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elutasították a kormány ajánlatát
a tanárok

részletek a 2. oldalon

az összefogásnak köszönhetően
megújul a lipót-kapu

részletek az 5. oldalon
Mikulás napi ünnepségek
régiónkban részletek a 10. oldalon

Nagymegyer

Részletek
a 2-3. oldalon

Országos szinten teljesen átláthatatlan helyzet uralko-
dik a magán-pénzpiacon. Az ember szinte már nem is tud
tájékozódni a hiteleket, kölcsönöket kínáló cégek között,
nincs olyan reklámújság, amelyben legalább hármat-né-
gyet ne lehetne felfedezni. Mivel valamennyien a „legjobb
feltételeket” kínálják, az arra rászoruló egyén látszólag jó
helyzetben van, hiszen „aki gyorsan ad, az kétszer ad” –
tartja a mondás. Persze, később kiderülhet, hogy mégsem
olyan „szuper-legjobbak” azok a feltételek, de nagyon so-
kan – bizonyára szorongatott helyzetben – ezt a szerződés
megkötésekor nem is tudatosítják.

Jövő héten karácsonyi különszámmal
jelentkezünk, melyben meglepetés várja:

egy falinaptár olvasóink receptJeivel

Ezt ne szalassza el!

Jövő héten karácsonyi különszámmal
jelentkezünk, melyben meglepetés várja:

egy falinaptár olvasóink receptJeivel

Négy év után emeltek ingatlanadót

Különösebb vita nélkül fogadta el legutóbbi ülésén a
képviselő-testület a város jövő évi költségvetését,

mely a bevételi és kiadási oldalon is 5 419 156 euróval szá-
mol. A kötelező érvényű büdzsé mellett a plénum elfo-
gadta Nagymegyer 2014-2015-re szóló költségvetését is,
mely csak információs jelleggel bír. A város 2013-as gaz-
dálkodását érintő szavazás előtt az ingatlanadókról szóló
határozati javaslatot kellett előbb elfogadnia a képvise-
lőknek, hiszen ezen bukott vagy állt a beterjesztett költ-
ségvetés. Az általános érvényű rendelet megemelt adók-
kal számolt, amit a testület végül elfogadott. Így négy év
után emelnek ingatlanadót Nagymegyeren.

Folytatás a 7. oldalon

December 3-
án a dél-

utáni órákban
a Komáromi
Városi Rend-
őrségre la-
kossági beje-
lentés érkezett,
hogy Komárom-
ban a Szinnyei ut-
cában csaló garázdál-
kodik.

Folytatás az 5. oldalon

Csaló Komáromban!
Vigyázat!
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Többórás egyeztetés után elutasí-
totta a szlovákiai pedagógus szak-

szervezet múlt szerdán a kormány
kompromisszumos béremelési ajánla-
tát.

A pedagógusok azt követően léptek ha-
tározatlan idejű országos sztrájkba a múlt
héten, hogy a kormány elutasította a bérük
10 százalékos emelését célzó követelése-
iket. A sztrájkot a kormányzattal való tár-
gyalások újrakezdése miatt felfüggesztet-
ték. Robert Fico kormányfő hétfőn (de-
cember 3-án) kompromisszumos - hét és
fél százalékos - béremelési ajánlatot tett a
pedagógusoknak, amelyet elutasítottak.
Ugyanakkor a sztrájkot nem újítják fel, de
keddtől kezdve országszerte tiltakozó ak-

ciókat szerveznek. Az első tiltakozó nagy-
gyűlésre a kelet-szlovákiai Eperjesen kerül
sor, ezt továbbiak követik majd az ország
nagyobb városaiban.

"Nem értünk egyet az 5 százalékos bér-
emeléssel, nem tartjuk helyénvalónak,
nem felel meg az általunk előterjesztett kö-
veteléseknek" - indokolta döntésüket a
szervezet egyeztetése után Pavol Ondek,
a pedagógusok szakszervezetének el-
nöke.

A szakszervezet azt szeretné, hogy a
tanári bérek 2016-ig az átlagbér 1,2-1,6-
szorosára emelkedjenek, de azt is, hogy a
kormány évente a GDP 0,3 százalékával
növelje meg a költségvetés oktatásügyi ke-
retét.

mti

Elutasították a kormány
ajánlatát a tanárok

Folytatás az 1. oldalról
Múlt hétfőn, egy igencsak csalódottnak

látszó hölgy jött be szerkesztőségünkbe, és
mondta el kálváriáját az egyik ilyen „pénz-
kölcsönző magánvállalkozással”. A Regional
Clientis Kft. komáromi irodáját jelölte meg a
gondok előidézőjeként, ahol őt elmondása
szerint, az „inzultus” érte. Nézzük, mi is tör-
tént.

Sürgősen készpénzre volt szüksége, és
mivel az egyik helyi reklámújságban rátalált
az említett iroda kínálatára, be is tért oda,
hogy érdeklődjön a feltételekről. Ahogy ez
ilyenkor lenni szokott, kedvesen fogadták és
közölték vele, hogy legkésőbb november
20-ig írásban nyújtsa be hitelfelvételi igé-
nyét, amelyet 24 órán belül elbírálnak, majd
ezt követően, pozitív elbírálás esetén, né-
hány nap leforgása alatt, közjegyző jelenlé-
tében felveheti az igényelt összeget. Ennek
egyik alapfeltétele, hogy az igényelt összeg
négy százalékát, valamint az első törlesztő-
részletet be kell fizetnie a cég pénztárába. A
hölgy aláírta a szerződést, befizette a 400 +
89 €-t, és elégedetten távozott. Néhány óra
múlva csörgött a telefonja, az irodából hív-
ták. Mint örömhírt közölték vele, hogy kér-
vénye pozitív elbírálásban részesült, és vár-
hatja a kifizetésre váró ügyfelek listáját. Az
néhány nap múlva meg is érkezett, olva-
sónk örömmel látta, hogy neve a listán sze-
repel. Ami kissé visszavetette első örömét,
hogy a levélhez egy újabb, 89 €-ra szóló
csekket is csatoltak. Telefonon felhívta az
irodát, ahol az ügyintéző közölte vele, hogy
neve nem szerepel a listán, talán majd dec-
emberben (!?) A csatolt csekkről megtudta,
hogy azon már a decemberi törlesztő-rész-
letet kellene befizetnie, de csak a hitel fel-
vétele után. És itt megszűnt mindennemű
kommunikáció az iroda részéről. Olvasónk-
ban ekkor merült fel másodszor a gyanú,
hogy az iroda „cinkelt kártyával” játszik.
Több telefonhívására az ügyintéző nem re-
agált, majd amikor ez már elkerülhetetlen
volt, eléggé barátságtalan hangnemben,
időpontot adott a csalódott ügyfélnek. Neki
már ekkor más kérése nem volt, mint a szer-
ződésbontás feltételeinek megtárgyalása.

És amit hallott, az újra „kiverte nála a bizto-
sítékot”. Az ügyfél írásban nyújtsa be kérel-
mét a szerződés felbontására, a cég köz-
pontja azt elbírálja, és a szerződésben le-
fektetett szabályok szerint fog eljárni. Pon-
tosabban, megállapítja, hogy az ügyfél jo-
gosult-e a befizetett illeték, illetve annak egy
részének visszatérítésére. A történetet tehát
valahogy így festette le olvasónk, ami
eléggé rossz érzéseket váltott ki szerkesz-
tőségünkben.

Az elmúlt napokban, a Regional Clientis
Kft. neve többször is felmerült az országos
médiában, talán mondanunk sem kell, nem
a karácsonyi jókívánságok kapcsán. Zó-
lyomban egy napra bezárt az irodájuk, Tren-
csénben többen tiltakoztak az iroda előtt,
hogy az egyes fórumokon leírt invektívákról
már ne is beszéljünk. A Markíza TV műsor-
vezetője egyenesen csalással vádolta meg
a csoportot, ami további olaj volt a már úgyis
szépen lángoló tűzre. Sőt, voltak olyan uta-
lások is, amelyek az elhíresült BMG Invest
és Horizont csoportokhoz hasonlították az
egyébként magyarországi illetőségű tulaj-
donos cégét.

Múlt szerdán lapunk munkatársa „inkog-
nitóban”, ügyfélként ellátogatott a már emlí-
tett komáromi irodába. Előadta kérését, mi-
szerint 2.000 €-s hitelre lenne szüksége, és
kérte az ügyintézőt, tájékoztassa őt a hitel-
felvétel szabályairól, feltételeiről. Az első
meglepetés akkor érte, amikor az ügyintéző
határozottan kivezette tévedéséből, misze-
rint a pénzügyi csoport semmiképpen nem
kölcsönöket nyújt, hanem vásárlói csopor-
tokat épít, megfinanszíroz, aminek a végén
ugyan kölcsön van, de annak eléréséhez
az ügyfélnek teljesítenie kell bizonyos felté-
teleket. Ezeket a feltételeket is részletesen,
pontról pontra elmagyarázta munkatársunk-
nak, majd amikor már minden világosnak
tűnt, alapos meggondolásra, a szerződés-
javaslat újbóli áttanulmányozására szólította
fel. Tehát semmilyen rábeszélés, semmi-
lyen meggyőző „műduma”, semmilyen el-
magyarázása a „nagy előnyöknek”, amelyek
a vásárlói csoportba való bejelentkezést kí-
sérnék. A szerződésben foglalt tények el-

Lehet más a szemétdíj?
A csütörtöki, utolsó testületi ülés legizzasztóbb pontja Komá-

romban minden bizonnyal a jövő évi aktualizált költségvetés el-
fogadása lesz. A csökkenő állami bevételek miatt egyre kevesebb
érkezik az önkormányzatokhoz. A legtöbb önkormányzatban
nem a mit fejlesszünk? , hanem a hogyan éljük túl? a kérdés,
és a lehetőségek közt csupán az szerepel, mi lenne a legkevésbé
fájdalmas lépés?

A költségvetés egyik leghúsbavágóbb része az ingatlanadó és
a szemételszállítási illeték mértékének meghatározása, ami egy
jelentős bevételi forrása a városnak. Míg az ingatlanadó esetén
jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mit kap a lakos érte, addig
a szemételszállításnál valójában a szolgáltatást kell megfizetni. A
befolyó összegek nem fedezik a kiadási oldalt, így azt más for-
rásokból kell pótolni. Komárom város lefuttatott egy új közbe-
szerzést, ami alapján az elszállítás még drágább lesz, így a nem
kis arányú emelés szinte elkerülhetetlenné vált.

A városi hivatal számításai szerint az eddig 18,50 eurós éves,
fejenkénti összeget 32 euróra kéne emelni, hogy az összes kia-
dás fedezve legyen. A pénzügyi bizottság javaslatában 27 euróra
emelkedne az illeték, ami még mindig jelentős emelés. Nem kis
teher ez, mivel egy átlagos családra több mint 30 eurós többlet-
terhet jelentene ez a jövőben.

A tényekhez hozzá kell tenni, hogy Szabó Béla alpolgármes-
ter elmondása szerint tavaly országos szinten átlagosan 21,5
euró, idén pedig 25 euró volt ez az illeték. Ugyancsak a tények-
hez tartozik, hogy sokan kritikával illetik a közbeszerzési folya-
matot, aminek eredményeképpen, most sokkal nagyobb össze-
get kell kinyögni. Szakmai értékelők marasztalták el ennek kap-
csán a várost, azonban a hivatal álláspontja szerint a közbe-
szerzés jól sikerült, amit az összehasonlítások is igazolnak. Vi-
szont aggasztóan hosszan és drágán zajlott le a közbeszerzési
folyamat, negyedik nekifutásra értek a végére, ami szintén nem
kevés pénzbe került.

A városi hivatal felvetése, hogy a 2008-tól nem emelt szemét-
díj emelése aktuális, elfogadható. Magunk tudjuk, hogy 5 év alatt
a benzinárak mennyit emelkedtek, és az ott dolgozók fizetésében
is indokolt az emelés. Ugyanakkor a technikai költségek (jármű-
vek) árai jelentősen zuhantak, ami szintén nem elhanyagolható
szempont.

Jelen esetben valóban kicsi a mozgástér, azonban meglátásom
szerint a város rossz helyen gyúrja az iszapot, és ezért csak az
emelések mértékének ördögi csapdája marad. A gazdasági vál-
ság okozta hátrányok és előnyök (!) miatt, hasznosabb lenne né-
hány terület teljes strukturális átszervezése, hogy a lakosok a leg-
jobb feltételeket kapják. Azok a megoldások, amelyek gazdasági
fellendülés, növekvő állami átutalások esetén jól működtek, a
mostani helyzetben csődöt mondanak, aminek a lakosok isszák
meg a levét.

Hogy ne csak elméleti szinten fogalmazzunk meg alternatívát,
ezért érdemes áttanulmányozni Rimaszombat példáját. Ott tavaly
szintén lejárt a szolgáltatóval kötött szerződés. Az új polgármes-
ter, látva az óriási összegeket, gondolt egyet, és városi kezelésbe
szervezte át a szemét elhordását. Az ún. Technické služby
részleget erősítette, ami Komáromban is létezett, csak a 90-es
évek elején leépítették. 20 ezer (!) euróért vásároltak Németor-
szágban két 10-12 éves Mercedes szemételhordó kocsit, amelyek
már az ottaniaknak nem kellenek, azonban még kiválóan (fel-
újítva, garanciával) működnek. A lényeg az, hogy augusztustól
már a városi részleg hordta el a szemetet. „Négy hónap alatt min-
tegy 200 ezer eurót takarítottunk meg, ami havi lebontásban 50
ezer eurót jelent. Ha sikerül tartani mindezt, akkor évente kb. 600
ezer eurót tudunk megspórolni“ - nyilatkozta Šimkó József pol-
gármester. A polgármester először a szemétdíj csökkentését ja-
vasolta, de végül maradt a 17 eurós illeték a 23 ezres városban.

Rimaszombat példája jól mutatja, hogy akik tudnak rendszer-
ben gondolkodni, alkalmazkodni és változtatni, azok nagyon
nagy összegeket spórolhatnak meg a lakosoknak. Valahol a régi
megoldásokat erőltetik, aminek bizony elkerülhetetlen része az
emelés, a nem fizetők számának emelkedése, majd az egyre
gyakrabban megjelenő kegyetlen (nagy sáppal dolgozó) pénz-
behajtók.

Jó volna, ha Komáromban is nemcsak az adott vészhelyzetet
orvosolnánk, hanem rendszer megoldási-javaslatok születné-
nek. Beszélhetünk statisztikákról és átlagokról, de ez a lakosokat
nehezen nyugtatja meg. És az volna jó, ha nem az átlagoshoz kö-
zelítene már Komárom, hanem egyszer a legjobb példákat tar-
taná viszonyítási alapnak.

Keszegh Béla, városi képviselő
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Idén is karácsonyi csomagot
küld a Rákóczi Szövetség a fel-

vidéki magyar óvodásoknak, az
ajándékcsomagot 13 248 gyermek
kapja meg december folyamán.

A szövetség közleménye szerint az
óvodások koruknak megfelelően két-
féle csomagot kapnak. A 3866 isko-
lakezdés előtt álló óvodás például
megkapja az Apáczai Kiadó iskola-
kezdési könyvcsomagját is. Az aján-
dékcsomagokban van egy szülőknek
szóló levél és egy 12 pontos érvgyűj-
teményt amely a magyar iskolavá-
lasztás helyességéről és fontosságá-
ról szól.

A Rákóczi Szövetség partnereivel
együtt idén is arra törekedett, hogy a
szlovák nyelvű óvodába járó, ma-

gyarul beszélő gyerekekhez is eljus-
son a csomag, szüleikhez pedig a le-
vél.

Az óvodások karácsonyi megaján-
dékozása 2004 óta része a Rákóczi
Szövetség felvidéki iskolai beiratko-
zási programjának. A szervezet a
2013-ban iskolába kerülőknek is
megígéri, hogy ha magyar iskolát vá-
lasztanak, akkor számíthatnak a Rá-
kóczi Szövetség és a magyar civil-
társadalom tízezer forintos beiratko-
zási ösztöndíjára. mti

Karácsonyi ajándék
a felvidéki magyar óvodásoknak

Aszociális biztosításról szóló
törvény változása értelmében

2013-tól a korkedvezményes
nyugdíjasok nem dolgozhatnak
megbízás (dohoda) alapján, mert
a Szociális Biztosító leállítja a kor-
kedvezményes nyugdíj folyósítá-
sát.

Ez a törvényváltozás azokat a kor-
kedvezményes nyugdíjasokat érinti,
akiknek nyugdíja 2013. január 1 előtt
lett megállapítva.

Ha a nyugdíjjuttatás mellett meg-
bízásra (dohoda) dolgoztak és ezt a
tevékenységet 2013-ban továbbra is
folytatni szeretnék, valamint 2013.
február 28-áig nem töltik be az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt, a Szociális Biz-
tosító 2013 márciusától leállítja a kor-
kedvezményes nyugdíj folyósítását.
Vagyis, ezeknek a korkedvezményes
nyugdíjasoknak 2013. február 28-ig
választaniuk kell: vagy nyugdíjat
szednek, vagy dolgoznak tovább a
megbízás (dohoda) alapján.

Amennyiben úgy döntenek, hogy
munkaviszonyukat befejezik, mun-
káltatójuk a szokványos módon kije-
lenti őket a Szociális Biztosítónál.

A Szociális Biztosító felhívja a

munkáltatók figyelmét, hogy a kije-
lentkezési íveket (odhláška) ebben
az esetben már akár február köze-
pén is elküdhetik a biztosítóba feb-
ruár végi dátummal. Fennáll ugyanis
annak a veszélye, hogy a kijelentési
ív késői feldolgozása esetén a kor-
kedvezményes nyugdíj folyósítása
késhet, vagyis a korkedvezményes
nyugdíjas nem kapja kézhez havi já-
radékát a megszokott időben.

Amennyiben a korkedvezményes
nyugdíjas úgy dönt, hogy továbbra is
dolgozni szeretne, a Szociális Bizto-
sító felé nincs bejelentési kötelezett-
sége. Nyugdíjának folyósítását a biz-
tosító 2013 márciusától automatiku-
san leállítja.

Ha a korkedvezményes nyugdíjas
2013 januárjától úgy dönt, hogy dol-
gozni szeretne (például egy új he-
lyen egy új megbízás alapján), nyug-
díjának folyósítása a következő hó-
naptól megszűnik. A munkaviszony
megszűnése után újra kérheti a kor-
kedvezményes nyugdíj folyósítását,
valamint korkedvezményes nyugdí-
jának átszámolását ugyanúgy, mint a
többi alkalmazott.

Jágerský Erzsébet
városi képviselő

Korkedvezményes
nyugdíjasok, figyelem!

mondása, és a feltett kérdésekre
adott válaszok hangzottak el csu-
pán.

Amikor munkatársunk minden
ügyfélnek elmondott információt be-
gyűjtött, felfedte kilétét. Meglepeté-
sére, a hangnem és az információ-
áradat nem változott, csak a be-
szélgetésbe beavatkozott az éppen
megérkező irodavezető hölgy is.
Nem látta semmilyen akadályát an-
nak, hogy válaszoljon a feltett, im-
már újságírói kérdésekre. Értelem-
szerűen, első kérdésünk az volt, va-
jon minden ügyfél hasonlóan apró-
lékos tájékoztatást kap-e, mint mun-
katársunk? „Természetesen igen,
nekünk nincs rejtegetni valónk, mi
nem sértünk törvényeket. Csak azt
tudom mondani, hogy az informá-
ciók ismeretében mindenki szaba-
don dönti el, igényli-e szolgáltatá-
sunkat vagy sem. Mi minden, szer-
ződésbe foglalt kötelezettségünket
teljesítjük, ami a problémákat
okozza, azt sajnos, néhány ügyfe-
lünk figyelmetlenségének lehet be-
tudni. Mielőtt aláírja a szerződést,

aprólékosan tájékoztatjuk annak
minden egyes részletéről, és több-
ször is megkérjük, mielőtt azt ellátná
kézjegyével, olvassa el még egy-
szer, és fontolja meg, hogy a felkí-
nált feltételek megfelelnek-e elvárá-
sainak. A legtöbb esetben, minden-
nemű tájékoztatás ellenére úgy gon-
dolják, hogy egyfajta banki eljárás
mintájára, azonnal készpénzhez jut-
nak. Cégünk tevékenységét a La-
kásépítési Takarékhoz (Stavebná
sporiteľňa) lehet hasonlítani azzal a
különbséggel, hogy az egyik állami,
míg a másik befektetői csoport pén-
zéből van finanszírozva” – mondta el
az irodavezető. Többi kérdésünkre
is választ kaptunk, az irodavezető
pontosan elmagyarázta a kifizetési
folyamat mikéntjét, de ennek leírását
most nem kívánjuk közölni, mivel ez
nem a reklám helye.

Utánanéztünk a Regional Clientis
Kft. eddigi tevékenységének, és na-
gyon érdekes dolgokra bukkantunk.
A cég 2011. október 7-től van beje-
gyezve a nyitrai cégbíróságon.
Előbb, a már ismert Rent a Cash
Kft. néven szerepelt, de mivel az
ügyfelek a maihoz hasonlóan tö-
megesen tiltakoztak bizonyos eljá-
rási folyamatokkal szemben, 2012.
július 10-i bejegyzéssel, nemes
egyszerűséggel Regional Clientis-
re változtatta a nevét. Az egysze-
mélyes Kft. tulajdonosa továbbra is
a budapesti illetőségű N. Dániel, a
cég székhelye is csakúgy, mint elő-
zőleg, Ipolyságon van. Arról termé-
szetesen nincs tudomásunk, milyen
pénzügyi csoport áll a háttérben.
Személyes tapasztalatunk ugyan
nem utal semmilyen törvénysértő
tevékenységre, nem árt a nagyobb
körültekintés azok részéről, akik
igénybe szeretnék venni a pénz-
ügyi szolgáltatást.

Böröczky József
A szerző felvétele

PÉNTEK dec. 7 dec. 14 dec. 21 dec. 28
VASÁRNAP dec. 9 dec. 16 dec. 23 dec. 30

Bővebb tájékoztatást nyújtunk elérhetőségeinken:

I. útvonal Komárom - Izsa - Pat - Wellness Hotel Patince

II. útvonal
III. útvonal Marcelháza - Virt - Wellness Hotel Patince

•
k
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Búcs - Dunamocs - Dunaradvány - Zsitvatő
- Wellness Hotel Patince
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December elsején rendezték
meg a keszegfalvai kultúrház-

ban a TAT negyedik szériájának
ünnepi gáláját.

A gála nyitószáma a három tánc-
csoport (Tini Girls, Margaret, Szig-
nál) közös produkciójával kezdődött.
Az előző szériában szereplő be-
mondók, Bukovszky Gergely és Föl-
des Tímea köszöntötték a jelenlevő-
ket, majd kezdetét vette hivatalosan
is a TAT gála. Sorra mutatkoztak be
a sorozatban szereplő versenyzők.
Egy darabig nehéz lesz elfelejteni
Hornyák Erika monológját, Czita Ni-
kolas szép kiejtését, Beke Dóra mu-
sicalos hangját, Vörös Sandra kelle-
mes hangszínét, Korber Darina korát
meghazudtoló énekhangját, Hege-
dűs Fanny egyszerűségét, a Tini
Girls vidámságát, a Margaret fiata-
losságát, és a Szignál jókedvét. Ez
így „kerek egész”.

A gála végére maradt az ered-
ményhirdetés. A negyedik széria
győztesei, és akik díjakat kaptak: Be-
mondó kategória: 1. Hornyák Erika
(Pat) 2. Czita Nikolas (Kolozsnéma).
Ének kategória: 1. Vörös Sandra (If-
júságfalva) 2. Beke Dóra (Kolozs-
néma). TAT felfedezettje: Korber Da-
rina (Ifjúságfalva), TAT legígérete-
sebb tehetsége: Hegedűs Fanny
(Pat). Tánccsoportok vetélkedője: 1.
megosztva: Margaret mazsorett és
táncklub (Perbete) és Szignál (Ipoly-
szakállos) 2. Tini Girls (Madar).

Ezzel a gálával lezárult a 2012-es
év utolsó szériája. Azt kell, hogy
mondjuk, ismét jónéhány helyen volt
kulturális „földrengés”, felrázva a
szunnyadó falusi kultúrát. Ez a Co-
olClub CC Polgári Társulás TAT pro-
jektjének a küldetése is. Mint ahogy
Kiss Györgytől megtudtuk, jövőre is
lesz tehetségkutató verseny, és ta-
vasszal újra robog majd a TAT te-
hetségvonata. -pint-

Fotó: Kiss Gergely

Programdömping
a TAT gálán
Keszegfalva

Az aranyember szobrára vár a leleplezett alapzat
Aminap ünnepélyes ke-

retek között leleplez-
ték azt az Eötvös utcában
álló szoboralapzatot, me-
lyet a Magyar Területi
Színház megalakulásának
60. évfordulója tiszteletére
emeltetett Konrád József
néhai színész, rendező
hitvese, Márta és a Teát-
rum, színházi polgári tár-
sulás.

Szépszámú közönség volt
kíváncsi a szoboralapzat–
avatásra. Megjelentek Anton
Marek polgármester, Szabó
Béla és Novák Tamás alpol-
gármesterek; ott voltak
Szentpétery Aranka szí-
nésznő, Pőthe István szí-
nész, Takáts Emőd egykori
színházigazgató, rendező;
elhunyt színművészek hoz-
zátartozói; több városi képvi-

selő; néhány környékbeli
polgármester, vállalkozó és
Komárom színházszerető
polgárai.

Dráfi Mátyás Jászai Mari-
díjas Érdemes Művész kö-
szöntötte az egybegyűlte-
ket, és megköszönte Kon-
rád Mártának az emlékmű

létrejötte érdekében kifejtett
fáradozását. Ezután Borá-
ros Imre színművész sza-
valta Gyüre Lajos költő, drá-
maíró versét. A színház ala-
pító tagjai közül Ferenczy
Anna Érdemes Művész, a
Komáromi Jókai Színház
Örökös tagja jelent meg.
Verset mondott, és népdalt
énekelt. Az eseményen
Tóth László költő, színház-
történész mondott ünnepi
beszédet, felidézve a szín-
ház hőskorát. Dr. Varga
Ernő a színház állandó né-
zőközönsége nevében kért
szót. A szoboralapzat létre-
jöttét elősegítő támogatók

listáját Mák Ildikó színésznő
olvasta fel. Elhangzott, ed-
dig mintegy 7 ezer euró
gyűlt össze Tímár Mihály,
Jókai Mór aranyembere
szobrára. Mester Péter
szobrászművész alkotása
38 ezer euróba kerül, ezért
az alapzat állítói folytatják a
gyűjtést. Közben szeretnék
elérni, hogy a szobor kör-
nyékét Aranyember Parknak
nevezzék el. „A szobor Tí-
már Mihályt ábrázolja, kora-
beli öltözetben” – avatott be
Mester Péter, majd így foly-

tatta: „Egy XIX. századi
díszes épület homlokzatáról
lép egy kőtömbre, amely a
szigetet jelképezi, ahol meg-
találta a nyugalmát” –
mondta az alkotó. A szobor-
alapzatot, melybe a színház
első társulata névsorát vés-
ték, Konrád Márta és Fe-
renczy Anna leplezték le. Az
ünneplők végül a MATESZ
tevékenységét bemutató do-
kumentumfilmeket tekintet-
tek meg a Zichy-palotában.

Kép és szöveg:
Bárány János

Balról Konrád Márta, Dr. Varga Ernő, Ferenczy Anna, Dráfi
Mátyás, Mák Ildikó

Dráfi Mátyás vezette a műsort
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Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton

Tel.: 0�5/77�0 9�0, 0905 �16 651, 0905 508 ���

Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben. Házhoz szállítás!
Fa brikett �0 kg/5 €

Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 -16.00 óra, szom. 8.00-1�.00

Folytatás az 1. oldalról
A férfi Nagy Józsefként mutatkozik be és a városi hivatal

szociális osztálya alkalmazottjának adja ki magát. A lakoso-
kat úgy próbálja megtéveszteni és pénzt kicsalni tőlük, hogy
azt állítja, hogy megemelkedett az időskori nyugdíj összege,
de a magasabb összeget csak akkor kapja meg a nyugdíjas,
ha az előzőt visszaadja.

A Komáromi Városi Rendőrség ezúton tájékoztatja a la-
kosokat, hogy a városi hivatalnak nincs ilyen nevű alkalma-
zottja, a városi hivatal soha nem foglalkozott nyugdíjkiuta-
lással, és ilyen címen soha nem kért és nem vett át pénzt.

Amennyiben a leírt vagy hasonló eset Önnel megtörténne,
vagy tudomást szerezne hasonló esetről, azonnal hívja a vá-
rosi rendőrség telefonszámát, a 159-et – írta közleményében
Králik Róbert, a komáromi városi hivatal szóvivője. d

csaló komáromban! vigyázat!

Eltűnt személyt keresnek
A38 éves Szerencsés Attila no-

vember 27-én ismeretlen helyre
távozott komáromi átmeneti lak-
helyéről, és azóta nem jelentkezett a
családjánál. A férfi eltűnését fele-
sége jelentette be a komáromi rend-
őrségen november 28-án.

A keresett személy körülbelül 182 cm magas, vékony
testalkatú. Rövid fekete haja van és barna a szeme. El-
tűnésekor szürke színű farmernadrágot, szürke pulóvert,
fekete kapucnis kabátot, valamint fekete munkáscipőt vi-
selt. Különös ismertetőjele: a hátán a bal lapockája alatt
egy turulmadarat ábrázoló tetoválás van. Aki bármit tud
Attila tartózkodási helyéről, az hívja a 158-as rendőrségi
telefonszámot. ga

Igazi közösségi élménnyé alakult az az
internetes szavazás, amely keretén be-

lül a komáromi Lipót-kapu közel 10 ezer
eurós összeget kap renoválásra. Mit ér-
demes tudni a kapuról és mire lesz elég
a pénz - ezt próbáltuk kideríteni.

A múlt hét egyik örömhíre volt, hogy a Li-
pót-kapu fölényesen győzött azon a verse-
nyen, amely díjából a renoválás egy része
megvalósulhat. A széles összefogásnak kö-
szönhetően tetemes előnnyel tudott győzni a
komáromi vár egy szimbolikus része. A si-
kerben nem kis része volt a Komáromon kí-
vülről érkező szavazatoknak.

A városi hivatalban megtudtuk, hogy egye-
lőre még nincs pontosítva, milyen felújítás
valósul meg az elnyert összegből. Egy éve a
Lipót-kapu belső részén lévő felirat került
felújításra, részben pótlással, részben a
meglévő elemek restaurálásával. Most első-
sorban a bejáratnál található feliratok, a tetőn

található díszek renoválására volna szük-
ség, továbbá a fal tisztítása és a kapu előtti
talaj rendbe rakása is várat magára - mondta
el Gráfel Lajos, a műemlékvédelmi osztály
vezetője.

Valójában a VÚB bank a kerületi műem-
lékvédő hivatallal karöltve készítette elő a
versenyt. Most a város a bank jelzésére vár,
majd egy közös egyeztetés után derülnek ki
a felújítás részletei, amire minden bizonnyal
jövő tavasszal kerülhet sor. b

Az összefogásnak köszönhetően megújul a Lipót-kapu

Megnyitották első irodájukat

Az MKDSZ gróf Esterházy
János és dr. Szüllő Géza po-
litikai gondolkodását foly-
tatva alakítja ki, illetve fogal-
mazza meg politikai prog-
ramját, hosszú távú célkitű-

zéseit, amely többek között a
gazdaságot, a kultúrát, az is-
kolaügyet, a szociálpolitikát,
az egyházakat, az egész-
ségügyet, a közigazgatást,
illetve a nemzetpolitikát

érintő kérdéseket tartal-
mazza.

A Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség a párt or-
szágos irodahálózatát Szlo-
vákia magyarok által lakott
részének nagyobb tájegysé-
geit figyelembe véve alakítja
ki. A múlt héten nyitották
meg első irodájukat Komá-
romban, melyet Elek László
komáromi r. k. esperes szen-
telt meg.

A párt tevékenységéről, az
aktuális politikai, közéleti kér-
dések kapcsán kialakított ál-
láspontjáról a www.mkdsz-
mkda.sk honlapon tájéko-
zódhatnak a polgárok.

d

AMagyar Kereszténydemokrata Szövetség megalakítási szándékának bejelentése
óta (2012. október 22.) sikerült összegyűjteni 3000 támogató aláírást. Az elkövet-

kezendő időszakban, az ünnepeket követően nagyobb erőkifejtéssel, az aktivisták szá-
mának növelésével, bemutatkozó rendezvények szervezésével kívánják a támogató
aláírásokat gyűjteni. Elképzeléseik szerint 2012 márciusában kerülhetne sor a párt
megalakulásának hivatalos bejelentésére, illetve bejegyzésére.

Komárom

Komárom
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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.

Megnyitottuk
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
HHIIRRDDeettééSSffeellvvéétteell  
HHééttffőőttőőll  ppéénntteekkIIgg..

0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

ASzlovákiai Fiatal Gaz-
dák Szövetsége

(ASYF) és a Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövet-
sége (AGRYA) közös ren-
dezésében került sor „Az
európai vidékfejlesztési
támogatások hatása a vi-
déki térségekre” című két-
napos konferenciára.

Pém Bálint (ASYF) és Mi-
kula Lajos (AGRYA) elnök
köszöntötte a mintegy 130
résztvevőt. Elsőként Štefan
Adam, a szlovák Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára tar-
totta meg előadását: Kihívá-
sok a nemzeti vidékfejlesz-
tési terv végrehajtásához
kapcsolódóan. Elmondta, a
kormány foglalkozik azzal,
hogy megkönnyítse a fiatal
gazdák földhöz jutását és
tárgyalnak arról is, hogy a
kezdő gazdálkodók 70 000
eurós támogatást kapjanak,

de ezekről végleges döntés
még nem született. A jövő
évi költségvetés keretében a
közvetlen kifizetések egysé-
ges területalapú támogatás
formájában kerülnek a ter-
melőkhöz. A támogatás ter-
vezett összege 191 euró/ha.
A fejőstehenekre járó támo-
gatás tehenenként 92 euró
lesz. Jövőre nem lesz lehe-
tőség a terméskiesések és
az állatokban keletkezett ká-
rok biztosítási díjának támo-
gatására. Az idei 10 millióról
jövőre 7 millióra csökken az
igénybe vehető költségvetési
források összege. A minisz-
térium a 2014-2020 közötti
időszakra vonatkozó vidék-
fejlesztési terv keretén belül
jelenleg készíti elő az öntö-
zőberendezések felújítását,
modernizálását, és új beren-
dezések létrehozását célzó
programot EU források fel-
használásával.

A konferencián szó esett

arról is, hogy a magyar AG-
RYA szervezet Vidéki kaland
nevű kezdeményezését,
ahol városi fiatalok mehet-
nek falusi gazdákhoz dol-
gozni, kiterjesztik Szlováki-
ára is, a helyi fiatal gazdák
szervezetének segítségével.

A tanácskozáson még szó
volt a fiatal gazdák támoga-
tásának európai tapasztala-
tairól, a környezetgazdálko-
dási támogatásokról, a köz-
vetlen értékesítésről, mint ki-
egészítő jövedelem-forrás-
ról, valamint a fiatal gazdák
igényeiről a modern techno-
lógia hatékony hasznosítá-
sában.

A konferenciát egy közös
beszélgetés zárta, amelynek
témája: a vidéken élő fiatalok
lehetőségei, a vidéki élet mi-
nősége és célja az unióban
és megvalósítása, változá-
sai az egyes országokban
2014 után. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Újfajta támogatásokra 
számítanak a fiatal gazdák

Komárom adott otthont az első szervezett
paleo klubnak Szlovákiában
Apaleo klubalapító ösz-

szejövetelt december
1-jén tartották meg, mely
eseményen részt vett Dr.
Tóth Csaba, a Magyar
Evolúciós Orvostudomá-
nyi Társaság elnöke, vala-
mint MUDr. Michal Piják,
az első paleo szemléletű
orvos Pozsonyból. A
résztvevők kötetlen be-
szélgetés során megosz-
tották saját tapasztalatai-
kat és eddig elért gyógyu-
lásuk, fogyásuk, illetve
sportteljesítményük javu-
lásának történetét, miköz-
ben paleo édességeket
kóstolgatták.

Az evolúciós alapon
nyugvó paleolit étrend olyan
rendszer, mely képes a meg-
lévő civilizációs betegségek

(2-es típusú cukorbetegség,
az asztma, allergia, reflux,
PCO-szindróma, az autoim-
mun betegségek) gyógyítá-
sára, illetve a valódi megelő-
zésére. A jelenlevő orvosok
rengeteg tanácsot adtak a
gyógyulással, a helyes étke-
zéssel kapcsolatban.

A klub szervezői várják az

érdeklődők és a hasonló
életmódot folytatók csatlako-
zását. A szervezők elérhe-
tőségei: Havran-Tóth Berna-
dett: havrantothbernadett
@gmail.com és Galgóczi
Imre: geoffrey22paleo@
gmail.com, facebook olda-
luk: Komáromi Paleo Klub. 

hi

Búcs
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Slovenské lodenice a.s., Roľníckej školy 1519, 
945 25 Komárno, IČO: 31 411 541

ustanovený uznesením Krajského súdu sp. zn. 3K 264/00 zo dňa
30.3.2001 v súlade so schváleným plánom speňaženia zo dňa
22.6.2001 a opatrením Krajského súdu v Bratislave     č. 3K 264/00
zo dňa 6.7.2001 vyhlasuje výberové konanie na predaj nasledov-
ného súboru majetku úpadcu:

I.  k o l o   v ý b e r o v é h o   k o n a n i a
- súbor majetku „Pohľadávky – TL leasing, s.r.o., Bratislava,

IČO: 31 398 456“ 

Podrobné podmienky výberového konania sú obsiahnuté v informač-
nom memorande, ktoré je záujemca povinný si vyzdvihnúť za úhradu
10,- EUR denne od zverejnenia inzerátu do dňa ukončenia výbero-
vého konania v budove Marina Park v sídle úpadcu v čase od 8.00
hod. do 14.00 hod. u Ing. R. Fülöpovej. V prvom kole výberového ko-
nania sa súbor majetku predáva za cenu odborného odhadu s prí-
slušenstvom, v ďalších kolách sa súbor majetku predá záujemcovi,
ktorý podá najvyššiu ponuku kúpnej ceny. Správca konkurznej pod-
staty si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, prípadne
výberové konanie zrušiť. Odborný posudok s uvedením ceny predá-
vaných súborov je k nahliadnutiu v  sídle úpadcu v pracovné dni v
čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. u Ing. R. Fülöpovej č. tel.:
035/7752336. Nahliadnuť do odborného posudku je možné až po
predchádzajúcom prevzatí informačného memoranda. Záujemca je
povinný zložiť najneskôr do 20. 12. 2012 na účet vyhlasovateľa č.
11366964/5200 vedený v OTP Banka Slovensko, a.s. finančnú zá-
bezpeku vo výške najmenej 30 % z ponúkanej kúpnej ceny. Zá-
ujemca je povinný svoju písomnú záväznú ponuku doručiť osobne
alebo poštou najneskôr do 21. 12. 2012 do 14.00 hod. na adresu JUDr.
Ivan Pádej, SKP, ul. Krížna č. 336/3, 017 01 Považská Bystrica, č.tel:
0905 603657, v zalepenej obálke s výrazným označením "KONKURZ
SLK 3K 264/00 - NEOTVÁRAŤ". Otváranie obálok s ponukami sa
uskutoční po dohode s Krajským súdom v priebehu mesiaca január
2013. 

„Napjainkban a számí-
tógép, az internet töme-
gessé vált használata
teljesen megváltoztatta
az olvasási szokásain-
kat, olvasási kultúránkat.
Mi, könyvtárosok szor-
galmazzuk, hogy a mai
digitális világban is pró-
báljunk meg kitartani a
könyv, az olvasás mel-
lett, bízzunk az olvasás

személyiségformáló ere-
jében. Ezért is hirdettük
meg programunkat, hogy
az minél több embernek
visszahozza az életébe
az olvasás élményét” –
mondta a november 21-
én megtartott értékelés-
kor Fitzel Jolán könyvtá-
ros. A gyerekeknél Luko-
vics Zsóka 13 darab
könyv elolvasásával, a

felnőttek között Mátis Ist-
ván (40 könyv) bizonyult
a legjobbnak. Az izsapi
könyvtár gyereklátogatói
közül Boros Zsolt olvasta
el a legtöbb könyvet (7),
a felnőtteknél pedig Csá-
kány Béla végzett az
élen 17 elolvasott könyv-
vel. A harminchárom dí-
jazott olvasó az emlékla-
pokon kívül könyveket és
tollakat is átvehetett. A
két hónapon keresztül
zajló program résztvevői
egyébként 1 500 kötetet
olvastak el összesen.

Kovács zoltán

Négy év után emeltek ingatlanadót

Olvasott a város

Folytatás az 1. oldalról
Az építmények után fizetett adók négy-

zetméterenkénti taxái a következőképpen
alakulnak jövőre: lakóépületek ingatlana-
dója 0,12 euró (tavaly 0,10 euró, az eme-
lés mértéke 20%), mezőgazdasági ter-
melésre használt épületek 0,50 euró (ta-
valy 0,40 euró, emelés 25%), individuális
rekreációra használt üdülőházak 0,40
euró (tavaly 0,30 euró, emelés 33,3%),
garázsok 0,40 euró (tavaly 0,30 euró,
emelés 33,3%), ipari tevékenységre hasz-
nált épületek 1,20 euró (tavaly 1,00 euró,
emelés 20%), egyéb vállalkozási tevé-
kenységre használt épületek 1,20 euró
(tavaly 1,00 euró, emelés 20%), egyéb
épületek 0,50 euró (tavaly 0,30 euró, eme-
lés 66,6%), lakások 0,12 euró (tavaly 0,10
euró, emelés 20%), lakások nem lakás
célú helyiségei 1,20 euró (tavaly 0,40
euró, emelés 300%). Az adóemelésből
mintegy 80 ezer euró többletpénzhez jut a
város, ezt teljes mértékben az összes hi-
telinvesztíció finanszírozására költik. 

Érdekes helyzet állt elő az izsapi vá-
rosrész közösségi házának felépítésére
benyújtandó uniós pályázat körül, hiszen
ahhoz csatolni kell a város 2011-es költ-
ségvetésének zárszámadását is, amit vi-
szont júniusi ülésén még fenntartásokkal
sem fogadott el a testület. Így a november

28-án megtartott plénum programpontjai
közé a városi hivatal besorolta a tavalyi év
zárszámadásának elfogadására tett ha-
tározati javaslatát. Hosszabb vitát és
egyeztetést követően végül a pénzügyi
és városi vagyont kezelő bizottság június
4-i, a zárszámadást érintő jegyzőkönyvé-
vel - az abban lévő kifogásokkal kiegé-
szítve - fenntartásokkal szavazták meg a
2011-es év gazdálkodásának zárszám-
adásáról szóló beterjesztést. Egy másik
pontban az idei büdzsét érintő kisebb mó-
dosításokat is elfogadtak a gyűlésen, to-
vábbá jóváhagyták a művelődési otthon
jövő évi költségvetését is. Az önkormány-
zat a Kurtaszeri és Szent István utca ta-
lálkozásánál lévő kisebb füves rész leke-
rítésével szeretné bővíteni a helyhiánnyal
küszködő katolikus temető területét, a
szándékról egy határozatot is elfogadtak
a képviselők. Az izsapi városrész temetője
mellett egy 471 négyzetméteres területet
vásárol meg az önkormányzat, hogy gép-
járművek számára parkolót építsen a sír-
kerthez. A testület döntött arról is, hogy
idén a helyi Bárdos Lajos Vegyes Kar
kapja a Pro Urbe-díjat, melyre november
15-ig lehetett a javaslatokat leadni, az
énekkar egyedüli jelöltként szerepelt a
szavazáson.

Kovács zoltán

Olvasó város címmel meghirdetett pályázatát
értékelte ki a nagymegyeri könyvtár. A prog-

ramba közel háromszázan kapcsolódtak be, a fel-
nőttek és gyerekek feladata legalább egy szépiro-
dalmi mű elolvasása volt szeptember 15. és no-
vember 15. között, amit a könyv adatlapjának ki-
töltésével igazolt a résztvevő. 
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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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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!

kiderült: perbetén jó lakni
Az Udvard és Térsége

Társulás a Régiófej-
lesztési Ügynökség Déli
régiójával együttműködve
kidolgozta az „Udvard és
Térsége integrált fejlesz-
tési stratégiát“. Ez a stra-
tégia a következő okok mi-
att készül: A LEADER
programba való bejelent-
kezéshez szükséges a la-
kosok akaratának és el-
képzelésének kifejezése a
településük és régiójuk jö-
vőbeni fejlesztéséről.

A kiértékelt kérdőívek alap-
ján a legelégedettebbek az
életfeltételeikkel a perbeteiek
és az érsekújvári járásbeli
Udvard lakosai. Legkevésbé
elégedettek a körülményeik-

kel a párkányi térségbeli Kis -
újfalun és Sárkányban élők. 

A kérdőíves felmérés célja
a pályázati lehetőségek ki-
használása által javítani a la-
kosok életminőségét –
mondta Pukanec Angelika, a
társulás irodavezetője. Négy
alapvető prioritásra épül az

Udvard és Térsége fejlesz-
tési stratégiája. Elsődleges
céljaik közé tartozik a vidéki
foglalkoztatás növelése, a
környezetszennyezés csök-
kentése, a vidéken élők fel-
zárkóztatása, iskoláztatása
és jobb tájékoztatása.

Miriák Ferenc

Lezajlottak a Baróti Szabó
Dávid Napok

Aközség önkormányzata, a CSEMA-
DOK valamint a kulturális bizottság

huszonötödik alkalommal szervezte meg
a Baróti Szabó Dávid Napokat.

A rendezvény a XVIII. Szavalóverseny
döntőjével vette kezdetét. Az öt kategóriában
11 településről 48 versenyző mérte össze
tudását a kilenctagú zsűri előtt, amelynek
elnöke Soóky Gál László költő volt. A győz-
teseknek az oklevelet, tárgyi ajándékot és
pénzjutalmat az egyes kategóriák zsűrielnö-
kei, a kulturális bizottság tagjai és Dunarad-
vány polgármestere, Ľubomír Púchovský
adta át. A szavalóverseny egyes kategóriá-
inak első három helyezettje: I. kategória: 1.
Naňo Nimród (Marcelháza), 2. Bödők Ber-
nadett (Dunaradvány), Vörös Zsófia (Duna-
radvány), 3. Kurina Noémi (Pat). II. kategó-
ria 1. Magyari Izabella (Dunaradvány), 2.
Leszkó Levente ( Marcelháza), 3. Geleta
Emese (Hetény), Domonkos Beáta (Bátor-
keszi). III. kategória: 1. Gál Réka (Hetény), 2.
Ladányi Kristóf (Madar), 3. Kotiers Ráhel
(Hetény), Zalackó Balázs (Dunaradvány). IV.
kategória: 1. Medza Réka (Búcs), 2. And-
ruskó Bettina (Marcelháza), 3. Vörös Bog-
lárka ( Marcelháza). V. kategória: 1. Gyurí-
csek Tamara, 2. Hernandes Franco Vivien, 3.
György Ádám (a Selye János Gimnázium
tanulói).

Az eredményhirdetést követően a kultúr-
ház mellett felállított Baróti Szabó Dávid kop-
jafát koszorúzták meg a szavalóverseny
résztvevői, ahol György Ádám elszavalta a
költő A magyar ifjúsághoz c. versét.

A rendezvény Virt községben folytatódott,
ahol a költő síremlékének koszorúzására ke-
rült sor. A megjelenteket Kovács János pol-
gármester köszöntötte és méltatta Baróti
Szabó Dávid életét, munkásságát. 

A jubileumi Baróti Szabó Dávid Napok a
dunaradványi kultúrházban folytatódott, ahol
Barta Gyula kiállítását Ferenczy Anna, Ér-
demes Művész nyitotta meg. Barta Gyula

képei mellett az érdeklődők megtekinthették
a község életéről készült fényképkiállítást
„Ez itt falu, az én falum. Innen jöttem és ide
térek” címmel. 

A XXV. Baróti Szabó Dávid Napok a helyi
Búzavirág hagyományőrző csoport és Sas
Tibor, a Felvidéki Rockszínház tagja fellé-
pésével ért véget. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Dunaradvány - Virt
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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

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

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/771 �7 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 7�6

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/771 �7 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 7�6

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

X. Egyházmegyei bibliaismereti verseny

Tizedik alkalommal szervezte meg a
Komáromi Református Egyházmegye

az alapiskolások bibliaismereti verse-
nyét, melyre hagyományosan az idén is
Martoson került sor. A bibliaismereti ver-
seny ötletadója tíz évvel ezelőtt a Bátor-
keszin szolgáló lelkészházaspár, Czinke
Zsolt és Czinke Tímea volt.

A megmérettetésre Noé történetéből kellett
felkészülni, tizenkilenc gyülekezetből ötven-
hat csapat és kétszáztíz tanuló jelentkezett.
Az idén a dunamocsi, búcsi, szentpéteri,
csallóközaranyosi, ekeli, párkányi, kamocsai,
gútai, komáromi, bátorkeszi, megyercsi, far-
kasdi, deáki, martosi, ímelyi, perbetei, heté-
nyi, marcelházi, madari hittanosok mérettet-
ték meg magukat.

A megjelenteket Dobai Sándor esperes kö-
szöntötte jókedvű versenyzést kívánva a
gyermekeknek. A köszöntés utáni áhítatot
Édes Ákos deáki lelkipásztor tartotta. Majd a
versenyző csapatok nevet kaptak és meg-
kapták az első feladatlapot. A Noé történeté-
ből összeállított kérdéseket az idén is Molnár
Júlia készítette. A feladatlapokat a verseny-
zők nyolcperces időközönként kapták meg,
majd miután mindegyiket kitöltötték, ismét
visszatértek a templomba, ahol Écsi Gyöngyi
hetényi beosztott lelkipásztor énekes és já-
tékos programba vonta be őket. Ezt köve-

tően került sor a verseny kiértékelésére,
melynek eredményét Szénási Szilárd lelki-
pásztor ismertette. A kisebbek kategóriájá-
ban nyolc csapat versenyzett, ahol nagyon
szoros eredmény született. Az első helyen a
martosiak végeztek, a második helyre ke-
rültek a vágfarkasdiak, a harmadik helye-
zést pedig a madariak érték el. A második
kategóriában (3.-5. osztályos tanulók) 24
csapat versenyzett. A legjobb eredményt a
vágfarkasdiak érték el. A második helyen
végeztek a komáromiak, a harmadikon pedig
szintén a vágfarkasdiak, akiktől két csapat is
indult. A harmadik kategóriában (6.-9. osz-
tályosok) a győzelmet Kamocsa szerezte
meg, Vágfarkasd és Párkány előtt.

A kategóriák győzteseinek kijáró díjakat
és az elismerő okleveleket Dobai Sándor es-
peres és Szénási Lilla martosi lelkipásztor
adta át, de távozáskor minden résztvevő a
komáromi egyházmegye felajánlásából kis
ajándékcsomagot is kapott. (miriák)

Mgr. Czinke Zsolt felvétele

Martos

a Martosi népdalkör újabb sikere 
A„Hagyományos régiók,

régiók hagyománya”
címmel Budapesten került
megrendezésre a IX. Vass
Lajos Népzenei Verseny
kárpát-medencei döntője.

Azok a népdalkörök kerül-
hettek a döntőbe, akik a Bí-
borpiros Szép Rózsa orszá-
gos népzenei vetélkedőn
arany fokozatú minősítést ér-
tek el. Így régiónkat a Martosi
Népdalkör képviselte, mely-
nek tagjai Vass Lajos fődíjjal
tértek haza.

A Martosi Hagyományőrző
Együttes negyed évszázados
múltra tekint vissza. Az együt-
tes menyecskekórusként

kezdte. Kétszer kaptak arany
fokozatú minősítést, és el nyer-
ték a Csemadok kiváló nép-
művészeti csoportja címet.
Változást hozott az együttesbe
a férfiak csatlakozása, ami le-
hetővé tette, hogy az énekes

szokások mellett táncokat is
feldolgozzanak. A csoport ve-
zetője Kovácsné Keszeg
Gyöngyi, koreográfusa Ke-
szeg István, az együttes ügy-
intézője Erdélyi Zoltán.

(miriák)

ASzent László-templomban első alkalommal em-
lékeztek meg Szent Erzsébet ünnepéről és a

hozzá kapcsolódó kenyérosztásról.
Szalay Gyula ógyallai esperes-plébános szentbeszé-

dében ismertette Szent Erzsébet életútját. Majd meg-
emlékezett az ismert történetről, amelyben Szent Er-
zsébet szegényeknek szánt kenyerei rózsává váltak. Az
ünnepségen 1 000 darab kenyérszeletet szenteltek meg
és szétosztották a város elöljárói, a plébánia-tanács
tagjai és a hívek között. A jelenlévő hívek áhítattal vet-
ték át a megszentelt kenyeret, a betegség miatt a szent-
misén részt venni nem tudó híveknek pedig a rokonok
vitték haza a kenyérszeleteket.

A szentmise végén, 20 év után újból felcsendült a
templomban a magyar himnusz, ami nagy ajándék az
ógyallaiak számára. (miriák)

Szent Erzsébet ünnepi kenyérosztás
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Lurdi barlang épült Ifjúságfalván
Immár másodízben

jött össze Ifjúság-
falva lakossága, hogy
ünnepélyes keretek
közt gyújtsa meg az
első adventi gyertyát
a közös adventi ko-
szorún, melyet most
is a kultúrház előtt he-
lyeztek el. Ez az alka-
lom azért is tért el a
hagyományostól, mi-
vel ezen ünnepélyes
keretek közt a gútai
Szlovák Marián esperes-plébános felszentelte az újonnan
felépült lurdi barlangot. A lurdi barlang az Orange alapít-
ványból elnyert támogatásból, továbbá a gútai plébániai hi-
vatal és a helyi lakosok hozzájárulásából készült el. -KH-

preprava osôb od 1 až po 8 osôb 
személyszállítás 1-től egészen 8 személyig
s nami je to bezpečné 

velünk biztonságos 
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Keszegfalva

DELTA

Mikulás ünnepély
Nagykeszin

A nívós délutáni programról a budapesti Kin-
cses Színház művészei gondoskodtak, akik egy
különleges játszóházzal, tánccal, bűvészkedés-
sel fogadták a gyereksereget. Több mint 200-an
tolongtak a teremben. Majd a csomagok kiosztá-
sára került sor. A Mikulás két segédjével összesen 120
csomagot ajándékozott a gyerekeknek. Este pedig a falu Mikulása meghívta
a község lakosait egy megvendégelésre, melyet a községi hivatal előtt
szerveztek. Az ünnepségen jelen volt a magyarországi testvértelepülés, Ete
község delegációja is. -pint-, fotó: Marsalik Magdolna

Mikulás a Dafne 
szociális intézményben
Őrsújfalun is megtartották a hagyományos Mikulás-napi ünnepséget. Az

étteremben megrendezett eseményen felléptek a komáromi testi fo-
gyatékosok szövetségének tagjai, akik programjukkal nagy tetszést arattak.
A műsoruk végén a Mikulás is megérkezett, aki kellemes és szeretetteljes
perceket okozott az intézetben élőknek. -pint-

A helyi kultúr-
házban tartották a

hagyományos miku-
lásnapi ünnepséget a
nagykeszi gyerekek

számára. 

AMikulás idén is meglátogatta a csallóközaranyosi gyerekeket.
Szokásához híven a helyi kultúrházba várta a gyereksereget. Jöt-

tek is szép számban, jóval 100 felett voltak kíváncsiak a Mikulásra. 
Az ünnepségen a kisebb gyerekek a krampusszal együtt énekeltek, mi-

közben a nagyobb gyerekek hasznos foglakozásként festegettek, karácso-
nyi díszeket készítettek. A nap fénypontja a Mikulás általi ajándékozás
volt. Kép és szöveg: -pint-

Minden évben zsúfolásig megte-
lik ezen a napon a helyi kultúr-

ház színházterme. Most is 230-an jöt-
tek el. 

A programot Lehocký Milan polgár-
mester nyitotta meg, majd a színpadon
egymást követték a szlovák és magyar
ovisok illetve az alapiskolások produk-
ciói. A programok után a színpadon he-
lyet foglaló Mikulás kiosztotta a csoma-
gokat, melynek a gyerekek nagyon örül-
tek. -pint-

aranyoson is járt a Mikulás

nagy sikerű ünnepség

Megyercs

Már másodízben került megrendezésre a község főterén a Mi-
kulás parti. Ennek lényege, hogy a Mikulás a község főterén

várja a helyi gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. 

Ám a Mikulás nem jött egyedül, hozta a saját „társulatát“. Vele volt
a krampusz, az angyalka és a két kobold. A hideg idő ellenére közel
200-an jelentek meg az ünnepségen. A Mikulásnál volt egy nagy per-

gamen, amelyen szerepelt mindannak a 70
gyereknek a neve, akik a főtéren elhe-

lyezett puttonyba tették levelüket, a
kívánságukkal együtt. Így a me-
gyercsi Mikulásnak csak a név-
sorra kellett figyelnie, hogy min-
den kérés teljesítve legyen. A
forró tea gyerekeknek, a forralt
bor a felnőtteknek, és egy kis kul-

túrműsor, melyet a dunaradványi
Tücsök Nikolett gitáros lány produ-

kált, mind-mind hozzájárult a Miku-
lás- napi ünnepség sikeréhez. 

Kép és szöveg: -pint-

Bevált a Mikulás parti
Komárom

Immáron negyedik éve, hogy Bastrnák Tibor parlamenti kép-
viselő a komáromi óvodásoknak és az alapiskolák alsó tago-

zatosainak Mikulásra egy kis ajándékot ad át. Idén tizenhárom
óvodában 876 kisóvodás örülhetett a Mikulás ajándéknak. Az
alapiskolákban pedig 1282 kisdiák kapott csokoládét. ssy

az összes óvodás és alsó 
tagozatos ajándékot kapott

lovaskocsin érkezett a Mikulás
A Komárom melletti M-club rancsot is meglátogatta a Mikulás, aki lo-

vas kocsin érkezett a gyerekekhez. Először a BIPI Duó – Benes Ildikó és
Pőthe István szórakoztatta a gyerekeket és szüleiket, majd a Mikulás is
kiosztotta ajándékait. Az biztos, aki szombaton délelőtt kilátogatott a
rancsra egy felejthetetlen élménnyel gazdagodott. szt
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Kolozsnéma

Perbete - Szentpéter

Dunaradvány

Kiszállítással 
680 euró.

Olcsón 
üzemeltethető.

Szállítási idő: 
2-8 nap

Nagyteljesítményű 
csempekandalló 

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

Múlt és jelen találkozott a szép no-
vemberi szombaton a perbetei kul-

túrház kis üléstermében, ahová a gon-
dos szőlősgazdák fáradságos munkájuk
gyümölcsét hozták el.

A mintegy negyven gazdát Krutek Ottó kö-
szöntötte. A nemes nedűt Jaroslava Zaťková
evangélikus, Erdélyi Zoltán református lel-
kész és Balogh Károly katolikus plébános
áldotta és szentelte meg.

A rendezvény további részében Milan Káp-
lóczky tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy
a perbetei szőlősgazdák is megalakították a
polgári társulásukat Perbor néven. Az asz-
talra felkerült az újbor is, hiszen az új ter-
mésből van bőven.

A Szent Orbán Borosgazdák Társulása
Szentpéteren november 23-án az újbor meg-
szentelésére invitálta a gazdákat. Ez alka-
lomból a falu négy felekezetének lelkésze
megáldotta az asztalon felsorakoztatott pa-
lackokat, és erőt, egészséget, a Jóisten se-
gítségét kérték további munkájukhoz. A tár-
sulás elnöke, Lengyel László rövid beszá-
molót tartott az eddigi tevékenységről, Zsidek
Vilmos ügyvezető elnök pedig felvázolta a

jövő év teendőit, rendezvényeit. A közel 60
személyt számláló társulás tagja lett a „Duna
menti Borút”-nak.

Az est folyamán okleveleket osztottak ki
az új tagoknak, és Krutek Ottó mérnököt tisz-
teletbeli taggá fogadták. Korpás András mér-
nök kiértékelte az idei évet, az időjárás ha-
tását a termésre a rügyfakadástól a betaka-
rításig. Végezetül szakmai tanácsokat adott
a bor kezelésével kapcsolatban a téli idő-
szakra. Ezek után kötetlen beszélgetésre,
borkóstolóra és palackonkénti szakmai érté-
kelésre került sor. (miriák)

A szerző felvétele

ASzakközépiskolában a nyitott napok
keretében Adventváró címmel virág-

kötészeti versenyen vettek részt az alap-
iskolák tanulói. 

A megmérettetésen 12 alapiskola (Per-
bete, Marcelháza, Lakszakállas, Búcs, Csal-
lóközaranyos, Dunamocs, Muzsla, Kéty, He-
tény, Gúta, Rimaszombat, Eötvös Utcai Alap-
iskola, Komárom) 33 tanulója bizonyította te-
hetségét, kreativitását a virágkötészet terén.
A versenykiírás szerint két feladatot kellett
teljesíteniük. Az első feladat egy adventi ko-
szorú, a másik pedig egy asztali dísz elké-
szítése volt. A szép és ötletes alkotásokat
Baán Szabó Ilona, Mikóczi Alajos és Varga
Ingrid, az iskola szakoktatói értékelték. A sok
színvonalas kompozíció közül a zsűri a leg-
jobbakat díjazta. 

Az első kategória győztese a kétyi Oszlík
Kinga, a második helyen a marcelházi Szegi
Viktória, a harmadik helyen Havrancsík Esz-
ter végzett a komáromi Eötvös Utcai Alapis-
kolából. A második kategóriában az első dí-
jat a dunamocsi Sándor Lajos szerezte meg,
a második helyezett a marcelházi Cucor
Enikő, a harmadik pedig a rimaszombati Im-

recze Betti lett. Az összetett versenyben
Szegi Viktória, Imrecze Betti és a dunamocsi
Banai Tóth Kincső jeleskedtek. Varga Péter
iskolaigazgató különdíjjal jutalmazta a gútai
Fűri Friderika alkotását. 

A verseny szervezésébe a szakközépis-
kola szakács szakon tanuló diákjai is be-
kapcsolódtak. Szlovák Zsuzsa szakoktató
vezetésével finom ételeket készítettek és
szolgáltak fel a versenyen részt vevő diákok
és a kísérő pedagógusok részére.

Mgr. Kollár Gyöngyi

Felfokozott hangulatban került sor de -
cember 1-jén a Karácsonyváróra a kul-

túrházban, a kulturális bizottság - Baán
Szabó Ilona elnök - szervezésében. Kora
délután a kultúrházban került sor a község
polgármestere, Duka Gábor ünnepi beszé-
dére. Ezt követően felléptek a község óvo-
dásai és alapiskolásai, Virág Cyntia és a
köbölkúti Cantate Domine egyházi kórus
gyönyörű dalai csendültek fel.

A rendezvény résztvevői kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt, de a kézműve-
sek is kínálták portékáikat. Nem hiányzott a
forralt bor és sok más karácsonyi csemege
sem. Kora estére elkészült a falu adventi
koszorúja is.

A rendezvény az ünnepre való készülő-
dés, a karácsonyvárás jegyében, nagyon
kellemes hangulatban zajlott a Duna menti
településen. (miriák)

Közösen készítették 
az adventi koszorút

Olvasói levél

Adventváró a Karvai Szakközépiskolában

Márton napi újbor megáldása

ADuna menti község önkormányzata mellett működő
kulturális bizottság „Készítsünk mi is adventi ko-

szorút!" címmel hirdette meg az adventi koszorúkészí-
tést, melyet kibővítettek kopogtató készítéssel is. 

„Minden alapanyag biztosítva volt, mindenki olyan koszo-
rút készített, amely ízlésének legjobban megfelelt. Kezdés
után pár perccel meg is telt a kultúrház és folyt a szorgos
munka. Karácsonyi zene, a fenyőágak illata, a gyertyák, a
csillogó díszek mind az ünnep közeledtét hirdették” – mondta
Zalackó Ilona, a bizottság elnöke. (miriák)

Zalackó Ilona felvétele

Karácsonyváró Karván Adventváró ünnepség

Hagyományosan az év legszebb ünnepe előtt kö-
szöntötték a falu nyugdíjasait Kolozsnémán. A pol-

gármesternő Ing. Szalay Rozália ünnepi köszöntőjében
méltatta az idős embereket.

Ezt követően a kultúrmű-
sor következett, ahol először
a legkisebbek, a helyi óvo-
dások szereztek örömet a
nagyszüleiknek és a déd-
szüleiknek. Ezután a kolozs-
némai Aranyosok, Beke
Dóra és Czita Nikolas szóra-
koztatta a közönséget, majd
Gellér község táncosai léptek fel. A falu idősebb polgárainak
nagy örömet jelentett és sokak szemébe csalt könnyeket az
1963-ban készült film újravetítése, ahol együtt emlékeztek meg
azokról, akik már nincsenek közöttünk, és még páran felis-
merték saját magukat és a falu régi arculatát. Kósa Éva
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Vízszerelő - szerelés,
szerviz. 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.

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.

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.

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! 

• Egyszerű könyvelést válla-
lok. Tel.: 0915 998 835. 
• Vykonávam jednoduché úč-
tovníctvo. Tel.: 0915 998 835.
• Árpa eladó, mázsája 20 €.
Tel.: 0905 168 712.
• Alig használt hosszúhenge-
res Consul írógépet kicserél-
nék szintén alig használt rö-
vidhengeres Consulért. 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.
•  2-szobás lakás kiadó. Tel.:
0907 373 611.
• Eladó használt hullámpala
125 x 90, 70 db. Tel.: 0907
405 909.

• Kölcsönök dolgozóknak,
nyugdíjasoknak, Komá-
rom, Gúta és környéke.
Tel.: 0907 656 253.
• Eladó 2-szobás családi
ház Ekelen. Tel.: 0905 450
570.
• 1-szobás lakás Komárom-
ban kiadó. Tel.: 0907 636 113.
• Bérbe adó garzon a VII-es
lakótelepen, 180 €. Tel.: 0907
738 564.

Plasztablakok és ajtók sze-
relése és szervizelése. Ser-
vis plastových okien a
dverí. Tel.: 0918 262 260.

• Sürgősen pénzre van
szüksége? Ne habozzon!
Igényeljen most gyorsköl-
csönt. Miért érdemes minket
választania? Mert 3 pénzin-
tézet ajánlatai közül keres-
sük meg az Önnek legmeg-
felelőbbet. Hívjon vagy fárad-
jon be irodánkba. Cím:
Župná 14, Komárom (Allianz
épületében), 1 em. 210-es
ajtó. Tel.: 0907 452 538.

• Eladó üsző kisborjú. Tel.:
0908 567 830.
• Eladók karácsonyfák, fenyő
160-190 cm, ár: 5-10 €. Tel.:
035/7732 242.

• Eladó Keszegfalván 2-
szoba+konyhás családi ház.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 663 624.
• Eladó mélyhűtő. Tel.: 0905
254 372.

• Fenyőfa vásár. Lucfenyő:
180 cm alatt 6-8 €/db, 180 cm
felett 8-11 €/db. Szerb luc:
180 cm alatt 8-10 €/db, 180
cm felett 10-13 €/db. Ezüstfe-
nyő: 160 cm alatt 20-22 €/db,
160 cm felett 25-30 €/db.
Nordmann 150-220 cm 30-60
€/db. Cserepes fenyők: luc-
fenyő 15-20 €/db, ezüstfenyő
20-30 €/db.  Legjobb áron
közvetlenül a termelőtől. Ér-
deklődni: 0905 115 710, Ka-
meničná, Nová 308.
• Eladó Kia Soul. Tel.: 0944
155 780.
• Eladó szoba-konyhás lakás
a Komenský utcán. Tel.: 0907
264 815.

• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.
• Munkát keresek: fűtő, kar-
bantartó, sofőr. Tel.: 0917 566
725.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.

„Örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyod a lelkünkben marad.”

Könnyes szemmel, fájó szívvel 
emlékezünk drága testvérünkre 

Mikle Józsefre 
(Párkány - Búcs), 

aki december 10-én 5 éve tragikusan hagyott itt bennün-
ket. Nővére Erzsi, sógora Péter családjával, húga Kati
családjával, szerettei, rokonai, barátai. 

Emlékezzenek, akik őt ismerték.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet min-
den családtagnak, rokonnak, barátnak,
szomszédnak, ismerősnek, az izsai
énekkarnak és mindazoknak, akik
2012. november 24-én elkísérték utolsó
útjára az izsai temetőbe

Čizmár Matejt, 
akit a halál 69 éves korában ragadott ki szerettei köréből.
Emlékét örökké őrző felesége, lányai és unokái.
„Akiket szerettünk s már sírban nyugszanak,
Igazi nyughelyük a szívünkben marad.“

„Míg éltél, nagyon szerettünk,
Míg élünk, soha el nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk 
december 13-án, halálának 

9. évfordulóján 

Danis Imrére Komáromban.

Köszönjük mindazoknak, akik velünk 
együtt emlékeznek rá.

Emlékét örökké őrző felesége Erzsike és családja.

„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,
De ha már abban nem,
Akkor legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De egy napon életed véget ért.
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.“

Fájo szívvel emlékezünk december 12-én, 
halálának 2. évfordulóján 

Nagy Ildikóra Gútán. 
Emlékét örökké őrzik szülei, 

testvére, sógora és keresztfia Bálint.  

• Easy zenekar! Ha jó hangu-
latot 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.
• Vennék zetor traktort,
üzemképtelen állapotban is
lehet. Tel.: 0905 624 310.
• M.L.M. rendszer építéséhez
ügyes munkatársakat kere-
sünk. Tel.: 0948 740 088.

• Személyszállítás 1-14 sze-
mélyig, sportolóknak, isko-
lásoknak kedvezmény. Sze-
mélyautó 0,20 €/km. Tel.:
0915 111 646.
• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.
• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, belföld,
külföld, gyorsküldemény szál-
lítás, 24 órán belül külföldre
is. Tel.: 0915 664 048.
• Hľadáme šikovných ľudí na
vytvorenie siete M.L.M. Tel.:
0948 740 088.

„ Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire száll,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy csillagok közt a legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz, szívünkben örökre itt maradsz.”

December 9-én telt el 3 év, 
hogy örökre elbúcsúztunk

Brezovszky Károlytól 
élete 71. évében, ám emlékeinkben mindig élni fogsz.

Szívből emlékezik felesége, 
gyermekei unokái és dédunokái.
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Goda Attila
Komárom – Őrsújfalu
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ÚJSzÜLöTTEK:
Soós Anasztázia (Búcs); Komjátiová Diana (Ekel); Szabó
Bence (Komárom); Gyulai Dániel (Bátorkeszi); Boros Félix
(Komárom); Goda Attila (Komárom - Őrsújfalu); Molnár
Ingrid Zselyke (Nemesócsa); Lakatos Diégo (Ógyalla);
Medovčik Norbert (Gyulamajor); Vörös Evelin (Komárom);
Szeles Patrik (Lakszakállas); Uhrin Milán (Gúta); Vajkai
Viktor (Komárom).

ELHUNYTAK:
Márton Tamás (16) Ekel; Miklos Tibor (55) Szilas; Kola-
rovská Gizela (76) Marcelháza; Csehová Judita (73) Ko-
márom; Turányi Erzsébet (78) Madar; Tóthová Jolana
(84) Gúta; Vajas József (75) Izsa; Viczena Lajos (69) Ke-
szegfalva; Morvai Ferenc (88) Ifjúságfalva; Gogol szül. Il-
lés Júlia (70) Ímely; Bosáková Magdaléna (60) Nemes -
ócsa.

• Eladó Újfalun 30 € gyümöl-
csös, alápincézett, 34 m2

épülettel. Tel.: 0905 979 492.

• Eladó 2 kombinációs baba-
ágy/kiságy 0-7 éves korig, 80
€. Tel.: 0905 311 064.
• Eladó családi ház Nagyme-
gyeren. Tel.: 0907 534 233.
• Luxusépítésű családi ház
eladó Komáromban, 100 ezer
€. Tel.: 0905 230 373.
• Avon regisztráció, kedvez-
mény, ajándék termékek!
Tel.: 0917 417 727.
• Eladó 3-személyes kanapé,
bézs színben. Tel.: 0907 179
393.
• Vennék használt szobabi-
ciklit, jó áron. Tel.: 0905 284
617.
• Eladó családi ház Ekelen,
ár megegyezés szerint. Tel.:
0919 210 921.

„Mikor éjszaka két angyalka a párnádra száll,
Mindkettő jót akar, mégis mást ajánl,
Azt súgja az egyik: „Mindig jó legyél,”
A másik csak rád kacsint: „Tedd, amit szeretnél.“

December 14-én ünnepli 
18. születésnapját 

Hornyák Tamara Marcelházán.
Szívből gratulálnak: anyu, apu, duna-
radványi mama, papa, marcelházi
mama, papa, szentpéteri dédi, a Ha-
bara, Slávik és Szabó család, uno-
kahugod Vivien és Erika, unokaö-
cséd Máté és Gábor.

December 6-án ünnepelte 
1 éves születésnapját

Kún Karmen (Csallóközaranyos).

„Ne számold az éveket, én sem számolom őket,
Ma Te vagy nekem a múlt, a jelen és a jövő.
Szerelemünk gyermeke, életem szeme fénye.“

Boldog születésnapot kívánunk:
anya, apa, testvére 

Rebeka, Kristóf, mama,
dédi papa és mindenki, aki
imádja őt!

December 11-én ünnepli 

6. születésnapját 

Axel Diamante.
Sok erőt, egészséget és bol-

dogságot kívánunk Neked:

anyu, mama, papa és az egész

család.

December 10-én ünnepli 
72. születésnapját 

Cserge Imre 
Komáromban.

Sok erőt, egészséget kíván 
a Varga család Komáromból, 

Ági és Axel.

December 11-én ünnepli 
18. születésnapját 

Petkó Veronika 
Dunamocson.

E szép ünnep alkalmából kö-
szöntik őt: anyu, apu, mama,
kere, Edina és Gabi.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“
December 10-én ünnepli 12. születésnapját 

Inczédi Domonkos 
Nemesócsán.

Szívből gratulálnak: anya, apa, 
testvéred Máté, Varga mama 
és papa, nagybátyád Józsi, 
Inczédi mama, Rebeka és köriék.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580. 

Vásároljon pénzvisszatérítéssel!
Mindenki vásárol, mert a vásárlás nem akarat kérdése. A kérdés az, hogy szeret-

nénk-e  a mindennapi vásárlásainkból pénzt visszakapni a bankszámlánkra, vagy ezt
a pénzt az üzletben hagyjuk. Most már tudatosan, mert tudunk a lehetőségről.

Sok multi cég és kis üzletek tulajdonosai felismerték, hogy a vásárlókat csak úgy le-
het megtartani, hogyha pontok, matricák és egyéb gyűjtögetési akciók helyett pénzt jut-
tatnak vissza a vevőknek, minden vásárlásuk után. Így ezt a pénzt bárhol el tudja köl-
teni, és nincs ráutalva arra az üzletre, ahonnan a pénzt kapta.

Hamarosan itt a karácsony, a szeretet ünnepe, s így lassan elkezdődik az ajándék-
vásárlások ideje is. Ezek ismerete után lehetőség van rá, hogy a karácsonyi ajándé-
kokkal ne csak szeretteit ajándékozza meg, hanem önmagát is, hiszen a karácsonyi
nagybevásárlásaiból is pénzt kap vissza saját bankszámlájára.

A választék teljes, szinte az összes ágazatban és területen talál üzleteket, nemcsak
Szlovákiában, hanem a szomszédos országokban is. Minden üzlet más-más %-ban
adja a visszatérítést. Bútor, lakáskiegészítők, műszaki termékek és háztartási eszkö-
zök, ruházati cikkek, könyvek, élelmiszer és egyéb fogyasztási cikkek, autó és üzem-
anyag, mobilegyenleg feltöltés, gyógyszerek, külföldi és belföldi utazások, wellness-
hétvége... egyszóval szinte minden, ami szem-szájnak ingere – megvásárolható pénz-
visszatérítéssel.

Komáromban is sok üzletes – multi cégek és kisvállalkozók - felismerték ennek a le-
hetőségnek az előnyeit, így a városunkban is lehetősége van önnek pénzvisszatérí-
téssel vásárolni.

Győződjön meg személyesen, milyen érzés vásárlása után passzívan pénzhez
jutni, úgy, hogy közben azt veszi meg, amire amúgy is szüksége van, és abban a tu-
datban, hogy Önnek nincsenek semilyen mellékkiadásai.

Erről az egyedülálló lehetőségről bővebb tájékoztatással szolgál a 
SINTIA PARFUMÉRIA, Komárno, Bevásárlóközpont – átrium, Kossuth tér, ahol
mindjárt élhet is a pénzvisszatérítés lehetőségével. Részletes tájékoztatással nálam
is lehet érdeklődni: imi59@zoznam.sk

(Tárnok Imre)

„Akit párodnak melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg a kezét!
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el: Légy hű mindhalálig!”

(Madách)

1982.december 11-én, 30 éve esküdtek egy-
másnak örök hűséget Perbetén.

Szabó Gyula és Erzsébet

E szép évforduló alkalmából szívből gra-
tulálnak, jó egészséget, hosszú, boldog
életet kívánnak gyermekeik: Gyuszi Bo-
zsenkával és Lívi Tiborral, a két kisunoka
Lara és Csenge, valamint Szabó mama,
Moncsi Tomival és Irci Bélával.

Madaron december 12-én
ünnepli 2. születésnapját.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyél boldog nagyon.

Szíved sose féljen, bánat sose érjen.
Minden utadon szerencse kísérjen.”

Nagyon sok boldog születésnapot 
kíván: anya, apa, madari papa, bú-
csi mama és papa, pati dédimama
és a búcsi dédszülők.

Ollé Sanyika 
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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!

Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1�.

ELÁN AUTÓSISKOLA

350
euró

Diákok, 
érettségizők,

17-évesek -

Jogosítvány már 
6 hét alatt

Akció:
Ha december 21-ig beiratkozik,

csak az új évben
(2013 január 15-ig) kell fizetnie.

"B" kategóriás képzések 
és továbbképzések

www.autoskolaelan.sk
0905 489 059

Skončilo pekné jesenné
počasie, v najbližších

dňoch nás však čaká
prudké ochladenie. Blíži
sa zimné obdobie a s ním
aj zmeny počasia. Súvisia
najmä so zníženou viditeľ-
nosťou a zmenou povrchu
vozovky. Preto treba dbať
na zvýšenú bezpečnosť na
cestách.

V zimných mesiacoch
stúpa počet dopravných ne-
hôd. Kým počas letných me-
siacov (júl, august) bolo v
tomto roku 2.404 dopravných
nehôd, počas ďalších dvoch
mesiacov (september, októ-
ber) počet nehôd stúpol o 139
(2.543). Problémom nie je len
hmla, sneh či poľadovica, ale
náhle zmeny v počasí, na-

príklad prudký dážď. Treba sa
rýchlo prispôsobiť podmien-
kam na ceste. Preto znížte
rýchlosť jazdy a dávajte pozor
na ostatných vodičov. To, že
zareagujete včas, nezna-
mená, že tak urobí aj vozidlo
pred vami, či za vami. Do-
držiavajte preto bezpečnú
vzdialenosť medzi vozidlami. 

Predvianočné obdobie je
typické ruchom v uliciach a
nákupných centrách. Via-
nočné trhy, či nákupy darče-
kov vyháňajú do ulíc viac
chodcov. Mnohí sú nervózni
a nesústredení a nedodržia-
vajú dopravné predpisy. Ne-
prechádzajú cez priechod
pre chodcov, neriadia sa
podľa svetelnej signalizácie.
Preto by vodiči mali dávať
väčší pozor aj na nich.

Tmavé oblečenie za zní-
ženej viditeľnosti robí z
chodca „neviditeľného.“
Ohrozuje tak nielen seba, ale
aj ostatných. Následkom
toho vodič chodca nezbadá
vôbec alebo neskoro. Ref-
lexné prvky toto riziko zni-
žujú.

A čo cyklisti? Na ceste
platí aj pre nich viditeľnosť.
Reflexné a ochranné prvky
sú povinnou výbavou kaž-
dého cyklistu. Zasnežená
alebo zľadovatená cesta pre
cyklistov nie je vhodná. Ne-
treba riskovať život, a tak bi-
cykel v týchto mesiacoch ne-
chajte radšej doma.

Zvýšenou opatrnosťou sa
môžete vyhnúť tomu, že ďal-
šou obeťou dopravnej ne-
hody budete práve Vy. de

Sociálna poisťovňa dokončila prí-
pravné práce na výplatu vianočných

príspevkov. Nárok na túto dávku má viac
ako 1 132 000 poberateľov dôchodkov.

Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa
vypláca rovnakým spôsobom ako vypláca
dôchodok. Dôchodkové dávky sa vyplácajú
v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Dô-
chodkové dávky vyplácané do domovov so-
ciálnych služieb a domovov dôchodcov sa
vyplácajú 15. dňa v mesiaci. Ak výplatný ter-
mín pripadne na sobotu, dôchodok spolu s
vianočným príspevkom sa vyplatí v piatok.
Ak výplatný termín pripadne na nedeľu, dô-
chodok spolu s vianočným príspevkom sa
vyplatí v pondelok. Poberateľom dôchodku
(v hotovosti prostredníctvom pošty) s výplat-
ným termínom 24. 12. 2012 budú dôchod-
kové dávky spolu s vianočným príspevkom
vyplatené 21. 12. 2012. Dôchodkové dávky

vyplácané na účty dôchodcov v banke sa
poukazujú podľa harmonogramu k danému
výplatnému termínu. Poberateľom dôchodku
s výplatným termínom 22. 12. 2012 a 24. 12.
2012 bude dôchodok spolu s vianočným prí-
spevkom poukázaný na účet v banke 20.
12. 2012.

Vianočný príspevok sa vyplatí dôchodcovi,
ktorému bol dôchodok priznaný pred 1. de-
cembrom 2012, výplata dôchodku trvá aj v
decembri, výška dôchodku alebo ich súčet je
maximálne 471,60 eur a má bydlisko na
území Slovenska. 

Napríklad:
200 € – 65.85 € vianočný príspevok
250 € - 60.85 € vianočný príspevok
300 € - 55.85 € vianočný príspevok
350 € - 50.85 € vianočný príspevok
400 € - 45.85 € vianočný príspevok

Socialnapoistovna.sk

Zima prináša viac nehôd

Vianočné príspevky sú 
pripravené na výplatu 

Mladí karatisti z Karate
klubu ABC car Komárno sa
dňa 10. 11. 2012  zúčastnili
Majstrovstiev dorastencov a
juniorov a 2. kola pohára
mládeže a seniorov ZsZK v
Zlatých Moravciach.  Za
účasti 21 klubov a 165 účast-
níkov komárňanský klub ob-
sadil so získanými medai-
lami celkovo 6. miesto. Zí-
skané umiestnenia v kate-
górii športového zápasu ku-
mite sú nasledovné:
I. miesto: Janovský Adam
I. miesto: Schlettová Diana
I. miesto: Szárazová Lívia
II. miesto: Schlett Oliver
II. miesto: Hamran Dušan
III. miesto: Kósa Tomáš 
III. miesto: Fialová Barbora
III. miesto Spálová Tereza

Už na druhý deň 11. 11.
2012 čakala karatistov medzi-
národná súťaž Rapid cup
2012 v Bratislave. Po ťažkom
predchádzajúcom dni sa po-
darilo získať dve strieborné
medaily, ktoré v kategórii ku-
mite žiaci získala Diana
Schlettová a Tomáš Kósa.

Štyri štvrté miesta neboli až
tak bolestivé, nakoľko konku-
rencia za prítomnosti 11 štátov
a 495 súťažiacich bola veľká.

18. 11. 2012 sa konala
mládežnícka súťaž Brati-
slavský pohár 2012, kde sa
zúčastnili traja členovia
klubu, a to Diana Schlettová,
Tomáš Kósa a Oliver Schlett,
ktorí spolu získali 6 medailí,
k čomu im gratulujeme. d

Úspechy detí 
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Šachový rébus
Biely dá mat druhým ťahom.
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V pondelok 10. 12. predpo-
kladám v našom regióne
chladno, polooblačno až oblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od  - 7
do - 5  ̊C, denná teplota od  -2 do
0  ̊C. Slabý Z vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)      
V utorok 11. 12. predpokladám v
našom regióne podobne ako v pondelok, oblačno a bez
zrážok. Nočná teplota od  - 7 do - 5  ̊C, denná teplota od -
3 do - 1  ̊C. Slabý JV vietor  do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)    
V stredu 12. 12. predpokladám v našom regióne troška
vlhšie, veľkú oblačnosť až zamračené a popoludní, k ve-
čeru slabé občasné sneženie. Množstvo snehu do 2 cm.
Nočná teplota od - 5 do - 3  ̊C, cez deň od  -3 do - 1  ̊C.
Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)     
Vo štvrtok 13. 12. predpokladám v našom regióne dosť
chladno, jasno až polojasno a bez zrážok. Nočná teplota
od - 11 do - 9  ̊C, cez deň od - 4 do - 2  ̊C. Slabý premen-
livý vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V piatok 14. 12. predpokladám v našom regióne ešte o
niečo chladnejšie, jasno alebo len malá oblačnosť a bez
zrážok. Nočná teplota od - 12 do - 10  ̊C, denná  teplota od
- 7 do - 5  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V sobotu 15.12. predpokladám v našom regióne menšiu
zmenu, veľkú oblačnosť až zamračené so slabým sneže-
ním. Množstvo snehu do 5 cm. Nočná teplota od - 12 do -
10  ̊C, denná teplota od - 4  do - 2  ̊C. Slabý JV vietor do 2
- 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V nedeľu 16. 12. predpokladám v našom regióne slabé
oteplenie, veľká oblačnosť až zamračené s občasným sne-
žením. Množstvo snehu do 3 cm.  Nočná teplota od - 3 do
- 1  ̊C, cez deň od 0 do + 2  ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.) 
V budúcom týždni predpokladám trošku teplejšie počasie
na toto ročné obdobie, ale je tu obrovská zásoba stude-
ného vzduchu v Rusku a všetko sa môže zmeniť, aj na ka-
lamitu.

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

Predpoveď počasia 10. 12. - 16. 12.

Centrum voľného času
v Hurbanove zorgani-

zovalo z príležitosti osláv
Dňa boja za slobodu a de-
mokraciu 1. ročník turnaja
v halovom volejbale „O
pohár primátorky mesta
Hurbanovo“, ktorý sa ko-
nal v telocvični základnej
školy na Námestí Miklósa
Konkolya-Thege. 

O pohár primátorky mesta
súťažilo 60 účastníkov v 5
zmiešaných družstvách,
ktorí hrali v zostave 6 proti 6. 

V súboji o celkové
prvenstvo v napínavom zá-
pase bojovali Winner team
Hurbanovo v zložení: Mar-
cel Vereš, Jaroslav Kling, Ti-
bor Kling, Tomáš Kicsindi,
Romana Šnejdrlová, Lucia
Šnejdrlová, Kristína Svite-
ková s Verbirs Nové Zámky,
z ktorých ako víťaz a držiteľ
pohára 1. ročníka halového
turnaja vzišiel Winner team
Hurbanovo. Celkové umiest-
nenie družstiev: 1. miesto
Winner team Hurbanovo, 2.

miesto Verbirs Nové Zámky,
3. miesto Pribeta, 4. miesto
Bosorky Nové Zámky a 5.
miesto Hurba – Hurbanovo. 

Slávnostné vyhodnotenie,
resp. víťazný pohár a dip-
lomy víťazom odovzdala pri-
mátorka mesta Hurbanovo
Margita Zemková a zás-
tupca primátorky Karol Lo-
vász.

Na záver podujatia pani 
riaditeľka CVČ Mgr. Viera
Györeová poďakovala vede-
niu mesta Hurbanovo za

podporu a pomoc pri organi-
zovaní podujatia. Súčasne
poďakovala aj ostatným
sponzorom a priateľom
CVČ, ktorí sa spolupodieľali
na realizácii a bezproblémo-
vom priebehu podujatia. 

Centrum voľného času v
Hurbanove týmto už vopred
pozýva záujemcov halového
volejbalu na 2. ročník , ktorí
sa bude konať v novembri
2013.

(miriák)
Fotka: CVČ

Prvý ročník turnaja 
v halovom volejbale
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Horoszkóp
kos

Elégedetlen vagy önmagaddal, hisz
nem teljesítesz jól. Nehéznek tartod
a munkád és úgy érzed, hogy ott-
hon sincs meg a vágyott harmónia.

Bika
Az utóbbi időben meglehetősen elha-
nyagoltad társasági életed és baráta-
idat, de most végre rájuk is jut időd.

ikrek
Túlságosan sokat álmodoztál az el-
múlt időszakban, így ábrándossá-
godnak köszönhetően hibát hibára
halmozol.

rák
Ha esküvőt tervezel vagy gyereket
szeretnél, most bátran vágj bele, hisz
a tranzitáló bolygók minden támoga-
tást megadnak.

orosZlán
A humor jó tanácsadód lehet. Igye-
kezz minél többet lazítani. Pihenj, és
töltődj fel, amikor csak az időd en-
gedi.

sZűZ
Lehetséges, hogy mindenhol akadá-
lyokat látsz magad körül, és úgy ér-
zed, mások nem értenek, vagy nem
ismerik el a tehetségedet.

Mérleg
A héten csupa romantikus energia
vesz körül, talán új szerelem is be-
köszönt az életedbe.

skorpió
A heti bolygóállás miatt kissé érzé-
kenyebb hangulatban lehetsz, ezért
figyelj rá, hogy ne vegyél mindent
magadra.

nyilas
Apróbb egészségi problémákra szá-
míthatsz a héten, amelyek kisebb
bosszúságot okoznak.

Bak
Lesz időd elmerülni a művészetek
rejtelmeiben, és akár tehetségedet
is kipróbálhatod különböző művé-
szeti ágazatok területein.

víZöntő
Munkahelyeden erőn felül dolgozol,
hogy önmagadnak is bizonyíts. Ha
anyagira nem is, de erkölcsi juta-
lomra mindenképpen számíthatsz.

Halak
Ha úgy érzed, hogy váltani kell, nézz
új állás után, mert most szerencsé-
sen választhatod meg a vállalkozást,
amelybe belekezdesz.

ÉSzAK-KOMáROM:
Duna Menti Múzeum főépülete: 
A Szlovákiai Képzőművészek Tár-
saságának tagsági kiállítása február
1-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár
épülete:
Az Élet a határ két oldalán c. idő-
szaki régészeti kiállítás március 1-ig
tekinthető meg.
Matica slovenská Székháza: de-
cember 14-én, 18.00 órakor KOR-
ZÁR koncert, „Búcsú a holnapért“-
a lemezbemutató koncertsorozat ko-
máromi állomása. Jegyelővétel:
Mocca Café & bar.
Limes Galéria:
Dolán - jubileum a Limes Galériá-
ban. Különös látványvilágba hívnak
Dolán György alkotásai a Limes
Galériában. A hatalmas méretű ké-
pek közé lépve mintha egy bar-
langban lennénk, melynek falára
egy sámán rajzolt volna jeleket.
Üzenete van mindennek; a képek
előtt elhelyezett búzának, faszén-
nek, homoknak, kukoricának is,
melyek a monumentális festmé-
nyekkel együtt adják a mondaniva-
lót. Az idén 60 esztendős Dolán
György jubileumi kiállítását és az
ahhoz készült szép katalógust va-
lóban látni kell. Megtekinthető 2013.
január 31-ig.

Tiszti pavilon díszterme:
December 16-án, 16.00 órakor Em-
lékhangverseny Kodály Zoltán és
Vass Lajos tiszteletére. Közremű-
ködnek: Alba Regia Vegyeskar, Szé-
kesfehérvár, karnagy: Kneifel Imre,
Peredi Nőikar, karnagy: Jónás Kata-
lin, CONCORDIA Vegyeskar, Komá-
rom, karnagy: Stubendek István,
Csehi Ágota, zongoraművész, vala-
mint: Bakos Anita, Bakos Márta, Eva
Sýkorová és Pfeiferlik Lajos.
Selye János Egyetem, Konferen-
cia-központ:
December 12-én, 13.00 órakor Mozgás
és egészség, nemzetközi konferencia.
A belépés díjtalan. Előadók: Prof.Dr.
Radák Zsolt (Semmelweis Egyetem),
Prof. Kevin J. Finn (University of Nort-
herm lowa USA), Dr. Bánhidi Miklós
(World Leisure Organization), Prof.
Ľudmila Jančoková Csc. és PaedDr.
Elena Bendíková PhD. (Bél Mátyás
Egyetem), Park Soyoung, Yang Hye
Min (Secul University Korea).
Munka Utcai Alapiskola:
December 12.-13., 15.00-18.00 Ját-
szóház az iskolába készülő gyere-
keknek. Iskola bemutató és tanács-
adás. 
VMK: Varnus Xavér ünnepi hang-
versenye. Bach újra felfedezve. Bach
és Jazz örömzene 2 órában. Jegy-
elővétel: a VMK jegypénztárában

(0905 892 576) és a Madách köny-
vesboltban (Jókai utca 25.).
Európa udvar, Borozó:
December 13., 20.00 Táncház, azaz
egy újabb este népzenével. Vendég:
Codoba Florin, a Magyarpalatkai
Banda prímása (Erdély). Kötetlen ze-
nés, táncos este. Akinek nincs kedve
sem táncolni, sem énekelni, az csak
igya a sörét és hallgassa a zenét!  A
belépés díjtalan. Információ:
www.nepzenetanoda.hu. 
RÉV Magyar Kultúra Háza:
December 15. Karácsonyi Fonó és
Folkpódium a RÉV-ben. Táncház és
tánctanítás vonós- és furulyamuzsi-
kával. Zenél: a Hárompatak és a
Pengő zenekar.
17.00 A Kisködmön néptáncegyüttes
műsora, gyermektáncház és játszó-
ház a Hárompatak zenekarral. 18.30
Boka Gábor színháza – Toldi Le-
genda Historica, avagy a Képes Kró-
nika elveszettnek hitt lapjai – közre-
működik a Kisködmön együttes és a
Hárompatak zenekar. 20.00 Tánc -
ház és tánctanítás – Zenél a Há-
rompatak és a Pengő zenekar.
Táncot tanít: Korpás György, Szűcs
Katalin, Ölveczky Árpád. 
Jókai Színház:
December 21., 19.00 Mendika 
- A Ghymes együttes koncertje.
Belépő: 17 €.

DÉL-KOMáROM
Jókai Mór Városi Könyvtár, 
Táncsics M. u. 10.:
December 10., 17.00 Egészségvédő
táplálkozás – Főzőkör növényi alap-
anyagokból. Előadó: Szabó Attiláné.
A részvétel díjtalan!
Városi Sportcsarnok, 
Czuczor G. u. 62.:
December 13. Gyermekholmi börze a
Magyar Vöröskereszt szervezésében
10.00-18.00 Játékok, könyvek, sport-
eszközök, ruhák, cipők, gyerekbúto-
rok, babakocsik keresik gazdájukat!
Minden árust és vásárlót szeretettel
várnak. Asztaljegy: 600.
Református templom (Jókai tér):
December 20., 18.00 Rákász Ger-
gely karácsonyi hangversenye:
Christmas Magic. 
Jegyek kaphatók a Tourinform Iro-
dában (Komárom, Igmándi út 2.
Jegyár: 2000 Ft.

BáTORKESzI 
Kultúrház: December 15-én, 18.00
A budapesti Forgószél Táncegyüt-
tes előadása. Művészeti vezető,
rendező, koreo gráfus: Zámbó Ist-
ván Junior Prima Primissima Díjas
táncművész. Kísér: Tarsoly zene-
kar, énekesük Fekete Zsuzsanna.
Kedvezményes belépődíj:  Diák és
nyugdíjas 2 €,  Felnőtt  4 €.

KARáCSONYFAL!!!
A Meredek Klub szeretettel vár min-

den kedves gyereket, fiatalt, tanulót a
KARáCSONYFALON, aki szívesen ki-
próbálná a falmászást.

A nehezebb anyagi körülmények kö-
zött élő családok gyerekeinek is sze-
retnénk karácsony tájékán örömet
okozni, de minden gyereket, fiatalt sze-
retettel látunk.

A KARÁCSONYFAL időpontja:
December 16, vasárnap, 16 órától.
Helyszín: mászófal a röplabdacsar-

nokban, Komárom, Vársor 10.
Arra kérünk benneteket, tiszta torna-

cipőt feltétlenül hozzatok magatokkal! 
A belépés díjtalan.

☺ ☺ ☺
Két szőke nő utazik egy helikopteren. 
Azt kérdezi az egyik:
- Te, mi ez a bigyó itt felettünk?
- Valószínűleg a légkondi. Mert amióta nem

pörög, nagyon izzad a pilóta. 
☺ ☺ ☺

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsony-
fát vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gá-
zolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát,
de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a je-
ges szél, a távolban felvonyít valami állat.

Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi

fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs!
☺ ☺ ☺

- Miben különböznek a japánok és a Mikulás?
- ???
- A japánok nindzsák, a Mikuláson meg van

zsák!

Állati Mikulások



M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó, sport, időjárás 8.15 India – Álmok útján,
160/67 9.00 Magyarország, szeretlek! 10.15 Család-barát 11.30 Na-
pirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina
13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.25 Sophie szerint a világ
14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb orvosság 16.40 MM
17.25 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.05 Időjárás 20.15 Hacktion Újratöltve. Magy.
sor., 12. 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45 KorTárs 23.10 Híradó
23.25 Aranymetszés

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Hagyományok őrzői 8.30 Nyugat
100 8.25 A nap lovagjai Csiky Gergely 8.00 Ingyenélők 10.15 Esti be-
szélgetés Müller Péterrel 10.40 Alma Mater 11.30 Hol élsz te? 12.01
Híradó délben 12.25 Rock Café 13.20 Slágerek 14.15 Operettalbum
14.40 Néprajzi értékeink 14.50 Beavatás 15.05 „Érték! Értem!?“
15.55 Drága doktor úr 16.45 A Nyereg Klub 17.10 Grimm meséiből
18.10 Rudi, malac a családban 18.40 Esti mese 19.05 Déltenger kin-
cse 20.00 Híradó 20.40 Megtörtént bűnügyek – 21.35 A védelemé
a szó 22.15 Maradj talpon!

DUNA
7.00 Hagyaték 7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon  8.30 Híradó
8.35 Székely kapu 9.05 Közbeszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten ke-
zében 10.30 Élő világegyház 11.00 Klubszoba 12.00 Híradó 12.10 Ma-
gyar elsők 12.30 Napirend előtt 12.55 Közvetítés a Parlament
üléséről 16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi arcképcsarnok Bem
József 17.20 Életképek 110. 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd
19.05 Tálentum 19.40 Liszt Ferenc 20.35 Hírek, sport 20.45 Új El-
dorádó II.  22.35 Kultikon 22.50 Sportaréna

7.00 Mokka 9.00 Reklámtorta 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek
9.50 TeleShop 10.55 EZO.TV 12.00 Könyvelő pácban 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,
3. 22.30 Esküdt ellenségek: Los Angeles

7.40 Híradó reggel 8.10 Reflektor reggel 8.20 Reggeli 9.00 112 – Élet-
mentők 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Fókusz plusz 13.25
Fókusz14.00 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 Dr. Csont 

STORY TV
1.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo:
Végzetes nyom 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák. Mr.
Davenheim eltűnése 18.05 Dallas 19.05 Columbo: Béke poraira 21.00
Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 NCIS 

13.50 9 – A szám hatalma. Am. film 15.45 Fojtogató szeretet. Kanad.
thriller 17.30 Pusztító lavina 19.15 Néma gyilkos. Ném. thriller 21.00
Invázió. Am. thriller 22.45 Az alelnök végveszélyben.

VIASAT
6.30 A kifutó 7.25 A médium  8.15 Az utolsó zsaru 9.15 A Kereszt-
apus 11.10 A dadus  12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10
Doktor House  14.05 Monk15.00 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 12 majom. 

STV :1
7.40 Mosolyogni! 8.10 Párbaj 8.45 Családi vetélkedő 9.30 Galileo
10.00 Árulkodó nyomok 10.55 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.30 Konyhatitkaim 14.10 Kachora – Az ártatlan szöke-
vény 15.00 Quinn doktornő15.50 Munkapiac 16.00 Hírek 16.25 Vi-
haros szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 20.10 Változó idők  21.45 Riporterek 22.15 Első számú
gyanúsított: New York-i esetek 23.45 Árulkodó nyomok 

STV :2
9.00 Nők klubja 10.35 A boldogság csengettyűi11.40 Fókusz – csa-
lád 12.10 Szemtől szemben 12.35 Nemzetiségi hírek 12.45 Élő körkép
13.30 Folklórműsor 14.05 Autószalon 14.30 Lefújva  14.50 Sport-
visszhang 15.30 BL-magazin 15.55 Lengyel nemzetiségi magazin
16.30 Fókusz 16.55 Tudomány és technika 17.30 Körzeti híradó
18.00 A halak élete  18.30 Esti mese 18.40 Eurovirtuál 19.00 Híradó
19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Szlovákia 2012 – Advent
21.00 Mindennapi konténerünk 21.30 Hírek 22.00 Nők férfiak nélkül

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.20 Cobra 11 10.20 Pokoli hegycsúcs  12.15 A
farm 15.30 Jóbarátok 16.00 Doktor House17.00 Híradó 17.25 Reflex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.20 A farm 21.45 A mesterszakács – döntő 22.55 Két pasi – meg
egy kicsi 23.15 Éjszakai hírek 23.50 Doktor House 

JOJ
6.10 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.50 Szép lakások 10.50 Igen, főnök
12.00 Híradó 12.55 Ellenségek. Kanad. film 14.35 12 menet 17.00 Hír-
adó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 19.59
Időjárás20.10 A gazdagság receptje 20.20 Panelházi történetek.
21.35 Dr. Tökéletes  22.40 Szökés Mexikóba

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján  9.00 Hacktion Új-
ratöltve, 12.  10.00 Szeretettel Hollywoodból 10.30 Család-barát 12.01
Híradó 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Hanuka 14.25
Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.50 A férfi a legjobb
orvosság 16.40 MM  17.35 Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.15 Párizsi helyszínelők 22.05 Az Este 22.40 II. Károly
szenvedélyes élete  23.40 Híradó 23.55 Rejtélyes XX. század

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Szép otthonok, remek házak 8.55
Baba TV 9.20 Szókimondó 10.10 Hagyományok Háza 10.40 Alma
Mater 11.30 Most a Buday! 12.01 Híradó 12.25 Magyar pop 13.20
Megtörtént bűnügyek  14.15 A védelemé a szó 15.00 Jókai Mór 15.05
A magyar puszta 15.30 „Érték! Értem!?“ 16.20 Drága doktor úr17.15
A Nyereg Klub 17.40 Rudi, malac a családban 18.40 Esti mese 19.05
Déltenger kincse 20.00 Híradó 20.40 Pesti kabaré 22.15 Maradj talpon
23.10 A férfi a legjobb orvosság 23.55 Francia klasszikusok

DUNA
6.35 Roma magazin 7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Pannonia 3 keré-
ken 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Közvetítés a Parla-
ment üléséről 16.10 Zebra 16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi
arcképcsarnok Lukács György 17.20 Életképek 18.00 Híradó 18.25 Du-
nasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Magyar elsők 19.20 Szálka hal nélkül
20.45 Hírek 20.50 Dunasport 21.00 Jesse James meggyilkolása, a tet-
tes a gyáva Robert Ford.  23.30 Kultikon 23.50 Koncertek az A38 Hajón

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Királyi zűr 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25 Wal-
ker, a texasi kopó.  16.25 Titkok hálójában 17.25 Update konyha 17.30
Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív 21.00
Jóban-rosszban 21.30 Az idegen 2.  23.20 Aktív  23.50 Tények Este

7.40 Híradó reggel 8.10 Reflektor reggel 8.20 Reggeli 9.00 112 – Élet-
mentők 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 RTL híradó
19.10 A Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Castle 22.30 Dög-
lött akták 23.35 XXI. század

STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ  12.55 Columbo:
Béke poraira 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák 18.05
Dallas 19.05 Columbo 21.00 NCIS  23.00 Fennakadva a fán

13.40 A halál hullámhosszán 15.25 1200 fok – A halál alagútja  17.20 In-
vázió.  19.05 Mennydörgő robaj 21.00 Időzavarban 23.00 Boncasztal

VIASAT
7.25 A médium 8.15 Az utolsó zsaru  9.15 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 Gor-
don Ramsay 19.00 Doktor House  19.55 Jóbarátok  20.25 Két pasi –
meg egy kicsi21.25 D-Tox 23.20 Monk

STV :1
8.40 vetélkedő 9.30 Galileo 10.00 Árulkodó nyomok  10.55 Viharos
szerelem  12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.35 Építs házat, ültess fát!
14.05 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.00 Quinn doktornő 16.00
Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 A hegyi doktor – Új sorsok  20.55 El-
árultak 22.20 Luther  23.15 Árulkodó nyomok

STV :2
10.45 A halak élete 11.10 Fókusz 11.40 Lengyel nemzetiségi magazin
12.05 Hírek magyarul12.15 Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.40 Monsi-
eur Batmanov 15.00 Sport15.25 City Folk 15.55 Ukrán magazin 16.30
Fókusz 17.30 Körzeti híradó 18.00 Hogyan működik? 18.30 Mese 18.40
Önkéntes aktivisták 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Szlovákia
2012 – Advent 21.00 A tudomány spektruma 21.30 Hírek és kommen-
tárok 22.00 Szó szerint 23.00 Rendőrségi magazin 23.15 Autószalon

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata 9.20 Cobra 11 10.20 Rendezd meg a halálod! 12.10
A bűn árnyékában13.10 A mentalista 14.10 A farm 15.25 Jóbarátok
16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20 A farm 21.40 Forró vér 23.00
Híradó 23.25 Doktor House 

JOJ
7.35 Bírósági akták 8.40 Panelházi történetek 9.50 Szép lakások II.
10.50 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták 14.00 Panelházi
történetek 15.15 Családi panzió II. 16.00 Dr. Csont17.00 Híradó 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 A gaz-
dagság receptje 20.20 Panelházi történetek 21.35 A felszín alatt
23.00 Dr. Csont VI. 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.00 Párizsi
helyszínelők 9.55 Zöld Tea 10.25 Család-barát 11.30 Átjáró 12.01
Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.30 Párizsi
helyszínelők 14.20 Sophie szerint a világ 14.50 Déltenger kincse
15.45 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 20.15
Bosszú 21.00 Bábel – Hesnával a világ 22.00 Az ESTE 22.35 Summa
23.05 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45 Történetek a nagyvilágból

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Élő hagyomány 8.55 Élni tudni kell!
9.20 KorTárs 9.50 Lélek-tantörténetek 10.15 Magyar évszázadok. Az
Aranybulla 10.35 Alma Mater 11.25 Főzőcske 12.01 Hírek 12.25 Pest
kabaré 14.03 Motorsport 14.30 Beavatás 14.45 Drága doktor úr
15.40 A Nyereg Klub 16.05 Rudi, malac a családban 17.05 Déltenger
kincse 17.55 Rövid pályás úszó világbajnokság 19.45 Esti mese 20.00
Híradó 20.40 Ide nekem az oroszlánt is 21.40 Szórakoztató percek
22.15 Maradj talpon! 23.05 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
7.35 Pannonia 3 keréken, 3. 8.10 Kultikon  8.35 Határtalanul magyar
9.05 Közbeszéd 9.30 Napok, évek, századok 10.30 A tudomány mű-
helyében 11.00 A Diabolik nővérek12.00 Híradó 12.25 Éretlenek
13.00 Kívánságkosár 15.00 Az állatok világa 15.30 Mesélő cégtáblák
16.00 Kalmár János szobrászművész. Magyar portréfilm 16.30 Tér-
kép 17.00 Esterházy János 17.20 Életképek 18.00 Híradó  18.35 Köz-
beszéd 19.05 Tálentum 19.40 T.I.R. 20.45 Hírek, sport 21.00 Selyem
22.40 Kultikon 23.00 Koncertek az A38 Hajón

9.25 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 10.05 TeleShop 11.10 EZO.TV
12.15 Milly, maradj velem! 14.00 Tények 14.55 Árva angyal 15.25
Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.25 Update konyha
17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív
21.00 Jóban-rosszban 21.30 Kettős ügynök 22.30 Ügyféllista 23.30
Én is szép vagyok

7.40 Híradó reggel 8.10 Refl ektor reggel 8.20 Reggeli  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 szere-
lem 16.15 Marichuy  16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30
RTL híradó 19.10 A Kód. Kvízshow 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt
21.30 Házasodna a gazda. Társkereső-show 22.45 Házon kívül

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Gyilkosság hangjegyekkel
14.55 A farm, ahol élünk. 17.00 Poirot-novellák. Az olcsó lakás esete
18.05 Dallas 19.05 Columbo: Columbo legveszélyesebb éjszakája.
21.00 Fennakadva a fán 23.00 Psycho 2

13.50 Csalók klubja 15.30 Mennydörgő robaj 17.25 Yonggary – Az
űrbéli szörny 19.20 Fekete kutya 21.00 Terminátor 2. 

VIASAT
6.40 A kifutó  7.35 A médium  8.25 Az utolsó zsaru 9.25 Ahol szá-
mít a barátság 11.10 A dadus 12.10 Vérmes négyes  12.40 Jóbará-
tok V., 98. 13.10 Doktor House 14.05 Monk 15.00 CSI: A helyszínelők
16.00 GSG 9 – Az elit kommandó, 1. 17.00 Az utolsó zsaru 18.00 Gor-
don Ramsay 19.00 Doktor House V., 99. 19.55 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.25 A kód neve: Merkúr 23.40 Monk 

STV :1
7.40 Munkapiac 7.55 Mosolyogni! Maroš Kramár műsora 8.20 Pár-
harc. Vetélkedő 8.50 Családi vetélkedő 9.40 Galileo 10.10 Árulkodó
nyomok 11.00 Viharos szerelem 11.50 Munkapiac 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.35 Taxi 14.05 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.00
Quinn doktornő  16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo
17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 A kísértetház  22.30
Életöröm. Július Satinský 23.00 Árulkodó nyomok

STV :2
10.25 Hogyan működik10.50 A világörökség kincsei. Dok.film 11.10 Fó-
kusz  11.45 Ukrán magazin 12.15 Hírek magyarul 12.20 Élő körkép 13.00
Folklórműsor 13.35 Japán mozaik 13.55 Koloman Sokol, az életművész
14.30 Szó szerint  15.55 Magyar magazin 16.30 Fókusz 16.55 Időseb-
bek klubja 17.30 Körzeti híradó 17.55 Good Angels Košice–Nagyezsda
Orenburg női Euroliga kosárlabda- mérkőzés 19.45 Tesztmagazin
20.00 Szlovákia 2012 – Advent 21.00 Ügyintézés 21.30 Hírek és kom-
mentárok 22.00 Végállomás 23.50 Rövid pályás úszóvb, felv.

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.10 Vacsoracsata  9.05 Cobra 1110.05 Elcserélt gyil-
kosság. Am. thriller 12.00 Forró vér  13.15 A mentalista 14.10 A farm
15.30 Jóbarátok I 16.00 Doktor House17.00 Híradó 17.25 Refl ex
18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó  20.10 Időjárás 20.20 Ízlések és po-
fonok 22.40 Éjszakai hírek 23.00 Doktor House

JOJ
7.35 Bírósági akták 8.40 Panelházi történetek 9.50 Szép la-
kások10.50 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták 14.00 Pa-
nelházi történetek 15.15 Családi panzió II. 16.00 Dr. Csont VI. 17.00
Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,  20.10
A gazdagság receptje 20.20 Dr. Csont  21.30 Castle  22.30 Castle
23.30 Dr. Csont VI., 

kEDD, december 11 SzErDa, december 1�

A CIA látókörében rejtélyes módon
felbukkan Jonathan Cold, a cég
egykori ügynöke. Megszöktet egy
veszélyes fegyverkereskedőt a bör-
tönből. Cold elvileg halott, de akkor
hogyan jelenhetett meg a színen?

az idegen 2. - sötét hajnal • 21.30 • tv 2

HéTfő, december 10

TVműsor
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

december 10 - 16



M1
6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00 Kerékpártúra
9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.25 KorTárs
12.01 Hírek 12.05 Summa 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetőtől talpig 13.35
Twist Olivér 15.45 Doc Martin 16.35 A Szentágothaiiskola 17.35
Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.05 Időjárás-jelentés 20.15 Végre karácsony! 21.55 Szimfo-
nikus Live 2.0 23.15 Apocalypto

M2
7.00 A Nyereg Klub. Ifjúsági sor., 78/59–63. 9.05 Szafari, 13/5. 9.35–
12.00 Üveghegy 12.02 TV szőttes 12.25 Könyvkalauz 13.00 Ember
és világ Gyurkovics Tibor 13.15 Emlékpróba. Gyurkovics Tibor 70 év
es 14.30 Szerelmes földrajz 15.00 Zöld Tea 15.25A sarkvidék köny-
nyei 16.20 Hahó, a tenger!  17.25 Esti mese 17.55 Rövid pályás
úszóvb – Isztambul 20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Elisa lánya – Visz-
szatérés Rivombrosába 21.40 Rocca parancsnok  22.30 Végre kará-
csony! 

DUNA
6.50 Hol volt, hol nem volt 7.05 Századfordító magyarok 8.00 Élő
egyház 8.30 Isten kezében 8.55 Anziksz 9.10 Kerekek és lépések,
26/3. 9.55 Zodiákus, 13/2. 10.35 Székely kapu 11.05 Daktari. Am.
sor., 81. 12.00 Híradó 12.10 Az utca embere Am. fi lm (ff .) 14.10 Ha-
gyaték 14.40 Táncvarázs. Tíztánc Országos Ranglista Verseny –
Szentes 15.35 Önök kérték16.30 Egy bolond százat csinál. Magyar fi
lm (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.35 Fölszállott a páva – döntő 21.00
Hogy volt?! Makk Károlyt köszöntjük 21.55 Színház az egész, 8. 22.50
Dunasport 23.05 Törzsasztal

6.25 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.30 EZO.TV 11.00 TeleShop 12.00
Monster High  13.00 Babavilág 13.30 9 hónap 14.00 Tűsarok 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 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Hajrá csajok! – A nagy
összecsapás 21.35 A United 93-as  23.35 Tigris a hóban Ol. vígjáték

7.25 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago  10.25 ASZTRO Show 11.20 XXI.
század – a legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25 Autómá-
nia 13.00 Szeszélyes.  14.20 Cobra 11. 16.30 Mr. Milliárd. Am. akció-
vígjáték 18.30 RTL híradó  19.00 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor –
Döntő – Élő adásban! 22.10 Gyilkos hőség 

STORY TV
10.30 Jim szerint a világ 13.00 Autogram 13.35 Columbo: Kézirat
vagy halál 15.05 Túrakommandó 15.35 Álomhotel – Mézeshetek Új-
Zélandon.  17.30 Szerencsekerék 18.30 Rex felügyelő 20.30 Miss
Marple: Királyok és kalandorok. 22.20 Álmaimban Argentína

13.40 Tüzes jég. Am. akciófi lm 15.20 Szabadnapos baba. Am. vígjá-
ték 17.10 Lökött örökösök. Ang. vígjáték 18.50 Piedone Hongkong-
ban. Ol. vígjáték 21.00 Inferno. Am. fi lm 22.45 Elemi ösztön. 

VIASAT
6.25 A Bermuda-háromszög rejtélye 8.10 Columbo: Kapj el, ha tudsz!
9.35 Szex és New York light  10.35 Szívek szállodája 12.25 Két pasi
– meg egy kicsi 13.20 ÁlomÉpítők 14.25 Extralarge: A nindzsa ár-
nyéka 16.15 Külvárosi kommandó 18.15 Fedezd fel Forrestert!  21.00
A Biblia-kód 23.05 Dark City 

STV :1
7.10 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 8.00 Fidlibum meséi 8.25 Sport-
vetélkedő gyerekeknek 8.55 Találd ki, ki hívott meg 9.25 Szórakoztató
vetélkedő iskolásoknak 10.30 Poplegendák Legendás karácsony
12.25 Autószalon 13.25 A király kalóza. 15.25 Lázadók országa  17.25
Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25 Gasztronómiai kézikönyv
19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Postaláda 21.15 Az
utolsó szép nap 22.45 Sporthírek 22.55 Murdoch felügyelő rejtélyei

STV :2
9.00 Medvék 9.55 Ügyintézés a hivatalokban 10.20 Hallássérültek té-
véklubja 10.45  Štrba 11.00 Idősebbek magazinja 11.30 Történelmi pa-
noráma 11.55 Tizenkettő után öt perccel 13.00 Anya tudja a
legjobban 13.30 Mercadet, a pénz királya. Tévéjáték 15.00 Kapura
15.40 Farmergazdaságok 16.00 Tesztmagazin 16.10 A 044-es bolt
17.50 Kassa  18.00 Rövid pályás úszóvb, Törökország 20.00 A tigris és
a barát  20.55 Celluloid country Dok.fi lm 21.20 Őrangyalok 22.00 El-
távozás. 

MARKÍZA
6.55 Madagaszkár pingvinjei.  7.40 Polar Expressz  9.35 Már megint
bérgyilkos a szomszédom 11.35 A mesterszakács. 12.55 A Vasember.
15.35 Csúcsformában 17.35 Beugró 18.20 Társadalmunk krémje
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 20.20 A farm – elődöntő 22.10
A kabalapasi. Am.– kanad. vígjáték

JOJ
6.55 Rajzfi lmsorozatok gyerekeknek 9.40 A Simpson család 10.00 A
nagy házalakítás 11.00 Panelházi történetek.  12.05 Igen, főnök!
13.20 James Bond: A holnap markában 15.55 Egyszer volt, hol nem
volt 18.00 Fantasztikus torták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Nanny McPhee – A varázsdada. Am.–
ang.–fr. vígjáték 22.40 Házasodna a gazda

CSüTörTök, december 1� SzOmbaT, december 15PéNTEk, december 1�
M1

8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján  9.05 Gasztroangyal 10.00 A mi
erdőnk 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó, sport, idő-
járás 12.25 Rondó 12.55 Kvartett 13.30 Mindenből egy van 14.25
Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse, 17. 15.50 A férfi a leg-
jobb orvosság 16.40 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Híradó 17.40
Heartland IV. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.05 Időjárás-
jelentés 20.15 DTK 21.35 Munkaügyek – IrReality Show, 36. 22.05 Az
ESTE 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Négy szellem

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Szellem a palackból... 9.20 Valaki 9.50
Arborétumok, gyűjteményes kertek 9.55 Szalon 10.35 Alma Mater
11.25 Nem csak zöldség 12.01 Hírek 12.25 Ide nekem az oroszlánt is
13.30 Szórakoztató percek 14.00 Csavargások Afrikában dr. Livings-
tone ürügyén 14.25 Beavatás 15.30 Solti György Budapesten.16.10
Egy világfi Szegeden. Szent-Györgyi Albert 14.40 Drága doktor úr
15.40 A Nyereg Klub, 62. 16.05 Rudi, malac a családban, 26/10–11.
17.05 Déltenger kincse, 17. 17.55 Rövid pályás úszóvb, Isztambul 20.15
Híradó, sporthírek 20.55 Férfi ak mesélik Magy. tévéfilm 22.30 Ma-
radj talpon! 23.20 A férfi a legjobb orvosság, 24/22.

DUNA
7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon8.35 Száműzött magyar iroda-
lom 9.05 Közbeszéd 9.45 Kerekek és lépések 10.30 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok11.00 Mesélő cégtáblák 11.30 ARCpoétika 12.00
Híradó 12.20 Éretlenek 13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari 15.45 Hinni
akarjuk, hogy még felszáll a páva. 16.30 Térkép 17.00 Déryné Szép-
pataki Róza (1793-1872) 17.20 Életképek, 113. 18.00 Híradó, sport
18.35 Közbeszéd 19.15 Tálentum 19.45 Vízivárosi nyár 20.40 Hírek,
sport 21.00 Egy pikoló világos  22.20 Kultikon 22.40 MüpArt classic. 

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 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok, 8. 20.30 Aktív
21.00 Jóban-rosszban  21.30 Az iskoláját!  23.15 Aktív 23.45 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 árnyékában18.30 RTL híradó  19.10 A
Kód 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 Wasabi – Mar, mint a
mustár

STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Columbo legveszélyesebb
éjszakája  14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák 18.05 Dallas
19.05 Columbo: A bűn jelöltjei. 21.00 Zsaruvér 23.30 Kémvadászok

13.50 Bazi nagy latin lagzi 15.45 Az életed sem drága 17.30 A Twis-
ter visszavág. 19.25 Transmorphers – Robotinvázió. 21.00 Túszdráma

VIASAT
7.50 A médium  8.50 Az utolsó zsaru 9.45 Columbo: Kapj el, ha tudsz!
11.10 A dadus I. 12.10 Vérmes négyes  12.40 Jóbarátok  13.10 Doktor
House  14.05 Monk 15.00 GSG 9 17.00 Az utolsó zsaru  18.00 Gordon
Ramsay 19.00 Doktor House 19.55 Jóbarátok20.25 Két pasi – meg
egy kicsi 21.25 Lánglovagok

STV :1
7.50 Mosolyogni! 8.20 Párbaj  8.50 Családi vetélkedő 9.35 Galileo
10.05 Árulkodó nyomok 11.00 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10
Nők klubja 13.35 Július Satinský 14.05 Kachora – Az ártatlan szöke-
vény 15.00 Quinn doktornő  16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szere-
lem 17.15 Galileo 17.50 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.10 A király ka-
lóza  22.05 Életben maradni  22.55 Tony bosszúja 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Hanča, Janko és Lucia 9.00 Luca, a rend őre  9.15
Nők klubja  10.45 City Folk 11.15 Fókusz  11.45 Magyar magazin 12.10
Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Japán mozaik 13.35 Rendőrségi
magazin 14.00 Ügyintézés 14.35 A lisztérzékenység 15.05 Baja – Ka-
lifornia kicsit másképp 16.00 Romamagazin 16.30 Fókusz 17.00 Szlo-
vákok a nagyvilágban 17.30 Körzeti híradó 18.00 Rövid pályás úszóvb,
Törökország 20.00 Szlovákia 2012 – Advent.  21.00 Bibiana Wallne-
rová írónő portréja 21.30 Hírek és kommentárok 21.55 Sporthíradó

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata 9.20 Cobra 11 10.20 Ízlések és po-
fonok 12.30 A bűn árnykéban 14.20 Jóbarátok 16.00 Doktor House
17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.10 Idő-
járás 20.20 A farm 21.40 Forró vér 23.00 Éjszakai híradó 23.25 Dok-
tor House

JOJ
6.05 Híradó 7.35 Bírósági akták 8.40 Panelházi történetek 9.50 Szép
lakások10.50 Igen, főnök! 12.00 Híradó 12.55 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek15.15 Családi panzió16.00 Dr. Csont VI. 17.00 Hír-
adó 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.

John (Jason Lee) végre elég pénzt
gyűjt össze ahhoz, hogy változtas-
son életén. Minden tökéletesnek tű-
nik, míg unokahúga be nem jelenti,
hogy felvették a Harvardra, s neki
kell fizetnie a tanulmányait.

az iskoláját! • 21.30 •tv 2

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 DTK10.25
Család-barát 12.01 Híradó 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 16.40 MM 17.25 Jövő-időben 17.35
Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó sporthí-
rek 20.00 Sport 20.05 Időjárás 20.15 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán 21.10 Mindenből egy van 22.10 Az ESTE 22.45 Vár-
tam rád. Fr. film

M2
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Beavatás 8.30 Harmónia 8.55 Rej-
télyes XX. század 9.20 Tradíció és modernitás 10.15 Szilágysomlyó
10.35 Századfordító magyarok 11.25 Ízőrzők12.01 Hírek 12.25 Ma-
gyar bulizene 13.20 Férfiak mesélik 14.50 Drága doktor úr 15.40 A
Nyereg klub, 63. 16.05 Rudi, malac a családban 17.05 Déltenger kin-
cse 17.55 Rövid pályás úszóvb, Isztambul 20.15 Híradó  20.55 Tele-
varieté 22.25 Maradj talpon! 23.20 A férfi a legjobb orvosság

DUNA
7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.35 Talpalatnyi zöld 9.05 Köz-
beszéd 9.30 Lélekvándorlás - Karátson Endre személyes története
10.30 Balatoni utazás, 4 11.00 A nagy hasadék 12.00 Híradó 12.25
Éretlenek 13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ metrói 15.50 Zodiákus
16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi arcképcsarnok 17.20 Életké-
pek 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 Tálentum 19.45 A karvaly
csendje 20.40 Hírek,sport 20.55 Sipsirica 21.45 Kultikon 22.05 Az éj
hangjai 23.45 Kodály Zoltán 130. születésnapjára.

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,
12/1. 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában17.25 Up-
date konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50
Jóban-rosszban  20.30 The Voice – Magyarország hangja 22.00 Ha-
láli zsaruk 23.00 Grimm

7.40 Híradó 8.10 Reflektor reggel 8.20 Reggeli 9.00 112 – Életmen-
tők 10.05 Top Shop 11.45 ASZTRO Show 12.50 Brandmánia 13.25 Fó-
kusz 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. Kvízshow 20.15 Fókusz 20.55 Barátok közt 21.30 CSI: A
helyszínelők 22.35 Gyilkos elmék 

STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: A
bűn jelöltje 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák 18.05 Dal-
las 19.05 Columbo: Hattyúdal. 21.00 Született feleségek  23.00 Dok-
tor Addison

13.45 A Twister visszavág 15.40 Bakkermann 17.15 A tuti balhé.  19.15
Tüzes jég. Am. akciófilm 21.00 Nyomodban a halál. Am. akciófilm
22.55 Szökésben. Am. akciófilm

VIASAT
6.20 A médium  7.15 Az utolsó zsaru  8.15 Anna – Az új kezdet 11.10 A
dadus I.  12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10 Doktor House
14.05 Monk 15.00 GSG 9 – Az elit kommandó17.00 Az utolsó zsaru
18.00 Gordon Ramsay 19.00 Doktor House 19.55 Jóbarátok  20.25 Két
pasi – meg egy kicsi  21.25 Freddy vs. Jason 23.25 Miami trauma I. 

STV :1
7.50 Mosolyogni! 8.15 Párbaj 8.50 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 szökevény 15.00
Quinn doktornő 15.50 Munkapiac 16.00 Hírek 16.25 Viharos szere-
lem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó
19.45 Időjárás, sport 20.10 Poplegendák Legendás karácsony 22.05
A 9. szakasz. Finn– orosz háborús film

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.40 Bibiana Wallnerová
írónő portréja  11.10 Fókusz 11.40 Romamagazin 12.05 Élő körkép
12.50 Örökzöld slágerek 13.30 Szlovákok a nagyvilágban. Franciaor-
szág14.00 Idősebbek klubja 14.25 Egyházi magazin 15.05 Medvék.
Ang. természetfilm 15.55 Szemtől szemben 16.30 Fókusz 16.55 Anya
tudja a legjobban 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Esti
mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Szlovákia 2012 – Ad-
vent. Jótékonysági koncert 21.00 Família 21.30 Hírek és kommentá-
rok 21.55 Sporthíradó 22.00 A zóna

MARKÍZA
8.20 Vacsoracsata  9.20 Cobra 11 10.20 Emberrablás. 12.00 Forró
vér. 13.15 A bűn árnyékában 14.10 A farm 15.30 Jóbarátok 16.00
Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó, sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A farm 21.45 A Vasember.

JOJ
6.10 Híradó 7.40 Bírósági akták 8.45 Panelházi történetek 9.50 Szép
házalakítás 10.50 Igen, főnök 12.00 Híradó 13.00 Bírósági akták 14.00
Panelházi történetek 15.00 A nagy házalakítás 16.00 Dr. Csont VII.
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
Egyszer volt, hol nem volt 23.30 Amerikai pite 5. 

freddy vs. Jason • 21.25 •viasat 3
Az Elm utca szörnyetege, Freddy Krueger
pokolra jutott, ám ördögi ötlete támad: a
hokimaszkos gyilkost, Jasont küldi Spring-
woodba, így mindenki azt hiszi, hogy
Freddy tért vissza. Ronny Yu filmje.

gyilkos hőség  • 22.10 • rtl kluB
Űrből érkező gonosz velociraptorok
bukkannak fel Hawaii egyik szigetén,
hogy lakhatóbbá tegyék a bolygónkat.
Csak a Betolakodó Felkutató Csoport
mentheti meg az emberiséget a kiha-
lástól.



M1
8.30 Jónak lenni 9.00 Katolikus krónika 9.50 A hajnal hírnökei 10.15
Kérdések a Bibliában 10.30 Evangélikus magazin 10.55 Református
műsor 11.05 Református egység Kárpátalja 11.30 Az utódok re-
ménysége 12.01 Hírek 12.05 Világ+kép 12.35 Angi jelenti. Apácaélet
13.05 Szellem a palackból... 13.30 Jónak lenni 14.00 Múlt-kor 14.30
TeleSport – Sport7 15.00 Jónak lenni 15.30 Modern Hamupipőke.
17.00 Egyszer volt, hol nem volt17.55 Jónak lenni 18.50 A Lényeg
19.30 Híradó, sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Jónak
lenni 22.35 Sir Solti 23.30 Stone.

M2
7.20 Hófehérke 8.20 Brémai muzsikusok 9.20 Kalandozó 9.45 Hahó, a
tenger! 10.55 Szafari11.25 Noé barátai 11.50 Gyerekjáték a számító-
gép, 10/10. 12.01 Katolikus krónika 12.50 A hajnal hírnöke 13.20 Kér-
dések a Bibliában 13.30 Evangélikus magazin 13.55 Református műsor
14.05 Református egység Kárpátalja 14.30 Az utódok reménysége
15.05–17.25 Üveghegy 17.25 Esti mese 17.55 Rövid pályás úszóvb –
Isztambul 20.34 Híradó, sporthírek 21.10 Női kézilabda Eb Közvetítés
Újvidékről, felv. 22.35 Apocalypto. Am. kalandfi lm

DUNA
6.35 Ábrahám gyermekei 7.30 Hagyaték 8.00 Isten kezében 8.30 „Jónak
lenni jó” – stúdió 9.30 Határtalanul magyar 10.00 „Jónak lenni jó” - stú-
dió 11.00 Evangélikus istentisztelet Budafokról 12.00 Híradó 12.10 Ízőr-
zők. Bátya 12.45 „Jónak lenni jó” – stúdió 13.25 Csillagösvény Magyar
dok.mfi lm 14.30 Szerelmes földrajz 15.00 Hazajáró. Pádis 15.30 „Jónak
lenni jó” – stúdió 16.15 Valahol Európában. Magy. film (ff .) 18.00 Híradó,
sport 18.35 Heti Hírmondó 19.05 „Jónak lenni jó” – stúdió 19.35 Isten
kezében 20.00 Önök kérték 21.00 „Jónak lenni jó” – stúdió és gála 22.30
Klubszoba 23.25 Dunasport 23.45 Illés Lajos Emlékkoncert, 2/2.

6.45 TV2-matiné 9.35 Nagy vagy! 10.30 EZO.TV 11.00 TeleShop 12.00
EgészségMánia 12.30 Borkultusz 13.00 Stahl konyhája 13.30 Én is
szép vagyok  14.00 Több mint TestŐr 14.35 A kiválasztott 15.35 Monk
16.35 Hajrá csajok! – A nagy összecsapás. 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Seholország 22.05 Pokoli igazság Am. film

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Törzsutas
12.15 Havazin 12.45 X-Faktor nap 18.30 RTL híradó  19.00 X-Faktor
20.00 X-Faktor – döntő 22.35 Revolver. Ang.–fr. akciófi lm

STORY TV
8.00 Sherlock Holmes 10.30 Dallas. 15.25 Álomhajó – Mézeshetek Bur-
mában.  17.30 Szerencsekerék 18.30 Columbo és az MM7 robot 20.00
Poirot: Öt kismalac. Ang. krimi 22.10 Más világ

13.20 Mr. Baseball. Am.–jap. vígjáték 15.20 Piedone Hongkongban. Ol.
akcióvígjáték 17.30 Hajszál híján hősök. Am. kalandvígjáték 19.10 Nyo-
más utána! Ol. akcióvígjáték 21.15 Kincsvadászok

VIASAT
6.25 A Bermuda-háromszög rejtélye 8.05 A nagy házalakítás 8.55
EgészségŐr, 37. 9.25 Újonc. Álláskereső vetélkedő 9.55 Édes kísér-
tés10.25 Trendközelben 11.55 Külvárosi kommandó.  13.55 Fedezd
fel Forrestert! 16.40 Aranyoskám 18.55 ÁlomÉpítők 20.00 CSI: A hely-
színelők  20.55 CSI: A helyszínelők  21.55 Törjön ki a frász! 

STV :1
7.30 Rajzfi lmek 8.45 Horgászmagazin 9.10 A fi ú és a kutya Szlov. fi
lmsor. 10.10 Bolygónk felülnézetből 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A
világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.00 Agatha Christie:
Macska és az egerek 14.50 Filmmúzeum. Búcsú.  16.25 Postaláda
17.30 A borászok királya  18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek, sporthírek
20.10 Szlovákia 2012 - Advent 21.40 A múlt angyala  23.20 Sporthír-
adó 23.30 Agatha Christie: Macska és az egerek. 

STV :2
8.40 Kapura 9.20 Farmergazdaságok 9.40 Tesztmagazin 9.55 A szlo-
vákiai falvak enciklopédiája. Hunkovce 10.10 Família 11.00 Adventva-
sárnapi szentmise 12.45 Télanyó 13.35 Metód-misszió. Egy szerzetes
élettörténete 14.05 Egyházi magazin 14.30 A szó 14.45 Folklórműsor
16.10 Őrangyalok 16.40 Életöröm 18.00 Celluloid country 18.25 Talk-
show gyerekeknek 18.30 Esti mese 18.45 A szlovákiai elit galériája
19.00 Híradó  19.55 Vak szerelem 21.15 Művészet 2012 21.50 Éjsza-
kai az archívumban 22.50 Rövid pályás úszóvb, Törökország, felv

MARKÍZA
6.45 Madagaszkár pingvinjei 7.30 Kis óriások 9.35 Jóbarátok 10.35
Csúcsformában 12.40 A Markíza kulisszatitkai 13.00 Testre szabva.
Politikai vitaműsor 13.35 Sóhivatal 14.05 Mr. Bean 14.35 Vejedre ütök.
Am. fi lmvígjáték 17.05 Shrek 2 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10
Időjárás-jelentés 20.20 A farm – döntő, élő 22.20 Félholt. Am.–ném.
akciófi lm

JOJ
6.50 James Bond: A holnap markában. Ang. kémfi lm (ism.) 9.30 Fan-
tasztikus torták, 21/2. 10.35 Szakítópróba Am. fi lmvígjáték 12.35 A
gazdagság receptje 14.00 Robin Hood, a tolvajok fejedelme 17.15
Topsztár 18.20 Lakáskultúra 19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó 20.20
Narnia Krónikái – Caspian herceg.  23.55 Eltitkolt erőszak 

vaSárNaP, december 16

seholország • 20.05 • tv 2
Mi lenne, ha a kislányod képze-
lőereje lenne sikereid titka? Egy
nagymenő pénzember üzleti bi-
rodalma közelgő összeomlásá-
nak láttán hétéves kislányához
és az ő végtelen fantáziavilágá-
hoz fordul.

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 €

Könyv- és Lapkiadó Kft.

Megrendelését elküldheti vagy 
a  fenti köteteket személyesen 
megvásárolhatja címünkön: 

Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno, 
Tel.: 035/77 33 566, 0905 213 967. 

E-mail: deltakn@gmail.com
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Kosárlabda



Megvásárolható  
a DELTA 

szerkesztőségében (Ul.
Františkánov 22, Komárno)

Ára: 13 €

Sporthírek röviden

Kosárlabda

SPORT

SzERDáN
MBK Rieker – Besztercebánya 83:80 (16:22,

27:25, 21:14, 20:19)
Ha dráma, akkor legyen dráma. És ez a mér-

kőzés teljes mértékben kimerítette a szó fogalmát
első perctől az utolsóig. Sereghajtó ide, sereghajtó
oda, bizony a vendégek kezében volt a több adu,
és szinte három negyeden át az ő forgatókönyvük
szerint történtek az események. Nem tudni, vajon
a mérkőzésre ellátogató Mikulás vonta-e el fi-
gyelmüket a hazai játékosoknak, vagy éppen csak
átmeneti formahanyatlásról volt-e szó, de tény,
hogy nagyon sokáig akadozott a hazai gépezet. A
folytonos cserék sem hoztak nagyobb lendületet
játékukba, bár a második félidő elején közelebb
kerültek a vendégekhez, de azok újult erővel ismét
távolodni kezdtek. Ekkor nagyon úgy nézett ki,
hogy a hazaiak elszenvedhetik első hazai vere-
ségüket. A csattanó azonban a végére maradt.
Négy perccel a találkozó vége előtt a hazai csapat
már 78:74 arányban vezetett és helyreállni lát-
szott a „világ rendje“, de az utolsó perc megkez-
désekor a vendégek ismét egyenlítettek (80:80). A
végig remekül játszó Bílik azonban beállította a
hazaikra nézve hízelgő végeredményt. Ismét tehát
diadalmaskodott a kollektív szellem, a komáromi-
akra jellemző lelkesedés. Nem is csoda tehát,
hogy a mérkőzés végét jelző dudával egyszerre ki-
tört a szurkolók örömmámora, akik sokáig ünne-
pelték csapatukat. Nem érdemtelenül.  

Pontszerzők: Thompson 22, Stevens 16, Kra-
tochvíl és Bílik 11-11, Lowe 12, Kozlík 5, Šoška 3,
Dubovský 2, Bíňovský 1 – Dahlman 21, Rendla 11.

További eredmények: Handlová – Inter 85:83,
Levice – Prievidza 83:48, S. N. Ves – Nitra 89:75.
Svit – szabadnapos volt.

SzOMBATON
Svit – MBK Rieker 86:89 (25:21, 22:21, 15:19,

24:28)
A komáromi csapat talált elsőként a kosárba,

de ez a vezetése sokáig csak emlék maradt,

mert a hazai csapat átvette az irányítást és zsi-
nórban szerzett nyolc pontot. Innen kezdve tar-
totta hét-nyolc pontos előnyét, amit ugyan néha
rövidebbre faragtak a vendégek, de teljes test-
közelbe mégsem tudtak kerülni. A második ne-
gyed 3. percében ugyan 29:29-re, majd 31:31-re
egyenlítettek, de hazaiaknak mindig sikerült ki-
sebb-nagyobb előnyre szert tenniük. Sőt, a ne-
gyed utolsó percében már 12 pontos volt az elő-
nyük (46:34), de a csapat húzóembere Bílik, két-
szer is nagyobb távolságról betalált, így a félidei
szünetre elfogadható eredménnyel mehettek a
piros-fehérek. A második félidő már lényegesen
szorosabb volt, a komáromiak tartották a lépést
vendéglátóikkal, sőt, a harmadik negyed utolsó
percében át is vették a vezetést 61:60 arányban,
de a hazaiaknak még sikerült fordítaniuk. Az
utolsó negyed maga volt a „drámák drámája”.
Két-három pontos hazai vezetés, majd az utolsó
perc elején egyenlítés a vendégek részéről
(76:76), de a hazaiak ismét négypontos előnyre
tesznek szert, ami már szinte döntő előnynek
látszik. Vagy mégsem? Negyvenhat másodperc-
cel a vége előtt a vendégek magukhoz ragadják
a vezetést (82:84), és ebből már nem akarnak
engedni. Néhány másodperc múlva már 82:86 vi-
lágít az eredményjelzőn, de két villámgyors el-
lentámadást követően, már 86:88 az eredmény.
Az utolsó másodpercekben,  szinte pattanásig fe-
szülnek az idegek úgy a pályán, mint a nézőté-
ren. Aztán bemegy az utolsó vendég büntetődo-
bás, és a maroknyi komáromi szurkolótábor is-
mét ünnepel. És miért ne ünnepelne, ha csapata
ilyen szépen menetel, és csak kevesebb leját-
szott mérkőzésének köszönhetően nem áll a ta-
bella élén... 

Pontszerzők: Henderson 23, Allen 18 – Bílik
19, Lowe 17, Stevens 16, Šoška 11, Thompson 10,
Kozlík 9, Kratochvíl 6, Stojanov 1. 

További eredmények: Prievidza – Handlová
92:78, Nitra – Levice 87:81, B. Bystrica – S. N. Ves
(hétfőn játsszák). Inter – szabadnapos volt.

RöPLABDA: Folytatja szenzációs
szereplését a férfiak I. ligájában a komá-
romi VK Spartak. Az egykori bajnokcsa-
patot, Vágújhelyet (N. Mesto n/V.) fogadta
hazai csarnokban, és mintegy bizonyítva
éllovasságának jogosságát, mindkét mér-
kőzésen diadalmaskodott. Ami külön
öröm, hogy a szurkolók is már megtalál-
ták az utat mérkőzéseikre, így remek han-
gulatban zajlottak a találkozók.
VK Spartak – Vágújhely  3:2
(-18, -23, 18, 23, 13)

VK Spartak – Vágújhely 3:0
(19, 21, 15)

• • •

KOSáRLABDA: A férfiak II. ligájában
tovább menetel a komáromi csapat. Du-
naszerdahelyen, a kimagasló teljesítmé-
nyeket nyújtó Uňatinský, figyelemreméltó
32 potot szerzett csapatának. 

DSG Team Dunaszerdahely – High-
landers Komárom 73:87 (13:20, 10:21,
19:22, 31:24)  

Vendég pontszerzők: Uňatinský 32,
Riečičiar 11, Szarvas és Jančo 10-10,
Vörös 9, Toma 8, Béber 7. 

Drámai mérkőzések szerencsés végkimenetellel 

1. Nitra 15 10 5 1259:1193 25
2. Levice 14 10 4 1147:1031 24
3. MBK Rieker 13 11 2 1094:1035 24
4. S. N. Ves 13 8 5 1104:1024 21
5. Inter 14 6 8 1129:1114 20
6. Prievidza 13 6 7 1012:1047 19
7. Svit 15 3 12 1121:1274 18
8. Handlová 13 4 9 1011:1101 17
9. B. Bystrica 12 3 9 1041:1099 15

0905 213 967

A legközelebbi fordulóban, amelyet szombaton,
december 15-én bonyolítanak le, az MBK Rieker
Pozsonyba utazik, ahol az Inter vendégeként pró-
bálja meg igazolni eddigi jó hírnevét.

Két drámai mérkőzésen van túl a komáromi férfi kosárlabda csapat. Ismét bebizonyosodott,
hogy a kiegyensúlyozott honi bajnokságban senki nem mehet biztosra. Szerdán, a sereg-

hajtó besztercebányai rendőrök látogattak Komáromba, és bizony több mint egyenrangú el-
lenfelei voltak a hazai piros-fehéreknek, akik folytatva előző idénybeli szereplésüket, ismét me-
rész terveket szövögetnek. Szombaton, aztán a Magas Tátrába utaztak, ahol a nagyon gazdag
kosárlabda hagyományokkal rendelkező, bár most nem éppen villogó, de azért mindig veszé-
lyes Szvit vendégei voltak. A mérkőzés hasonlóan alakult mint a besztercebányaiak elleni, és
ismét a találkozó utolsó percében dőlt el a két bajnoki pont sorsa a komáromi csapat javára. Ez
a két bajnoki pont lényegesen megerősítette a komáromi csapat dobogón való helyezését, sőt,
az őt megelőző nyitraiak és lévaiak csak több lejátszott mérkőzésüknek köszönhetik jelenték-
telen előnyüket.
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Birkózás

SPORT 2
Labdarúgás

Igen, minden jel arra vall, hogy ez megtör-
ténhet. Az események főszereplője, az Ekel

FC, kis híján hét esztendővel ezelőtt, a bajnoki
tabella magabiztos vezetésének megfejelése-
ként, begyűjtötte a TLSz által kiírt Téli Terem-
labdarúgó-torna győzelmi serlegét is. A baj-
nokságban akkor is veretlenül nyerte az őszi
idényt, hat ponttal megelőzve a hetényi gár-
dát. Most 12 pont az előnye Perbetével szem-
ben. Akkor, a 14 csapatos bajnokság félidejé-
b e n  
52 góllal terhelte meg ellenfelei hálóját, most
61-gyel, mindkét idény őszi fordulóiban egya-
ránt 9-9 gólt kapott. Aztán elindult egy olyan
úton, amely aranybetűkkel íródott be régiónk
labdarúgásának történelmébe. Megismétli az
előző évek nagy menetelését?

A MÚLT

A 2005/2006-os labdarúgó idény őszi fordulói-
nak lebonyolítása után, így festett a Területi Baj-
nokság élvonala:

1. Ekel 13 12 1 0 52:9 37
2. Hetény 13 10 1 2 56:16 31
3. Cs.-aranyos 13 9 1 3 37:16 28

A Területi Labdarúgó Szövetség 2006. január
elején, a Komáromi Városi Sportcsarnokban ren-
dezte meg VII. Téli Teremlabdarúgó-tornájának
döntőjét 10 csapat részvételével, amelyek a de  -
cemberi selejtezők során harcolták ki a részvételi
jogot. Az ekeliek akkor még Machata János edző
vezetése alatt, csoportjukban 3:1 arányú veresé-
get szenvedtek a szomszéd csallóközaranyosi-
aktól, de így is első helyről jutottak tovább cso-

portjukból. Az elődöntőben ádáz csatát vívtak He-
tény ellen, és 0:0-ás végeredmény után „csak”
büntetőrúgásokkal jutottak a torna döntőjébe. Ott
egy ritkán látható drámai mérkőzésen, Fazekas
góljával, 1:0 arányban legyőzték a Labay István
edző vezette gútaiakat, és a zsúfolásig megtelt ko-
máromi csarnokban kitört a népes ekeli szurkoló-
tábor ünneplése.

Azért is idézzük fel az akkori eseményeket, mi-
vel az Ekel FC-t ez a tornagyőzelem is egy olyan
sikersorozat felé indította el, amilyenre régiónkban
addig nem volt példa. Az V. ligába való feljutás
után nemsokára, új edző érkezett a zöld-fehérek-
hez, Grajcár Antal személyében. A klubvezetés-
nek és az edzőnek köszönhetően elindult egy
olyan folyamat, amely a IV. ligás bajnoki címhez
vezetett a 2011/2012-es idényben. A már ismert
okok miatt, a csapat nem nevezett be a Régió-
bajnokságba, és a Területi Bajnokságban kívánt
szerepelni, kizárólag saját nevelésű játékosokkal.
És újra kezdődött a jövő, legalábbis erre utalnak
a statisztikák. Mert nézzük, mit mutat a jelen.

A JELEN

A Területi Bajnokság őszi idényének végered-
ménye:

1. Ekel 15 13 2 0 61:9 41
2. Perbete 15 8 5 2 33:17 29
3. Gúta „B” 15 9 2 4 41:27 29

December 2-án, vasárnap, a naszvadi Vlahy
Jenő Sportközpontban rendezték meg a Területi
Labdarúgó Szövetség idei Téli Teremlabdarúgó-
tornáját. A szövetség, egyfajta rendszert beve-
zetve, a Területi Bajnokság első hat, és a II. osz-

tály két első csapatát hívta meg a tornára. A ver-
senykiírás értelmében, a tavalyi torna-győztes Bá-
torkeszi, az őszi tabellán elfoglalt 8. helyezése
miatt nem kvalifikálta magát a tornára. Nem szok-
ványos helyzet ugyan, hogy a torna-győztesnek
nem adatik meg a címvédés lehetősége még ak-
kor sem, ha az közben nem került magasabb osz-
tályba, de most ezzel nem kívánunk foglalkozni,
ez legyen a klubok és a TLSZ vitaalapja. A lényeg,
hogy a torna rendben lezajlott, a résztvevő csa-
patok játékosai és a nézők elégedetten nyugtáz-
hatták, hogy egy sikeres rendezvényen vannak túl.

Remek teljesítményt nyújtottak régiónk bir-
kózói a Szatmárnémetiben (Satu Mare)

megrendezett nemzetközi kötöttfogású ver-
senyen, amelyet a Polgármesteri Kupáért vív-
tak. A nem kis részvétel mellett megrendezett
versenyre, amelyen hat ország 223 verseny-
zője képviselt 22 birkózó klubot, régiónk
négy klubja is meghívást kapott. A Komá-
romi Spartacus BK-t Dr. Kúr Károly klubelnök
és Csóka Krisztián,  a Madari BK-t Kohút Mi-
lán klubelnök és Kovács László, A Naszvadi
BK-t Gál János, míg a Gútai BK-t Keszeli Gá-
bor vezették.

Csapataink mellett ott volt a Lévai Zoltán ve-
zette magyar kadett válogatott, a román kadett
válogatott, a munkácsi kadett válogatott Ivan Ku-
kuskin vezetésével, a zágrábi Metalax BK, a mol-
dovai diák válogatott, a bolgár, valamint több ro-
mániai csapat is.  Dr. Kúr Károly, a Spartacus BK
elnöke így összegezte csapataink részvételét
ezen a rangos megmérettetésen: „Birkózóink
nem vesztek el a nagyon erős nemzetközi me-
zőnyben. Annak ellenére helytálltak, hogy a kül-
döttségünk tagjainak közel fele, még csak ebben
az évben kezdte látogatni az edzéseket. Ők sem

okoztak ugyan csalódást, de tapasztalatlansá-
gukért most nagy árat kellett fizetniük, viszont a
kellő tanulságot is levonhatták egyben. Mégpedig
azt, hogy nagyon sok munka vár még rájuk a bir-
kózószőnyegen, nagyon sok versenyen kell részt
venniük tapasztalatszerzés és a birkózó tech-
nika elsajátítása céljából. Persze, azt egy szóval
sem állíthatom, hogy hiányzott volna belőlük az
akarat, a lelkesedés, és ez optimizmusra ad okot
jövőjüket illetően. Tapasztaltabb versenyzőink vi-
szont hozták a tőlük joggal elvárható teljesítmé-
nyeket. A 42 kilogrammos súlycsoportban sző-
nyegre lépő Hulman Nikolas a nagyon erős me-
zőnyben, már az első körben összekerült azzal a
moldovai birkózóval, akinek szemmel láthatóan
nem ebben a korosztályban volt a helye. És mi-
vel a moldovai fiú természetesen döntőbe jutott,
Nikolas a vigaszágon folytathatta szereplését.
Nem ingott meg, és valamennyi további ellenfe-
lét legyőzte, bronzérmet szerzett. A madari Papp
Lajos a 85 kilogrammosok versenyében végig
magabiztosan birkózott, a döntőben azonban
szoros küzdelemben alulmaradt. A szintén ma-
dari Sluka István úgyszintén magabiztosan jutott
el a döntőig, de mint ezelőtt már sokszor, most
sem tudta legyőzni a győzni akarásból fakadó, rá

nehezedő nyomást, így, sajnos ellenfelét sem.
Feltétlenül meg kell még említeni a naszvadi Ér-
sek Robit, aki sérüléséből éppen felépülve lépett
szőnyegre, de ennek ellenére, a nagyon erős 85
kilogrammos súlycsoportban pontot érő helye-
zéssel fejezte be a versenyt. Említést érdemel-
nek még a gútai Kürthy ikrek, akik nagyon szép,
pontokat érő fogásokkal és dobásokkal kápráz-
tatták el nemcsak a közönséget, de a bírákat.
Azoknak sokszor gondot is okozott, vajon kinek
adják a pontokat. Végül Márió a második, míg
Krisztián a negyedik helyen fejezték be a ver-
senyt. Mi, a régió csapatainak vezetői örömmel
állapítottuk meg, hogy nem hiába utaztunk el
erre a versenyre, versenyzőink szépen teljesí-
tettek, új tapasztalatokkal lettek gazdagabbak és
tovább öregbítették a Komáromi régió kötöttfo-
gású birkózásának jó hírnevét” – mondta el a ko-
máromi klubelnök.

Eredmények:

2001-es korosztály:
25 kg: 5. Sluka István (Madar)
27 kg: 5. Tóth Dávid (Madar)
32 kg: 2. Kürthy Márió (Gúta)

Zeve Tibor (Nemesócsa) a torna legjobb kapusa

az ekel fc nyerte a területi labdarúgó szövetség téli teremtornáját

A történelem újra megismétli önmagát? 

Hat érem Szatmárnémetiben 
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A csapatokat két négyes csoportba sorolták be,
mindkét csoportban egy-egy másodosztályú kol-
lektívával. És éppen a másodosztály éllovasa
okozta a legkellemesebb meglepetést, hiszen a
nemesócsaiak éppen csak lemaradtak a döntőről,
de a végső harmadik helyük is csak bizonyítja,
hogy a Területi Bajnokságtól vett szerencsétlen
búcsújukat nagyon sok, községet érintő kedve-
zőtlen körülmény is előidézte. A község dolgai
rendeződni látszanak, így a labdarúgók is opti-
mistán tekintenek a jövőbe. Ami a torna-győztes
Ekel FC-t illeti, semmiképpen nem lehet megle-
petésről beszélni. A zöld-fehér klub jubileumot ké-
szül ünnepelni a következő évben. Mi sem ter-
mészetesebb, ismét bajnoki címmel. Az eddigi
80, de főleg az utóbbi nyolc esztendő sikerei te-
kintélyt parancsolnak, és besorolják a klubot régi-
ónk legnagyobbjai közé. 
A csoportmérkőzések eredményei:
„A” csoport 
Ekel – Marcelháza „B” 2:0, Horváth, Erdei
Dulovce – Šrobárová 4:2, Laktiš 2, Holub, Hege-
dűs – Sýkora, Méhes 
Ekel – Šrobárová 0:1, Sýkora
Dulovce – Marcelháza „B” 2:0, Bilko, Holub
Ekel – Dulovce 3:0, Blaho, Ódor, Soldan
Šrobárová – Marcelháza „B” 4:1, Ďuriš D. 2, Gere,
Sýkora – Keszeg

A csoport végeredménye:
1. Ekel 3 2 0 1 5:1 6
2. Dulovce 3 2 0 1 5:1 6
3. Šrobárová 3 2 0 1 5:1 6
4. Marcelháza „B” 3 0 0 3 1:8 0

Mivel nagyon érdekesen, három csapat is azo-

nos pontszámmal és gólaránnyal fejezte be a cso-
portküzdelmeket, az egymás elleni mérkőzések
döntöttek Ekel és Dulovce továbbjutásáról.
„B” csoport 
Perbete – Nemesócsa 1:2, Lakatos M. - Hipp,
Bölcs 
Gúta „B” - Búcs 2:1, Szlatky, Izsák – Mikle
Perbete – Búcs 3:2, Lakatos M., Čerešník O., 
Csicsó – Ropog 2
Gúta „B” - Nemesócsa 1:2, Kádek – Csizmadia 2
Perbete – Gúta „B” 2:0, Lakatos M., Csicsó
Búcs – Nemesócsa 0:2, Molnár, Cseh 

A csoport végeredménye:
1. Nemesócsa 3 3 0 0 6:5 9
2. Perbete 3 2 0 1 6:4 6
3. Gúta „B” 3 1 0 2 3:5 3
4. Búcs 3 0 0 3 3:7 0

A 7.-8. helyért:
Búcs – Marcelháza „B” 2:2, Kovács 2 – Mariko-

vec, Viderman (bünt. 3:4)
Az 5.-6. helyért:
Gúta „B” - Šrobárová 4:1, Szlatky 2, Izsák, 
Ferencz L. - Gere
Elődöntők:
Ekel – Perbete 1:0, Blaho
Nemesócsa – Dulovce 0:1, Holub
A 3.-4. helyért:
Perbete – Nemesócsa 1:1, Čerešník O. - Bölcs
(bünt. 2:3)
Döntő:
Ekel – Dulovce 2:0, Soldan, Blaho

A torna végeredménye: 
1. Ekel 2. Dulovce 3. Nemesócsa 4. Perbete 5.

Gúta „B” 6. Šrobárová 7. Marcelháza „B” 8. Búcs 

Különdíjak:
A torna legjobb kapusa: Zeve Tibor (Nemesócsa)
A torna gólkirálya: Pavol Holub (Dulovce) 4 góllal
A torna legjobb játékosa: Meleg Imre (Ekel FC)

A tornagyőztes Ekel FC csapata

az ekel fc nyerte a területi labdarúgó szövetség téli teremtornáját

A történelem újra megismétli önmagát? 

4. Kürthy Krisztián (Gúta)
5. Keszi Bálint (Naszvad)

47 kg: 3. Kovács Nikolas (Madar)
50 kg: 5. Gál Bence (Naszvad)

1999 – 2000 korosztály: 
42 kg: 
3. Hulman Nikolas (Spartacus)
6. Nagy Arnold (Spartacus)
47 kg: 3. Takács Máté (Naszvad)
53 kg: 2. Sluka István (Madar)

Kadettek: 
50 kg: 7. Rigó Roland (Spartacus)

8. Palas Pavol (Spartacus)
69 kg: 5. Csicsó Zoltán (Madar)
85 kg: 2. Papp Lajos (Madar)

4. Érsek Róbert (Naszvad)
5. Sipka Norbert (Naszvad)

Juniorok:
74 kg: 6. Bári Patrik (Spartacus)

7. Bajcsi Ferenc (Spartacus)

Fotó: Spartacus KB

Hat érem Szatmárnémetiben Régiónk sportküldöttsége
Szatmárnémetiben
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Labdarúgás

A torna kapcsán, de
egyébként is, feltétlenül szót
kell ejteni a két csapat edző-
jéről. A Nagy név több évti-
zede nagyon jól cseng ak-
kor, amikor a komáromi lab-
darúgást említjük. Minden
túlzás nélkül, labdarúgó di-
nasztiáról lehet beszélni, hi-
szen a múlt század negyve-
nes éveiben Nagy Matyi bá-
csi „kezdte a sort”, aki a Ko-
máromi Atlétikai Club (KAC)
kiváló játékosa volt. Később,
tapasztalatait átadva, nagy
odafigyeléssel kísérte fia-
inak, Jenőnek és Mátyásnak

pályafutását. Mindketten re-
mek labdarúgók lettek, bár a
sajnos fiatalon elhunyt Má-
tyás, inkább játékvezetőként
lett híres, a régió egyik leg-
tisztességesebb, legjobb já-
tékvezetőjeként tartották
számon. Jenő labdarúgó pá-
lyája meredekebben ívelt fel-
felé, előbb az I. ligás ifjúsági
csapatban játszott, később,
hosszú évekig a komáromi
csapat meghatározó játé-
kosa lett. A Kerületi Bajnok-
ságtól a II. ligáig játszott min-
den bajnokságban, megélte
a KFC valamennyi örömét

és bánatát, de góllövésben
mindig ott volt a csúcson.
Amikor a KFC-ben befejezte
aktív pályafutását, előbb já-
tékosként, majd edzőként
még megfordult néhány ré-
gióbeli klubnál. Azt már csak
érdekességként említjük,
hogy felesége Marika, osz-
lopos tagja volt az egykori,
Júlia névre hallgató komá-
romi női focicsapatnak. Az-
tán „színre lépett” fiuk Jenő,
de már az egyik unoka is
kergeti a labdát. Ifj. Nagy
Jenő, aki nagyon sok remek
mérkőzést lejátszott lila-fe-
hérben, még mindig aktív já-
tékos, de minden idegszálá-
val az U9 csapat tagjainak
nevelésével is foglalkozik.
Persze, hogy érzékeljük a
történelmi folytonosságot,
említést érdemel az a tény
is, hogy a kilencévesek csa-
patában ott lehet látni az
egykori remek játékos Mol-
nár Ferenc unokáját, és a
komáromi labdarúgás egyik
legnagyobb személyiségé-
nek, Lérant Peternek a fiát
is. Magát az apukát, az olim-
pikont, egykori válogatott
labdarúgót, aki jelenleg a
nyárasdi csapatot erősíti, így
gyakran lehet látni a legki-
sebbek között. A fent említett
nevek már magában garan-

cia arra, hogy a KFC jövője
biztosítva van. Hiszen ki
tudná jobban megmutatni a
srácoknak, hogyan kell a
labdával bánni? Márpedig,
nincs nagyobb erő egy
kezdő labdarúgó számára,
mint amikor felnézhet az
egykori, híres focistákra és
megpróbálja követni azok
pályaívét. 

Az élet persze soha nem
ilyen egyszerű. Azt is el kell
mondani az optimista és
örömteli tények mellett, hogy
a diákcsapatok nem élvez-
nek mindig olyan odafigye-
lést, mint amilyen megilletné
őket. Sajnos, nagyon sok he-
lyen nem tapasztalható, a
már említett, kellő odafigye-
lés. Ennek több oka is van,
de most ezt nem kívánjuk
elemezni. És ekkor jönnek a
szülők, akik helyenként nem
kis áldozatot hozva, hozzá-
járulnak nemcsak gyerme-
keik pályafutásának egyen-
getéséhez, de a klub támo-
gatásához is. Csak a legna-
gyobb elismeréssel lehet
említeni őket, hiszen aktív
részesei a KFC életének
még akkor is, ha neveik nem
szerepelnek a „lapok címol-
dalán”. Köszönet és hála
mindannyiuknak! Csakúgy,
mint azoknak a támogatók-

nak, akiknek ugyan a gyer-
mekei nem fociznak, mégis
fontosnak tartják a tehetsé-
ges sportolók segítését.  

A kissé hosszabbra nyúlt
bevezető után tehát nézzük
a torna történéseit, amelyet
Anton Marek, Komárom Vá-
ros polgármestere nyitott
meg.

Eredmények:
KFC 2004 – KFC 2005 5:0
Verebély – Komárom 2:0
Nagymegyer – KFC 2005 1:0
Verebély – KFC 2004 1:5
Komárom – Nagymegyer 1:0
KFC 2005 – Verebély 0:0
(büntetőkkel 1:0)
KFC 2004 – Komárom 2:0
Nagymegyer – Verebély 3:2
Komárom – KFC 2005 0:1
KFC 2004 – Nagymegyer 2:0 

A torna végeredménye:
1. KFC 2004
2. Nagymegyer 
3. KFC 2005
4. Verebély 
5. Komárom 

A díjakat Tapolcsányi Iván,
a Komáromi Football Club
megbízott elnöke adta át. 

Fotó: Nagy Karin 

Komáromi siker 
a kilencévesek tornáján

A KFC 2004 és 2005-ös korosztályos csapatai edzőikkel, id. és ifj. Nagy Jenővel 

A torna-győztes csapat öröme végtelen 

AKomáromi Városi Sportcsarnokban rendezte meg
hagyományos karácsony előtti tornáját a KFC az

U9 korosztályos csapatok számára, amelyet Dél-Komá-
rom csapata emelt nemzetközi rangra. A tornára bene-
vezett a KFC U8-as csapata is, id. Nagy Jenő edző ve-
zetésével, amely még nem szerepel bajnokságban, a
fiúk tulajdonképpen még csak ismerkednek a labdarú-
gás titkaival, szépségeivel. És hogy ezt az ismerkedést
szívvel-lélekkel hajtják végre, mi sem bizonyítja jobban,
mint a tornán elért dobogós helyezésük. A végső győ-
zelmet az ifj. Nagy Jenő vezette KFC U9 csapata nyerte
nagyon magabiztosan, hiszen valamennyi ellenfelét le-
győzte. 


