlista
vagy: bármit teszel, az jól sül el.

oRoSZLán
Új társaságba sodorhat téged az élet
szele, ahol rengeteg különböző em-
berrel találkozhatsz és alakíthatsz ki
kapcsolatokat.

SZűZ
Legyél egy kicsit kedvesebb a héten
és ne morcoskodj, hiszen neked is
fontos, hogy valaki szeressen ön-
magadért.

MéRLeG
A hét szerelmi téren neked kedvez,
most úgy érzed magad, mint aki
úszik a boldogságban.

SKoRPió
Olyan kötekedős hangulatban lehetsz,
hogy észre sem veszed, és folyama-
tosan megsérted környezeted tagjait.

nyiLaS
A kritikád, az éles nyelved miatt so-
kan a pokolba kívánnak, de nem me-
rik ezt nyíltan megmondani.

BaK
Az egészségedre jobban kellene vi-
gyázni, és ha az orvosok egy prob-
léma megoldására műtétet javasol-
nak, akkor azt fogadd el.

víZönTő
A szerelem hete következik, élvezd
ki minden percét, mert az ünnepek
alatt nem lesz majd időd a párodra.

HaLaK
Érdemes lenne külföldi állás után
nézned, jó lehetőséget csíphetsz
meg, ahol pénzt is kereshetsz, és ta-
nulhatsz is.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum főépülete: 
A Szlovákiai Képzőművészek
Társaságának tagsági kiállítása
február 1-ig tekinthető meg.
Selye János Gimnázium dísz-
terme: Tarics Péter jubilemiumi
könyvbemutatója december 7.,
péntek, 18 óra. 
Duna Menti Múzeum és Könyv-
tár épülete:
Az Élet a határ két oldalán c. idő-
szaki régészeti kiállítás március
1-ig tekinthető meg.
Matica slovenská Székháza:
december 14-én, 18.00 órakor
KOR-ZÁR koncert „Búcsú a hol-
napért“, a lemezbemutató kon-
certsorozat komáromi állomása.
Jegyelővétel: Mocca Café & bar.
VMK:
December 7-én, 19.00 órakor GI-
MISZ  SZÍNPAD bemutatója. Wil-
liam Shakespeare: Lóvátett lova-
gok, zenés vígjáték. Belépő 2 €.
December 17-én Varnus Xavér
ünnepi hangversenye. Bach újra-
felfedezve. Bach és Jazz öröm-
zene 2 órában. Jegyelővétel: a

VMK jegypénztárában (0905 892
576) és a Madách könyvesbolt-
ban (Jókai utca 25.). 
Limes Galéria: Dolán György
festőművész jubileumi kiállítása
január 31-ig tekinthető meg. 

ÓGyALLA:
Kultúrház: 
December 9-én Jancsi és Juliska,
Dráfi Mátyás rendezte mesejáték.
A Mikulás és segítői ajándékot
osztanak a gyerekeknek, melyet a
belépő ára tartalmaz. Belépő 3 €.  

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján
9.05 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend
előtt 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.30 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Sophie szerint a világ. 14.55 Dél-
tenger kincse. 15.50 A férfi a legjobb orvosság. 16.40 MM 17.25
Jövő-időben 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó, sport 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve. 21.10
Kékfény 22.10 Az Este 22.45 KorTárs 23.10 Híradó

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.10 Beavatás 8.30 Nyugat 100 9.00 Hat-
holdas rózsakert. 10.10 Esti beszélgetés Müller Péterrel 10.40 Alma
Mater 11.30 Hol élsz te? 12.01 Híradó 12.25 Rock Café 13.15 Slágerek
14.10 Operet talbum 14.35 Arborétumok, gyűjteményes kertek 14.45
Tunézia 15.15 Beavatás 15.35 Századfordító magyarok 16.25 Drága
doktor úr 17.15 Felfedező úton a Robinson család. 17.45 A Nyereg
Klub. 18.10 Rudi, malac a családban. 18.40 Esti mese 19.05 Déltenger
kincse. 20.00 Híradó 20.40 Megtörtént bűnügyek. 21.40 A védelemé
a szó 22.35 Maradj talpon! 23.30 A férfi a legjobb orvosság.

DUNA
6.00 Kárpát expressz 6.30 Híradó 6.35 Heti Hírmondó 7.05 Hagyaték
7.30 Híradó 7.35 Valóságos kincsesbánya, 10. 8.10 Kultikon 8.40 Szé-
kely kapu 9.10 Közbeszéd 9.35 Élő egyház 10.05 Isten kezében 10.35
Új nemzedék 11.05 Klubszoba 12.00 Híradó 12.10 József Attilára em-
lékezünk 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament ülésé-
ről 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek. 18.00 Híradó
18.25 Sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Álomturné. 20.05 Liszt Ferenc,
21.00 Hírek, sport 21.10 Új Eldorádó 22.30 Kultikon 22.45 Sport-
aréna 23.15 Armel Operafesztivál 23.45 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.00 Reklámtorta 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek
9.20 TeleShop 10.20 EZO.TV 11.25 Szökés Budára 14.00 Tények
14.55 Árva angyal. 15.25 Walker, a texasi kopó. 16.25 Titkok hálójá-
ban 17.25 Update konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Csa-
ládi titkok. 20.30 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Lángoló Chicago,
22.30 Esküdt ellenségek: Los Angeles 23.30 Bostoni halottkémek.

7.40 Híradó 8.10 Reflektor 8.20 Reggeli 9.00 112 – Életmentők 10.05
Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Fókusz plusz 13.25 Fókusz 14.00
Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show. 15.10 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy
16.45 Riválisok. 17.15 A gyanú árnyékában. 18.30 Híradó 19.10 A Kód.
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub

STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ. 12.55 Columbo.
14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Poirot-novellák.  18.05 Dallas. 19.05
Columbo: Nehéz ügy. 21.00 Murdoch nyomozó rejtélyei. 22.00 NCIS.

13.20 Speed Racer 15.45 Hipervándor. 17.20 Tabunfire, a végzet
fegyvere. 19.20 A kelet zsoldosa. 21.00 Lezúzva. 23.00 Next. 

VIASAT
6.10 A kifutó. 7.05 A médium. 8.00 Az utolsó zsaru 8.55 Zsoldoska-
tona 11.10 A dadus I. 12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10
Doktor House 14.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.00 CSI: A helyszí-
nelők 17.00 Az utolsó zsaru 18.00 Gordon Ramsay – A pokol kony-
hája 19.00 Doktor House 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy
kicsi 21.25 300. 23.45 CSI: A helyszínelők.

STV :1
8.00 Párbaj. 8.35 Családi vetélkedő 9.20 Galileo 9.55 Árulkodó nyo-
mok 10.55 Viharos szerelem 11.50 Munkapiac 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Konyhatitkaim 14.10 Kachora – Az ártatlan szökevény
15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem
17.15 Galileo 17.45 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport
20.10 Tartós kapcsolat 21.50 Riporterek 22.15 Első számú gyanúsí-
tott: New York-i esetek. 23.00 Árulkodó nyomo

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.00 Nők klubja 10.35 A szegénység nyo-
mában11.25 Fókusz – család 11.55 Szemtől szemben 12.30 Élő kör-
kép 13.10 Folklórműsor 13.40 Autószalon 14.10 Lefújva. A hétvége
mérkőzései 14.50 Sportvisszhang 15.30 BL-magazin 15.55 Nemzeti
dokumentum 16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és technika 17.30 Kör-
zeti híradó 18.00 A halak élete 18.30 Esti mese 18.40 Eurovirtuál
19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás 20.00 Szlo-
vákia 2012 – Advent. 21.00 Akiket nem szívesen vártak – tíz évvel
később 21.30 Hírek és kommentárok 22.05 A miniszter halála.

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 A testőr.
12.15 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Doktor House
17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00
Sportk 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.45 A mesterszakács 22.55
Két pasi – meg egy kicsi 23.15 Éjszakai hírek 23.45 Doktor House.

JOJ
6.20 Híradó 7.50 Bírósági akták 10.00 Szép lakások 11.00 Igen, főnök
13.30 Az év legnagyobb eseménye 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták
19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás 20.10 A gaz-
dagság receptje 20.20 Panelházi történetek. 21.35 Dr. Tökéletes
22.40 A kígyókirály ébredése. 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India 9.05 Hacktion 10.00 Szeretet-
tel Hollywoodból 10.30 Család-barát 12.01 Híradó, sport 12.25 Srpski
ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Van képünk hozzá 14.25 Sophie
szerint a világ. 14.55 Déltenger kincse. 15.50 A férfi a legjobb or-
vosság. 16.40 MM 17.35 Híradó 17.40 Heartland. 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó este, sport 20.15 Párizsi helyszínelők. 21.10 Borvacsora
22.05 Az Este 22.40 II. Károly szenvedélyes élete. 23.45 Híradó

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Beavatás 8.30 Szép otthonok, remek
házak 8.55 Baba TV 9.20 Szókimondó 10.15 Hagyományok Háza 10.40
Alma Mater 11.30 Most a Buday! 12.01 Híradó 12.25 Megtörtént bűn-
ügyek. 13.25 A védelemé a szó 14.20 A magyar puszta. 14.40 Be-
avatás 15.00 Drága doktor úr. 16.55 Felfedező úton a Robinson
család. 16.20 A Nyereg Klub. 16.45 Rudi, malac a családban. 17.15 Dél-
tenger kincse. 18.05 Esti mese 18.30 Dugó, avagy így közlekednünk
mi 19.30 Híradó 20.00 Horvátország–Magyarország női kézilabda Eb-
mérkőzés 22.00 Maradj talpon 22.50 A férfi a legjobb orvosság.

DUNA
7.05 Domovina 7.35 Valóságos kincsesbánya. 8.10 Kultikon 8.30 Híradó
8.35 Hazajáró  9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő
cégtáblák. 16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek. 18.00 Hír-
adó, sport 18.35 Közbeszéd 19.00 Magyar elsők. 19.20 Tálentum.
19.55 Helló, Doki!, 20.45 Hírek 20.50 Sport 21.00 My Blueberry Nights
22.30 Kultikon 22.50 XX. századi történetek

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 10.00 TeleShop 11.10
EZO.TV 12.20 Utazás a mítoszok földjére. 14.00 Tények 14.55 Árva an-
gyal. 15.25 Walker, a texasi kopó. 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update
konyha 17.30 Titkok hálójában. 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30
Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.30 A kód neve: Merkúr. 23.35 Aktív

7.40 Híradó reggel 8.10 Reflektor 8.20 Reggeli 9.00 112 – Életmentők.
10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Törzsutas 13.25 Fókusz
14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show. 15.10 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy
16.45 Riválisok. 17.15 A gyanú árnyékában. 18.30 Híradó 19.10 A Kód.
20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Castle. 22.35 Döglött akták.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo. 14.55 A farm, ahol élünk.
17.00 Poirot-novellák. Az álom. 18.05 Dallas. 19.05 Columbo: Pillangó
a sötétség árnyékában. 21.00 NCIS 23.00 Ne folytassa, felség!

13.50 Eszement szerelem. 15.50 Jackie Chan: Tűzsziget. 17.30 A Longinus
lándzsa nyomában. 19.15 Tomboló vihar. 21.00 Kémek a Sasfészekben.

VIASAT
6.35 A kifutó 11. 7.30 A médium 8.20 Az utolsó zsaru 9.20 Szívek
szállodája 11.10 A dadus 12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10
Doktor House 14.05 Monk 15.00 CSI: A helyszínelők 17.00 Az utolsó
zsaru 18.00 Gordon Ramsay 19.00 Doktor House 19.55 Jóbarátok
20.25 Két pasi-meg egy kicsi 21.25 Az utolsó légió 23.20 Monk.

STV :1
8.15 Párbaj. 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Galileo 10.05 Árulkodó nyo-
mok11.00 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.40 Építs házat, ül-
tess fát! 14.10 Kachora 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj. 18.15 Családi ve-
télkedő 19.00 Híradó, sport 19.50 Sporthírek 20.10 A hegyi doktor –
Új sorsok 20.55 Éjjeli trezor 22.25 Luther 23.20 Árulkodó nyomok 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.40 Japán mozaik 11.00 Fó-
kusz 11.30 Nemzetiségi dokumentum 11.55 Hírek magyar nyelven
12.05 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.25 A halak élete 14.00 Az el-
vált nő 15.05 Sportvisszhang 15.40 Eurovirtuál 15.55 Ruszin maga-
zin 16.30 Fókusz 17.00 Munkapiac 17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan
működik? 18.30 Esti mese 18.40 Önkéntes aktivisták történetei 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Advent.  21.00 A tudomány
spektruma 21.30 Hírek 22.00 Szó szerint.23.05 Rendőrségi magazin

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11 10.15 Apró hazugságok 12.20 A bűn ár-
nyékában 13.15 A mentalista 14.15 A farm 15.30 Jóbarátok. 16.00 Dok-
tor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó,
sport 20.20 A farm 21.40 Forró vér 23.00 Híradó 23.25 Doktor House.

JOJ
6.10 Hírek 7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek. 10.00 Szép
lakások 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.15 Bírósági akták 14.15 Pa-
nelházi történetek. 15.15 Családi panzió 16.00 Dr. Csont 17.00 Híradó
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 A
gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek. 21.30 A felszín alatt
23.00 Dr. Csont VI. 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India 9.00 Párizsi helyszínelők 9.55
Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sport 12.25
Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.30 Borvacsora 14.25 Sop-
hie szerint a világ. 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb or-
vosság. 16.40 MM 17.25 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.40 Heartland.
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.05 Időjárás 20.15 Bosszú.
21.00 Becsengetünk és elfutunk 22.00 Az ESTE 22.35 Summa

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport 8.14 Beavatás 8.30 Élő hagyomány
8.55 Élni tudni kell! 9.20 KorTárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Úton
Amerika felé 10.35 AlmaMater 11.25 Főzőcske. 12.01 Hírek 12.25 Ma-
gyar válogatott 13.20 Dugó, avagy így közlekedünk mi 14.15 Hagyo-
mányok őrzői 14.25 Motorsport 14.50 Drága doktor úr 15.50
Felfedező úton a Robinson család. 16.15 A Nyereg Klub. 16.40 Rudi,
malac a családban. 17.10 Déltenger kincse 18.00 Esti mese 18.25 Üveg-
kalitka 19.30 Híradó 20.00 Magyarország– Németország női kézilabda
Eb-mérkőzés 21.55 Maradj talpon! 22.50 A férfi a legjobb orvosság.

DUNA
7.05 Srpski Ekran 7.40 Valóságos kincsesbánya, 12. 8.35 Határtala-
nul magyar 9.05 Közbeszéd 9.30 Törzsasztal 10.30 A tudomány mű-
helyében 11.05 Negyvenéves a táncházmozgalom 12.15 Hajdanában
danában... 12.25 Éretlenek. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Duna Uni-
versum 15.25 Múzeumtúra 16.00 Jánoskától Mikulásig. 16.30 Térkép
17.00 Duna anzix 17.20 Életképek. 18.00 Híradó, sport 18.35 Köz-
beszéd 19.00 Magyar történelmi arcképcsarnok. 19.15 Tálentum.
19.50 T.I.R. 21.00 Seraphim Falls – A múlt szökevénye 22.45 Kultikon
23.05 Báthory Erzsébet musical-opera.

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 10.00 TeleShop
11.10 EZO.TV 12.20 Utazás a mítoszok földjére. 14.00 Tények – dél-
után 14.55 Árva angyal. 15.25 Walker, a texasi kopó. 16.25 Titkok
hálójában 17.25 Update konyha 17.30 Titkok hálójában. 18.30 Té-
nyek 19.30 Családi titkok. 20.30 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.30
Kettős ügynök. 22.30 Ügyféllista.

7.40 Híradó reggel 8.10 Reflektor reggel 8.20 Reggeli – Csak csajok
9.00 112 – Életmentők. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50
Trendmánia 13.25 Fókusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.10
Bűnös szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala. 16.45 Riválisok
17.15 A gyanú árnyékában. 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 19.10 A
Kód. 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Házasodna a gazda.
22.45 Házon kívül 23.20 Refl ektor 23.35 Sybil. 

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo 14.55 A farm, ahol élünk.
17.00 Poirot-novellák. A fátyolos hölgy. 18.05 Dallas. 19.05 Columbo:
Titkos ügyek. 21.00 Ne folytassa, felség! 23.00 Psycho. 

14.05 A Longinus lándzsa nyomában. 15.50 Gyilkos cápa vs. óriás-
polip. 17.30 A Longinus lándzsa nyomában. 19.15 Logan boszszúja.
21.00 A hazafi 22.40 Kínai csapás. 

VIASAT
7.30 A médium 8.20 Az utolsó zsaru 9.20 Belevaló papapótló. 11.10
A dadus 12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10 Doktor House
14.05 Monk 15.00 CSI: A helyszínelők  17.00 Az utolsó zsaru II. 18.00
Gordon Ramsay 19.00 Doktor House. 19.55 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Spartacus. 23.10 Monk – Flúgos nyomozó

STV :1
7.45 Szakácspárbaj 8.15 Párharc. 8.50 Családi vetélkedő 9.35 Gali-
leo 10.05 Árulkodó nyomok 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek
12.10 Nők klubja 13.40 Taxi 14.10 Kachora 15.00 Quinn doktornő
15.50 Munkapiac 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15
Galileo 17.45 Párbaj. 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport
19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.05 Galileo 20.30 Bajnokok Ligája lab-
darúgó-mérkőzés 22.50 Bajnokok Ligája

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.00 Munkapiac 9.10 Nők klubja 10.40 Ho-
gyan működik 11.05 Fókusz 11.35 Ruszin magazin 12.00 Hírek ma-
gyar nyelven 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.50 Szó szerint
15.00 Az állatok világa 15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 17.00
Idősebbek klubja 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet 18.30 Esti
mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar nyel-
ven 20.00 Szlovákia 2012 21.00 Ügyintézés a hivatalokban 21.30
Hírek 22.00 Egészen Ašig 23.45 Tudomány és technika

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 Az alelnök vég-
veszélyben. 12.00 Forró vér 13.00 A mentalista 14.05 A farm 15.20
Jóbarátok 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Va-
csoracsata 19.00 Híradó, sport, időjárás 20.20 Teljesítjük legtitkosabb
vágyát 22.30 Éjszakai hírek 22.55 Doktor House 23.50 A mentalista.

JOJ
6.15 Híradó 7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek. 10.00
Szép lakások 11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.15 Bírósági akták
14.15 Panelházi történetek. 15.15 Családi panzió 16.00 Dr. Csont
17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.10 A gazdagság receptje 20.20 Dr. Csont 22.30 Castle.

KEdd, december � SZERdA, december �

Jeffries ügynök egy autista gyerek
ügyében nyomoz. Rájön, hogy a
kisfiú különleges kombinációs
készsége révén véletlenül megfej-
tette az amerikai hadsereg legtit-
kosabb kódját, a Merkúrt.

a kód neve: Merkúr 21.30 Tv2

HÉtfő, december �

TVműsor
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

december 3 - 9

Mikulási meglepetés 
gyerekeknek és felnőtteknek

A60 éves Komáromi Jókai Szín-
ház Mikulási meglepetést készít

úgy a gyerekek, mint a felnőttek ré-
szére. 

2012. december 9-én 15.00 órai kez-
dettel a gyerekek és szülők együtt örül-
hetnek Süsü visszatértének a Csukás
István-Bergendy István: Süsü a sár-
kány című zenés mesejátékon, Pille
Tamás m.v. rendezésében. Az előadás

izgalmát az is növeli, hogy utána a színházunkba érkező Mi-
kulás csomagokat oszt szét minden gyereknek.

Természetesen gondoltunk azon felnőtt nézőinkre is, akik
szintén jól viselkedtek az esztendő során, és az év végével
úgy gondolják, hogy ők is megérdemelnének némi jutalmat.
Mi sem alkalmasabb erre, mint megtekinteni az ünnepi
évadban hatalmas sikerrel játszott Georges Feydeam: Egy
hölgy a Maximból című sziporkázó bohózatot, Heltai Jenő
fordításában, Verebes István m.v. rendezésében. Az elő-
adás időpontja 2012. december 16-án, vasárnap, 15.00 órai
kezdettel. 

Hozzávalók:
24 darab 
gyufaskatulya,
papírragasztó,
színes 
csomagoló-
papír vagy
szalvéta, 
felragasztható
karácsonyi
minta, és 
persze a 
dobozokba 
kerülő 
nyalánkság.

- Apu, Apu! Azt mondják az iskolá-
ban, hogy mi maffiózó család vagyunk.

- Na majd holnap bemegyek, és elin-
tézem a dolgot.

- Oké, de úgy csináld, hogy baleset-
nek tűnjön! 

☺ ☺ ☺
- Apa, az ufók a barátaink vagy az el-

lenségeink?
- Miért kérded, kisfiam?

- Mert az előbb az udvaron leszállt
egy csészealj és elvitték a nagymamát...

- A barátaink.
☺ ☺ ☺

Beviszik a cigányt a Váci utcából va -
lutázásért.

- Há drága biztos úr, én nem csinátam
semmit, csak szolmizáltam.

- Hogyhogy? - kérdi a rend őre.
- Csak álltam, és énekeltem: 
"dó.. lá.. re.. la.. dó".

Minőségi díj a Jókai Színház honlapjának

Kreatív sarok

Készíts adventi kalendáriumot gyufásdobozból!

Humor

ünnepélyes díjátadó gálaest keretében
hirdették ki az immáron 11. alkalom-

mal megrendezett �Az Év Honlapja� pályá-
zat nyerteseit. A díjakat Budapesten, a
Best Western Hotel Hungáriában adta át
Varga István, a pályázat alapítója és Dr.
Eszes István, a zsűri elnöke. A pályázatra
idén 360 nevezés érkezett, amely minden
idők legnagyobb számú részvétele.

Az eredményhirdetés során a gála ünne-
pélyes köszöntőjében Varga István elmondta,
hogy az idei versenyen is kiváló volt a me-
zőny, sok jó honlap közül kellett választania a
zsűrinek. A díjátadón közel kétszáz vendég
vett részt. A Komáromi Jókai Színház hon-
lapját (www.jokai.sk) a honlap készítője, a
JMK media & productions, s.r.o. nevezte a
versenybe Kultúra kategóriában, amelyben
Minőségi díjat nyertek.

A zsűri értékelése szerint a pályázatok sorá-
ban újdonság volt a Komáromi Jókai Színház
kétnyelvű (magyar, szlovák) honlapja. Szerke-

zete jól felépített, a szokásos színházi informá-
ciók (műsor, színészek bemutatása) mellett le-
hetőséget nyújt a jegyek előzetes megrendelé-
sére vagy online megvásárlására is. Emellett
többféle kapcsolattartási lehetőséget nyújt a lá-
togatóknak. Az oldal mentes minden fölös sal-
langtól, jól navigálható és gyorsan betöltődik. 

A képen a honlap alkotói balról jobbra: Katona
Tamás és Jónás Péter



M1
5.34 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát hétvége 9.00 Kato-
likus krónika 9.40 Református magazin 10.25 Református ifjúsági
műsor 10.30 Mai hitvallások 11.00 Adventi református istentisztelet
12.01 Hírek 12.05 Világ+kép 12.35 Sport 13.00 Mezei Futó Eb. 15.05
Angi jelenti 15.35 Zegzugos történetek 16.05 Múlt-kor 16.35 XXX.
Nyári olimpiai Játékok. 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó, sport 20.15 Ma-
gyarország, szeretlek! 21.30 Egyszer volt, hol nem volt. 22.15 Az ár-
tatlanság ára.  

M2
6.30 Rajzfilmek 7.15 Felfedező úton a Robinson család. 8.35 Grimm
meséiből: A libapásztorlány 9.35 Csillagkutyák 11.00 Szafari. 11.30
Noé barátai 12.01 Katolikus krónika 12.40 A sokszínű vallás 12.55
Református magazin 13.25 Református ifjúsági műsor 13.30 Mai
hitvallások 13.55 Református istentisztelet 15.00 Híres magyar
könyvtárak 15.40 Üveghegy 18.10 Mi micsoda 18.35 Esti mese 19.00
Emma. 20.00 Híradó, sport 20.40 Doc Martin, 21.25 Szeretettel
Hollywoodból 21.55 Tényleg eljön a világvége 2012-ben? 22.45 200
szál cigi. 

DUNA
6.50 Életem, Afrika. 7.20 Arcélek 7.45 Világ-Nézet 8.40 Új nemzedék
9.10 Hagyaték 9.35 Felelet az életnek 10.35 Határtalanul magyar
11.00 Élő világegyház 11.30 Beavatás 12.45 Holnap lesz fácán 4.05
Talpalatnyi zöld 14.35 Hazajáró 15.05 Hogy volt?! 16.00 A repülés tör-
ténete. 16.20 Sziámi macska  18.00 Híradó 18.25 Romániai parlamenti
és szenátusi választás 18.30 Sport 18.35 Nótázzunk! 19.05 Önök kér-
ték 20.00 Romániai parlamenti és szenátusi választás 20.10 A dunai
hajós 21.05 Klubszoba 22.00 Heti Hírmondó 23.30 Dunasport 

6.45 TV2-matiné. 9.35 Nagy vagy! 10.30 EZO.TV 11.00 EZO.TV2 12.00
EgészségMánia 12.30 Borkultusz 13.00 Stahl konyhája 13.30 Én is
szép vagyok 14.00 Több mint TestŐr 14.30 A kiválasztott – Az ame-
rikai látnok 15.25 Monk – Flúgos nyomozó. 16.20 Hogyan veszítsünk
el egy pasit 10 nap alatt.  18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Dick és
Jane trükkjei. 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Hősök IV.  

6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub. 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.15 Havazin 12.50 Szeszélyes. 14.05 Kutyakomédia
16.05 Bűnvadászok. 18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11. 20.00 Harry
Potter és a félvér herceg 23.05 Szellemtanya 

STORY TV
10.30 Dallas. 15.25 Álomhajó – Mézeshetek Las Vegasban. 17.30 Sze-
rencsekerék 18.30 Columbo: Kettős ütés 20.00 Poirot: A kutya se
látta. 22.10 Emlékezetkiesés.  

13.30 Huncutka. 15.25 A Gyűrűk Ura – A király visszatér. 19.00 Az ötö-
dik elem. 21.20 Boncasztal. 

VIASAT
6.35 Szabad egy táncra? 8.35 A nagy házalakítás 9.25 EgészségŐr.
9.55 Újonc. 10.25 Édes kísértés 10.55 Trendközelben 11.25 A Biblia-
kód. 13.20 Négy esküvő és egy temetés. 15.45 Anna – Az új kezdet.
18.55 ÁlomÉpítők. 20.00 CSI: A helyszínelők 21.55 A Keresztapus 

STV :1
6.30 Hírek, sport 7.10 Rajzfilmek 9.05 Horgászmagazin 9.30 A fiú és
a kutya 10.00 Bolygónk felülnézetből 11.00 Szlovákia képekben 11.25
A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő. 13.05 Miss Marple
történetei: A kristálytükör meghasadt 14.40 Filmmúzeum. A suttogó
fantom 16.25 Postaláda 17.30 A borászok királya 18.15 Konyhatitkaim
19.00 Hírek, sport, időjárás 20.10 Szlovákia 2012 – Advent. 21.40
Hajrá boldogság!  23.50 Lefújva.

STV :2
7.30 Hétvége 8.00 Élő körkép 8.40 Kapura 9.25 Farmergazdaságok
9.45 Tesztmagazin 9.55 Mesterségek 10.15 Família. 10.45 Családi ház
11.20 Éjszaka az archívumban 12.20 Hüvelyk Matyi  13.25 A kék gyé-
mánt nyomában 14.20 Egyházi magazin 15.05 Folklórműsor 15.35 Őr-
angyalok 16.10 A szlovákiai elit galériája. Pavol Hammel 16.25 Az
ideális férj 17.50 Celuloid country 18.30 Esti mese 18.35 A szlovákiai
falvak enciklopédiája Rajecká Lesná 19.00 Híradó 19.40 Myers rabbi
üzenete 20.00 Dokumentumfi lmklub: A szerencse harangjai. 21.05
Művészet 2012 21.35 Színházi meghívó: Élő halott.  

MARKÍZA
6.45 Madagaszkár pingvinvei. 7.35 Nancy Drew: A hollywoodi rejtély.
9.40 Jóbarátok. 10.40 Gagyi lovag. 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00
Testre szabva 13.40 Sóhivatal. 14.20 Mr. Bean 14.45 Apádra ütök
17.05 Shrek. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 I.e. 10
000 – Az Újvilág meghódítása. 22.40 Dupla dinamit 

JOJ
5.00 Híradó 6.25 Kalandos karácsony. 8.10 A gazdagság receptje 9.40
Fantasztikus torták. 10.40 A fiam nélkül nem megyek el 11.40 Kilenc
élet 12.40 Majd elválik  15.00 Ellenségek 17.00 Topsztár 18.20 Lakás-
kultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport 20.20 12 menet.  22.55
Amerikai pite 4.: A zenetáborban.
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dick és Jane trükkjei • 20.05 • Tv2
A Dick (Jim Carrey) és Jane
(Téa Leoni) trükkjei egy-
szerű mese két emberről,
akik majd' eszüket vesztet-
ték, mialatt görcsösen ka-
paszkodni próbáltak a csa-
lóka Amerikai Álomba.

M1
5.30 Hajnali gondolatok 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hét-
vége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Pecatúra 10.00 Noé ba-
rátai 10.30 Aranymetszés 11.25 KorTárs 12.01 Hírek 12.05 Summa
12.35 Zöld Tea 13.05 Tetőtől talpig 13.30 Séf 13.45 Valóságos kin-
csesbánya. 14.15 Zenés Advent Michael Bubléval és barátaival 15.05
Az igazi Télapó 16.40 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseSzombat 19.30 Híradó este 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Fér-
fit látok álmaidban 21.55 Szeretettel Hollywoodból 22.25 MR2
Akusztik + a Müpából 22.40 Brooklyn törvényei

M2
6.10 Rajzfilmsorozatok 6.55 A Nyereg klub. 9.00 Szafari. 9.30–12.00
Üveghegy 12.02 TV szőttes 12.30 Könyvkalauz 12.45 A nap lovagjai
Csiky Gergely 13.20 Ingyenélők Tévéjáték 14.35 Szerelmes földrajz
15.05 Zöld Tea 15 .35 Ízőrzők 16.05 A sarkvidék könynyei. 17.05 Csil-
lagkutyák 18.30 Esti mese 18.55 Elisa lánya – Visszatérés Rivomb-
rosába 20.00 Híradó, sport 20.40 Rocca parancsnok 21.30 A Raoul
Wallenberg akta 23.00 Férfit látok álmaidban.

DUNA
6.00 Gazdakör 6.30 Szentföldi szent helyek üzenete Jónás Jaffója
6.50 Századfordító magyarok 7.45 Puszi, Ernesto és Tapsi-Hapsi. 7.55
Élő egyház 8.25 Isten kezében 8.50 Magdika, „a városképi jelentő-
ségű” fotóriporter. 9.20 Kerekek és lépések, 10.05 Zodiákus. 10.35
Székely kapu 11.05 Daktari. 12.00 Híradó 12.20 A főfelügyelő 14.05
Hagyaték 14.35 Táncvarázs  15.30 Önök kérték 16.30 Édes ellenfél
18.00 Híradó, sport 18.35 Fölszállott a páva 21.00 Hogy volt?! 21.55
Színház az egész 22.50 Sport 23.05 Napok, évek, századok

6.25 TV2-matiné. 10.00 Beyblade 10.30 EZO.TV 11.00 EZO TV2 12.00
Babavilág 12.30 9 hónap 13.00 Tűsarok 13.30 Doki 14.30 AutóGuru
15.00 Sheena, a dzsungel királynője. 16.00 Psych – Dilis detektívek.
17.00 Best of Stahl konyhája 17.30 Irigy Hónaljmirigy show 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív Extra 19.35 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt. 21.45 Keleti harc. 23.30 Fedőneve: Donnie Brasco.

7.00 Híradó 7.00 Kölyökklub. 10.00 Lego Ninjago. 10.30 ASZTRO Show
11.25 XXI. század – a legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25
Autómánia 13.05 Szeszélyes. 14.20 Sziklaöklű szerzetes. 15.25 Cobra
11. 16.30 Ki a Télapó? 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-
Faktor – Döntő 22.10 Azték Rex – Az őslény legendája    

STORY TV
10.30 Jim szerint a világ 13.00 Autogram 13.35 Columbo: Gyönyörű
gyilkos. 15.05 Túrakommandó 15.35 Álomhotel – Mézeshetek a Ber-
mudákon. 17.30 Szerencsekerék 18.30 Rex felügyelő. 20.30 Miss
Marple: A Bertram Szálló. 22.30 Goodbye, Emmanuelle.

13.55 A zűrhajó. 15.30 Vonzások és állatságok. 17.15 Huncutka. 19.10
Piedone, a zsaru. 21.15 A holló. 23.10 Modesty, a szuperkém.

VIASAT
6.15 Extralarge: A Nap ura. 8.00 Szabad egy táncra? 9.55 Szex és
New York light 10.50 Szívek szállodája 12.40 Két pasi – meg egy kicsi
13.45 ÁlomÉpítők 14.50 Rövidzárlat 2. 17.00 Columbo: A szuperin-
telligens gyilkos csődje 18.40 Négy esküvő és egy temetés 21.00 A
Biblia-kód. 23.00 A koncert.  

STV :1
6.20 Hírek, sport 7.15 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.00 Fidlibum
8.30 Sportvetélkedő gyerekeknek 9.00 Találd ki, ki hívott meg 9.40
Szórakoztató vetélkedő iskolásoknak 10.35 Poplegendák. Jaro Filip
12.30 Autószalon 13.25 A király kalóza.15.25 Lázadók országa 17.30
Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Postaláda. 21.15 Véget
ért egy szerelem. 22.45 Sport 23.00 Murdoch felügyelő rejtélyei. 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége 9.00 Ügyintézés 9.25 Az út 9.50 Idő-
sebbek klubja 10.20 Ökológiai magazin 10.45 Ján Literát. 12.05 Ti-
zenkettő után öt perccel. 13.05 Anya tudja a legjobban 13.40 Kapura
14.25 Farmergazdaságok 14.40 Tesztmagazin 14.55 Formatervezés
és építészet. 15.20 Queen: Days of our lives. 16.25 A bűn nyomában
18.05 Úton II. 18.30 Esti mese 18.45 Kassa – Európa kulturális fővá-
rosa 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 20.00 A kék gyémánt nyomában.
21.00 Celuloid country 21.25 Őrangyalok 22.00 A belső tenger 0.20
Ján Smrek emlékére.  

MARKÍZA
6.05 Szabadítsátok ki Willyt! 7.45 Madagaszkár pingvinjei. 8.35 Bér-
gyilkos a szomszédom. 10.40 Jóbarátok 10.25 A mesterszakács 13.50
Men in Black – Sötét zsaruk. 15.40 Gagyi lovag. 17.35 Beugró 18.20
Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20
A farm – párbaj 22.20 Beugró – speciál 23.00 Utánunk a tűzözön. 

JOJ
6.00 Krimihíradó 6.25 Híradó 6.55 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek
9.40 A Simpson család  10.05 A nagy házalakítás  11.00 Panelházi
történetek. 12.05 Dr. Tökéletes. 13.15 James Bond: Aranyszem. 16.00
Egyszer volt, hol nem volt. 18.00 Fantasztikus torták. 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 19.59 Sport 20.15 Időjárás 20.20 A hercegnő
és a béka.  22.35 Házasodna a gazda 
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M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India 9.00 Gasztroangyal 10.00 A mi
erdőnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Alpok-Duna-Adria 13.30 Kapjuk el a Mikulást!
Kanad. 14.15 Sophie szerint a világ. 14.50 Déltenger kincse. 15.40 A
férfi a legjobb orvosság. 16.30 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Hír-
adó 17.40 Heartland. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 20.15
FÁBRY 21.35 Munkaügyek. 22.05 Az ESTE 22.40 Nemzeti nagyvizit.

M2
8.00 Híradó 8.30 Szellem a palackból... 8.55 Kutyafül – Macskanyelv
9.20 Valaki 9.45 Nyitott stúdió 9.55 Szalon 10.35 AlmaMater 11.25
Nem csak zöldség 12.25 Magyar retro 13.20 Üvegkalitka 14.50 Csa-
vargások Afrikában 15.15 Beavatás 15.30 Solti György Budapesten
16.10 Egy világfi Szegeden. 17.00 Drága doktor úr 17.50 A Nyereg
Klub. 18.20 Rudi, malac a családban. 19.05 Déltenger kincse. 20.00
Híradó, sport 20.40 Villanófényben Müller Péter beszélget Garas De-
zsővel 21.05 Sok hűhó Emmiért 22.15 Maradj talpon! 23.10 A férfi a
legjobb orvosság. 23.55 Becsengetünk és elfutunk.

DUNA
7.40 Valóságos kincsesbánya. 8.10 Kultikon 8.35 Lyukasóra 9.00 Közbe-
széd 9.30 Magyar történelmi arcképcsarnok 9.45 Kerekek és lépések.
10.30 A tudomány műhelyében 11.00 A Röpülj pávától a Fölszállott a
páváig 12.25 Éretlenek. 13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari. 15.30 Az
iszlám Európában. 16.00 Jánoskától Mikulásig. 16.30 Térkép 17.00 Duna
anzix 17.20 Életképek. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.15
Aranykor 19.45 Vízivárosi nyár. 20.45 Hírek, sport 21.00 Egy őrült éj-
szaka  22.05 Kultikon 22.25 MüpArt classic Advent orgonával

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Wal-
ker, a texasi kopó. 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update konyha 17.30
Titkok hálójában. 18.30 Tények 19.30 Családi titkok. 20.30 Aktív 21.00
Jóban-rosszban 21.30 Eladó a családom 23.20 Aktív 23.50 Tények

7.40 Híradó 8.10 Reflektor 8.20 Reggeli 9.00 112 – Életmentők. 10.05
Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Autómánia 13.25 Fókusz 14.00
Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show. 15.10 Bűnös szerelem 16.15 Marichuy.
16.45 Riválisok. 17.15 A gyanú árnyékában. 18.30 RTL híradó 19.10 A
Kód. 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt. 21.30 Száguldó erő

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ. 12.55 Columbo: Titkos ügyek. 14.55 A farm,
ahol élünk. 17.00 Poirotnovellák. 18.05 Dallas. 19.05 Columbo: testvéri
szeretet. 20.45 Sporting Clube de Portugal–Videoton FC labdarúgó
Európa Ligamérkőzés 23.25 Labdarúgó Európa Liga – összefoglaló 

14.00 A Longinus lándzsa nyomában. 15.45 A bérgyilkos. 17.35 A Lon-
ginus lándzsa nyomában. 19.20 A rettegés 12 napja. 21.00 Az ötödik
elem. 23.20 A hazafi 

VIASAT
7.00 A kifutó 7.55 A médium 8.45 Az utolsó zsaru 9.45 Columbo: A
szuperintelligens gyilkos csődje 11.10 A dadus  12.10 Vérmes négyes
12.40 Jóbarátok 13.10 Doktor House 14.05 Monk 15.00 CSI: A hely-
színelők 17.00 Az utolsó zsaru 18.00 Gordon Ramsay 19.00 Doktor
House 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Spar-
tacus. 23.10 CSI: New York-i helyszínelők 

STV :1
7.45 Szakácspárbaj 8.15 Párbaj 8.45 Családi vetélkedő 9.35 Galileo
10.05 Árulkodó nyomok 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.35 Életöröm. 14.10 Kachora – Az ártatlan szökevény.
15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem
17.15 Galileo 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00
Híradó, sport 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 A király kalóza 22.00
Életben maradni 22.50 Tony bosszúja. 23.50 Árulkodó nyomok

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.10 Munkapiac 9.15 Nők klubja 10.50 Építé-
szet. 11.15 Fókusz 11.50 Magyar magazin 12.15 Hírek magyar nyel-
ven 12.25 Élő körkép 12.55 Folklórműsor 13.20 Mikulás bácsi 14.25
Rendőrségi magazin 14.50 Ügyintézés 15.30 Hallássérültek tévélubja
15.55 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Ökológiai magazin 17.30 Kör-
zeti híradó 18.00 A természet közelről. 18.30 Esti mese 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyar nyelven 19.50 Időjárás 20.00 Advent. 21.00 Lab-
darúgó Európa Liga-mérkőzés, élő

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.15 Cobra 11 10.15 Elrabolva: A félelem órái. 12.10
A bűn árnykéban 14.00 A mentalista 15.00 Jóbarátok 16.00 Doktor
House. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó
20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.40 Forró vér 23.00 Éj-
szakai híradó 23.25 Doktor House III.

JOJ
7.45 Bírósági akták 8.50 Panelházi történetek. 10.00 Szép lakások
11.00 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.15 Bírósági akták 14.15 Panelházi
történetek. 15.15 Családi panzió 16.00 Dr. Csont. 17.00 Híradó 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi
történetek. 21.30 A felszín alatt 23.00 Dr. Csont VI.

Travis Dane eltéríti az Egyesült Álla-
mok legelegánsabb vonatát és az
egy komputerközpontot épít ki. Ám
nem számol Casey-vel, aki épp a vo-
naton tartózkodik és egymaga száll
szembe a terroristákkal.

Száguldó erőd 21.30 RTL Klub

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India 9.05 FÁBRY
10.20 Család-barát 12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25 Roma kultúra
12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Sophie szerint a világ. 14.55
Déltenger kincse. 15.50 A férfi a legjobb orvosság. 16.35 MM 17.25
Jövő-időben 17.35 Híradó 17.40 Heartland. 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó este, sport 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Retró ka-
baré. 21.00 Prima Primissima 2012 23.45 Bébi a láthatáron.

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Harmónia 8.55 Barangolások öt kon-
tinensen 9.25 Világokon át 10.15 Magyar évszázadok 10.35 Alma
Mater 11.25 Ízőrzők 12.01 Hírek 12.25 Magyar bulizene 13.20 Villanó-
fényben 13.50 Sok hűhó Emmiért 15.00 Csavargások Afrikában 15.25
Beavatás 15.45 Drága doktor úr 16.35 A Nyereg klub. 17.00 Déltenger
kincse. 17.50 Esti mese 18.05 Magyarország–Spanyolország női kézi-
labda Eb-mérkőzés 20.00 Híradó este 20.40 Csak egy kis emlék. 21.35
Operettalbum. 22.05 Maradj talpon! 22.55 A férfi a legjobb orvosság.

DUNA
6.30 Híradó 6.35 Slovenski utrinki 7.05 Alpok–Duna–Adria 8.10 Kulti-
kon 8.35 Szerelmes földrajz 9.10 Közbeszéd 9.40 „Ez a pillanatnyi
csend az én 80 évem” 10.35 Balatoni utazás. 11.05 A nagy hasadék1.
12.00 Híradó 12.15 Hajdanában danában... 12.30 Éretlenek. 13.00 Kí-
vánságkosár 15.00 A világ metrói 15.55 A Pireneusok a levegőből
16.30 Térkép 17.00 Duna anzix 17.20 Életképek. 18.00 Híradó, sport
18.35 Közbeszéd 19.05 Egy világfi Szegeden 20.00 A karvaly csendje
20.50 Hírek, sport 21.05 Sipsirica. 21.55 Kultikon 22.15 A szerelem
születése. 23.45 Küzdelem és Varázslat

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop
10.55 EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények 14.55 Árva angyal.
15.25 Walker, a texasi kopó. 16.25 Titkok hálójában. 17.25 Update
konyha 17.30 Titkok hálójában. 18.30 Tények 19.40 Jóban-rosszban
20.30 The Voice 22.00 Haláli zsaruk. 23.00 Grimm.

7.40 Híradó reggel 8.10 Reflektor 8.20 Reggeli 9.00 112 – Életmen-
tők. 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Brandmánia 13.25
Fókusz 14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show. 15.10 Bűnös szerelem 16.15
Marichuy – A szerelem diadala. 16.45 Riválisok. 17.15 A gyanú árnyé-
kában. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. 20.15 Fókusz 20.55 Barátok
közt 21.30 CSI: A helyszínelők 22.35 Gyilkos elmék 15. 23.35 Odaát.

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo. 14.55 A farm, ahol élünk.
17.00 Poirot-novellák. Rejtély Cornishban. 18.05 Dallas. 19.05 Co-
lumbo. 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison

14.10 A Longinus lándzsa nyomában. 15.55 ...és megint dühbe jö-
vünk. 18.10 Sárkányszív. 20.05 A Gyűrűk Ura – A király visszatér.
23.30 Csapatleépítés. 

VIASAT
6.35 A kifutó 7.30 A médium 8.25 Az utolsó zsaru 9.20 Anna – A
történet folytatódik. 11.10 A dadus 12.10 Vérmes négyes 12.40 Jó-
barátok 13.10 Doktor House 14.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.00
CSI: A helyszínelők 17.00 Az utolsó zsaru II. 18.00 Gordon Ramsay –
A pokol konyhája 19.00 Doktor House 19.55 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 Gladiátor.

STV :1
7.45 Szakácspárbaj 8.15 Párbaj. Vetélkedő 8.45 Családi vetélkedő 9.35
Galileo 10.05 Árulkodó nyomok 11.00 Viharos szerelem 12.10 Nők
klubja 13.35 Gasztromóniai kalauz 14.10 Kachora – Az ártatlan szö-
kevény 15.00 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos sze-
relem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő
19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.10 Pople-
gendák Jaro Filip 22.05 Szigorúan bizalmas. 

STV :2
8.00 Élőkörkép 8.35 Óvodások műsora 9.15 Színházi meghívó Valahol
Európában. 11.20 Fókusz 11.50 Romamagazin 12.15 Hírek magyar
nyelven 12.25 Élő körkép 12.55 Örökzöld slágerek 13.25 A termé-
szet közelről. 14.00 Ökológiai magazin 14.25 Idősebbek klubja 14.50
Egyházi magazin 15.55 Szemtől szemben Magyar nyelvű magazin
16.30 Fókusz 16.55 Anya tudja a legjobban 17.30 Körzeti híradók
18.05 Hétvége 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyar
nyelven 20.00 Koncert 21.00 Família. 21.30 Hírek 22.05 A Magdolna
nővérek. 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata 9.05 Cobra 11 10.05 A medve kar-
maiban. 12.05 Forró vér 13.15 A mentalista 14.15 A farm 15.30 Két
pasi meg egy kicsi. 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás 20.20 A
farm 21.45 A mesterszakács 22.55 Visszavágó. 

JOJ
7.35 Bírósági akták 8.40 Panelházi történetek. 9.45 Szép házalakítás
II., 20. 10.50 Igen, főnök V., 12/1. 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták
14.00 Panelházi történetek 15.00 Dr. Csont VII., 11-12. 17.00 Híradó
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 A
gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek. Tévésor. 21.30 Egy-
szer volt, hol nem volt, 22/13-14. 23.30 A nagy házalakítás

a karvaly csendje 20.00 duna Tv
Etienne Fournier hajthatatlanul nyomoz
Antoine Carsac kapcsolatai után, egy spa-
nyol újságíró barátja érdekes információ-
kat közöl vele. Sandoval és az emberei az
egykori terrorista nyomába erednek.

Férfit látok álmaidban • 20.15 •M1
Sally és férje, Roy kezdenek eltávo-
lodni egymástól. Sally egy jóképű
galéria tulajdonossal kezd flörtölni,
Roy pedig a szemközti ablak lakójá-
val, egy indiai nővel szimpatizál. Wo-
ody Allen filmje.

Azért olvasom a Bumm hírportált,
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Szenzációs hetet tudhatnak
maguk mögött a komáromi pi-

ros-fehérek. A két kerületi rivális
volt a hét „menüje”, mindkettőt jó
étvággyal fogyasztotta el a Rón
legénység. Előbb hazai csarnok-
ban győzte le Léva csapatát, de az
igazi szenzációt szombaton szol-
gáltatta, amikor a listavezető nyit-
raiak otthonában aratott maga-
biztos győzelmet.

SZERDÁN
MBK Rieker – Léva  78:71
(18:15, 17:12, 18:21, 25:23)

Volt minden a komáromi csarnok-
ban, ami része kell hogy legyen egy
igazi rangadónak. A lévaiak elleni ta-
lálkozóknak mindig is volt valami kü-
lönös töltete, ami az ősidők óta tartó
rivalizálásból ered. Most sem volt ez
másképpp, a szurkolók hangorkánja
szinte alapjaiban rengette meg a
csarnokot, ami persze a két csapat
játékosainak volt elsősorban kö-
szönhető, hiszen remek játékkal
kápráztatták el a komáromi közön-
séget. A vendégek érték el a mérkő-
zés első találatát, és ekkor bizonyára
még eszükbe sem jutott, hogy ez
lesz az utolsó vezetésük a mérkőzés
folyamán. Igaz, a későbbiekben még
okoztak elegendő problémát a ha-
zaiaknak, sőt, a 33. percben 57:57-re
egyenlítettek, és ekkor bármi meg-

történhetett volna. Bílik, azonban egy
hárompontos dobással visszabillen-
tette a mérleg nyelvét hazai oldalra.
Az igazi dráma azonban a találkozó
utolsó percére maradt, amely 70:59-
es eredménnyel kezdődött. Az opti-
mistább szurkolók már elintézettnek
látták az eredményt, a lévai játéko-
sok azonban másképp gondolták.
Húsz másodperccel a vége előtt
74:71 világított az eredményjelzőn,
és bizony, ha „beakad” egy vendég
hármas... Nem akadt be, ellenkező-
leg, Šoška  magabiztosan értékesí-
tette mindkét büntetődobását, és ek-
kor lehetett fellélegezni hazai olda-
lon.

Pontszerzők: Bílik, Šoška és
Lowe 13-13, Stevens 11, Thompson
10, Kozlík 9, Dubovský 5, Kratochvíl
4 – Kyles 23, Pane 17.

További eredmények: S. N. Ves –
Prievidza 96:82, Inter – Svit 80:70,
Handlová – B. Bystrica 111:107
(hossz. után). Nitra – szabadnapos
volt. 

SZOMBATON
Nyitra – MBK Rieker 61:73
(12:25, 12:19, 20:20, 17:9)

Pontszerzők: Geiger 15, McClain
13 – Thompson 17, Bílik 14, Stevens
13, Lowe 9, Kratochvíl 6, Šoška 5,
Dubovský 4, Stojanov 3, Kozlík 2.

Az első félidőben szinte lesöpörte

a pályáról ellenfelét a komáromi csa-
pat. A remek védekezésből villám-
gyors ellentámadásokat indított, ami-
nek a hazaiak nem találták az ellen-
szerét. Így alakult, hogy a 37. percig
teljesen egyértelmű volt a vendégek
fölénye, a maradék játékidőben már
csak az eredmény kozmetikázására
futotta a hazaiaknak. A mérkőzésre
nagyon sok szurkoló is elkísérte a
csapatot, és szinte hazai környezetet
varázsolt a piros-fehéreknek. Az
utolsó percekben a kispadon ülő já-
tékosok is lehetőséget kaptak, így
ők is kiélvezhették a csodálatos ko-
máromi szurkolók jogos ünneplését.  

Röplabda

Karate

Kosárlabda

SPORT

Kosárlabda

A csapat már egy nappal korábban elutazott, hogy a 
fiatal versenyzők megismerkedessenek a főváros neve-
zetességeivel. Kétségtelen, nagyon szép élményekkel
gazdagodtak, így kellemes érzésekkel vághattak neki a
versenyeknek. Különösen a lányokra volt jó hatással ez a
kirándulás, hiszen három aranyérmet is sikerült begyűjte-
niük. A fiúk sem szerepeltek ugyan rosszul, de mentsé-
gükre legyen mondva, náluk lényegesen erősebb volt a
konkurencia. Így vagy úgy, mindenképpen leszögezhető,
hogy Markovics János védencei valamennyi tervüket tel-
jesítették. Egyrészt eredményességben, másrészt a klub
jó hírnevének továbbvitelében.

A klub versenyzőinek eredményei:
Kovács Kata Zsófia (Ekecs) 1. hely 
Varga Hédi (Ekecs) 1. hely 
Bakoš Orsolya (Keszegfalva) 1. hely 
Markovics Ádám (Keszegfalva) 2. hely
Trenčík Nikolas (Keszegfalva) 2. hely 
Vígh Vivien (Ekecs) 2. hely 
Jakab Vanessa (Ekecs) 3. hely 
Bajcsi Adrián (Ekecs) 3. hely 
Gergely Marci (Ekecs) 3. hely 
Cserepes Zoltán (Nemesócsa) 3. Hely

A Seishin Karate Klub Horvátországban
AMarkovics János vezette 11 fős küldöttség a horvát fővárosban, Zágrábban vett részt egy nagyszabású versenyen, amelyet

Elka Cup 2012 néven hirdettek meg a szervezők. További három ország – Magyarország, ukrajna és Horvátország – ver-
senyzőivel küzdöttek meg a szép serlegekért, nem kevésbé a klub jó hírnevének továbbviteléért. Sikerrel!

Kerületi riválisok „kipipálva”

Első helyen a VK Spartak
Szenzációs játékkal szerzett újabb győzelmeket idegenben a VK

Spartak férfi csapata az I. ligában, így a tabella első helyére ugrott.
Ezen a hétvégén a legnagyobb riválist, a N. Mesto (Vágújhely) csapatát
fogadja hazai csarnokban. A klubvezetés ezúton is meghívja a szurko-
lókat, jöjjenek buzdítani a komáromi csapatot ezeken a rangadókon. A
mérkőzéseket szombaton 11, illetve 13 órakor játsszák a Komáromi Vá-
rosi Sportcsarnokban. Belépés ingyenes! 

VKP Pozsony – VK Spartak 0:3 (-20, -18, -26)

VKP Pozsony – VK Spartak 1:3 (-12, -16, 23, -13)

További eredmények: Prievidza
– Inter 91:77, Svit – Handlová 82:69,
Levice – S. N. Ves (lapzártánk után
játszották), B. Bystrica – szabadna-
pos volt.

Szerdán, az MBK Rieker hazai
csarnokban fogadja a beszterce-
bányai rendőrök csapatát, majd
szombaton a Svit vendégeként lép
pályára. 
A tabella állása:
1. Nitra 13  9  4  1097:1023  22
2. MBK Rieker 11 9 2 922:869 20
3. Levice 11 8 3 891:806 19
4. Inter 13 6 7 1046:1029 19
5. S. N. Ves 11 7 4 925:857 18
6. Svit 14 3 11 1035:1185 17
7. Prievidza 11 5 6 872:886 16
8. B. Bystrica 11 3 8 961:1016 14
9. Handlová 11 3 8 848:926 14 
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Jó helyeken telelnek csapataink

A bajnokság megkezdése
előtt Miškovič György edző
azt nyilatkozta lapunknak,
hogy csapata konszolidáló-
dott, játékában lényeges ja-
vulás állt be, így az új baj-
nokságban szeretnék „meg-
fejelni” tavalyi ötödik helyü-
ket. Az őszi dobogós helye-
zés eddig az ő szavait
igazolja. A bajnokság előtt
egy játékos érkezett, a nagy-
surányi Kľučková személyé-
ben. Kelemen és Molnár A.,
egészségügyi és munkahe-
lyi problémák miatt, szinte
az egész idényt kénytelenek
voltak kihagyni. A csapat
ereje főleg a hazai mérkő-
zéseken mutatkozott meg,
amelyeket minden esetben
zsúfolásig megtelt nézőtér
előtt játszottak. Az sem kis
fegyvertény, hogy egyedüli
csapatként tudták legyőzni
a szuverén nagymihályi ju-
niorcsapatot, amely a nem-

zetközi ligában edződő első
csapatából „táplálkozik”.  Ér-
dekes viszont, hogy éppen
attól a szeredi csapattól
szenvedtek vereséget,
amelynek ez az egyetlen
győzelme az őszi idény-
ben(!?) A csapat legna-
gyobb erősségei a gólerős
Bízik, és a csapat motorja,
Šulanová voltak. Góllövés-
ben Bízik, Haris E. és Kľuč-
ková  emelkedtek ki a me-
zőnyből 75, 64, illetve 33
góllal. A naszvadi/ímelyi
klub ebben az idényben
nem vesz részt a Szlovák
Kupa küzdelmeiben, és
hosszú évek után, először
nem rendezi meg hagyomá-
nyos karácsonyi tornáját
sem felnőttek, ifjúságiak és
diákok számára. Döntő in-
dok az anyagiak hiánya. Elő-
készületi mérkőzéseket már
csak a következő évben ját-
szanak.

Az utolsó őszi fordulóban:
Inter – Naszvad/ímely

29:25 (14:12)
A két élcsapat mérkőzé-

sén a remek játék dominált,
amit sajnos, a mérkőzés já-
tékvezetői „igyekeztek meg-
ölni”. A csapatok egymást
váltották a vezetésben, a ta-
lálkozó 25. percében 12:12
volt az állás. A második fél-
időben is folytatódott a jó já-
ték, és az eredmény is drá-

maian alakult, hiszen az 50.
percben 24:24 világított az
eredményjelzőn. Aztán min-
den összeomlott, a már em-
lített, pártoskodó játékveze-
tésnek köszönhetően. Míg a
vendégeknél hat játékos ju-
tott a kiállítás sorsára, addig
a hazaiaknál egy sem. Míg a
hazaiak kilenc esetben jutot-
tak büntetődobáshoz, a ven-
dégek egyszer sem. A sok
kemény csatát megvívó ven-

dégek csapatából senki nem
emlékezett hasonló, botrá-
nyos játékvezetésre. Ameny-
nyiben a hazai játékosokban
még él a sportszerűség
némi szikrája, úgy nem hisz-
szük, hogy ez a győzelem
nagy boldogságot okozott
volna számukra. 

Vendég góldobók:
Szabó V. 7, Bízik és Haris E.
6-6, Kľučková 3, Molnár B. 2,
Šulanová 1.

Véget értek a női I. és II. liga őszi küzdelmei. Régión-
kat remekül képviselték azok résztvevői, Nasz-

vad/ímely és Csallóközaranyos az I. ligában, a gútaiak a
második vonalban. Amint az kitűnik az őszi tabellákból
is, csapataink nagyon komolyan vették a bajnokságra
való felkészülést, ami a játékosok mellett, az egyes klu-
bok szakvezetőinek áldozatos munkáját is dicséri.

NASZVAD/ÍMELY

CSALLÓKÖZARANYOS
Az utóbbi évek legjobb helyezését érte el a csallóközi csa-

pat az őszi idényben.  Peter Talár edző vezetése alatt, lé-
nyeges javulás állt be a csapat játékában és hozzáállásában.
Sajnos, objektív okoknál fogva, az edzéseket rendre meg-
zavarták a hiányzások, amelyek elsősorban munkahelyi kö-
telezettség okán merültek fel, szinte valamennyi játékos ese-
tében. Sajnos, ez a probléma nemcsak a csallóközaranyosi
csapatot sújtja, de szinte valamennyi kollektívát régiónkban.
A bajnokság megkezdése előtt a nyitrai Rísová érkezett a
csapathoz, de lehetőséget kapott Gőgh is, a hazai nevelésű
játékos. Mindketten éltek a lehetőséggel, és teljes mértékben
beilleszkedtek Talár edző koncepciójába. A kiváló negyedik
hely elsősorban a jó kollektív szellemnek köszönhető, hiszen
nagyszerű baráti társaság alkotja a csapatot. Ami kissé meg-
zavarta az egészen kellemesnek mondható őszi idényt, a
besztercebányaiak elleni, szerencsétlen egygólos vereség
volt. A csapat legnagyobb hiányossága a góllövés, hiszen
ennek értékelésében az utolsó előtti helyet foglalja el alig 23
gólos átlaggal mérkőzésenként. A góllövés Turza Szilviának
ment a legjobban, ő 53 esetben volt eredményes, míg Doh-
nanec Evelin 51-szer, Kasznár Mariann pedig 38 esetben ta-
láltak be az ellenfél hálójába. A klub mindhárom csapata jó
feltételek mellett működhet, hiszen a Pint Sándor klubelnök
vezette klubvezetés szorosan együttműködik a helyi önkor-
mányzattal, amely minden erejével, anyagilag is támogatja
tevékenységüket. A bajnokság befejeztével a felnőtt csapat
részt vesz a Szlovák Kupa küzdelemsorozatában. Ebben az
évben már nem vesz részt tornákon, a játékosok néhány he-
tet pihenni fognak. A bajnokság február 16-án folytatódik a
10. fordulóval.

GÚTA
A tavalyihoz hasonlóan, a gútaiak most is a felsőházban

várhatják a tavaszi folytatást. Míg tavaly mindössze hét
csapat vett részt a bajnokságban, most 11 résztvevővel vett
rajtot. Ez mindenképpen növelte a bajnokság színvonalát.
Olyan hagyományokkal rendelekő csapatok is újra bene-
veztek, mint az egykoron nagy sikereket elérő Galgóc és
Nyárasd. Mindez csak növeli a gútaiak harmadik helyének
értékét, amely ilyen körülmények között, talán még fénye-
sebb, mint a tavalyi, félidei első helyezés. Minden eddigi si-
ker ellenére, Miroslav Zolnai edzőnek vannak gondjai, hi-
szen a bajnokság legfiatalabb csapatát kell irányítania. Így
kénytelen kihasználni a naszvadi/ímelyi klub segítségét,
amely három játékosának is engedélyezte a gútai vendég-
játékot. Persze, ez sem működik rendszeresen, hiszen van
úgy, hogy egy játékos sem tud besegíteni. A legutóbbi,
Szenc elleni találkozón, például csak kilenc játékos állt az
edző rendelkezésére. Több játékos műszakozik, de vannak
édesanyák is, így nem ritkaság, hogy egy nappal a mérkő-
zés előtt, az edzőnek fogalma nincs, milyen csapatot küld a
pályára(!?) A gútai női kézilabdázás jövője eléggé megkér-
dőjelezhető. Nincs ugyanis bajnokságokba benevezett után-
pótlás csapata sem ifjúsági, sem serdülő szinten. Ez a prob-
léma nem anyagi vonzatú, inkább a lányok érdeklődése si-
lány a kézilabda iránt.

A házi góllövő listát Vass vezeti 76 góllal, őt Szabó M. kö-
veti 72 találatával, míg Bogár 26 találattal áll a harmadik he-
lyen. A tavaszi idény február 9-én folytatódik a 12. fordulóval. 

Dušan Melicherčík

Az I. és II. liga őszi végeredményei:

II..  LLIIGGAA

1. Michalovce jun. 9 8 0 1 337:251 16
2. Inter 9 7 1 1 277:236 15
3. Neszvady/Imeľ 9 6 1 2 256:222 13
4. Zlatná n/O. 9 4 2 3 218:205 10
5. B. Bystrica 9 5 0 4 302:296 10
6. Senica 9 4 0 5 260:284 8
7. Košice 9 3 0 6 238:270 6
8. Močenok 9 3 0 6 257:296 6
9. Bánovce n/B. 9 2 0 7 225:258 4

10. Sereď 9 1 0 8 191:263 2

IIII..  LLIIGGAA

1. Senec 10 9 1 0 276:206 19
2. Topoľčany 10 8 1 1 362:235 17
3. Kolárovo 10 8 0 2 282:212 16
4. Hlohovec 10 5 0 5 218:280 10
5. Čadca 9 4 0 5 220:224 8
6. Martin 10 4 0 6 228:240 8
7. Lehota p/Vt. 9 4 0 5 193:249 8
8. N. Zámky 9 3 0 6 208:235 6
9. Lehnice 10 3 0 7 229:257 6

10. Topoľníky 9 3 0 6 204:250 6
11. Detva 10 1 0 8 191:221 2

Úszás

Éremeső Eperjesen 
Az eperjesi Jozef Baláž Emlékversenyen vettek rész a komáromi Delta Úszóklub

versenyzői, Michal Knihár edző vezetésével, és bizony ismét nagyot teljesítet-
tek a fiúk. Együtt 17 érmet gyűjtöttek be, ebből nyolc arany-, hét ezüst- és három
bronzérmet. Talán már mondani sem kell, hogy ismét a 10 éves Bielik Kevin „húzta
az igát”, hiszen Béber Karol edző védence egyedül hat arany- és két ezüstérmet
gyűjtött be. Persze, Kardhordó Richárd hat, illetve Knihár Michal jun. három érme
is figyelemreméltó teljesítményre vall. Mindezt olyan versenyen, amelyen 29 klub
versenyzői vettek részt, köztük természetesen az ország legjobbjai is. 

Eredmények:
Bielik Kevin (2002)
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 32,09
100 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 1:10,72
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 40,89
100 m mellúszás: 1. hely, ideje 1:29,51 
200 m mellúszás: 1. hely, ideje 3:10,66 
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 35,92
100 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 1:22,61 
100 m vegyesúszás: 2. hely, ideje 1:21,71 

Kardhordó Richárd (2003)   
50 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 36,14
100 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 1:23,25

200 m gyorsúszás: 2. hely, ideje 2:57,46
400 m gyorsúszás: 3. hely, ideje 6:24,38    
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 47,90 
200 m mellúszás: 1. hely, ideje 3:37,11 

Knihár Michal jun. (2003)  
50 m gyorsúszás: 4. hely, ideje 37,83
50 m mellúszás: 2. hely, ideje 47,94
100 m mellúszás: 3. hely, ideje 1:47,57 
200 m mellúszás: 6. hely, ideje 4:01,03
50 m pillangóúszás: 2. hely, ideje 48,04   

udvardi László (2003)
50 m mellúszás: 9. hely, ideje 53,16 
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Birkózás

KŐSZEG
A Komáromi Spartacus

BK, a Madari BK és a Gútai
BK versenyzői alkották a Fel-
vidék válogatottját, amely
csapatversenyben a máso-
dik helyen végzett. A csapat
vezetője, Gőgh Mihály, a
legnagyobb elismeréssel
nyugtázta a csapat tagjainak
szereplését, de magát a
szervezést is.

Egyéni eredmények:
32 kg: 
1. Kürthy Adrián (Gúta)
2. Kürthy Krisztián (Gúta)
34 kg: 
1. Kürthy Márió (Gúta)
5. Lidák Tamás (Gúta)
37 kg: 
2. Kajtár Sándor (Madar)
40 kg: 
2. Hulman Nikolas 

(Spartacus)
49 kg:
2. Sluka Ádám (Madar)
53 kg: 
3. Rigó Roland (Spartacus)
58 kg: 
3. Szabó Dániel (Gúta)
73 kg: 
2. Csicsó Zoltán (Madar)
85 kg: 
1. Papp Lajos (Madar)
5. Csorosz Ákos 

(Spartacus) 

BÜK
Régiónk két csapattal tett

eleget a meghívásnak, a gú-
taiak mellett a marcelháziak
is ott voltak a nagyszabású
versenyen. 
Egyéni eredmények:
35 kg: 
1. Kürthy Márió (Gúta)
3. Kürthy Adrián (Gúta)
58 kg: 
3. Szabó Dániel (Gúta)

BŐS
A serdülők kötöttfogású or-

szágos bajnokságán, az or-
szág 17 klubjának 78 ver-
senyzője küzdött meg a baj-
noki címekért és a helyezé-
sekért. Régiónkból két ver-
senyző állhatott fel a
dobogóra, a madari Papp
Lajos országos bajnoki cí-
met szerzett a 85 kilogram-
mos súlycsoportban, amely-
ben a naszvadi Érsek Ró-
bertet sikerült legyőznie. Így
értelemszerűen, a naszvadi
fiú nyakába akasztották az
ezüstérmet.  

KOMÁROM
A város másik, tehetsé-

gekkel foglalkozó klubja, a
Komáromi Birkózó Sport-

klub, karöltve a városi hiva-
tallal, megrendezte a Komá-
rom Város Nagydíjáért kiírt
versenyt, amelyre három or-
szág tíz csapatának 89 ver-
senyzője nevezett. Régión-
kat a két komáromi, valamint
a naszvadi, gútai és marcel-
házi klubok képviselték.
Csapatversenyben a Dorogi
BK vitte el a győzelmet,
megelőzve a nyitrai csapa-
tot. A harmadik helyet holt-
versenyben a Hodoníni BK
és a rendező Komáromi Bir-
kózó Sportklub szerezték
meg. Ahogy Papp Zoltán, a
Komáromi Birkózó Sportklub
elnöke lapunknak elmondta,
egy nagyon színvonalas tor-
nát sikerült megrendezniük,
remek egyéni teljesítmé-
nyekkel. Egyúttal köszönetet
mondott azoknak a támoga-
tóknak, akiknek hozzájárulá-
sával ismét nagydíjat lehe-
tett rendezni Komáromban.

Egyéni eredmények:
2007 - 2008 korosztály:

18-20 kg:
2. Kúr René (Marcelháza)
3. Sztankovics Máté 
(Naszvad)

4. Turančík Arnold 
(Naszvad)

5. Répás Tamás (KBS-KN)
6. Igrényi Viktória 
(Marcelháza)

22 kg: 
3. Šimon Marko (KBS-KN)
4. Križan Attila (KBS-KN)
24 kg:
1. Kopčok Max (KBS-KN)
2. Czigle Patrik (KBS-KN)
26 kg:
3. Bódis Mátyás (Naszvad)
4. Hluško Samuel (KBS-KN)
2003 - 2004 korosztály:
25 kg:
1. Kajan František (KBS-KN)
27 kg:
1. Drenka Oliver (BKS-KN)
31 kg: 
2. Balog Attila (Marcelháza)
33 kg: 
Kajtár Viktor (KBS-KN)
42 kg: 
1. Molnár Martin (Gúta)

5. Rajmon Mátyás 
(Spartacus)

45 kg:
2. Konopčík Konrád 

(BKS-KN) 
2002 – 2003 korosztály: 
27 kg: 
3. Galbavý Albin 

(Marcelháza)
4. Rehák Nikolas  (Spartacus)
33 kg:
2. Paradi Kevin (Marcelháza)
35 kg:
2. Kürthy Mátyás (Naszvad)
3. Nagy Tamás (Spartacus)
5. Galbavá Stephani 

(Marcelháza)
37 kg:
1. Mészáros Péter (Gúta)
2. Domin Barnabás 

(Marcelháza)
46 kg:
1. Gál Bence (Naszvad)
3. Rehák Ladislav 

(Spartacus)
50 kg: 
1. Hegedűs Viktor (Marcelháza)
58 kg: 
1. Szabó Daniel (Gúta)

Csoportbeosztások: 

A csoport
Naszvad
Csallóközaranyos
Hetény
Vágfüzes

Program:
08:00 – 08:24   Cs.-aranyos – Vágfüzes                      
09:00 – 09:24   Hetény – Naszvad                               
10:00 – 10:24   Naszvad – Vágfüzes                           
11:00 – 11:24   Cs.-aranyos – Hetény                        
12:00 – 12:24   Vágfüzes – Hetény                              
13:00 – 13:24   Naszvad – Cs.-aranyos                       

Ötödik „R-MAX“  Kupa
AHetényi Sportszer-

vezet értesíti a lab-
darúgás kedvelőit, hogy
december 8-án a csalló-
közaranyosi Kóczán Mór
Sportközpontban immár
ötödik alkalommal ren-
dezi meg a karácsonyi
„R-MAX“ Kupáért kiírt
egésznapos labdarúgó
tornát 8 csapat részvé-
telével. Belépés ingye-
nes. 

B csoport
Gúta
Ekel
Dunamocs
Marcelháza „B“

Program:
08:30 – 08:54   Gúta – Dunamocs
09:30 – 09:54   Ekel - Marcelháza „B“ 
10:30 – 10:54    Dunamocs – Ekel
11:30 – 11:54    Marcelháza „B“ – Gúta
12:30 – 12:54    Dunamocs – Marcelháza „B“
13:30 – 13:54    Gúta – Ekel

Elődöntők és döntő:
14:10 – 14:34 (A1 – B2)
14:40 – 15:04 (B1 – A2)
15:20 – 15:50 (3. – 4.  helyért)
16:00 – 16:30 (Döntő)

A dobogó legfelső fokán Papp Lajos, országos bajnok

Sikerek négy fronton is
Négy rangos versenyen is részt vettek régiónk tehet-

séges birkózói az elmúlt hetekben. Előbb a Kősze-
gen megrendezett Kárpát-medencei Összmagyar Nem-
zeti Diákbajnokság döntőjén remekeltek birkózóink,
majd a serdülőknek rendeztek országos bajnokságot
Bősön, de Komárom sem maradt ki a szervezésből, hi-
szen a Komáromi Birkózó Sportklub rendezett egy ma-
gas színvonalú tornát Komárom Város Nagydíjáért. Köz-
ben a gútai és marcelházi csapatok ellátogattak a ma-
gyarországi Bükre, hogy begyűjtsenek három szépen
ragyogó érmet. 


