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Lapunk legközelebb december 31-én jelenik meg. 

Karácsonyi melléklettel és falinaptár receptekkel

Előre megtervezte
a bűncselekményt

Részletek a 3. oldalon

Abban biztosak vagyunk, hogy a ko-
máromi labdarúgás szurkolói nem

ilyen karácsonyi ajándékot vártak. Ami
már régebben szóbeszéd tárgya volt Ko-
máromban, sajnos, most bekövetkezett.
Ez év december 17-ével lemondott a
KFC vezetősége. Lemondásukat múlt
szerdán írásban adták át a polgármester
titkárságán. Abban részletesen megin-
dokolják, mi is vezetett ehhez a lépés-
ükhöz. Folytatás a 22. oldalon

Az idei évben utoljára
december 13-án ült össze
a komáromi képviselő-tes-
tület, hogy elfogadják a
2013-as év költségvetését,
valamint több általános ér-
vényű rendeletet is meg
kellett tárgyalni. Az ingat-
lanadó és ebadó mértéke
nem változott, azonban a
kommunális hulladék ell-
szállításának költségeit
huszonhét euróra emelték
a képviselők.

Úgy tűnik, megtarthatja 
státuszát a Selye Egyetem
Váratlan fejleményt is hozott a parlament rendkívüli,

oktatásügy állapotáról szóló ülése: Dušan Čaplovič
tárcavezető záró felszólalásában elmondta, hogy mégis
a következő akkreditációra vár a Selye Egyetem státu-
szának megítélésében.

Čaplovič a Híd két képviselőjének, Bastrnák Tibornak és Ér-
sek Árpádnak a javaslataira reagált, akik megpróbálták elérni,
hogy hat év teljesítménye alapján értékeljék az egyetemek
munkáit. Az oktatási miniszter szerint olyan intézkedést foga-
dott el a leminősítés kapcsán, ami lezáratlan, s a következő
akkreditációtól függ.

Egyelőre nem tudni, pontosan mire gondolt ez alatt a tár-
cavezető, a kijelentései azt mutathatják, hogy a kormány
mégsem fut neki a leminősítésre ítélt egyetemek rangja és
megjelölése körüli vitának, az csak 2014-ben lesz aktuális. b

Lemondott 
a KFC vezetősége

Részletek
a 3. oldalon



Agútai önkormányzat legutóbbi
ülésén az ingatlanadó összege

és a szemételhordási illeték is meg-
tárgyalásra került. Az önkormány-
zat nem emelte az alaptarifákat, en-
nek ellenére mégis néhány összeg
változik.

Az ingatlanadó esetében nem történt
változás, azonban egy törvénymódosí-
tásnak köszönhetően az önkormány-
zatnak módosítani kellett. Ez a módo-
sítás a külterületeket érintette, ahol csu-
pán akkor lehet más tarifa, ha az ott
élő lakosok az adófizetők legalább 5
százalékát alkotják – mondta el a rész-
leteket Koczkás Beáta alpolgármester.
Gútán a külterületeken, tanyákon ezt az
arányt sehol nem érik el, így ott is
ugyanolyan összegű ingatlanadót kell
fizetni majd a jövőben, mint a város-
ban. Eddig körülbelül a felét fizették az
ott élők. „Szerintünk sem igazságos ez,
de a törvényben ez van“ – tette hozzá
Koczkás Beáta.

A vállalkozásokat illetően némileg
csökkentek az ingatlanadó tarifák. Ösz-
szességében emelés nem történt, de a
módosítások miatt 8 ezer euróval na-
gyobb bevétel várható a tervezet sze-
rint.

A kutyák után fizetett
adó nem változott. Gú-
tán továbbra is 30 eu-
rót kell fizetni a lakás-
ban tartott ebekért,
családi házaknál 7, kül-
területeken/tanyákon 3,5 euró a díj.

A szemételhordási illetéket nem vál-
toztatta a testület, maradt 17,6 euró,
azonban a kedvezmények listája lett
megkurtítva. A jövőben nem jár ked-
vezmény a gyerekekre. Ugyancsak
megszűnik az 55 évnél idősebb nők és
a 60 évnél idősebb férfiakra járó ked-
vezmény, és egységesen 70 év fölött
kaphatnak kedvezményt az idősebb la-
kosok, ahogy ez az ingatlanadó eseté-
ben is érvényes.

Érvényben maradt viszont a hulla-
dékszelektálásért járó kedvezmény,
amivel akár 50 százalékkal is csök-
kenthető ez az illeték. A lakosok igazo-
lást kapnak a szelektáltan leadott hul-
ladék után, ami az illetékek meghatáro-
zásakor kedvezményeket biztosít. A
mennyiségi hulladék elszállításánál
nem történtek módosítások, csupán né-
hány kerekítés.

A tervek szerint a szemétilletékekből
befolyó összeg nagysága jövőre
184.400 euró lesz, ami 17.200 euróval
magasabb összeg, mint 2012-ben volt.

(b)
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Az ügyészség a Specializált Büntetőbíróságon emelt
vádat J. Milán ellen a gyilkosságokért, gyilkossági kí-
sérletért, illegális fegyverviselésért és magánlaksér-
tésért. A férfi június 26-án délelőtt az áldozatok udva-
rára érkezett, majd lelőtte a családfőt, annak fiát és ve-
jét, valamint súlyos sérüléseket okozott a másik fiának,
és annak feleségének. Ezután a polgármester asszony
házához ment, azért, hogy bevallja, mit tett. A rendőr-
ség itt fogta el.

J. Milán állítólag viselkedésük miatt gyilkolta meg a
család három tagját. Mindhárom áldozat büntetett elő-
életű volt, a városi rendőrként dolgozó J. Milán pedig
a Markíza televízió információi szerint azt mondta, a

család frusztrálta őt, ezért „rendet akart tenni”.
Sajtóinformációk szerint a szakértők az első jelen-

tések szerint beszámíthatatlannak minősítették J. Mi-
lánt, és intézeti elhelyezését szorgalmazták. A szak-
vélemény szerint ugyanis a gyilkos nem tudta felmérni
tettének súlyát, és nem is tudta irányítani tetteit, zavart
és homályos volt az elméje. 

Az ügyben illetékes nyomozó azonban újból kihall-
gatta a szakértőket, és végül kiderült, hogy a gyilkos
a tett elkövetésének idején pontosan tudta, mit tesz, és
előre, részletesen megtervezte a bűncselekményt. Ha
a bíróság bűnösnek találja, 25 évet, vagy életfogytig-
lani börtönbüntetést kaphat. (b)

Előre megtervezte a bűncselekményt

Újraválasztották Berényi Józsefet
az MKP elnökének
Újraválasztották a Magyar Közös-

ség Pártja (MKP) tisztújító kong-
resszusának küldöttei a párt elnöki
posztjára Berényi Józsefet, az MKP
eddigi első emberét.

Az MKP régi-új elnökét 168 szava-
zattal választotta újra a szavazáson
részt vevő 190 kongresszusi küldött.
Berényi Józsefet két éven belül immár
negyedszer erősítették meg a pártel-
nöki funkcióban.

„Ez egy vállalható eredmény, ez óriási
bizalmat jelent és nagyon erős mandá-
tumot ahhoz, hogy az elképzeléseimet
a vezetőséggel együtt átültessük a gya-

korlatba" - véleményezte az MTI-nek új-
raválasztását Berényi József, aki egye-
düli jelöltként indult a párt elnöki poszt-
jára, miután a párt nagykürtösi járási
szervezete által jelölt Csáky Pál nem fo-
gadta el a jelölést.

Berényi József a megválasztását kö-
vetően azt mondta: elsődleges felada-
tának érzi, hogy a pártot felkészítse a
közelgő - 2013 őszén sorra kerülő - me-
gyei, a 2014-ben esedékes európai par-
lamenti, majd helyhatósági és államfő-
választásra. Hozzátette: alapcélkitűzé-
sei közé tartozik, hogy a továbbiakban
is megőrizze és erősítse az MKP gyűj-
tőpárt jellegét.

Berényi a jövőre sorra kerülő megyei
választásokkal összefüggésben az
MKP más pártokkal való esetleges
együttműködéséről azt mondta: a dön-
tés a párt demokratikus jellegéből adó-
dóan az MKP regionális struktúrájának
a kezében van. Hozzátette: úgy érzi,
vannak régiók, ahol a pártnak önállóan
kell indulnia, ott viszont, ahol a ma-
gyarság aránya kisebb, mindenkivel ke-
resni kell az együttműködés lehetősé-
geit.

A kongresszus küldöttei az Orszá-
gos Tanács (OT) elnökének Szigeti
Lászlót, a párt eddigi oktatásügyi alel-
nökét választották meg, akit a poszt
betöltéséről szóló szavazás második
körében sikerült megválasztani.

mti

Elfogadták az adók új mértékét 

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru prenájmu nehnuteľností a hnuteľností vo vlastníctve

Mesta Komárno 
formou obchodnej verejnej súťaže

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo
886/2012, 889/2012 a 882/2012 zo dňa   13. novembra 2012 v sú-

lade s ustanoveniami § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov bol schválený zámer Mesta

Komárno na prenájom nehnuteľností a hnuteľností vo vlastníctve
Mesta Komárno formou obchodnej verejnej súťaže :

1. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 886/2012 bol
schválený zámer prenájmu nehnuteľnosti, formou obchodnej verejnej sú-
ťaže, nebytového priestoru s podlahovou plochou    33 m2 v dome Zi-
chyho paláca  so súp.č. 1044 na p.č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú.
Komárno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 50,- eur/m2/rok,
ktorá je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú  5 rokov, s tým, že
nájomné od uzatvorenia zmluvy o nájme do 31. 12. 2013 sa zníži na 45,-
eur/m2/rok a od 1. 1. 2014 do uplynutia 5 ročnej doby nájmu bude ná-
jomné vo výške sumy navrhnutej víťazom obchodnej verejnej súťaže.

2. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 889/2012 bol
schválený zámer prenájmu nehnuteľnosti, formou obchodnej verejnej sú-
ťaže, nebytového priestoru s podlahovou plochou    38 m2 v dome Zichyho
paláca  so súp.č. 1044 na p.č. 29/1, vedeného na LV 6434 v k.ú. Ko-
márno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 50,- eur/m2/rok, ktorá
je zároveň najnižším podaním, na dobu určitú  5 rokov, s tým, že nájomné
od uzatvorenia zmluvy o nájme do 31. 12. 2013 sa zníži na 45,- eur/m2/rok
a od 1. 1. 2014 do uplynutia 5 ročnej doby nájmu bude nájomné vo vý-
ške sumy navrhnutej víťazom obchodnej verejnej súťaže.

3. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 882/2012 bol
schválený zámer prenájmu  formou obchodnej verejnej súťaže, 135 ks ko-
vových stĺpov verejného osvetlenia v k.ú. Komárno, na dobu určitú 5 ro-
kov, za minimálne nájomné vo výške 120,- eur/stĺp/rok, ktorá je zároveň
najnižším podaním.

Podmienky zámeru prenájmu nehnuteľností a hnuteľností for-
mou obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradných tabu-
liach Mesta Komárno, a na internetovej stránke mesta : www.ko-
marno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o majetkoch, ktoré sú predmetom
obchodnej verejnej súťaže, poskytne Mestský úrad v Komárne, Oddele-
nie správy majetku, na adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, po-
schodie, č. dv. 13C,  tel. č. 035/2851 319, 035/2851 379. 

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

OZNÁMENIE
zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno

priamym predajom 
1. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 895/2012 zo

dňa 13. novembra 2012 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 1, písm. c)
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov bol schválený zámer predaja pozemku priamym predajom,  no-
vovytvorenej parcely registra „C“ č. 2501/4 o výmere 16 m2, ostatná plo-
cha, vytvorenej geometrickým plánom č. 32414013 – 5/12 z parcely reg.
„C“ č. 2501/1 o výmere 3048 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v
k.ú. Komárno, najmenej za cenu vo výške 1 223,00- eur.  

2. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 894/2012 zo
dňa 13. novembra 2012 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 1, písm. c)
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov bol schválený zámer predaja pozemku priamym predajom,  no-
vovytvorenej parcely registra „C“ č. 2501/3 o výmere 16 m2, ostatná plo-
cha, vytvorenej geometrickým plánom č. 32414013 – 5/12 z parcely reg.
„C“ č. 2501/1 o výmere 3048 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v
k.ú. Komárno, najmenej za cenu vo výške 1 223,00- eur.  

Podmienky zámeru predaja nehnuteľnosti priamym predajom sú
zverejnené na úradných tabuliach Mesta Komárno, a na interneto-
vej stránke mesta: www.komarno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je predmetom pri-
ameho predaja poskytne Mestský úrad v Komárne, Oddelenie správy
majetku, na adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, poschodie, č. dv.
13C,  tel. č. 035/2851 319. MUDr. Anton Marek

primátor mesta

Folytatás az 1. oldalról
Az ülés az interpellációkkal kezdő-

dött. Cúth Csaba (HÍD) a volt polikli-
nika épületének sorsa felől érdeklő-
dött. Az ülésen elhangzott, hogy az
épület belsejét sikerült kitisztítani. No-
vák Tamás alpolgármester szerint az
ideális az lenne, ha a város nem
vesztené el a tulajdonjogot, tehát a
bérbeadás merült fel mint lehetsé-
ges alternatíva. A polgármester, An-
ton Marek szerint szállodát vagy
egészségügyi központot tudnának
ebben az épületben elképzelni.

Az előző testületi ülésen egy la-
kossági panaszról is tájékoztatták a
képviselőket. Az Erzsébet-szigeten
élők fordultak a városvezetéshez,
hogy az átmenő forgalom korlátozva
legyen a szigeten. Erre a problémára
ismét visszatértek a városatyák. No-
vák Tamás ezzel kapcsolatban el-
mondta: „A komáromi rendőrség
közlekedésrendészetének vezetőjé-
vel tárgyaltam szóban, aki kijelen-
tette, hogy ehhez a korlátozáshoz
nem tudnak hozzájárulni. Az írásbeli
szakvéleményre még várunk“. 

A továbbiakban Varga Tamás
(HÍD) érdeklődött több témában: Mi-
ért nincs a városi rendőrség sze-
mélygépkocsijain magyar felirat? Mi-
ért vágják ki a Holt-Vágon a fákat?
Tervez-e a város egy hajléktalan me-
legedőt kialakítani? Mi a helyzet a
város parkolórendszerével? 

„A városi rendőrség autójaira ha-
marosan kihelyezik a kétnyelvű fel-
iratokat“ - tájékoztatott a polgármes-
ter.

„A Holt-Vágon a Dunai Ármente-
sítő Vállalattal (Povodie Dunaja) és a
Horgászszövetséggel kezdődtek a
tárgyalások. A város kötelezte a Du-
nai Ármentesítő Vállalatot, hogy az
elöregedett fákat vágják ki. A vízpart
mentén így egy sáv szabadul fel, ez-
által lassan az egész Holt-Vág kö-
rüljárható lesz“- mondta el lapunk-
nak Mayer Tibor, a Holt-Vág projekt
koordinátora.

A melegedővel kapcsolatosan ki-
jelentette Novák Tamás, hogy fel van
a város készülve a nagy fagyokra,
mivel átmenetileg el tudják szállá-
solni a rászorulókat. Januárban a vá-

rosi rendőrség mögötti kitisztított te-
rületen fognak meleg ételt osztani
és a hajléktalan melegedő kialakítá-
sán is dolgoznak.

A parkolótársasággal is folynak a
tárgyalások, mivel a polgármester
szerint nem előnyös a város szá-
mára a megkötött szerződés. A vál-
lalat felvetette azt, hogy mivel a Kos-
suth téren elestek több parkolóhely-
től ezért kiterjesztenék a fizetőpar-
kolókat a lakótömbök közé is. Ebbe
a városvezetés nem ment bele, ezért
a februári testületi ülésre szándé-
kozzák behozni a testület elé a par-
kolási feltételék módosításait.

A következő programpontban a
Comorra Servis Kft. alá tartozó Pa-
noráma szállóról és étteremről esett
szó. Mint ismeretes, egy járulékos
szervezet vállalkozási része nem le-
het veszteséges, törvényből adó-
dóan olyan intézkedéseket kell
hozni, hogy a következő évben már
ne legyen mínuszos. Tehát vagy re-
zervával kell működtetni, vagy be kell
zárni. A Nagy Jenő által beterjesztett
anyagban is ez állt. Nágel Dezső, a
Comorra Servis igazgatója azonban
nem javasolja a bezárást, vélemé-
nye szerint jobb lenne bérbe adni a
komplexumot. Ezután több képviselő
is felszólalt a vitában, azonban dön-
tés mégsem született. Keszegh Béla
(független) cinikusnak nevezte, hogy
a felállított úgynevezett krízis-bizott-
ság csak a testületi ülés előtt egy
nappal tudott összejönni, hogy meg-
oldja a Comorra Servis gondjait. A
polgármester erősnek tartotta a cini-
kus szót, majd a 250 ezres adós-
ságról beszélt. „A 250 ezer eurós
tartozásból 150 ezer euró a Com-
therm Kft. felé van a vállalatnak. Már
tárgyalásokat is folytattam a Com-
therm vezetőségével a tartozás le-
rendezéséről. Szó esett bizonyos tel-
kek megvásárlásáról is, melyeket a
Com-therm venne meg a várostól“ -

mondta a polgármester. Győrfy
László (MKP), a pénzügyi bizottság
elnöke felszólalásában elmondta:
„Arra esküdtünk fel, mi képviselők,
hogy megvédjük a város vagyonát,
nem pedig elherdáljuk, ezért nem tá-
mogatom az eladást. Egy hozzáértő
személyt kell odatenni, mivel a vesz-
teségek fedezésére a városnak
nincs pénze.“ Végül a beterjesztett
anyagot Nagy Jenő levette a napi-
rendről. Annyit azonban a polgár-
mester megígért, hogy határozat nél-
kül is dolgozni fognak az ügyön,
hogy megtalálják a legjobb megol-
dást.

A több mint kétórás vita után fel-
gyorsultak a történések. Több álta-
lános érvényű rendeletet fogadtak el
a városatyák. Az ingatlanadók mér-
tékében csak kisebb kiigazítás tör-
tént, tehát nem lehet emelésről be-
szélni. Az ebadó összege sem vál-
tozott, annyi az újdonság, hogy az
egészségkárosultak (ZŤP) már csak
egy kutyát regisztrálhatnak a ne-
vükre. Ezt azért kellett bevezetni, mi-
vel visszaélések történtek, és volt
olyan egészségkárosult, akinek 4-5
kutya volt a nevén. A következő pont-
ban a kommunális hulladék elszállí-
tásának költségeit (szemétdíj) tár-
gyalták. Az eddigi 18,80 eurós díjat
27 euróra emelték.

Már csak a jövő évi költségvetés
jóváhagyása maradt hátra. A HÍD
frakció, az MKP klub és a független
képviselők kompromisszumot kötöt-
tek a költségvetés elfogadásának
kérdésében, és egyhangúlag meg is
szavazták azt. Annyiban azonban
egyetértettek, hogy a 2013-as évben
biztosan kell majd változtatásokat
eszközölni egyes tételekben. 

Végül az 500 ezer eurós áthidaló
hitelt is elfogadták, amelyet a VÚB
bank folyósít a városnak a 2013-as
évben szükség esetén.

ssy

Ógyalla

Vádat emelt az ügyészség az 51 éves korábbi városi rendőr, J. Milán ellen, aki június 26-án három
embert lőtt le, és két embert sebesített meg Ógyallán. 25 évet, vagy életfogytiglani börtönbünte-

tést kaphat.



52012. december 17. AKTUÁLIS - HIRDETÉS4 DELTAAKTUÁLIS

Komárom

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

aR
ácSonyI füRDőzéS•

S
z u p e R á R o n

Búcs - Dunamocs - Dunaradvány - Zsitvatő 
- Wellness Hotel Patince

Helyreigazítás
A DELTA hetilap 50-es számában (2012. december 10.) Az aranyember
szobrára vár a leleplezett alapzat című cikkünkben tévesen közöltük a
szobrászművész, Gáspár Péter nevét. Az érintettől elnézést kérünk.

A szerkesztőség

Váljék a szeretet ünnepévé az egész élet
Amikor így esztendőről-esztendőre visszatér a

naptárban december 25, az emberek boldog
karácsonyi ünnepeket szoktak kívánni egymás-
nak. Azonban boldog karácsonyunk nem lenne,
ha Isten az angyalok énekén keresztül nem kívánt
volna nekünk boldog karácsonyt. 

„Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus a
Dávid városában”. Ez az angyal-ének zengett a
betlehemi éjszakában az első karácsonykor. És ez
teszi a karácsonyt igazán karácsonnyá a mi szá-
munkra is: úgy találni meg a Gyermeket, ahogyan
a pásztorok és a bölcsek. Megérezni, megsejteni
valamit abból az isteni csodából, amit a „bölcs
lángesze fel nem ér“, amit csak imádni lehet. És

ez a csodálatos örömhír zeng azóta is minden karácsonykor. Ez az öröm-
üzenet biztat bennünket ma is, hogy elmenjünk, megnézzük, meglássuk,
meggyőződjünk Isten szeretetének valóságáról. A pásztorok és a bölcsek
ott Betlehemben megtapasztalták Isten szeretetét. Gondoljuk csak ma vé-
gig, hogyan találták meg Jézust, hogyan lett számukra is kézzelfogható Is-
ten szeretete, hogyan lett szívük kincse a Krisztussal való találkozás, a
gyermek látásának az öröme. Hallgattak az angyali szóra. Elfogadták
igaznak azt, amit az angyalok hirdettek. A karácsonyi örömhírt megértve,
szívünkbe fogadva kell indulni Jézus felé nekünk is. Jézusra kell figyelni
kételkedés nélkül. Merni kell Őbenne bízni és remélni. A pásztorok, bölcsek
elindultak. Ha akkor nem indulnak el Betlehem felé, talán már sohasem ta-
lálták volna meg Jézust. Ha meg nem mozdulnak, nem látták volna együtt
a kedves családot, a boldog szülőket, a megígért Fiút, a csodálatos gyer-

meket. Nem tétováztak sokáig, hanem elindultak. És én azt hiszem, nekik
sem volt könnyű az elindulás. De elindultak. Mert karácsony a döntések
ideje. Csak az találja meg Jézust, aki ki mer lépni megszokott élethelyze-
téből, aki elindul Jézus felé, aki meg akarja Őt találni. Akik elindultak, meg-
tapasztalták a nagy örömöt, amit az angyal hirdetett. Olyan örömüzenet ez
kedves testvéreim, amely átjárja az egész világot, és a mi népünk szívét
keresi. Benne van Isten szeretetének a melege. És Isten azt akarja, hogy
megértsük a karácsonyi örömüzenet lényegét. Hogy megszületett Betle-
hemben az Úr Jézus Krisztus, a Megváltó. Ám szívünkben most is kéri a
helyet. A szívünk ajtaja előtt áll és bebocsátásra vár. Hadd váljék jászol-
bölcsővé a szív. Hadd legyen benne az Üdvözítő. Ma ez a legdrágább
örömhír: született néktek ma a Megtartó. Aki ezt az örömhírt a szívébe
zárja, annak örök öröme lesz. Annak örömét nem veheti el senki és
semmi. Karácsony ünnepén Jézusnak, a megszületett Megváltónak örü-
lünk. Örülhetünk, mert van megváltónk. Jézussal való találkozás a kará-
csony igazi tartalma, a drága ünnepnek igazi értéke. Ám ne csak egy vagy
két napra korlátozódjék a karácsony! Váljék a szeretet ünnepévé az egész
élet! Hiszen arra a boldogságra, amit ilyenkor kívánni szoktunk, éppen a hét-
köznapok világában van a legnagyobb szükségük az embereknek! Ez az
az út, amelyen ha most elindulunk, azért lesz nagyon boldog karácsonyunk,
mert nem múlik el az ünnepnapokkal! - Isten ilyen boldog karácsonyt kíván
nekünk! Őt keressük mi is, mert csak Ő általa költözik igazi romolhatatlan
békesség, remény és öröm a mi házunkba, a mi szívünkbe is.

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békes-
ség, és az emberekhez jóakarat".

Tanító Viktória,
ekeli református lelkész

Karácsonyvárásunk 2012-ben
Közeledik a karácsony, a Föld népeinek legis-

mertebb ünnepe, eseménye. A szeretet erejé-
nek minden korban megvan az üzenete, amely az
örök érvényű erkölcsi értékekre nyitott embert meg-
érinti. Az ünnep közeledtével régi karácsonyok jut-
nak eszembe. El-elkalandoznak gondolataim nagy-
apám mesélte karácsonyokra és arra, milyen volt
az ő idejükben. Szegény, és mégis gazdagon teli
érzéssel a szeretet világába röpíti emlékeimet. 

Ma összehasonlíthatatlanul komfortosabb vi-
lágban élünk. Kevesebb családot fenyeget a kínzó
szegénység, de az emberek sok esetben mégis
boldogtalanabbak és kiszolgáltatottabbak. Ennek

okai összetettek, sokan sokfélén magyarázzák. Ez az életérzés nem ve-
zethető vissza kizárólag anyagi természetű okokra, hiszen a módos em-
ber is szorong, akár a szegény.

Az idei gondolatoknál elsősorban az emberek lelkiállapotára kell odafi-
gyelnünk, akik elveszítették értékes látásukat, sőt egyesek a reményüket
is.  Ha néhányat megkérdezünk, akkor azt felelik, karácsony minek is van?
Nekem ebből semmi hasznom nincsen. 

Nekünk, értelmiségieknek, ahogy régen mondták, az „írástudó ember-
nek" lenne a feladatunk, hogy mostani és egykori felnevelő közössé-
günknek biztonságot és boldogságot jelentő értékrendet adjunk.

2012. 12. 21. A maja naptár 13.0.0.0.0. napja.
Egyes rémhírterjesztők a világ végének írják ezt a napot. Pedig a nap-

tár csak egy új téli fordulóhoz érkezett, amit röviden a vaskor végének és az
aranykor kezdetének nevezhetnénk el. Semmi különös nem történik majd
a világban, aminek nem kéne megtörténnie. Minden kor több száz éves
kezdete a múlt és jelen együttélését is jelenti. Ez a holocén korunk 12012.

éve. Az utolsó jégkorszakot követő idő, amely kb. 13 ezer évvel ezelőtt fe-
jeződött be az utolsó nagy kataklizmát követően, amikor az emberiség lét-
száma 10 ezer körülire csökkent. Ez újból és újból bekövetkezhet, de senki
sem tudja, mikor jön el, és ezzel sem lesz a világnak vége. Hisz az em-
beriség története a karácsonyok, az újjászületések története is egyben.

Erre a legszebb példa az egyik amerikai rendőr, aki meglátott az idén,
2012-ben egy mezítlábas hajléktalan koldust, és zoknit és csizmát vett
neki. Ezt megörökítették az egyik mobiltelefonnal, és így a rendőr ország
és világ előtt nagy kitüntetésben részesült.

E példa emlékeztet bennünket arra, hogy tudjunk jót cselekedni nem fe-
ledvén, hogy nem a drága, csillogó, nehezen megszerezhető dolgok, ha-
nem a személyes apró figyelmességek vésődnek az ajándékozott és
ajándékozó szívébe egyaránt. Az apró, szívet melengető pillanatok.
A hit évében II. János Pál pápa szavai adjanak nekünk erőt, ahogy
írta:

,,A karácsony misztériumában van az emberiség ereje.
Az az erő, amely kiárad mindarra, ami emberi.

Ne nehezítsétek meg ezt a kiáradást!
Ne romboljátok le!

Mindaz, ami igazán ember, ebből az erőből növekszik.
nélküle elvész, tönkremegy!"

Mit is kívánhatnék erre a karácsonyra?
Szüless meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus, teremts bennünk

új életet, szüless meg bennünk Krisztus! A szeretet ragyogja be minden-
kinek hajlékát, minden jóakaratú ember jusson el  a szeretet küldetésének
betöltésére.

Minden kedves olvasónak áldott, boldog karácsonyt!
Mgr. Horváth Róbert Ph.D.h.c., 

Izsa plébánosa

Ételosztás kicsit másképp
Vállalkozók és ma-

gánszemélyek
egy csoportja kará-
csony közeledtével
összefogott, hogy a
hajléktalanoknak is
szebbé tegyék a ka-
rácsonyt. Az ötlet-
gazda, Kollár Zoltán
szervezte meg a II. la-
kótelepen, a bauring
üzlet udvarában a
meleg ételosztást,
amelyből a hontalan
emberek is kiveszik a
részüket.

A hajléktalanok szá-
mára már hosszú évek
óta osztanak meleg
ételt karácsonykor,
azonban az idén más
köntöst kap az ételosz-
tás. „Úgy gondoltuk,
hogy nem mi fogunk
főzni a rászarulóknak,
hanem bebiztosítjuk ne-
kik az össszes alap-
anyagot és a helyszínt,
ahol saját maguknak
kell elkészíteni a meleg
ételt“ – nyilatkozta la-
punknak Kollár Zoltán.
Az ételosztásra decem-

ber 22-én és 23-án dél-
előtt kerül sor. Első nap
lábszárból gulyást fog-
nak készíteni, másnap
pedig székelykáposztát.
Marsalík Imre, Balog
István, Szeder József
és Lévai Attila fogják
irányítani a munkálato-
kat. Természetesen az
ételosztás mellett me-
leg ruhákat is kapnak a
rászorulók, amit a hely-
színen vehetnek át.

A kezdeményezés
mellé sokan álltak, így
a komáromi ARKA a.s.
adja a tányérokat és a

poharakat, Boldi –
Ryšavý Baltazár segít
a rend fenntartásában
valamint a fát szállítja,
az F+K pékség bizto-
sítja a pékárut, H+H
Hájas a savanyúká-
posztát, Thomas a
zöldségeket, valamint
több magánszemély,
mint Barthalos István,
Keszegh Béla, Kollár
Zoltán, Kovács Dávid,
Pintér József, Szayka
Róbert és Varga Ta-
más is részt vállaltak e
nemes feladatban.

szénássy

Német nyugdíjasok 
árasztják el az otthonokat
Egyre több német nyugdíjas

költözik át a szlovákiai idősek
otthonába, spórolási célokból. Az
elmúlt öt évben megkétszerező-
dött azon németek száma, akik az
alacsonyabb árak miatt külföldön
élik le utolsó éveiket. A probléma
az egész régiót érinti.

Az elmúlt években az összes kör-
nyező országban emelkedett az ott-
honokba vonuló németországi nyug-
díjasok száma. Magyarországon öt év
alatt 4261-ről 7146-ra, Csehország-
ban mintegy ezer fővel, 3109-re nőtt a
németországi ápoltak száma. Szlová-
kia nem számított célországnak, 2007-
ben még csak 307 német állampol-
gárt tartottak nyilván az otthonokban,
mára ez a szám 615-re emelkedett.

A jelenség oka az anyagiakban
rejlik: egy átlagos németországi pan-
zióban 3400 euróba kerül a havi el-
látás, az állam ennek csak a töredé-
két téríti meg. Szlovákiában már havi
ezer euróból is meg lehet kapni
ugyanazt a szolgáltatást.

A felmérésben több más példa
mellett kitérnek az újonnan megnyi-
tott csallóközaranyosi szociális léte-
sítményre is, melyben két nyugati
ápolt is van: egy 88 éves bajor és egy
77 éves bécsi asszony. Hétszáz eu-
rót fizetnek havonta az ellátásért, az
intézmény álláspontja szerint úgy ke-
zelik őket, mint más betegeket. b

Új gyógyszertár nyílt

Akomáromi Forlife n.o. általá-
nos kórház új lakossági

gyógyszertárral gazdagodott  -
adta hírül Bc. Marta Csergeová, a
komáromi kórházat üzemeltető
Agel cég szóvivője. 

A beruházás és a felújítás összege
több mint 30.000 euróba került. A
gyógyszertár bevételét a kórház fej-
lesztésére kívánják fordítani.  „Arra
szeretnénk felhívni a vásárlóink fi-
gyelmét, hogy a nálunk megvett ké-
szítmények árával a kórházat támo-

gatják” - mondta Mgr. Viktor Dudáš,
a kórházat működtető Forlife non-
profit szervezet igazgatója. A jövő-
ben nemcsak a megszokott szolgál-
tatásokat, hanem bőrgyógyászati ta-
nácsadást is bevezetnének.

Nyitva tartása hétfőtől péntekig
7.30-16.00 óráig, hétvégén és ün-
nepnapokon az aktuális szolgálatot
végző lista szerint. A gyógyszertár-
ban dolgozó gyógyszerészek szlo-
vákul, magyarul és angolul is be-
szélnek, így a nyelvi probléma sem
lehet akadály. -ga-
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Nagymegyer

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
HIRDetéSfelvétel 
Hétfőtől péntekIg.

0911 822 501
NON-STOP

Város
2 €

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

Napjainkban, amikor sajnos egyre
több negatív hírt hallani a nagyvilág-

ból, még nagyobb jelentőséggel bír, ha
két szomszédos ország politikai és gaz-
dasági képviselői pozitív, a jószomszédi
viszonyokat ápoló és építő jellegű talál-
kozón erősítik meg együttműködési
szándékukat.

Egy ilyen célú, baráti hangulatban zajló
magyar-szlovák gazdasági fórumra került sor
Budapesten, melyen Orbán Viktor magyar és
Róbert Fico szlovák miniszterelnökök ki-
hangsúlyozták a két ország szoros gazda-
sági együttműködésének a fontosságát, va-
lamint felvetették  két kormány rendszeres ta-

lálkozójának a célszerűségét is. Matolcsy
György és Tomáš Malatinský gazdasági mi-
niszterek értékelték a két ország gazdasági
helyzetét, jövőbeni kilátásait az Európai
Unión belül. Orbán Viktor pozitív példaként
említette Szlovákia gazdasági fejlődését. 

A fórum gazdasági keretén belül megszü-
letett egy írásos megállapodás egy közös
magyar-szlovák kereskedelmi kamara létre-
hozására. Ezen a fontos találkozón részt vett
a komáromi székhelyű mérnöki-építő és in-
gatlanközvetítő társaság, az Investconsult
Kft. is, aktív részvételével képviselve a Szlo-
vák ingatlanértékesítők nemzeti szövetsé-
gesét (NARKS) is.”

-d-

Nemzetközi gazdasági 
és kereskedelmi fórum Budapesten

Kedvező áron 
6-kamrás német profil

Javítást is vállalunk

akció:

Műanyag ablakok 
és bejárati ajtók

Ingyenes reluxák, 
szúnyoghálók, ki- és beszerelés 

komplett helyreállítással.

ál
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ó 
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!

Ezenkívül megrendelhetők:
redőnyök, reluxák, harmonikaajtók, 
szúnyoghálók, markízák.

Tel.: 0905 216 340

Anagymegyeri Ther-
mal Corvinus hévíz-

fürdő utóbbi években
történt folyamatos fej-
lesztésének újabb gyü-
mölcsét ízlelgethetik a
látogatók. 

A létesítmény fogadó-
csarnokában ugyanis
december 7-én adták át
azt a három üzlethelyisé-
get és borozót, összesen
112 négyzetméteren,
mely küllemében a fürdő
nevéhez szorosan kap-
csolódva Mátyás király
korát igyekszik meg-
idézni. A Budapesten élő
fiatal nagymegyeri Ma-
gyarics Tibor képzőmű-
vész, akinek a rene-
szánsz szellemet idéző
munkái már korábban is
gazdagították a termál-
fürdő falait, mostani alko-
tásáról a következőkép-

pen vall: „Az egész épü-
letegyüttes a középkorra
emlékeztet. A festmények
a falakon is azt a célt szol-
gálják, hogy közelebb
hozzák azt az időszakot
a látogatókhoz. Az üzle-
teknek is megvan a maga
jellemző külleme, kis ab-
lakokkal, és természete-
sen nem hiányozhatnak a
tornyok sem. A komplexu-
mot pedig egy várfal zárja
körbe. A borozó egy zöld

udvarra emlékeztet, szob-
rokkal, és kizárólag ter-
mészetes anyagokból ké-
szült”.  A középkori erő-
dítmény része egy kisebb
galéria is, ahol jelenleg
egy fotókiállítás képein
keresztül tekinthető meg
az önkormányzati tulaj-
donban lévő Thermal
Corvinus fejlődése, fej-
lesztése.

Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Abiztonságos közlekedés fontos-
ságára hívta fel a figyelmet az a

megelőzési akció, melyet a helyi MŠK
VM Tekergők kerékpárklub, a nagy-
megyeri városi és állami rendőrség
munkatársai, valamint a dunaszerda-
helyi járási közlekedési rendészet kö-
zösen szervezett meg.

A kivilágítatlan bicikliseket a város két
pontján is ellenőrizték. Az eseményről a
kerékpárklub tagja, Magyarics Norbert
számolt be: „Az akció célja az volt, hogy
felhívjuk a kerékpárosok figyelmét a biz-
tonságos közlekedésre korlátozott látási
viszonyok között, ezért közlekedés-biz-
tonsági szempontból a kerekezőnek na-
gyon fontos látni és láthatónak lenni. A
kerékpárklubunk jóvoltából a hiányosan
felszerelt biciklik tulajdonosai első és
hátsó lámpákat, illetve fényvisszaverő
mellényeket kaptak. A rendőrök jóvoltá-
ból a szabálysértők csak figyelmezte-
tésben részesültek, a büntetés helyett
pedig tájékoztató lapot kaptak a bizton-
ságos közlekedésről. A délután fél négy-
től este hatig tartó akció alatt 84 pár lám-
pát és 63 láthatósági kelléket osztottunk

ki. A biztonságosabb közlekedés érde-
kében a jövőben is számíthatnak a ke-
rékpárosok hasonló akciókra, és nem
biztos, hogy a rend őrei a következőkben
is elnézőek lesznek. A november 30-án
lezajlott közlekedésbiztonsági akción ott

volt a városi rendőrség parancsnoka,
Herdics Zoltán is, aki ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy a megelőzésen van a
hangsúly, nem pedig a büntetésen. Ezt a
kerékpárklub jelenlévő elnöke, Varga Al-
bin is így látta.

Kozo
(fotó: a Tekergők archívumából)

Középkori várfalak a termálfürdőben

Látni és láthatónak lenniShakespeare 
és a Budapest Bár
Remekül sikerült a GIMISz Diákszín-

pad Shakespeare-bemutatója! A ko-
máromi Selye János Gimnázium végzős
diákjai Csengel Mónika dramaturg ren-
dezésében a Lóvátett lovagok című ze-
nés vígjátékot adták elő a városi műve-
lődési központ színpadán. Volt szerelem,
romantika, elcserélt levelek, viszonzott
érzelmek. Valamennyien nagy beleélés-
sel játszották szerepüket. A kamasz tár-
sulat láthatóan élvezte a játékot.  

A történet szerint Navarra hercege és há-
rom barátja esküt tesznek, hogy három évig
csak a tanulásnak szentelik életüket és min-
den földi hívságtól távol tartják magukat. Fő-
leg, ha azok nők képében jelentkeznek. Fo-
gadalmukat azonban nem sokáig sikerül
megtartaniuk, mert megjelenik a francia ki-
rálylány kíséretével, közte három bájos ud-
varhölggyel. A fiúk mindenféle eszközökkel
megpróbálják leplezni egymás előtt, hogy
szerelmesek, persze nem sokáig. Szereplő-
ket és alkotókat faggattunk. – Szeretem a
francia királylány szerepét – mondta Gyepes
Bianka. – Rajongok a Budapest Bár zene-
karért, kedvelem Shakespeare műveit. A da-
lok nagyon feldobják az előadást – tette
hozzá a diáklány. Navarra hercegeként Tabi
Balázst láthatta a közönség. – Ez az első
szerepem színpadon. Jól éreztem magam a
próbákon, örülök, hogy elvállaltam – vallotta
be a diák. – Nagy szabadságot és teret ad a
karakterem – avatott be a Bohócot játszó
Szurcsík Ádám, majd így folytatta: – Lénye-
gében bármit csinálhatok a színpadon, ami
jólesik, mert sok minden belefér a megfor-
mált karakter jellemébe – tudatta a diák-
színjátszó. – A fiúk 80 százaléka először
énekelt színpadon – vallotta be Ölvecky And-
rás zenei vezető, a rendező asszisztense. –
Ahhoz képest most már eléggé magas szin-
tet ütnek meg. Büszke vagyok mindenkire,
mert igyekeztek a maximumot nyújtani – ma-
gyarázta a zeneszerző, előadóművész. – A
Lóvátett lovagok akkor lett szívügyem, ami-
kor évekkel ezelőtt láttam a belőle készült re-
vüfilmet Kenneth Branagh rendezésében –
árulta el Csengel Mónika rendező. – Bra-
nagh a 30-as évekbe helyezte a cselek-

ményt, és swingekkel tette még csillogóbbá
az egyébként sem lapos történetet. Mi a
swingek helyett a magyar zeneirodalom
olyan gyöngyszemeit válogattuk az elő-
adásba, melyek feledésbe merülnének, ha
nem lenne a Budapest Bár. Hangulatilag si-
került a vígjátékot erősíteni ezekkel a dalok-
kal – nyilatkozta a dramaturg-rendező; hoz-
zátéve, az előadás a játékról, a szerelemről
és a hűségről szól, nagy slágerekkel.

Bárány János
Fotó: Egri Máté

Szurcsík Ádám 
alakítja a Bohócot

Gyepes Bianka
Tabi Balázzsal.
A herceg és a
királylány

Két harmadik helyet is el-
hoztak Nagyszombat-

ból a Hidaskürti Magán-
szakközépiskola nagyme-
gyeri kihelyezett részlegé-
nek tanulói a Nagyszombati
Önkormányzati Kerület el-
nökének vándorserlegéért
kiírt szakmai versenyről,
melyen három számban
(Coctail Cup, Monin Cup és
Hubert Cup) mérték össze
tudásukat a koktélkészítést
tanuló diákok.

A pink grapefruit, lime, mandulaszirup és energiaitalból kevert
Vibe Alive nevű alkoholmentes koktéljával Kalužík Adrián végül har-
madik lett, míg Péntek István a Hubert Cup kategóriában tudott a do-
bogóra kapaszkodni. Ez utóbbi versenyszámban a pezsgőt a poha-
rakba leggyorsabban és legpontosabban kitöltő mixereket díjazták. 

„A tanulókkal Gaál Roland pedagógus kezdett el foglalkozni, aki
úgy döntött, elfogadja a meghívást és diákjaival részt vesz a verse-
nyen. A zsűritagok között a szakma legsikeresebb egyéniségei fog-
laltak helyet, mint Jozef Roth, Dušan Szabo, Imrich Macúch és Zol-
tán Vincze. Az első sikerek arra buzdítják tanulóinkat, hogy további
megmérettetéseken is részt vegyenek. Már most nagy lelkesedéssel
készülnek a januárban Pozsonyban sorra kerülő Danubius Gastro
nemzetközi versenyre” – mondta a koktélkészítő tanulóira méltán
büszke nagymegyeri iskolaigazgató, Berényi Renáta.

Kovács Zoltán (fotó: az iskola archívumából)

Jól kevertek

Mikor? 2013. január 7.-18., 2013. ja-
nuár 21. - február 1., 2013. február 4. -
február 15., 2013. február 18. - március
1., 2013. március 4. - március 15., 2013.
március 18. - március 28.
Egy-egy tanfolyamon 5 fő vehet részt.
Hánykor? 14:00 - 16:00
Hol? Az Eötvös utcai központi könyvtár
zenei részlegén

A tanfolyam INGYENES, egyetlen 
feltétele a könyvtári tagság.
Bővebb információ: 
Mgr. A. Littvová, igazgató
Telefon: 035/7725-966
sekretariat.kniznicakn@mail.t-com.sk

FELHíVÁS
A komáromi Szinnyei József Könyvtár tisztelettel
hív minden érdeklődőt időseknek szervezett szá-
mítógépes tanfolyamára, amelyen a számítógép-
használat és az internetezés alapjait sajátíthatják el.
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Marcelháza

Izsa

... 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

Ekel

Kolozsnéma

Az Őszirózsa Nyugdí-
jasklub és Búcs Köz-

ség Önkormányzata közös
szervezésében került sor
az Esterházy János
Könyvtár névtáblájának
felavatási ünnepségére.

A rendezvény az Ester-
házy parkban a komáromi
Gaudium vegyeskar éneké-
vel vette kezdetét, majd Ké-
tyi Anna, kultúrfelelős kö-
szöntötte a megjelenteket,
köztük Hetényi Józsefet, a
Celldömölkön élő helytörté-
nészt – Esterházy János volt
gulági cellatársát. 

Ezt követte a Sidó Szil-
veszter és Vass László által
faragott névtábla felavatása
és koszorúzása. A névtábla
elkészíttetését a Bethlen Gá-
bor Alap támogatta. Az ün-
nepség a községi hivatal
dísztermében folytatódott. A
Gaudium vegyeskar meg-
nyitó fellépése után Pelle Ist-
ván pedagógus méltatta Es-

terházy János életútját, mun-
kásságát.

Majd Kétyi Anna részletet
olvasott fel abból a levélből,
amelyet lánya, Esterházy-
Malfatti Alice írt a névtábla
felavatása alkalmából, majd
Hetényi József szólt a szent -

életű grófról, akit börtöntár-
sai úgy jellemeztek, hogy ő a
„Magyarok szenvedő Krisz-
tusa”. Felkérte a ma ifjúsá-
gát, őrizzék Esterházy János
emlékét, aki szenvedést és a
halált is vállaló mártír tanú-
ságot tett magyar nemzete
iránti hűségéről, a népek kö-
zötti béke iránti vágyáról és
Istenbe vetett bizalmáról.

Az ünnepi műsorban is-
mét a komáromi Gaudium
vegyeskar lépett fel, majd ezt
követte az emlékplakettek át-
adása. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

A műsort a Csemadok mellett működő Gyöngyösbokréta
éneklőcsoport előadása nyitotta meg, akik a „Messze a nagy
erdő” c. dalt éneklték Kurucz Zsanett és Kurucz Lajos szó-
lóénekével. Az ünnepi megnyitót Izsák Elvira, a Csemadok
elnöke tartotta. Lehár Ferenc életéről és munkásságáról
Tóth Kurucz János tartott előadást a jelenlévőknek. Az elő-
adás közben részletek hangzottak el Lehár csodálatos mű-
veiből Balogh Rózsa ének és Prágay Marianna zongora
közreműködésével és közben megismerhették, mily nehéz is
volt annak a sorsa, kinek a lelkében szinte csak muzsika
szólt. Miriák Ferenc

Zakar Vince felvétele

ACsemadok helyi szer-
vezete, a Kossányi Jó-

zsef Alapiskola és Óvoda,
az önkormányzat és a falu
magyar szervezeteinek
rendezésében került sor a
Szentpéter első írásos
emlékének 680. évforduló-
jának tiszteletére megren-
dezett ünnepségre.

A rendezvény a reformá-
tus templomban ünnepi is-
tentisztelettel kezdődött,
amelyen a falu szülöttei, Kiss
Pálné, szül. Tóth Ilona lel-
késznő és Pintér Zoltán ka-
tolikus esperes-plébános há-
laadó szavakkal méltatták az
ünnepi alkalmat. Igét hirde-
tett Bernáthné Holop Krisz-

tina református lelkésznő. Az
igehirdetés végén megko-
szorúzták a református temp-
lomban található emléktáb-
lát, amelyet a kitelepített csa-
ládok és az I. világháború-
ban elesett hősök tiszteletére
helyeztek el.

Az ünnepi műsorra a kul-
túrházban került sor. Ady
Endre: „Hazamegyek a fa-
lumba“ című versét Szabó
Csilla előadóművész, ren-
dező szavalta el, majd Szabó
Gabriella, a Csemadok el-
nöke köszöntötte a zsúfolásig
megtelt kultúrház résztvevőit.
Ezt követte Dóczé Bálint Jo-
natán, aki „Mesél a múlt” cím-
mel bemutatta a község rövid
történetét. A képekkel is il-

lusztrált összeállítás után ke-
rült sor a kultúrműsorra,
amelyben fellépett Bitter Já-
nos harmonikájával, a kisúj-
falusi Napsugár csoport Sza-
bóné Nagy Mária vezetésé-
vel, Sárközi Imre, a perbetei
néptánccsoport Jakabné Zsi-
dek Katalin vezetésével, Ko-
vács Noémi és a szentpéteri
hagyományőrző csoportok,
tehetségek, óvodások.

A Csemadok elnöknője kö-
szönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik támogatásuk-
kal, szereplésükkel hozzájá-
rultak az ünnepség színvo-
nalának emeléséhez.

Miriák Ferenc
A szerző és 

Mészáros János felvétele

Lehár Ferenc élete zenével Felavatták az Esterházy János
Könyvtár névtábláját
Búcs

Szentpéter

Szülőföldem, szeretlek

Advent első hétvégéjén
a katolikus templom-

ban adott adventi hang-
versenyt a Badacsonyto-
maji Nők a Balatonért
Egyesület énekkara Krisz-
tin N. Lászlóné, kórusve-
zető vezetésével.

„A Nők a Balatonért Egye-
sület 15 éve alakult, azzal a
céllal, hogy segítse a Bala-
ton természeti értékeit meg-
védeni. Mikor fennállásunk
10. évfordulóját ünnepeltük,
akkor énekeltünk először.
Aztán úgy megkedveltük a
dalolást, hogy folytattuk to-
vább. Tehát a kórusunk 5
éve létezik. Tagjai között
vannak pedagógusok, hiva-
tali dolgozók, kereskedők,

egyéni vállalkozók. A mar-
celházi szereplés segítője és
támogatója Varga Ervin pol-
gármester úr és felesége.
Talán ezzel a szerepléssel
még szorosabbra fűzhetjük
a két település kapcsolatát.
A bemutatkozásunkra na-
gyon sokan eljöttek, tele volt

a templom. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a mar-
celháziaknak a szíves fo-
gadtatást. Hisz „a barátság
varázslatos titkokat rejt, ha
van erőnk megőrizni” –
mondta a kórus vezetője.

(miriák)
Vörös Éva felvétele

AFelvidék 48 tele-
pülését jutalmaz-

ták meg és ismerték
el tízéves magyarság-
megtartó munkájáért,
mivel a 2011-es évi
népszámlálási adatok
szerint nőtt a magya-
rok száma. A díjhoz Németh Zsolt külügyi államtitkár és
Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke gratulált.

Az ünnepségre december 7-én Budapesten az Ország-
ház Delegációs termében került sor a Rákóczi Szövetség és
A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány szervezésé-
ben. Németh Zsolt külügyi államtitkár köszöntőjében kie-
melte, a magyar-szlovák kapcsolatok két vágányán mintha
megindult volna a forgalom, s van infrastruktúra-fejlesztés,
mintegy 20 határátkelőhely létesítése és fejlesztése szere-
pel a napirenden. Kifejtette: a magyar-szlovák kapcsolatok
hangsúlyos érintettjeinek, azaz a határ menti polgármeste-
reknek egy érdekérvényesítési stratégiával kell rendelkez-
niük arra, hogy hogyan lehet a jelenlegi helyzetet a legjob-
ban kihasználni. Leszögezte, hogy ezen polgármestereknek
nagy hatása van arra, hogy végső soron hogyan alakul
majd a magyar-szlovák kapcsolatrendszer.

A magyarság szempontjából a népszámlálás országos
adatai meglehetősen elszomorítóak lettek. Tíz év alatt 8,5 %-
ra csökkent a Szlovákiában élő magyarok aránya, ami mint -
egy 62 ezer fős csökkenést jelent. Ugyanakkor kimutatható,
hogy 48 településen növekedett a magyarok számaránya a
2001-es adatokhoz képest. Ezekre az eredményekre hívta fel
a figyelmet a Rákóczi Szövetség, s ünnepélyes keretek kö-
zött jutalmazta meg a települések képviselőit. A komáromi já-
rásból Kolozsnéma község képviselői is átvehették a dísz-
oklevelet és a Szent Koronát ábrázoló képet. -mir-

ARákóczi Szö-
vetség per-

betei helyi szer-
vezete ismét
megrendezte a
Rákóczi-napot.
Az idei program-
ban pályázatot
hirdettek „Kin-
cset őrzünk”
címmel, amely-
ben a benevezett
csapatok a helyi,
illetve régióbeli
épített, ill. termé-
szeti örökséget,
vagy híres sze-
mélyiségek élet-
útját dolgozták
fel.

Badacsonytomaji énekkar 
adventi hangversenye

Rákóczi-nap Perbetén

Az idei találkozón öt csa-
pat mutatta be munkáját az
Orosz Dániel, Belán Ernő,
Kovács Csomor Endre peda-
gógus és Sukola Róbert al-
kotta zsűri előtt. Elsőként az
ógyallai Feszty Árpád Alap-
iskola és Óvoda csapata –
Mácsik Simóna, Deme Szi-
lárd, Csicsó Aranka és Bús
Gergely – mutatta be mun-
káját „Konkoly-Thege Miklós
élete, munkássága és az
Ógyallai Csillagvizsgáló tör-
ténete címmel. Felkészítő
pedagógusuk Pallér Péter
volt. A perbetei csapat –
Lacza Réka, Vígh Balázs – a
község templomait mutatták
be a 18.-19. századból. Fel-
készítő pedagógus Szabó
Edit, iskolaigazgató. A búcsi

Katona Mihály Alapiskola
csapata – Bircsák Krisztián,
Henzel Dániel, Remes Sán-
dor Mátyás – a község ter-
mészeti kincseit mutatta be,
Győző Andrea iskolaigaz-
gató felkészítésével. A ma-
dari Édes Gergely Alapis-
kola két csapattal képviselte
az iskolát. Az Édes Zsófia,
Kiss Réka kettőse Mácsodi
Anna pedagógus felkészíté-
sével Édes Gergely életét és
munkásságát mutatta be.
Az iskola második csapata –
Kiss Dóra, Kiripolszky Patrik
Fischer Angéla pedagógus
felkészítésével a község tör-
ténelmét mutatta be, amely-
nek első fennmaradt írásos
említése 1252-ből szárma-
zik.

„Látni, hogy az iskolákban
érzik a felelősségét annak,
hogy a globalizált világban
mennyire fontos a helyi érté-
kek átörökítése a felnövekvő
generáció számára. Ezért
igyekeznek nagy hangsúlyt
fektetni arra, hogy lehetőleg
valamennyi tanulónk kapjon
lehetőséget arra, hogy isme-
reteket szerezzen a régiója
természeti és kulturális érté-
keiről” – mondták a zsűri tag-
jai az előadások értékelése-
kor.

A Rákóczi-nap szervezői
a csapatoknak és a pedagó-
gusoknak oklevéllel és köny-
vekkel köszönték meg a
részvételüket. 

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

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

Velünk biztonságos 

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

Letisko Bratislava

Liszt Ferenc repülőtér Budapest

Schwechat Wien

Za dobrú cenu!

Ing. Oliver Koczkás
Elektrárenská 3, 
945 01, Komárno, Slovakia
Tel.: 00421 905 380 734

00421 948 671 212

Elismerték a községet
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Aközségből deportált és kitelepített családok emlé-
kére szerveztek december 9-én megemlékezést az

MKP, a CSEMADOK, a VIA NOVA ICS helyi alapszerve-
zetei és az Ekelért Jótékonysági Alap.

Az ünnepség szentmisével vette kezdetét, majd az em-
léktáblánál folytatódott rövid kultúrműsorral, koszorúzással,
és a református templomban tartott istentisztelet zárta a
megemlékezést. A kultúrműsort Wass Albert verse nyitotta
Lengyel Mária tolmácsolásában, majd az ünneplő közössé-
get a szervezők nevében Török Anikó köszöntötte. Fájdal-
mas visszaemlékezést Balogh László, a kitelepítés élő tanúja,
túlélője osztotta meg a jelenlévőkkel. A továbbiakban Balogh
Mária és Balogh László előadását hallhatták a résztvevők. Az
ünnepségen közreműködött az ekeli Bazsarózsa népdalkör.

Történelmi áttekintést a deportálásról és a kitelepítésről
Vass Laura történelemtanár nyújtott, aki többek között el-
mondta: „Községünkből Csehországba 1946. december 6-
án, mintegy 59 családot – 223 személyt hurcoltak el erő-
szakkal, amely a falu lakosságának 20%-a volt. Majd 1947
áprilisában kezdődött a lakosságcsere, amely 13 családot
érintett falunkban, a többiek pedig rettegve, holmijukat ösz-
szepakolva várták, hogy az ismeretlenbe induljanak, sorsu-
kat az időközben leállított lakosságcsere program határozta
meg”.

Török Anikó
az MKP Ekeli Alapszervezetének elnöke

A kitelepítettekre emlékeztek

ACsemadok helyi szervezete a Faluház galériájában
ismét megrendezte a Lehár Ferenc életéről szóló ze-

nés délutánt, Tóth Kurucz János összeállításában.
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Szentpéter

Keszegfalva

Marcelháza

Komárom

Anyitrai Kerületi Önkor-
mányzat, a komáromi

Regionális Művelődési
Központ, a búcsi Kultú-
ráért és Turizmusért Tár-
sulás és a karvai Korava
Duna menti Vidékfejlesz-
tési és Kulturális Társulás
rendezésében alkotómű-
helyt szerveztek a komá-
romi Marianum Magyar
Tannyelvű Egyházi Iskola-
központban.

A közel 30 gyerek foglal-
koztatását biztosító rendez-
vényen a gyertyatekerés és
nemezelés műhelytitkaiba
avatták be az érdeklődőket,
akik nagy alkotókedvvel lát-

tak neki a tevékenységek el-
sajátításához. Mgr. Valkó
Béla alkotóműhely-szervező
elmondta, hogy nem ez az
első ilyen próbálkozásuk,
hisz nem is oly rég Marcel-
házán rendeztek egy ha-
sonó jellegű műhelyt. A két

lektor, Török Erzsébet és Va-
lašek Valéria segítségével a
jelenlevők megtanulhatták,
hogyan is lehet praktikusan,
szépen és tetszetősen elké-
szíteni a különböző figurá-
kat.

Kép és szöveg:-pint-

Már szinte hagyomány, hogy
a helyi CSEMADOK alap-

szervezete a művelődési ház-
zal karöltve minden év decem-
berében rendez egy nívós ze-
nei estet, hol népdalestet, hol
pedig nótaestet. Ebben az év-
ben a nótaszeretőknek kedves-
kedtek „Zeng a nóta” címmel.

Aklub azzal a nem titkolt
szándékkal jött létre,

hogy a községben élő kis-
mamákat, anyukákat ösz-
szefogja, ismerkedési le-
hetőséget biztosítson szá-
mukra. Összejöveteleik
célja az esetlegesen felme-
rülő problémák megbeszé-
lése szakemberek bevoná-
sával, előadások és kötet-
len beszélgetések formájá-
ban. A foglalkozásokon az
anyukák kikapcsolódhat-
nak, míg a gyermekek ön-
feledten játszhatnak, kipró-
bálhatnak különböző kéz-
műves foglalkozásokat.

„A heti rendszerességgel
útjára indul Baba-Mama Klu-
bunk során beszélgetünk a
hétköznapi ügyes-bajos dol-
gainkról, mindenről, ami
gyermekünkkel, neveléssel,
születéssel, gyermekválla-
lással kapcsolatos. Klu-
bunkban nemcsak a beszél-

getésé a főszerep, hanem
más tevékenységeknek is
helyet adunk, mint közös já-
tékok, olvasás, rajzolás, kéz-
műves foglalkozások, elő-
adások, éneklés“ – mondta
Kurucz Kornélia, a klub
megálmodója, főszervezője.

Kép és szöveg: miriák

Alkotóműhely a Marianumban

Zengett a nóta Ekecsen

Megalakult a Baba-Mama Klub

Tudvalevő, hogy Ekecsen nagy tábora van a népdal és
nótakedvelőknek. Most is 300 néző tapsolta végig a jól
sikerült előadást. A jó hangulatot neves nótaénekesek
biztosították, úgy mint B. Tóth Magda Budapestről, Kol-
lár Katalin, Bősi Szabó László, Ágh Sándor, Fürst Pál,
Polák László, Domonkos Árpád és nem utolsósorban
Ekecs község fiatal tehetsége, Pollák Mária. Az éneke-
seket Banyák István zenekara kísérte Banyák István és
Sárközi Pál prímások vezetésével. pint

Amegyercsi galambtenyésztők alap-
szervezetének tíz tagja van. A 2010-

ben alakult szervezet nagy része falubeli.
Vannak azonban más községekből is,
akik hódolnak a postagalambsportnak.

Ahogy Nochta Istvántól, a helyi szervezet
elnökétől megtudtuk, 9 rendszeresen röp-
tető taggal rendelkezik a szervezet, mely-
nek tagjai Bedecs Sándor, Beke Béla, Bese
Mátyás, Zuber Miklós Megyercsről, Szaba-
dos Péter és Jakab Péter Csallóközara-
nyosról, valamint Jassa Mihály Nagykesziről,
és Farkas László Ekelről alkotják a postaga-
lamb röptető társaságot. Az egye-
sület nagy hányada nyugdíjas-
korú, mivel a fiatalok nemigen ér-
deklődnek ez iránt a szép kedvte-
lés iránt – panaszkodott Nochta Ist-
ván, aki számos nem mindennapi
eredményt ért el galambjaival. A dú-
cában megtalálható Európa egyik
leghíresebb galambja, Tornádó,
amellyel nagyon sok verseny megnyert.
Nochta István megemlítette, hogy bizony a
postagalamb sport komoly anyagi ráfordí-
tást igényel. A továbbiakban elmondta: „A
szervezetben résztvevő galambtenyésztők
valójában megszállottjai ennek a sportnak. A
verseny minden évben április elejétől egé-

szen augusztus vé-
géig tart. Ez röviden

azt jelenti, hogy minden szombaton fog-
lalkoztatva vannak a galambok, és rajtuk ke-
resztül mi is, de mi ezt nem bánjuk. Rend-
szeresen felkészítjük őket a különböző ver-
senyekre, hogy a lehető legjobb eredményt
érjék el“ – tette hozzá a megyercsi postaga-
lambtenyésztők elnöke.

Kép és szöveg: -pint-

Nagy érdeklődés közepette zaj-
lott Szentpéteren a Kossányi

József Alapiskola és Óvoda, vala-
mint a Csemadok közös rendezé-
sében az V. Mesefesztivál. A kul-
túrházban megtartott rendezvény
első részében a helyi alapiskola
második, harmadik és negyedik
osztályának tanulói meseolvasó-
versenyen vettek részt.

A Mesefesztivál előadásokkal foly-
tatódott, amelyen Bukovszky János, a
Kossányi József Alapiskola és Óvoda
igazgatója köszöntötte a megjelente-
ket. Majd a szentpéteri diákok elő-
adásában a „Piroska és a farkas,
avagy Feketécske és a két farkat-
lanka” – meseparódiát láthatták a né-
zők, majd a a hetényi alapiskola szín-
játszói az „Aranyszőrű bárány és a
Hetet egy csapásra”, az ógyallai alap-
iskola színjátszói „A rátóti csikótojás”,
végül a nyárasdi alapiskola színját-
szói „Mesék útvesztőjében és az Em-
ber és farkas” feldolgozásokat mutat-
ták be nagy sikerrel.

A Mesefesztivál a kiértékelésekkel
ért véget. A meseolvasó-verseny 1.
osztályos tanulóinak győztese Bresz-
tyák Jázmin, a második osztály győz-
tese Csémy Pál, a harmadiké Szabó
László, a negyedik osztály tanulói-
nak győztese Valakovič Mária. A mű-
veltségi csapatversenyt a Bencsik
Eszter, Szőcs Karmen, Rosička Amá-
lia, Gabriel Dániel és Viczena Enikő
alkotta csapat nyerte.Miriák Ferenc

A szerző és Bukovszky János 
felvételei

Ahol életre keltek a mesék

Megyercsi galambászok

Gulyáskirályok

Aszilasi Fűszercsapat már másodszor hódította el a
Lakikatlan gulyásfőző verseny fődíját. Mivel ez ed-

dig senkinek sem sikerült, így kíváncsiak voltunk – mi
lehet a csapat eredményeinek a titka. 

Rákócza Barnabást, a főzőgárda vezetőjét kérdeztük: „Mi-
előtt válaszolnék a kérdésre, megemlíteném, hogy mint csa-
pat ezelőtt három évvel alakultunk, és a Fűszercsapat nevet
választottuk, mivel mindannyian nagyon szeretünk fűsze-
rezni. No meg amellett fűszerpaprika termelők is vagyunk -
mondta a csapatvezető. A Rákócza Barnabás, Rákócza Pé-
ter, Nagy Ferenc és Rákócza Balázs összetételű csapat az
elmúlt évek alatt sorra aratta a babérokat. Ahol megjelentek,
mindenhonnan éremmel tértek haza. Első nekifutásra meg-
nyerték a Lakikatlant. Rá egy évre begyűjtötték a szilasi fa-
lunapi főzőverseny első helyét. Ezen kívül a szilasi halász-
léfőzőn is remekeltek. 2011-ben bronzérem a Lakikatlanon,
és idén újra ők állhattak a képzeletbeli dobogó legfelső fo-
kára. A csapat sikere az összetartásban, fegyelmezettség-
ben, és a megfelelő alapanyagok és fűszerek kiválasztásá-
ban, majd azok összeállításában rejlik. 

Rákócza Barnabás végezetül megemlítette, hogy szeret-
nék a főzést a hagyományokhoz méltóan folytatni a jövőben
is. Céljuk még több versenyen megmérettetni a tudásukat.

-pint-

Szilas

w w w . v a t t i g e o . s k

vö r ö s  at t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő
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Akeszegfalvai nyugdíjasklub a helyi kultúrházban kö-
szöntötte a kerek évfordulóját ünneplő klubtagjait.

Az összejövetel, melyen több mint 100-an vettek részt,
a közelgő karácsony jegyében is zajlott. 

A klubtagok egy kis kultúrműsorról is gondoskodtak, me-
lyet a Nefelejcs vegyes énekkar adott elő. Az előadás után
a jubilánsok köszöntése következett: 65 évesek: Balogh Edit,
Fekete Rozália, Jancsó László, Lőrincz Viola, Szabados Já-
nos, Szalay Éva, Zengő János, a 70 évesek: Badinka Pavel,
Füssi László, Fekete Kálmán, Horváth Ilona, Kovács Angéla,
Lencse Ilona, Marx Karolina, Szoboszlai Erzsébet, Szmolka
László, a 75 évesek: Szabó Margit, Natkai Janka, a 80 éve-
sek: Nagy Ilona, Virágh Sándor, Virágh Erzsébet, Príbojsky
Mária, a 85 éves: Molnár Jolán. Az eseményen jelen volt Le-
hocký Milan polgármester, Nagy Péter helyi plébános, és
Kravec Mária, a nyugdíjas szervezetek járási elnöke.

Kép és szöveg: -pint-

Jubilánsok ünnepe

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

közületeknek 
és magánszemélyeknek

A LEGJOBB ÁRON!

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

• Építési törmelék
• Lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• Ipari hulladékok

konténeReS 
HullaDékSzállÍtáS

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Megalakult a Baba-Mama Klub
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Odakint a hó apró csillagszemei,
mint egy selyemfüggöny hullottak

a jeges útra. Alig volt valaki az utcán,
mindenki a szoba kellemes melegéből
figyelte az ide-oda ingázó hatalmas
pelyheket. De talán nem is meglepő
hogy senki nincs az utcán. Karácsony -
este van.

Mindenki a fenyőillattal körüllengett szo-
bákban beszélget, üldögél, kinek mihez
van kedve. A hatalmas masnival és sza-
laggal átkötött színes dobozok már a fa
alatt hirdették az este közeledtét, az aján-
dékbontás idejét, s a másik ember meg-
ajándékozását egy kis szeretettel, amit
egész évben gyűjtögettünk, hogy ezen a
napon kicsit többet adjunk, mint máskor.

Az egyik ablakon betekintve az utcáról
egy nagyobb családi kört láttam, akik fel-
szabadultan és vidáman beszélgettek. A
gyerekek a fa körül igyekeztek kitalálni,
vajon kié lesz a nagyobb doboz, kié a ki-
sebb, és vajon mi lapulhat a színes cso-
magolók alatt, ami már önmagában is ma-
gára vonta a figyelmet. Mindenki ámulva
nézte a karácsonyfa színes égőinek kel-
lemes villogását, nem gyorsan váltako-
zott, csak éppen úgy, hogy az ember lel-
két jó érzéssel, szépséggel töltse el, ne
pedig kellemetlen zavaró fényjáték legyen
az egész.

Egy apró kislány ült a fa alatt, alig lehe-
tett 4, talán 5 éves s potyogtak a könnyei.
Édesanyja odalépett hozzá és megkér-
dezte:

- Mi a baj, Évike?
A kislány csak tovább pityergett s köny-

nyeivel áztatta a kezében lévő zsebken-
dőt. Halkan szipogva mondta:

- Anya, hozzám miért nem jön soha a
Jézuska?

Az édesanya gyengéden simogatta a
kislány hosszú, barna haját.

- De hiszen már itt járt! Nézd, ő hozta
ezt a rengeteg ajándékot! Ne pityeregj Évi-
kém!

- Nem, nem járhatott itt! Mert én nem
ezt kértem karácsonyra! Amit én kértem,
nem lehet becsomagolni! Én azt kértem,
hogy Peti gyógyuljon meg!

Az anya lelke zavarodottságában igye-
kezett megnyugtatni a kislányt, de ott be-
lül tudta, hogy mindez igaz.

- De hiszen Petinek semmi baja. Hon-
nan vetted ezt?

- Az apuval erről beszéltetek a múltkor,
hogy be kell vinni a kórházba.

- Akkor nem arról beszéltünk! Nyugodj
meg Évikém!

A kislány lassan-lassan elhitte édes-
anya szavait, s a sírást is abbahagyta.

Peti is a fa előtt ült. Figyelte az égők
fényjátékát. Ő már 15 éves volt. Képes
volt felfogni mindazt, ami vele történik.
Tudta, hogy beteg… tudta és nagyon félt,
de a testvéreit meg akarta óvni mindentől.
Nem akarta hogy tudják, hiszen úgysem
értenék meg. A legidősebb is 4 évvel fia-

talabb nála. Csendben tűrte odabent a
fájdalmat. Néha elfeledkezett róla, és

szinte felhőtlenül kacagott a többi

gyerekkel, de odabenn a szívéből szinte
vércseppekként hullottak a könnyei.

Évikében ott élt a szorongás. Nem ér-
tette, mi történik körülötte, mégis most is
minden erejével imádkozott.

- Drága jó Istenem! Én azt kérem kará-
csonyra, hogy Péter gyógyuljon meg! S
apró kezei mellkasa előtt összekulcsolva
pihentek. Szinte görcsösen fonódtak
egybe apró kis ujjai. Imádkozott szinte
egész este, s nézte a hópelyheket az ab-
lakon át.

Nemsokára hazaindultak a vendégek,
és a gyerekek is aludni tértek. Mindenki-
nek külön szobája volt, ám Évike aznap
úgy döntött, Péterrel szeretne aludni. A

kislány odabújt a bátyjához s egyre erő-
sebben mormolgatta magában az imát.

Álomba szenderült, ám ajkai akkor is
suttogták az imát, a kívánságot. Éjjel egy
apró csillag hullott az égből. Az ablakon át
bekopogott. A kislány kinyitotta az ablakot
s a csillagból kitörő fény a fiú testére irá-
nyult. Csendesen aludt tovább s a kislány
is visszafeküdt.

Reggelre már csak álomnak tűnt az
egész. A kislány tettét azonban a nyitott
ablak nyikorgó hangja bizonyította. Mire
felébredt, már a szülők nem voltak ott, s
Pétert sem találta sehol. Amikor hazaér-
tek, az anya arcán felcsillant a boldogság.

Odament a kislányhoz s a fülébe súgta:
- Itt járt a Jézuska, teljesült, amit kíván-

tál!
A kislány rohant a bátyjához, hamar az

ölébe ugrott, s boldogan nézte az egész
család a karácsonyfát. S most már felhőt-
len volt az öröm.

Nem várom el, hogy bárki is elhiggye a
történetemet. De ha valaki bele tud gon-
dolni, és egy picit el is vonatkoztat, meg-
értheti, miről szól. A testvéri szeretet mek-
kora erővel bír. Nem feltétlenül így történik
ez meg a mindennapokban, de a kislány
példája, mennyire szerette testvérét…ta-
lán példát mutat mindenki számára. Mert
akár igaz is lehetne…

Miriák Ferenc

Köszönet a kórházból
Már két hónapja vagyok Pozsonyban kórházban. Be-

tegségem gyógyítása folyamán többször kaptam vért. Ide
is eljutott a hír, hogy Nemesócsán és Tanyon véradást

szerveztek nekem.
Szeretném megköszönni minden kedves nemesócsai és

tanyi véradónak, hogy önzetlen segítségükkel hozzájárultak
a gyógyulásomhoz. 

„Csengő szó, csengő szó
Vígan szól a dal

Kikerülök a kórházból
És nem lesz semmi baj!
Hazamegyek, hazamegyek
Otthon vár a családom
De most az a lényeg,hogy
Meggyógyuljak és békesség

legyen a világon!"
Sméja Timike, Nemesócsa

Aközség katolikus hívei és a lelkiatya (Gombík Róbert)
elhatározták, hogy új keresztutat készíttetnek a temp-

lom mellé. Az elkészült keresztút megáldására és fel-
szentelésére ünnepi szentmise keretén belül került sor.

A Kálvária kertben felállított Golgota előtt a község pol-
gármestere, Jobbágy József köszöntötte a megjelenteket,
köztük Herdics György címzetes apátot. Ünnepi beszédében
hangsúlyozta, ma Szentpéter község új hitéleti, pótolhatat-
lan szellemi értékkel gazdagodott. Herdics György ezt kö-
vetően felszentelte és megáldotta a keresztúti kereszteket.
Az ünnepi szentmisét is Herdics György celebrálta, aki kö-
szöntő szavaiban kiemelte, hogy a közösen megvalósított új
keresztút mindnyájunké, hiszen életünket találhatjuk meg
benne: kereszthordozásaink, gyengeségünk, eséseink, új-
raindulásunk, és nem utolsósorban reményünk, hogy bár-
milyen is legyen saját keresztutunk, végződjék akár golgo-
tával is, ha hittel járjuk, a végén az Atya szeretete vár ránk.

A szentmisében hálát adtak a Mindenhatónak, hogy meg-
segítette őket és megköszönték mindazoknak, akik anyagi-
lag vagy erkölcsileg támogatták törekvésüket.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Egy megható karácsonyi történet

A testvéri szeretet

Új keresztút megáldása
Szentpéter

Szilas

Ahagyomány kötelez. Ezt tartják a szila-
siak, hisz a tavalyi évben a faluban nagy

sikert aratott mézeskalács házikót újra felál-
lították, ezúttal a kultúrház előtt, és újítás
gyanánt, idén Ferenczi Márta ötlete alapján
két rénszarvas is csatlakozott a házikó mellé.
A falu lakosai közül sokan megnézték a köz-
ség látványosságát. A mézeskalács házikó a
falu elején található, így aki tiszteletét teszi a
településen, az szembetalálkozik ezzel a kel-
lemes látvánnyal. A házikó mellett helyet fog-
laló rénszarvasok, és a hóember vidáman
köszöntik a községbe érkezőket, és hirdetik
a helyiek életérzését: Szilason élni jó! nt

Mézeskalács házikó
Hetilapunk havi rend-

szerességgel hir-
deti meg nyereményjá-
tékát, melyben minden
hónapban egy szeren-
csés hölgyet alakítunk
át tetőtől talpig. Ebben
az évben az utolsó sze-
rencsés nyertesünk Fe-
hér Erzsébet lett, aki a
komáromi magyar tan-
nyelvű gimnáziumban
dolgozik mint titkárnő. 

Radvanszky Renáta
fodrász először a festés-
sel kezdte, majd egy
aszimmetrikus fazont vá-
gott Erzsébetnek. A smin-
kelésnél figyelembe vette,
hogy kiemelje Erzsébet
szemét, valamint egy kis
ünnepi csillogást is bele-

AGútáért Polgári Társulás szer-
vezésében MÚLT - JELEN –

JÖVŐ a művészet ünnepe cím-
mel december 16-án kiállítás nyílt
Gútán a Városháza épületében.

A város alkotóinak az összmun-
káját mutatja és öleli fel e rendez-
vény, nem hagyományos és nem is
hagyományőrző kiállításra készül-

hetnek a műkedvelők. A kiállításon
megtekinthetők Huszárik Roland,
Csütörtöki Péter, Broczky Péter, 
Reicher Tímea, Jakab Róbert,
Nagy Éva, Miriama Richter Takács,
Holec Katalin, Kürti Zsolt, Csukás
Dániel, Jankovich Márta, Huszárik
Pál, Obonya Sándor és a gútai Ma-
gyar Tannyelvű Magán Szakközép-
iskola diákjainak munkái. 

Múlt – Jelen – Jövő 

Karácsonyi átalakítás

vitt a sminkbe. Kocsis Jutka stylist min-
denképp szoknyát ajánlott alkalmi mo-
dellünknek, ami a képeket látva termé-
szetesen a legjobb választásnak bizo-
nyult. 

Reméljük ezzel a kis ajándékkal csa-
patunk is segített ráhangolódni az ün-
nepekre. Azonban a többi jelentkező se
csüggedjen, mivel nyereményjátékun-
kat jövőre is tovább folytatjuk. ssy

Fotó: Ganzer Andrea 

Az átalakító csapat tagjai balról jobbra Radvanszky Renáta, Kocsis Jutka,
Pasztorek Lívia, Csemez Anička és Ördög Miriam

UtánaElőtte
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KEllEMES KARácSONyI 
üNNEPEKET KíVáNuNK 

üzlETI PARTNEREINKNEK!

Folytatták jótékonysági munkájukat a Kultúra - Agro-
turisztika - Hagyomány Polgári Társulás tagjai. Mi-

kulás napján a kisszigeti Molnár Petikét ajándékozták
meg. A társulás az alakuló elnökségi ülésén úgy hatá-
rozott, hogy téli öltözéket vásárol a tizenkét éves kisfi-
únak. 

„Azért esett a választásunk éppen Petire, mivel nagyon ne-
héz élethelyzetbe került, édesanyja nem fordított túl nagy fi-
gyelmet a gondoskodásra, édesapja meghalt. Hosszas jogi
huzavona után féltestvére gyámsága alá helyezték. Sajnos
egészségi okok miatt Aranka elveszítette állását, aminek
következtében nehezebb a boldogulás. Úgy döntöttünk, hogy
meleg téli holmikat vásárolunk a fiúnak, ezzel is segítve őt”
- nyilatkozta Ham Erika, a társulás szíve-lelke. 

A kisfiú könnybe lábadt szemmel fogadta el az ajándéko-
kat. „Köszönöm szépen, nagyon jó, fázni már biztosan nem
fogok” - mondta Peti, aki még az autóban ülve se volt haj-
landó megválni a téli holmiktól. Borka Roland

Fotó: a társulás archívuma

Jótékony Mikulás járt Kisszigeten

Amikor megkértem a költőt, röviden fog-
lalja össze eddigi életútját, nagyon frappán-
san, de bizonyára átérezve minden egyes
szó jelentőségét, így tett eleget kérésem-
nek:

Önéletírás
1946. Vaszar. Gyönyörű gyerekkor. Iskola.
Szeged. Felhőtlen fiatalság. Érettségi.
Budapest. Műszaki Egyetem. Kemény kitartás. Diploma.
Pápa. Dac és hit. Neki az ismeretlennek. 
Vasút. Versek. Vonatok.
Pályagörbület. Végállomás. Szombathely. 
Napilapok. Hetilapok. Folyóiratok.
Önálló kötetek.
Fénytörések. Vadkörtefák. Vesszőfutás. Jégvirágok. 
Falufények. Szélevilág. Lábnyomaim. 
Antológiák.
Ünnepek. Hétköznapok. Két gyerek.
Befejezés. Kezdés. Új élet.
Szerelem. Öröm. Harmónia. 
Jegenyék. Stációk. Végtelen út.
Vagyok. Tűnődöm. Létezem.
Élek. Írok.
Anyám templomba jár. 
Szeretem a vadkörtefákat.  

Mi tagadás, a figyelmes olvasó e néhány
sorból olyan tiszta képet kap egy életútról, an-
nak örömeiről és viszontagságairól, költészet-
ről és mindenről, ami meghatározhat egy élet-
pályát, ami sokat elárul a költő személyiségé-
ről. Böröczki Mihály verseinek többsége a múl-
tat idézi, különösen a falun töltött gyermekévek
emlékei törnek elő nagy erővel, és hihetetlen
pontossággal.  

Több kulturális rendezvényen felfigyeltünk
arra, hogy az ismert felvidéki verséneklő elő-
adóművész Zsapka Attila, megzenésített Bö-
röczki Mihály verseket adott elő. Az sem ke-
rülte el figyelmünket, hogy többen a hallgató-
ságból, intenzíven érdeklődni kezdtek a költő
személye felől. Előbb Böröczki Mihályt kér-
deztük, milyen a kapcsolata az előadóművész-
szel? „Zsapka Attila és családja, az én máso-
dik családom. Azt hiszem, már az ismeretsé-
günk kezdetétől testvérré fogadtuk egymást.
Az ilyen aztán holtig tart” – mondta el lapunk-
nak a költő.

Mikor és hogyan fedezte fel Böröczki Mihály
költészetét? – kérdeztük Zsapka Attilától. „Már
több éve ismerjük egymást. Évekkel ezelőtt,
Mihály egyik verseskötetének könyvbemuta-

tóján jártam, és kaptam tőle ajándékba egy
példányt. Amikor hazamentem, feltettem a
polcra, mivel egy ideig nem volt időm ezzel
foglalkozni. Egyik este a szemem megakadt a
sárga borítójú könyvön, levettem, és elkezd-
tem olvasni a verseket. Valahol a harmadiknál
jártam, amikor rádöbbentem, hogy hiszen
ezek a versek énekelnek. Fogtam a gitáromat,
és megszületett az első megzenésített Bö-
röczki vers. Azóta már nagyon sok versét fel-
dolgoztam, hiszen az ő versei szinte kérik a
zenei kíséretet. Nemcsak nagy tisztelője va-
gyok, de ahogy ő is mondta, mi testvéreknek
fogadtuk egymást. Azt még elárulom, hogy a
közeli napokban, de legkésőbb január elején
napvilágot lát egy közös lemezünk, amelyen
maga a költő mondja el néhány versét, néhá-
nyat pedig jómagam adok elő megzenésítve.
Már most érzem, hogy nagy sikere lesz” –
mondta el lapunknak Zsapka Attila. 

Böröczky József

Ízelítőül, nézzük Böröczki Mihály egyik versét. 

Karácsonyi nyitvatartás

Pont a végtelennel szemben,
a semmivel átellenben,
van egy kapu, rézbilincsben,
se széle, se hossza nincsen.

A halandó nem tud róla,
nincs őre, se vigyázója,
attól nyitott, attól kerek,
ki-bejár rajt a szeretet.  

Minden évben tárt két szárnyon
által lódul a karácsony.
Nyikorogná szerencsétlen,

miért nem járja egész évben?
S meg se moccan. Hiszen egyszer
sarkig tárta már a Mester. 

Költő, akinek „énekelnek” a versei 
Néhány hónappal ezelőtt találkoztam először verseivel. És bár kissé szégyenkezve

elismerem, hogy nem vagyok egy „megszállott versolvasó”, Böröczki Mihály
versei olyan hatással voltak rám, ami nagy valószínűséggel elkísér életem végéig. A
Szombathelyen élő, egyébként műszaki egyetemi végzettséggel rendelkező költőnek
verseskötetei iránt, már Felvidéken is egyre nagyobb a kereslet. Sokan az egyetemes
magyar költészet legnagyobbjainak műveihez hasonlítják alkotását. Olvasva eddigi
verseit, talán nincsenek messze az igazságtól. Néhány héttel ezelőtt jelent meg he-
tedik önálló kötete. 

Bejegyzés az egyik fórumon: „Aki
még nem találkozott Mityka (Böröczki
Mihály) verseivel, jobb, ha mielőbb el-
kezd ismerkedni azokkal. Valami gyö-
nyörűség, amit művel”.

Böröczki Mihály

Zsapka Attila
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov

Basic 170 + Riviera 

Vymeňte svoj starý 
nerezový drez za nový!

Fannyka édesanyjával
odahaza tartózkodott, mivel
a kislány még májusig nem
mehet iskolába. A súlyos be-
tegség ellenére egy életvi-
dám gyermek fogadott ben-
nünket, aki mint kiderült
rendkívüli módon szereti az
állatokat és egyáltalán min-
dent, ami a természettel kap-
csolatos. Fanny büszkén
mutatta az akváriumát, mely-
ben aranyhalak úszkáltak.

Az édesanya elmondta,
hogy annak ellenére, hogy
Fanny rajong az állatokért, a
kislány legnagyobb bána-
tára, kerülni kell mindenféle
kontaktust velük, ezért is
próbálkoztak az aranyhalak-
kal, mert ezt az orvosai meg-
engedték.

Fanny odahaza tanul
édesanyjával. Angéla el-
mondta, hogy próbálnak
egyfajta rendszert kialakítani
a tanulással, hisz erre a kis-
lánynak szüksége van. A be-
szélgetés komolyabb hang-
vételt vett. Érdeklődésünkre,
hogy mi történt május óta,
Angéla ezt mondta: „Május
23-án megtörtént a csont-
velő-átültetés. Tűrhető álla-
potban hazaengedtek ben-
nünket június végén, de saj-
nos ez csak egy nagyon rö-
vid látogatás volt idehaza,
ugyanis mire kezdtünk volna
beleszokni az itthoni életbe,
egy kis komplikáció végett
visszakerültünk. Szeren-
csére a szervezete jól rea-
gált a kezelésre, ezért júli-
usban ismét hazajöhettünk.

Akkor már megkezdődött az
élet az átültetés után. Sok új
szabályt és életmód-válto-
zást kellett elsajátítanunk,
ami persze eleinte nem ment
zökkenőmentesen. Lassan
megszoktuk a neki való dié-
tát, és ezáltal megszervez-
tük a mindennapjainkat. Au-
gusztus elején egy fertőzés
miatt újra kórházi kezelésre
szorultunk, amit megint na-
gyon szépen legyőztünk.

Szeptemberben Fannyka
megkezdte az iskolát, per-
sze csak individuálisan, itt-
honi környezetben. A tanító
nénikkel sikerült nagyon jó
megoldást találnunk, mely
szerint Fannyka pontosan
úgy halad a tanulásban, mint
az osztálytársai. Az osztály-
főnöke, akinek nagyon hálá-
sak vagyunk, rendszeresen
látogatja és felügyeli. Most
már a megszokott napirend
szerint éljük az életünket.
Fokozatosan, ahogy Fanny
visszanyerte az erejét, ener-
giáját, egyre több időt tölthe-
tünk a friss levegőn. Sajnos
legalább egy évig a kislány
nem mehet közösségbe, ad-
dig az anyu helyettesíti a ba-
rátot, ápolót, tanító nénit és
mindenkit. Egy év után, az
eredményektől függően las-
sacskán kezdjük majd visz-
szaszoktatni az életbe. De
addig még maradnak a heti-
kétheti vizsgálatok Pozsony-
ban, hogy bármiféle problé-
mát időben észrevegyenek,
és kezdhessék a megfelelő
kezelést.

„Fanny szerint az egész
átültetés nem volt „vészes“,
de ha engem kérdeznek, én
egész másképp látom. Sen-
kinek nem kívánom azt,
amin a szülők és a gyer-
mekek keresztülmennek. A
személyzet, az orvosok, a
nővérek, ápolók és mindenki
együttérez velünk az osztá-
lyon, próbálják könnyíteni a
helyzetünket ebben az álla-
potban, és ezért nagyon há-
lásak is vagyunk nekik.
Ugyanígy azt mondom, hogy
csodálom a kislányomat
amilyen hihetetlen lekierővel,
győzniakarással végigcsi-
nálta ezt az egészet. Ezek
után már nagyon-nagyon
boldog gyermekkort kívánok

neki, hogy gondtalanul él-
hessen, és mi a szülei is ter-
mészetesen ezen leszünk.
Fanny most már nagyon
várja a karácsonyt, mert ő
igazán jól viselkedett az
egész évben, és a Jézuska
ezt biztosan látta, és megju-
talmazza. Most már ez le-
gyen a legnagyobb problé-
mája“ – tette hozá a kislány
édesanyja. 

Fanny szépen gyógyul, re-
mélhetőleg rövidesen, má-
jusban beülhet újra az isko-
lapadba társai közé, akik na-
gyon hiányoznak neki.
Fanny vágyik a közösségre,
a beszélgetésekre, úgy mint
a többi gyerek, hisz eddig
mondjuk meg őszintén, csak
az orvosok társaságát „él-
vezhette“. Mi csak azt tudjuk
kívánni neki, minél hama-
rabb gyógyuljon meg, hogy
még nagyon sok örömet
szerezhessen szüleinek,
akik méltón büszkék rá, hogy
lelkileg, emberileg ilyen erős
kislányuk van!

Pint Sándor

Fanny otthon lábadozik
ADELTA hetilap egyik júliusi számában tájékoztatást

adtunk arról, hogy a Nagykeszin élő Czita Fanny egy
nagyon ritka öröklődő betegségben, a Fanconi-anémi-
ában szenved és egy sikeres csontvelő-átültetésen is át-
esett. Azóta eltelt közel fél év, és mi, az olvasókkal
együtt kíváncsiak voltunk Fanny jellenlegi állapotára,
ezért a napokban meglátogattuk a családot.

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

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

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov
Pre firmy výhodné zľavy!

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

Nagyteljesítményű 
csempekandalló 

Nagyteljesítményű 
csempekandalló 

Kiszállítással 

680 euró.

Olcsón 
üzemeltethető.

Szállítási idő: 
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Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
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Ünnepi ráhangolódás

Karácsonyi mozifilm: Az öt legenda
Hol találod? November 29-től bármelyik nagyobb multiplex moziban.
Nem kell karácsonyig várni ahhoz, hogy karácsonyi mese kerüljön a mozikba. November

végén már jön a Mikulás, hogy a gyermeki álmok többi védőjével (a Húsvéti Nyúl, a Ho-
mokember, a Fogtündér és Dér Jankó) karöltve megmentsék a kicsik álmait a gonosz Szu-
roktól, aki azt szeretné elérni, hogy a gyerekek csak benne higgyenek. Mozgalmas kará-
csonyi animációs kaland a DreamWorks  rajzfilmmágusaitól.

Advent Bécsben
Hol találod? Bécsben, a Rathaus Platzon, a Maria-Theresien Platzon, a Schönbrunn-nál,

a Karlsplatzon és a Freyung téren, és még számos helyen.
Nemcsak a forró puncs, forralt bor és a karácsonyi pékáruk miatt érdemes Bécsbe menni.

A városban legalább egy tucat karácsonyi vásár közül válogathatunk. A legfényesebb a kb.
százötven standdal és díszkivilágítással parádézó Városháza tér lesz, a legromantikusabb
pedig a schönbrunni kastély varázslatos kertjében megrendezett vásár. Garantáltan óriási
lesz a hangulat az óriáskerék előtti standoknál, a legkülönlegesebb kézművesportékákat pe-
dig a Karlsplatzon, az alternatív karácsonyi vásárban tehetjük majd magunkévá. 

Forralt borozás a Vörösmarty téren
Hol találod? Vörösmarty tér, Budapest
A Vörösmarty téren gyakorlatilag egy bécsivel egyenértékű, parázs adventi vásár fejlő-

dött ki. A tömeg mindig hatalmas, a forralt bor mindig finom, a díszítés mindig pazar a laci-
pecsenyéseknél finomabbnál finomabb étkek közül válogathatunk, és ha nincs tippünk
arra, hogy mit tegyünk ajándéknak a fa alá, itt garantáltan ötletet kapunk a kézműves áru-
sok választékát vizsgálva. Igazi ünnepi illat-, íz- és látványkavalkád, és még fellépések is szí-
nesítik a felhozatalt. Egy kis Bécs Budapest belvárosában.

Győri Advent 2012. Téli fesztivál és vásár Győrben
Hol találod? A látványos forgatagnak a Baross út, a Megyeház tér és a Széchenyi tér ad

otthont. A Belváros utcáin, terein zajló ingyenes karácsonyi programok, szolgáltatások és
gyönyörű díszkivilágítás vonzereje egyre több turistát csalogat a városba.

2012. december 17. hétfő 17.00 óra - Holle anyó - a Budapest Táncszínház zenés-táncos
mesejátéka gyermekeknek. „Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya: az egyik
szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lus-
tát, mert az édeslánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt Hamupipőke
a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér
ki nem serkent az ujjából." A Grimm-testvérek kedves és tanulságos meséje emberi eré-
nyekről és az igazságról a táncművészet nyelvén megfogalmazva. Rendező-koreográfus:
Földi Béla. Helyszín: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ. Jegyár: 1.000 Ft. -ga-

Egy évvel ezelőtt járt szerkesz-
tőségünkben, hirdetést adott fel.
Az Amerikai Egyesült Államokból
utazott haza, hogy eladja komá-
romi családi házát. Meglepődve
hallottuk, hogy már néhány éve
kitelepült, az „utolsó simításokat”
jött haza elvégezni. Tekintettel
egyik munkatársunkkal való régi
barátságára megegyeztünk, hogy
tovább tartjuk a kapcsolatot, és
kellő időben megkeressük őt kér-

déseinkkel. Mivel közelednek a
karácsonyi ünnepek, úgy éreztük,
ez a legjobb alkalom, hogy telje-
sítsük ígéretünket. 

• Mióta élsz Amerikában, mi
késztetett a kitelepülésre?

- Öt évvel ezelőtt döntöttem
úgy, hogy végleg kitelepülök. E
mögött nem kell semmi különöset
keresni, főleg nem politikát. Arról
van szó, hogy az ott élő lányom-
nak gyermeke született és úgy
gondoltam, szüksége van segít-
ségre az unokám körüli teendők
elvégzésében. Az észak-karolinai
Greensboro városában élünk.

• Nem volt nehéz meghozni
ezt a döntést? Barátaid váro-
sodhoz ragaszkodó embernek
ismertek és ismernek most is. 

- Én lélekben most is komáromi
vagyok, mondhatnám úgy is, a ko-
máromiakkal vagyok. Majd amikor
hazalátogatok, nagyon szeretném
azt látni, hogy a komáromi em-
berek szívébe végleg beköltözött a
békesség, az egymás iránti tiszte-
let, a kölcsönös megbecsülés.

• Hogy telnek a mindennap-
jaid távol szülővárosodtól?

- Nincs házam, nincs autóm,
nincs vagyonom, nincs semmim.

De! Van családom, úgyhogy van
mindenem. Van két kutyám, te-
hát gazda is vagyok, van hitem,
így ember is vagyok. Sokat dol-
gozom, de munkámmal nem a jó-
létet hajszolom, hanem a ma-
gyarság felemelkedését próbálom
elősegíteni.

• Térjünk akkor rá a munkás-
ságodra. Szerkesztőségünkbe
is eljuttattad néhány munkádat,
amelyek a modern technikának

köszönhetően bejárták szinte
az egész világot. Az Amerikai
Magyar Hírújságnak adott in-
terjúd kapcsán, a lap világhírű
művésznek nevezett. Úgy érez-
zük, ez egyáltalán nem túlzás.

- Ezt én nem tudom megítélni,
ezt döntsék el azok, akik szak-
mailag jogosultak annak megíté-
lésére. Eddigi ismertebb grafiká-
imon Erzsébet királynőt, Hillary
Clintont, Obama elnököt, a pápát
és a dalai lámát örökítettem meg.
Ezek nem csak egyszerű alkotá-
sok, célom is van velük. Az emlí-
tett személyiségeknek egy levél
kíséretében küldtem el a grafiká-
kat, amelyben segítségüket kér-
tem a világ magyarságának er-
kölcsi támogatásához. Vala-
mennyi levelemre választ kaptam,
amelyben biztosítottak a kért tá-
mogatás megadásáról. Nos, ez
az én életcélom, az Istentől kapott
ajándékot, a tehetségemet a ma-
gyar nép, a Magyar Szent Korona
szolgálatába kívánom állítani.

• Miként tervezed a jövőt, mi-
vel dolgozol?

- Harminc éves kihagyás után
tértem vissza a művészethez, a
kihagyott éveket már nem tudom

ugyan pótolni, de mindenkép-
pen folytatom a munkát. Az
Amerikai Egyesült Államok 50
tagállama kormányzóinak port-
réit tervezem megrajzolni, és
az ott élő magyarok támogatá-
sára megkérni őket. Ezt még
szeretném kibővíteni több is-
mert személyiség, mint Obama
elnök lányai, Schwarzenegger,
Elvis Presley és a többiek port-
réival.

• Mikor láthatunk újra Komá-
romban?

- A közeljövőben nem tervezem
a hazalátogatást. Most, amikor
unokámat a kezénél fogva elvi-
hetem sétálni a parkba, a hon-
vágy szinte teljesen elhomályo-
sul. Igaz a mondás, miszerint ott
vagy otthon, ahol szeretteid él-
nek.

• Szeretnél valamit üzenni a
komáromi barátoknak, ismerő-
söknek, polgároknak?

- Igen, és minden jóérzésű em-
bernek, éljenek azok bárhol a Föl-
dön. Mindenkinek áldott, boldog
karácsonyt, boldog új évet és jó
egészséget kívánok. Külön kö-
szönöm a Delta hetilap szerkesz-
tőségének, hogy gondoltak rám.

Böröczky József

Ladislav Lakatos - Nádvorie Európy - Švajčiarsky dom č. 12
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Výcvik vodičov
na skupinu „B“ 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Vodičský preukaz 
už za 6 týždňov

Študenti,
maturanti,

17 roční

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

035/7726 999
0905 489 059

AUTOšKOLA  ELÁN

Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Szinte nincs ember Komáromban, aki ne ismerné a csendes, soha nem kötekedő, nagyon ba-
rátságos, de elvei mellett mindig kitartó Ferenczy Imrét. Közelebbről viszont csak legközelebbi

barátai, munkatársai ismerték, ők tudták, hogy lényegesen több van az évtizedeken át reklám-
szakmában dolgozó művészben, mint amit megrendelésre volt kénytelen elvégezni. A megélhetés,
a család iránt érzett felelősség azonban másokat is kényszerpályára küldött akkor, amikor csak az
„elkötelezett művészetnek” volt meg a becsülete. Ferenczy Imre is ugyan elkötelezett volt művé-
szetében, csak éppen nem abban az irányban, amelyet az akkori rend megkövetelt. így nagyon so-
káig csak „trezorba” dolgozott, gyönyörű grafikáit csak évekkel később érte a napfény. 

„Van hitem, így ember is vagyok”

A tél egyik jelképe,
a hóember

FELHíVÁS
A Szövetség a szent korona országáért Konzervatív Párt sze-

retettel várja a csatlakozni szándékozó, rendes aktív és pártoló tag-
jait, határainkon innen és túlról egyaránt. A Szövetség legfőbb célja:
összefogni a Magyarország határain belül és kívül élő, valamint a
nagyvilágba szétszóródott magyarságot a Koronánk által sugallt
testvériség  jegyében.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Ifj. l. v. hg. Szi-
las László, A Szövetség a szent korona országáért Konzervatív
Párt alelnöke, tel.: + 36 20 587 68 45,  laszlo.szilas@kameras.hu

Atörténelem elmulasztotta feljegyezni az első hó-
ember megépítésének az idejét. Bob Eckstein a

középkorba helyezte az első ilyen figura létrejöttét, mi-
vel a hágai nemzeti könyvtárban, rábukkantak egy
hóembert ábrázoló illusztrációra. 

A hó akkor a legalkalmasabb hóemberépítésre, amikor
megközelíti olvadási pontját és tömörré válik. Ekkor alkal-
mas arra, hogy egy hógolyót görgetve egyre nagyobb mé-
retű labdává növekedjen. A porhó erre nem jó, mert nem
tapad megfelelően. Általános gyakorlat a hóember „felöl-
töztetése”. Fejére kalap, gombjait, szemét és száját kavi-
csokkal, orrát répával lehet ábrázolni. Európában és
Észak-Amerikában a klasszikus hóember-forma három
részes, egy-egy labda a fejnek, törzsnek és a test alsó ré-
szének. 

A világ legnagyobb hóemberének rekordját egy
2008-ban Bethelben épült női hóember tartja.
Az Olympiának ke- resztelt hóember 37,21
méter magas volt. pint



• Alig használt hosszúhen-
geres Consul írógépet ki-
cserélnék szintén alig hasz-
nált rövidhengeres Consu-
lért. Tel.: 035/771 0045.
• Eladó 3-szobás családi ház
Ifjúságfalván, ár: 23.000 € +
megegyezés. Tel.: 0908 958
563.

• Kölcsönök dolgozóknak,
nyugdíjasoknak, Komá-
rom, Gúta és környéke.
Tel.: 0907 656 253.
• Eladó 2-szobás családi ház
Ekelen. Tel.: 0905 450 570.
• Eladó hordozható sör-
csapoló, kétfejes és po-
hármosóval. 0905 687 795.
• 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 fá-
radjon be irodánkba. Cím:
Župná 14, Komárom (Allianz
épületében), 1. em. 210-es
ajtó. Tel.: 0907 452 538.
• 1-szobás lakás Komárom-
ban kiadó. Tel.: 0907 636 113.
• Bérbe adó garzon a VII-es
lakótelepen, 180 €. Tel.:
0907 738 564.
• Eladó üsző kisborjú. Tel.:
0908 567 830.
• Eladó Keszegfalván 2-
szoba+konyhás családi ház.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 663 624.

• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Oprava chladničky a mraz-
ničky. Tel.: 0905 666 838.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• www.olcso-ingatlan.tipp.sk.
Tel.: 0902 202 951.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok,
gazdasági és háziállatok ré-
szére. Tel.: 0907 490 224.
• Személyszállítás 1-14
személyig, sportolóknak,
iskolásoknak kedvezmény.
Személyautó 0,20 €/km.
Tel.: 0915 111 646.
• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.

• Személyszállítás 1+8, te-
herszállítás 1 tonna, belföld,
külföld, gyorsküldemény
szállítás, 24 órán belül kül-
földre is. Tel.: 0915 664 048.
• Vennék Zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• Eladó fagyasztó és gabo-
nadaráló. Tel.: 0908 343 937.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
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Első fotóm

Vajkai Viktor
Komárom
(2450/47)

Szűcs Jázmin
Komárom
(2800/47)

Szűcs Sebastian
Komárom
(2800/47)
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Vízszerelő - szerelés,
szervíz. Kanalizáció tisz-
títása magasnyomással.
Tel.: 0908 796 813, 0904
571 706.

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

ÚJSZüLÖTTEK
Szűcs Sebastian és Szűcs Jázmin (Komárom), Vajkai Vik-
tor (Komárom).

ELHUNYTAK
Vida Gáspár (61) Marcelháza; Trencsík Ladislav (84) Mar-
celháza; Kubiczová Margita (82) Komárom; Kovács Ján
(73) Perbete; Kianeková Iveta (44) Marcelháza; Ružička De-
zider (71) Csallóközaranyos; Balázs Ivan (46) Gúta; Halmo
Marek (17) Gadóc; Tornócziová Anna (53) Marcelháza;
Mesterová Irena (64) Bajcs-Haraszt.

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.

• 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.
Ezüstfenyő: 160 cm alatt 20-
22 €/db, 160 cm felett 25-30
€/db. Nordmann 150-220 cm
30-60 €/db. Cserepes fe-
nyők: lucfenyő 15-20 €/db,
ezüstfenyő 20-30 €/db.  Leg-
jobb áron közvetlenül a ter-
melőtől. Érdeklődni: 0905
115 710, Kameničná, Nová
308.

• Eladó szoba-konyhás la-
kás a Komenský utcán. Tel.:
0907 264 815.
• Eladó 3-szobás téglalakás
Komárom központjában ga-
rázzsal. Tel.: 0907 753 637,
16.00 után.
• Predám obchodný priestor
v tržnici č. 114 s pozemkom
tiež 11 m2 za 21 000 €. Tel.:
035/7700 256.
• Kétszobás lakásban 1
szoba kiadó. Tel.: 0915 455
961.
• Nagyobb mennyiségű os-
tyák eladók, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 455 961.
• Eladók fóliavasak, 2-es
eke, üres méhkaptárok ke-
rettel együtt, régi fajta ve-
tőgép. Tel.: 0908 411 837.
• Akciós gyorskölcsön alkal-
mazottaknak, vállalkozók-
nak és nyugdíjasoknak. Hív-
jon 0903 429 427.
• Predám 3-izb. tehlový byt v
centre KN s garážou, po
16.00. Tel.: 0907 753 367.

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. 

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.

December 19-én ünnepli 
5. születésnapját 

Németh Kristóf 
Paton.

10 éves Izsán. 
E szép ünnep alkalmából 

sok erőt, egészséget 
és jó tanulást kíván: 

anyu, apu és a kisöccse 
Teodor és a nagymama 

sok-sok puszit küld 
az ünnepeltnek.

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága
édesapánkra, nagypapánkra 

Tamási Jánosra Tanyon
december 16-án, halálának 

10. évfordulóján.
„Csendre int az élet minket,
Egy csodás álom véget ért.
Volt egy angyal, ki itt élt köztünk,
Kinek most már otthon az ég.
Könny áztatja két szemünk, drága Édesapánk,
Csupán bízunk csak, hogy érezted szerető szívünk szavát.”

Szerető családja.

Megemlékezés

„Egyre szállnak, múlnak az évek,
De mi örökké őrizzük emléked.“

Fájó szívvel emlékezünk 
december 23-án, 

halálának 4. évfordulóján 
Varga Terézre szül. Mészáros 

Őrsújfalun.
Emlékét örökké őrzi az egész családja.

„Halk temető kapujába múlt porait söpri a szél,
Árván maradt minden, amit annyira szerettél.
Ha ránk gondolsz a messze ég partról, szinte hisszük,
Most is élsz, csak alszol.
Ne gondold azt, hogy semmivé lettél.
Őrizzük azt, mit mondtál és tettél.
Ettől van az, hogy szeretünk téged, őrizzük, óvjuk emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk december 20-án, halálának
első évfordulóján 

Ollé Józsefre Kaván.
Emlékét örökké őrzi szerető családja.

Köszönetnyilvánítás
Az ekeli óvoda kiscsoportos és
nagycsoportos gyermekei, valamint a
gyermekek szülei, ezúton mondanak
köszönetet annak az édesapának, aki
az értékes csomagok és ajándékok
támogatásával emlékezetessé és
felejthetetlenné varázsolta az „ekeli
ovisok Mikulását“!

Köszönjük szépen!

December 15-én 
ünnepelte 

5. születésnapját 

Kósa Dávid 
Ekelen. 

E szép ünnep alkalmából 
köszöntik őt: 

szülei és az egész 
rokonság.

„Hozzád már csak a temetőbe mehetek,
Virágot csak a sírodra tehetek.
Könnycsepp gördül végig arcomon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.“
Mély fájdalommal emlékezünk halálának 

1. évfordulóján 2012. 12. 18-án 
a szeretett férjre, édesapára és nagypapára 

Horváth Zoltánra Keszegfalun.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel:

szerető felesége, leánya, veje és a kisunokája.

December 15-én ünnepelte 3. születésnapját 
Farkas Zoltán Lakszakállason.
Sok szeretettel köszöntik őt:

szülei, nagyszülei, a déd-
szülők, keresztszülők,
nagynénik, nagybácsik,
unokatestvére Gábika és
mindenki, aki szereti őt.

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, ragyogjon rátok napfény, legyetek boldogok nagyon.
Szívetek sose féljen, bánat sose érjen, minden utatokon szerencse kísérjen.“

Fájó szívvel emlékezünk 
december 25-én 

Balogh Eszterre, 
a drága jó édesanyára, nagymamára, 

dédikére halálának 1. évfordulóján.
Akik szerették és tisztelték, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot. 

Emlékét örökké őrző családja.

December 20-án 
ünnepli 1. születésnapját 

Bogács Zsófika 
Pathon. 

E szép ünnep alkalmá-
ból köszöntik őt: anyu,

apu, Bianka Vargha
mama, papa és 
Bogács mama.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

Szívből 
köszöntik: apa,

anya, 
nagyszülei és
keresztszülei
és az egész 
rokonság. 

Sárközi Alexandra 

„Mikor kigyúlnak a fények,
Pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal egy Rád kacsint,
Kicsi kendőből csillámot hint,
Így adja át üzenetünket:
Boldog szülinapot Neked!“

December 20-án ünnepli 3. születésnapját 
Baranyai Bettina Bátorkeszin és a közelmúltban 

ünnepelte bátyja Baranyai Attila 15. születésnapját.
Szívből köszöntik őket: anya, apa,
Mari mama, Tibi papa és a Kocúr
család.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“

December 17-én 1 éves
Horňan Maxim Tibor 

Komáromban.

Sok szeretettel 
köszönti őt: anya,
apa, testvérei, a

nagyszülők és min-
denki, aki szereti.

Pôžičky – hitelek. 
Tel.: 0944 393 580. 

POHREBNÍCTVO - NEFE-
LEJCS - TEMETKEZÉS.
ul. Dlhá 2717, 946 03 Kolá-
rovo (adóhivatal mellett).
Teljes körű temetkezési
szolgálat a nap 24 órájá-
ban elérhető áron. Kegye-
leti tárgyak, koszorúk és
egyéb kellékek bő válasz-
téka. Tel. 0907 786 889 Ku-
csera Éva (nonstop).

LELKES temetkezési vál-
lalat, Hlavná ul. 489/199
Csicsó (a Coop Jednota
épülete). Tel.: 0917 048
236, 0948 355 789 - Non-
stop! Teljes körű temetke-
zési szolgáltatás elérhető
áron (részletfizetés is le-
hetséges). Koszorúk, ke-
gyeleti tárgyak árusítása.
Sírkövek készítése, felújí-
tása. Csiszolt gránitból ké-
szített vázák, keresztek,
mécsestartók és egyéb
kellékek bő választéka.

Itt a karácsony
és nincs aján-
dékra pénze?
Hívjon és mi
segítünk. Tel.:
0919 079 983.
Azonnali hitelel-
bírálás.

• Vennék használt szobabi-
ciklit, jó áron. Tel.: 0905 284
617.
• Eladó Újfalun 30 á gyü-
mölcsös, alápincézett, 34
m2-es épülettel. Tel.: 0905
979 492.
• Banki hitelek, lakáshitelek
intézése. Tel.: 0905 254 372.
• NF 70 kaszálógépet vásá-
rolnék. Tel.: 0905 265 235.

A gyümölcs- és zöldség-ke-
reskedéssel foglalkozó
4Fruit, spol. s r.o. csomago-
lónőket keres csallóközara-
nyosi raktárába, meghallga-
tás minden pénteken 9-11
óra között. Érdeklődni a
0918/956 573 és a 0918/185
810 telefonszámokon lehet
hétköznapokon 8-16 óra kö-
zött.

• Eladó alig használt Cera-
gem. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0907 728 164.
• Predám Ceragem v per-
fektnom stave. Cena podľa
dohody. Tel.: 0907 728 164.
• Készpénzkölcsön, H-P
8.00-15.00, csak KN. Tel.:
0948 710 719.
• Gyorskölcsön mindenki-
nek. Tel.: 0917 637 302.
• Albérlet, kiadó 3-szobás la-
kás, 82 m2, KN VII-es lakó-
telep. Tel.: 0907 753 637.
• Betonkerítések gyártása és
szerelése. Tel.: 0908 042
655.

December 15-én 
ünnepelte 8. szülinapját

Soóky Boglárka
Nagymegyeren.

Sok boldogságot 
kíván 

Anyu, apu, mama, 
papa, köri 

és húga Eszter.
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Horoszkóp
KOS

Nem meglepő, ha te is stresszelsz a
karácsony előtt, de megvan az adott-
ságod is, hogy a nehézségekkel jól
megbirkózzál.

BIKA
Különleges karácsonyra vágysz, így
könnyen esel túlzásokba. Ne az ünnep
estéjén próbálj ki ismeretlen ízeket!

IKREK
Kézben tartod az ünnep megszer-
vezését, ám túlságosan makacs
hangulatban vagy. Ne vessz össze
családtagjaiddal apróságokon!

RáK
Az ünnep alkalmat kínál arra, hogy
végre mindent megbeszéljetek ked-
veseddel. Rendezhetitek a kapcso-
latotokat.

OROSzláN
Az ünnepek alkalmával önmagad
igényeit is háttérbe szorítod azért,
hogy családtagjaidat boldognak lásd.

Szűz
Hihetetlenül jó formában vagy, most
Te lehetsz a karácsony középpontja!
Szebben ragyogsz, mint a csillag-
szórók.

MéRlEG
Családi konfliktusok vannak kilátás-
ban, és egyedül a te diplomáciai ér-
zékeden múlik, hogy mekkora csete-
paté alakul ki az ünnepek alatt.

SKORPIó
Végre olyan lesz a szenteste, amilyet
mindig is szerettél volna. Ez az
örömteli változás pedig elégedett-
séggel tölt el.

NyIlAS
Okosan teszed, ha nem költöd min-
den megtakarított pénzedet karácso-
nyi ajándékokra, gondolj a jövő évre is.

BAK
Végre sikerül tisztáznotok kedve-
seddel egy régóta húzódó konflik-
tust, minek köszönhetően a kará-
csony régóta nem tapasztalt kelle-
mes perceket hozhat számotokra.

VízöNTő
Az idei karácsonykor távoli rokonok
bejelentés nélküli érkezése vagy ko-
molyabb konyhai gondok adódhatnak.

HAlAK
Anyagi téren végre rád mosolyog a
szerencse: ajándékra, különleges
juttatásra számíthatsz karácsony tá-
ján.

ÉSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum főépülete: 
A Szlovákiai Képzőművészek Társaságának tagsági ki-
állítása február 1-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Az Élet a határ két oldalán c. időszaki régészeti kiállítás
március 1-ig tekinthető meg.
Limes Galéria:
Az idén 60 esztendős Dolán György jubileumi kiállítását
és az ahhoz készült szép katalógust január 31-ig te-
kinthetik meg. 
Szabadidőközpont, Rozmaring u. 2:
Az elmúlt idők karácsonyait idézi Juhos Zsuzsa gyűjte-
ménye, amely több száz karácsonyfadíszt tartalmaz. A
kiállítás megtekinthető 2012. december 20-ig 8.00-16.00
időpontban.
Európa udvar, Borozó: december 27-én, 19.00 Csángó
est. Zenél: a Hárompatak zenekar. A belépés díjtalan!

DÉL-KOMÁROM:
Református templom (Jókai tér): december 20., 18.00
Rákász Gergely karácsonyi hangversenye: Christmas
Magic. Jegyek kaphatók a Tourinform Irodában (Komá-
rom, Igmándi út 2. Jegyár: 2000 Ft. 

KESZEGFALVA:
Karácsonyi Aranykapu 
Vidám szórakoztató találkozó december 20-án, 14.00
órától egészen estig, ahol kedves meglepetés vár min-
denkire. Többek között finom karácsonyi puncs, forralt
bor, citromos tea, ízletes toast, pogácsák, sütemények,
és nem utolsósorban a polgármester által főzött savanyú
káposztát is megkóstolhatják a vendégek. Az itt össze-
gyűjtött bevételt egy kültéri, fából készült mozgásfej-
lesztő mászóegyüttes megvásárlására fordítják.

GELLÉR:
Jótékonysági karácsonyi délután: december 22-

én 15.00 órától a gelléri kultúrházban. Fellépők: gelléri
óvodások, lakszakállasi óvodások, a Csinibabák, a Va-
LAKik, a gelléri Amazons tánccsoportok, a lakszakállasi
népdalkör és a csicsói színtársulat. Ellátogat a Mikulás
is. Belépőjegy tetszőleges, a befolyt összeg teljes egé-
szét Lukács Balázs gyógykezelésére ajánlják fel.

Humor

KERESZTREJTVÉNY
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb január 4-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést
sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

GÚNYRAJZ
ELEKTRON

SPANYOL 
CIGÁNYLÁNY

KELETI 
TÁBLAJÁTÉK

BECÉZETT
NŐI NÉV

NYÍLÁSZÁRÓ
HELYE 

A FALBAN
CSONTHÉJAS 

OXIGÉN

MÉRTANI
TEST

ÉRSEKÚJVÁR 
AUTÓJELE

GABONA-
FEHÉRJE

VASVILLA
RÉSZE!

GYAKRAN
EMLÍTŐ

SZÁMBAN
VAN!

VULKÁNI 
KŐZET

RABLÓ,
ÚTONÁLLÓ
FRANCIA

KOZMETIKAI
CÉG

AZ INFORMÁ-
CIÓ ALAP-
EGYSÉGE
AMERIKAI

VADDISZNÓ

JÓL, 
ANGOLUL

HELYRAG, -
RE PÁRJA

BECÉZETT
ÁKOS

ARAB ÁLLAM

DOBOZBAN
VAN!

KÉN, NIKKEL

GÖRÖG
MONDABELI
KIRÁLYNŐ
MENYÉT-

FÉLE ÁLLAT

FANYAR 
ERDEI 

GYÜMÖLCS
FRANCIA 
FIZIKUS

ZOLA 
REGÉNYE

DETEKTÍV
KERESI
FAGYIT
ESZIK

...ROVER
(AUTÓTÍPUS)

RITKA 
FÉRFINÉV

GÖRÖG
BETŰ

OLLÓ 
HASZNÁLATA

KISSÉ 
BAMBUL

ARAB 
PÉNZNEM

ALBÁN PÉNZ-
EGYSÉG

ZUHANNI
KEZD!

A KÖLTÉSZET 
KEDVELŐJE

KAPA RÉSZE
SZLOVÁKIAI

AUTÓJELZÉS

SIMBA
TÁRSA

ÜRES TÁL!

NÖVÉNY 
RÉSZE

NÉMA DANI!

KŐVEL 
ELTALÁL
ITTRIUM

BÓR

2

1

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNYE

A ház asszonya leteremti az inasát, mert kopogtatás nélkül nyit be a szobába.
- Hogy képzeli? És mi van, ha éppen meztelenül vagyok?

(Az inas válaszát lásd a rejtvényben!)

Ünnepi koncertek 
a Komáromi Jókai Színházban Akár meleg van, akár hideg, ma már szinte

mindenütt állítanak karácsonyfát, minde-
nütt ajándékoznak. Míg nálunk az „ünnepelt”
Jézuska hozza a meglepetést, addig más or-
szágokban mástól, más időpontban várják a
gyerekek az ajándékot.

Lengyelországban a katolikus hagyományok
szellemében szenteste a pasterkáig, azaz az éj-
féli miséig a legtöbb lengyel böjtöl, nem iszik al-
koholt, és nem eszik húst. Az ünnepi asztal alá
szalmát és szénát szórnak, hiszen a világ meg-
váltója is jászolban született. A vacsorát meg-
előző imádság után a családfő ostyát tör, amely-
ből minden családtag kap egy pici darabot. A leg-
népszerűbb tradicionális fogás a céklaleves, a
mákos kalács, a pirogi és a hal. A tizenkettes
számnak különös jelentősége van, aki teheti, 12-
féle ételt készít. A „pasterka” a vigíliai éjféli ünnepi
mise, amely a lengyel karácsonyi hagyományok
közül mindmáig a legerőteljesebben fennmaradt. 

A szerbek badnjakot égetnek
A pravoszláv egyház a nálunk általánosan hasz-

nált Gergely-naptártól eltérően, az ókori Julianus-
naptár szerint jelöli ki az ünnepnapokat. Este, az
első látogató a parázsló fatönkből jósolt. A köz-
ponti fűtés elterjedése miatt egyre ritkábban talál-
kozunk a családi házakban tűzhellyel. Hogy a
szokásra ne boruljon feledés, a legtöbb szerb vá-
rosban a főtéren raknak tüzet. Akárcsak a katoli-
kusok, a pravoszláv vallásúak is böjtölnek. Az ün-
nepi csesznicába ezüstpénzt tesznek, és azt tart-
ják, hogy aki ezt megleli, gazdag lesz a jövő év-
ben. 

Manók bosszantják a görögöket
A görögök karácsonya december 25-től január

6-ig tartó ünnep. Ezt az időszakot Dodekameron-
nak, azaz 12 napnak nevezik. Ebben benne fog-
laltatik mindhárom ünnep, a karácsony, az újév és
a vízkereszt. Azt tartják, a Föld mélyén gonosz
manók, kalikandzaroszok élnek, akik év közben
azzal foglalatoskodnak, hogy a Földet tartó fa tör-
zsét elfűrészeljék. Vízkeresztkor aztán a pap által
megszentelt víz bűvös ereje visszaűzi őket a Föld
gyomrába. Vaszilopitát sütnek, egy kenyérfélét,
amelybe a szerbekhez hasonlóan fémpénzt rejte-
nek, hogy aki megtalálja, szerencsés legyen.

A finnek glöggöt isznak
Igazi finn szokás, hogy karácsony napján meg-

vendégelik a velük élő háziállatokat. Napközben a
felnőttek glöggöt (fűszeres forralt bor) isznak. Ter-
mészetesen a szaunázás sem maradhat ki ilyen-
kor. A karácsonyi vacsora, mint mindenütt, Finn-
országban is minden háziasszony (rém)álma. A
heringet „üvegfúvó módra” általában rozskenyér-
ben sült sonka követi, sült krumplikásával, és a va-
csorát mézes, gyömbéres sütemények fogyasz-
tásával fejezik be. Máshol a karácsonyi menü la-
zac, sajtleves, sült rénszarvas.  Finnországban az
asztalt éjszakára nem szedik le, hogy a karácso-
nyi manóknak is jusson valami csemege. Kará-
csony első napja szigorúan a családé, ilyenkor
este a legtöbben elmennek a templomba, és gyer-
tyát gyújtanak elhunyt szeretteik sírjánál.

Az angoloknál nincs szenteste 
Angliában a gyerekek december 24-én este

hosszú, piros harisnyákat készítenek ki. Kará-

csony éjjelén Santa Claus vagy Father Christmas
a kéményen át a kandallóba ereszkedik, hogy a
zoknikat megtöltse ajándékokkal.  Az ünnep 25-én
kezdődik, ekkor mennek templomba, ekkor bont-
ják ki az ajándékokat. A karácsonyi ebéd sült, töl-
tött pulykából vagy valamilyen szárnyasból áll,
sült krumplival, kelbimbóval.

Nyári karácsony
Új-Zélandon a keresztény családok a tenger-

parton piknikeznek, hideg sört isznak, és sonkás
szendvicset majszolnak. Jellemző, hogy az auszt-
rál Mikulás szánját 8 kenguru húzza. Az ausztrá-
lok is a szabadban fogyasztják el a karácsonyi va-
csorát, otthon műfenyőt állítanak, és aki teheti,
részt vesz a karácsonyi misén.

Dél-Afrikában a karácsonyi ebéd igazi családi
ünnep, kiadós fogásokkal. Ebéd után baráti láto-
gatásra indulnak, és karácsonyi dobozokban fi-
nom ételeket, süteményeket visznek egymásnak.

Az Egyenlítő országai sem maradhatnak ki a
karácsonyi ünnepekre. A kenyaiak messze földről
hazautaznak az ünnepekről.  Karácsonyfa helyett
a templomot díszítik fel lampionokkal, szalagokkal,
léggömbökkel.

  

Két feleség beszélget:
- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Hát igen, az idén túl korán kezdte meg a kará-

csonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna..

  

A bolond apuka sétál a kisfiával az erdőben.
Megszólal a gyerek:

- Jaj, apa, de messze van még karácsony!
Mire az apa:
- Hülye vagy, fiam, nem is arra megyünk!

A60 éves Komáromi Jókai Színház két
alkalomhoz illő koncerttel szeretne hoz-

zájárulni az esztendő legszebb ünnepeinek
hangulatához.

December 21-én 19.00 órától a Ghymes
együttes Mendika című karácsonyi koncertjét
tekinthetik meg az érdeklődők.

Január 4-én 19.00 órától a színház az új esz-
tendő elején aktuális optimizmusnak ad helyet

a Budapesti Vonósok Kamarazenekarának fel-
lépésével. Az újévi koncert ünnepi méltóságá-
val talán hagyományt teremthet városunkban is.

Jegyek az egyes előadásokra a színház
jegypénztárában válthatók hétköznapokon
08.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig, vala-
mint egy órával az előadások előtt. Közelebbi
információk a www.jokai.sk honlapon a Kö-
zönség – Kísérőrendezvények címszó alatt.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

  

Szentestén a kisfiú
busás ajándékot kap,
holott tudja, hogy
egész évben sok bor-
sot tört a szülei orra
alá. Rá is kérdez, majd
a szülő kénytelen-kel-
letlen reagál:

- Dicséretes az önkri-
tikád fiam, de tudod, a
mai világban akármi-
lyen rossz is vagy, adó-
kedvezménynek még
mindig megteszed.

KARÁCSONYFAL!
A Meredek Klub szeretettel vár minden kedves gyere-
ket, fiatalt, tanulót a karácsonyfalon, aki szívesen ki-
próbálná a falmászást. A nehezebb anyagi körülmé-
nyek között élő családok gyerekeinek is szeretnénk ka-
rácsony tájékán örömet szerezni, de minden gyereket,
fiatalt szeretettel látunk. A KARÁCSONYFAL időpontja:
december 27, csütörtök, 16 órától. Helyszín: má-
szófal a röplabdacsarnokban, Komárom, Vársor 10.
Arra kérünk benneteket, tiszta tornacipőt feltétlenül
hozzatok magatokkal! A belépés díjtalan.

  

Anya és lánya vásárolnak a plazában. Az
anya meglát egy szőrmebundát az egyik ki-
rakatban, és azt mondja a lányának:

- Idén nem kell ajándékot vennetek nekem
karácsonyra, majd veszek én magamnak.

A lány ránéz a szőrmebundára:
- De, anya! A szegény állat nagyon sokat

szenvedett azért, hogy te ilyen kabátot hord-
hass. Nem tartod ezt kegyetlenségnek?

- Ne izgulj, apád nem fogja megkapni a
számlát még néhány hétig

Különleges szokások karácsonykor
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Kajak-kenu

Folytatás az 1. oldalról
Ipóth Szilárd, a klub volt

alelnöke megerősítette a
hírt, és indokként a követke-
zőket mondta el lapunknak:
„Közismert, hogy a stadiont
üzemeltető Comorra Servis
egy olyan bérleti javaslatot
terjesztett elénk, amelyet el-
fogadni nem tudunk. Erről
már részletesen az Önök
lapja is beszámolt. Több
hete kezdeményeztünk egy
találkozót a polgármester úr-
ral, amelyen szerettünk
volna beterjeszteni néhány,
gondolom mindenki szá-
mára előnyös javaslatot a
stadion üzemeletetésének,
és a klub költségvetésének
kapcsán. Sajnos, a polgár-
mester úr még arra sem
méltatott bennünket, hogy
felvegye a telefont. Így nem
tudunk másra gondolni, mint
hogy a városvezetésben
nincs meg a hajlandóság
megoldani ennek a patinás
klubnak a problémáit. Leve-
lünkben bővebben kifejtet-
tük indokainkat, ezt most
nem kívánom részletezni
azért sem, mert a jó modor
azt követeli meg, hogy első-
ként az ismerkedjen meg
tartalmával, akinek címez-
tük, tehát a polgármester úr.
Jelenleg a klub teljes leltá-
rozását végezzük, és hétfőn,
azaz december 17-én a
klubház kulcsait átadjuk a
Comorra Servis igazgatójá-
nak”.

Múlt pénteken megkér-
deztük Anton Marek polgár-
mestert is, vajon hogyan kí-
vánja kezelni ezt az ügyet?
„A levelet még nem láttam,
de hazudnék, ha azt állíta-
nám, hogy nem tudok a
klubvezetők lemondásáról. A
dolog messze nem annyira
egyszerű, mint ahogy azt so-
kan elképzelik. A KFC évek
óta nem fizet semmilyen bér-
leti díjat, de még az energia-
költségeket sem, ezzel is nö-
velve az üzemeltető Co-

morra Servis éves hiányát.
Azt mindenképpen cáfolnom
kell, hogy nem vagyok nyílt
a tárgyalásokra, de az sem
elképzelhető, hogy a vá-
ros gazdálkodásáért ér-
zett felelősségem mellett,
csak és kizárólag a KFC-
nek tegyek olyan enged-
ményeket, amelyeket más

kluboknak sem tennék
meg. Van egy mondás, mely
szerint a vonatok jönnek-
mennek, de az állomás ott
marad. Ezzel többek közt
arra is szeretnék utalni, hogy
nem elég lépten-nyomon
hangoztatni a KFC iránt ér-
zett elkötelezettséget, azt
nehéz időkben is bizonyítani
kell. Egyébként, a fociban je-
lenleg holt idény van, nem
látom semmilyen akadályát
a tárgyalásoknak, amelyek
akár jó eredményre is vezet-
hetnek. Nem igazán értem
ezt a szerintem elhamarko-
dott lépését a klubvezetés-
nek” – mondta el lapunknak
Anton Marek polgármester.  

Strasser László, a KFC fő
támogatója ebben látja dön-
tésük fő okait: „A holt idény
kifejezés nem egészen állja
meg helyét, hiszen ez csak a
szurkolókat érinti. Aki jártas
a labdarúgás rögös útvesz-
tőjében, azt tudja, hogy ép-
pen ez az időszak, amikor a
klubvezetésnek a legtöbb
munkát kell elvégeznie. Nem
titkolt szándékunk volt a fel-
nőtt csapatot feljuttatni ma-
gasabb osztályba, hiszen
ilyen alkalom, olyan hamar
már nem fog megismétlődni.
Több játékossal folytattunk
tárgyalásokat, akik erősítés-
ként érkeztek volna, ezeket a
tárgyalásokat kénytelen va-
gyok semmisnek tekinteni. A
legnagyobb felelőtlenség
lenne részünkről, úgy neki-
vágni a tavaszi idénynek,
hogy nincsenek letisztázva
a pálya használatának sza-
bályai, amelyeket a jelenlegi
javaslat szerint semmikép-
pen nem tudunk megfinan-
szírozni. Végtelenül sajná-
lom, hogy ezt kellett meg-
lépnünk, hiszen rengeteg
időt és pénzt fektettem a
KFC működésébe” – mondta
el Strasser László.

Nos, nagyon bízunk
benne, hogy a végén mégis
születik egy mindenki szá-
mára korrekt megállapodás,
és év végéig a klub rendezi
sorait. A további történések-
ről következő, december 31-
i számunkban beszámolunk.   

Múlt szerdán az ország legsikeresebb kajakosainak és kenusainak kihirdetésével
zárta az egyébként olimpiai évet a Szlovák Kajak-Kenu Szövetség. Az ünnepi gá-

lára a pozsonyi Olympic Casino-ban került sor, amelyen természetesen ott voltak a
sportág komáromi képviselői is. Bár a szlovák kajakosok és kenusok a londoni olim-
pián nem szereztek érmet, a két hatodik hely így is szép sikernek számít. 

Komáromiak is a legjobbak között

Versenyzőink egy csoportja a pozsonyi eredményhirdetésen. Balról jobbra: Koczkás Olivér
– edző, Szokol Dániel, Mária Lisa Gamsjäger, Marko Ujvári, Koczkás Dávid, Obert Ákos és
Katarína Ujváriová – edző. 

A felnőtt férfi kajakosok egyéni kategóriá-
jában Gelle Péter, aki Erik Vlček társaságá-
ban világbajnoki címet szerzett, lett az év
kajakosa. Éppen „hajótársát”, Erik Vlčeket, a
tavalyi győztest előzte meg. Szinte már ha-
gyománnyá vált, hogy a harmadik helyen a
szintén šKP színekben versenyző, ám ko-
máromi Tarr György végzett. Ami örömteli
hír, hogy a komáromi klub kimagaslóan te-
hetséges versenyzője, Demin Viktor, „betor-
nászta magát” a legjobb tízbe, az ő kilence-
dik helye kellemes meglepetés. 

Az év teljesítménye kategóriában a kajak-
négyes szerezte meg a második helyet,
melynek két komáromi illetőségű tagja is volt,
Erik Vlček és Tarr György személyében. Mö-
göttük, a harmadik helyen az az U23-as ka-
jaknégyes végzett, amelynek tagja volt a már
említett Demin Viktor is. A juniorok kategóri-
ájában szintén volt komáromi érdekeltség, hi-

szen a tehetséges Lőrincz Balázs a kiváló
harmadik helyet szerezte meg.

Az eredményhirdetés kapcsán megkér-
deztük Soós Tibort, a Komáromi Kajak-Kenu
Klub elnökét, vajon mennyire elégedett a ko-
máromi versenyzők idei eredményeivel?
„Úgy mondanám, hogy tartjuk a szintet, hi-
szen az a bizonyos léc már nagyon magasan
van. Legtöbb munkánk a fiatalok nevelésébe
van befektetve, közülük sokan majd aztán, a
felnőttek között is megállják a helyüket. Köz-
tudott, hogy a mi sportágunkban 16 éves kor
után kezdünk ráhajtani az eredményességre,
addig az a cél, hogy a gyerekek élvezzék az
edzések és a versenyzés örömeit. A ma már
híres felnőtt versenyzőink is így kezdték pá-
lyafutásukat, és semmiről nem késtek le.
Összességében tehát elégedett vagyok klu-
bunk idei teljesítményével” – mondta el la-
punknak a klubelnök. Fotó: -soós-

Köszönjük! 
Régiónk valamennyi sportolójának,

edzőknek, klubvezetőknek, szurkolók-
nak, de a sportot támogató intézmé-
nyeknek, vállalatoknak, magánvállal-
kozóknak, valamint a támogató szü-
lőknek egyaránt, ezúton is köszönjük a
régió példás képviseletét, annak támo-
gatását a 2012-es évben. 
Mindnyájuknak, de minden sportsze-

rető olvasónknak egyaránt, nagyon bol-
dog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

A szerkesztőség  

Lemondott 
a KFC vezetősége

Aperbetei sportcsarnokban rendezték meg
az idei, Területi Labdarúgó Szövetség által

szervezett ifjúsági teremtornát. A hat részt-
vevő csapat remek mérkőzéseket produkált,
amelyek végig izgalomban tartották a szép
számú közönséget. A címvédő madariak most
„csak” bronzérmet szereztek, a házigazda per-
beteiek pedig a negyedik helyen fejezték be a
versenyt. A torna szervezője, a komáromi
TLSZ különdíjakat is kiosztott, a legjobb ka-
pusnak, a torna legsikeresebb gólvágójának,
valamint legjobb játékosának. 

Eredmények: 
Perbete – Őrsújfalu 3:2 g.: Berkesi, Molnár, Far-
kas – Ferenczi 2
Madar – Dulovce 1:2 g.: Lami – Kelko, Gerči
FK Activ – Hetény 0:2 g.: Lévai 2 
Perbete – Madar 2:2 g.: Berkesi, Kocsis – Répás,
Csintalan Cs. 
FK Activ – Dulovce 0:4 g.: Molnár 2, Badala,
Gerči

Őrsújfalu – Hetény 0:3 g.: Lévai 2, Kiss 
FK Activ – Perbete 1:1 g.: Maťko – Berkesi 
Madar – Őrsújfalu 2:1 g.: Répás – Ferenczi
Hetény – Dulovce 1:1 g.: Lévai – Rigó 
Madar – FK Activ 8:2 g.: Szemenyei, Sebők és
Paló 2-2, Lami, Tóth – Molčan 2
Perbete – Hetény 1:6 g.: Molnár – Lévai és Ko-
vács 2-2, Tóth 
Őrsújfalu – Dulovce 0:1 g.: Molnár 
Hetény – Madar 4:2 g.: Lévai 3, Csintalan G. -
Répás 2 
FK Activ – Őrsújfalu 0:1 g.: Ferenczi 
Dulovce – Perbete 3:0 g.: Molnár 2, Badala 

A torna végeredménye:
1. Hetény 5 4 1 0 16:4 13
2. Dulovce 5 4 1 0 11:2 13
3. Madar 5 2 1 2 15:11 7
4. Perbete 5 1 2 2 7:14 5
5. Őrsújfalu 5 1 0 4 4:9 3
6. FK Activ 5 0 1 0 3:16 1

Különdíjak:
A torna legjobb kapusa: Szabo Milan (Dulovce)
A torna gólkirálya: Lévai Lajos (Hetény – 10 góllal)
A torna legjobb játékosa: Répás Adrián (Madar)

Forrás: -knfoci-, Fotók: Kender Gyula

Hetény nyerte a TlSz Téli Teremtornáját

Két bronzérem
Bangha Dezsőnek

A százhalombattai fedett uszodában
rendeztek nemzetközi rövidpályás ver-
senyt, amelyen részt vett régiónk neves
veterán úszója, Bangha Dezső is. A 75-
79 évesek kategóriájában két bronzé-
remmel gazdagította eddigi éremgyűj-
teményét. 

Az 50 méteres hátúszásban 0:59,0
idővel, hét versenyzőtársát is megelőzve
szerzett bronzérmet. A 100 méteres
gyorsúszásban öt versenyzőt meg-
előzve, 1:48,02 idővel lett harmadik.    

Év végi jókedv-csináló 
Akomáromi Extrém Sportok Klubja is megrendezi saját kará-

csonyi akcióját, a címben olvasható, meghirdetett név alatt.
December 20-án (csütörtökön) 14 és 16 óra között, egy kis holt-vági
lubickolásra hívja a hideg vízben fürdőzni szeretőket, az Apáli ét-
terem mögötti térségben. Jelszavuk a rendezvény kapcsán: „Hűtsd
le magad és töltődj fel új energiával az új évhez!”  

Megtudtuk, hogy aki már térdig is bemerészkedik a hideg vízbe, azt
a szervezők vendégül látják egy gulyásra, és egy pohár meleg teára, il-
letve forralt borra. Természetesen a bámészkodókat is szeretettel vár-
ják, ők is garantáltan jól fogják magukat érezni. Sőt, az sem kizárható,
hogy néhányan közülük veszik a bátorságot, és…   

„Ne üljenek otthon, télen is gyönyörű a természet” – mondta el Ryšavý
Baltazár, a rendezvény egyik szervezője, a komáromi Extrém Sportok
Klubjának elnöke.   

Bővebb információk a Facebookon: 
Extrém Sportok Klubja (Rév-Komárom)

Labdarúgás

ÚszásExtrém sportok

Szabo Milan

Lévai Lajos

Répás Adrián

Hetény FC
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A sportoldalakat szerkeszti: Böröczky József

A torna kapcsán, annak fő szer-
vezője Svarba Ferenc, a Hetény FC
elnöke, a következőket nyilatkozta:
„Elsősorban az izsaiaknak szeret-
ném megköszönni, hogy beugrottak
a tornána Dunamocs helyett, és
részvételükkel valóban emelték an-
nak színvonalát. Külön szeretném ki-
emelni az Ekel FC – R-Max mérkő-
zést, amely messze felülmúlt min-
den várakozást. Kétségkívül, a torna
legszebb mérkőzése volt. A csapa-
tok sportszerű viselkedése egy külön
pozitív élmény volt számomra. Úgy
gondolom, egy nagyszerű baráti ösz-
szejövetelnek voltunk részesei vala-
mennyien, akik itt voltunk a tornán.
Játékosok, játékvezetők, csapatve-
zetők és szurkolók egyaránt. Méltó
„foci-búcsúztatása” volt ez a 2012-es
évnek. Valamennyi járási csapa-
tunknak ezúton is szeretnék kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és ered-
ményekben gazdag új évet kívánni” -
mondta el lapunknak a hetényi klub-
elnök. 

Eredmények:
„A” csoport 
Csallóközaranyos – Naszvad 3:3

g.: Berecz 2, Mészáros – Molnár,
Mlynár, öngól 

Hetény – Naszvad 1:2 g.: Mari-
kovec – Haris K. Hengerics 

Csallóközaranyos – R-Max 0:2
g.: Szabó M., Lucza 

Hetény – Csallóközaranyos 6:1
g.: Marikovec 3, Zsikai, Ondič, Kosdi
– Olajos 

R-Max – Naszvad 4:1 g.: Szabó
M. 3, Konc – Andris 

R-Max – Hetény 6:7 g.: Szabó M.
3, Téglás, Lucza, Konc – Marikovec
3, Bak 2, Kosdi, Zsikai 

Az „A” csoport végeredménye:

1. Hetény 2. R-Max 3. Naszvad 4.
Csallóközaranyos 

„B” csoport 
Gúta – Izsa 1:3 g.: öngól – Cong

2, Kurucz 
Marcelháza „B” - Ekel 1:10 g.:

Bilkó – Blaho 3, Gacsal és Rigó 2-2,
Soldan, Farkas, Rigó  

Izsa – Ekel 0:6 g.: Farkas 2, Sol-
dan, Blaho, Meleg, Gacsal 

Gúta – Marcelháza „B” 4:0 g.:
Kertész 2, Musitz, Magyar 

Izsa – Marcelháza „B” 4:2 g.:
Cong 3, Marcinko – Bilkó, Kurucz 

Gúta – Ekel 0:4 g.: Blaho 2, Sol-
dan, Ódor 

A „B” csoport végeredménye: 
1. Ekel 2. Izsa 3. Gúta 4. Marcel-

háza „B”

Elődöntők:
Hetény – Izsa 6:3 g.: Marikovec

és šátek 2-2, Szuh, Zsikai  - Smolka
2, Ország 

Ekel – R-Max 2:3 g.: Soldan,
Blaho – Konc 2, Szabó M.

A 3.-4. helyért:

Ekel – Izsa 1:2 g.: Meleg – Ku-
rucz, Ország 

Döntő: 
Hetény – R-Max 2:3 g.: Szuh 2 –

Konc 3 

A torna végső sorrendje:
1. R-Max 2. Hetény 3. Izsa 4. Ekel

5. Naszvad 6. Gúta 7. Csallóközara-
nyos 8. Marcelháza „B” 

Különdíjak:
A torna legjobb kapusa: Janko

Péter (Ekel)
A torna gólkirálya: Marikovec

Gábor (Hetény – 9 góllal) 

„Beugró győzelem”az ötödik R-Max Kupán 

Az I. liga őszi küzdelmeinek be-
fejezése után, a csallóközara-

nyosi csapat a Szlovák Kupában
való szereplés okán, kissé kitolta
az őszi idényt. Másik két csapa-
tunk, az ugyancsak I. ligás Nasz-
vad/ímely, valamint a II. ligában
szereplő Gúta, anyagi okokra hi-
vatkozva, nem tudták vállalni a
kupában való szereplést. Az első
„kanyart” aránylag könnyen vet-
ték az aranyosiak, de… Aztán, a
második fordulóban, a sors(olás)
Vágsellyével hozta össze az ara-
nyosi lányokat, és egy pillanatig
nem volt kétséges, hogy idény-
záró mérkőzésüket fogják meg-
vívni.

A kupasorozat első fordulójában
Szencre, a II. liga őszi bajnokának
otthonába látogattak az aranyosiak.
A hazaiakból ugyan nem hiányzott

az igyekezet, Talár edző lányai azon-
ban minden szempontból felülmúl-

ták ellenfelüket és magabiztosan lép-
tek a második fordulóba. 

Ott már lényegesen erősebb el-
lenféllel kellett megküzdeniük. A
szlovákiai női kézilabdázás egyik
élcsapata, a vágsellyei profi klub ér-
kezett a Kóczán Mór Sportköz-
pontba, melynek soraiban három vá-
logatott játékos is szerepel, hogy
megküzdjön az aranyosiakkal az elő-
döntőbe jutásért. És bár a vendégek
eléggé visszafogottan játszottak, a
hazaiaknak még csak a remény leg-
kisebb sugara sem villant fel a mér-
kőzés folyamán. Érthetetlen módon,
nagyon félénken és görcsösen ját-
szottak, így esélyük sem volt egy
jobb eredmény elérésére. 

Sajnos, a hazai csapatban mind-
két mérkőzésen hiányzott Dohna-
nec-Pažúr Evelin, aki nem régi sérü-
lésének okán, egy komoly műtéten
esik át, így valószínűleg legalább

egy évig nem léphet majd pályára. Ő
csapatának kulcsjátékosa és az őszi
idény második legsikeresebb góllö-
vője. Evelinnek ezúton is gyors fel-
épülést kívánunk!

Ezek voltak tehát az aranyosiak
idényzáró mérkőzései, a téli felké-
szülést január közepén kezdi meg a
Peter Talár edző vezette csapat.

Eredmények:
Szenc – Csallóközaranyos

15:17 (4:9) 
Vendég góllövők: Kasznár 5, Le-

hocká 3, Turza, švec-Somogyi és
Bíró 2-2, Rísová 1.

Csallóközaranyos – Vágsellye
8:27 (3:12)

Hazai góllövők: Gőgh M., švec-
Somogyi és Szabó 2-2, Turza és še-
beňová 1-1. -dm- 

Fotó: -bör- 

Teremlabdarúgás

Kézilabda

Idényzáró a Szlovák Kupában 

Dohnanec-Pažúr Evelint mihama-
rabb visszavárjuk a pályára  

A torna csúcsmérkőzésén az ekeliek (zöldben) húzták a rövidebbet (Ekel -
R-Max 2:3) Fotó: Csepi Julianna

Nem volt könnyű a lelkes szervezők dolga a csallóközaranyosi 
Kóczán Mór Sportközpontban megrendezett tornán. Legalábbis,

annak kezdete kissé próbára tette őket, de – minden jó, ha a vége jó.
Történt ugyanis, hogy különböző okokból, a dunamocsi és vágfü-
zesi/kavai csapatok kénytelenek voltak lemondani részvételüket, így
gyorsan pótmegoldást kellett találniuk. Az izsaiak mentették a hely-
zetet egyik ágon, a másikat „saját erőből” oldották meg a szervezők.
Baráti társaság tagjai öltöztek a torna névadójának mezébe, és visz-
szavágva a hetényi csapatnak csoportbeli vereségükért, a döntőben
már ők diadalmaskodtak. 

110 éves a komáromi víztorony
Immár 110 éve Komárom Városának a jel-

képe. Egykor a város legmagasabb épü-
lete volt, bármilyen irányból is érkezett a
város látogatója, már messziről láthatta a
magát joggal büszkén mutogató szépsé-
get. Ha az idegennek utat kellett mutatni,
szinte biztos, hogy valahogy így nézhetett
ki az útmutatás: „A víztoronynál
jobbra…!” A város szíve-lelke volt egyko-
ron, hiszen közelében, pontosabban tö-
vében, nagyon sok Komáromot érintő tör-
ténelmi esemény zajlott le. Az egykori rác-
temető helyén épült meg, 1902-ben adták
át rendeltetésének.  Három évvel később,
1905-ben, a Beliczay Endre, királyi mérnök
tervei alapján készült KFC pályát is átad-
ták a nagyközönségnek, így az akkori két
„Közép-európai csoda” nagyon szépen,
55 esztendőn át megfért egymás mellett.
Sőt, mintha egymás szerves részeivé vál-
tak volna. 

Ma a víztorony
tövében fiatalok
találkoznak, ran-
diznak, vagy ép-
pen a tanítás előtti
cigijüket szívják
még el nagy ha-
marjában. Talán
nem is tudják, mi-
lyen gazdag törté-
nelmi múlttal ren-
delkezik az épület,
amely alatt élvezik
az élet legszebb

korszakát, fiatalságuknak legszebb éveit.
Mondjuk hát el nekik. 

Kezdjük egy idézettel, a „Komárom Város
Vízműve és Csatornázásának első 100 éve”
című kiadványból, melynek társszerzője az a
Fekete István, aki nyugdíjba vonulásáig a Ko-
máromi Víz- és Csatornázási Művek igazga-
tója volt: „A városon áthaladó két nyomócső a
víztoronynál ismét egyesült. A víztorony he-
lyéül a város egyik magasabb pontja, a Rácz
-temető nevű terület jelöltetett ki. E területen áll
a víztorony 141,15 méter magasságban (az
Adriai-tenger szintje felett). Benne el van he-
lyezve a víztartály az ottani terep színe felett
21,1 méter magasságban. A víztartály mint-
egy 7,3 méter magas, 10 méter átmérőjű, hely-
színen összeszegecselt vastartály űrtartalma
500 köbméter. A tartályhoz az épület belsejé-
ben végigvezető, kőből készült csigalépcsőn
lehet feljutni, míg a tetőre a tartály melletti vas
csigalépcső vezet. A tetőről nagyszerű kilátás
nyílik a Duna két partján elterülő városra. A
víztorony ma is változatlan külsővel, üzemké-
pes állapotban van”.

Igen, Fekete István. A nyugalmazott igaz-
gató kétségkívül a komáromi vízellátó és csa-
tornázási rendszer legnagyobb ismerője.
Ahogy gyakran elmondta barátainak, ismerő-
seinek, eddigi életének legkedvesebb hobbija
a munkája volt, egyetlen éltető eleme pedig a
víz. Ifjúkorában vízilabdázott, a Duna mellett
élte le életét, a vízműveknél dolgozott, a ko-
máromi Spartak Vízilabda Szakosztályának
volt az elnöke. Számára tehát más nem léte-
zett, csak a víz, a víz, és megint csak a víz. 

Megkértük, mondjon még valamit a jubiláló
víztoronyról. „A már említett tartályban a ma-
ximális vízszinten van a túlfolyó cső vége, al-
ján pedig a befolyó cső. A két oldalán helyez-
kednek el a mosáskor, tisztításkor használatos

öblítő csövek. A víz ugyanazon csövön jut a
tartályba, mint amelyen a hálózatba. A rend-
szer úgy működött, hogy amíg többletvíz volt
a hálózatban, a torony töltődött, és a maxi-
mális vízszint kapcsolta ki a szigeti szivattyú-
telepet. Amikor elindult a fogyasztás, egy be-
állított minimális szint pedig bekapcsolta a
rendszert. Sokáig egy kábel kötötte össze a
tornyot és a gépházat. De volt egy extra tele-
fonos jelző is, amelyet ha felhívtunk, „pittye-
géssel” jelzett, egy „pittyegés” 25 centiméter
vizet jelentett a tartályban, tehát az 22 „pittye-
gésnél” telt meg. Ej, de sokszor felmásztam
beállítani, volt úgy, hogy naponta hatszor-hét-
szer is. Ez volt a korabeli fitness. Nem be-
szélve arról, hogy minden állami ünnepen is fel
kellett másznom, kifüggeszteni az állami lo-
bogót. A torony vízszintje, kapacitása, már
nem felel meg a mai követelményeknek. Főleg
azok után, hogy szinte az egész járás lassan
Komáromból kapja az egészséges ivóvizet.
Egy bizonyos szükségállapotban el tudná látni
a lakosságot alapszinten, úgy az első-máso-
dik emeletekig. Ez bizonyára jobb megoldás
lenne, mint ciszternában szállítani az ivóvizet.
Ezért kell a városnak megszereznie, mert
nemcsak műszaki emlék, városi szimbólum,
hanem ha kell, még a rendszer szerves része
is lehet. A torony ugyanis még mindig a Nyu-
gat-szlovákiai Vízművek tulajdonában van” –
mondta el lapunknak Fekete István.  

Nos, kétségkívül, a városatyáknak többet
kellene foglalkozniuk a víztorony sorsával, an-
nak jövőjével. Annak a toronynak a jövőjével,
amely múltjával oly sok szolgálatot tett ennek
a szép városnak, de még mindig készen áll a
segítségre.

Böröczky József
Fotók: Fekete István archívumából

És ha már a víztorony és a KFC közös sorsát is megem-
lítettük, álljon itt egy vers, amely szinte mindent elárul szo-
ros kapcsolatukról.    

MESÉL A VíZTORONY

Egy néma tanú, ki messzire visszalát, 
ő érzi még a ráckerti orgonák illatát.
A Széna téri dombon, egy karcsú szobor,
Komárom jelképe – a tanú –, a víztorony.

Derekán lágy szellő suhan át s szavakat muzsikál,
az érti csak e szavakat, ki szintén visszalát.
Most kiadja titkait, csendesen mesél,
csak figyelni kell, mit muzsikál a szél.

Évtizedek emlékei, mint vulkán törnek elő,
Kóczán Mór, híres gerelye volt a bevezető. 
Ami utána jött, az bizony nem volt kevés,
meg kell, hogy őrizze az örök emlékezés.

A század elején egy új sport hódított,
Follinus és társai, mint szülők voltak ott.
Harminchatan kezdtek építeni a romokon,
egy tanú csak szemlélte – a komáromi víztorony.

Látott ő mindent, örömöt és bánatot,
de az emlékezés benne nyomot nem hagyott.
Látta ő rendre a KFC gólokat,
s az örömöt, mellyel az atléták szereztek pontokat. 

Látta ezrek és ezrek őszinte örömét,
amikor még tudott örülni a komáromi nép. 
Nagy csaták színhelye volt ez a kis sziget, 
az összetartás övezte, és a szeretet. 

A víztorony most keletre néz a Kossuth téren át,
és nem nagyon boldog attól, amit lát.
Ott is van egy kis sziget, lelátója több emelet,
de ami hiányzik – az összetartás és szeretet.

Tiszteld a múltat, de mindig előre nézz,
akkor is, ha hallgatod, amit a víztorony felidéz.
Ha arra visz az utad a Széna téren át,
emeld meg kalapod – s üdvözöld a múlt tanúját.

(B.J. – 1996)



M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján,  9.05 Magyar-
ország, szeretle! 10.15 Család-barát 11.30 Napirend előtt 12.01 Hír-
adó 12.25 Romamagazin 12.55 Domovina 13.30 Magyarlakta –
vidékek krónikája 14.25 Sophie szerint a világ  14.55 Déltenger kin-
cse 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
20.15 Bábel – Hesnával a világ 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.45
KorTárs 23.15 Híradó 23.25 Aranymetszés

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 Hófehérke. Ném. mesefilm 9.15 Be-
avatás 9.30 Ember és világ – Gyurkovics Tibor 9.45 Emlékpróba. Gyur-
kovics Tibor 70 éves 11.00 Kalandozó – Kína hátizsákkal 11.30 Hol élsz
te? 12.01 Híradó 12.25 Rock Café 13. 20 Slágerek 14.45 Nekem ne
lenne hazám? 15.00 Beavatás 15.20 „Érték! Értem!?“ 16.10 Drága dok-
tor úr 17.10 A Nyereg Klub 17.40 Rudi, malac a családban 18.40 Mese
19.05 Déltenger kincse 20.00 Híradó 20.40 A védelemé a szó 22.10
Maradj talpon! 23.05 A férfi a legjobb orvosság 23.50 Srácok

DUNA

7.40 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.35 Székely kapu 9.05 Köz-
beszéd 9.30 Élő egyház 10.00 Isten kezében 10.30 Beavatás 11.00
Klubszoba 12.00 Híradó 12.30 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Par-
lament üléséről 16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi arcképcsar-
nok. 17.30 Tálentum 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Angyali érintés 19.55 Liszt Ferenc 20.20 Liszt Ferenc,  20.50 Hírek,
sport 21.00 Csillagösvény 2. 22.40 Kultikon 23.00 Sportaréna

7.00 Mokka 9.00 Reklámtorta 9.25 Stahl konyhája 9.45 Babapercek
10.05 TeleShop 11.10 EZO.TV 12.15 Fiatal tehetségek 14.00 Tények
14.55 Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójá-
ban 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív
21.00 Jóban-rosszban 21.30 Lángoló Chicago 22.30 Esküdt ellensé-
gek: Los Angeles 23.30 Bostoni halottkémek

7.40 Híradó reggel 8.10 Reflektor 8.20 Reggeli  9.00 112 – Életmen-
tők10.05 Top Shop 11.50 ASZTRO Show 12.50 Fókusz plusz 13.25 Fókusz
14.00 Pasik! 14.40 Gálvölgyi-show 15.10 Bűnös szerelem 16.15 Mari-
chuy16.45 Riválisok 17.15 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó  19.10 A
Kód 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.30 Showder Klub

STORY TV

11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo:
Hattyúdal 14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák. Mi nyílik a
kertedben? 18.05 Dallas 19.05 Columbo: Embert barátjáról 21.00
Murdoch nyomozó rejtélyei 22.00 NCIS

14.00 Jó tanácsok bankrablóknak.  15.30 Tüzes jég.17.15 Törvényen
kívül. Ol. akcióvígjáték 19.20 Viharok háborúja 21.00 Beépített múlt. 

VIASAT
7.25 Gyilkos sorok 8.25 Az utolsó zsaru 9.20 Szívek szállodája 11.10 A
dadus 12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10 Doktor House  14.05
Monk 15.00 GSG 9 – Az elit kommandó 17.00 Az utolsó zsaru18.00 Gor-
don Ramsay 19.00 Doktor House  19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg
egy kicsi  21.25 Penge: Szentháromság 23.35 Dark City

STV :1
8.05 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.20 Galileo 9.55 Árulkodó nyomok
10.55 Viharos szerelem 12.10 Nők klubja 13.30 Konyhatitkaim 14.10 Ka-
chora – Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn doktornő 16.00 Hírek, sport
16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 20.10 Isten hozta Edelweissben 21.45 Riporterek 22.15 Első
számú gyanúsított: New York-i esetek 23.40 Árulkodó nyomok

STV :2
10.30 Őrangyalok 10.55 Fókusz – család 11.25 Speciális integráció
12.15 Szemtől szemben 12.45 Élő körkép 13.15 Folklórműsor 13.50
Zázrivái fenyőfa Rómában14.25 Autószalon 14.50 Sportvisszhang
15.30 BL-magazin 15.55 Nemzeti magazin –válogatás 16.30 Fókusz
16.55 Tudomány 17.30 Körzeti híradó 18.00 A halak élete 18.30
Mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 19.50 Időjárás 20.00 Szlo-
vákia 2012 – Advent. Jótékonysági koncert 21.00 Akiket nem szíve-
sen vártak 21.30 Hírek 22.00 Lourdes. Fr.–osztrák film

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.15 Vacsoracsata – farmerek 9.15 Cobra 11  10.10
A farm 15.25 Jóbarátok 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Ref-
lex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.10 Időjárás
20.20 Vacsoracsata  21.30 Feleségcsere 22.35 Két pasi – meg egy
kicsi 23.00 Éjszakai hírek 23.25 Doktor House

JOJ

7.40 Bírósági akták 9.45 Szép lakások 10.50 Igen, főnök 12.00 Híradó
13.00 A fülke. Am. thriller 14.40 Snowboarddal Alaszkában  17.00
Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.10 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.40 Több a sokknál

M1

8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.00 Bábel – Hesnával a világ
10.00 Szeretettel Hollywoodból 10.30 Család-barát 12.01 Híradó
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.30 Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán 14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger
kincse 15.50 II. Erzsébet gyémántjubileuma 16.45 MM  17.35 Híradó
17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Párizsi hely-
színelők 22.05 Az Este 22.40 II. Károly szenvedélyes élete 23.45 Hír-
adó 23.55 Barangolás öt kontinensen

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 A brémai muzsikusok. Ném. mesefilm
9.15 Baba TV 9.40 Szókimondó 10.35 Napló 10.40 A kultuszminiszter,
11.30 Most a Buday! 12.01 Híradó délben 12.25 Magyar pop 13.20 A
védelemé a szó 14.50 A magyar puszta 15.15 Beavatás 15.30 „Érték!
Értem!? 16.20 Drága doktor úr 17.10 A Nyereg Klub 17.40 Rudi, malac
a családban18.40 Mese 19.05 Déltenger kincse 20.00 Híradó 20.40
Pesti kabaré 22.15 Maradj talpon 23.05 Nehéz eset

DUNA

7.30 Híradó 7.40 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon  8.30 Híradó 8.30
Hazajáró 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.00 Mesélő cégt-
áblák 16.30 Térkép 17.00 Blaha Lujza 17.25 Tálentum 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Szálka
hal nélkül 20.30 Magyar elsők 20.45 Hírek 20.50 Dunasport 21.00 Az
utolsó adás 22.40 Kultikon 23.00 Palimpszeszt

9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 TeleShop 10.40 EZO.TV
11.45 Jövőre veled ugyanitt 14.00 Tények 14.55 Árva angyal, 13/1.
15.25 Walker, a texasi kopó.  16.25 Titkok hálójában 17.30 Hal a tor-
tán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív 21.00 Jóban-rossz-
ban 21.30 A félelem országútján  23.20 Aktív 23.50 Tények

8.00 Reflektor 8.10 Reggeli 8.50 112 – Életmentők 9.50 Top Shop
11.30 ASZTRO Show 12.35 Törzsutas 13.05 Fókusz  13.45 Pasik!  14.10
Gálvölgyi-show  15.25 Bűnös szerelem 16.20 Marichuy 16.55 Riválisok
17.25 A gyanú árnyékában18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. Kvízműsor
20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Castle III. 22.15 Döglött akták

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ12.55 Columbo: Embert barátjáról. 14.55 A
farm, ahol élünk 17.00 Poirot-novellák 18.05 Dallas 19.05 Columbo:
Személycsere. Am. krimi 21.00 NCIS 23.00 Káposztaleves. Fr. vígjáték

13.30 Juno 15.15 Ördögi bosszú. Kanad. krimi 17.00 Gördülő kung-fu.
Hongkongi vígjáték 19.00 Arn, a templomos lovag.  21.00 Halál a mo-
csárban 22.40 Mélytengeri szörnyeteg

VIASAT
7.25 Gyilkos sorok 8.25 Az utolsó zsaru 9.20 Extralarge: A nindzsa ár-
nyéka 11.10 A dadus12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok13.10 Dok-
tor House 14.05 Monk  15.00 GSG 9 – Az elit kommandó  17.00 Az
utolsó zsaru 18.00 Gordon Ramsay 19.00 Doktor House 19.55 Jóba-
rátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 Constantine – A démon-
vadász  23.45 Penge: Szentháromság.

STV :1
7.35 Mosolyogni! 8.05 Párbaj 8.40 Családi vetélkedő 9.25 Galileo 10.00
Árulkodó nyomok 10.55 Viharos szerelem 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 19.45 Időjárás 20.10 A
hegyi doktor 20.55 A pótanya. 22.25 Luther 23.20 Árulkodó nyomok 

STV :2
10.40 A halak élete 11.10 Fókusz 11.35 Nemzetiségi magazin  12.05
Hírek magyarul 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 Sport-
visszhang 13.50 Téli napforduló  14.20 Kijózanodás 15.25 Karácsonyi
képeslapok 15.55 Ruszin magazin 16.30 Fókusz 16.55 Japán mozaik
17.30 Körzeti híradó 17.55 Kassa 18.00 Hogyan működik? 18.30 Esti
mese 19.00 Híradó 19.40 Hírek magyarul 20.00 Szlovákia 2012 – Ad-
vent.  21.00 A tudomány spektruma 21.30 Híre 22.00 Szó szerint

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.40 Cobra 11  9.40 Váratlan vendég 11.40 A mé-
regkeverő 13.45 Vacsoracsata – farmerek 15.00 Jóbarátok  16.00
Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 20.00 Sport 20.20 Vacsoracsata – farmerek 21.40 Forró vér
23.00 Híradó 23.25 Doktor House 

JOJ

6.05 Hírek 7.40 Bírósági akták 9.45 Panelházi történetek. Tévésor.
10.50 Igen, főnök 12.00 Híradó 12.45 Bírósági akták 13.50 Panelházi
történetek. Tévésorozat 14.50 Kapd el a kölyköt! sten Stewart, Cor-
lin Bleu 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Panelházi történetek. Té-
vésor. 21.40 Könyörtelenek Ausztrál–am. akciófilm

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India 9.05 Párizsi helyszínelők 10.00
Zöld Tea 10.30 Család-barát 11.30 Átjáró 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska
Kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.30 Párizsi helyszínelők14.20 Sophie
szerint a világ 14.55 Déltenger kincse 15.45 II. Erzsébet gyémántju-
bileuma 16.40 MM 17.25 Jövő-időben 17.35 Híradó 17.40 Heartland
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este 20.15 Bosszú 21.00 On The
Spot: Harcosok 22.00 Az ESTE 22.35 Summa 23.05 Múlt-kor

M2

8.00 Híradó 8.30 Élő hagyomány 8.55 Élni tudni kell! 9.20 KorTárs 9.50
Rocken-bauer Pálra emlékezünk 10.25 Hagyományok őrzői 10.30 A
kultuszminiszter 11.25 Főzőcske 12.01 Hírek 12.25 Magyar váloga-
tott 13.20 Pesti kabaré 14.55 Magyar elsők 15.10 Motorsportmaga-
zin 15.35 Beavatás 15.50 Művészportré 16.20 Drága doktor úr  17.15
A Nyereg Klub 17.40 Rudi, malac a családban 18.40 Esti mese 19.05
Déltenger kincse  20.00 Híradó 20.40 Hivatása színész volt. Márkus
László 22.05 Maradj talpon! 22.55 II. Erzsébet gyémántjubileuma

DUNA

7.40 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar
9.05 Közbeszéd  9.30 Törzsasztal 10.30 A tudomány műhelyében
11.10 Egy legenda életre kel, 2/1.: Puskás Ferenc (1. rész) 12.00 Hír-
adó 12.25 Éretlenek 13.00 Kívánságkosár 15.25 Magyar világkarrie-
rek. Moholy-Nagy László 16.00 Száműzött pályakezdők 16.30 Térkép
17.00 Magyar történelmi arcképcsarnok. 17.25 Tálentum 18.00 Hír-
adó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Angyali érintés 19.55 Fekete
macska Tévéfilm (ff .) 20.45 Hírek 21.00 A jóslat 22.35 Kultikon
22.55 Hol zsarnokság van... 

7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 10.05 TeleShop
11.10 EZO.TV 12.15 Egy varázslatos karácsony 14.00 Tények  14.55
Árva angyal 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.30
Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív 21.00
Jóban-rosszban 21.30 Kettős ügynök, 5. 22.30 Ügyféllista 23.30 Én
is szép vagyok

7.35 Híradó reggel 8.00 Reflektor reggel 8.10 Reggeli 8.50 112 –
Életmentők 9.50 Top Shop 11.30 ASZTRO Show 12.35 Trendmánia
13.05 Fókusz 13.45 Pasik! 14.10 Gálvölgyi-show15.25 Bűnös szerelem
16.20 Marichuy 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában18.30 RTL
híradó 19.10 A Kód 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt  21.20 Háza-
sodna a gazda 22.35 Házon kívül 23.10 Reflektor

STORY TV

11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo:
Személycsere. 14.55 A farm, ahol élünk17.00 Poirot-novellák 18.05
Dallas 19.05 Columbo: Negatív reakció 21.00 Káposztaleves 23.00
Psycho 3

13.45 Alkímia. Am. vígjáték 15.20 Arn, a templomos lovag 17.20
Tycus – A halál üstököse. Am. akciófilm 19.00 Arn, a templomos
lovag. Ang.–svéd kaland- film 21.00 16 utca. Am. akciófilm

VIASAT
8.05 Az utolsó zsaru  9.00 Aranyoskám 11.10 A dadus 12.10 Vérmes
négyes 12.40 Jóbarátok 13.10 Doktor House  14.05 Monk 15.00 GSG
9 – Az elit kommandó 17.00 Az utolsó zsaru18.00 Gordon Ramsay
19.00 Doktor House 19.55 Jóbarátok  20.25 Két pasi – meg egy kicsi
21.25 Van Helsing 23.55 Reklám-barátok

STV :1
6.30 Híradó 7.35 Mosolyogni! 8.05 Párharc 8.35 Családi vetélkedő
9.25 Galileo 9.55 Árulkodó nyomok11.00 Viharos szerelem 12.10 Nők
klubja 13.35 Taxi 14.05 Kachora – Az ártatlan szökevény 15.05 Quinn
doktornő  16.00 Hírek, sport 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo
17.45 Párbaj 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás
19.50 Sporthírek 20.10 A megtorlás fegyvere 22.20 Michal Dočolo-
mansky  22.55 Árulkodó nyomok 23.50 Öt perc múlva tizenkettő 

STV :2
8.35 Óvodások műsora 9.05 Nők klubja 10.35 Hogyan működik 11.00
Fókusz 11.30 Ruszin magazin  12.00 Hírek magyar nyelven 12.05 Élő
körkép 12.40 Folklórműsor 13.15 A fal. Tévéjáték 14.05 Szó szerint 15.15
Energetika 15.30 Őrangyalok Talkshow 15.55 Magyar magazin 16.30
Fókusz 16.55 Idősebbek klubja 17.30 Körzeti híradó 18.00 Építészet
18.30 Esti mese 18.45 Tesztmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek magya-
rul 20.00 Szlovákia 2012 – Advent 21.00 Ügyintézés a hivatalokban
21.30 Hírek és kommentárok 22.00 Bizalmas szférák. Közeleg a kar

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.35 Cobra 11 9.35 Harc a túlélésért 11.30 Forró
vér 12.50 A bűn árnyékában13.45 Vacsoracsata – farmerek 15.00
Jóbarátok 16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Va-
csoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Va-
csoracsata – farmerek 21.30 Csak tudnám, hogy csinálja  23.25
Éjszakai hírek 23.50 Doktor House II

JOJ

7.40 Bírósági akták 9.45 Panelházi történetek 10.50 Igen, főnök.
Cseh valóságshow 12.00 Híradó 12.45 Bírósági akták 13.50 Panel-
házi történetek 14.50 Irgalmatlanok 17.00 Híradó 18.00 Bírósági
akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés
20.20 Reszkessetek betörők!  22.40 Castle III. 23.40 Gyilkos társak
Kanad. thriller

KEdd, december 18 SZERdA, december 19

Jeff (Kurt Russell) és felesége,
Amy Kalifornia felé autózik. Útköz-
ben lerobban a kocsijuk, Amy egy
kamionossal megy, hogy segítsé-
get hívjon. Időközben Jeff kijavítja a
hibát, és felesége után indul.

A félelem országútján • 21.30 • TV 2

A sivatag mélyén a vámpír lor-
dok életre keltik a faj ősatyját,
Drakulát. Penge (Wesley Sni-
pes) két ifjú vámpírvadász se-
gítségével az ősi ellenfél nyo-
mába szegődik.

Penge: Szentháromság • 21.25 • VIASAT 3

HÉTfő, december 17

TVműsor
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

december 17 - 30 M1

6.00 Magyar gazda 6.30 Család-barát hétvége 9.00 Történetek a
nagyvilágból 9.30 Van Más Kép 10.00 Noé barátai 10.30 A nagy szán-
húzókutya- verseny Természetfilm 11.25 KorTárs 12.01 Hírek 12.05
Summa 12.35 Séf. Kínai ism. terj. film 12.50 Épül a park A Várkert
Bazár újjáépítése 13.20 Ki szívét osztja szét... 14.15 Copperfi eld
Dávid  2/1. 16.00 Egyszer volt, hol nem volt 1–2. 17.35 Gasztroan-
gyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05
Időjárás 20.15 Az ajtó. Magy.–ném. film 21.55 Omega-koncert, 1.
22.50 Kiadatás. Am. filmdráma

M2

6.00–12.00 Rajzfilmek 12.02 A vitéz szabólegény 13.00 Mr. Bean,
13.45 Táncakadémia 14.10 Csajok a zŰrből 14.40 Gumi Tarzan 15.55
Mi micsoda 16.20 Szafari 16.50 Könyvkalauz 17.05 Süsü, a sárkány,
18.00 Nils Holgersson 18.30 Gyerek Híradó 18.35 Mese 18.45 Pom-
Pom meséi 19.05 Eszes Jess,  19.15 Rejtélyek Tesz-vesz városban
19.40 Patrick, a postás 20.00 Híradó, sporthírek 20.40 Rocca pa-
rancsnok 21.30 A sarkvidék könynyei 22.30 Holdrakéta.

DUNA

6.45 Hol volt, hol nem volt 7.00 Századfordító magyarok 8.00 Élő
egyház 8.30 Isten kezében 8.55 Töredékek 9.20 Kerekek és lépések,
26/4. 10.05 Zodiákus 10.35 Székely kapu 11.05 Daktari. 12.00 Híradó
12.10 Énekkari nagytalálkozó – A Kolozsvári Református Kollégium
jubileumi karácsonyi koncertje 13.10 Gigi 15.05 Hagyaték 15.40 Önök
kérték 16.35 Egy szoknya... egy nadrág 18.00 Híradó, sport 18.35
Hogy volt?! 19.30 Trükkös gyémántrablás 21.20 Színház az egész, 9.
22.15 Dunasport 22.30 Napok, évek, századok 23.25 MüpArt

6.25 TV2-matiné 10.00 Beyblade 10.25 EZO.TV 10.50 EZO TV2 11.25
TeleShop 12.30 Babavilág 13.00 9 hónap 13.30 Tűsarok 14.00 Autó-
Guru 14.30 Doki 15.30 Célkeresztben 16.30 Psych – Dilis detektívek.
17.30 Irigy Hónaljmirigy show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30
Állj, vagy lő a mamám! 21.25 Kismocsok  23.15 Sliver. Am. thriller

7.00 Kölyökklub 10.00 Lego Ninjago 10.30 ASZTRO Show 11.25 XXI.
század – a legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.25 Autómá-
nia 13.00 Szeszélyes 14.05 Cobra 11.  16.10 Nevem: Senki Ol. akció-
vígjáték 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz Plusz 20.00 Zimmer Feri 2.
Magy. vígjáték 22.00 Tökéletes katona 3. 23.55 Börtön a pokolban 

STORY TV

10.30 Jim szerint a világ 13.00 Autogram 13.35 Columbo: Halálos lel-
kiállapot. Am. krimi 15.05 Túrakommandó 15.35 Álomhotel – Mé-
zeshetek Arizonában17.30 Szerencsekerék 18.30 Rex felügyelő
20.30 Miss Marple 22.20 Vágott verzió. Am. thriller

13.35 Scooby-Doo és a szamuráj kardja. 15.05 Rövidzárlat 17.05 Ál-
nokok és elnökök 19.00 Piedone Afrikában 21.10 Kőagy őrnagy. Am.
vígjáték 23.00 Tiszta vér. Am. krimi

VIASAT
5.45 Don Camillo Monsignore, de nem túlságosan 8.00 Karácsonyi
csoda9.50 Szex és New York light 11.00 Szívek szállodája 12.50 Két
pasi – meg egy kicsi 13.45 ÁlomÉpítők 14.50 Kútfejek. Magy. akció-
vígjáték 16.55 Dave. Am. filmdráma 19.05 A veszély közelében. Am.
thriller 21.00 Száguldó üstökös Ang. katasztrófafilm 23.00 A taxi-
sofőr. Am. filmdráma

STV :1
7.15 Rajzfilmsorozatok 8.10 Fidlibum 8.35 Sportvetélkedő gyerekek-
nek 9.05 Találd ki, ki hívott meg 9.35 Winky lova. Belga–holl. film
11.10 Hóember feleséget keres 12.45 Autószalon 13.40 A király ka-
lóza 15.30 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 A boldogság nyomában. Ném.
filmdráma 22.45 Sporthírek 22.55 Chicago. Am. musical

STV :2
8.55 Ügyintézés a hivatalokban 9.25 Emlékezés Blahoslav Hečkóra
10.25 Az út 10.50 Maroško 12.05 Tizenkettő után öt perccel 13.10
Anya tudja a legjobban 13.35 Főzőcske 13.45 Hogyan éljük meg a ka-
rácsonyt? 14.15 Csipetnyi só 3/1. 15.35 Kapura 16.20 Farmergaz-
daságok 16.35 Tesztmagazin 16.50 Kívánságok fája Koncert 18.00
Karácsony előttilátogatóban a Kroner családnál 18.30 Mese 18.50
Kassa  19.00 Híradó 20.00 A Máltai lovagrend 20.50 Őrangyalok
21.40 Egyszerű eset 23.20 Retrohíradó 23.35 Csehszlovák filmhét
23.50 Dušan Jurkovič, az építész. Dok.film

MARKÍZA

7.55 Madagaszkár pingvinjei 8.45 A szépész és a szörnyeteg Am. víg-
játék 10.55 Karácsonyi vakáció 13.00 Karácsonyi csoda 15.05 Kiska-
rácsony mindenáron Am. filmvígjáték 17.05 Kutyák és macskák
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Angyalok és dé-
monok 23.15 Az idegen 2. – Sötét hajnal Am. akciófilm

JOJ

6.50 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 9.05 Panelházi történetek
10.20 A függetlenség napja 13.15 James Bond: A világ nem elég
16.00 Egyszer volt, hol nem volt 18.00 Fantasztikus torták 19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó 19.59 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 A
vadóc. 22.30 Házasodna a gazda

CSüTöRTöK, december 20 SZOmBAT, december 22PÉNTEK, december 21
M1

8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 Gasztroangyal 10.00 Ke-
rékpártúra 10.30 Család-barát 11.40 Útravaló 12.01 Híradó 12.25 Slo-
venski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.30 Mindenből egy van
14.25 Sophie szerint a világ 14.55 Déltenger kincse  15.50 II. Erzsé-
bet gyémántjubileuma 16.45 MM 17.20 Szerencsehíradó 17.35 Hír-
adó 17.40 Heartland IV., 16. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.05
Időjárás 20.15 FÁBRY 21.30 Munkaügyek – IrReality Show 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... 8.55 Kutyafül
– Macskanyelv 9.20 Valaki 9.50 Szalon 10.30 A kultuszminiszter, 4/3.
11.25 Nem csak zöldség 12.01 Hírek 12.25 Magyar retro 13.20 Hiva-
tása színész volt. Márkus László  14.45 Elrejtett tájak 15.05 Beavatás
15.20 Századfordító magyarok 16.10 Drága doktor úr 17.15 A Nyereg
Klub, 67. 17.40 Rudi, malac a családban 18.40 Esti mese 19.05 Dél-
tenger kincse, 22/22. 20.00 Híradó 20.40 Pygmalion 22.25 Maradj
talpon! 23.20 II. Erzsébet gyémántjubileuma, 2.

DUNA

7.40 Pannonia 3 keréken, 9. 8.10 Kultikon 8.35 Lyukasóra 9.05 Köz-
beszéd  9.30 Kerekek és lépések 10.20 Üzenem az otthoni hegyek-
nek..., 5/1. 11.10 Egy legenda életre kel, 2/2.: Puskás Ferenc 12.00
Híradó 12.20 Éretlenek13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari, 15.30 Az
iszlám Európában, 9/9.: Szlovákia 16.00 „Csak természetesen” 16.30
Térkép 17.00 Magyar történelmi arcképcsarnok 17.25 Tálentumr
18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.00 Sportcsillagok Gálaestje
2012 21.00 Hírek, sport 21.15 Butaságom története. Magyar film
22.40 Kultikon 22.55 MüpArt classic

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop 10.55
EZO.TV 12.00 Rex felügyelő 14.00 Tények  14.55 Árva angyal, 14/1.
15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.30 Hal a tortán
18.30 Tények 19.30 Családi titkok 20.30 Aktív 21.00 Jóban-rosszban
21.30 Ádám és Éva Am. vígjáték 23.25 Aktív  23.55 Tények Este

7.35 Híradó reggel 8.00 Reflektor reggel 8.10 Reggeli 8.50 112 – Élet-
mentők, 99–100. 9.50 Top Shop 11.30 ASZTRO Show 12.35 Havazin
13.05 Fókusz (ism.) 13.45 Pasik! Magy. sor., 55. 14.10 Gálvölgyi-show
37–38. 15.25 Bűnös szerelem 16.20 Marichuy 16.55 Riválisok 17.25 A
gyanú árnyékában, 89. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. Kvízshow 20.05
Fókusz 20.45 Barátok közt  21.20 Két tűz közöt

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Negatív reakciók. Am. krimi
14.55 A farm, ahol élünk 17.00 Poirotnovellák. A darázsfészek, 22.
18.05 Dallas 19.05 Columbo: Hajnali derengés 21.05 Szerelem a Fehér
Házban. Am. vígjáték 23.15 Kémvadászok

13.35 Bűnüs kapcsolat 15.15 Arn, a templomos lovag.  17.15 Nyomás
utána! Ol. akcióvígjáték 19.20 Hóvihar. Kanad.– am. thriller 21.00 A
spártai. Am.–ném. akcióthriller

VIASAT
7.40 Gyilkos sorok 8.35 Az utolsó zsaru 9.30 A Bermuda-háromszög
rejtélye  11.10 A dadus I.  12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10
Doktor House 14.05 Monk15.00 GSG 9 – Az elit kommandó  17.00 Az
utolsó zsaru 18.00 Heston lakomái 19.00 Doktor House 19.55 Jóba-
rátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi  21.25 A tíz csapás Am. thriller
23.20 Constantine – A démonvadász. 

STV :1
8.05 Párbaj  8.35 Családi vetélkedő 9.25 Galileo 9.55 Árulkodó nyo-
mok 10.55 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.30  Mi-
chal Dočolomansky  14.00 Kachora  15.00 Quinn doktornő 16.00
Hírek 16.25 Viharos szerelem 17.15 Galileo 17.45 Párbaj 18.15 Családi
vetélkedő 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 20.10 A király kalóza  21.55
Életben maradni 22.45 Luther 23.40 Árulkodó nyomok

STV :2
10.45 Építészet 11.10 Fókusz 11.40 Magyar magazin 12.10 Hírek ma-
gyar nyelven 12.15 Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.10 Ünnepek
előtt Tévéjáték 14.10 Rendőrségi magazin 14.25 Ügyintézés 14.50
Hallássérültek tévélubja 15.30 FIFA-magazin 15.55 Romamagazin
16.30 Fókusz 17.00 Kvartett 17.30 Körzeti híradó 18.00 A természet
közelről 18.30 Mese 18.40 Vadászmagazin 19.00 Híradó 19.40 Hírek
magyarul 20.00 Szlovákia 2012 – Advent. Jótékonysági koncert 21.00
Toda – köszönöm 21.30 Hírek 21.55 Sporthíradó 22.05 Lámpa alatt

MARKÍZA

8.40 Cobra 11 9.40 Dadust karácsonyra 11.40 Feleségcsere 12.45 A
bűn árnykéban 13.45 Vacsoracsata – farmerek 14.55 Jóbarátok
16.00 Doktor House 17.00 Híradó 17.25 Reflex 18.00 Vacsoracsata
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20 Vacsoracsata –
farmerek 21.30 Vacsoracsata 22.55 Híradó 23.20 Doktor House

JOJ

6.05 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.45 Panelházi történetek. Tévésor.
10.50 Igen, főnök! Cseh valóságshow, 5. 12.00 Híradó 12.45 Bírósági
akták 13.50 Panelházi történetek 15.00 Reszkessetek betörők! 17.00
Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
20.20 Panelházi történetek 21.40 Lebilincselő karácsony 23.40 Az
életed sem drága

Harry Tasker (Arnold Schwarzeneg-
ger) a nukleáris terrorizmus elhárítá-
sával foglalkozó titkos kormányhiva-
tal ügynöke. Unatkozó hitvese meg-
ismerkedik egy férfival, aki titkos
ügynöknek adja ki magát.

Két tűz között •21.20 • RTl KluB

M1

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.05 FÁBRY
10.20 Család-barát 12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25 Roma kultúra
12.55 Esély 13.30 Négy szellem 14.25 Sophie szerint a világ 14.55
William és Kate – Mesebeli románc 16.25 MM 17.25 Jövő-időben 17.35
Híradó 17.40 Heartland 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó este,
sport20.15 Retró kabaré, 8. 21.10 Mindenből egy van 22.10 Az ESTE
22.45 Régi csibészek. Az Omega-sztori 23.40 Figaro. Fr. életrajzi film

M2

5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.30 Harmónia 8.55 Barangolás öt kon-
tinensen 9.20 Afrikai örömeink 10.30 A kultuszminiszter, 4/4. 11.25
Ízőrzők. Szólád 12.01 Hírek 12.25 Magyar bulizene 13.20 Pygmalion.
15.10 Beavatás 15.25 Isten kezében 15.55 Drága doktor úr. 16.45 A
Nyereg Klub 17.10 Rudi, malac a családban 18.15 Mese 18.40 Gabi
20.00 Híradó 20.40 Televarieté  22.15 Maradj talpon! 23.10 II. Erzsé-
bet gyémántjubileuma

DUNA

7.05 Alpok–Duna–Adria 7.30 Híradó 7.40 Pannonia 3 keréken, 10. 8.10
Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Szerelmes földrajz 9.05 Közbeszéd  9.35
Erdélyi történetek 10.30 Balatoni utazás 11.05 A nagy hasadék 12.00
Híradó 12.25 Éretlenek. Tévésor. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ
metrói 15.50 Zodiákus 16.30 Térkép 17.00 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 17.25 Tálentum 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 An-
gyali érintés 19.55 A karvaly csendje 20.45 Hírek, sport 21.00 A
peleskei nótárius 

7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 TeleShop
10.55 EZO.TV 12.00 Rex felügyelő  14.00 Tények 14.55 Árva angyal,
14/2. 15.25 Walker, a texasi kopó 16.25 Titkok hálójában 17.30 Hal a
tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50 Jóban-rosszban  20.30 The
Voice – Magyarország hangja 23.20 Haláli zsaruk

7.35 Híradó reggel 8.00 Reflektor reggel 8.10 Reggeli 8.50 112 – Élet-
mentők 9.50 Top Shop 11.30 ASZTRO Show 12.35 Brandmánia 13.05
Fókusz 13.45 Pasik! 14.10 Gálvölgyi-show 15.25 Bűnös szerelem 16.20
Marichuy 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL hír-
adó 19.10 A Kód 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt  21.20 CSI: A hely-
színelők 22.15 Gyilkos elmék

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo 14.55 A farm, ahol élünk
17.00 Poirot-novellák. Tragédia a Marsdonbirtokon 18.05 Dallas 19.05
Columbo 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Addison

14.05 Gyilkos cápa vs. óriáspolip. Am. akciófilm 15.40 2012 – Végze-
tes robbanás.  17.15 Deep Impact 2 – A becsapódás után. Ném.–am.
akciófilm 19.00 Te nem lehetsz gyilkos. Am. akciófilm 21.00 Legenda
vagyok. Am. thriller

VIASAT
7.00 Gyilkos sorok 7.55 Az utolsó zsaru 8.55 Don Camillo Monsignore,
de nem túlságosan  11.10 A dadus12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóba-
rátok 13.10 Doktor House 14.05 Monk 15.00 GSG 9 – Az elit kom-
mandó 17.00 Az utolsó zsaru18.00 Heston lakomái 19.00 Doktor
House 19.55 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi21.25 Doom
23.35 A tíz csapás Am. thriller

STV :1
7.35 Mosolyogni! 8.05 Párbaj 8.35 Családi vetélkedő 9.25 Galileo 9.55
Árulkodó nyomok 10.55 Viharos szerelem 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.30 Gasztromóniai kalauz 14.05 Kachora  15.00 Quinn dok-
tornő 16.00 Hírek 16.25 Viharos szerelem  17.15 Galileo 17.45 Párbaj
18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 20.10
A hóember társat keres 21.40 Bronxi mese  23.40 Árulkodó nyomok

STV :2
10.35 A természet közelről 11.05 Fókusz 11.35 Romamagazin 12.05
Hírek magyar nyelven 12.10 Élő körkép 12.45 A csodatevő fehér
esernyő. Zenés műsor 13.25 Szóló egy hangra Dok.film (ism.) 14.00
Kvartett (ism.) 14.25 Idősebbek klubja 14.55 Egyházi magazin 15.30
Szemtől szemben 16.00 Anya tudja a legjobban 16.40 Vándorlás San
Jagába 17.30 Körzeti híradók 18.00 Hétvége 18.30 Esti mese 19.00
Híradó 19.40 Hírek magyar nyelven 20.00 Szlovákia 2012 – Advent
21.00 Família 21.30 Hírek 22.00 Az ártatlanság hangja

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.20 Vacsoracsata  9.25 Vacsoracsata – döntő 10.40
Cobra 11 11.40 Rex felügyelő 13.45 A mentalista 14.35 Monk 15.30
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 Doktor House  17.00 Híradó 17.25 Refl
ex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás
20.20 Az év sportolója 22.30 Legenda vagyok Am. thriller

JOJ

6.05 Híradó 7.40 Bírósági akták 9.45 Panelházi történetek. Tévésor.
10.50 Igen, főnök V., 12/11. 12.00 Híradó 12.45 Bírósági akták 13.50
Panelházi történetek. Tévésor. 15.00 Lebilincselő karácsony. Am. víg-
játék (ism.) 17.00 Híradó 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30
Híradó, sport 20.10 Időjárás-jelentés 20.20 Panelházi történetek. Té-
vésor. 21.30 Egyszer volt, hol nem volt, 22/17–18. 23.30 A függet-
lenség napja. Am. sci-fi katasztrófafilm

Doom • 21.20 • VIASAT 3
Valami elszabadult a marsbéli kutató-
bázison. A Földről Sarge-ot (Dwayne
Johnson) és kicsi, de marcona csapatát
küldik oda, hogy rendet tegyen. De még
ők sem sejtik, milyen nehéz küldetés
lesz ez.

Nevem: Senki • 16.10 • RTl KluB
A szerencsevadász Senki (Terence
Hill) azt a feladatot kapja, hogy vé-
gezzen Jackkel, az öregedő törvé-
nyenkívülivel, egykori cimborájával.
Úgy gondolja, hogy az öregfiú meg-
érdemel egy utolsó kalandot.



M1

7.35 Rex, a kölyökfelügyelő 9.10 Őshüllők bolygója 10.05 A magyar
Parlament karácsonya 11.00 Karácsonyi evangélikus istentisztelet
12.00 Híradó 12.25 Kapcsoljuk Rómát!  12.40 Krisztus a kőszikla Port-
réfilm Tempfl i József pöspökről 13.10 A maharadzsa lánya 14.40
Sissi II. – Az ifjú császárné 16.25 Egyszer volt, hol nem volt 17.55
Jézus.19.30 Híradó este 20.00 Életrevalók 21.55 80 nap alatt a Föld
körül.  23.50 Kaliforniai karácsony  1.15 Hegedűgála 2001. A 100 tagú
Cigányzenekar karácsony esti gálaműsora

M2

6.00 A Biblia gyermekeknek 6.25 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek
12.01 Híradó  12.20 Vip, a repülő kutya kalandjai12.45 Mr. Bean,
52/7-8. 13.10 Tatonk 13.30 Terülj, terülj asztalkám! Mesefilm 14.30
A Nyereg Klub, 70. 15.00 H2O: Egy vízcsepp elég 15.25 Holle anyó.
Mese 16.25 Tatonka16.45 Vipo, a repülő kutya kalandjai, 17.15 Egé-
rúti kalandok 17.35 Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson 18.35 Me-
sebolt 20.00 Híradó 20.35 A szeretet dicsérete 21.30 Karácsonyi
Babatár.  22.05 Advent a Hargitán Közvetítés a Nemzeti Színházból
0.45 Figaró házassága Vígopera

DUNA

6.35 Boldog karácsonyt, Hetty néni!  8.00 Egy varázslatos karácsony
9.30 Tüskevár, 3–4. 10.35 Vad galamb  12.00 Kapcsoljuk Rómát –
XVI. Benedek pápa Urbi et Orbi áldása 12.30 Híradó 12.40 Domján
Editre emlékezünk 13.00 Karácsonyi Kívánságkosár 16.00 Pásztor-
játék 16.30 Szelek szárnyán – Karácsonyi történet 18.00 Híradó
18.30 Régimódi történet  19.20 Duna 20 – Születésnapi Gála 20.45
Karácsonyi fények Am.–kanadai film 22.25 Biblia. Pál apostol 2/1.

7.00 TV2-matiné 9.10 Lucky Luke 10.45 Nanny McPhee – A varázs-
dada 12.35 Kiskarácsony mindenáron 14.25 Shrek a vége, fuss el
véle! (ism.) 16.10 Shrekből az angyal.16.35 Kutyám, Jerry Lee 3. 18.30
Tények 19.00 Kung Fu Panda ünnepe. A 19.30 Elvitte a víz.  21.05 Iga-
zából szerelem  23.35 Egy varázslatos karácsony 

7.00 Kölyökklub 10.10 Mesék a folyópartról 11.30 Mrs. Télapó  13.05
Reszkessetek, betörők! 14.55 Dr. Dolittle 3.  16.35 Huncutka.  18.30
RTL híradó 18.55 Reszkessetek, betörők! 2. 21.10 Négy karácsony
Am. vígjáték 22.40 Kőkemény család Am. filvígjáték

STORY TV

12.55 Miniszoknyás Mikulás. Am. vígjáték 14.55 Váratlan utazás.
16.00 A farm, ahol élünk 17.00 Büszkeség és balítélet. 1. 18.05 Dal-
las. A19.05 Titkos télapó. Am. vígjáték 21.00 Miss Daisy sofőrje.
22.50 A négy testőr, avagy a Milady bosszúja. Sp. kalandfilm

13.15 Harry potter és az azkabani fogoly. Am. kalandfilm 15.45 Taxi
3. Fr. akcióvígjáték 17.20 A szállító 19.00 Az utolsó szamuráj. Am. ak-
ciófilm 21.45 Törés. Am. krimi 23.50 Fűrész. Am. horror

VIASAT

7.45 Anya és a Télapó  9.25 A Grincs 11.20 Hook. Am. film 13.55 Sco-
oby Doo 2. 15.40 Igazából szerelem Ang. filmvígjáték (ism.) 18.10
ÁlomÉpítők, 27. 19.15 Szegény embert az Amish húzza. Am. vígjáték
21.00 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök 23.00 Édeshármas. 0.45
Tapló Télapó 2.30 A kifutó 

STV :1
7.35 Biblia történetek  8.00 Csendes éj.  8.55 Kutya karácsonyra 10.20
Nil Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, 2/1. 11.55 Urbi et
orbi. XVI. Benedek pápa karácsonyi üzenete és áldása 12.35 Francesco
és a pápa. N14.05 Don Bosco – A szeretet küldetése O, 2/2. 15.45
Hana Zagorová 16.40 H. Ch. Andersen meséiből 17.40 Három élet
19.00 Híradó 20.10 Karácsonyi szerelem 21.40 Halhatatlanok: Hosszú
út hazáig 23.00 Karácsonyi énekkar 0.30 Karácsonyi szerelem.

STV :2
8.35 Terchovái betlehem 8.50 Kaland az aratóünnepen. Szlov. film
10.00 Evangélikus istentisztelet 11.30 Sola scriptura Evangélikus
egyházi műsor 12.35 Folklórműsor 13.05 Aranyország. Mese 14.20
Karácsony a szívekben. Dok.film 14.45 A múzeumok titka I. 15.35
Sztárok a jégen 16.25 A tátrai csúcsok története 17.00 Tarka üsző
18.00 Európai és ázsiai betlehemek 18.30 Mese 19.00 Híradó 19.40
Ünnepi elmélkedés Jézus Krisztus születéséről 19.50 Időjárás 20.00
Papa. A Radošinai Naiv Színház előadása 21.55 Álom luxuskivitelben.
Am. vígjáték 23.45 Musica Cathedralis. A Szent Cecília énekkar éne-
kel 0.20 Hírek (ism.)

MARKÍZA

7.25 Shrekből az angyal.  7.45 Madagasz- Karácsony 8.10 Hupikék tör-
pikék – Karácsonyi ének 8.35 Karácsonyi csoda 10.15 Rigócsőr király
12.05 A császár pékje 13.25 A pék császára Cseh vígjáték 14.30 Ma-
dagaszkár  16.00 Sóherceg. 17.40 Az aranycsillagos hercegnő.  19.00
Híradó 20.05 Időjárás 20.20 Shrek a vége, fuss el véle 22.00 A ró-
zsaszínű párduc  23.40 Nem kellesz eléggé 1.50 Wolf Creek 

JOJ

6.45 Utazás a múltba  8.00 Jégkorszak  8.20 Kaland a kastélyban. Am.
film 10.05 Rokonlélek  11.35 A húgom és én  13.15 Bor, mámor, Pro-
vence.  15.25 Nagydumás kiscsajok.  17.10 A sárkány hercegnője.  19.00
Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek.21.10 Ő a
megoldás Am. vígjáték 23.10 2012 - világvége  1.05 Con Express

VASÁRNAP, december 23 KEdd, december 25HÉTfő, december 24
M1

6.00 Esély 6.30 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Út-
mutató 10.55 A Biblia a magyar költészetben 11.10 Református ma-
gazin 11.30 Református műsor 11.40 Zsinagógák 12.01 Hírek 12.05
Múlt-kor 12.35 Angi jelenti. Angi a híradóban  13.05 A szalmakalapos
férfi nyomában Czóbel Amerikában 13.45 Ki szívét osztja szét..., 2.
14.40 Copperfi eld Dávid.  2/2. 16.25 Egyszer volt, hol nem volt. Am.
sor., 22/3–4. 17.55 Mentsük meg a karácsonyt! Am. tévéfilm 19.30
Híradó, sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Omega
22.25 A nagy karácsonyi izzócsata

M2

5.55 Rajzfilmek gyerekeknek 9.40 A vitéz szabólegény. Mesefilm
10.40 Gumi Tarzan 12.01 Rigócsőr király Ném. mesefilm 13.00 Tánc-
akadémia I., 1. 13.25 Csajok a zŰrből I. 13.50 Táncakadémia 14.15 Csa-
jok a zŰrből 14.40 A Nyereg Klub 16.40 Mi micsoda I17.05 Állatkerti
óvoda, 1. 17.35 Noé barátai 18.00 Nils Holgersson csodálatos utazása
a vaduladakkal 18.30 Gyerek Híradó 18.45 Pom-Pom meséi 18.55
Eszes Jess 19.15 Rejtélyek Tesz-vsz városban19.40 Patrick, a postás,
2. 20.00 Híradó, sporthírek 20.40 Emma 4/3. 21.30 Szeretettel Holly-
woodból 22.00 Kiadatás. Am. dráma

DUNA

7.20 Arcélek 7.35 Világ-Nézet 8.30 Beavatás 8.55 Hagyaték 9.25 Fe-
lelet az életnek 9.55 Lyukasóra 10.20 Határtalanul magyar 11.00 Ön-
kéntesek 11.30 Új nemzedék 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.15 Ízőrzők.
Komlóska 12.50 Halálos tavasz Magyar film (ff .) 14.25 Talpalatnyi
zöld Királyok földje 14.50 Hazajáró 15.20 Hogy volt?!  16.20 Gül baba
Magy. film 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Heti Hírmondó 19.05
Önök kérték 20.00 A szerelem bolondjai.  2/1. 21.05 A remény rab-
jai Am. film 23.25 Dunasport

6.45 TV2-matiné 9.35 Nagy vagy! 10.35 EZO.TV 11.10 TeleShop 12.15
EgészségMánia 12.45 Borkultusz  13.15 Stahl konyhája 13.45 Én is
szép vagyok 14.15 Több mint TestŐr 14.45 A kiválasztott – Az ame-
rikailátnok 15.45 Monk – Flúgos nyomozó 16.45 Állj, vagy lő a
mamám! Am. akcióvígjáték (ism.) 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05
Csillagpor. Ang.– ném. kalandfilm 22.35 Frizbi  23.40 Hősök 

7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Teleshop 11.35 Törzsutas
12.15 Havazin 12.45 Szeszélyes 14.00 Zimmer Feri 2. Magy. vígjáték
15.50 Az angyalok is babot esznek 18.30 RTL híradó 19.00 Cobra 11
20.00 Télbratyó. Am. film 22.10 Teljes gázzal Ném.–ang. akciófilm

STORY TV

8.00 Sherlock Holmes, 26. 10.30 Dallas 15.25 Álomhajó – Mézeshe-
tek Korfun 17.30 Szerencsekerék 18.30 Columbo 20.00 Poirot: A szo-
morú ciprusfa 22.10 Szerelem a végzeten 0.00 Vágott verzió. Am.–
kanad.–ném. thriller (ism.)

13.30 Piedone Afrikában 15.40 Kőagy őrnagy 17.30 Élve vagy halva.
Am. akcióvígjáték 19.00 Ong Bak: A thai boksz harcosa 21.00 A fülke
22.30 Másodpercekre a haláltól. 

VIASAT

6.45 Szívek szállodája 8.35 EgészségŐr, 38. 9.05 Újonc. Álláskereső
vetélkedő, 8. 9.35 Édes kísértés  10.05 Trendközelben 10.35 A nagy
házalakítás 12.15 Karácsony apuka 14.15 Dave. Am. film 16.25 Min-
denem a tánc 18.55 ÁlomÉpítők 20.00 CSI: A helyszínelők 21.00 CSI:
A helyszínelők  21.55 Kőagy őrnagy 

STV :1
7.15 Rajzfilmek 8.55 A fiú és a kutya 9.55 Bolygónk felülnézetből II.
11.00 Szlovákia képekben 11.25A világ képekben 11.50 Zypa Cupák Té-
véfilm 13.05 Agatha Christie: Nem vagyok gyilkos 14.55 Filmmúzeum.
A francia négyes Szlov. film 16.25 Postaláda 17.30 A borászok királya
18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.10 Szlovákia 2012 – Advent.  21.45
Fegyverszünet karácsonyra 23.35 Lefújva 23.50 Agatha Christie

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Kapura Népzenei magazin 9.15 Farmergazdasá-
gok 9.35 Tesztmagazin 9.45 Maroško 10.55 Színházi meghívó gye-
rekeknek 12.00 A Máltai lovagrend 12.50 Egyházi magazin 13.20 A
szó 13.35 Csipetnyi só 15.00 Folkórműsor 16.20 Őrangyalok 17.10
Adam Boronča karácsonya 18.30 Esti mese 18.40 Betlehemesek a
skanzenben 19.00 Híradó  19.55 A hölgy gyűrűje  21.20 A felújított
moszkvai Nagyszínház 23.10 Művészet 2012 23.35 Retróhíradó

MARKÍZA

5.25 Milliomos Mikulás 7.00 Madagaszkár pingvinjei 7.50 Hogyan éb-
resztik fel a királylány Cseh mesefilm 9.45 Kutyák és macskák. 11.30
Karácsonyi vakáció 2. 13.10 Tor-túra  15.00 Én és a hercegem 3. 17.00
Harmadik Shrek  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Időjárás-jelen-
tés 20.20 Veled szép az élet 22.15 Kegyenc fegyenc

JOJ

6.05 Huncut karácsony Kanadai vígjáték 7.50 James Bond: A világ
nem elég  10.40 Fantasztikus torták 11.40 A vadóc.  13.40 Penelope
Am. vígjáték 15.50 Árnyak toszkán verőfényben. 18.00 Fantasztikus
torták  19.00 Krimi híradó 19.30 Híradó, sport, időjárás 20.20 Resz-
kesetek betörők 2.: Elveszve New Yorkban Am. filmvígjáték 23.10
Amerikai pite 6 – Béta-ház Am. vígjáték

M1

6.30 Család-barát karácsony 9.00 Őshüllők bolygója, 3/1. 9.50 Ma-
gyar népmesék 10.05 Al Addin. Színmű 2 részben nemcsak gyere-
keknek, felv. 12.01 Híradó 12.05 Meghitt ünnep Michael Bublé
karácsonyi ajándéka 12.50 A maharadzsa lánya. 14.40 Sissi I. – A ma-
gyarok királynéja 16.20 Rex, a kölyökfelügyelő. 17.55 Jézus.  2/1.
19.30 Híradó, sporthírek 19.55 Időjárás-jelentés 20.00 Diótörő 21.45
Jane Eyre. 23.40 Márai töredékek 0.00 Karácsonyi éjféli szentmise
közvetítése a pannonhalmi Szent Márton Bazilikából 

M2

6.00 A Biblia gyermekeknek 6.25 Rajzfilmsorozatok 12.01 Híradó dél-
ben 12.05 Vip, a repülő kutya kalandjai 12.30 Mr. Bean,  13.10 Tatonka
13.30 Rigócsőr király 14.30 A Nyereg Klub15.00 H2O: Egy vízcsepp
elég 15.25 Terülj, terülj asztalkám! m 16.25 Tatonka 17.00 Vipo, a re-
pülő kutya kalandjai17.15 Egérúti kalandok,  17.35 Animalia 18.00 Nils
Holgersson18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.25 És mégis mozog a
fö21.30 Karácsonyi vallomások 21.55 Az ember boldogságra születik
22.40 Karácsonyi csillagok 23.35 Ars Hungarica 0.00 Karácsonyi éj-
féli mise 1.10 Karácsonyi hangverseny

DUNA

7.25 Ünnepi koncert közvetítése a Szent István Bazilikából 8.30 Ön-
kéntesek best of 9.20 Tüskevár, 1–2. (ff .) 10.35 Szamárbőr 12.00
Híradó 12.15 Angyalhaj 12.30 Isten kezében 13.00 Karácsonyi Kíván-
ságkosár 16.00 Isten angyalainak sokszor nincsen szárnya. 16.30 Bol-
dog karácsonyt, Hetty néni! 18.00 Híradó 18.25 Régimódi történet
Magyar tévéfilmsor. 19.20 Karácsonyi dallamok Salt Lake Cityből – A
Mormon Tabernákulum Kórusának karácsonyi koncertje 1-2. 20.15
Egy varázslatos karácsony  21.45 A varázsfuvola 0.00 Éjféli szent-
mise közvetítése a Vatikánból

6.00 TV2-matiné  8.30 Bajkeverő majom 9.30 Gézengúzok karácso-
nya. Am. film 11.05 Csillagpor.  13.25 Don Quijote szamarancsa. Ol.–
sp. anim. vígjáték 15.05 A pót télapó Am. vígjáték 16.50 Apát kérek
karácsonyra.  18.30 Tények 19.00 Shrekből az angyal  19.30 Shrek a
vége, fuss el véle!  21.10 Nanny McPhee – A varázsdada 23.00 P.S.
ilove You 

7.00 Kölyökklub 8.25 Mikulás szabadságon 10.05 Mary Poppins 12.35
Télbratyó 14.45 A születés 16.30 Mi a manó.  18.30 RTL híradó 18.55
Reszkessetek, betörők! Am. vígjáték 21.00 Ízlések és pofonok 23.00
Cserebere szerelem 0.35 Második nekifutás Am.–ang. film

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ  12.55 Quinn doktornő 14.00 Boldog kará-
csonyt, Hetti néni!  16.00 Poirot karácsony. Ang. krimi 18.05 Dallas.
Am. sor., 121. 19.05 Miniszoknyás Mikulás. 20.50 Szerelem a végzeten.
22.40 Miss Daisy sofőrje. 

14.15 A bakancslista.  16.00 Ovizsaru 18.05 Superhero. Am. akcióvíg-
játék 19.30 Jégkorszak.  21.00 Die Hard 3.  23.15 Taxi 3.

VIASAT

6.20 A kifutó  7.15 Gyilkos sorok  8.15 Mindenem a tánc  10.30 Ezüst
csengettyűk  12.20 Kőagy őrnagy 14.10 A Grincs. Am. film 16.00 Tap-
pancsok 17.50 ÁlomÉpítők 18.50 Asterix az Olimpián 21.00 Igazából
szerelem  23.30 Tapló Télapó. 

STV :1
6.55 Rajzfilmsorozatok 8.50 Pippi, a hosszú harsinya 10.15 Boldog
karácsonyt, papa! 12.00 A legszebb karácsonyi ajándék. 13.35 A mo-
soly ajándék Jótékonysági koncert 14.45 Don Bosco – A szeretet
küldetése 16.30 Grimm meséiből Hamupipőke Ném. mesefilm 17.30
Solymász Tamás  19.15 Hercegek iskolája 20.30 A názáreti Mária
2/1–2. 0.00 Éjféli szentmise 1.30 Don Bosco

STV :2
8.30 Karácsony a nagyinál 8.45 Ha az asszony kezében a gyeplő10.10
Karácsonyi népszokások.  10.50 Maroško 12.05 Honti karácsony 13.00
Karácsonyi ostya Tévéfilm 14.00 Artikuláris templomok. Dok.film
14.35 Csipetnyi só, 3/3. 16.00 Karácsonyi kompizícióo 16.30 A tát-
rai csúcsok története 17.00 Amikor a Föld legközelebb van a Nap-
hoz.  17.55 Orbis cantus 18.30 Mese 19.05 Szlovákiai betlehemek
19.30 Kubo. Tévéjáték 20.45 Mezítláb a parkban 22.30 Csendes
éj.22.55 A karácsony titka 23.25 Karácsonyi koncert a pozsonyi Je-
zsuiták templomából 0.10 A fény himnusza

MARKÍZA

6.25 Harmadik Shrek 7.50 A herceg és az Esthajnalcsillag Cseh me-
sefilm 9.25 Shrek első karácsonya 9.45 Madagaszkár pingvinjei: Ka-
rácsonyi küldetés 9.55 Mr. Bean 10.25 Vartko és a vízi manó. 11.50
Madagasz Karácsony. 12.10 Elátkozott Ella 13.55 Lány seprűnyélen
15.00 Szomszédok 16.00 Hupikék törpikék 16.30 A gőgös hercegnő
18.00 Holle anyó 19.30 Három mogyoró Hamupipőkének 21.10 Tel-
jesítjük legtitkosabb álmát  23.00 Négy karácsony  0.35 Négy tesó. 

JOJ

7.45 Családi panzió 8.20 Penelope 10.05 Álomházak, 2/1-2. 11.35 Fan-
tasztikus torták 12.20 Utazás a múltba  13.35 Reszkessetek betörők
2. 15.35 Éjszaka a múzeumban 17.20 Vadkaland.18.40 Jégkorszak –
Állati nagy karácsony. 19.05 Hamupipőke. 20.20 Karácsonyi Panelházi
történetek 21.10 Tökéletes terv  22.50 A szegény vőlegény. 

A születés • 14.25 •RTl KluB
A világ talán legismertebb története. Má-
ria (Keisha Castle-Hughes) és József Ná-
záretből Betlehembe menekül, ám senki
nem fogadja be őket.  A kis Jézus egy is-
tállóban, az állatok között születik meg.

Kiskarácsony mindenáron • 12.35 • TV2
Danny nemrég költözött kertvárosi
otthonába. Olyan karácsonyt akar
szervezni, amelyről az egész vi-
lág(űr) tudomást szerez.  A szom-
szédját, Steve-et felbőszíti a terv.

M1

6.55 Ma reggel 9.00 Kutyába se veszlek. Am. filmvígjáték 10.40
FÁBRY (ism.) 12.01 Híradó 12.25 Mindenből egy van 13.25 Szupero-
kos állatok. Természetfilm, 2/2. 14.20 Épük a park. A Várkert Bazár
újjáépítése 14.50 A kullancs. Fr. film 16.20 Egyszer volt, hol nem
volt, 22/11–12. 17.50 Ace Ventura 2. – Hív a természet Am. film-
vígjáték 19.30 Híradó este 20.15 Én, József Attila. A Madách Színház
előadása 22.20 Illényi Katica és a Győri Filharmonikusok, 1-2.

M2

6.00 A Biblia gyermekeknek – Újszövestég, 24/6. 6.25 Rajzfilmek
gyerekeknek 12.01 Híradó délben 12.05 Vipo, a repülő kutya ka-
landjai I., 23. 12.20 Mr. Bean, 52/13-14. 12.40 Tatonka. Fr. rajzfilmsor.,
20/9-10. 13.05 A békakirályfi Ném. mesefilm 14.05 Mi micsoda II.,
10. 14.30 A Nyereg Klub, 73. 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég I., 26/5.
15.25 Az okos lány. Mese 16.25 Tatonka I., 20/11-12. 16.45 Vipo, a re-
pülő kutya kalandjai, 26/24-25. 17.15 Egérúti kalandok, 6. 17.35 Ani-
malia, 40/6. 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó este
20.35 Szilveszter 1971. 22.35 A kullancs. Fr. film

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon (ism.) 8.35 Talpalatnyi zöld 9.05
Mesélő cégtáblák. 9.30 Álomkövetők. Magyar dok.film 10.05 Fény
és árnyék – Levelek otthonról. Magyar dok.film 10.45 Szeleburdi va-
káció.  12.00 Híradó 12.20 Éretlenek. Tévésor. 13.00 Kívánságkosár
14.55 Énekkari nagytalálkozó – a Kolozsvári Református Kollégium
jubileumi karácsonyi koncertje 15.45 Szerelmes földrajz Pálferi útjai
16.20 Az ezüst Brumby Ausztrál film 18.00 Híradó, sport 18.35 Ré-
gimódi történet 19.30 Egy este az Il Divo-val – A barcelonai koncert.
20.45 Hírek, sport 21.00 Csodaországban Am. film 22.35 Kultikon

6.00 TV2-matiné 9.05 Barbie és a Sellőkaland 10.25 EZO.TV 11.35 Rex
felügyelő 12.35 Matilda, a kiskorú boszorkány.  14.25 Az elveszett
frigyláda fosztogatói. 16.35 Kettőn áll a vásár  18.30 Tények 18.55
Cápamese. Rajzfilm 20.30 The Voice – Magyarország hangja 23.20
Gyorsabb a halálnál.  1.15 EZO.TV 2.20 A kábelbarát. Am. vígjáték.

7.25 Kölyökklub 9.00 Macskafogó 2. 10.35 ASZTRO Show 11.30 Pusz-
tító lavina Ném. film 13.10 Az Északi-tenger kalózai. Ném.–sp. kalan-
dilm, 2/1–2. 16.35 A három testőr Am.–ang. kalandfilm 18.30 RTL
híradó – Esti kiadás 19.00 Fókusz 19.25 Tucatjával olcsóbb 2.  21.10
Ellenséges terület  23.05 Ripley a mélyben 

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Christine.14.55 Hetedik mennyország.
Am. sor., 3–4. 17.00 Büszkeség és balítélet, 4. 18.05 Dallas. Am. sor.,
125. 19.05 Beethoven 2. 21.00 Született feleségek 23.00 Doktor Ad-
dison, 49. 0.00 Katonafeleségek I., 11.

4.05 Jackie Chan: Tűzsziget 15.45 Pusztító lavina 17.30 Újjűszületett
harcos.  19.25 Paparazzi.  21.00 Tiszta vér. 22.40 Időcsapdában. 

VIASAT

8.05 Irány Colorado!  10.15 Karácsony Connecticutban.(ism.) 12.05
Kazaam, a szellem  13.50 Kutyám, Skip. Am. kalandfilm 15.40 Ro-
xanne 17.45 Ámbár tanár úr 19.25 Osztály, vigyázz! 21.00 Fél lábbal
a Paradicsomban.  23.00 Roxanne. Am. vígjáték (ism.)

STV :1
6.25 Grimm meséiből Jorinda és Joringel 7.25 Anmációs bibliai tör-
ténetek. József Egyiptomban 7.50 A dzsungel lánya és a dinosza-
uruszok eltűnt szigete.  8.45 Tappancsok karácsonya. Am. film 10.35
Apát kérek karácsonyra.  12.00 Fantaghiro, a harcos hercegnő Ol.
mesefilm 2/2. 13.30 Pávatoll 15.15 Grimm meséiből Kék lámpás.
Mese 16.15 A három testőr: A Milady bosszúja 17.55 A csodakenőcs
Lengy. film 19.00 Híradó, sporthírek 20.10 Raszputyin 21.55 A re-
pülő tőrök klánja 23.55 A három testőr: A Milady bosszúja.

STV :2
6.30 Verdi. 1. 8.00 Élőkörkép 8.35 A múzeumok titka I.  9.20 Róma
sorsa. Fr. dokujáték (ism.) 10.15 U20-as jégkorongvb. Kanada–Szlo-
vákia, élő 13.00 Az aranyszűz és az elátkozott fi vér Mesejáték 13.55
Elszakadt a húr Zenés, táncos film (ism.) 14.25 A múzeumok titka I.
Természettudományi Múzeum Londonban 15.20 Verdi 16.35 Hét-
vége 17.00 Rozmaring 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.50 Időjárás-
jelentés 20.00 Róma sorsa. 20.55 Família  21.20 Egy ember és
kutyája 22.55 L"amore e destino Peter Dvorský énekel (ism.)

MARKÍZA

6.00 Don Quijote szamarancsa.  7.20 Télapó a fedélzeten! 8.55 As-
terix és Obelix kontra Cézar. 10.45 Hóból is megárt a sok. Am. vígjá-
ték 12.15 A jó tündér ajándéka 13.45 Tél apó. Mesefilm 15.15 Asterix
és Obelix: A Kleopátra-küldetés.  17.10 Hogyan küldjük papát a javí-
tóba  19.00 Híradó, s 20.20 Csontdaráló.  22.20 Ölve agy halva 

JOJ

7.00 Hogyan fogjunk gazdag feleséget?  8.35 Idegen közöttünk
Kanad.–am. thriller 10.15 72 óra a szabadságig. (ism.) 12.00 Kelle-
metlen tanú  13.40 Hercegnő Védelmi Program. Am. vígjáték15.25
Út a vadonba  15.00 Lebilincselő karácsony. Am. vígjáték 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó, sport 20.20 Panelházi történetek. 21.10 Egy-
szer volt, hol nem volt 23.10 Az emberrabló szigete.

SZERdA, december 26 PÉNTEK, december 28CSüTöRTöK, december 27
M1

7.00 80 nap alatt a Föld körül.  2/1-2. 9.00 Őshüllők bolygója  9.50 A
karácsonyfa dala Am. anim. fi lm 10.45 Kedves Mikulás  11.25 Kocsis
Zoltán: Kiskarácsony, nagykarácsony 12.01 Híradó, sport 12.10 Kék,
arany 12.50 A maharadzsa lánya, 14.25 Sissi III.  16.10 Régmúlt kará-
csonyok 16.15 Egyszer volt, hol nem volt, 22/7-8. 17.45 Óz, a csodák
csodája.  19.30 Híradó 19.55 Időjárás 20.00 Pillangó.  21.45 Hóbarát.
23.25 Egy szép napon Ang. fi lmdráma 1.05 Mendika. A Ghymes
együttes karácsonyi jótékonysági koncertje

M2

5.55 A Biblia gyermekeknek  6.25 Rajzfilmek 12.01 Híradó 12.20 Vip,
a repülő kutya kalandjai 12.45 Mr. Bean 13.10 Tatonka13.30 Holle
anyó. Mese 14.30 A Nyereg Klub,  15.00 H2O: Egy vízcsepp elég I.,
26/3. 15.25 Öcsi és Nővérke  16.25 Tatonka 16.45 Vipo, a repülő
kutya kalandjai17.15 Egérúti kalandok, 4. 17.35 Marco és Gina.  18.00
Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.25 Karácsonyi dal-
lamok 21.20 A téli csillag meséje.  22.00 Adáshiba. Színházi közvetí-
tés a Pesti Színházból 23.45 Diótörő. Balett

DUNA

6.35 Szelek szárnyán 8.05 Karácsonyi fények 9.45 Tüskevár.  10.45
Melyiket a kilenc közül? Magyar tévéfi lm 11.30 Hazajáró 12.00 Hír-
adó 12.10 Vers 12.25 Mesélő cégtáblák Palota a Stefánián 13.00 Kí-
vánságkosár 16.00 Udvardi Erzsébet – „Festőnek lenni nagyon jó“ .
Dok. film 16.25 Simon Menyhért születése. 18.00 Híradó 18.30 Régi-
módi történet 19.20 Duna 20 – Születésnapi Gála 20.55 Kóristák. Fr.–
ném.– svájci fi lm 22.30 Biblia. Pál apostol 0.05 Vers

6.00 TV2-matiné 9.45 Barbie csodás karácsonya. 11.00 Egy varázs-
latos karácsony 12.45 Kung Fu Panda ünnepe. 13.15 Elvitte a víz.
14.50 Túlélni a karácsonyt. Am. vígjáték 16.40 Egértanya. 18.30 Té-
nyek 19.00 Madagaszkár 2. 20.40 A randiguru  23.00 Nagypapát
kérek karácsonyra. Am. vígjáték

7.00 Kölyökklub 9.50 Éliás és a Hajókirály 11.05 Szánon nyert örökség.
12.55 Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New Yorkban. (ism.) 15.00
Elnökcsemete  16.45 Télapó 3.: A szánbitorló. Am. vígjáték 18.30 RTL
híradó 18.55 Jégkorszak – Állati nagy karácsony.  19.15 Összekutyulva
21.10 Minden végzet nehéz.  23.25 A nyughatatlan Am.–ném. fi lm.

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Titkos télapó. Am. vígjáték (ism.) 14.55
Váratlan utazás, 65. 16.00 A farm, ahol élünk 174. 17.00 Büszkeség és
balítélet, 2. 18.05 Dallas, 123. 19.05 Beépített szerelem.  20.50 A
négy testőr, avagy a Milady bosszúja. (ism.) 22.50 Egy tökéletes nap. 

15.25 Kincs, ami nincs 17.25 A szállító 2. Fr.–am. fi lm 19.00 Valami
Amerika. Magy. vígjáték 21.10 Elrabolva. Am.–fr. fi lm 22.50 Domino.
Am. akció- film

VIASAT

7.40 Ezüst csengettyűk 9.30 Irány Colorado 2.  11.40 Scooby Doo 2.:
Szörnyek póráz nélkül.  13.15 Kutyám, Skip 15.05 Asterix az Olimpián.
Sp.–ném.–fr. kalandfi lm  17.20 Bridget Jones: Mindjárt megőrülök
19.15 Fergeteges forgatás. 21.00 Sztárom a párom 23.25 Képeslapok
a szakadékból. 

STV :1
7.25  Pál szolgálata 7.50 Hamupipőke.  8.45 Kutya karácsonyra Osztr.
vígjáték 10.15 Nils Holgersson 11.45 Karácsonyi ajándék. Am. fi lm
13.10 A karácsony varázsa. Am. vígjáték 14.40 A király szolgálatában.
16.20 Grimm meséiből 17.25 Királyi varázslat Cseh mesefi lm 19.00
Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás-jelentés 20.10 Kamupasi  21.40 A ki-
rály beszéde  23.35 A király szolgálatában. 1.15 Kamupasi. 

STV :2
8.00 Élő körkép 8.35 Karácsony Liptóban 9.00 A múzeumok titka I. A
vatikáni múzeum. Ang. dok.sor. 9.50 A legerősebb kötelék. 11.05
Goral lakodalom 11.50 A három István Három történelmi személyiség
12.15 István-napi találkozó a Rozmaring klubban 13.00 Annuska. Mese
13.55 A múzeumok titka I. Louvre. 14.45 U20-as jégkorongvb. Szlo-
vákia–Oroszország, élő 17.30 A karácsonyról Irodalmi összeállítás gye-
rekeknek 17.35 Esti mese 18.00 Szlovákiai betlehemben 19.30 Szlovák
betlehem  19.50 Karácsonyi versek 20.00 Tánc cserepek között.
Zenés fi lm 21.20 Római vakáció Am. vígjáték 23.15 Válogatás jóté-
konysági koncertekből

MARKÍZA

7.25 Madagaszkár 8.50 Shrek a vége, fuss el véle. 10.20 Kung Fu
Panda karácsonya 10.40 A rózsaszínű párduc 2. 12.15 A bátor legény
Szlov. mesefi lm 13.50 Asterix és Obelix kontra Cézar 15.45 Pacho, a
betyár Szlovák vígjáték 17.25 Tél apó.19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.20 Alvin és a mókusok. 22.05 Anyád napja 0.00 Éjszakai járat  1.25
Maga a pokol Am. akciófi lm 2.55 Az apáca 

JOJ

7.20 Nagydumás kiscsajok.  8.55 2012 – világvége Ném-am. sci-fi fi
lm 10.30 Jégkorszak. Am. anim. fi lm 12.00 Reszkessetek betörők 3.
Am. vígjáték 13.50 Jánošík I.  15.25 Ő a megoldás. 17.15 Taxi 3. 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.00 Die Hard
4.0 22.40 Miami Vice 1.20 Far Cry 

Egy félelmetes erejű tornádó Do-
rothy-t Óz birodalmába repíti. A lány
legfőbb vágya, hogy visszatérjen
szeretett otthonába, mert mindenütt
jó, de legjobb otthon!

óz, a csodák csodája • 17.45 • M1

M1

6.55 Ma reggel 9.00 Magyarország, szeretlek! Showműsor 10.15
Gasztroangyal 11.10 Iskolatáska  12.01 Híradó, sport, időjárás 12.25
Retró kabaré, 8. 13.25 Szuperokos állatok 14.15 Séf. Kínai ism.terj.
film. Brüsszel 14.35 Kutyába se veszlek.  16.15 Szerencsehíradó 16.30
Egyszer volt, hol nem volt.  18.00 Ace Ventura – Állati nyomozoo.
19.30 Híradó este, sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 FÁBRY 21.35 S.O.S.
szerelem! Magy. film  23.20 Roma Hungaricum A Roma Hungaricum
Állami Művészegyüttes gálaestje 0.30 Szűzlányok ajándéka. Am. film

M2

5.55 A Biblia gyermekeknek  6.25 Rajzfilmek gyerekeknek 12.01 Hír-
adó délben 12.05 Vipo, a repülő kutya kalandja12.20 Mr. Bean 12.40
Tatonka. 13.05 Öcsi és Nővérke  14.05 Mi micsoda  14.30 A Nyereg
Klub 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég . 15.25 A békakirályfi  16.25 Ta-
tonka16.45 Vipo, a repülő kutya kalandjai, 26/22–23. 17.15 Egérúti
kalandok, 5. 17.35 Animalia, 40/5. 18.00 Nils Holgersson csodálatos
utazása a vaduladakkal, 6. 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Me-
séljen még 21.40 Nem vagyunk angyalok. Tévéjáték 23.15 A szalma-
kalapos férfi nyomában. n 23.50 S.O.S. szerelem! 

DUNA

7.00 Pannonia 3 keréken 7.35 Századfordító magyarok.  8.30 Híradó
8.35 Száműzött magyar irodalom (ism.) 9.00 Reggelire legjobb a pu-
liszka. Mese 9.35 Tüskevár, 7–8. (ff .) 10.40 A szeleburdi család. 12.00
Híradó 12.10 Vers 12.20 Éretlenek 13.00 Kívánságkosár 15.00 Erdé-
lyi történetek Dok.filmsor. 15.50 Világvédett lehetne. 16.05 Jane Go-
odall utazása. 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 Régimódi
történet 19.30 A Lord of the Dance. Dok.film 21.00 Hírek, sport 21.10
Alfa Rómeó és Júlia.  22.45 Kultikon 23.00 MüpArt classic Karácsony

6.00 TV2-matiné 8.40 Madagaszkár 2. 10.15 EZO.TV 11.25 Rex fel-
ügyelő IX. Ném. krimi, 115. 12.25 Nagypapát kérek karácsonyra. Am.
vígjáték (ism.) 14.05 A randiguru. 16.20 Az Angyal. Am. film 18.30
Tények 19.00 Az elveszett frigyláda fosztogatói Am. kalandfilm 21.10
D.E.B.S. – Kémcsajok 22.55 Pénzvonat. Am. akcióvígjáték

7.55 Vuk 2. – Kis Vuk 9.05 Egon és Dönci Magy. anim. film 10.20
ASZTRO Show 11.20 A gyűrű átka Ném.–ang.–ol. akciófilm, 2/1–2.
14.40 Jégkorszak – Állati nagy karácsony Am. anim. film 15.00 Majom
bajom Am.–ném. vígjáték  16.40 Én a vízilovakkal vagyok. Ol. vígjá-
ték 18.30 RTL híradó 19.00 Fókusz 19.25 Hé haver, hol a kocsim? Am.
vígjáték 20.55 Keresd a nőt! Am. vígjáték 23.05 Az én Amerikám
Magy. dok.film 0.55 Totál szívás. Am. krimi II., 9–10.

STORY TV

12.25 Jim szerint a világ 12.55 Beépített szerelem. 14.55 Hetedik
mennyország. 17.00 Büszkeség és balítélet, 3. 18.05 Dallas. Am. sor.,
124. 19.05 Christine. 21.05 Egy tökéletes nap. 23.00 beethoven 2. 

13.15 A kristálykő legendája. Am. kalandfilm 15.05 Jack Hunter – uga-
rit elveszett kincse. Am. kalandfilm 17.00 A szállító 3. 18.55 Szuper-
zsaru. Ol. akcióvígjáték 21.00 Speciális alakulat. 

VIASAT

7.40 A kifutó 8.40 Anya és a Télapó 10.20 Karácsony Connecticutban
12.10 Hook. 14.50 Fergeteges forgatás.  16.45 Oltári vőlegény Am.
vígjáték 18.40 Sztárom a párom 21.00 Zuhanás. Am. filmdráma
23.35 Veszedelmes viszonyok. Am. filmdráma

STV :1
6.35 Grimm meséiből: A tolvajok királya 7.35 Animációs bibliai törté-
netek. Ábrahám és Izsák 7.55 Ali Baba.  8.55 Charlie és én Kanad.–
am. film 11.55 Fantaghiro, a harcos hercegnő 13.30 Orest a varázslók
nemzetségéből Mesefilm 15.10 Grimm meséiből 16.10 A három tes-
tőr: A királyné nyakéke17.55 A varázskenőcs 19.00 Híradó, 19.45 Idő-
járás 19.50 Sporthírek 20.10 Őfelsége szolgálatában 22.10 Egy
csodálatos elme. 

STV :2
8.55 A múzeumok titka I. Louvre.  9.45 A legerősebb kötelék.11.05
Kvartett 11.30 Integrálj! 12.00 Szlovákia szépségei. 12.30 Karácsonyi
énekek 13.00 Hét év. Mesejáték 14.05 A múzeumok titka I. Az Egyip-
tomi Múzeum Kairóban 15.00 Verdi.  1. 16.30 A tátrai csúcsok tör-
ténetei 17.00 Kőösvény 17.55 Amerikai és afrikai beltehemek 18.20
Talkshow gyerekeknek 18.30 Mese 18.35 Mesterségek 19.00 Híradó
19.50 Időjárás 20.00 Róma sorsa.20.50 Família. Családi magazin 21.20
Lámpa alatt  23.25 Karácsonyi koncert Késmárkról 23.50 Hírek 

MARKÍZA

6.40 A bátor legény Mesefilm 8.10 Alvin és a mókusok.  9.40 Mr. Bean
10.05 Szomszédok 10.40 Pacho, a betyár Szlov. filmvígjáték (ism.)
12.15 Hogyan fojtsuk vízbe dr. Mráčeket. Cseh filmvígjáték 14.00
Főnök, tűnés!  15.35 Mareček, kérem a tollat. Cseh filmvígjáték 17.20
Hogyan húzzuk ki a bálna zápfogát. 19.00 Híradó 19.55 Sporthírek
20.05 Időjárás 20.20 Az én kis falum 22.00 Istenien csókolsz 

JOJ

7.55 Jégkorszak.  9.25 Taxi 3. Fr. vígjáték 10.55 Oroszlánkirály 2.
12.25 A winchester mestere. 14.40 Far Cry. 16.30 Die Hard 4.0 – Leg-
drágább az életed. Am. thriller (ism.) 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó,
sport 20.20 Panelházi történetek. t 21.10 Hercegnő Védelmi Prog-
ram  23.00 72 óra a szabadságig. 

Nagypapát kérek karácsonyra • 12.25 • TV2
Mindenki a hálaadásra készül, ám Becca
anyukájának el kell utaznia munka-
ügyben, de megígéri a lányának, hogy
siet haza, ahogy csak tud. Hazafelé azon-
ban balesetet szenved, s kórházba kerül,
ahol mesterséges kómában tartják. A három testőr • 16:35 • RTl KluB

A rendszeresen verekedésbe keve-
redő d'Artagnan összebarátkozik a
három legendás muskétással, At-
hosszal, Porthosszal és Aramisszal.
A négy elszánt férfi hamarosan nagy
feladatot kap.

Tristan Thorn (Charlie Cox) el akarja
nyerni a gyönyörűséges Victoria szí-
vét. Útra kel egy varázslatos, miti-
kus világba, hogy elhozza neki a hul-
lócsillagot, mely a bűvös birodalom-
ban ért földet.

csillagpor • 20.05 • TV2



312012. december 17. AKTUÁLNE - INZERCIASZOmBAT, december 29 VASÁRNAP, december 30

06:30 Top Shop 07:00 Kölyökklub Benne: . Björn mackó kalandjai
10:05 A tini nindzsa teknőcök új kalandjai Japán animációs filmsoro-
zat 10:30 ASZTRO Show 11:30 Magyarország–Románia férfi kézi-
labda-válogatott mérkőzés Élő közvetítés balatonfüredről (2012)
13:15 Megy a gőzös Magyar vígjáték 14:50 Tucatjával olcsóbb 2.
Amerikai–kanadai kalandvígjáték 16:30 A smaragd románca Ameri-
kai kalandfilm 18:30 RTL híradó 19:00 Fókusz Plusz Magazin 19:20
Batman: Kezdődik Amerikai akcióthriller 21:50 Maffiózó vagyok, drá-
gám! Német vígjáték (2009) 23:45 A nyomozó Magyar thriller 01:45
Totál szívás: A fuldokló

06:00 TV2 MATINÉ Rajzfilmek 414-es küldetés (Mission 414), Fifi vi-
rágoskertje (Fifi and the Flowertots),... 08:45 Barbie: A Hercegnő-
képző Amerikai-kanadai animációs film (2011) 10:10 EZO.TV 10:45
TeleShop 11:50 Babavilág Magazinműsor (2012) 12:20 9 hónap Ma-
gazinműsor (2012) 12:50 AutóGuru Autós magazin (2012) 13:20 Cá-
pamese Amerikai rajzfilm 15:05 Muskétás kisasszony 2/1.
Amerikai-francia-német kalandfilm (2004) 16:45 Muskétás kisasszony
2/2. Amerikai-francia-német kalandfilm (2004) 18:30 Tények Hírmű-
sor (2012) 19:00 A Fantom 2/1. Kanadai fantasztikus film 20:45 A
Fantom 2/2. Kanadai fantasztikus film (2009) 22:35 A replikáns Ame-
rikai akciófilm (2001) 00:30 Kegyetlen játékok Amerikai thriller (1999)

07:05 Televíziós vásárlás 10:10 Vuk 2. - Kis Vuk Magyar animációs film
(2008) 11:35 Kutyakomédia Amerikai vígjáték (2007) 13:15 Bakker-
mann Magyar vígjáték (2008) 14:50 Dirty Dancing – Piszkos tánc
Amerikai romantikus film (1987) 16:50 Szeress, ha tudsz! Amerikai
romantikus vígjáték (1998) 19:00 Junior Amerikai vígjáték 21:00 Dr.
Dolittle Amerikai családi vígjáték 22:35 Vidocq Francia akcióthriller 

COOL
05:00 Baywatch Amerikai kalandfilmsorozat 06:00 Televíziós vásár-
lás 09:05 Maria del Carmen Mexikói filmsorozat 10:05 Maria del Car-
men Mexikói filmsorozat 11:05 Balázs Show Show-műsor 11:45 Balázs
Show Show-műsor 12:25 Showder Klub 13:25 CSI: Miami helyszínelők

Amerikai–kanadai krimisorozat 14:20 CSI: A helyszínelők: Apuci kislá-
nya Amerikai krimisorozat 15:15 X - Factor USA 17:00 A tuti balhé
Amerikai akciófilm (1993)19:00 Nincs kettő négy nélkül Olasz akció-
vígjáték  21:00 Végképp eltörölni Amerikai akciófilm 23:05 CSI: A
helyszínelők: Apuci kislánya Amerikai krimisorozat 00:00 X - Factor
USA

STV :1 
06:25 Rozprávky bratov Grimmovcov: Modrý lampáš 07:25 Animo-
vané biblické príbehy 07:50 Herkules 08:40 Neberte nám princeznú
09:45 List pre kráľa 11:35 Jaskyňa Zlatej ruže alebo princezná Fan-
taghiro II. 13:15 Z pekla šťastie 15:10 Rozprávky bratov Grimmovcov:
Pretancované črievičky 16:10 Muž so železnou maskou 17:55 Sváko
Ragan 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Svätá Barbora 22:00 Kadiaľ tečie rieka 00:00 Muž so železnou
maskou

STV :2
06:50 Život Verdiho 08:00 Živá panoráma 08:35 Televízny klub ne-
počujúcich 09:05 Tajomstvá múzeí I. 09:50 Osud Ríma 10:45 Najvä-
čšia jaskyňa na svete 11:35 Televíkend 12:05 Farmárska revue 13:00
Zlatohláska 14:30 Tajomstvá múzeí I. 15:20 Život Verdiho 16:30 Prí-
behy tatranských štítov 17:00 Spomíname na Júliusa Satinského -
Modrá ruža 18:20 Táraninky 18:30 Večerníček - Vianoce v parku
18:35 Miestopis cechov a manufaktúr 19:00 Správy STV 19:40
(Ne)celebrity 19:50 Počasie 20:00 Záchrana Titanicu 21:35 Valmont
23:45 Vianočný koncert v Slovenskom rozhlase

JOJ

06:50 Môj bratranec Vinny 08:50 Hľadači svetla 10:40 Môj štvornohý
priateľ Ace 12:25 Jastrabia žena 14:40 Únos v raji HD 16:15 Kde bolo,
tam bolo 18:00 Fantastické torty 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ
19:59 Šport 20:00 11 000 EUR od JOJky 20:10 Najlepšie počasie
20:20 Gladiátor 23:25 PREMIÉRA: LÓVE 01:20 Môj štvornohý priateľ
Ace 03:00 LÓVE 04:30 Duch minulých Vianoc 05:55 Krimi

07:00 Kölyökklub Benne: . Björn mackó kalandjai (korhatár nélkül) ...
10:05 Trendmánia Életmód- és szépségmagazin (2012) 10:35 Teles-
hop 11:30 Törzsutas Utazási magazin (2012) 12:00 Magyarország–
Szerbia férfi kézilabda-válogatott mérkőzés Élő közvetítés
veszprémből (2012) 13:45 Szeszélyes Szórakoztató magazin 14:50
Nyomoz a professzor Amerikai krimi 16:25 A Nílus gyöngye Ameri-
kai kalandfilm 18:30 RTL híradó – Esti kiadás 19:00 Cobra 11: Török
kapcsolat 2/1. Német akciófilm-sorozat 19:50 Csúcsformában 2.
Amerikai akcióvígjáték 21:40 Utánunk a tűzözön Amerikai akciófilm
23:45 Tudorok Amerikai-ír filmsorozat 01:40 Totál szívás: A vég kez-
dete (évadzáró epizód)

06:15 TV2 MATINÉ Rajzfilmek 414-es küldetés (Mission 414), Fifi vi-
rágoskertje (Fifi and the Flowertots),... 09:05 Nagy Vagy! Szórakoz-
tató műsor (2012) 10:00 EZO.TV Jósok, látók, médiumok! 10:30
TeleShop 11:35 EgészségMánia 12:05 Stahl konyhája Főzőműsor

12:35 Több mint TestŐr  Életmódmagazin 13:05 Monk – Flúgos nyo-
mozó 14:05 Lemony Snicket – A balszerencse áradása Amerikai-
német kalandfilm-vígjáték (2004) 16:00 Az első lovag Amerikai
kalandfilm (1995) 18:30 Tények 19:00 Rém-rom Amerikai animációs
film 20:45 Mr. Magorium meseboltja Amerikai vígjáték 22:30 Hepi-
endek Amerikai vígjáték 00:55 Rajtaütés Amerikai-hongkongi akció-
film

05:10 Dirty Dancing – Piszkos tánc Amerikai romantikus film 07:05
Televíziós vásárlás 10:10 Pénz áll a házhoz Amerikai-német vígjáték
11:55 Cry-Baby Amerikai zenés vígjáték (1990)13:30 St. Trinian's -
Nem apácazárda Angol vígjáték 15:20 Junior Amerikai vígjáték
(1994) 17:20 Dr. Dolittle Amerikai családi vígjáték18:55 Piedone
Egyiptomban Olasz akcióvígjáték (1979) 21:00 Kill Bill Amerikai akci-
ófilm (2003) 23:00 Kill Bill 2. Amerikai akciófilm (2004) 01:25 Öt ül-
dözött, Amerikai horror (2006)

COOL
06:00 Televíziós vásárlás 09:05 Maria del Carmen Mexikói filmsorozat
10:05 Maria del Carmen Mexikói filmsorozat 11:05 Showder Klub
Vidám show-műsor 12:05 Szeress, ha tudsz! Amerikai romantikus
vígjáték 14:15 X - Factor USA Tehetségkutató show-műsor 15:10
Showder Klub Vidám show-műsor 16:10 Showder Klub 17:10 Arn, a
templomos lovag Angol-svéd kalandfilm (2007) 21:10 CSI: Miami hely-
színelők Amerikai–kanadai krimisorozat 22:05 Dr. Csont: A kocka el
van vetve Amerikai krimisorozat 23:00 A tuti balhé Amerikai akció-
film 

STV :1
06:30 Rozprávky bratov Grimmovcov 7:25 Animované biblické prí-
behy 07:50 Malý bubeník 08:40 Snehuliaci 09:10 Oliver Twist 11:20
Jaskyňa Zlatej ruže alebo princezná Fantaghiro II. 12:55 Z pekla šťas-
tie II 14:40 Rozprávky bratov Grimmovcov 15:40 Gróf Monte Christo
17:25 Nebíčko v papuľke - Silvester 17:55 Sváko Ragan 19:00 Správy
STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pompeje: Apo-
kalypsa 1/2 21:45 Pompeje: Apokalypsa 2/2 23:20 Mŕtvola musí
zomrieť 00:55 Gróf Monte Christo

STV :2
06:05 Život Verdiho 07:05 Najväčšia jaskyňa na svete 08:00 Živá pa-
noráma 08:35 Televíkend 09:00 Tajomstvá múzeí I. 09:50 Záchrana
Titanicu 11:20 Vianočný pozdrav 11:45 Vianočné krasokorčuliarske
exhibície - Karneval na ľade 12:45 Tajomstvá múzeí 13:30 Život Ver-
diho 14:50 MS v hokeji do 20 rokov - Slovensko - Nemecko 17:30 Bi-
čianka z doliny 18:33 Rajecký betlehem 18:35 Večerníček - Vianoce
18:45 Táraninky 19:00 Správy STV 19:40 (Ne)celebrity 19:50 Počasie
20:00 Putovanie vtákov 21:35 Život je zázrak 00:05 Silvestrovský
operetný koncert

JOJ

06:40 Vianoce s Panelákom 10:15 Fantastické torty 11:05 Vydatá
nevesta 12:45 Jánošík II. 14:30 Gladiátor 17:30 Popoluška 19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:00 11 000 EUR od JOJky 20:10
Najlepšie počasie 20:20 Dokonalý únik 22:15 Zastavte Cartera 00:20
Kód Apokalypsy 02:15 Rýchly a zbesilý 03:45 Krimi 04:10 Noviny TV
JOJ 04:35 Sám doma - Chceme Náš dom späť! 06:00 Vydatá nevesta

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

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

Darček pre život je vianočný projekt UNICEF
Slovensko. Ide o zmysluplné, život meniace a
zachraňujúce darčeky, ktoré môžu mať podobu
napríklad vakcíny proti detskej obrne, terapeutic-
kej výživy, moskytiéry či dokonca celej školy v
krabici. Jedinečnosť darčekov spočíva nielen v ich
neobvyklom prevedení, ale hlavne v tom, že
presný počet zakúpených Darčekov pre život
dodá UNICEF deťom, pre ktoré sú životne dôle-
žité. Kupujúci dostane navyše darčekový certifi-
kát, ktorý môže venovať aj svojim blízkym pod
vianočný stromček ako originálny a skutočne
zmysluplný darček. 

Blíži sa čas roka, kedy si viac než kedykoľvek
uvedomujeme, aké úžasné je obdarovať ľudí v na-
šom živote. UNICEF Slovensko tieto Vianoce po-
núka jedinečnú príležitosť venovať dar, ktorý poteší
viackrát. Darček pre život je špeciálny dar, ktorý
vám a vašim blízkym prinesie ten pravý pocit Via-
noc, ale najmä skutočne pomôže ešte niekomu
ďalšiemu.  Je to totiž darček so silou zachrániť či
zmeniť život dieťaťa, ktoré nemá také šťastie a ne-
narodilo sa v krajine, akou je Slovensko. 

Vianoce sú často spájané so zázrakmi a v prí-
pade Darčeka pre život je to naozaj tak. Už aj
malá suma totiž dokáže doslova zázraky. Ceny
darčekov začínajú pri 2 eurách a napríklad 2,10
eur je suma balíka vakcín proti detskej obrne,
ktorý obsahuje až 20 vakcín. Presný počet zakú-
pených vakcín či iných darčekov dodá UNICEF

Komárňanská priemyslovka má veľa na-
daných študentov, a to najmä v oblasti

techniky. Aj tento školský rok sa tí najna-
danejší z nich zúčastnili súťaže Zenit v
elektronike. Je to postupová súťaž, od škol-
ských kôl cez krajské, vyvrcholením je ce-
loštátne kolo. Víťazi školského kola Zenit v
elektronike Patrik Hajko a Balázs Nagy há-
jili 4. decembra 2012 v Nových Zámkoch
farby komárňanskej priemyslovky v kraj-
skom kole tejto súťaže.

Mladí elektrotechnici, milovníci a obdivova-
telia elektroniky najprv riešili test v a po úspeš-
nom absolvovaní teoretickej časti  navrhovali
plošný spoj, osadzovali súčiastky a v nepo-
slednom rade skúšali navrhnuté zariadenie
oživiť. Podstatou súťaže totiž bolo vyhotoviť
fungujúcu vzorku elektronického zariadenia.
Odborná porota hodnotila aj čistotu práce štu-
dentov a kvalitu spájkovania.

študenti komárňanskej priemyslovky si po-
čínali naozaj dobre. Patrik Hajko, študent 3.
ročníka, obsadil v krajskom kole súťaže Zenit
v elektronike 1. miesto. Úspešný bol aj Balázs
Nagy, ktorý sa umiestnil na 8. mieste.

Patrika Hajka čaká celoslovenské kolo, v
rámci ktorého bude konfrontovať svoje znalosti
a šikovnosť s najlepšími študentmi - elektro-
technikmi Slovenska. 

Marcela Vargová

Vážení spoluobčania! 
Opäť sa končí rok a prišiel čas Vianočných sviat-

kov. Aby toto obdobie bolo pre Vás bez ujmy na
zdraví, majetku, bez stresu a pohrôm, je dobré si
spomenúť na niektoré základné pravidlá.

Už v predvianočnom období, pri obstarávaní via-
nočných ozdôb a dekorácií, je potrebné dať si pozor
hlavne pri nákupe elektrických žiaroviek, svetelných
reťazí a podobných výrobkov. Je veľmi dôležité, aby
tieto boli predovšetkým certifikované, a následne aj
nainštalované podľa návodu na použitie. K sviatoč-
nej  vianočnej atmosfére neodmysliteľne patria
sviečky a prskavky. Pri ich používaní buďte obo-
zretní. Chránite tým seba a svojich blízkych.

Niektorí z Vás budú relaxovať na chatách a v re-
kreačných zariadeniach. Aj tu treba pamätať na
svoju bezpečnosť a dať si pozor pri manipulácii s
otvoreným ohňom v krboch, pieckach pri použití
plynových a elektrických ohrievačov vrátane aku-
mulačných kachieľ a iných tepelných elektrických
spotrebičov.

Rovnako obozretným je potrebné byť aj pri osla-
vách príchodu nového roka, najmä pri manipulácii s
pyrotechnickými výrobkami. V návode každého cer-
tifikovaného výrobku je uvedený spôsob použitia,
trieda výrobku, spôsob manipulácie a bezpečnostné
opatrenia. „Odpaľovačom“ pyrotechnických výrob-
kov okrem oboznámenia sa s návodom na použitie
odporúčame sústrediť svoju pozornosť najmä na
prostredie, v ktorom budú výrobky odpaľovať. Či ide
o sídliská, parkoviská, námestia, prírodné prostredie
a pod. Človek potúžený alkoholom podceňuje ri-
ziká a môže sa stať, že spôsobí požiar alebo ujmu
na zdraví iného človeka. Z minulosti sú známe prí-
pady, kedy pri použití pyrotechniky došlo k poško-
deniu, prípadne zapáleniu áut, vyhoreniu balkónov
a bytov, do ktorých vleteli zapálené svetlice alebo ra-
kety, čím vznikli značné škody na zdraví a majetku
so značným vplyvom na psychiku poškodených. 

A preto do ďalšieho roka si spoločne zaželajme
menej požiarov, havárií a iných mimoriadnych uda-
lostí. mjr. Ing. Tóthová Andrea

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Komárne

Prichádza čas veno vať Darček pre život  
...nech môžu ma ť Vianoce, všetky deti na svete

deťom, kde pôsobí a kde ich deti najviac po-
trebujú.

V ponuke je množstvo užitočných darčekov,
ako sú napríklad: 

1. Vakcína proti detskej obrne, 20 ks vakcín
za 2,10 eur - Detská obrna je jednou zo šiestich
chorôb, na ktoré každý deň umrie 21 000. Smrť
každého jedného dieťaťa na detskú obrnu je
úplne zbytočná, pretože proti detskej obrne sa
dá zaočkovať. Pomocou Darčeka pre život v
podobe vakcíny dokáže UNICEF zaočkovať
až 20 detí. 

2. Zošity – 10 ks zošitov za 3,45 eur - Hovorí
sa, že „vzdelanie je to, čo ti nikdy nikto ne-
vezme“. Niektoré deti však nemajú ani len
šancu sa o vzdelanie pokúsiť. Jedným z príčin
je aj chudoba a nedostatok financií napríklad aj
na jednoduchú a veľmi potrebnú vec – zošity. Je
neskutočné, že zošity môžu byť prekážkou,
prečo nenavštevovať školu.  Suma 3,54 eur je
suma za 10 zošitov - Darček pre život,  ktorý
môže pomôcť deťom v najchudobnejších čas-
tiach sveta vzdelávať sa a naplniť svoj potenciál.

3. Moskytiéra – impregnovaná moskytiéra
za 4,54 eur - Jedným z tzv. „tichých zabijakov“
ničiacich detské životy je malária. Tejto chorobe
je vystavených až 40% svetovej populácie,
najmä deti do päť rokov. Malária je choroba,
ktorá sa „postará“ o to, že každých 30 sekúnd
príde na svete jedna mama o svoje dieťa. Mo-

skytiéra v hodnote 4,54 eur ochráni jednu ženu
a jej deti pred nebezpečným bodnutím.

4. Terapeutická výživa – 150 balení arašido-
vej pasty za 53,67 eur - Podvýživa, choroba,
ktorá sužuje brušká státisícom detí po celom
svete. Základom terapeutickej výživy je araši-
dová pasta určená na priamu konzumáciu. Je
možné podať ju dieťaťu bez použitia vody na
rozmixovanie, funguje v akejkoľvek situácii. Tri
vrecúška denne dokážu podvyživenému die-
ťaťu zachrániť život, tento darček naozaj zna-
mená život.

Kompletný zoznam darčekov pre život a bliž -
šie informácie nájdete na stránke
http://www.unicef.sk/darcek-pre-zivot/. 

Nákupom Darčeka pre život nielen sami roz-
hodnete, ako má UNICEF pomôcť deťom, ale
môžete ho venovať aj ako originálny darček
pod vianočný stromček. Kupujúci získa daro-
vací certifikát. Darček tak môže  venovať deťom
aj v mene niekoho iného - napríklad v mene 
pria teľa alebo člena rodiny. UNICEF v tomto
prípade dopraví zakúpený darček k deťom v
mene vášho blízkeho, a zároveň váš blízky
obdrží personalizovaný darčekový certifikát, z
ktorého sa dozvie, aký dar ste v jeho mene za-
kúpili a ako pomohol. 

Vášmu blízkemu tak darujete dobrý pocit zo
záchrany detského života a umocníte tak silu
najkrajších sviatkov v roku.

Ďalší úspech študentov priemyslovky

Régi ár Új ár

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

predajňa kobercov, 
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie 
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýBER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka 
kobercov,

PVC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!PVC 3 mm 6,63 €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAINDL 7 mm 3,93 €/209 Sk/m2

Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok!

csúcsformában 2 • 19.50 • RTl KluB
Carter nyomozó  meglátogatja régi cim-
boráját Hong Kong-ban, Lee-t (Jackie
Chan), és beleveti magát a szórakozásba.
Csakhogy Lee éppen egy helyi maffiave-
zér nyomában van.

D'Artagnan muskétásokat küld a vesz-
tésre álló Fino parancsnok megsegíté-
sére. Ám nem számol egy gyönyörű nő,
Valentine D'Artagnan (Susie Amy) erejé-
vel, aki muskétás nevelésének köszön-
hetően mesteri szinten forgatja a kardot.

Muskétás kisasszony • 15.05 •TV2




