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Lapunk legközelebb 2012. január 2-án jelenik meg.

A Nokia még ősszel közölte, hogy 2012-től fe-
lülvizsgálják komáromi részlegük helyzetét.
Jelenleg ott tartanak, hogy bejelentették: ja-
nuártól három műszakra vonják össze az ed-
digi négy műszakos munkarendet.

Lapunk megkereste a cég kommunikációs
munkatársát, Simai Annát, hogy megtudjuk,
mire számíthatnak az ott dolgozók a jövő évtől.
A szóvivő válaszában elmondta: „A Nokia folya-
matosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek
a gyár működését hatékonyabbá tehetik.

Folytatás a 3. oldalon

Csökkentik
a műszakok számát

Dél-Komárom

A képviselő-testület csütörtöki ülésén nem fogad-
ták el a szemétdíj és az egyes városrészek esetében
az ingatlanadó emelését.

A városi hivatal pénzügyi főosztályának javaslata
szerint 16 százalékkal emelkedett volna a szemétdíj,
ami lakosonként évi 3 euró plusz kiadást jelentene, te-
hát 18,50 euróról 21,50-re emelkedne a befizetendő
összeg. Az ingatlanadót egységesítése következtében

Nem emelik a szemétdíjat és az ingatlanadót
megszűnt volna az adóengedmény Őrsújfalu, Harcsás és
Gadóc városrészek egyes körzeteiben. Az említett vá-
rosrészeknél jelenleg – leszámítva azt a részt, ahol az új-
építésű családi házak vannak – az ingatlanadó összege
kb. fele akkora, mint Komáromban.

Az adó- és illetékemelésről szóló javaslat elfogadásá-
hoz a jelenlévő képviselők háromötödös többsége kel-
lett volna. A 20 városatya közül 10 szavazott igennel, a
Híd-frakció képviselői tartózkodtak. Így Komáromban
jövőre is a mostani szinten maradnak a helyi adók, me-
lyeket utoljára 3 évvel ezelőtt emeltek meg. (b)

A komáromi testület a csütörtöki ülésén 14 igen, 1 nem szavazat és
9 tartózkodás mellett elfogadta Komárom város 2012-es költségve-
tését, ami több mint 18 millió eurós tétellel számol. A város által be-
terjesztett anyagot Győrfy László (MKP), Keszegh Béla (független),
Ondrej Gajdáč (független) és Mácza Mihály (MKP) képviselők mó-
dosító javaslataival kiegészülve fogadták el a városatyák.
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Nem emelik a szemétdíjat és az ingatlanadót

Részletek
a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Hisszük, hogy az új munkarend a termelést még versenyké-

pesebbé, a munkavégzést szervezettebbé teszi. Ahogy jeleztük
a szeptember 29-i bejelentéskor, a Nokia elkötelezett amellett,
hogy folytassa a működését magyarországi gyárában, és 2011-
ben nem tervez változást a Nokia alkalmazottak létszámában.“

Tehát a jövő évről sajnos nem tudtunk meg többet tőle sem.
Annyi azonban biztos, hogy Dél-Komárom is készül a válto-
zásra, mivel Radics Gábor, Komárom város önkormányzatának
kommunikációs főtanácsadója közleményben közölte: „Ez a
változás hatással lesz a városi forgalomra is, mivel változik a bu-
szok menetrendje a délutáni órákban, különösen 14.00 óra kö-
rül növekvő forgalomra kell majd számítani a város főútján.
Kérjük, hogy az autósok fokozott figyelemmel, óvatosan ve-
zessenek!“ -ga-

Csökkentik a műszakok számát

A szeretet egyben tart

Minden család életében
fontos szerepet kapnak az
ünnepek, ki-ki a maga

módján ünnepel, másként éli meg
ezeket a napokat, mint a hétköz-
napokat. Ha karácsony közeledik,
mindannyiunkat örömteli várako-
zás tölt el és ilyenkor sok minden
kavarog bennünk. Ilyenkor kará-
csony táján nekem is azok a régi
karácsonyok jutnak eszembe, ami-
kor még a családunk egy egész-
ként működött. Sajnos ilyen már
többet nem lesz, de az emlékekből
próbálok tovább táplálkozni.

Már hatodik éve, hogy édesapám nélkül készülődünk az
ünnepekre és valahol érzem, hogy ez az ünnep számomra
soha nem lesz a régi. Ebben az évben sem kerget az édes-
apám őrületbe bennünket azzal, hogy írjunk listát kará-
csonyra, hogy aztán persze egész mást vegyen. Ebben az év-
ben sem díszítjük közösen a karácsonyfát. Ebben az évben
sem ülünk együtt az ünnepi asztalnál. Ebben az évben sem
énekeljük együtt a Menyből az angyalt és ebben az évben
sem látom azt a mosolyt, ami akkor ült az arcán, amikor fi-
gyelt, hogy hogyan nyitogatom az ajándékokat. De a jól
megélt, örömteli percek mindig velünk maradnak, és elkí-
sérnek egész életünkben.

Igen megváltozott az ünnepi várakozás és a készülődés,
azonban ebben a változásban is meg kell látni a szépet és a
jót, mivel minden évben újra ott állunk a fa mellett, beléle-
gezve a karácsony bűvös - fenyő, gyertya, csillagszóró - illa-
tát. Velünk van az az erő, mely egymás felé sodor, a szeretet,
amely akkor is egyben tart, amikor valaki már nem lehet ve-
lünk. Ezen a békés, boldog napon minden és mindenki itt
van velünk. A múltunk, a jelenünk, a jövőnk. Nem sietünk
sehová, csak állunk meghatottan a fa alatt, és egy pillanatig
elhisszük, hogy szeretteink mind velünk vannak.

Békés, boldog ünnepeket kívánok mindenkinek
Szénássy Tímea

főszerkesztő

A kulturális minisztérium alapjából húszezer eurót nyert a
város a kapu felújításának második szakaszára, s Komárom
városa ugyancsak támogatta a projektet. Az átadási ünnep-
ségen megjelent Daniel Krajcer, kultuszminiszter és Ing.
Arch. Pavol Ižvolt, a műemlékvédelmi főosztály igazgatója.

A kapu megépítését I. Ferdinánd magyar király, német-római
császár rendelte el, ezért viseli az ő nevét - mondta el beveze-
tőjében Gráfel Lajos, a Komáromi Városi Hivatal Belügyi és Mű-
emlékkezelési Főosztályának vezetője. A komáromi erődrend-
szer első építményét, a Ferdinánd-kaput 1550-ben emelték, az
Öregvárat 1546-1557 között, az Újvárat pedig 1663-1673 között
építették fel. A XIX. században a monarchia legnagyobb és
legerősebb erődítménye volt a komáromi, amely egy kétszá-
zezres hadsereget is képes volt befogadni.

Az elvégzett felújítás Csütörtöki Ondrej akadémikus szobrász
és restaurátor keze munkáját dicséri. ssy

Felújították az
Öregvár bejáratát

Múlt csütörtökön, megtartotta rendes ülését a nemesócsai
önkormányzat. A napirendi pontok között, a lakosságot
eléggé kellemetlenül érintő döntéseket is kénytelen volt
hozni, hiszen a 2012-es évben többletkiadásokkal is kell
számolnia.

Szép Lajos, megbízott polgármester a következőket nyilat-
kozta lapunknak: „Községünk közismereten kényszerfelügye-
let alatt áll, így az adott helyzethez vagyunk kénytelenek al-
kalmazkodni. A kényszerfelügyeletről szóló törvény egyértel-
műen kimondja, hogy amennyiben az adósságok törlesztése
nem egy megadott ütemben halad, az önkormányzat köteles
növelni a helyi adókat. Itt mérlegelni nem lehet. A mi ese-
tünkben ezek az intézkedések az ingatlanadót, a földadót, va-
lamint a szemétdíjat érintik. Szeretném előrebocsájtani, hogy
nem drasztikus intézkedésekről van szó, hiszen valamennyien
tisztában vagyunk a lakosság általános helyzetével. A hivatal
ugyan nagyobb mértékű adóemelést javasolt, de az illetékes bi-
zottság bölcs érvekkel meggyőzte a testületet, hogy értékelje át
eredeti javaslatát. Jelenleg tárgyalásban vagyunk néhány vég-
rehajtóval, szeretnénk elérni a törlesztés lehetőségét. Ha nem
ezen az úton haladunk, elindulhat egy olyan végrehajtási la-
vina, amely beláthatatlan következményekkel járhat. Ettől füg-
getlenül, a minisztériumi értékelés éppen a mi községünket
emeli ki első helyen, amelyben legjobb ütemben halad a kény-
szerfelügyelet” – mondta el Szépe Lajos. -böröczky-

Karácsonyi gondolatok

Megemelték
a helyi adókat

Nemesócsa

Múlt héten pénteken került sor Bél Má-
tyás, Erzsébet királyné és Esterházy Já-
nos egészalakos bronz szobrának az
ünnepélyes leleplezésére az Európa
udvarban. A szoboravató a Palatinus
Polgári Társulás és az Aranykert Kultu-
rális és Művészeti Egyesület közös szer-
vezésében jött létre.

Újabb három szoborral
gazdagodott Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Győrfy László képviselő kiemelt egy-két

pontot, melyben változásokat eszközölt, vala-
mint több ponton módosítást is javasolt, el-
sősorban takarékoskodási szándékkal. A vá-
rosi tévét és a Komáromi Lapokat működtető
Com-Média vállalatnak szánt 170 ezer eurós tá-
mogatás helyett 120 ezer eurót javasolt, vala-
mint kiemelte, hogy ésszerű átszervezéssel a
hivatalban is jó pár száz eurót meg lehet spó-
rolni. Ezekből a megtakarításokból befolyt ösz-
szegekből újabb beruházásokat lehet megva-
lósítani, mint a termálfürdő és a közvilágítás
felújítása.

Keszegh Béla javaslatára a sportklubok tá-
mogatásának alapja 10 ezer euróval emelke-
dik, továbbá a város kialakít egy fesztivál alapot
is 15 ezer eurós összeggel. Ennek célja olyan
legalább háromnapos rendezvények támoga-
tása, amelyek segíthetnek a belvárosi élet és az
ottani vállalkozások fellendítésében.

A Mácza Mihály által vezetett Idegenfor-
galmi Bizottság javaslatára 5 ezer euró érték-
ben népszerűsítő anyagok készülnek a város
műemlékeiről, Ondrej Gajdáč pedig a Művé-
szeti Iskola költségvetésének emelését java-
solta 10 ezer euróval.

A költségvetés tartalmazott egy beruházási
kölcsön felvételére szóló szándékot is. Ebből a
389 ezer eurós kölcsönből szeretne a város be-
ruházásokat megvalósítani. Égető probléma a
Kertész és Határőr utca kereszteződésében mű-
ködő villanyrendőr (szemafor) rekonstrukci-
ója. Ugyancsak a sürgős elvégezendő feladatok
közé sorolták a Megyercsi utcai óvoda és az
Idősek Otthona gondozószolgálati lakásainak
ablakcseréjét, a harcsási városrész közvilágítá-

sának kiépítését. Ezeknek a beruházásoknak a
célja a költségmegtakarítás.

A képviselők megszavazták a 700 ezer eurós
kontokorens – áthidaló hitelt is. 2011-ben ha-
sonló hitelkerettel próbálta megoldani a hul-
lámzó bevételek által okozott fennakadást a vá-
ros, azonban az áthidaló kölcsönt az adott év
végéig mindig törleszteni kell. Ezért a hivatal
újabb hitelkeret elfogadását kérte.

Anton Marek polgármester sajtótájékozta-
tóján úgy fogalmazott, hogy sikerült egy ki-
egyenlített és reális költségvetést elfogadni. A
Híd frakciója szerint a költségvetés nem ki-
egyenlített, ezért nem elfogadható, meglátá-
suk szerint a polgármesternek vétóznia kéne.

szénássy

Eldőlt: újabb hitelek
a láthatáron

Sajtónyilatkozat
a HÍD párt képviselői klubjának nyilatko-

zata a Komáromi Városi Képviselő-testület
2011. december 15-i üléséről
Az év utolsó testületi ülésén az iskolaügyi

és vagyonjogi kérdések mellett három fon-
tos dologról esett szó: a főellenőri jelentés-
ről, az adók és helyi illetékek tervezett eme-
léséről, valamint az év legfontosabb dönté-
séről, a 2012-2014-es évek költségvetéséről.

A főellenőr két területet vizsgált: az euró-
pai uniós és állami támogatások felhaszná-
lását, ennek kapcsán a Munka Utcai Alap-
iskola felújítása körül kialakult helyzetet, a
Kossuth tér területrendezését, és a 2011-ben
meghirdetett közbeszerzéseket. A jelentés
több súlyos törvénysértést és mulasztást tárt
fel. A városvezetés a közbeszerzések előké-
szítéséért és meghirdetéséért kifizetett 26
415, eurót, miközben ezek több mint a fele
nem volt sikeres. Képviselőink indítványára
a testület felszólította a polgármestert, tegye
meg a szükséges lépéseket a feltárt hiá-
nyosságok orvoslására és a személyes fele-
lősség megállapítására.

Pozitívan értékeljük, hogy a képviselő-
testület nem fogadta el a városvezetés által
tervezett adóemeléseket, a hulladékkeze-
lési illeték 16 %-os és az ingatlanadó 100 %-
os emelését Őrsújfalu egyes részein. Ebben
a gazdasági helyzetben indokolatlannak
tartjuk a lakosság további anyagi terhelé-
sét, miközben a hivatal információi szerint

a borsos áron felfogadott pozsonyi ügyvédi
iroda a kintlévőségek hatékony behajtását
ígérte.

A polgármester úr korábban többször élt a
vétójogával, most a költségvetés esetében
valóban indokoltnak látjuk ennek gyakorlá-
sát. A pénzügyi bizottság elnöke, Győrfy
László javaslata alapján elfogadott határo-
zat tartalmazza a 2012-re tervezett beruhá-
zások teljes listáját, miközben a beterjesz-
tett javaslatban ez nem szerepelt. Az MKP és
a független képviselők által megszavazott
költségvetés elsősorban az oktatásügy és a
kultúra, a környezetvédelem és szemétszál-
lítás területén tartalmaz megszorításokat,
illetve Novák Tamás alpolgármester szerint
13 hivatali dolgozó elbocsátását is szüksé-
gessé teszi. Megfelelően elő nem készített,
ötletszerűen felsorolt beruházásokat tervez,
szinte csak hitelből, kis mértékben saját for-
rásból és nem biztosít megfelelő keretet eset-
leges sikeres pályázatok megvalósítására. El-
engedhetetlen lesz ezért mielőbbi pontosí-
tása és módosítása, erre azonban már csak
2012-ben kerülhet sor.

A közelgő ünnepek alkalmával a Komá-
romi HÍD Klub áldott Karácsonyt kíván min-
den komáromi polgárnak és reményeink
szerint az ideinél Boldogabb Új Évet!

A HÍD Képviselői Klubja
Komárom, 2011. december 15.

Még nincs minden veszve

Bél Mátyás szobrát az M. S. mester-díjas Gáspár Pé-
ter szobrászművész készítette, Esterházy János

szobrát a Munkácsy-díjas Janzer Frigyes, Erzsébet
királyné szobrának alkotója pedig a Munkácsy-díjas
Mihály Gábor szobrászművész. Sissi szobra kicsit el-
tér az eddigiektől, ugyanis az ő esetében lovas szo-
borról van szó, mivel tudható, hogy ő kiváló lovas
volt. -zer-

Komárom városa pályáza-
tot nyújtott be a „Regionális
operatív program“ keretén be-
lül a Munka Utcai Alapiskola
felújítására és modernizálá-
sára. A szerződés aláírása még
2010-ben megtörtént. Az
előző városvezetés idején már
két korábbi közbeszerzés is si-
kertelen volt, azonban a mos-
tani vezetés által levezényelt
elektronikus aukció sem járt
sikerrel.

A városvezetés - Novák Ta-
más alpolgármester - a múlt

heti sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy az újabb pályá-
zati kiírást már elkészítették.
Meglátásuk szerint a minisz-
térium indokolatlanul hivat-
kozott arra, hogy sok hiba volt
az általuk előkészített kiírás-
ban, mert csak néhány formai
és mondatszerkesztési hibát
kellett kijavítani. Vörös Péter
képviselő közbenjárására a
minisztérium szakmai véle-
ményezést adott a kiíráshoz,
és több mint 30 esetben java-
solt módosításokat.

A legnagyobb gondot a ha-
táridők jelentik, mivel a köz-
beszerzés lebonyolításának
időpontja január 11., a mun-
kálatokat pedig február 29-ig
kéne elvégezni. Ez az időpont
már betarthatatlan, ezért a
polgármester levélben fordult
a mezőgazdasági és régiófej-
lesztési miniszterhez, Simon
Zsolthoz, hogy kérvényezze az
időpontok kitolását. A mi-
nisztérium hatáskörébe tarto-
zik a Regionális operatív prog-
ram irányítása. Az ügyben Vö-
rös Péter és Bastrnák Tibor
parlamenti képviselők is se-
gítséget ígértek, hogy a város
ne essen el a támogatástól.
Tanulmányi eredményei alap-
ján Nyitra megye legeredmé-
nyesebb magyar iskolájáról
van szó, és az iskola is meg-
érett már a felújításra, az
egyik tornaterme például már
több mint egy éve használha-
tatlan.

Most már csak remélhet-
jük, hogy a polgármester kér-
vényére pozitív válasz érkezik
a minisztériumból, és hama-
rosan kiírhatják a közbeszer-
zést, 2012. szeptember 30-án
pedig már egy felújított alap-
iskola átadásáról tudósítha-
tunk.

-st-

A Munka Utcai Alapiskola felújításának kálváriája már hosz-
szú ideje húzódik, azonban a határidők lassan a végükhöz
közelednek. A sikertelen kiírások már több ezer eurót emész-
tettek fel, de még mindig nincs győztes, sőt a pályázaton el-
nyert 1,2 millió eurós összeg elvesztése is fennáll.
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Karácsonykor ünnepelünk. Ün-
nepelünk, mert az Isten Fia em-
beri testet öltött és megszüle-

tett a világra. A szeretet ünnepe kará-
csony, mert az Isten irántunk való
végtelen szeretetét ünnepeljük. En-
nek a bizonyítéka, hogy a Mennyei
Atya elküldte a Földre Egyszülött Fiát,
hogy megváltson bennünket. Jézus
Krisztus megszületik egy istállóban,
állatok között, csak a pásztorok és a
napkeleti bölcsek jönnek, hogy kö-
szöntsék. Milyen egyszerűség, de
pontosan az ilyen egyszerűségben
születnek a nagy dolgok. Kevés em-
ber volt az Úr Jézus körül Betlehem-
ben, pedig itt született az, aki szere-
tetből jött minden emberhez, üdvös-
séget, békét és szeretetet hozott a
Földre. Szent János evangélistától hal-
lottuk: „Az Ige az igazi világosság volt,
amely a világba jött, hogy megvilágít-
son minden embert. A világban volt,
és a világ őáltala lett, de a világ nem
ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de
az övéi nem fogadták be.” (Jn 1,9-11)

Mi valójában karácsony üzenete?
Ez az ünnep meghív bennünket, hogy
fogadjuk be életünkbe, szívünkbe a
Földre született Szeretetet és Békét.

Jézus megszületett, és az Emmánuel
nevet adták neki, ami annyit jelent,
hogy velünk az Isten. Jézus szemé-
lyében velünk az Isten. Jelen van az
egyes élethelyzeteinkben, mert ha si-
kerül valami, az nem véletlen; ha pe-
dig valami nem úgy van, ahogyan azt
elképzeljük, az nem azt jelenti, hogy
az Isten megvert bennünket, hanem
tanít valamire. A jó szülők is bizony
néha fegyelmezik gyermekeiket. Nem
azért, mert nem szeretik őket, hanem
mert jót akarnak nekik. Így van ez Is-
tennél is. Mint Mennyei Atyánk jót
akar nekünk, akkor is, ha az nekünk
nem úgy tűnik. Lehet, hogy csak évek
múltán ébredünk rá, hogy így sokkal
jobb volt, mint ahogyan mi azt el-
képzeltük. Ez lehet a mi hitünk pró-
bája. Ha felfedezzük az Isten műkö-
dését és jelenlétét életünkben, talán a
leghétköznapibb eseményekben is,
felismerve, hogy mit akar nekünk
mondani azokon keresztül, akkor lesz
igazán boldog a mi életünk.

Mert nem a különféle karácsonyi
énekekben, díszítésekben és kará-
csonyi vásárokban áll ünnepünk je-
lentősége, melyeket már pár hete
megtapasztalhattunk a környeze-

tünkben. Ne elégedjünk meg a kül-
sőségekkel, hanem engedjük be Jé-
zust a szívünkbe, hiszen Ő él, meg-
született és jelen van mindenki sze-
mélyes életében. Egyedül Istennek
emberré lett Fia oldja meg mindany-
nyiunk sorsát.

Boldog II. János Pál pápa mondta
egyszer az egyik beszédében: „Úgy tű-
nik, mintha napjaink magabiztos em-
berének nem lenne szüksége Istenre,
szívesen mellőzik Istent, az ember fel-
tétlen szabadságot követel magának,
még az erkölcsi törvények ellenében
is. Ha azonban reálisan nézzük ko-
runkat, látjuk a jövőnk miatti aggó-
dást, szorongást, a betegségektől, ha-
láltól, pusztulástól való félelmet. Kor-
társaink sokszor téves útra térnek,
mágikus szertartásokkal, kábítószer-
rel, babonás hiszékenységgel akarják
kielégíteni a lélek egészséges éhsé-
gét. A kereszténység nem nyújt olcsó
vigaszt, hanem megkívánja a valódi
hitet és a szigorú erkölcsi életet. Eköz-
ben rámutat Istenre, mint irgalmas,
gazdag Atyára, aki Fiát adta nekünk,
bizonyítva végtelen szeretetét.”

Lélekben Jézus jászlánál megta-
pasztalhatjuk, hogy korunkban sem

reménytelen a helyzetünk, Vele mi
is felülkerekedhetünk a kilátásta-
lannak tűnő helyzeteinken. Jézus
megszületett erre a földre, hogy a
megváltással majd ragyogó fénybe
öltöztesse az embert, az egész vilá-
got. Ennek a tudata ragyogja be szí-
vünket, és gondolkoztasson el ben-
nünket, hogy milyen alapokra, em-
beri és erkölcsi „értékekre” építünk
személyes életet, családot, nemzetet
és hazát.

Ez a karácsony és az élő Isten
üzenete mindnyájunk számára, és
korunkban is ez visszhangozzék
szívünkben karácsony szent ünne-
pén.

Karácsony a remény ünnepe

Nagy Péter,
egyetemi és iskolai lelkész

A DELTA hetilap és a REBOOT számítógé-
pes bolt Jézuskája három családnak szer-
zett örömöt és adott ajándékot a kará-
csonyfa alá, így az ünnepek előtt.

Egy előző lapszámunkban hirdettük meg a
REBOOT bolt pályázatát, melyben olyan rá-
szoruló családok jelentkezését várták, akik
nehéz körülmények között élnek és nem tud-
nak maguknak megengedni egy számítógé-
pet. A felhívásban egy számítógép konfigu-
ráció (monitorral, billentyűzettel, egérrel) ta-
lált volna gazdára, azonban bekapcsolódott
hetilapunk is a pályázatba, így mindhárom
rászorulót sikerült meglepnünk egy ajándék-
kal.

Múlt szerdán indultunk útnak, hogy meg-
ajándékozzuk a gyermekes családokat. Első
utunk egy ekeli családhoz vezetett, akik már
nagyon izgatottan vártak. Az édesanya el-
mondta, hogy nagy szükség lenne a számí-
tógépre, mivel két iskoláskorú gyermekük
van és lassan elengedhetetlenné válik a ta-
nuláshoz egy ilyen masina. Azonban a „csa-
var“ ebben a történetben az, hogy a család
összespórolt egy számítógépre, de az azóta
sem működik. A Reboot bolt vezetője, Ko-
vács Dávid tehát megszerelte a számítógépet
(az alkatrészeket az L.T.T. Fortress ajánlotta
fel), így el tudtuk nekik vinni a most már
működőképes gépet remélve, hogy ezzel is
hozzájárultunk egy szebb karácsonyhoz. Bú-
csúzáskor, azonban mégsem jöttünk el a csa-
ládtól üres kézzel, mivel a gyermekek meg-
ajándékoztak minket egy kis rajzzal, amit
azóta is az irodánk falán őrzünk.

Következő megállónk Gelléren volt, ott egy
kétgyermekes családnak adtuk át a számító-
gépet. Pistike kicsit bátortalanul és szégyen-

lősen fogadott minket, de az ajándéknak an-
nál jobban örült.

A harmadik pályázó egy komáromi hölgy
volt, aki levelében részletesen leírta, hogy kit
szeretne megajándékozni karácsonyra. Fia,
Tibike, 24 éves, aki születése óta kerekes-
székhez van kötve. Mivel nehéz anyagi kö-
rülmények közt élnek, ezért nem tudnak
megvásárolni egy számítógépet, ami Tibiké-
nek sokat segítene, hogy kapcsolatban legyen
a külvilággal. Első találkozásunkat soha nem
fogjuk elfelejteni - az az őszinte öröm és sze-
retet, ami ebből a fiúból áradt, egy életre be-
vésődött az emlékezetünkbe. Reméljük,
mindhárom családnak örömet tudtunk sze-
rezni és feledtetni, ha csak egy pillanatra is, a
mindennapi gondjaikat. szénássy

„A jól kidolgozott projekt mellett - melyet a tornaszakos
kollégák dolgoztak ki - szükséges volt Bastrnák Tibor parla-
menti képviselő hathatós támogatása is, hogy megvalósuljon
ez a beruházás” – mondta el Andruskó Imre, a gimnázium
igazgatója.

Az újonnan lerakott, tölgyfából készült padlózat 15-20 évre
megoldja, hogy a diákok méltó körülmények közt tudják űzni
a teremsportokat. A felújítás során kifestették a tornaterem fa-
lait is, már csak egy ablakcsere vár a tornateremre.

ssy

Komárom

Megszűnt a balesetveszély

Átadták a Selye János
Gimnázium tornater-
mének felújított padló-
zatát. Az 1995-ben lera-
kott parketta baleset-
veszélyessé vált, ezért
felújítása már nagyon
égető probléma volt.

Három család boldog karácsonya

A gelléri kétgyermekes család is biztosan hasznát veszi a gépnek

Ekelen végre örülhettek a működőképes számítógépnek

Vasárnap, december 11-én az ekeli lakosok egy maroknyi csoportja megemléke-
zett az 1946-47-es kitelepítések évfordulójáról. A helyi MKP szervezésében megren-
dezett megemlékezésen id. Fehér Miklós mondott rövid beszédet - elmondta, hogy
1946. december 6-án jelentek meg a községben azok a bizonyos, félelmet keltő te-
herautók, amelyekre 59 ekeli családot raktak fel erőszakkal. A marhavagonokból álló
„magyar szerelvény” a nemesócsai vasútállomásról indult el Csehország felé, a tél kel-
lős közepén, nem sokkal karácsony előtt. „Sajnálatos, hogy a mindenkori kormányok
a mai napig nem szüntették meg a kollektív bűnösséget kimondó beneši dekrétu-
mok érvényességét. Hasonló borzalmaknak soha többé nem szabad megismétlőd-
nie” – hangsúlyozta többek közt id. Fehér Miklós.

A községi hivatal falán elhelyezett emléktáblánál az MKP helyi szervezete, a Via
Nova ICS helyi szervezete és a Csemadok helyi szervezete helyezte el a megemlékezés
koszorúit. A Nemzeti Himnusz eléneklésével ért véget a megemlékezés.

Kép és szöveg: -böröczky-

Ekel

A kitelepítettekre emlékeztek

A komáromi 24-éves Tibike Szénássy

Tímeával és Kovács Dáviddal, a Re-

boot bolt vezetőjével

Akarácsony az Úr Jézus születésé-
nek ünnepe. Hiába próbált meg
az ember az ünnepnek főként a

mögöttünk levő században más töltetet
adni, nem sikerült. Nem is lehet, mert
mindannyian érezzük azt, hogy akkor,
az idők teljességében olyan csodálatos
dolog történt, amit emberi ésszel meg-
magyarázni nem lehet. Egyik szép re-
formátus énekünk Ambrosius milánói
püspök (i.sz. 340-397) szavaival csodá-
latosan állítja elénk ezt a történést:

„Nem emberi erőtől, de Szent Lélek Istentől
Ige testbe öltözék, Szűz méhe megvirágzék.”

(303. dicséret 2. verse)

Kálvin János, a reformátor ezért tu-
datosan nem nevezte ezt az ünnepet
karácsonynak, hanem az Úr Jézus szü-
letésnapjának. Sőt arra intett, hogy ne-

hogy elvegyük az ünnep szentségét
hosszantartó ünnepléssel, mivel az
sok méltatlan dologhoz vezethet,
mint az ivászat, partik és más erkölcs-
telenség.

Az Úr Jézus születésének ünnepét
ezért be kell töltenie annak az isme-
retnek, amely elengedhetetlen ahhoz,
hogy ne essünk tévedésekbe és ne te-
relődjön más irányba a mi ünneplé-
sünk. A betlehemi kisgyermekben
ugyanis Isten szeretete jelent meg. Az
a szeretet, amellyel Isten ezt a világot
teremtette, s mindennek és minden-
kinek lehetőséget adott az életre. Hisz
ha Jézus életét ismerjük, akkor egé-
szen világos előttünk, hogy cseleke-
deteivel és döntéseivel mindig azt
munkálta, hogy az egyén is és a kö-
zösségek is gyógyuljanak, egymás
iránt megértésre jussanak, Isten ren-

deléseire figyeljenek és békességben
éljenek.

Akkor ezt nem tudta az ember elfo-
gadni. Inkább kereste saját hasznát a má-
sok megkárosításának árán is; kereste sa-
ját előbbre jutását a mások háttérbe szo-
rításával is; kereste az életét és a szabad-
ságát a mások életének kiontása árán is.

Ma vajon más a helyzet?
Ez az ünnep arra figyelmeztet, hogy

lehet nekünk élni szeretetben is. Sőt,
akkor élnénk igazán, ha tudnánk, hogy
az Istentől ajándékba kapott javakból
mindenkinek jut elegendő, s nincs
éhező, koldus, és nincs, aki többet akar
magának, mint a másiknak. Nincs, aki
tilt és megfoszt, nincs, aki hatalmas-
kodik, és nem enged, nincs, aki vádol
és kárhoztat, nincs, aki szorong és fél.
Mert mi mindannyian felelősek va-
gyunk egymásért.

Ezért a karácsony legyen a megbo-
csátás, az egymás felé fordulás, a szere-
tet kiteljesedésének alkalma. Kezdjük
ezt otthon, a családban, s folytassuk a
mi környezetünkben. S mivel az Úr Jé-
zus azt mondta, hogy Ő velünk van
minden napon, a világ végezetéig, ezért
lehet mindezt tovább folytatnunk a hét-
köznapok folyamán, hogy minden na-
punk ilyen örömben telhessen.

Igazi karácsony

Mgr. Fazekas László, püspök
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Lappangó kor az alsó végtagi
verőérszűkület. Nemzetközi fel-
mérések szerint az 50 év feletti
lakosság mintegy 30%-a veszé-
lyeztetett. Egy magyar férfi 17,
egy magyar nő 14 évvel él keve-
sebbet, mint nyugat-európai kor-
társa. A végtagok ereinek szűkü-
lete vagy elzáródása önmagában
is súlyos egészségügyi-szociális
terhet jelent az évente elvégzett
kb. 7000 végtagamputáció követ-
keztében. Az érszűkületben szen-
vedő betegek számára a szívin-
farktus és szélütés (stroke) koc-
kázata is jelentősen megnő, ezzel
súlyos, életveszélyes állapotot
előidézve.

Sok vezető beosztású honfitár-
sunk nem is gondolja, mekkora
veszélynek van kitéve stresszel teli
mozgásszegény életmódja követ-
keztében, hiszen környezetében az
érszűkület legfőbb rizikófaktorai
vannak jelen. Az érelmeszesedés
sokszor már 40 éves korban pana-
szokat okoz, vagy alattomosan, tü-
netmentesen van jelen a szerve-
zetben és csak évek múlva jelent-
kezik görcsölő lábszárizmokkal, hi-
deg végtagokkal, szívtáji szorító fáj-
dalmakkal. Sajnos a cukorbetegség

elkerülhetetlen szövődménye a
hajszálerek károsodása, amely sok-
szor a nem gyógyuló sebek miatt a
beteg végtagját, de életét is köve-
telheti.

A végtagi érszűkületben szenve-
dők családja is gyakran megsínyli
e betegséget, a beteget lelkileg is
megviseli a fájdalom. A rokkanttá,
vakká válók jelentős része is ebből
a betegségcsoportból kerül ki.

Nem kell rettegniük a műtétek-
től az érszűkületes betegeknek, hi-
szen az új magyar találmány, a so-
noterápia a betegek 85%-ánál ered-
ményes! A gyógymód klinikailag
igazolt, fájdalom- és mellékhatás-
mentes. A terápia lényege: az arté-
riákban kialakult érszűkület vagy
elzáródás kezelése a szívösszehú-
zódással szinkronban adagolt ala-
csony frekvenciájú hanghullámok-
kal. Ez a nagyon hatásos gyógy-
mód lehetővé teszi mindazok álla-
potának javítását, akik az eddigi ke-
zelési módokkal nem tudnak
megfelelő javulást elérni, akiknél
nem alkalmazhatóak a sebészeti
eljárások, vagy nem vállalják azt.
Az alsóvégtagi- és nyaki érszűküle-
tesek, a koszorúér-betegek, a cu-
korbetegség érszövődményesei,

azaz bármilyen érelmeszesedéses
megbetegedésben szenvedők bíz-
hatnak a sonoterápia eredményes-
ségében. Ez az új eljárás kiegészít-
heti a többi gyógyítási módszert,
része lehet komplex rehabilitációs
eljárásnak, de önálló terápiaként
is eredményesen alkalmazható. A
test egészére fejti ki hatását, nincs
gyógyszer kölcsönhatás, allergia, de
túladagolás sem lehetséges. Már
az első 20 kezelés alatt megkezdő-
dik az érezhető és műszeresen is
mérhető javulás. Az egész testben
tisztítja az ereket, és olyan irigy-
lésre méltóan eredményes, hogy
már hamisítani is próbálják. A so-
noterápia más eljárással nem he-
lyettesíthető.

A szükség esetén 60 kezelésből
álló kúra eredményeként a járás-
távolság kilométerekre hosszabbo-
dik, a lábszárgörcsök megszűnnek,
a végtagok átmelegszenek. A haj-
szálér keringése javul, az addig
nem gyógyuló sebek begyógyul-
nak. A szívbetegek terhelhetősége
megnő, anginás panaszaik meg-
szűnnek.

Nem csoda, hogy a betegek el-
ragadtatással szólnak az eredmé-
nyekről.

Több ezer kezelt bizonyíték!
„Kezeim, lábaim már nem hidegek, fáradé-

konyságom teljesen elmúlt, azóta sokkal job-
ban érzem magam. Külön köszönet a sze-
mélyzet hozzáállásáért.˝

Balla Árpád (60) Komárom

„Határozottan jobb a közérzetem, sokkal
jobb a teherbírásom és a járástávolságom is
nőtt. Lábaim úgy megjavultak, hogy 1000 m-t is
el tudok gyalogolni görcsök nélkül.”

Baranyai Tibor (69) Almásfüzitő

„Az éjszakai kínzó görcsök, fájdalmak telje-
sen megszűntek, fekélyeim hihetetlen szépen
gyógyulnak. A kezelésekre örömmel járok, csak
ajánlani tudom!˝

Auxner Lajos (71) Komárom

Fontos! Az érszűkület időben történő felisme-
résével és kezelésével az életkilátások jelentősen
javíthatók!

Jelentkezzen
fájdalommentes
thermokamerás

állapotfelmérésre!
dr. Schéder Ákos
- vezető főorvos
Bejelentkezés:

+36 30 638 24 88
Sonocentrum

- Komárom,
Szent László u. 16.
www.sonocentrum.hu

Ha görcsöl vagy fáj a lába, érszűkületes, próbálja ki a sonoterápiát! A segítség itt van Komáromban!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet!

Egészségnapot tartottak a gútai Magyar Tanítási Nyelvű Magán Szak-
középiskolában. A minden év végén megrendezett eseménybe 350-en
kapcsolódtak be. A leendő szakácsok illetve pincérek ételkóstolóval is
kedveskedtek osztálytársaiknak, illetve a vendégeknek.

Egészségnap
a magániskolában

Gúta

Komárom

Az egészségnap valójában 11 előadást ölelt fel, melyek mindegyike fi-
gyelmet érdemelt. Összességében az előadások zöme feltárta napjaink
égető problémáját: a helyes táplálkozást, illetve a helyes életmódot. A prog-
rampontok közül nagy érdeklődést váltott ki Bödők Károlynak a csíráról, Do-
min Krisztinának a jógáról, Izsák Józsefnek az ómagyar életmódról, valamint
Bial Péternek az egészséges életmód hét alappilléréről szóló előadása. A nap
folyamán több mint 100 kiló alma fogyott el, kihangsúlyozva ezzel a gyü-
mölcsevés fontosságát a mindennapi étrendben.

-pint-, Kép: Tóth Enikő

Az elmúlt héten tartotta évzáró taggyűlését a szívbetegek komáromi alap-
szervezete. Az eseményen közel százan vettek részt. A rendezvény elején
Pajda Ilona, a szervezet elnöknője felsorolta a gyűlés programpontjait, majd

a kerek évfordulójukat ünneplő jubilánsokat köszöntötték. Nem maradhatott el a
hagyományos kultúrműsor sem, mellyel a jelenlevőknek kedveskedtek. A Ča-
kanka énekcsoport tartalmas repertoárjából most három alkalomhoz illő dalt
énekelt. A bőséges program jól tükrözte a társaság aktív tevékenységét. Folytatás-
képpen a szervezet gazdasági eredményeit vázolták a bevételek illetve a kiadások
tükrében, majd a 2012-es tervek kerültek terítékre. Ezután következett a vita.

Az évzáró gyűlés végén Pajda Ilona megköszönte a tagok részvételét, támoga-
tásukat, hogy ebben a nehéz, válságos időszakban is talpon tudnak maradni.

Kép és szöveg: -pint-

Szívbetegek
évzáró gyűlése

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket!

Békés,
bőséges,

boldog új évet!
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Združenie trhovník Nákupné centrum
Tržnica Komárno, nám. Kossutha,

Tel.: 035 7701 642, www.nck.sk

ďakuje všetkým našim zákazníkom
a firmám za celoročnú priazeň a za nákupy

a využivaniu služieb v roku 2011.

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v Novom roku 2012 veľa zdravia a úspechov.

Az önkormányzat legutóbbi ülését csak má-
sodik nekifutásra tudta megnyitni Néveri
Sándor polgármester, ugyanis a december
14-én délután két órára meghirdetett plé-
num kezdetére nem jött el kellő számú kép-
viselő, így a város első embere az előírt vá-
rakozási idő letelte után délután öt órában
jelölte meg az új kezdési időpontot.

Ekkor már teljes létszámban, azaz tizenhá-
rom képviselővel vágtak neki a napirendi
pontoknak, köztük a 2012-es évi büdzsé ha-
tározati javaslatának. Mivel ezt a pontot több
általános érvényű rendelkezés elfogadása
vagy elvetése, esetleg módosítása is befolyá-
solta, ezért a plénum előbb ezekről döntött.
Ennek alapján a jövő évben nem emelkedik
az ingatlanadó Nagymegyeren, a testület
ugyanis elvetette a városi hivatal javaslatát,
mely több mint 80 ezer eurós többletbevétel-
lel számolt. Viszont emelkedik a kutyaadó: a
családi házaknál tartott ebek után évi 5 euró
helyett 7,50, míg a lakótelepi lakásokban be-
jelentett csahosok után 16,60 helyett 20 euró
lesz az adó. A közterület használatáért na-
ponta és négyzetméterenként 50 eurócent
adót kell a város kasszájába fizetni az elkö-
vetkező évben, viszont ha valaki a háza előtt

bármilyen terméket, árut, építőanyagot rak le,
itt már egy euró a taksa. Ugyanakkor a cirku-
szok, lunaparkok 50 eurós napidíjat fizetnek,
míg a város területén elhelyezett billboardok,
reklámtáblák területe után négyzetméteren-
ként 50 eurós adót szab meg évente az elfo-
gadott rendelkezés. A nem nyerő játékauto-
maták éves adója 80-ról 150 euróra emelke-
dik, viszont az árusító automaták adója ma-
rad 50 euró. Beruházásokra 1 346 656 eurót
szán az önkormányzat a következő esztendő-
ben. A költségvetésről szóló szavazás előtt a
város főellenőre elmondta, a büdzsé össz-
hangban van a törvényekkel és az általános
érvényű rendeletekkel, ezért azt a képvise-
lőknek elfogadásra javasolja. A plénum a mó-
dosításokat követően végül megszavazta
Nagymegyer 2012-es költségvetését, mely a
bevételi oldalon 6 283 680 euróval, míg a ki-
adási oldalon 5 868 306 euróval számol, ami-
hez még hozzáadódik a tartalékalap feltöl-
tése 415 236 euróval, így a költségvetési mér-
leg plusz 138 euróra jön ki. A testület egyben
a 2013-2014-es évet érintő büdzséről is dön-
tött, de ez az utóbbi költségvetés csak infor-
mációs jelleggel bír, míg a jövő évi kötelező
érvényű.

Kovács Zoltán

Elfogadták Nagymegyer
jövő évi költségvetését

Tovább forr a levegő
Bátorkeszin
Mint már arról lapunkban
korábban beszámoltunk,
a választópolgárok egy
csoportja népszavazást
kezdeményezett Bátorke-
szin, a polgármester Sipos
József, funkciójából való
eltávolítása, illetve funkci-
ójában való megerősítése
érdekében. A népszavazás
2012. január 21-re, szom-
batra lett kiírva, mivel a
petíciós íveken elegendő
aláírás gyűlt össze annak
kiírásához.

A múlt pénteki önkor-
mányzati ülésen, azonban
váratlan fordulat történt. Si-
pos József polgármester,
egy kormányhivataltól ka-
pott jogmagyarázatra hivat-
kozva bejelentette, hogy
maga a petíció formális hi-
bák elkövetése miatt ér-
vénytelen, tehát a népsza-
vazás kiírását is törvényte-
lennek véli. A testület
ugyan nem értett egyet a
polgármester bejelentés-
ével, de a későbbi félreérté-
sek elkerülése végett, meg-
szüntette a petíció kiírásá-
ról szóló határozatát, és sa-
ját kompetenciáját kihasz-
nálva, kezdeményezte a
népszavazás kiírását. A tes-
tületi ülésen résztvevő ki-
lenc képviselő közül, ezt
heten támogatták. Így, te-

hát az időpont nem válto-
zik, 2012. január 21-én, a Bá-
torkeszi-i polgárok mégis az
urnához járulhatnak. A pol-
gármester ugyan bejelen-
tette, hogy ezt a határozatot
megvétózza, de a vonat-
kozó törvények érdekében,
erre nincs jogosultsága. Ez-
után az alpolgármestert
bízta meg az ülés további
vezetésével, és elhagyta az
üléstermet.

Megkerestük Sipos József
polgármestert, aki az ügy
kapcsán, a következőket
mondta el lapunknak: „En-
gem egy évvel ezelőtt, óri-
ási fölénnyel választottak
meg polgármesternek, te-
hát élveztem, és gondolom,
most is élvezem a polgárok
bizalmát. Nekem nincse-
nek szennyes ügyeim, én

minden lépésemmel a pol-
gárok érdekeit képviselem.
Kétlem, hogy a népszava-
zást kezdeményező csoport
ugyanezt teszi. Az ülésen
elmondtam véleményemet
az eddigi történésekről, a
képviselőknek boldog ka-
rácsonyt és Új évet kíván-
tam, majd távoztam. Tisz-
tességtelen dolgokban, én
ugyanis nem kívánok részt
venni. Bízom a választópol-
gárok józanságában, akik
pontosan tudják, mire
megy ki ez a „játék”.
Amennyiben mégsem sza-
vaznának nekem további
bizalmat, úgy természete-
sen, fejet hajtok döntésük
előtt. Ez így demokratikus,
így normális” - mondta el
Sipos József polgármester.

-böröczky-
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EmISNé KONTrOly NA POčKANIE
EmISSzIóS EllENőrzéS mEgváráSrA

Autošport KISS

www. HORMI .sk
AKCIA ! 15 eur

Predaj ochranných pracovných pomôcok
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska)
kontakt: 0905 327 273

Príjemné prežitie

sviatkov Vám praje

Vysokokvalitná
pracovná obuv
celokožená
s ocelovou špicou
a planžetouPríjemné prežitie

sviatkov Vám praje

Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok!
Boldog karácsonyt és sikeres új évet!

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ��� A négy napos rendezvény-
sorozat első napján a kultúr-
házban megnyitották Sáli Le-
vente „Szentpéteri tájképek“
című olajfestményeinek kiál-
lítását. A kiállított képeket
meg lehetett vásárolni, a be-
vételt a Kossányi József Alap-
iskola mellett működő Jövő
Gyermeke Polgári Társulás-
nak ajándékozta.

Pénteken a program az alsó
tagozatos tanulók számára ve-
télkedővel folytatódott „Felvi-
déki mesekincs“ címmel,
majd ezt amatőr diák színját-
szó csoportok fellépése kö-
vette. Este pedig a Felvidéki
Rockszínház „A Napba öltöz-

tetett lány“ című rockoperát
mutatta be.

Szombaton délután került
sor a rendezvény ünnepi mű-
sorára, amelyen megjelent
Hrubík Béla, a Csemadok OT

Hatvan éve alakult a CSEmADOK
A szervezet megalakulásának 1. évfordulója alkalmából ke-
rült sor a Csemadok napok megrendezésére.

Szentpéter elnöke, Petheő Attila, a Ko-
máromi TV elnöke, Jobbágy
József polgármester, Papp
Benő alapító tag. A vendége-
ket Szabó Gabriella, a Csema-
dok szervezetének elnöke kö-
szöntötte. Ünnepi beszédében
hangsúlyozta: „A Csemadok
helyi szervezetének megala-
kulása a magyar tanítási
nyelvű iskola indulása mel-
lett jelentős esemény volt ak-
kor a község magyar nemzeti-
ségű lakossága életében. Az
eredményes munka megszi-
lárdította a szervezeti életet,
az együvétartozás tudatát,
gyarapodott a tagok száma, és
megnövekedett a helyi szer-
vezet tekintélye a lakosság kö-
rében. A hatvanéves Csema-

dok tiszteletére emlékkönyvet
adtak ki, amelyben csokorba
kötötték a szervezet munká-
ját. Bízunk abban, hogy a kö-
vetkező 60 év után is ugyanezt
megismételhetjük.“

Ezt követően Hrubík Béla
átadta „A szentpéteri Csema-
dok 60 éve" című könyvet
Papp Benő alapító tagnak,
majd köszöntötte a hatvan-
éves szentpéteri Csemadokot.
Továbbá Jobbágy József pol-
gármester is köszöntötte a he-
lyi Csemadokot: „Ünnepelni
jó, különösen akkor, ha egy
nagy közösséget szolgáló szer-
vezet 60 évet átívelő tevé-
kenységét, több száz ember
eredményes munkáját ünne-
pelhetjük“.

A köszöntők után ünnepi
műsorral kedveskedtek a Cse-
madok tagjai, a helyi alapis-
kola és óvoda tanulói a meg-
jelent vendégeknek és az ér-
deklődőknek.

Az ünnepi műsor zárása-
ként a kálazi Csemadok „Új
Hajtás“ színjátszó csoportja az
„Aranylánc" című előadásá-
ban gyönyörködhettek a né-
zők. Miriák Ferenc,

a szerző felvételei

Négy éve lépett érvénybe az
a rendelet, amely meghatá-
rozta, hogy a településeken
biztosítani kell a szelektív
hulladékgyűjtést a polgárok
számára. Mint ismeretes, a
223/2001-es számú törvény
2010-ig kötelezte az önkor-
mányzatokat arra, hogy
megvalósítsák a kommuná-
lis hulladék gyűjtésének ezt
a hasznos és költségkímélő
módját.

Marcelházán a polgárok be-
csületesen betartják a rende-
letet, és bekapcsolódnak a
„programba“. A papírt, mű-
anyagot, üveget és a hulladé-
kot külön gyűjtik, és a kihe-
lyezett konténerekbe rakják.
A község önkormányzata pe-
dig mindent megtesz annak
érdekében, hogy korszerűsít-
sék a gyűjtőudvart. Erről már
Varga Ervin polgármester tá-
jékoztatott.

„Sikeresnek bizonyult a kör-
nyezetvédelmi minisztéri-
umba benyújtott pályázatunk,
s ennek köszönhetően 428
311,66 eurót kaptunk a beru-
házásra, a falunak ötszázalé-
kos önrészt kellett biztosítania.
A beruházás összköltsége 450
854,38 euró. A korszerűsítés
során felépül egy új admi-
nisztratív épület szociális he-
lyiségekkel, üzemcsarnok, új
traktort vásárolnak pótkocsi-
val. A PET flakonok feldolgo-
zására vásároltak egy préselő

A közelmúltban valósult meg a búcsi Ka-
tona Mihály Alapiskolában a Pro Búcs –
Pro Patria, Búcsért – Szülőföldünkért
Alap által a Bethlen Gábor Alapnál meg-
pályázott és elnyert támogatásból az in-
tézmény régi épületszárnyában talál-
ható tantermek ablakcseréje.

A BGA-tól kapott 2,4 millió forint tá-
mogatásból megvalósult beruházáshoz
Búcs község önkormányzata is hozzájá-
rult az önrész biztosításával, az ablakok
kiszereléséhez, elszállításához és a belső
javítási munkálatok elvégzéséhez.

Az ablakok körüli festési munkákat a
karácsonyi szünetben végzik el a szülők,
az iskola, a község alkalmazottai és az is-
kolabarátok beszervezésével. Áldásos
munkát végzett Molnár Katalin, a Bú-
csért – Szülőföldünkért Alap kezelője,
aki a pályázatot sikerre vitte.

Reméjük, hogy a fűtési költségek csök-
kenésében megmutatkozik az új abla-
kok hasznossága, ehhez hozzájárul még
az épület tetőszerkezetének hőszigete-
lése, ami a jövő évi tervek között szere-
pel. Szigeti János,

polgármester

A sikeres pályázatoknak
köszönhetően fejlesztik a községet

Marcelháza gépet 8700 euró értékben. A
gyűjtőudvarban a közhasznú
munkások segítségével osztá-
lyozni fogjuk a műanyag fla-
konokat, külön a színeset, kü-
lön az egyszínűt, a kupakot is
lecsavarjuk, s így fogjuk a prés
segítségével összezúzni. Az
így keletkezett műanyag bálá-
kat tonnánként 450 euróért
megvásárolják a községtől. Te-
hát, amiért eddig fizettünk, a
jövőben erre a falu kap pénzt.
A szolgáltatásunkat felkínáljuk
a környező falvak részére is".

Az újabb felhívásnak kö-
szönhetően a község pályáza-
tot nyújtott be a gyűjtőudvar
további bővítése céljából. Egy
speciális gép segítségével,
amelynek az ára 91 100 euró,
füvet fognak a közterületen
nyírni, de alkalmas betonterü-
let söprésére is. A gyűjtőudvar
bővítéséhez még hozzátarto-
zik az is, hogy 1200 új kukát vá-
sárolnak. Ebben az évben 6200
euró értékben ágaprításra szol-
gáló gépet vásároltak, így a szö-
vetkezet egykori silógödrében
komposztálni tudják a lenye-
sett faágakat.

„Végtelenül örömünkre
szolgált, hogy egy újabb sike-
res pályázatunknak köszön-
hetően Nyitra megyében
egyedüliként, a 370 település
közül községünk nyert 50 ezer
eurót az árvízvédelmi mun-
kák megvalósítására - foly-
tatta tovább a polgármester.
Ennek köszönhetően az Öreg-
hegy alatt sikerült kiépíteni

450 m hosszúságban 4,5 m
széles és 50 cm mély vízfogó
mélyedést, és a területet víz-
felfogás céljából be is füvesí-
tettük. Jelenleg a legnagyobb
gondunk a tornatermünk,
amelyben nem tudjuk a fű-
tést biztosítani, mert valahol
az iskola és a tornaterem kö-
zött elmegy a meleg víz. De
szerencsére rövidesen megol-
dódik a problémánk, mivel a
Nyitrai Kerületi Hivatal okta-
tási osztályától sikerült 53
ezer euró támogatást kapni.
A közbeszerzést követően
azonnal hozzálátunk a torna-
terem fűtésének kijavításá-
hoz".

A pályázatok sorát tovább
folytatva a polgármester el-
mondta továbbá, hogy pályá-
zatot nyújtottak be a tornate-
rem tetőszerkezetének kijaví-
tására, a külső hőszigetelésre,
nyílászárók cseréjére, az
óvoda épületének felújítására,
amelynek költsége 360 ezer
euró. További pályázat útján
szeretnék az alapiskola régi ré-
szét is felújítani, amelynek
költsége 197 ezer euró.

Sikeresen pályáztak a bel-
ügyminisztérium által kiírt
„Bűnmegelőzési projekt“ biz-
tosítására, 8 ezer euróból a fa-
luban 4 helyen (temető, kul-
túrház, községi hivatal és
alapiskola) megfigyelő kame-
rákat szerelnek fel, ezzel is
csökkenteni kívánják a betö-
rések, megrongálások számát.

Miriák Ferenc

Új ablakok a búcsi iskolában

O2 Üzlet Dunaszerdahely
Vámbéry Á. tér 52., Dunaszerdahely

O2 Értékesítési pont Nagymegyer
Bartók B. tér 27., Nagymegyer

O2 Üzlet Komárom
Jókai utca 40., Komárom

O20800 02 02 02
www.o2.sk/eshop

Az első kredit feltöltésénél
nyerjen 100%-os
többletemelést.

EEzz  aannnnyyiirraa  eeggyysszzeerrűű  ééss  oollyyaann  ccssooddáállaattooss..
Ajánlatunk 2012. január 31-ig tart.

Európai 
karácsonyi koncert
Bátorkeszin

A szlovák tannyelvű alap-
iskola igazgatósága szerve-
zésében a tanulók a katoli-
kus templomban európai ka-
rácsonyi nevelő koncerten
vettek részt.

Valódi zenei csemege várt
mindazokra, akik megtisz-
telték jelenlétükkel a mű-
sorban fellépő énekeseket
és zenészeket. Az előadók
Európa és a világ több orszá-
gának karácsonyi zenei tör-
ténetei mellett, a karácsonyi
szokásokkal is megismertet-
ték a jelenlévőket.

(miriák)
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Minden évben egyszer zsúfolásig megtelik a dunaradványi
kultúrház. Ilyenkor mindig azt mondják, de jó lenne, ha na-
gyobb lenne. De ahogy a közmondás is tartja, sok jó ember
kis helyen is elfér. Ez a nap a „nyugdíjas nap”, amikor az ön-
kormányzat vendégül látja és köszönti nyugdíjas korú la-
kosait.

Ebben az évben is köszöntötték a több mint 170 nyugdíjast.
Az ünnepeltek virágot, gyümölcsöt és ajándékutalványt kaptak,
majd következett az ünnepi rész. A rendezvényt szavalat nyi-
totta meg, majd az anyakönyvvezető köszöntötte az egybe-
gyűlteket. 

A polgármester ünnepi beszédében méltatta az időseket,
majd következett a kultúrműsor, melyben az ovisok, iskolások
szereztek örömet a nagyszülőknek versekkel, valamint egy tré-
fás történettel. Sándor Lajos és Sándor Mátyás éneke sokak sze-
mébe csalt könnyeket. Befejezésül az ímelyi Búzavirág hagyo-
mányőrző csoport és Szikes citerazenekar műsora következett.

(miriák), Zalacko Ilona felvétele

Nyugdíjasokat köszöntötték

Dunaradvány

Ifjúságfalva

Nagykeszi

Ünnepeltek a jubilánsok
Ebben az évben újra indult a Polgári Ügyek

Testületének tevékenysége Ifjúságfalván. Ün-
nepélyes keretek között köszöntötték a 60, 70,
85 és 90 éves jubilánsaikat a községi hivatal
dísztermében. Az ünnepség elején egy sza-
valattal kedveskedtek az idős embereknek,
majd Gönczöl Gabriella polgármester asz-
szony mondott ünnepi beszédet, az ese-
ményt zenés köszöntő, aláírás az emlék-
könyvbe, majd a gratulációk és ajándékcso-
magok átadása zárta. A 90 éves Kamenicky
Erzsébet és a 85 éves Anda Emma néni egész-
ségi okokból nem tudtak jelen lenni az ese-
ményen, így a Polgári Ügyek Testületének
tagjai otthonaikban köszöntötték fel őket.

-pint-, kép: Kamenicky Gábor

KelleMes KaráCsoNyi 
üNNepeKeT KíVáNuNK 

üZleTi parTNereiNKNeK!

Komárom, Béke utca, az AUTOPARKInG területén a Holt-Vághoz vezető úton

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

nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. �.00-12.00

Tarczy-emléknap

Boldog karácsonyt és sikeres új évet!
Tel.: 0�5/��20 920, 0905 �1� �51, 0905 50� �2�

Elsőként az iskola folyosó-
ján került sor a „Hetényi var-
rottas története“ kiállítás meg-
nyitójára, amelyen Rancsó
Andrea pedagógus, a Villa He-
len Polgári Társulás tagja és a
kiállítás főszervezője köszön-
tötte a vendégeket, majd Sza-
nyi Mária néprajzkutató meg-
nyitotta a kiállítást.

A kiállítás megtekintését
követően az ünnepség az is-
kola egyik tantermében foly-
tatódott, ahol Czibor Angelika
igazgatónő köszöntötte a ven-
dégeket, köztük dr. Ress Im-
rét, az MTA történelemtudo-
mányi intézetének főmunka-
társát, Kun Ferencet, a Rákóczi
Szövetség alelnökét, Áldozó
Tamást, Pápa polgármesterét,
Lucza Sárát, Hetény polgár-
mesterét, Svitek Györgyöt, az
Ógyallai Művészeti Alapiskola
igazgatóját, a kőrösfői (Erdély)

Kós Károly Általános Iskola
igazgatóját, Antal Istvánt, va-
lamint a pápai Tarczy Lajos
Általános Iskola vezetőjét,
Venczel Csabát.

Ezt követően az iskola ta-
nulói rövid előadásukban a
legalapvetőbb emberi érték-
ről, a barátságról szóltak. Az
iskola is szerezhet barátokat
és ápolhat baráti kapcsolato-
kat. Az egyik 2005-ig vezet-
hető vissza: a világhálón ta-

lált rájuk a pápai Tarczy Lajos
Általános Iskola. Az elmúlt
hat év alatt megismerték egy-
más értékeit, megtalálták a
hidat, amely összeköti a felvi-
déki kis községi iskolát az
anyaországi nagy intézmény-
nyel. A barátkozás útján tett
első lépésként kölcsönösen
bemutatkoztak az iskolák
képviselői, majd az iskola ta-
nulói felolvasták az együtt-
működési megállapodás szö-
vegét. A felolvasás után sor
került a megállapodás aláírá-
sára is. Ezt követte az iskola
bejáratánál lévő Tarczy-dom-
bormű megkoszorúzása.

A nap programja a Heté-
nyi Községi Hivatal kultúr-
termében folytatódott. Első-
ként Écsi Gyöngyi előadó-
művész bábjátékát mutatta
be, majd Németh Ferenc 8.-
os tanuló zongorajátékát
hallgathatták meg. A prog-
ram a testvériskolák diákjai-
nak kultúrműsorával folyta-
tódott, majd a Lilla Galériá-
ban Janiga József festőmű-
vész kiállításának, valamint
Deminger Hajnalka gyöngy-
fűző bemutatkozásának
megnyitójára került sor.

Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Kaprálik Zsuzsánna népraj-
zos bevezető szavaiban üdvö-
zölte az érdeklődőket, majd

részletesen bemutatta a kiál-
lított tárgyakat. A jelenlevők
megtekinthették Dohányos

Sokatmondó néprajzi kiállítás
Gyér érdeklődés mellett nyitották meg a „Bőrdíszművesség
és fafaragás“ című néprajzi kiállítást Nagykeszin az egész-
ségügyi központ épületében.

Krisztina bőrdíszműves mun-
káit, Varga Andrea honfogla-
lás korát idéző csizmáit, Ver-
mes Isván lovasíjász bőrből
készült tegezeit, csakúgy mint
Juhász Zsigmond Tibor szin-
tén lovasíjász honfoglalás ko-
rabeli köntösét és öveit, vala-
mint Kertész Gábor fafaragó
műveit. Ezenkívül láthatók
voltak még Nagy Mária szőt-
tesei, Tápéi Miklós kisplaszti-
kái, s a kiállításon teret kap-
tak a régmúlt fontos kellékei
is, mint a mosófák, mángor-
lók, melyek közül az egyik kö-
zel 150 éves. Összességében
egy színvonalas bemutatót lát-
hattak azok, akik vették a fá-
radságot és eljöttek a kiállí-
tásra, mely a Szlovák Köztársa-
ság Kormányhivatala -  Nem-
zeti kisebbségi kultúra 2011 tá-
mogatásával valósult meg. 

Kép és szöveg: - pint-

Az iskola névadója, Tarczy Lajos születésének 204. évfordu-
lója alkalmából tizenegyedik alkalommal emlékeztek meg e
jeles tanáremberről. Harmadik éve ünneplik közösen a fenn-
tartóval, pedagógusokkal, tanulókkal, a nyugdíjas kollé-
gákkal, az iskolatanács és a szülői munkaközösség tagjaival. 

Hetény

Hagyományosan az év legszebb ünnepe előtt
köszöntik a falu nyugdíjasait. A kultúrház-
ban megtartott ünnepségen a helyi oktatási
intézmények tanulói rövid kultúrműsorral
kedveskedtek a nagyszülőknek, dédszülők-
nek.

Ünnepi köszöntőjében a falu polgármestere,
Édes István elmondta: „A mi nemzedékünk-
nek azon is kell munkálkodnia, hogy az idős
emberekre ne csak évente egy napon irányul-
jon a fiatalok figyelme, hanem az év minden
napján érezzék megbecsülésünket, azt, hogy
még szükség van rájuk az életben.”

Az ünnepi köszöntőt követően egyperces

Köszöntötték a nyugdíjasokat
Madar

néma felállással emlékeztek meg azokról, akik
az elmúlt évben még velük ünnepeltek, azon-
ban idén már nem lehettek közöttük.

A rendezvény az ünnepi ebéd elfogyasztása
után közös szórakozással ért véget. (miriák)
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A szeretet 
ünnepére várva

Csend, béke,
a karácsonyi
csengő csilinge-
lése, betleheme-
sek éneke, az éj-
féli misére hívó
harang hangja,
gyaloglás a ro-
pogó, fehér hó-
ban a templom
felé… Sokunk-
ban ilyen – és

ehhez hasonló – gondolatokat, emlékeket
idéz fel, ha a gyermekkorunk karácso-
nyaira gondolunk.

Aztán eljött a karácsonyeste, amikor a
lencseleves, mákos kifli, sült hal illata
lengte be a házat. A karácsonyfa alatt nem
voltak nagy ajándékok, néhány szem na-
rancs, datolya, füge, szaloncukor – hiszen
ezek nem voltak minden nap kaphatók
az üzletekben. Nem az ajándékoktól lett
szép az ünnep, hanem a békességtől,
amelyben ünnepeltük Jézus születését.

Idén már novemberben karácsonyi dí-
szítést kaptak az üzletek kirakatai, csil-
logó fényárba borultak az utcák, a házak,
a szórólapok ezrével kínálták a karácsonyi
ajándékozásra szánt „akciós” termékeket.
A gyerekek már régen kitalálták, mit kér-
nek a Jézuskától, hiszen minden évben
vannak újonnan megjelenő, divatos játé-
kok, műszaki cikkek. Biztosan lesznek csa-
ládok, ahol gazdag, pompás, csillogó lesz
a karácsony, és olyanok is, ahol szerényen,
csendesen ünnepelnek.

Akárhogyan ünneplünk is, gondoljunk
közben arra, hogy a kis Jézus Betlehem-
ben milyen szegényes körülmények kö-
zött, csendben jött a világra. A megváltót
nem ünnepelték tömegek, nem fogadta
fény, pompa, mégis teljesítette a küldeté-
sét, csendben, békességben, a szeretetet
kihirdetni jött közénk.

Egy keresztény így fogalmazta meg gon-
dolatait a szeretetről: „Nincs az a nehéz-
ség, amelyet a szeretet ne győzne le. Nincs
olyan betegség, amelyet a szeretet meg
ne gyógyítana. Nincs ajtó, melyet a szere-
tet ki ne nyitna. Nincs fal melyet a szere-
tet le ne döntene,sem bűn, amelyet elég
szeretettel ne lehetne jóvátenni. Nem szá-
mít, milyen mélyen gyökerezik a gond,
milyen reménytelenek a kilátások, mi-
lyen kusza a zűrzavar, milyen nagy a hiba.
A helyesen értelmezett szeretet mindent
megold. S ha elég erős benned a szeretet,
te leszel a világ legboldogabb és legerő-
sebb embere.”

Próbáljuk meg mi is követni a szeretet
útját – s ne csak így karácsony táján. Ahol
szeretet, ott béke – szokták mondani, s
erre a nyugtalan világra ráférne a nemze-
tek közötti béke és az emberek lelki bé-
kéjének megtalálása egyaránt. Az ünne-
pek ne csak a sütésről, főzésről, ajándé-
kozásról szóljanak. Engedjük, hogy ránk
találjon a szeretet, a nyugalom, a béke.
Ne hagyjuk, hogy az ünnep elveszítse a
varázsát! Ha átengedtük magunkat ezek-
nek az érzéseknek, akkor családunk, sze-
retteink körében meghitt lesz a karácsony.

Békés, boldog, szeretetteljes karácsonyt
kívánok mindenkinek!

Miriák Ferenc

A munkanélküli embert folya-
matosan kritikák érik. Az érv:
rengeteg munka van, igenis le-
het dolgozni. Az álláshirdető
portálokon szörfözve, vagy az
újságokat böngészve, igaznak
látszik a feltételezés. Rengeteg
munkaerőt keresnek. Igen, de
milyen áron? 

Számtalanszor halljuk és olvassuk,
mennyi az állásátverés. Újabban en-
nek is van egy furfangosabb válto-
zata. Ebben az esetben munka van,
csak éppen az elvégzett munka után
nincs bér. Lényegében ugyanaz,
mint az átverés. A görcsösen munkát
akaró állástalan kihasználása és
megalázása egyes munkáltatóknál,
és most nem feltétlenül Szlovákiáról
beszélünk, szinte magától értetődő.
Sajnos, a csalóknak is jól termő táp-
talaj a hónapok óta munka nélkül
tengődő, kétségbeesetten kiutat ke-
reső ember. 

Cikkünkben egy hosszabb ideje
álláskereső ember illetve emberek
kálváriáját tárjuk az olvasók elé. A

történet a 2000-es évek elején kez-
dődött. A főszereplő H. Imre Ke-
szegfalván él. 2002-től a gútai kábel-
gyárban dolgozott, mint javító. Az
elvégzett munkájával mindenki elé-
gedett volt, sőt ami nem mellékes,
neki is tetszett a munkakör. De
ahogy múltak az évek, egyre elvisel-
hetetlenebbé váltak a munkaviszo-
nyok. Embertelen körülmények kö-
zött dolgoztak, s ez odáig fajult,
hogy 2008-ban önszántából kilépett
a munkahelyéről, de mivel H. Imre
nem otthonüllő típus, így már a má-
sik napon munkát keresett, és ta-
lált is egy redőnyöket gyártó üzem-
ben. Eleinte mindennel meg volt
elégedve, de mivel lassan hozzánk is
begyűrűzött a válság, így a téli idő-
szakban nagyon kevés fizetést kap-
tak, mert be sem kellett menni dol-

gozni. Volt úgy, hogy a téli időszak-
ban az egyik hónapban 50 euró volt
az egész havi bér. Egyéves munkavi-
szony után megvált a vállalattól, és
a jobb munkafeltételek és kereset
reményében Németországban pró-
bált szerencsét. 

Egy újságban a németországi
Frankurtban munkát hirdettek.
Imre kapva a lehetőségen néhány
hasonló „szőrű” kollégájával útnak
indult. Megérkezésükkor tapasztal-
hatták: munka volt, nem is kevés.
Becsületesen dolgoztak, csakhogy
amikor a fizetésre került a sor, ekkor
jöttek a problémák. Igaz, rendszere-
sen kaptak kintlétük alatt kisebb
összegeket, amelyek a napi kiadá-
sokat fedezték. Egy hónap után in-
dultak haza 1 hét pihenőre, még ek-
kor is kaptak kézbe előleget és a vál-
lalkozó külön megjegyezte, hogy a
fizetés többi része nemzetközi át-
utalással fog érkezni számlájukra.
Amit persze ezidáig is várnak. A
munkavégzés következő helyszíne
München lett volna, de sem az új
cím, sem a fizetés nem érkezett

meg. Ez idő alatt vált tulajdonkép-
pen munkanélkülivé. A németor-
szági vállalkozó még egy ideig fel-
vette a telefont, aztán már azt sem.
Eltűnt több ember pénzével. 

Eljött a 2011-es év. A kilátástalan
helyzetet felmérve úgy döntött, ki-
váltja a vállalkozói engedélyét, így
talán hamarabb munkahelyhez jut.
Úgyhogy nekilátott munkát keresni
egy vállalkozói engedéllyel a zsebé-
ben. És innen felgyorsultak az ese-
mények. Pozsonyban lakások átépí-
tésével foglalkozott, közben egy üz-
letlánc gondnokaként is besegített.
A fővárosban végzett munkái utáni
bérért mindig könyörögni kellett.
Nem volt rendszeres a bérezés. Volt,
hogy a fizetése felét adták csak oda,
de volt olyan is, hogy az egyik héten
adtak egy bizonyos összeget, aztán

jó darabig semmit. Persze a víz, gáz
és egyéb számlák ettől függetlenül
csak jöttek, amit viszont bármeny-
nyire is szerettek volna kifizetni, so-
sem tudtak időben. Talán mondani
sem kell, hogy ígéretekből nem le-
het jóllakni, de még élni sem, így
Imre továbbállt újabb munka után
nézve. Ismét 4 másik társával el-
ment Pozsonyba szerencsét pró-
bálni. Mivel egyedül neki volt au-
tója, így több helyszínen is tudtak
dolgozni. S ekkor történt egy „bal-
eset”. Amikor a fizetésre került a sor,
pont azon a napon egy másik hely-
színre kellett mennie egyik társával.
A nagyfőnök pedig a másik mun-
kahelyen teljesítő brigádnak oda-
adta mindenki bérét. Természete-
sen Imréét is, azonban azok min-
dent maguknak megtartva, nem to-
vábbították Imrének az ő részét.
Rendőrök után ment, de ez hasztalan
próbálkozásnak bizonyult, a mai na-
pig nincs meg a pénz, vagyis jobban
mondva megvan csak nem Imrénél. 

Sajnos a „Legyél segítőkész és ki-
tolnak veled” mondás beigazoló-

dott. Ennyire lehet megbízni a mai
világban a munkatársakban. Persze
van kivétel is, de manapság ez egyre
kevesebb. Jelenleg Trencsénben dol-
goznak több magyarországi mun-
kással, ahol szintén problémák van-
nak. Az első fővállalkozó, mivel van
belőlük több is, munkát adott nekik,
persze amikor a fizetés napja elér-
kezett, már gondok voltak. Nem volt
pénz, vagyis nem annyi, amennyi-
ben megegyeztek. Október 18-a óta
dolgoznak, a fizetés decemberre van
ígérve, de bele sem mernek gon-
dolni, hogy esetleg ez is egy átverés. 

Összeszámolva úgy kb. 7 000 eu-
róval tartoznak az egyes vállalkozók
Imrének, erről hivatalos papírjai, bi-
zonyítékai is vannak. A helyzet
mégis kilátástalannak látszik. H.
Imre nem érti, hogy lehet az, hogy
egyesek hazárdírozva családok meg-
élhetését teszik vakvágányra. Sajnos
H. Imre és társainak az esete nem
egyedi. Számos családi katasztrófa
írható az ilyen felelőtlen vállalkozók
számlájára. Minduntalan motoszkál
bennünk egy gondolat, mégpedig
az, hogy egyes vállalkozók nemtö-
rődömsége, saját meggazdagodásá-
nak előtérbe helyezése miatt az egy-
szerű ember elveszti nevét, szavahi-
hetőségét, és egyre kellemetlenebb
helyzetbe kerül amiatt, hogy fizetés-
képtelen lesz. 

H. Imre és családja köszönetet sze-
retne mondani azoknak, akik segí-
tették őket, ám a megbeszélt idő-
pontban Imréék nem tudták vissza-
szolgáltatni ezt a segítséget - nem a
saját hibájukból.

Kép és szöveg: -pint-

Emberi sorsok:

Nem mondhatom el senkinek,
elmondom hát mindenkinek

Rettentően nehéz mit kez-
deni a karácsonnyal akkor,
amikor az ünnepből a valódi
család hiányzik. De mégis le-
het: lehet karácsonyozni, csak
egy kicsit másképpen – ezt
mutatták meg az ógyallai SOS
Krízisotthonban nevelkedő 2 -
18 éves gyerekek, fiatalok.

Ebbe a gyermekotthonba a
halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerekek különböző

okok miatt kerültek be, ezek-
nek azonban egy közös ere-
dője van: a csonka vagy rosz-
szul működő, vagy a gyakor-
latilag nem is létező család.
Ilyenkor, karácsonykor akad-
nak gyerekek, akik hazame-
hetnek szüleikhez vagy neve-
lőszüleikhez, patronáló szü-
leikhez, de vannak, akik leg-
feljebb csak egy képeslapot
kapnak. De hogyan ünnepli
meg akkor egy gyermekott-
hon a Mikulást, karácsonyt?
A válasz egyszerű: bár legtöb-
bünknek a karácsony családi
ünnep, a hangsúlyok átto-
lódhatnak, és szólhat valami
másról is az ünnep: a re-
ményről.

Az ünnepség megkezdése
előtt Kornélia Leczkésiová
igazgatónő mutatta be a gyer-
mekotthont. A gyermekek és
az ifjúság gondozási szolgá-
lata 1986-ban jött létre. 1998-
ban a transzformáció követ-
keztében változtatták át krí-
zisközponttá, amelyben olyan
gyerekek kaptak elhelyezést,
akiknek gond volt a magavi-
seletükkel, nevelésükkel.
2004. január elsejétől az in-
tézmény Nyitra megye fenn-
hatósága alá tartozik. A há-
romszintes épület földszint-
jén található a konyha, az
ebédlő és az irodák, az első

emeletén 26 gyermeket tud-
nak elhelyezni, míg a máso-
dik emeleten 3 anyukának és
gyermekeiknek tudnak ott-
hont biztosítani, három szo-
bában. A krízisközpontban fő-
ként elhanyagolt, utcán élő
gyermekek, illetve családi erő-
szak áldozatai kapnak átme-
neti szállást arra az időszakra,
amíg helyzetük rendeződik,
állami gondozásba nem ke-

rülnek. Tehát ez a hely egy át-
meneti állomás a gyermek-
otthon előtt. Leggyakrabban
a szociálisan gyenge családok
gyermekei kerülnek az inté-
zetbe, akik nem képesek a
gyerekeikről tökéletesen gon-
doskodni. A központ feladata,
hogy biztonságot nyújtson a
gyerekeknek, megfelelő élet-
körülményt alakítson ki, va-
lamint megadja a gyermek
fejlődésének lehetőségeit. Pó-
tolja a család minden funkci-
óját. Az iskolaköteles gyere-
kek iskolába járnak, az oviso-
kat az intézményben foglal-
koztatják. 

Mielőtt megkezdődött
volna az ünnepség, sikerült
szót váltanom a központban
élő egyik anyukával, aki veze-
tékneve elhallgatása mellett
nyilatkozott: A 32 éves Szilvia
két gyermekével, a 9 éves fiá-
val és a 11 hónapos lányával
él itt. Mivel az Érsekújvárban
élő édesanyjának garzonla-
kása már kicsinek bizonyult,
ezért választotta ezt a megol-
dást. Mindkét gyermeke élet-
társi kapcsolatából született.
A fiúra az édesapja fizeti a tar-
tásdíjat, viszont a leány édes-
apja Angliában él, ezért az
ügyintézés hosszabb időt vesz
igénybe. A krízisközpontban
jól érzik magukat, viszont egy

évi tartózkodás után el kell
hagyniuk az intézetet.

A karácsonyváró a krízis-
központban hagyományosan
a Mikulás érkezésével veszi
kezdetét. Az ünnepi műsort
már hagyományosan az Épí-
tészeti Szakközépiskola diák-
otthonának tanulói adják, La-
bancz Béla főnevelő vezetésé-
vel. A műsor végén pedig egy-
mást átkarolva énekelték a

Republictól: „Mondd azt,
hogy senki se bánthat” – a
gyerekek számára tényleg
ezek és a hasonló dalok feje-
zik ki a karácsony üzenetét. A
legtöbb produkció a remény-
ről szól – nincs szó családról,
közös élményekről, az egész
műsornak egyetlen üzenete
van: én is érek annyit, mint
mások, nekem is jogom van
arra, hogy törődjenek velem,
hogy boldog legyek!

A gyerekek türelmesek, alig
kellett figyelmeztetni valakit.
A diákotthon tanulóinak kul-
túrműsorát ők is viszonozták
képességeik szerinti bemuta-
tóval. Az igazi ünnepség csúcsa
csak ezután következett. A
bentlakók ebben az évben sem
mondhatták, hogy elfelejtette
őket az ajándékozó. Köszönet
mindazoknak, akik mosolyt fa-
kasztottak a gyermekek arcára.
Isten áldja meg őket, és száz-
szorosan fizesse vissza. Szá-
mukra a karácsony még töb-
bet jelent, mint a hétköznapi
családokban élők számára.

Hamar eltelt az idő, így el-
búcsúztam, de sok szeretetet,
angyali energiát hagytam ott,
hiszen ezeknek a kicsiknek és
nagyoknak hatalmas szüksé-
gük van erre!

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Karácsony egy gyermekotthonban

Ógyalla
Karácsonykor minden a család körül forog – ez egy igazi családi ünnep, ahol még a karácsonyi
dalok, versek, történetek jelentős része is a családról, a szülő-gyerek kapcsolatról szól. De ho-
gyan ünneplik a karácsonyt azok, akik nem olyan szerencsések, hogy egy igazi családban él-
hetnek? Sőt akik gyakran egyszerűen nem kellettek szüleiknek – vajon mit jelent a karácsony
nekik? Ezek a kérdések karácsonykor a legtöbbünkben fel sem merülnek, hiszen magától ér-
tetődőnek tartjuk, hogy mindenki valahogy úgy karácsonyozhat, ahogyan mi magunk.

„Adjon az ég mindent, amit szeretnék!“

vONóHOrgOK - SzAKSzErű SzErEléS
UTáNfUTóK - SzErvIz éS KölCSöNzéS

Tel.: 0�5/��20 0��, mobil: 090� ��0 0��
Holt-Vág 5, 9�5 01 Komárno

nyitva: hé-pé. �.�0 - 12.00   ebédszü. 12.�0 - 1�.00

Karácsonyi akció 
2 m-es utánfutók 410 € adóval

Kellemes karácsonyi
ünnepeket

és boldog új évet!

Karácsonyi vásár
2011. december 12–31.

naponta 10-től 16 óráig
Limes Galéria, Komárom,

Ferencesek utcája 31,
tel.: 0905 903920, 0907 719493.

Műalkotások, grafikák,
festmények, szobrok, kerámiák,

dísztárgyak, ólomüveg,
Tiffany lámpák, könyvek,

vert csipkék, egyedi ékszerek.

2011. december 12–31.
naponta 10-től 16 óráig

Limes Galéria, Komárom,
Ferencesek utcája 31,

tel.: 0905 903920, 0907 719493.
Műalkotások, grafikák,

festmények, szobrok, kerámiák,
dísztárgyak, ólomüveg,

Tiffany lámpák, könyvek,
vert csipkék, egyedi ékszerek.

December 23-án ünnepli 
39. születésnapját 

Bokrosová Adriana.
December 18-án ünnepelte 

8. születésnapját 
Bokros Roman 

(Gyulamajor).
E szép ünnep alkalmából szívből

köszöntjük őket, jó egészséget 
és sok boldogságot kíván férje,

gyermekei, a Bokros
és a Berky család. 

„Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
A szívedet soha ne bántsa meg senki!

Születésnapod is legyen örömnek napja,
Kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!“

December 25-én ünnepli 
80. születésnapját 

Nagy József 
Komáromban.

Szívből köszöntik: felesége, lá-
nyai, unokái, dédunokái és az
egész család.

December 21-én ünnepli 40. születésnapját

Gubien István Nemesócsán.
E szép ünnep alkalmából szívből köszönti őt:
felesége Szilvia, fia Ákos és anyósa.

„Minden, amit kívánsz, valóra váljon,
Minden napod legyen megvalósult álom.
Virágok nyíljanak szerte az utadon,
Ezt kívánjuk a szülinapodon!”
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Kanadai süti
Hozzávalók a tésztához: 1 ½  bögre rétesliszt (fél-

daraliszt), 2 bögre zabpehely, 1 bögre kristálycukor,  
1 késhegynyi szódabikarbóna, 20 dkg vaj.

Hozzávalók a meggyszószhoz: 7 dcl meggybefőtt,
cukor, vaníliás cukor, fahéj ízlés szerint, egy zacskó
étkezési keményítő (zlatý klas).

Elkészítés: a tészta hozzávalóit morzsásra össze-
dolgozzuk, a tepsit kivajazzuk és kilisztezzük. A ki-
magozott meggyet  a levével együtt főzzük, ízlés
szerint  ízesítjük, majd a hideg vízben elkevert ke-
ményítővel (zlatý klas) besűrítjük. A tészta felét el-
helyezzük a tepsi aljára majd rákenjük a forró
meggyszószt és betakarjuk a tészta maradék felével.
180 fokon kb. 40 percig sütjük, majd kihűlés után
szeleteljük. Garantált a siker, ha tejszínhabbal kí-
náljuk.

Hozzávalók:
50 dkg rétesliszt (féldaraliszt)
1 palmarin
4 tojássárgája
1 élesztő
csipetnyi só
2 evőkanál cukor
sárgabarack lekvár
15 dkg kókuszliszt
1 üveg  meggykompót

Grafikusunk édesanyja, Soóky Mária készítette a következő 
édességet, ami nemcsak finom, hanem egészséges is.

Varga Gizella egy igazi 
nyalánksággal  kedveskedik
minden olvasónknak.

Elkészítés:
A lisztet, palmarint, tojássárgá-

ját, cukrot, sót, élesztőt össze-
gyúrjuk és fél órát pihentetjük.
Mikor megkelt a tészta, 2 cipóra
osztjuk, ezután gyúródeszkán tég-
lalap alakúra kinyújtjuk és meg-
kenjük sárgabaracklekvárral. A
tészta mindkét szélét sorba ki-
rakjuk a kimagozott meggyel,
utána feltekerjük, úgy, hogy a
tészta közepén 5 cm-es üreget ha-
gyunk.  A tojásfehérjét habosra
verjük, majd 15 dkg kókuszlisztet
és 5 dkg porcukrot hozzákeve-
rünk. Majd ezzel a habbal töltjük
meg a tésztánk üregét. A végén a
tésztát bekenjük tojássárgájával,
180 fokon 20-25 percig sütjük.

Nagyon finom sütemény, és
napokig nem szárad ki.

Hozzávalók:
a tésztához:
6 tojás
6 evőkanál porcukor
15 dkg darált dió
7 evőkanál rétesliszt (féldaraliszt)
1 csomag sütőpor
6 evőkanál víz
a krémhez:
1 liter tej, 
8 evőkanál kristálycukor 
3 karamellás puding
1 palmarin vaj
a tetejére:
csokimáz vagy tortabevonó.

Karamellás szelet  

Linzer

Elkészítés:
A karamellás pudingot egy

liter tejjel és 8 evőkanál kris-
tálycukorral sűrűre főzzük,
majd utána félretesszük
hűlni. A tojások sárgáját a
porcukorral habosra verjük,
közben hozzáadjuk a vizet. A
liszttel a sütőporral elkevert
darált diót belekeverjük a to-
jásos masszába. A tojásfehér-
jéből kemény habot verünk,
és óvatosan beleforgatjuk.
Előmelegített sütőben, sütő-
papírral bélelt tepsiben meg-
sütjük. Miközben a puding ki-
hűlt, hozzákeverünk egy

egész palmarin vajat. Ha kihűlt a tészta,
megkenjük a pudingos krémmel. Az így el-
készített krém tetejére Be-Be kekszet rakunk,
majd utána végső fázisként leöntjük csoko-
ládémázzal. Pár órára hűtőbe tesszük.

Hozzávalók: 40 dkg mélyhűtött
gesztenyepüré, 10 dkg puha vaj, 30
dkg tejszín, 1 dkg zselatin, 2 cl rum,
vaníliás cukor, 15 dkg csokoládé.

1. A gesztenyepüréhez hozzátesz-
szük a rumot, majd a megolvasztott
vajat is a masszához keverjük.Egy
sima falú őzgerincformát zsírpapír-
ral kibélelünk, az előkészített gesz-
tenyemasszát belesimítjuk úgy, hogy
a közepén alagútszerű mélyedés ke-
letkezzen.

2. A tejszínt a vaníliacukorral ke-
ményre verjük, hozzáadjuk a hideg
vízben felolvasztott zselatint, és a
gesztenyébe töltjük.

3. Vékony piskóta- vagy ostyalap-
pal fedjük be. Egy kevés időre hűtő-
szekrénybe tesszük, majd a formából
kiborítjuk, lehúzzuk róla a zsírpapírt,
és olvasztott csokoládéval vékonyan
bevonjuk. Amikor a csokoládé meg-
dermedt, forró vízbe mártott késsel
felszeleteljük.

4. Ízlés szerint díszíthetjük gesz-
tenyével vagy gyümölcsökkel is.

Gesztenyeszelet
Régiós tudósítónk felesége, Miriák Ferencné egy 
gesztenyés csodával lepte meg szerkesztőségünket.

Sportszerkesztőnk
felesége, 
Böröczky Ilona
egész évben ilyen
finomságokkal
látja el unokáit.

Íme Pint Adrianna receptje - férje a régiónkból szállítja a
híreket, beszámolókat.

Hozzávalók: 
Tészta: 6 db tojásfehérje, 6 evőka-

nál kristálycukor, 6 evőkanál étolaj, 2
evőkanál rétesliszt, 2 evőkanál zsem-
lemorzsa, 1 csomag sütőpor, 15 dkg
dió. Krém: 6 db tojássárgája, 25 dkg
porcukor, 1 csomag vaníliás puding-
por, 3 evőkanál liszt, 1/ 2 liter tej, 10
dkg olvasztott csokoládé, 25 dkg vaj,
2 csomag Be-Be keksz, rum, 2 cso-
mag portejszín, 1 csomag tejszínfi-
xáló, 3dl tej, 1 üveg mogyorókrém,
reszelt csokoládé.

A tészta elkészítése: a 6 db tojás-
fehérjéből a cukorral habot verünk,
hozzáadjuk a lisztet és a zsemlemor-

zsával összekevert sütőpor, végül ka-
nalanként az étolajat. A masszát sü-
tőpapírral bélelt tepsibe tesszük és
megszórjuk a vágott dióval, majd 180
fokon kb. 15 perc alatt megsütjük. A
forró tésztát megkenjük mogyoró-
krémmel. A krém elkészítése : a to-
jássárgáját a cukorral kikeverjük, hoz-
záadjuk a 2 dl tejet, a pudingport és a
lisztet. A többi tejet felforraljuk, a to-
jássárgás masszához öntjük és folya-
matos keverés mellett összeforraljuk.
A vajat habosra keverjük, és hozzá-
adjuk a pudingos krémhez. A kapott
krémet két részre osztjuk.

A krém egyik részébe belekeverjük
a megolvasztott csokoládét. Kihűtjük. 

Összeállítás: A mogyorókrémmel
megkent tésztára rákenjük a sárga
krémet, ezt beborítjuk rumos tejjel
meglocsolt  Be-Be keksszel, erre jön a
csokis krém. A teteje: a portejszínt a
tejszínfixálóval együtt hideg tejjel fel-
verjük, rákenjük a csokoládés krémre,
majd megszórjuk reszelt csokoládé-
val. 

Elég munkaigényes és nem olcsó
sütemény, de kiadós és nagyon fi-
nom.

Kosár Judit, titkárnőnk 
nagymamája készíti a család
legfinomabb sütijeit. Az idei 
karácsonyra egyik kedvencét 
választotta.

Kinder 
bueno

Kedves Olvasóink! 
Most olyan sütemények közül 

válogathatnak, amelyeket a hetilapunk 
munkatársainak egy-egy családtagja 

készített el az ünnepi asztalra.

Kókuszos
pávaszem

Hozzávalók:
50 dkg simaliszt
28 dkg porcukor
28 dkg vaj
10 db dió
1/2 csomag vaníliás 

cukor
1 db sütőpor
2 tojássárgája
1 tojás
csipetnyi só

Elkészítés:
A hozzávalókat összekever-
jük, a kész tésztából formá-
kat készítünk, majd a sütő-
papírral kibélelt tepsibe rak-
juk, és 170 fokon körülbelül
7-8 percig sütjük. A megsült
formákat ízlés szerint lek-
várral kenjük (barack, ribizli),
majd összeragasztjuk. A te-
tejét díszíthetjük csokimáz-
zal, dióval stb.
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• Mikor kezdted a pályát, hogyan lesz egy ta-
nárból kiváló humorista?

- Sokszoros kezdő és újrakezdő vagyok. Pályám négy-
éves koromban kezdődött, egy méterszer méteres li-
nóleum-darabon, amin a család tagjai szerint táncol-
tam. 10 évesen az általános iskolánkban, Mio Néni ze-
nés színdarabjában Paprika Jancsit alakítottam (fő-
szerep), aki megízesíti A király levesét (a musical
címe). 18 évesen, már parodistaként szerepeltem a te-
levízióban a Ki Mit Tud-on, 20 évesen egy tv filmso-
rozatban epizódszereplő lehettem Zsurzs Éva rende-
zésében. 23 évesen hivatásos előadóművész lettem. 24
évesen ismét képernyőre jutottam. Majd a Néphad-
sereg és a Tanítóképző Főiskola elvégzése után - nép-
művelői gyakorlattal a hátam mögött -, 36 évesen a
Magyar Rádió Humorfesztiváljának nyertese lettem.
Aztán meg színészként és parodistaként lettem fo-
lyamatosan újrakezdő. 56 évesen, egy marketinges
végzettséget is szereztem. Azóta művészi pályafutá-
somat, mint önmagam humán-erőforrás menedzsere
támogatom. Közel az 58-hoz a stand up világában va-
gyok pálya(újra)kezdő.

• Gondolom, sok helyen megfordultál, és a fel-
lépések sem mindig zajlottak csillogó-villogó kő-
szinházakban…

- Sokfelé jártam és sok helyütt léptem fel. Volt,
hogy egy építőtáborban, a vizes blokk melletti tisz-

táson, volt, hogy falunapon egy pótkocsi platóján, és
volt, hogy húszezer ember előtt szabadtéren. De a
legkülönösebb - azt hiszem - a következő volt: Az ré-
gen természetes volt, hogy tükör előtt gyakoroltunk,
de aztán jött a videó-kamera és felváltotta a tükröt.
Engem azonban az egyik Szilveszteren egy viszony-
lag kicsi diszkóba hívtak meg, ahol a rövid mikro-
fonzsinór miatt a pult előtt állva kellett megtarta-
nom a műsoromat. A 60-70 főnyi közönség jobbra és
balra a bokszokban ült. Velem szemben pedig (tőlem
3 méterre) a falon, egy 3 méter magas, 6 méter szé-
les tükör volt. Végignéztem magamon, majd meg-
szólaltam: Kedves Közönség! A többit a Kedves Ol-
vasók fantáziájára bízom. Mindenesetre én még élet-
emben annyit nem röhögtem a saját műsoromon.

• Kikkel dolgoztál együtt az ismert művészek
közül?

- A humorista pályatársak közül sokakkal, de in-
kább egymást váltva. Ifjúsági rendezvényeken, fesz-
tiválokon, egyik nap ők, másik nap én. Markos-Ná-
das, Nagy Bandó, Maksa, Boncz, Lehr, a Defekt Duó
és a többiek. A Rádiókabaréban, közös jelenetekben

Hernádi Judittal, Kern Andrással, Bajorral, Gálvöl-
gyivel, de ott megadatott, hogy egy műsorban sze-
repelhettem a Nemzet Színészeivel is, mint Sinko-
vits Imre, Darvas Iván, Garas Dezső, Haumann Pé-
ter, Szabó Gyula, Bodrogi Gyula. A TV-ben Antal
Imre, Mikó Pista, Reviczky Gábor, Kállói Molnár Pé-
ter, Ihos-Kató Mama, nem is beszélve a show mű-
sorokról, melyekben Friderikusztól Fábryig szintén
nagyon sokakkal.

• Mi az oka annak, hogy egyre kevesebbet látni
Téged a képernyőn, holott mindenki szeret, és
sok helyre hívnak?

- Korosztályommal együtt alakul az én sorsom is.
Valaha az állami, a társadalmi, de a művészeti élet-
ben is a kimondottan idősek voltak az ízlésdiktálók,
és ők engedték be maguk közé a tehetséges negy-
veneseket, ötveneseket. Az ő korukban harminc év
alatt annyi változás történt a saját szakmájukban,
mint mostanában öt év alatt. Az új nemzedék már
nem a korábbi eliten akar nevelkedni. A maga új,
maguk közül választott sztárjait akarja a korábbiak
helyén látni. Ebben a politika és a kultúrpolitika is

segít neki. A gazdaság sem kedvez a mi korosztá-
lyunknak, hiszen egyre kevesebb közöttünk a po-
tenciális vevő. És hát, vannak divatok, melyekhez
idomulni kell, mint pl. a stand up. Lehet ugyan
mondani, hogy „ezt nem vállalom be”, de ezzel a po-
tenciális közönségem egy részét már el is vesztet-
tem.  A társadalom szűk elitje pedig nem tartja el a
szakma elitjét. Ami egyébként természetes is, hiszen
a humor mindig is a széles néprétegek műfaja volt.

• Hogyan tölti karácsonyát és a szilvesztert egy
ismert művész?

- A karácsony hagyományosan a családé, a szere-
teté, az ajándékoké, a töltött káposztáé, a pulykáé, a
halé, a bejglié, a jó magyar boré. A szilveszter rend-
szerint a közönségé, a durranó poénoké és petár-
dáké.  No meg az alkoholmentes pezsgőé, mert
hogy akkor is vezetek.

• A hétköznapi életben is olyan vidám és po-
énkodó ember vagy, mint amilyennek a közönség
ismer?

- Az élet nem egy habos torta – mondta Pelikán
József gátőr. És ez ma is igaz. Humorom van, ked-
vem néha már nincs. Nehezen viselem, ha hülyé-
nek néznek, ezért híradókat nemigen nézek. Inter-
neten tájékozódom, ott legalább csak hírek vannak,
és nem látom azokat, akikről nem hiszem el, hogy
elhiszik azt, hogy én elhiszem azt, amiben már ők
sem hisznek régen. De a családban vagy baráti kör-
ben szívesen mókázom egy-egy fél perc erejéig.

• További terveid?
- Énekelni szeretnék és a nagyokat fel- és meg-

idézni. A régieket és a mai sztárokat. A playback ná-
lam teljesen ki van zárva.  A zenekar jöhet CD-n ve-
lem, de „a sztárok a torkomban utaznak”. Ez egyéb-
ként legújabb CD-m címe is. 

• Mikor jártál utoljára Felvidéken, és milyen-
nek ismerted meg a határokon túl élő magyar
embereket?

- Hogy milyenek a felvidéki emberek? Elfogadóak,
jóindulatúak, nyitottak a jó humorra, vendégszere-
tőek. Bármikor arra járok, mindig meglepnek vala-
mivel: egy CD vagy kazetta, esetleg egy napló alá-
íratásával, vagy egy régebben készült közös fotó, új-
ságcikk láttamoztatásával, de legutóbb Szepsiben
egy tájképet kaptam emlékül egy kedves nézőtől
ajándékba. Azt is el tudnám mondani, mikor nem
jártam utoljára Felvidéken, jelesül Komáromban. Ez
érdekes történet, de erről majd talán máskor. Ma-
radjunk annyiban, hogy nem akartam megbántani
egyetlen magyar nemzettársam önérzetét sem, így
egy nappal az előadás előtt lemondtam részvétele-
met. Akkor tudtam ugyanis meg, hogy mire hívnak. 

• És ha most hívnak felvidéki fellépésre? 
- Boldogan, csak egyeztetni kell az időpontokat.

De addig is, minden jóindulatú felvidéki embernek
boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kí-
vánok. Legyenek egészségesek, és minden prob-
léma ellenére mosolyogjanak, mert humorral még-
iscsak könnyebb az élet. Nekem elhihetik…  

Böröczky József

Beszélgetés Éles István paródiaművésszel , avagy „az Éles nem habos torta”

A sztárok a torkomban utaznak

Nincs talán ember széles e tájon, aki ne ismerné, vagy legalább egyszer-kétszer ne nevetett volna jó-
ízűen Éles István paródiaművész egészen kiváló produkcióin. Az utóbbi időben azonban mintha ke-
vesebbet lehetne őt látni a képernyőn, amit bizony sokan hiányolnak-hiányolunk. Felvidéken min-
denütt kedves vendégként fogadják, műsorai iránt óriási az érdeklődés. Színpadon kívül, ahol „ke-
nyere” a humorizálás a nevettetés, egy komoly, megfontolt úriember, bár egy-egy „feladott labdát”
azonnal leüt. A humor ugyanis ott van a zsigereiben, nem tud csak úgy elmenni mellette. Vele be-
szélgetni minden esetben egy nagy élmény, egyrészt barátságos beszédmodora, másrészt közvetlen-
sége okán. Első találkozásunk helyszíne messze nem volt alkalmas egy humoros vonalvezetésű be-
szélgetésre, hiszen az ismert humorista, Böröczky József temetésén futottunk össze. Aztán amikor újra
megkerestem, örömmel állt rendelkezésemre.  

Decemberben sokan vásárolnak mi-
kulásvirágot. Főleg azért, mert ez
most divat, s annyira népszerű lett,
hogy egyetlen szobanövénykedvelő
sem szeretne kimaradni ebből.

Nos, mielőtt még bele-
vetnék magukat a vá-
sárlásba, nem árt egy
kicsit jobban szem-
ügyre venni ezt a Kö-
zép-Amerikából szár-
mazó növényt. Tény,
hogy jellegzetes ri-
kítópiros színe már
jó ideje megbabo-
názta a virágkedve-
lőket, viszont meny-
nyire ismerjük ezt a
szobanövényt? A virág
pompája elvarázsolhat,
de tudni kell azt, hogy
itt egy mérgező növényről
van szó. Lehet, hogy a vi-
rágüzletekben erről oly ke-
vésszer esik szó, pedig a miku-
lásvirág mérgező volta jól ismert, per-
sze ez a növény csak ritkán okoz  ha-
lált. 

Az Euphorbia család tagja a miku-
lásvirág (Euphorbia pulcherrima),
melynek fehér tejnedve bőrirritációt
vagy a szervezetbe kerülve súlyos gyo-

mor- és bélpanaszokat okozhat. Ha a
torok nyálkahártyájával érintkezik,
akkor az megdagadhat, nyelési ne-
hézségeket is előidézhet. Ha arra gya-
nakodnánk, hogy gyermekünk le-

nyelte a növény valame-
lyik részét, azonnal

forduljunk orvos-
hoz, mert a

mikulásvi-
rág to-
xinja rö-

vid időn be-
lül képes ki-
fejteni mér-
g e z ő
hatását. Sze-
retnénk itt

rámutatni a mi-
kulásvirág, mint
növény toxikus
tulajdonságaira,
mert így meg-
védhetjük ma-

gunkat és gyermeke-
inket az esetleg súlyos következmé-
nyektől. Kellemetlen egészségügyi
hatásai miatt szükséges elővigyáza-
tosan bánni vele, ami persze nem je-
lenti azt, hogy most már mellőzük a
szobanövény birodalmunkból, de
nem árt az óvatosság! 

-pint-

Mikulásvirág, vigyázzunk vele
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Nagy-Britannia
Hivatásos karácsonyi angyalok

Nemcsak takarítást vagy a karácsonyi menü házhozszállítását vál-
lalják az ünnepekre specializálódott szolgáltatók: képeslapokat írnak,
mesterszakácsot küldenek, és akár a fát is feldíszítik. Természetesen
mindez nincs ingyen, és manapság nyilván nem túl sokan tehetik meg,
hogy jó pénzért dolgoztatják a speciális „angyalkákat”, a tehetősebb
brit családok közül azonban sokan élnek a lehetőségekkel.

Karácsonyfa-díszítés: 150 font (127 euró)
Ünnepi díszben az egész lakás: 230 font (195 euró)
Sztárséf főzi meg a karácsonyi menüt: 600 font (510 euró).

Karácsonyi játék a DELTÁ-val

Krisztián virágbolt

nyereményeiket szerkesztőségünkben vehetik át
december 19-től 23-ig, 8.30 és 15.30 óra között.

nyitva tartás: hétfőtől péntekig � és 1� óra között, szombaton �-tól 12 óráig

Új bolt Komárom belvárosban

Komárom, Megye utca 10 ( Župná 10) • Kontakt: 0903 591 545, 0918 816 461

A termékek tartósítószert és egyéb mesterséges

adalékanyagokat nem tartalmaznak!

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  vváássáárrllóótt  
sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

Egészségükre!

BoLdoG kARácsoNyt és sIkeRes úJ évet!

• Eredeti bryndza • zsendice• tehénsajtok • juhsajtok 
• kecskesajtok • kimért tehénvaj • tejföl • túró

1. szabó anita, ekel - 1 napos wellness belépőjegy + 1 éves DELTA előfizetés
2. Farkasová Marta, Komárom - 1 napos wellness belépőjegy + féléves DELTA előfizetés
3. ledeczky Vince, Nemesócsa - 1 napos wellness belépőjegy  + féléves DELTA előfizetés
4. Halász Márta, Komárom - 1 napos wellness belépőjegy +  féléves DELTA előfizetés
5. Špák Zoé, Martos -Számítástechnikai cikkek - reboot szaküzlet +  féléves DELTA előfizetés
6. Czibor Klaudia, Madar -Számítástechnikai cikkek - reboot szaküzlet +  féléves DELTA előfizetés
7. Vanya Éva, Búcs - Számítástechnikai cikkek - reboot szaküzlet +  féléves DELTA előfizetés
8. Farkas Ján, Komárom - Hajápolási tanácsadás – radvánszky renáta fodrász szalon
9. Nagyová irena, Komárom - Minőségi borok – in Vino Veritas

10. Markovicsová Klára, Komárom -  Minőségi borok – in Vino Veritas
11. socha Mária, Komárom - Minőségi borok – in Vino Veritas
12. sándor attila, perbete - Dolhai Attila koncertbelépő - pepita Tours
13. szalai szidónia, Bátorkeszi - Dolhai Attila koncertbelépő - pepita Tours
14. palkovič Štefan, pat - Ajándékutalvány - pepita Tours
15. Deák József, Madar - Ajándékutalvány - pepita Tours
16. Ölvecký róbert, Komárom - Lakberendezési kiegészítők – Tonex s.r.o
17. rehling József, Bogya - Lakberendezési kiegészítők – Tonex s.r.o
18. Križanová ildikó, Gúta - Lakberendezési kiegészítők – Tonex s.r.o
19. szeles Gizella, izsa - Lakberendezési kiegészítők – Tonex s.r.o
20. Vörös peter, Dunamocs - Lakberendezési kiegészítők – Tonex s.r.o
21. Komjáthy Tünde, ekel - Ajándékutalvány - speedfitness
22. Hudák Kinga, szentpéter - Ajándékutalvány - speedfitness
23. puzsér etelka, Kolozsnéma - Ajándékutalvány – speedfitness
24. pappová silvia, Gyulamajor - Ajándékutalvány - speedfitness
25. Nagy Tünde, ekel - Ajándékutalvány - speedfitness
26. Nagy erika, Őrsújfalu - Számítástechnikai cikkek - reboot szaküzlet
27. Hrabovská Klára, Megyercs - Számítástechnikai cikkek - reboot szaküzlet
28. Csintalan erika, Hetény - Számítástechnikai cikkek - reboot szaküzlet
29. Molnárová Katarína, Nemesócsa - Számítástechnikai cikkek - reboot szaküzlet
30. Vargová Katarína, Kava - Könyvcsomag – Diderot könyvesbolt
31. Jókai Éva, Bátorkeszi - Ajándékutalvány – Krisztián virágbolt
32. Bilinszká Zuzana, Virt - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
33. Václav erik, Karva - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
34. Baranyai Béla, Marcelháza - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
35. Kollárová rita, Naszvad - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
36. szabó erika, Marcelháza - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
37. eiseltová Terézia, Nemesócsa - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
38. Bachorec angelika, Martos - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
39. Habardik Zsuzsa, Vágfüzes - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
40. Varghová Zita, Nemesócsa - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
41. Farkas Zsuzsanna, Komárom - Csemege ajándékcsomag - Mogyi Kft.
42. szabó erzsébet, Csallóközaranyos - Kozmetikai és tisztítószerek -  Banchem
43. pallag Marianna, Bátorkeszi - Kozmetikai és tisztítószerek -  Banchem
44. Mészáros andrea, pered - Könyvcsomag – KT. Könyv és lapkiadó
45. rusznyák Teréz, Dunaradvány - Könyvcsomag – KT. Könyv és lapkiadó

Nyerteseink :

Kedves Olvasóink!
Lapunk fennállása óta ilyen kellemetlen helyzetbe nem kerültünk, mint
most karácsony előtt. Sajnos a karácsonyi nyereményjátékunkba a fürdő-
szobabútort felajánló W Family s.r.o., írásos szerződés ellenére vissza lé-
pett és nem szállította le az ajándékokat. Azonban olvasóink nem ma-
radnak hoppon mert vannak még segítőkész felajánlók és pótolni tudtuk
a hiányzó ajándékokat. Reméljük minden nyertesünk örömét leli az aján-
dékában.

A Delta 2012-es naptárának címoldalán szereplő fotók készítői
szintén 1 éves DELTA  előfizetést nyertek. Gratulálunk!
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Kétségtelen így az év vége
felé visszatérő probléma a
petárdázás. Vannak, akik
profik ebben a „műfajban”
és vannak akik már nem
tudnak  ujjaikon tízig szá-
molni. A mostani cikket
azoknak ajánlom, akiknek
még nincs jártasságuk a pe-
tárda használatában, mert
azért ez sem úgy működik,
hogy meggyújtom és eldo-
bom. (Lásd az évenkénti bal-
esetek számát). 

Nos nézzük a petárda mű-
ködését: A petárda dörzs-ér-
zékeny felét gyufásdoboz ol-
dalához kell dörzsölni vagy
meg kell gyújtani a végén
levő gyújtószálat, ettől bein-
dul a késleltető. A petárdát el
kell dobni, majd erős hang-
hatással felrobban a csőben
levő elegy. A robbanás közben
a burkolat felszakad, és annak
darabjai nagy erővel szétre-
pülnek. Ez a hibátlan petárda
működési elve. De mi van ak-
kor ha a termék sérült, akkor
a késleltető megsérülhet. Sé-

rült késlel-
tető esetén a gyújtás lángja a
sérülés törésvonalain keresz-
tül a gyújtás pillanatában
azonnal eléri az elegyet, és a
petárda kézben robban, sérü-
léseket okozva. A petárdák
késleltetése fajtától függően
3-8 másodperc. Ha meggyúj-
tunk egy petárdát, azonnal el
kell dobni, nem lehet várni!
Várakozni a kezünkben elin-
dított petárdával több mint

veszélyes, mert a késleltető
működésben van, ellenőrizni
pedig nem tudjuk, hogy mi-
kor éri el az elegyet. 

Mitől sérül meg az, aki túl
közel van a petárda robbaná-
sához? A robbanás ereje által
szétlökött repeszek sérülést
okozhatnak, főleg a szemen,
arcon és a kezeken. A robba-
nás hangja átmeneti hallás-
károsodást okoz, bedugul az
ember füle egy kis időre, sőt
tartós halláskárosodás is elő-
fordulhat. 

Összegzésként kimondhat-
juk, hogy a petárda haszná-
lata tényleg sok veszélyt rejt
magában. A petárdákat hang-
hatásuk alapján több cso-
portba is sorolhatjuk. Tipikus
értékek: 60 decibeles, 80 de-
cibeles és az akár süketség
okozására is „alkalmas“ 120
decibeles petárda, nem be-
szélve arról, hogy az erős
hanghatáson kívül semmi-
féle látványt nem nyújt, vi-
szont annál jobban zavarhatja
mások nyugalmát.

-pint-

Aki kipróbálta már télen a traktorgumi-
belsőn való lesiklást a havas dombolda-
lon, az tudja: bizony ez nem éppen ve-
szélytelen próbálkozás. Egyesek a mai na-
pig hordozzák az ott szerzett sérüléseket.

Ám a modern kor újabb vívmánya talán
megoldotta az effajta hóbortot kedvelőknek
a problémáját. Itt az új szenzáció: az airbo-
ard. Ez az ultramodern szánkó mindent
tud, amit egy 21. századi szánkónak
tudnia kell. A traktorgumibelső le-
sikláshoz képest mondhatni 100%-
os biztonságot nyújt. Ami talán ki-
csit „macerás“ az az ára, ugyanis
egy ilyen légpárnás szánkó 250 –
300 euróba is kerülhet. Az airboard
levegővel felfújt mintegy másfél méter át-
mérőjű, fél méter magasságú korong, amely
ellenálló, jól csúszó anyagból készül. A sport-
szer felső részén elhelyezett kapaszkodók
segítik a fennmaradást a nagyobb buckák
utáni akár több méteres repülés során. Alul
hosszanti barázdák találhatók, amelyek
irányban tartják az airboardot a havon, a
használó pedig a testsúlya jobbra-balra he-
lyezésével némileg irányítani is tudja azt. 

A légpárnás szánkót a svájci Joe Steiner ta-
lálta fel, akinek tíz évébe került, amíg egy
olyan eszközt gyártott, ami kényelmes és
biztonságos is. Anyaga termo plasztikus po-
liuretán, egy szintetikus gumi, amit például
sportcipőknél is használnak. Erre tettek egy

Vitathatatlan tény, hogy az
év legnagyobb pezsgőfo-
gyasztása szilveszterre datá-
lódik. Az ínyencek a világ leg-
előkelőbb italának tartják.

A pezsgőt valójában a bo-
rok királynőjének nevezik, hi-
szen még három évszázada
sincs annak, hogy a bölcsőjét
ringatták, míg a bor már több
mint hétezer éves tekintélyes
korral büszkélkedhet. 

Cikkünkben bátorkodunk
megismertetni Önöket az
első Champagne-ban készült
pezsgő történetével, az egy-
kori és a mostani előállítás lé-
pésevel, illetve számos más
érdekes részletet olvashatnak
az italok fejedelméről. 

A pezsgőkészítés alap-
anyaga a tiszta, zamatos, erős
illattal nem rendelkező sima
bor. Ezeket a hatásokat, mint
ahogy Dom Perignon, a pezs-
gőkészítés atyja is tette, kü-
lönböző borok keverésével
érik el. Az alapbort zárt térben
erjeszteni kezdik, majd cukrot
és pezsgőélesztőt adnak
hozzá. A folyamat csak lég-
mentesen lezárt palackokban
megy végbe, amelyeknek a ke-

letkező gázok által okozott 5-6
baros túlnyomást is ki kell bír-
niuk. Amint végbement az er-
jedés, a palackokat fejjel lefelé
fordítják, és megvárják, míg az
erjedésnél képződött apróbb
szennyeződések, a seprő, a pa-
rafadugóra süllyednek. Ezt a
palackok forgatásával, enyhe
rázásával segítik elő. Ezt köve-
tően a palackok nyakát hűtő-
folyadékba helyezik, amely le-
fagyasztja a parafadugót és a
felette lévő néhány millimé-
ternyi pezsgőt. A dugót és vele
együtt a szennyeződést is el-
távolítják, majd újra dugaszol-
ják az üveget, a művelet során
eltávozott pezsgőt pedig likőr-
rel pótolják. Manapság azon-
ban a fentiektől eltérően nagy,
nyomásálló acéltartályokban

megy végbe az erjedés, a ké-
sőbb üvegekbe töltött pezsgőt
pedig mozgatórobotokkal for-
gatják.

A pezsgők fontos tulajdon-
sága a szénsavasság mértéke,
melyet az italban található bu-
borékok számolásával folya-
matosan ellenőriznek. Egy
üveg pezsgőben átlagosan 46
millió buborék található, amit
természetesen nem szemmel,
hanem kamerával ellátott szá-
mítógéppel vizsgálnak a szak-
értők. Az erjedés és a pezsgő-
ben lévő szennyeződések el-
távolítása után, megkezdődik
a pezsgő érlelése, mely 3-6 hó-
napig tart. Ezután az üvege-
ket megtisztítják, címkézik,
majd a boltok polcaira kerül-
nek. -pint-

Mindenkivel megesett már, hogy a jó han-
gulat hevében elfeledkezik a már megivott
sörök, borok, koktélok számáról, de legin-
kább azok következményeiről.  

Amennyire kellemesen telik
a szilveszter éjszaka, annyira
lehet kínzó a szerveze-
tünk védőmechaniz-
musaként létrejövő
másnaposság. Ennek
okozója az acetalde-
hid, a metanol, illetve
az, hogy az alkohol
hatására csökken a víz-
visszatartásért felelős

hormon termelődése, így a test rengeteg vizet
veszít. A dehidratáltság következményekép-
pen ébredhetünk kínzó fejfájásra, szájszáraz-
 ság és folyamatos szomjúság érzetére. A fá-
radtságot, gyengeséget, koncentrációzavart az
alkohol lebomlása során lecsökkenő vérnyo-
más is fokozhatja. Emellett az alkohol irritálja
a gyomrot, melynek következtében hányin-
gert érezhetünk, és emiatt egy-két falat legyű-
résekor is komoly nehézségekbe ütközhetünk.
Biológiai ritmusunk is kissé felborulhat, emi-
att lehet, hogy nehezen tudunk elaludni, és ha
mégis, gyakran csak rövid, felszínes alvás-sza-
kaszok sikerednek. 

Néhány praktika segíthet mint pl a zsíros
ételek gátolják az alkohol gyors felszívódását,

ezért érdemes a buli előtt és közben is enni, va-
lamint minden pohár után igyunk egy pohár
vizet. Az italokat ne keverjük, és válasszuk a

minél világosabb, illetve termé-
szetesebb színűeket, mert

az adalékanyagok sú-
lyosbítják a más-

napi rosszullétet.
A minőség le-
gyen az első, ne
a mennyiség.
Lefekvés előtt a
víz és a só pót-

lása miatt
igyunk meg egy

pohár sós vizet, és a

vércukorszint kiegyenlítése érdekében együnk
valami édeset. Ha még van energiánk, lefekvés
előtt mentolos, citromos tusfürdők frissítőek,
ahogy a fürdővízbe csepegtetett illóolajok is.
Másnap, a dehidratált állapot megszüntetése
érdekében fogyasszunk sok vizet, a folyadék
semmiképp ne legyen kávé, mert az abban
lévő csersav és koffein miatt csak tovább fo-
kozódik a kiszáradás. Az elveszett magnéziu-
mot pótoljuk, amely a fejfájás enyhítésére és a
vérnyomás csökkentésére is tökéletes. Más-
naposság idején, ha sétálunk egyet a friss le-
vegőn, megfelelő mennyiségű oxigénhez jut-
hatunk, így sokkal gyorsabban elmúlnak a tü-
netek.

-ga-

Az új játék azoknak készült, akik a megszokott karaoke
mellett többre is vágynak. Rengeteg nevetés közepette
megtanulhatjuk a legendás táncmozdulatokat, valamint

elénekelhetjük a közismert és szeretett dalokat. A mozgásér-
zékelős videójátékok segítenek elsajátítani az ismert koreo-
gráfiákat, a játék legviccesebb része pedig, hogy visszanézhet-
jük a  legjobb pillanatokat. Nem kell más ehhez, csak besze-
rezni egy konzolt - Nintendo Wii, Xbox 360, PlayStation 
3 (move motion kontrollerrel), PSP - és már kezdődhet a buli.

-ga-

A tűzijáték története

Táncolj és énekelj 
úgy, mint Jackson

Pezsgő, a borok királynője

Szilveszterezzünk bátran, 
és felejtsük el a macskajajt

Hová tűnt 
a karácsonyi

vacsora?

Ki ne lenne kíváncsi a már hagyományos szilveszteri tűzijá-

tékra? A gyönyörű színek kavalkádja csodálkozást, áhítatot vált

ki minden emberben. Ez az év utolsó színes parádéja, de vajon

elgondolkodott-e már valaki azon, mi is valójában a tűzijáték?

Honnan származik? Mit tudunk róla egyáltalán? Nos, tegyünk

egy kis időutazást, és így szilveszter előtt nézzük meg, mit ta-

kar ez az „égbolti effektus“!

A tűzijáték a pirotechnika legközismertebb, leglátványo-
sabb mutatványa, amely Kínából indult hódító útjára, i. sz.
900 körül. Az első európai tűzijáték-gyárak Münchenben
(Németország), Velencében (Olaszország), majd Angliában je-
lentek meg. Később őket követte Spanyolország, Olaszor-
szág és Málta, mely országok ma is nagy gyártói hagyo-
mánnyal rendelkeznek.

A feljegyzések szerint Magyarországon először Mátyás ki-
rály esküvőjén tartottak tűzijátékot 1476-ban, majd 1686-ban
Budavár visszafoglalását ünnepelték meg tűzijátékkal. A 17.
századtól már a gazdagabb polgárok is tűzijátékozhattak.
Elektromos indítógépet Európában először Teleki György és
Fekete Károly gépészmérnökök 1965-ben alkalmaztak a bu-
dapesti tűzijáték működtetéséhez. A tűzijáték, pontosabban
pirotechnikai termékek besorolása, osztályozása alapvetően
azok veszélyessége alapján történik. Miért említjük a veszé-
lyességet? Nos, amellett, hogy látványos, szemet gyönyör-
ködtető, veszélyes is lehet. Évről évre súlyos és kevésbé súlyos
tűzijáték balesetek is előfordulnak szilveszterkor. Nem be-
szélve az esetleges tüzekről, melyek ilyenkor csakis a tűzijá-
ték rovására írhatók. Éppen ezért figyeljünk oda, s legyünk
óvatosak a tűzijátékok kezelésénél, nehogy figyelmetlensé-
günk miatt kisebb sérülésekkel indítsuk az új évet. -pint-

Airboard, az új havas mánia!

nejlonborítást, hogy erősítsék a külső rétegét.
Aki ezzel az eszközzel indul szánkózni, az csak a
hátára veszi a speciális, kicsi és könnyű hátizsá-
kot, és csak a hegytetőn, indulás előtt fújja fel az
airboardot a hozzá adott kis pumpával. Feltétle-
nül kell hozzá egy sisak is, hisz az airboardon ha-
son fekve, fejjel előre robog lefelé az ember, a
bukkanóknál pedig pár méter erejéig fel is emel-
kedik a havas talajról. Mivel egy nagyon új esz-
közről van szó, így legálisan sípályákon csak bi-
zonyos helyeken lehet használni, mivel ezzel az
eszközzel akár 100 km/h feletti sebességre is fel-
gyorsulhatunk, mondhatnánk abszolút adrena-
lingerjesztő! 

-pint-

PetArdAzni, 
de hogyan?
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KOS
Otthon valakinek
nagy szüksége lenne a
segítségedre. Ne ké-

resd magad. Lehet kiderül,hogy
például nagyon jól értesz a sü-
tidíszítéshez.

BIKA
Semmi másra nem
vágysz, csak nyuga-
lomra. A hideg is kiráz
a karácsonyi forgatag-

tól. Ha ennyire nincs kedved a
vásárolgatáshoz, akkor vegyél
ajándékot webáruházban!

IKREK
Nagyon érdekes lesz
az a hét. Lesz benne
bulizás, sok munka, és
nagy elhatározások is

születnek, hogyan és miként
lesz a következő évben.

RÁK
A kedélyállapotod hul-
lámzó, de az indula-
taid mindenképpen

tartsd kordában. Mutass
őszinte érdeklődést a szeretteid
iránt, az majd eltereli a figyel-
medet a saját problémáidról.

OROSZLÁn
Mire elérkezik a kará-
csonyeste, elfáradsz.
Ne vállald magad túl,
inkább legyen keve-

sebb sütemény, szerényebb ün-
nepi menü!

SZűZ
Még karácsony nap-
jára is marad bőven te-
endő. Talán még be
kell csomagolnod az

ajándékokat, vagy meg kell
venned a menü alapanyagait.

MÉRLEG
Sok programod lesz,
hiszen mindenkivel,
aki csak fontos, szeret-

néd megünnepelni a kará-
csonyt. Gondosan ügyelsz,
hogy senki se maradjon ki,
amikor ajándékot veszel

SKORPIó
Gazdag karácsonyt
szeretnél, mindenből
a legjobbat vennéd
meg. Szerencsére nem

okoz gondot a vásárlás, de azért
tartsd meg a mértéket.

nyILAS
Nem akarod telezsú-
folni a lakást karácso-
nyi dekorációval, és az

ajándékokkal sem esel túl-
zásba. Szép, érzelmekkel teli ka-
rácsonyod lesz.

BAK
Az indulataidat min-
denképpen tartsd kor-
dában. Rossz vége lehet
annak, ha nem fogod

vissza magadat. Vesd bele ma-
gad az ünnepi készülődésbe.

VíZönTő
Hajlanál a lustálko-
dásra, de nem teheted,
mert rengeteg a dol-
god. Lehet, hogy má-

sok munkáját majd neked kell
elvégezned.

HALAK
Szétvet az energia.
Sütni kellene vagy
ajándékokat csoma-

golni? Bármibe vágsz bele, az
most sikerülni fog. K

és
zí

te
tt

e:
Zu

le
jk

a

HoroszkópFilmajánló

Humor

szilveszter éjjel
Hogyan telik az év

utolsó napja New York-
ban? Az egy nap alatt ját-
szódó, sok szálon futó ro-
mantikus mesék koroná-
zatlan királya az Igazából
szerelem című film,
amelynek sikerét megiri-
gyelve az amerikai Garry Marshall rendező tavaly már
meglengette a kaszát a témában. Új filmjével dupláz,
csak éppen Valentin napja helyett szilveszterkor ját-
szódnak az események. Van, aki új életet akar kezdeni, és
van, aki a régihez ragaszkodik - csupa nagy kezdet, bá-
tortalan újrakezdés, happy end, átverés és vallomás, re-
mény és csalódás a film, de bármi történjék és hangoz-
zék is el benne, a lényeg mindig ugyanaz: a szerelem.

diótörő
A Diótörő legújabb adaptációja

1920 karácsonyán, Bécsben játszó-
dik. A kis Mary egy különleges Dió-
törő játékfigurát kap ajándékba ke-
resztapjától. A kislány boldogan fek-
szik le aludni, de álmában megele-
venedik a Diótörő és más játékai is
és kezdetét veszi egy varázslatos uta-
zás a fantázia világába. 

Bemutató: Cinemy City Győr

KErESzTrEJTvéNy
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb
január 12-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfizetést sor-
solunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

- Doktor úr, két zápfogat és egy metszőfogat kell kihúzni...
És semmi érzéstelenítés... - Ez aztán a bátorság! Hát csak
üljön be a székbe! (A választ lásd a rejtvényben!)
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A Komáromi Jókai Színház ismét rajzpályázatot hirdet az
Így láttuk mi! címmel minden óvodás és alsó tagozatos is-
kolás részére, akik részt vettek a Szegény Dzsoni és Árnika c.
előadáson.

A rajzpályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyek az
előadás nyomán, annak hatására készültek, a gyermekek be-
nyomásait, élményeit jelenítik meg. 

A rajzokat 2012. április 15-ig lehet beküldeni.
Az alkotásokat kérjük, a Komáromi Jókai Színház szerve-

zési osztályára, illetve postacímünkre küldjék. 
A pályázatra A/4 méretű, fekvő vagy álló helyzetű rajzla-

pon, bármely technikával készült (pl.: vízfesték, tempera,
olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, bati-
kolás, kollázs, vegyes technika stb,) alkotással lehet jelent-
kezni.

Egy pályázó  csak egy alkotással vehet részt a pályázaton.
A rajzok hátoldalára kérjük ráírni a következő  adatokat:
• a mű címét
• az alkotó nevét, címét, telefonszámát
• a csoportot 
• az óvoda, iskola nevét, címét
Az alkotásokat értékes ajándékokkal díjazzuk. A díjakat

személyesen Szegény Dzsoni és Árnika adják át a gyermek-
napi rendezvényen, 2012 júniusában.

Postacím: 
Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház
Petőfiho 1, P. O. Box 24.
945 01 Komárno
A borítékra kérjük, írják rá: „Így láttuk mi!”

A szilveszteri buli már a ja-
vában tart, pia, tánc, miegy-
más. Egy srác odamegy egy
már jó ideje ücsörgő lányhoz:

- Veled nem táncol senki?
- Nem.
- Akkor feltennéd a virslit

főni?
• • •

- Édes lányom, ha még egy-
szer részegen találom a férje-
det itthon, esküszöm, többet
be sem teszem a lábam hoz-
zátok!

- Jaj mama, csendesebben,
már így is eleget ivott!

• • •
Szilveszter éjszaka. Egy em-

ber csönget egy ajtón. Négyé-
ves forma gyerek nyitja ki az
ajtót, szájában cigi, kezében
vodkás üveg.

- Öcsi, szüleid itthon van-
nak?

- Szerinted???
• • •

Részeg férfi dülöngél az ut-
cán, odamegy hozzá a rendőr:

- Hová tetszik dülöngélni?
- Haza. Szilveszteri mulat-

ságból jövök.
- Jóember! Hat héttel ezelőtt

volt szilveszter!
- Tudom, sietek is haza,

mert a feleségem bizonyára
aggódik már.

Különleges film kerül az amerikai mozikba karácsony
előtt: az Olive című produkciót teljes egészében mobil-
telefonnal forgatták. Az Olive klasszikus dráma, fősze-

replője pedig egy tízéves kislány, aki nem beszél, és ezzel tel-
jesen megzavarja három ember: egy megkeseredett idős nő, egy
túlsúlyos férfi és egy, az amerikai életformához alkalmazkodni
képtelen külföldi életét - nyilatkozta Hooman Khalili, a film
rendezője. A produkciót Nokia N8-as okostelefonnal vették
fel. A mobil beépített kamerájához egy 35 milliméteres - mo-
zifilmekhez használt - objektívet csatlakoztattak, és az egy-
szerű néző számára sem a képminőség, sem a hang nem hagy
semmi kívánnivalót maga után. „A technika nagyon gyorsan
fejlődik, idővel mindenre képesek lesznek a mobiltelefonok“-
mondta Hooman Khalili, aki úgy véli, hogy az alkalmazott
módszer „úttörő a maga nemében“.

Giles Miller, a kartonkirály, már korábban is so-
kakat elbűvölt munkáival: újrahasznosított pa-
pírból készült tárgyai nemcsak ötletesek és

mutatósak, hanem felhívják a figyelmet az ecodi-
zájn fontosságára is. Idén karácsonyra pedig el-
készítette a világ legnagyobb karton karácsony-
fáját - a hat méter magas alkotás a londoni di-
zájnmúzeum átriumában látható. A fa 3600,
egyenként kivágott kartonpapírdarabból áll, ha-
sonlóan más műfenyőkhöz, az egyes darabok egy központi ten-
gelyhez kapcsolódnak, hogy az ágak elnyerjék azt a hullámzó, ka-
vargó hatást, ami jellemző a valódi fenyőkre. Ha valakinek meg-
tetszik, akár vásárolhat is kisebb változataiból. A 80 centi magas
34 euróba, a 42 centis 21 euróba kerül, és biztosan kevesebb
gond van velük, mint akár a valódi, akár más műfenyőkkel. 

Királyi csecsebecse

Anappalikba is besettenkedik Vilmos herceg
és Katalin hercegnő. Megjelentettek
ugyanis egy limitált példányszámú, em-

lékül (is) szolgáló csecsebecsét a hercegi pár
első, házasan eltöltött karácsonya alkalmából.
A 11 centiméter átmérőjű karácsonyfadíszen a
pár címere és a monogramja látható, kézzel ké-
szült, 22 karátos aranyból. A tojásdad porcelá-
non az évszázad esküvőjének dátuma is szerepel: April 29,
2011. A 72 euróba kerülő June Branscombe tervezte csecsebe-
cséből mindössze 1500 darab készült a Royal Crown Derbynél.
2012-ben pedig egy hasonló aprósággal ünneplik majd II. Er-
zsébet uralkodásának 60. évfordulóját is.

ÍGY LÁTTUK MI! - A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ RAJZPÁLYÁZATA ÓVODÁSOK 
ÉS ALSÓ TAGOZATOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

Különleges fenyőfa

Mobiltelefonnal forgatott
film kerül a mozikba

A gazdasági miniszter gratulált azoknak a ko-
máromi vállalkozóknak, akiknek cégei már húsz
éve vannak a piacon, s munkájukat a megbízha-
tóság és a színvonalas szolgáltatás jellemzi.

December elején Nyitrán vehették át a komá-
romi Danubius Kft. és a C.B.C.G Kft. vállalkozások
azt az elismerő oklevelet, amelyben korábbi két
évtizedes munkájukat méltatják. Az elismerést Ju-
raj Miškov gazdasági miniszter adta át, aki hang-
súlyozta, azért kapták a kis- és középvállalkozások
az oklevelet, mivel saját területükön már több mint
húsz éve megbízhatóan tevékenykednek. A közel
húsz cég, köztük a két komáromi vállalkozás, je-
lentősen hozzájárul a régió gazdasági fejlődéséhez

is, a manapság nagy kihívást jelentő munkaerőpi-
aci lehetőségek terén is több családnak biztosítja a
megélhetését. A cégek termékeit magas színvonal
jellemzi, továbbá tevékenységük elsősorban a régió
gazdasági mozgására épül. Juraj Miškov gazdasági
miniszter külön méltatta azt, hogy a vállalatok kor-
rekt partnerként dolgoznak a piacon, nem hal-
moznak fel tartozást, és a befizetett adókkal az or-
szág fejlődését is segítik. A miniszter szerint ezekre
az elismerésekre azért is szükség van, hogy hasznos
referenciaként szolgáljanak majd akár a vevőknek,
akár a társkereskedőknek. A külföldi befektetők is
gyakran keresnek megbízható partnereket, ami-
ben hasznos útmutatót jelenthet ez nekik. 

A Danubius Kft.-t a komáromi régióban elsősor-
ban a húsipari termékeiről mindenki jól ismeri. Az
elmúlt húsz évben a Danubius logója finom falatok
cégérévé vált, termékeik a megbízható minőség
garanciáját is jelentik. A nagyáruházakban időn-
ként felbukkanó furcsa eredetű és változó minő-
ségű termékek mellett a Danubiusnak a jó alap-
anyag és a házias ízek a védjegye. Pintér József, a
Danubius Kft. vezetője szerint nem könnyű a mai
helyzetben a húsipari termékek piacán helytállni.
„A vásárlókkal napi szinten vagyunk szoros kap-
csolatban. A visszajelzés azonnali, hiszen a por-
téka vagy ízlik valakinek, vagy nem. A verseny-
helyzet óriási, de ez minket inkább arra ösztönöz,
hogy valóban minden általunk kínált falatot szív-
vel-lélekkel készítsünk el“ - mondta el Pintér József,
az egyik elismerést érdemlő cég vezetője.

A C.B.C.G Kft. nemrégiben ünnepelte huszadik
születésnapját, pékáruik sok komáromi és Komá-

rom környéki családnak kerülnek az asztalára. A so-
kak által a „nagykémény“ melletti pékségnek is is-
mert vállalat a klasszikus receptekre esküszik, és
nem mesterséges anyagokkal próbálja elvarázsolni
a vevőit. Kínálatukból a hagyományos recept alap-
ján készülő kenyéren kívül nem hiányoznak a re-
formtermékek sem, amelyek egyre szélesebb kör-
ben közkedveltek.

„Számunkra nem az árverseny időnként nem
tisztességes harca a fontos, hanem azoknak a mi-
nőséges termékeknek az elkészítése, amelyek min-
den nap a családok asztalára kerülnek. Egyre több
a tudatos vásárló, aki tudja, hogy kiemelten érde-
mes odafigyelni az összetevőkre, mivel sokszor
nem a leglátványosabb megoldások a legegészsé-
gesebbek. A vevőink és a partnereink igényeit azért
próbáljuk a legmagasabb színvonalon kielégíteni,
mivel mi hosszútávra tervezünk, ami csakis a kor-
rekt viszonyokra épülhet“ - mondta el Csicsó Péter,
a pékség egyik ügyvezetője, aki üzlettársasával Csa-
lava Katalinnal közösen vette át a miniszteri elis-
merést.

Miniszteri elismerés 
komáromi vállalkozóknak

Juraj Miškov és Pintér József az átadási ünnepségen

Csalava Katalin és Csicsó Péter, a C.B.C.G pékség
ügyvezetői



2�DELTA •   2011. december 19. TÁRSADALMI  ROVAT22 2011. december 19.   •   DELTATÁRSADALMI  ROVAT

• Sírkövek, ablakpárkányok és
konyhapultok kedvezményes áron.
Tel.: 0905 500 309.

FORDÍTÁS 120 NYELVRE
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

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

ELEKTRO TV SZERVIZ
LAMI GÁBOR 
(Bátorkeszi)

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

KÉSZÜLÉKEK
GYORS, MEGBÍZHATÓ 
JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM

Frissen vágott karácsony-
fák eladása a Pozsonyi út
2300 címen, kiskert öve-
zet. Közvetlen a termelő-
től, decemberben na-
ponta 15.00 óráig. 20-30
€/db Tel.: 0908 796 813.

Fenyőfavásár!
Lucfenyő: 
120-150 cm: 5,10 €/db
150-180 cm: 6,20 €/db
180-220 cm: 7,20 €/ db
Érdeklődni: 0905 115 710.
Komárno és környéke!

Első fotóm

Fördös Noé
Gúta

(2950/49)

Mitník Samuel
Ógyalla

(3450/51)
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Vízszerelő – kanalizációk, 
dugulás-elhárítás 
magasnyomással, 

KN, NZ, DS. 
Tel.: 0908 796 813.

ÚjSZüLöTTEK:
Lovász Máté (Csallóközaranyos); Nagy Áron (Gúta); Fördös
Noé (Gúta); Vígh Dominik (Nagysziget); Mitník Samuel
(Ógyalla); Bugányová Bianca (Naszvad); Bánfalvy Bettina (Ko-
márom)

ELHUnyTAK:
Világosi Zsófia (83) Komárom; Hodossy Éva (59) Komárom

HÁZASSÁGOT KöTöTTEK:
Szabados Tibor (Dulovce) és Radosiczká Lucia (Dulovce)

Lepje meg szeretteit 
karácsonyra szép ajándék-
kal. 

Hívjon: 0919 079 983
Gyors és megbízható hi-

telintézés. Szlovákiában,
Magyarországon, Németor-
szágban, Ausztriában dol-
gozók (agentúra is), nyugdí-
jasok, vállalkozók részére is.

„Kívánom drága kis csillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
Adjon sok szeretetet Neked az élet!“

„Eltelt egy újabb év, s immár hatéves lettél,
Mosolyoddal, jókedveddel sok-sok örömet szereztél!
Nem is kívánunk mi ennél szebbet,
Csak nagyon sok boldog, ilyen szép évet!“
December 20-án ünnepli 6. születésnapját 

Fekete sebastián Zsigmond 
Ekelen.

E szép ünnep alkalmából
szívből gratulálnak: apa, 

nagyszülei, keresztszülei 
és az egész rokonság.

December 23-án ünnepli 
3. születésnapját  

Lajos Laura 
Dunamocson.

E szép ünnep alkalmából gratulál
és minden jót kíván anya, apa,
testvérei, a nagyszülők és az
egész rokonság.

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

Megemlékezés

„Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk, nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékeztünk december 
18-án, halálának 20. évfordulóján 

Paluska sándorra 
(Violín). 

Emlékét őrző testvére Magdi családjával.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket 

és nagyon boldog új
évet kívánok Neked

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

December 13-án ünnepelte 
1. születésnapját

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

Fájó szívvel emlékezünk 
december 23-án, halálának 

3. évfordulóján 

varga terézre szül. Mészáros 
Őrsújfalun.

Emlékét örökké őrzik: fia Pityu, menye Zsuzsa 
és unokája Zsuzsika.

„Születésnapodra kívánjuk Neked:
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám örömteli percet.
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges!”
December 19-én ünnepli 
8. születésnapját 

kovács Mercédesz Ekelen.
Szívből köszöntenek: apa, anya, húgod
Brenda, keresztszüleid, nagyszüleid, 
dédiék és mindazok, akik ismernek.

„Mert ki szerettei szívében él,
Nem hal meg, csak távol van.”

Fájó szívvel emlékezünk 
december 25-én, halálának 

11. évfordulóján

szabó ágostonra 
Perbetén.

Szerető felesége és családja.

„Jóságos szívetek pihen a föld alatt,
Minden értetek hulló könnycsepp
Nyugtassa álmotokat.
Bennünk él az arcotok,
Meleg tekintetetek,
Simogató, dolgos kezetek.
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet.
Őrizzük, óvjuk emléketek.”
Fájó szívvel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
drága szüleinkre 

kacz erzsébetre szül. Magyarics,
november 27-én volt 10 éve és kacz Lászlóra 

december 27-én lesz 8 éve, hogy szerető szívük megszűnt
dobogni. Gyermekeik családjukkal.

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk halálának 

1. évfordulóján 

Phdr. dohnanec évára 
szül. szabó Őrsújfalun, 

aki 2010 karácsony első ünnepén várat-
lanul távozott szerettei köréből. Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Nyugodjék
békében. A gyászoló család.

Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, 
šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu. 

Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám.
26. decembra oslavuje 84. narodeniny

Ing. Juraj Hebelka
v Komárne.

Blahoželáme na narodeniny a prajeme ve-
selé Vianoce: syn Juraj, dcéra Jarka, vnučka
Janka a Táňa s rodinou  a Maňka s rodinou.

takács Laurka 
Ógyallán.

Boldog születésnapot és vidám
gyermekkort kíván: anyu, apu,

testvéred Martinka, 
nagyszüleid és keresztszüleid.

December 18-án ünnepelte 
10. születésnapját 

Buka Ladislav 
Komáromban.

E szép ünnep alkalmá-
ból köszönti őt: anya,
apa és az egész család.

december 25-én ünnepli kerek szüli-
napját és egyben a névnapját. E szép
ünnepek alkalmából szívből gratulál-
nak: a szerettei.

Marosi éva  
Keszegfalván 

Megemlékezés
„Álmodtunk Veled egy öregkort kedveset, szépet,
De a kegyetlen sors mindent széjjeltépett.
Hiányodat elviselni nagyon nehéz,
Amíg élünk örökké bennünk a fájó emlékezés.“

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
27. évfordulóján 

Házi Gyulára 
Ekelen.

Emlékét örökké őrző családja.

A kenéstechnikával fog-
lalkozó Metagold s.r.o
.munkahely mellett végez-
hető, másodállási lehető-
séget kínál a munkavég-
zéstől függően, folyama-
tos növekvő havi jövede-
lemmel. Info: 0948 221
339, 035/777 8763. Játékterembe keresünk att-

raktív női alkalmazottat ja-
nuár 2-i kezdéssel. Fényképes
rövid életrajzot kérünk elkül-
deni az alábbi e-mail címre:
hernakn@gmail. com. 
Do herne hľadáme atraktívnu
zamestnankyňu s nástupom
2. januára. Krátky životopis s
fotografiou prosíme zaslať na
e-mailovú adresu: hernakn
@gmail.com

Vásároljon karácsonyra
ajándékutalványt. Informá-
ció az étteremben vagy a
035/77104 59-es telefonszá-
mon.

Kúpte na Vianoce darče-
kovú poukážku. Informácie
v  jedálni alebo  na telefón-
nom čísle 035/7710 459.

• Szobafestést, gipszkartono-
zást vállalok, KN és környéke.
Tel.: 0908 388 611.
• „Easy” zenekar, ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905 182
833.
• Utolsó lakások eladók –
önálló fűtéssel, hőszigetelt la-
kóházban, zárt udvarral Ógyal-
lán. 2-szobás 19.079 €, 3-szobás
balkonnal és pincével (75,6
m2) 37.558 €-tól + garázs 3.348
€-tól. Félkész lakás is kapható!
1-szobás lakás vállalkozás cél-
jára is 17.405 €-tól. Tel.: 0905
663 408. www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a
legjobb napi árfolyammal,
továbbá veszünk katonai ki-
tüntetéseket, porcelánokat,
ezüst érmeket, kristályt, pa-
pír- és érme-pénzeket, ké-
peslapokat, régiségeket,
ezüst tárgyakat. Zálogház,
Eötvös u. 17. Komárno. Info:
0915 389 405.
• Krém zenekar - Facebook!
Tel.: 0907 272 399.
• Személyszállítás 1+8, áru-
szállítás 1 tonnáig, Csicsó –
János. Tel.: 0907 490 224.
• Személyszállítás minibu-
szokkal 1-14 személyig, bel-
föld-külföld. Tel.: 0915 111
646.
• Kiadó garázs a II. lakótele-
pen, 50 €/hó. Tel.: 0918 498
050.
• Eladom vagy elcserélem
részben felújított Klapka la-
kótelepi 3-szobás lakásomat,
2-szobásra az I. és II. lakóte-
lepen, , Tel.: 0902 896 079.
• Hosszútávra kiadó félig ber-
nedezett 1-szobás lakás KN-
ben , 100 € + rezsi, december-
től. Tel.: 0905 826 063.
• Domáce vianočné oblátky
a trubičky na predaj. Tel.: 0907
492 539.

• Eladó 3-szobás családi ház
Gútán, ár megegyezés szerint.
Tel.: 0919 030 509.
• Nem banki gyorskölcsö-
nök. Komárom, Župná 14, az
Allianz épületében. Tel.: 0907
452 538.
• Autó utánfutó eladó, ANV
400-as. Tel.: 035/7793 004.
• Csontkovács – chiroprak-
tik. Tel.: 035/7732 330.
• Kétszobás olcsó albérletet
keresek. Tel.: 0907 627 015.
• Hálószobabútor és ebédlő-
fal megkímélt állapotban, ol-
csón eladó. Érdeklődni a 0903
530 166-os telefonszámon.
• Virten családi ház emele-
tén lakás kiadó. Tel.: 0903 794
161.
• Kimagasló kereseti lehető-
ség, napi kifizetéssel. Ajánlat
cégek, szervezetek részére is.
Tel.: 0907 311 124.
• Gútán – Csergőn eladó 4-
áras telek, 3.000 €. Tel.: 0944
210 660.
• Eladó Keszegfalván 2-
szoba+konyhás családi ház.
Tel.: 0908 663 624.
• Eladó trágya kis és nagy
mennyiségben. Tel.: 0908 089
360.
• Bizonyítottan a legolcsóbb
autóbiztosítás a 2012-es
évre. Tel.: 0907 235 125.
• Bárányok élve vagy ketté-
hasítva és választott malacok
eladók. Tel.: 0908 598 493.
• Eladó 4-éves csikó, papí-
rokkal. Tel.: 0915 771 107.
• Eladó kiskerekű utánfutó,
2 darab. Tel.: 0907 305 104.
• Kiadó berendezett, felújí-
tott 2-szobás lakás. Tel.: 0905
943 601.
• Vállalkozásunkhoz szorgal-
mas, céltudatos partnereket
keresünk. Tel.: 0905 478 273.
• Predám 2-izbový byt v KN.
Tel.: 0918 352 708.
• Výrub stromov aj v sťa-
žených podmienkach. Faki-
vágás nehezen megközelít-
hető helyeken is. Tel.: 0903
455 997.
• Eladó Zetor 5341, gy.év:
2000, nagyon jó állapotban,
ár: 14.300 €. Tel.: 0903 455
997.
• Eladó Zetor 6911 papírok-
kal - 2.700 €, 600 l-es perme-
tező – 450 €, horal-kocsi – 700
€, fogasok 150 €, 7 méteres ga-
bonacsiga – 250 €. Tel.: 0908
411 584.

• Eladó Ford Fiesta 1.8 die-
sel, gy.év: 99 – 1.250 €, Nissan
Sunny 2.0 diesel, gy.év: 95 –
600 €. Fiat Ducato 2.5 diesel,
platós, gy.év: 96 – 3.800 €. Tel.:
0908 411 584.
• Gyorskölcsön karácsonyra,
diszkréten, személyre szabva.
Hívjon bizalommal, mindent
elintézek. Tel.: 0905 655 829.
• Eladó Gútán 3-szobás csa-
ládi ház beköltözhető állapot-
ban. Tel.: 0905 298 052.
• Eladó Ford Fiesta Elance
98, klíma, riasztó. 88.000 km,
jó állapotban. Tel.: 0908 612
405.
• Eladó jó állapotban lévő sö-
tétkék babahordozó, 20 €. Tel.:
0905 294 627.
• Eladó Fortschritt 1.80 m tár-
csa, ár: 400 €. Tel.: 0905 157
636.
• Eladó Wolksvagen Golf 3,
1.9TD, combi, ár: 1.750 €, jó
állapot. Tel.: 0905 157 636.
• Kiadó lakás Gútán. Tel.:
0905 918 388.
• Eladó 4-fiókos fagyasztó,
szalámiszeletelő, zongora, régi
rádió gyűjt. Tel.: 0908 612 405.
• Lakás-, ház-átalakítást,
mindenféle tetőjavítást válla-
lok. Tel.: 0905 640 957.
• Kiadó felújított 3-szobás
családi ház Ifjúságfalván. Tel.:
0904 911 773.
• Szobafestés, mázolás, par-
kettázás, minőség kedvező
áron. Tel.: 0905 720 296.
• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Ajándékutalvány: aromate-
rápiás testmasszázs – Ekel.
Tel.: 0907 778 001.
• Japán kristálygombát cse-
rélnék Kombuchára. Tel.:
0944 066 561.
• Belvárosi üzlethelyiség ki-
adó. Tel.: 0908 755 567.
• Korlátlan passzív jövede-
lem lehetősége. Érdekel? Hívj!
Tel.: 0903 783 477.
• Eladó Cam sportbabakocsi,
35 €. Tel.: 0907 306 724.
• Eladó megkímélt balda-
chin kisfiúnak + takaró, ván-
kos, huzat, 30 € - Nemesó-
csán. Tel.: 0915 117 406.
• Eladó számítógép, kezdők-
nek 30 €. Tel.: 0949 230 287.
• Eladó 270 l-es hűtő, fikusz-
pálma. Tel.: 0907 683 020.
• Eladó 4-szobás átépített la-
kás a Gazda utcán. Tel.: 0905
230 373.
• Eladó szoba-konyhás lakás
Komáromban. Tel.: 0905 230
373.
• Eladó 2-hónapos üsző-
borjú. Tel.: 0908 567 830.
• Eladó 1 gyermek után
ezüst-zöld 3-kombinációs ba-
bakocsi, 40 €. Tel.: 0905 928
930.
• Favágást, tűzifa összevágá-
sát vállalom. Tel.: 0905 241
254.

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván 
a Budovateľská utcai Bala üzlet minden

kedves dolgozójának. 

Hűséges vásárlójuk: Jucika

Boldog szülinapot 
kívánnak: 

szülei 
és nagyszülei.

„Születésed napján azt kívánjuk Tenéked,
Teljesüljön minden vágyad, minden 
reménységed.”

December 17-én ünnepelte 
3. születésnapját

Pintér Fannika 
Bátorkeszin.
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Labdarúgás

Ökölvívás

Berekszász Város Nagydíja
Régiónkat a madari és naszvadi birkózók képviselték a Be-

rekszászon már hagyományosan megrendezett nagyszabású
nemzetközi birkózóversenyen, a Város Nagydíjáért. A kétnapos
versenyen több mint 400 tehetséges birkózónak adódott al-
kalma megmutatni tudását. Ahogy Kohút Milán, a madariak ve-
zetőedzője lapunknak elmondta, ebben az erős mezőnyben,
még a hatodik helyért is meg kellett keményen küzdeni, de
azért sikerült ezeknél valamivel szebb eredményeket is elérni.
Ebből is látszik, hogy régiónk egyes településein, igencsak nagy
hangsúlyt fektetnek a tehetséges birkózópalánták nevelésére.  

Régiónk versenyzőinek eredményei: 
28 kg: 5. Tóth Dávid (Madar)
32 kg: 6. Kajtár Sándor (Madar)
38 kg: 2. Kovács Nikolasz (Madar)
42 kg: 4. Gál Bence (Naszvad)
46 kg: 6. Takács Máté (Naszvad)
85 kg: 2. Érsek Róbert (Naszvad) 

A bajnokság 4. fordulója után is jobb gól-
arányának köszönhetően vezet a Nova Roll,
de a jelenleg hetedik helyen álló Anaplast
Team sem veszített ezidáig mérkőzést. To-
vábbra is kellemes meglepetés a „fiatalok“
csapatának szereplése, bár az egyetemisták
is nagy lépést tettek előre a tavalyi idényhez
képet. Továbbra is várjuk a két sereghajtó
első pontszerzését, bár minden tiszteletünk
az autós fiúké, akik becsülettel állják a „po-
fonokat“. Csak türelem, az ő idejük is eljön.  

A 4. forduló eredményei:
Oxigén – Anaplast Team 3:3 (1:2), Koncz 2,

Nagy József – Kovács, Lucza, Szabó, 
Barracuda – Cars Team 22:2 (12:1), Hajko 5,

Králik 4, Hronec, Pivoda és Csonka 3-3, Janík
és Soldan 2-2 – Keseg, Magala 

ŠKP – Shiva 4:5 (3:2), Blaškovič 2, Pásztor F.,
Lipták – Csoma 2, Balázs, Cúth-Lami, Unter-
mayer I.

Nova Roll – Králik TV 8:2 (6:1), Paulík és
Hübsch 2-2, Mészáros, Bottyán, Kürthy L., Or-
šolík – Bakura, Riszdorfer P.   

Selye University – Slovakent 7:3 (2:1), Boros
és Kunyik 2-2, Kanyicska, Ravasz, Fűri – Zsidek
M. 2, Kóša

Bauring City – Young Boys 5:4 (1:2), Gon-
záles, Markovics, Szórád  R., Zilizi, Martonoši
Št. - Tokár 2, Ondič, Sedlár 

A tabella állása:
1. Nova Roll 4 4 0 0 43:7 12
2. Bauring City 4 4 0 0 29:8 12
3. Barracuda 4 3 0 1 37:15 9
4. Oxigén 4 2 1 1 25:10 7
5. Young Boys 4 2 1 1 17:13 7
6. Selye University 4 2 0 2 28:18 6
7. Anaplast Team 4 1 3 0 19:16 6
8. Slovakent 4 1 1 2 18:20 4
9. Shiva 4 1 0 3 12:20 3

10. ŠKP 4 0 2 2 18:23 2
11. Králik TV 4 0 0 4 5:35 0
12. Cars Team 4 0 0 4 4:70 0

A góllövő lista élvonala: 10 – Gonzáles (Ba-
uring City) 9 – Ravasz (Selye University) 8 –
Králik (Barracuda), Koncz (Oxigén) 7 – Pásztor
A. (ŠKP) 6- Soldan (Barracuda), Pásztor F. (Nova
Roll), Gumbér B. (Slovakent). 

A 6. forduló párosítása:
2011. december 27. (kedd):
13 órakor: Barracuda – Králik TV
14 órakor: Anaplast Team – Slovakent 
15 órakor: ŠKP – Bauring City 
16 órakor: Oxigén – Young Boys 
17 órakor: Cars Team – Shiva 
18 órakor_ Selye University – Nova Roll 

A Szlovák Síkvízi Gyorsasági Kajak-Kenu Szö-
vetség az év vége felé közeledve, hagyomá-
nyosan kihirdette a 2011-es év legsikeresebb
kajakosait, kenusait. Az is viszont már ha-
gyomány, hogy ez a gálaműsorral egybekö-
tött ünnepi aktus, nem történhet meg ko-
máromi versenyzők nélkül. Már csak azért
sem, mert Komárom a szlovák kajakozás
egyik fellegvára. Ha nem a leg...

A komáromi versenyzők helyezései a gá-
lán:

Felnőtt kajakosok:
1. Erik Vlček, aki már hetedik alkalommal

vehette át ezt a díjat, jelenleg az ŠKP Bratislava
színeiben versenyez.

2. Gelle Péter, a trencséni színekben ver-
senyző párkányi fiú.

3. Tarr György, szintén az ŠKP Bratislava
színeit képviselő komáromi kajakos.

Junior kajakosok: 1. Demin Viktor, a ko-
máromi klub kiváló junior versenyzője, akiről
még bizonyára sokat fogunk hallani.

Kajakos kollektívák: 
1. Gelle Péter – Erik Vlček páros. 
2. A komáromi K4-es. (Riszdorfer Erik,

Riszdorfer Mihály, Erik Vlček, Tarr
György)

3. Mário Janča (Pőstyén) – Demin Viktor
(Komárom) páros.

Gratulálunk a sportág legjobb sportolói-
nak, és edzőiknek!

A klubelnök beszámolójában el-
mondta, hogy a 2007-ben hivatalába
lépő klubvezetés, szinte a szakadék
széléről húzta vissza az akkor 107 éves
klubot. Nemcsak az örökölt adóssá-
gokat kellett törlesztenie, de a klub
mindennapos igényeit is ki kellett
elégítenie. „Nagyon nehéz volt, de
hála kollégáim és támogatóink hat-
hatós segítségének is, ma egy kon-
szolidált klubot adhatunk át az
újonnan megválasztott vezetőség-

nek” - mondta el többek közt a klub-
elnök.  

Az ülés további részében, amelyet a
klub egyik agilis segítője, Mgr. Majer-
čík Lajos vezetett, néhány változás tör-
tént az alapszabályzatban. Ami a klub-
vezetés létszámának öt személyre való
csökkentését illeti, abban a tagság,
szinte egy emberként egyetértett. A
vita akkor éleződött ki, amikor MUDr.
Ipóth Szilárd alelnök tett javaslatot,
egy újabb változásra az alapszabály-

zatban. Az ugyanis kimondta, hogy
csak azt a klubtagot lehet megválasz-
tani a klubvezetésbe, aki vagy jelen
van a közgyűlésen, vagy pedig, írás-
ban értesíti a közgyűlést azon szán-
dékáról. Az alelnök javaslata az volt,
hogy az alapszabályzatba dolgozzanak
bele egy harmadik feltételt is. Neve-
zetesen azt, hogy a jelöléshez ele-
gendő legyen az elnöknek, illetve al-
elnöknek, szóval benyújtott jelöltetési
szándék is (!?) Az alelnök azzal indo-
kolta javaslatát, hogy Lérant Péter, a
felnőtt csapat nemrég menesztett já-
tékosa és edzője, szóban kérte jelölé-
sét az klubelnöki posztra, de mivel a
közgyűlés idején külföldön tartózko-
dott, őt kérte meg a jelölés beterjesz-
tésére. A vitában több ellenérv is el-
hangzott, amelyek igencsak ellene
szóltak a javaslatnak. Lérant Péter,
ugyanis teljesíthette volna az addigi
két jelölési feltétel egyikét, tehát írás-
ban jelenthette volna be a közgyűlés-
nek ezen szándékát. A közgyűlés vé-

gül úgy döntött, hogy bár „öngólt rúg”
ezzel a határozattal, mégis megadja a
sportszerű lehetőséget Lérant Péter-
nek a megmérettetésre. 

A választásokon 38-an vettek részt,
elnöknek elsöprő többséggel – 31 sza-
vazattal –, ismét Mgr. Nagy Tamást
választották meg, Lérant Péter egyet-
len szavazatot sem kapott. Ez a tény,
remélhetőleg véget vetett a találgatá-
soknak, és végérvényesen lezárja a
klubvezetés és az egykori edző közti
viszálykodást. 

A KFC újonnan megválasztott
klubvezetése: 

Klubelnök: Mgr. Nagy Tamás
Alelnök: MUDr. Ipóth Szilárd
Vezetőségi tagok: Ing. Šimon Pé-

ter, Strasser László, Mgr. Tapolcsányi
Iván

Az ellenőrző bizottság elnökéül újra
JUDr. Vladimír Svitokot, míg tagok-
nak Cséplő Gyulát és id. Nagy Jenőt
választotta meg a közgyűlés. . 

szép hazai zárása az évnek

Szépen búcsúztak a komáromi kosarasok hazai csarnokban
a 2011-es évtől. A Tátra aljából érkező svitiek ugyan próbálták
feltartóztatni a Rón legénységet, de az kiváló védekezéssel, és
főleg remek csapatjátékkal elérte célját. A hazai csapat már az
első perc végén 5:0 arányban vezetett, de a hetedik percben,
már 10:13 volt az állás. A hazai védelem azonban „megrázta ma-
gát”, és egyre nehezebb lett a vendégek dolga. Egy perccel az
első negyed vége előtt, egy 13:0-ás zsinórt követően, a hazai csa-
pat már 23:13 arányban vezetett. A vendégek még egyszer-két-
szer közelíteni tudtak, de a hazai vonat egyre gyorsulni látszott.
Egy újabb 11 pontos zsinórt követően, már 49:35-re alakult az
állás, és a vendégeknek egészen más miatt kezdett fájni a fe-
jük. Nehogy súlyos legyen  a vereségük. Ez a tervük végül
ugyan sikerült, de a hazai csapat előtt mindenképpen kalapot
kell emelni kiváló csapatjátékáért, lelkesedéséért, győzni aka-
rásáért. 

Ezzel a győzelmével, az MBK Rieker mélyebben beágyazta
magát az első négy csapat közé. Jelenleg a harmadik helyen áll
a privigyei csapat mögött, amelynek viszont egy mérkőzéssel
több van a számláján. És éppen a bányászvárosban játssza
utolsó ez évi mérkőzését az MBK Rieker ezen a szerdán. Hazai
csarnokban, 2012. január 7-én láthatjuk a komáromi csapatot,
amikor a listavezető Nyitra csapatát fogadja.

MBK Rieker – Svit 95:86 (25:18, 24:18, 20:21, 26:29) 
Pontszerzők: Bilík 20, Klár 15, Kratochvíl és Szabó 14-14,

Johnson 12, Dubovský 10, Jones 7, Bilič 3 – Polakovič 23, Ro-
berson 22.

Az 56 kg-os súlycsoportban, a hazai Nagy
Krisztián gyorsan bevitt egy telitalálatot
Könnyű Róbert arcára, akit ugyan elöntött a
vér, de az ügyeletes orvos engedélyezte a
mérkőzés folytatását. A győri fiú ennek el-
lenére remekül bunyózott, de Nagy Krisz-
tián győzelméhez így sem fért semmi két-
ség. A mintegy 800 főnyi közönség, először
a Nyéki Georgian – Káté Gyula, hárompon-
tos találkozón csodálkozott el a 64 kg-os
súlycsoportban. A győriek romániai ver-
senyzője több mint egyenrangú ellenfele
volt a már harmadik olimpiájára készülő
Káté Gyulának. Sőt, már abba is kezdett be-
lenyugodni, hogy meglepetésre ugyan, de a
győri fiú kezét emeli majd magasba a ring-
bíró. A pontozóbírók, mégis Káté Gyulát
látták jobbnak(!?) Aztán, a 75 kilogrammos
súlycsoportban sajnos kompenzáltak, mert
Lakatos Márió ugyan nagyon elpáholta el-
lenfelét Tóth Lászlót, az arra illetékes fehér
inges urak és hölgy, döntetlenre hozták a ta-

lálkozót. Ez már a közönségnek is sok volt,
és óriási füttykoncert kísérte ki a szorítóból,
az egyébként rokonszenves győri fiút. Nem
neki szólt ez a fütty, de bizonyára őt is kel-
lemetlenül érintette. 

Mindent összefoglalva, a két csapat szép
estét szerzett az ökölvívás szerelmeseinek a
Komáromi Városi Sportcsarnokban. A foly-
tatás januárban következik, amikor annak
13-ik napján, a bajnokság elődöntőjében, a
Debreceni Thunders csapatával mérkőznek
meg a Cápák hazai szorítóban, amelyet a
Digi sport csatorna egyenes adásban köz-
vetít majd. Ma még nem tudni ugyan,
Győrfi György mester milyen felállítású csa-
patot küld majd a szorítóba, de hogy nagy
mérkőzés lesz, az már ma borítékolható.
Még akkor is, ha hiányozni fognak a ma-
gyar válogatott tagjai, hiszen ők a januárt
Észak-Afrikában töltik edzőtáborozáson.
Másik ágon, a győriek mérkőznek meg a na-
gyon erős Arad csapatával.

Tartalékosan is
magabiztosan

Újult erővel a komáromi lilák 

A BoxingOne Championships 2011, Közép-európai liga „A“ csoportjában lebonyolították
utolsó mérkőzésüket is a Komáromi Cápák. Ellenfelük a Patent Győri Gladiátor csapata
volt, amely a győri találkozó óta lényegesen megerősödve érkezett Komáromba. A hazai
csapat edzője Győrfi György, azonban kénytelen volt néhány súlycsoportban változ-
tatni, hiszen Harcsa Róbert és Darmos József is hiányoztak. És bár így is erős csapatot kül-
dött szorítóba, a tartalékos jelző nem túlzás. 

A győri Könnyű Róbert (pirosban), vérző arccal is becsületesen vé-
gigküzdötte a találkozót Nagy Krisztiánnal Fotó: Drozd Milán 

Futsal

Meglepetések nélkül 

Kajak - Kenu Birkózás

Kosárlabda

Komáromiak az élvonalban 
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Múlt pénteken, a Panoráma szálló helyiségeiben tartotta meg tisztújító
közgyűlését a Komáromi Football Club Polgári Társulás. A közgyűlésre 45
klubtagsággal bíró személy kapott meghívást, akik közül 39-en jelentek
meg. A sikeresnek mondható, de messze nem problémamentes négy évet
Mgr. Nagy Tamás, a KFC elnöke értékelte ki rövid beszámolójában, majd egy
hosszúra nyúlt vitát követően, a tagság újabb négy esztendőre megválasz-
totta a klubvezetést. 

ŠKP Spartak „Sharks” Komárom 
– Patent Győri „Gladiátor” 11:5 

56 kg: Nagy Krisztián – Könnyű Róbert 2:0 
60 kg: Ján Kováč – Rácz Sándor 1:1
64 kg: Káté Gyula – Nyéki Georgian 3:0 (Joker)
69 kg: Klasz Árpád – Zámbó Dániel 2:0 
75 kg: Lakatos Márió – Tóth László 1:1
81 kg: Széll Tamás – Hosszú Ferenc 0:3 (Joker)
91 kg: Kálmán Attila – Zsigmond József 2:0  

A mérkőzést december 23-án, 23 órai kezdettel, újra meg-
nézhetik a szurkolók, a Digi sport csatornán.

Anaplast team



9.00 Afrika gyöngyszeme, 52/21. 9.55 Édes sósvíz Magy.
ism.terj. film 10.05 Déltenger kincse 22/22. 11.00 Agrárpercek
11.30 Napirend előtt 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55
Roma Magazin 13.30 Domovina 14.00 Társbérletben a tárgy-
alakkal 14.30 Budapest természeti értékei 15.00 Angyali érin-
tés IV., 28/15. 15.50 Különleges mentőalakulat I., 48/34. 16.35
MM  17.40 Család csak egy van22/6. 18.30 Maradj talpon! 19.30
Híradó este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Kékfény 21.10
Hacktion 11. 22.05 Az ESTE 22.40 Átok. 11.

9.00 Pipafüst nélkül 9.55 Magyar rock 10.50 Édes sósvíz – werk-
film. Ism.terj. film 11.00 Natura 11.25 Néprajzi értékeink 11.30
Társbérletben a tárgyakkal 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Napló 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Nekem
ne lenne hazám? 16.45 Família Kft. 17.10 Hogy volt!?... 18.00 An-
gyali érintés 18.45 Esti mese 19.10 Különleges mentőalakulat,
48/34. 20.00 Híradó 20.35 McLeod lányai  21.20 Maradj talpon!
22.15 24 – Nyolcadik évad. 16. 23.00 A nyomozónő, 4.

7.30 Híradó 7.40 MacGyver 8.30 Híradó 8.35 Térkép  9.05 Végjá-
ték 11. 10.00 Család-barát 11.00 Élő egyház 11.30 Hazajáró  12.00
Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Hírmondó 14.45 Csellengők
15.15 Klubszoba 16.15 Híres zeneszerzők nyomában  17.15 Kisvá-
ros 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Sport-
csillagok Gálaestje 2011 20.55 Hírek 21.00 Térkép 21.30 Gyökerek

9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Po-
rontyjárat Am. vígjáték 13.15 Eva Luna, 69. 14.15 EZO.TV 15.20
Rex felügyelő Oszt. krimi 16.25 La Pola. 17. 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna, 70 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-rossz-
ban 21.00 NCIS VI., 131. 22.00 NCIS: Los Angeles 23.00 Aktív

8.30 A szerelem rabjai  34. 9.35 Második esély, 74. 10.35 Top Shop
12.25 Asztro-show 13.30 A szív útjai, 92. 14.30 A javulás útja Am.
film 16.15 Az éden titkai, 16. 17.20 Sarokba szorítva 84. 18.30 Hír-
adó  19.15 Fókusz 20.05 Castle I. 6. 21.00 ValóVilág 23.15 Minden,
amit mindig is tudni akartál a Pókerről..., 10. 23.45 Reflektor

STORY TV
12.10 Esperanza, 55–56. 14.10 A szerelem tengere, 13. 15.10 A
szerelem nevében 54. 16.20 A farm, ahol élünk, 201. 17.25 Sze-
lek szárnyán, 24. 18.25 Ed.  6. 19.30 Szerencsekerék 20.30 Mur-
doch nyomozó rejtélyei. 21.35 Sherlock Holmes, 33. 22.35
Katonafeleségek, 48. 23.40 Esti Sztori. Talkshow

13.25 A kristálykő legendája. Am. kalandfilm 15.20 Szfi nx. Am.
kalandfilm 17.35 Pusztító lavina. Ném. katasztrófafilm 19.20 A
kelet zsoldosa. Thai kalandfilm 21.00 Ong Bak: A thai boksz har-
cosa. Thai akciófilm

VIASAT
9.10 A cserecsapat Am. vígjáték 11.30 Segítség, szülő vagyok!
24. 12.30 Lehetetlen küldetés 73. 13.30 Monk 35. 14.30 CSI:
Miami helyszínelők  5. 15.30 Nyomtalanul 105. 16.25 Miami Vice
61–62. 18.25 CSI: Miami helyszínelők  6. 19.20 Jó barátok82–
83. 20.15 Két pasi – meg egy kicsi   21.15 Philadelphia – Az érint-
hetetlen Am. film 23.40 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 15.

10.10 A profik11.10 Viharos szerelem 219. 12.00 Hírek 12.10 Nők
klubja 13.40 A Guldenburgok öröksége. 40 15.15 Vad angyal.
270/76. 16.00 Hírek, sporthírek 16.35 Szakácsok párbaja 17.05
Vetélkedő 17.35 Családi vetélkedő 18.20 Viharos szerelem V.  66.
19.15 Szlovákia ma 19.30 Híradó 20.05 Egy lövéssel több  21.35
Riporterek 22.05 Híradó 22.25 Harmadik típusú emberrablás

MARKÍZA
9.30 Cobra 11 10.20 Inkognitó. Am.-ang. thriller 12.20 Nyomta-
lanul V., 24/13. 13.10 Döglött akták VII. 9. 14.05 Monk 16/6.
14.55 Hírek 15.00 Agymenők IV.  24/21. 15.25 Szomszédok.
16.00 Hírek 16.05 NCIS II., 23/12. 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55
Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.45 Időjárás19.50
Sporthírek 20.00 Kegyenc fegyenc Am. akcióvígjáték 22.25 Éj-
szakai hírek 22.45 A sérthetetlen harcos. Am.-kanad. akciófilm

JOJ
9.10 Panelházi történetek  76. 10.00 Az új házunk 11.00 Hivatáso-
sok V., 8. 12.00 Híradó 13.00 C.S.I: Miami helyszínelők 24–25. 15.00
C.S.I.: New York-i helyszínelők IV., 13–14. 17.00 Híradó 17.30 Mas-
simo Atanasia karácsonya 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.15 Panelházi történetek 21.15 A farmer fe-
leséget keres 22.55 Családi panzió 16/16. 23.40 Kaliforgia  12/4.

5.55 Ma reggel 9.00 Afrika gyöngyszeme, 52/22. 9.50 Minden-
ből egy van 10.45 Alvás és memória Fr. dok.film 11.05 Kékfény
12.01 Híradó, sport 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Srpski ekran
13.30 Unser Bildschirm 14.00 Álmok mai álmodói 14.30 Natura
15.00 Angyali érintés 16. 15.50 Különleges mentőalakulat I.,
48/35. 16.35 MM.  17.40 Család csak egy van  22/7. 18.30 Ma-
radjon talpon! 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.15 Elcse-
rélt lányok  10/2. 21.00 DTK. D. Tóth Krisztashow

10.55 Mesélő cégtáblák 11.25 Elrejtett tájak 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Unokáink is látni fogják 13.20 Szabadlábon a Szi-
getközben 13.45 Szellem a palackból… 14.10 Delta 14.40
HungarIQ 15.50 Magyar kutya. A magyar agár és az erdélyi kopó
15.30 Vándor Magy. útifilm 15.55 Família Kft. 16.20 Hogy volt!?...
Extra 17.15 Angyali érintés 18.00 Hanuka 18.45 Esti mese 19.05
Különleges mentőalakulat 20.00 Híradó sport 20.35 McLeod lá-
nyai 22/5. 21.20 Maradj talpon! 22.15 24  24/17.

9.05 Korea, Kína és Japán kultúrájának története 10.00 Család-
barát 11.00 Roma magazin 11.30 Domovina 12.00 Híradó 12.20
Kívánságkosár 14.15 Napok, évek, századok 14.45 Határtalanul
magyar 15.15 Sportaréna 16.15 Találkozások a taizéi Roger test-
vérrel 17.15 Kisváros  18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver 71. 20.30 Mad Men  52/12.
21.30 Cartouche, a jólelkű útonálló  2/1. 23.15 Dunasport

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.30 Kisvárosi szerelem Am. film 13.15 Eva Luna, 70. (ism.) 14.15
EZO TV 15.20 Rex felügyelő. Krimi 16.25 La Pola, 18. 17.20 Up-
date konyha 17.25 Eva Luna, 71. 18.30 Tények – hírműsor 19.20
Aktív 20.15 Jóban-rosszban 1700–01. 21.00 Mission: Impossible
2. Am. akciófilm 23.30 Propagandav

7.50 Reggeli 8.30 A szerelem rabjai 35. 9.35 Második esély, 75.
10.35 Top Shop 12.25 Asztro-show 13.30 A szív útjai, 93. 14.30
Ara para Am. vígjáték 16.15 Az éden titkai  17. 17.20 19.15 Fó-
kusz 20.05 Castle I. 7. 21.00 ValóVilág – Aréna 22.10 Házon kívül
22.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.15 Reflektor
23.30 Rendezd meg a halálod! Am. akciófilm

STORY TV
12.10 Esperanza. 57–58. 14.10 A szerelem tengere, 14. 15.10 A
szerelem nevében  55. 16.20 A farm, ahol élünk, 202. 17.25 Sze-
lek szárnyán, 25. 18.25 Ed, 7. 19.30 Szerencsekerék 20.30 Poi-
rot novellák – Az álom. Ang. krimi 21.40 Hotel Babylon IV., 8.
22.40 A cukorbáró 4. 23.40 Esti Sztori. Talkshow 

14.00 Leszámolás Torontóban: Az arc. Kanad. krimi 15.45 Hurri-
kánvadászok. Am. akciófilm 17.25 Manitu bocskora. Ném. vígjá-
ték 19.00 Fél lábbal a paradicsomban. Ol. vígjáték 21.00
Államérdek. Am. akciófilm 23.15 44 perc. Am. akciófilm

VIASAT
8.40 Nyomtalanul 105. 9.40 Columbo: Columbo a rendőrakadé-
mián Am. krimi 11.30 Segítség, szülő vagyok!  25. 12.30 Lehe-
tetlen küldetés IV., 74. 13.30 Monk  36. 14.30 CSI: Miami
helyszínelők 6. 15.30 Nyomtalanul  106. 16.25 Miami Vice 62–63.
18.25 CSI: Miami helyszínelők 7. 19.20 Jóbarátok 84. 20.15 Két
pasi – meg egy kicsi IV., 87–88. 21.15 Doktor House27. 22.10 Négy
Esküvő 2. 23.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék I., 16.

9.25 Konyhatitkaim 10.10 A profik  11.05 Viharos szerelem 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 A Guldenburgok öröksége 15.15
Vad angyal 16.00 Hírek16.35 Szakácsok párbaja 17.05 Vetélkedő
17.35 Családi vetélkedő 18.20 Viharos szerelem  19.15 Szlovákia
ma 19.30 Híradó 20.05 Ki mond igazat? 20.50 Luther 2–3.

MARKÍZA
9.50 Cobra 11 10.50 Túlélni a karácsonyt. Am. vígjáték 12.30
Nyomtalanul 14. 13.20 Hírek 13.25 Döglött akták  6. 14.20 Monk
7. 15.15 Agymenők 22. 15.40 Mike és Molly  14. 16.00 Hírek 16.05
NCIS  23/13. 17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Va-
csoracsata 19.00 Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.00
A szultán. 22.00 Éjszakai híradó 22.25 Karácsonyi rémálom

JOJ
10.00 Az új házunk  13. 11.00 Hivatásosok  9. 12.00 Híradó 13.00
Dr. Csont ,13. 15.00 CSI.: New York-i helyszínelők  17.00 Híradó
17.30 Massimo karácsonya 18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihír-
adó 19.30 Híradó 19.59 Időjárás 20.15 Panelházi történetek  78.
21.15 Ártatlanok. 13–14. 23.15 C.S.I.: New York-i helyszínelők  10.

9.00 Afrika gyöngyszeme, 52/23. 9.55 Egy éjszaka a varieté-
ben. Am. burleszkfilm 10.15 DTK 11.10 Elcserélt lányok 12.01 Hír-
adó 12.25 Kárpát Expressz  14.00 Tudástár 2011 14.30
Pusztaszeri Országos Természetfilm-fesztivál filmjei 15.00 An-
gyali érintés  15.50 Különleges mentőalakulat 16.35 MM 17.40
Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Pá-
rizsi helyszínelők. 12. 21.05 On the spot 21.55 Az ESTE 22.30
KorTárs 23.00 Viszlát, elvtársak! dok. film, 6/2.

10.00 Magyar válogatott 10.55 Nemzeti értékeink 11.10 Csillag-
történetek 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Valamikor
lábon mentek Európába Magy. dok.film 13.35 Tanító ösvények:
Csongrád  14.05 Űrhajós pilóták Dok.film 15.30 Szabadlábon a
Szigetközben 15.55 Mindentudás Egyeteme 2.0 16.45 Família
Kft. 18.00 Angyali érintés  17. 18.45 Esti mese 19.10 Különleges
mentőalakulat 20.00 Híradó 20.35 McLeod lányai  21.20 Maradj
talpon! 22.15 24 – Nyolcadik évad. 18. 23.00 A nyomozónő, 6.

9.05 Mad Men 52/12. 10.00 Család-barát 11.00 Unser Bildschirm
11.30 Srpski Ekran 12.15 Kívánságkosár 14.10 Utókor 14.40 He-
uréka! Megtaláltam! 15.15 Önök kérték 16.10 Floyd Spanyolor-
szágban 16.40 Egy kis művészet 16.45 Virágzó Magyarország
17.15 Kisváros. 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Tér-
kép 19.30 MacGyver 20.30 Arisztokraták, 6/4.. 21.30 Cartou-
che, a jólelkű útonálló 2. 23.10 Dunasport 23.15 Anna
Politkovszkaja újságírónő halála. Ang.-fr.-ném.-svájci dok.film

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.30 Winnetou 3. Ném.-ol. kalandfilm 13.15 Eva Luna, 71. ism.
14.15 EZO TV 15.20 Rex felügyelő  16.25 La Pola, 19. 17.20 Up-
date konyha 17.25 Eva Luna, 72. 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15
Jóban-rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Szellemekkel suttogó

7.50 Reggeli 8.30 A szerelem rabjai. 36.  titkot. 9.35 Második
esély, 76. 10.35 Top Shop 12.25 Asztro-show 13.30 A szív útjai
94. 14.30 Ifjabb John Kennedy története Am. film 16.15 Az éden
titkai 18. 17.20 Sarokba szorítva  86. 18.30 Híradó kiadás 19.15
Fókusz 20.05 Castle I. 8. 21.00 ValóVilág  22.30 Gyilkos elmék 4.
23.30 Reflektor 23.45 És eljő a rettegés Am. akciófilm

STORY TV
12.10 Esperanza.  14.10 A szerelem tengere, 15. 15.10 A szere-
lem nevében. 56. 16.20 A farm, ahol élünk, 203. 17.25 Szelek
szárnyán, 26. 18.25 Ed, 8. 19.30 Szerencsekerék 20.30 Két férfi
egy eset, 4. 21.40 A Vatikán ügynöke. Ném. krimi, 3. 22.40 Bor-
der – A határság, 1. 23.45 Esti Sztori 

13.40 Kutyakomédia. Am. vígjáték 15.25 Segédszerkesztőnő
megosztaná. Am. vígjáték 17.15 Mama Jack. Am.–déla-fr. vígjá-
ték 19.15 Haláli hálaadás. Am. vígjáték 21.00 Ezt megint jól ki-
főztük. Am. vígjáték 22.40 Szex, csajok, Ibiza. Ném. vígjáték

VIASAT
8.50 Nyomtalanul 106. 9.45 Gyerekkereskedők Am. filmdráma
11.30 Segítség, szülő vagyok!  26. 12.30 Lehetetlen külde-
tés13.30 Monk  37. 14.30 CSI: Miami helyszínelők  15.30 Nyom-
talanul 16.25 Miami Vice  18.25 CSI: Miami helyszínelők 8. 19.20
Jóbarátok20.15 Két pasi – meg egy kicsi IV., 88–89. 21.15 Barb
Wire Am. akciófilm 23.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 17.

9.55 Állatsereg 10.10 A profik 11.10 Viharos szerelem 244/221.
12.00 Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 A Guldenburgok öröksége,
34–35. 15.15 Vad angyal 78. 16.00 Hírek 16.35 Szakácspárbaj
17.00 Vetélkedő 17.35 Családi vetélkedő 18.20 Viharos szerelem
19.15 Szlovákia ma 19.30 Híradó 20.05 A folyó királynője Am.
kalandfilm 22.00 Luther 4. 22.55 Éjszakai hírek

MARKÍZA
9.50 Cobra 11 10.50 Halálos lavina thriller 12.30 Nyomtalanul
13.20 Hírek 13.25 Döglött akták  14.20 Monk 15.10 Hírek 15.15
Agymenők 24/23. 15.40 Mike és Molly 16.00 Hírek 16.05 NCIS9.
17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sport 20.00 Az év sportolja 21.10 A
szultán. 23.10 Éjszakai hírek 23.30 Pénzvonat Am. akciókrimi

JOJ
10.00 Az új házunk11.00 Hivatásosok V., 10. 12.00 Híradó 13.00
Dr. Csont  13–14. 15.00 C.S.I.: New York-i helyszínelők  17.00 Hír-
adó 17.30 Massimo karácsonya 18.00 Bírósági akták 19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó 20.15 Panelházi történetek VIII., 79. 21.15
Dr. Csont VI., 23/18. 22.15 Dr. Csont 21–22. 23.15 Hawai Five-0

HÉTFő, december 19 Kedd, december 20 Szerda, december 21

TVműsorTVműsor 9.00 Afrika gyöngyszeme 24. 9.55 Jelfák 10.10 Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán! 11.05 Hacktion 12.01 Híradó 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25 Alpok-Duna-Adria 13.55 TED
14.30 Természetfilmesek és egyéb állatfajták 15.00 Angyali érin-
tés  15.50 Különleges mentőalakulat 16.35 MM 17.40 Család csak
egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.15 Szeretettel: Je-
remy Irons 21.00 Appaloosa – A törvényen kívüli város. Am. western

5.55 Ma reggel 9.00 Pipafüst nélkül 10.00 Magyar retro 10.55
Natura 11.20 Musica Historica 11.30 TED 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Arborétumok 13.05 Mesterségem a hangom 13.45 Ba-
rangolások öt kontinensen 14.10 Esély 14.35 Szabadlábon a Szi-
getközben 15.05 Aranymetszés 15.55 Mindentudás Egyeteme
2.0 16.45 Família Kft. 17.10 Hogy volt!?...  18.00 Angyali érintés
18. 19.10 Különleges mentőalakulat  20.00 Híradó 20.35 McLeod
lányai 22/7. 21.25 Maradj talpon! 22.20 24 – VIII. 19.

9.05 Arisztokraták 10.00 Család-barát 11.00 Horvát krónika
11.30 Ecranul Nostru 12.00 Híradó 12.10 Vers 12.20 Kívánság-
kosár 14.20 Egészség + 14.45 Veszélyben 15.10 Munka-Társ
15.40 Lélek Boulevard 16.15 Találkozások a taizéi Roger testvér-
rel, 2/2.. 17.15 Kisváros 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Térkép 19.30 MacGyver 20.30 Angyalbőrben 12.
21.25 Hírek 21.30 Ludas Matyi Magyar film 23.20 Dunasport

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.30 Belevaló papapótló. Am. vígjáték 13.15 Eva Luna, 72. 14.15
EZO TV 15.20 Rex felügyelő. Krimi 16.25 La Pola 17.20 Update
konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-
rosszban 21.00 Made in Hungaria Magy. zenés vígjáték 23.25
Aktív

7.50 Reggeli  8.30 A szerelem rabjai 9.35 Második esély 10.35
Top Shop 12.25 Asztro-show 13.30 A szív útjai, 95. 14.30 Életre
kelt napló  16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva, 87. 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.05 Castle  9. 21.00 ValóVilág 22.10 Dr.
Csont 23.15 Kemény zsaruk

STORY TV
12.10 Esperanza. 61–62. 14.10 A szerelem tengere, 16. 15.10 A
szerelem nevében. 57. 16.20 A farm, ahol élünk. 204. 17.25 Szelek
szárnyán, 27. 18.25 Ed, 9. 19.30 Szerencsekerék 20.30 Csodákra
várva. Kanadai film 22.30 Én és a hercegem. Amerikai vígjáték

13.50 Egy élet ára. Kanad. thriller 15.45 Ipi-apacs. Am.– kanad.
film 17.30 Függő játszma 3.: Halálos túra. Am. kalandfilm 19.20
Lézer misszió. Am. akciófilm 21.00 A préda. Am. akció- film 23.10
Adrenalin. Am. akciófilm

VIASAT
9.40 A romantika hullámhosszán 11.35 Segítség, szülő vagyok!
12.30 Lehetetlen küldetés  13.30 Monk  38. 14.30 CSI: Miami hely-
színelők  8. 15.30 Nyomtalanul  108. 16.25 Miami Vice 18.25 CSI:
Miami helyszínelők  19.20 Jóbarátok  20.15 Két pasi – meg egy
kicsi  21.15 CSI: New York-i helyszínelők 156. 22.10 ÁlomÉpítők 2. 

8.05 Családi vetélkedő 8.45 Vetélkedő 9.20 Ki mond igazat?
10.10 A profi k IV., 13/11. 11.05 Viharos szerelem 12.00 Hírek –
délben 12.10 Nők klubja 13.35 A Guldenburgok öröksége 36–37.
15.15 Vad angyal. 79. 16.00 Hírek, sport 16.35 Szakácspárbaj
17.05 Vetélkedő 17.35 Családi vetélkedő 18.20 Viharos szerelem
69. 19.15 Szlovákia ma 19.30 Híradó 20.05 Szerencsés Pierre
21.50 Gasztronómiai kalauz 22.20 Hírmagazin 22.45 A taxisofőr 

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.45 Vacsoracsata 10.00 Mikulás szabadságon.
Am. film 11.40 Bébiszitter karácsonyra Am. vígjáték 13.20 Hírek
13.25 Döglött akták 12. 14.20 Monk 9. 15.10 Hírek 15.15 Agy-
menők 24. 15.40 Mike és Molly 16. 16.00 Hírek 16.05 NCIS 23/15.
17.00 Híradó 17.30 Reflex 17.55 Híradó 18.00 Vacsoracsata 19.00
Híradó 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.00 A szultán 22.00
Éjszakai híradó 22.20 Az eminens Am. thriller

JOJ
9.10 Panelházi történetek 79. 10.00 Az új házunk 15. 11.00 Hi-
vatásosok., 11. 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 15.00 C.S.I.: New
York-i helyszínelők 17.00 Híradó 17.30 Massimo karácsonya 18.00
Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 19.30 Híradó,
sport 20.15 Panelházi történetek 21.15 Igen, főnök! 22.39 Ani-
mációs film felnőtteknek 23.00 A kígyókirály ébredése 

9.00 Afrika gyöngyszeme. 9.55 Magyarország, szeretlek! 11.10
Útravaló 11.30 Átjáró 12.01 Híradó, sport 12.25 Kárpát Expressz
12.55 Roma kultúra 13.25 Esély 13.55 Kő, papír, olló 14.25 Natura
14.55 Angyali érintés. 19. 15.45 Különleges mentőalakulat.  16.35
MM. 17.40 Család csak egy van. 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sport 20.15 Válogatás a Rádiókabaré jeleneteiből 21.10
Mindenből egy van 22.05 Családom és egyéb emberfajták.

9.00 Pipafüst nélkül 9.55 Magyar bulizene 10.55 Natura 11.20
Néptáncok 11.30 Magiszter 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Expressz
13.00 Mesterségem a hangom 13.45 Tudástár 2011 14.10 Na-
tura 14.35 Szabadlábon Somogyban 15.05 Sírjaik hol dombo-
rulnak... 15.30 Pecatúra 15.55 Mindentudás Egyeteme 16.45
Família Kft. 17.10 Hogy volt!?... 18.05 Angyali érintés 18.45 Esti
mese 19.10 Különleges mentőalakulat 20.00 Híradó 20.35
McLeod lányai 8. 21.20 Maradj talpon! 22.15 24 – VIII évad.

9.05 Angyalbőrben 10.00 Család-barát 11.00 Slovenski utrinki
11.30 Alpok-Duna-Adria 12.20 Kívánságkosár 14.15 Törvény által
védve 14.45 Pannonia 3 keréken 15.10 Lyukasóra 15.40 Szerel-
mes földrajz 16.10 Ízőrzők 16.45 A zene összeköt 17.15 Kisváros.
18.00 Híradó 18.20 Sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Térkép 19.30
MacGyver 20.30 Végjáték 21.15 Hírek 21.30 Lóvátett lovagok
23.05 Sport 23.10 A szabálytalan Simone Weil Fr. dok.film

7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop
11.30 A megbocsájtás útja 13.15 Eva Luna  14.15 EZO TV 15.20
Rex felügyelő 16.25 La Pola. 21. 17.20 Update konyha 17.25 Eva
Luna 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-rosszban 21.00 Az
iskoláját! krimivígjáték 23.00 ALL IN

7.50 Reggeli  8.30 A szerelem rabjai 38. 9.35 Második esély, 78.
10.35 Top Shop 12.25 Asztro-show 13.30 A szív útjai, 96. 14.35
Jégkirálynő a hokipályán. Am. vígjáték 16.15 Az éden titkai, 20.
17.20 Sarokba szorítva 88. 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.05
Castle I.  10. 21.00 ValóVilág 23.20 Reflektor

STORY TV
12.10 Esperanza.  63–64 14.10 A szerelem tengere, 17. 15.10 A
szerelem nevében.  58. 16.20 A farm, ahol élünk, 205. 17.25 Sze-
lek szárnyán, 28. 18.25 Ed, 10. 19.30 Szerencsekerék 20.30 Szü-
letett feleségek 23–24. 22.35 Doktor Addison, 51. 23.30 Esti
sztori. Talkshow 

12.15 Apócák a pácban. Ang. film 14.00 Az agyfürkész totál
kész. Am. vígjáték 15.40 Öregdiák nem véndiák. Am. vígjáték
17.15 Csoda New Yorkban. Am. film 19.25 Fedőneve: Takarító.
Am. akcióvígjáték 21.00 Farkasok birodalma. Fr. film 23.25 A
harag napja. Magy.-ang. akciófilm

VIASAT
9.20 Bomba bébi Am. vígjáték 11.30 Segítség, szülő vagyok! 28.
12.30 Lehetetlen küldetés 77. 13.30 Monk – Flúgos nyomozó
39. 14.30 CSI: Miami helyszínelők  9. 15.30 Nyomtalanul  109.
16.25 Miami Vice 65–66. 18.25 CSI: Miami helyszínelők VII., 10.
19.20 Két pasi – meg egy kicsi 90. 19.50 Vérmes négyes  17-18.
20.45 Mike és Molly.  17. 21.15 Jackie Brown Am. krimi

10.10 A profik IV., 13/12. 11.05 Viharos szerelem 223. 12.00
Hírek 12.10 Nők klubja 13.40 A Guldenburgok öröksége. 15.15
Vad angyal, 270/80. 16.00 Hírek 16.35 Szakácspárbaj 17.05 Ve-
télkedő 17.35 Családi vetélkedő 18.15 Fenomén Junior. 18.45
Szlovákia képekben 19.15 Szlovákia ma 19.30 Híradó 20.05 Ka-
rácsonyi slágerek. Show 21.50 Tandemek Talkshow 22.20 Éj-
szakai hírek 22.40 Naplemente. Ang. tragikomédia

MARKÍZA
8.40 Stuart Little kisegér 2. 10.00 Sheena, a dzsungel királynője
12.00 A világ legnagyobb léhűtője, mesefilm 13.30 Kiskarácsony
mindenáron vígjáték 15.15 Én és a hercegem 3. vígjáték 17.00
Híradó 17.30 Reflex 18.00 Vacsoracsata 19.00 Híradó 19.50
Sport 20.00 Veled szép az élet, vígjáték 22.00 Csúcsformában
3. Am.–ném. vígjáték 23.40 Négy tesó. Am. krimifilm

JOJ
8.10 Bírósági akták 9.10 Panelházi történetek 10.00 Az új há-
zunk  11.00 Hivatásosok 12.00 Híradó 13.00 Dr. Csont 15.00 C.S.I.:
New York-i helyszínelők 17.00 Híradó 17.30 Massimo karácsonya
18.00 Bírósági akták 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.15
Reszkessetek betörők! 2. 22.55 Ítéletnap. Am. akcióthriller

9.00 A karácsonyfa dala Am. anim. film 9.50 Mondák a magyar
történelemből Istvánt királlyá koronázzák 10.05 János vitéz
11.30 Most a Buday! 12.01 Hírek 12.05 A magyar parlament ka-
rácsonya 13.05 Mennyből az angyal koncertfilm 14.30 Milliomos
Mikulás Am. film 16.00 Beethoven filmvígjáték 17.25 Gasztro-
angyal 18.20 Matula kalandpark Magy. gyermekfilm 19.30 Hír-
adó 20.00 Sissi I. Osztr.-ném. film 21.40 A varázsfuvola operafilm

9.50 Hogy volt!?... 12.00 Márai Sándor 12.55 Nekem ne lenne
hazám? 13.10 Karácsonyi napló 13.35 Egy zenész Liszt nyomá-
ban. Am. zenés film 14.30 Anno 15.45 A lator 17.30 Karácsonyi
rock Kanad. rajzfilm 17.55 Mi micsoda18.20 Csendes éj Ang.
rajzfilm 18.45 Esti mese 19.10 Szerelem a Hohenstein- kastély-
ban.  20.00 Híradó, sport 20.30 Il Divo – Live in Barcelona. Ang.
koncertfilm 21.30 Milliomos Mikulás 23.00Karácsonyi vers 23.05
Barát Kristóf koncertje 23.55 Betlehemi királyok 0.00 Éjféli mise

9.55 Angyalhaj 10.10 Postások gyöngye  10.40 Asterix és a vi-
kingek 12.00 Híradó 12.15 A háromkirályok 13.15 Felfedezőúton
a Robinson család 14.10 A karácsonyi jávorszarvas kalandjai 15.35
Tízperces mesék 15.50 80 nap alatt a Föld körül.  18.00 Híradó
18.25 Mese 19.00 Pinokkió   20.50 Egy varázslatos karácsony.
Ang. film 22.20 Ennio Morricone Dal az elrejtezett Istenről 23.15
Mennyből az angyal. 23.30 Isten kezében 0.00 Éjféli szentmise

6.25 TV2-matiné 10.15 Őslények országa 11.40 A kék elefánt
Thai anim. film 13.05 Barbie csodás karácsonya 14.25 Enyves-
kezű Mikulás.  16.05 A kétszáz éves ember. Am. scifi filmdráma.
18.30 Tények  19.00 Shrekből az angyal Am. anim. vígjáték 19.30
Shrek 21.15 Csillagpor. kalandfilm 23.45 Segítség, karácsony! 

7.00 Kölyökklub 10.10 Winx Club III., 14. 10.40 Karácsonyi törté-
net. 12.30 A medvementő Kanad. film 14.20 Ki a Télapó? Am.
vígjáték 16.10 Egy éjszaka a királlyal. Am. film 18.30 Híradó 19.00
Jégkorszak – Állati nagy karácsony Am. anim. film 19.25 Jég-
korszak. Am. anim. film 21.00 ValóVilág – Aréna 21.35 Micsoda
nő!  vígjáték 

STORY TV
7.15 Pókember 8.20 Dallas 12.10 Esperanza14.10 Váratlan uta-
zás 16.20 Büszkeség és balítélet.  1. 17.20 Szelek szárnyán – ka-
rácsonyi történet. Kanad. film 19.30 Szerencsekerék 20.30
André Rieu: Live in Vienna. Ném. koncertfilm 23.15 A másik Bo-
leyn lány. Ang. filmdráma

12.25 Michael. Am. vígjáték 14.25 A bájkeverő. Am.– ném. víg-
játék 16.10 Kincs, ami nincs. Ol. akcióvígjáték 18.15 True Lies –
Két tűz között. Am. akciófilm 21.00 Halálos fegyver. Am. akció-
vígjáték 23.10 Fűrész. Am. horror

VIASAT
9.15 Halottnak a csók 4. 10.05 Álomgyári feleség5. 10.55 Tartsd
a szád és énekelj! 12.50 Egy kapcsolat szabályai IV., 36. 13.15
Anya és a Télapó Am.–ném. vígjáték 14.55 A Grincs. Am. vígjá-
ték 16.55 Dave. Am. filmdráma 19.00 Holdhercegnő   21.00 Én
és a hercegem 2. 23.00 Anya és Télapó 

8.50 Tappancsok karácsonya Am. film 10.35 Legendés karácso-
nyi slágerek 12.20 Biblia: Jézus 2/1. 13.50 A mosoly mint aján-
dék Jótékonysági koncert 15.05 Tappancsok karácsonya. Am.
film  16.35 Karácsonyi ostya Tévéfilm 17.40 Kubo. tévéjáték
19.00 Hírek 19.15 A királyi varázslat Cseh mese 20.55 Karácso-
nyi ajándék. Am. film 22.20 Bukott angyal  0.00 Éjféli szentmise

MARKÍZA
9.10 Kellemes ünnepeket, Mr. Bean! 9.35 Shrekből az angyal. Am.
anim. film 10.00 Rigócsőr király Szlov.-ném. film 11.40 Kung Fu
Panda karácsonya 12.05 Elátkozott Ella 13.40 A Madagaszkár-
pingvinek és a karácsonyi küldetés 13.50 Szomszédok 14.30 Volt
egyszer egy király. 16.05 Híradó 16.10 A gőgös hercegnő 17.35
Hírek 17.40 Holle anyó. 19.30 Három dió Hamupipőkének 21.10
Teljesítjük legtitkosabb álmát 23.00 Az utolsó vakáció  1.

JOJ
8.20 Karácsony a Panelházban 9.10 Hogyan fogjunk gazdag fe-
leséget?  10.50 Švejk 12.45 Reszkessetek betörők 2. Am. vígjá-
ték 14.55 Az oroszlánkirály  16.30 Hercegnő Kanad. film 18.00
A vadon. Anim. film 19.50 Jégkorszak: Állati nagy karácsony Am.
anim. vígjáték 20.15 Karácsony a Panelházban 21.00 Reszkesse-
tek betörők! 4.  22.40 Gorilla bácsi. 

csütörtök, december 22 Péntek, december 2� Szombat, december 2�

John végre elég pénzt gyűjt
össze ahhoz, hogy változtas-
son az életén. Van egy gyö-
nyörű, esküvőre váró meny-
asszonya, és ő leendő apósa
cégének második embere.

december 19 - január 1

Hősünk, Tristan Thorn el akarja
nyerni a gyönyörűséges Victoria szí-
vét. Ezért útra kel egy varázslatos,
mitikus világba, mert megígérte
választottjának, hogy elhozza neki
a hullócsillagot, mely a bűvös bi-
rodalomban ért földet.Életre kelt napló • 14. 30 • Rtl Klub

Csillagpor • 21.15  • Tv2

Jamie szeretne a középiskola
menői közé tartozni. Ideje nagy
részét álmodozással és napló-
írással tölti. Képzeletbeli altere-
gója, Gwen a naplóban mindent
elér: népszerűséget és sikert.

Az iskoláját! • 21.00 • Tv2



10.15 Mondák a magyar történelemből Zotmund 10.30 Csillag-
szemű Gála 11.00 Karácsonyi református istentisztelet 12.00
Kapcsoljuk Rómát! Élő közvetítés a Szent Péter térről 12.35 Hí-
rek 12.40 Mondák a magyar történelemből Vértes 12.55 Menny-
ből az angyal – Kormorán és vendégei 14.30 Szegény gazdagok
Magy. film 16.00 Rex, a kölyökfelügyelő. 17.35 A Szövetség – Ka-
rácsonyi különkiadás 18.35 SzerencseVasárnap – ünnepi külön-
kiadás 19.30 Hírek 20.00 Sissi II. 21.45 Égi madár Magy. film
23.00 Biblia: Jézus. Ol.- ném. tévéfilm, 2/1.

10.15 Útmutató 10.40 Evangélikus templomok 11.00 Karácsonyi re-
formátus istentisztelet 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.35 A varázs-
fuvola 14.50 Beethoven vígjáték 16.10 Sissi I.  17.50 Natura 18.20
Mi micsoda18.45 Esti mese 19.05 Szerelem a Hohenstein- kas-
télyban, 13. 20.00 Híradó 20.25 Giuseppe Moscati – A szeretet gyó-
gyít. Ol. film, 2/1. 22.10 Átok. 22.35 Szegény gazdagok Magy. film

9.00 Szent Miklós – A fiú, akiből a Mikulás lett.  9.30 Élő egyház
9.55 Univerzum 10.45 Tízperces mesék.  11.00 Világ-Nézet 12.00
Urbi et Orbi 12.35 Híradó 12.50 Élő népzene 13.20 Hazajáró
13.50 Rosszcsont kalandjai 14.45 Csellengők 15.20 Utókor 15.50
Múltidéző 16.25 Kölcsönkért kastély 18.00 Híradó 18.20 Sport
18.30 A hóember, Az ugróverseny Dán mese 19.00 Önök kérték
20.00 Mága Show 21.35 Klubszoba 22.35 Jane Eyre Angol film

10.35 Őslények országa 12.05 A 3 nindzsa viszszarúg.  13.50 Bar-
bie mesés karácsonya.  15.10 Apát kérek karácsonyra. Am. film
16.50 A pót télapó Am. vígjáték 18.30 Tények  19.00 Madagasz-
Karácsony. Am. anim. vígjáték 19.30 Shrek 2. Am. anim. vígjáték
21.15 Mr. Magorium meseboltja  23.10 Amerika kedvencei

7.00 Kölyökklub. 10.20 Micimackó és a Zelefánt 11.25 Huncut ka-
rácsonyAm.–ang. vígjáték 13.05 Arthur és a villangók. Fr. ka-
landfilm 14.50 Egy jávorszarvas kalandjai. Ném. film 16.35 Télapu
2. Am. vígjáték. 18.30 Híradó 19.00 Harry Potter és a Főnix
Rendje  21.25 Valóvilág 22.00 Ház a tónál 23.45 Férjhez mész,
mert azt mondtam! Am. vígjáték

STORY TV
8.20 Dallas 12.10 Esperanza 14.10 Váratlan utazás 16.20 Büsz-
keség és balítélet. 17.20 Boldog karácsonyt, Hetti néni! 19.30 Sze-
rencsekerék 20.10 Copperfield Dávid. 2/2. 22.10 A vádló. Kanad.
film 0.00 Lakoma éjfélkor. Ang. film

12.45 Tengerre, tata! Am. vígjáték 14.45 Ikrek. Am. vígjáték
16.50 ...és megint dühbe jövünk. Ol. vígjáték 19.05 Kémek, mint
mi. Am. vígjáték 21.00 Terminátor 2.  Akciófilm 23.45 A texasil
áncfűrészes mészárlás: A kezdet. Am. thriller

VIASAT
9.35 Szex és New York light 10.45 EgészségŐr 11.15 Autósm-
agazin 11.45 A nagy házalakítás 13.25 Mi a manó Am. vígjáték
15.15 Négy Esküvő 2. 16.15 ÁlomÉpítők 2. 17.15 Babe. vígjáték
19.00 Oltári vőlegény Am. vígjáték 21.00 Szerelem a végzeten.
Am. vígjáték 22.50 Tapló Télapó. Am.-ném. vígjáték

9.10 Boldog karácsonyt, papa!  10.55 Holle anyó 11.55 Urbi et
Orbi. A pápa karácsonyi áldása és üzenete. 12.35 Biblia: Jézus
2/2. 14.25 Agatha Christie: Hercule Poirot karácsony Ang. krimi
16.15 Solymász Tamás Szlov. film 17.55 Kutya karácsonyra Osztr.
vígjáték 19.30 Híradó 20.05 A Fontana nővérek szalonja. Ol.
életrajzi film, 2/1–2. 23.40 Karácsonyi kórus Kanad. filmdráma

MARKÍZA
8.00 Irány a nagyi! 9.30 A Madagaszkárpingvinek és a karácso-
nyi küldetés. 9.40 A malom hercegnője. 11.35 Vratko és a manó
13.00 Madagasz- Karácsony. Am. anim. film 13.25 A császár
pékje – A pék császára 15.50 Az ördöggel nem viccelünk. Me-
sefilm 17.35 Az aranycsillagos hercegnő.  19.00 Híradó 20.00 As-
terix az Olimpián 22.20 Pacho, a betyár Szlov. vígjáték

JOJ
8.25 Huncut karácsony 10.00 Kisanyám – avagy mostantólmin-
den más 12.15 Garfield 2.  14.00 Lebilincselő karácsony. vígjáték
15.35 Pandakaland Kínai film 17.15 Shrek. 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó, sport 20.00 A hercegnő és a béka. Am. anim. víg-
játék 22.00 Wild Child.  vígjáték 23.55 Lavina. Am. film

6.55 Ma reggel 8.55  Holle anyó 10.00 Fekete Villám Am. ka-
landfilm 12.01 Híradó délben 12.05 Mondák a magyar történe-
lemből 12.15 Mendika. A Ghymes együttes karácsonyi koncertje
13.30 Mici néni két élete. Magy. filmvígjáték 14.55 Az igazi Té-
lapó Fr. film 16.35 Kaliforniai karácsony. Am. film 18.05 Csingi-
ling. Am. anim. film 19.30 Híradó  20.00 Időjárás-jelentés 20.05
Sissi III.  21.50 Utolsó rapszódia Liszt Ferenc életének utolsó nap-
jai Játékfilm 23.05 Biblia – Jézus.  2/2.

8.55 Rex, a kölyökfelügyelő.10.30 Natura 10.55 Társbérletben a
tárgyakkal 11.20 Jelfák 11.30 Most a uday! 12.01 Hírek 12.05
Honfoglalás – werkfilm 12.30 Mariazell és Magyarország vallási
kapcsolatai 12.55 Biblia: Jézus.  2/1. 14.20 A gyűrűk ura Am.
rajzfilm 16.30 Sissi II. 18.10 Família Kft. 18.35 Esti mese 19.00
Mrs. Bradley titokzatos esetei 4/1. 20.00 Híradó 20.30 Giuseppe
Moscati – A szeretet gyógyít. 22.10 Aviátor. Am. filmdráma

10.00 Család-barát 10.50 Egészség + 11.20 Sebaj Tóbiás 11.30
Ferenc, Assisil ovagja. Ism.terj. film 12.00 Híradó 12.20 Kíván-
ságkosár 14.15 Csendes éj – a béke üzenete. Osztr. dok.film 15.00
Egy gyermek, akit Jézusnak hívnak 2/1. 16.40 Karácsony ünnepe
Böjte Csaba atyával 17.15 Kisváros. 18.00 Híradó 18.30 Cranford.
19.30 MacGyver 20.30 A férfi a legjobb orvosság, 24/12. 21.15
Hírek 21.30 Fiú a Marsról Am. film 23.20 Sportaréna

10.00 Hercules és Xena: Harc a Titánokkal  11.20 Őslények or-
szága 12.35 Furcsa hétköznapok 13.05 Babe. 15.05 A Mikulás
karácsonya.  16.35 Kelekótya karácsony. 18.30 Tények – hírmű-
sor 19.05 Harmadik Shrek 20.55 Végre karácsony!  22.55 Hepi-
endek. Am. film

7.00 Kölyökklub 10.40 Trendmánia 11.05 Havazin 11.35 A szál-
loda kedvence.  13.10 Asterix Amerikában. Fr. anim. film 14.35
Reszkessetek, repülők! Am. film 16.10 Apád-anyád idejöjjön! Am.
vígjáték 18.30 Híradó  18.55 Neveletlen hercegnő. 21.00 Való-
Világ21.30 Hull a pelyhes. 23.00 Egy nejnél jobb a kettő. Ol. víg-
játék

STORY TV
12.10 Esperanza 14.10 A szerelem tengere 15.10 A szerelem ne-
vében. 16.20 A farm, ahol élünk, 206. 17.25 Szelek szárnyán,
18.25 Ed. 11. 19.30 Szerencsekerék 20.30 Jakupcsek... mert ér-
dekel 21.00 Az öreg ház titka. Kanadai film 23.15 Cartouche.
Francia-olasz kalandfilm 

16.40 Nyomás utána! Ol. vígjáték 18.50 Az istenek a fejükre
estek. Am. vígjáték 21.00 Tökéletes katona. Am. film 23.00 Swe-
eney Todd – A Fleet Street démoni borbélya. Am.–ang. thriller

VIASAT
9.40 Behálózva Am. vígjáték 11.30 A nagy házalakítás 12.20
Heston lakomái I. 13.15 Dave. Am. filmdráma 15.10 Karácsonyi
apuka Ném. film 16.55 Babe. Ausztrál–am. vígjáték 18.35 Babe
2  20.15 Két pasi – meg egy kicsi  21.15 Igazából szerelem Am.
filmvígjáték 23.40 Karácsony Connecticutban. Am. vígjáték

8.50 Kutya karácsonyra 10.20 Hófehérke Német film 11.25 A
Fontana nővérek szalonja. Ol. film, 1. 13.10 Üvegre festve Szlo-
vák film 15.00 Angyallal nyaraltam. Cseh vígjáték 16.15 Orest, a
varázslóivadék.  17.55 Két kutya karácsonyra.  19.30 Híradó
20.05 Hana Zagorová karácsonyi koncertje 21.00Ollé, rántás.
Szlovák vígjáték 22.30 Megbánás nélkül Am. dráma

MARKÍZA
9.10 Hercegnő a malomból. Cseh mesefilm 11.10 Pacho, a be-
tyár Szlov. film 12.45 A sóherceg Ném.–szlov. film 14.20 Fiacs-
kám, én készültem Cseh vígjáték 15.55 Hírek 16.00 Lány
seprűnyélen Cseh játékfilm 17.25 Hírek 17.30 Fagyapó. Orosz
mesefilm 19.00 Híradó 19.45 Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek
20.00 Kung Fu panda Am. komédia 21.40 Shrek 2. Am. rajzfilm-
komédia 23.20 Szüzet szüntess Am. rom. vígj.

JOJ
9.40 Bor, mámor, Provence. Am. filmdráma 11.50 Megmentett
karácsony. Am.–kanad. családi film 13.25 Wild Child. Am. rom.
vígjáték 15.15 Jég veled. Am. vígjáték 17.00 Reszkessetek, be-
törők 3. Am. vígjáték 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport
19.55 Időjárás-jelentés 20.00 Panelházi történetek VIII. Szlov.
sor., 82. 20.50 Hitman – A bérgyilkos. Francia–am. akciófilm
22.40 Húgom, nem húgom. Am. romant. vígjáték

9.00 Bigyó felügyelő karácsonyi mentőakciója. 9.25 Mondák a
magyar történelemből 9.40 Mindenből egy van 10.35 OTP Bank
Lovas Világkupa Összefoglaló 12.01 Híradó 12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Nehéz kesztyűk Magy. film 14.35 Angyali érintés 20.
15.20 Mondák a magyar történelemből Jankula 15.35 DTK Extra
Videonapló 16.30 Sport 2011 17.25 Honfoglalás Rockopera
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.10 Elcserélt lányok, 3.
21.00 Igazából szerelem

9.00 Giotto és Assisi Szent Ferenc 10.00 Magyar pop 10.55
Nemzeti értékeink 11.05 Magyar kutya 11.30 Szabadlábon So-
mogyban 12.01 Hírek 12.25 Kárpát Expressz 12.58 Biblia –
Jézus. 2/2. 14.25 Csingiling. Rajzfilm 15.40 Sissi III. 17.25 Família
Kft. 17.50 Angyali érintés  18.35 Esti mese 19.00 Mrs. Bradley ti-
tokzatos esetei  20.00 Híradó, sporthírek 20.35 Mici néni két
élete Magy. filmvígjáték 22.00 24 – Nyolcadik évad, 24/21.
22.45 Ami örökre megmarad.  4/1.

8.25 Csodakutyák 2.  9.45 Tízperces mesék. A háromkirályok
10.00 Család-barát 10.50 Sebaj Tóbiás 11.05 Piros sapkás ko-
boldok 11.30 Kalkuttai Teréz anya élete 12.00 Híradó 12.20 Kí-
vánságkosár 14.15 Univerzum 15.20 Egy gyermek, akit Jézusnak
hívnak 2/2. 16.50 Tízperces mesék  17.00 Tízperces mesék
Összhang 17.15 Kisváros. 18.00 Híradó 18.20 Sport 18.30 Cran-
ford 19.30 MacGyver, 76. 20.30 Mad Men21.30 Afrikai szeretők

9.30 Breki világot lát Am. anim. film 10.50 Őslények országa
12.20 Furcsa hétköznapok 12.50 Szórd a pénzt és fuss! Am. víg-
játék 14.40 Matilda, a kiskorú boszorkány.  16.30 Sky kid Am.
film 18.30 Tények 19.05 Kung Fu panda.  Am. anim. film 19.35
Mézengúz. 21.10 Mission: Impossible 3. 23.40 Propaganda

9.35 Békavári uraság  Ang. kalandfilm 11.25 A dzsungel könyve
2.  12.55 Barátság minden áron 14.30 Az agyoncsapat  16.20
Bűnvadászok Ol. akcióvígjáték  18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30
Fedőneve: Takarító Am. akcióvígjáték 21.05 ValóVilág22.00 Bu-
liszerviz 2. 23.40 Az orosz kapcsolat

STORY TV
12.10 Esperanza 14.10 A szerelem tengere, 19. 15.10 A szere-
lem nevében.  60. 16.20 A farm, ahol élünk, 207. 17.25 Szelek
szárnyán, 30. 18.25 Ed, 12. 19.30 Észak és Dél. Ang. filmdráma,
4/1. 20.30 Poirot novellák 21.40 Dzsungeldokik.  1. 22.40 A cu-
korbáró 5. 23.40 Esti Sztori

14.10 Sajttársak. Am. vígjáték 15.40 Az istenek a fejükre estek.
Am.–dél-afr. vígjáték 17.45 Gyilkos fullánk. Kanad. katasztrófa-
film 19.20 Gyilkos cápa vs. óriáspolip. Am. kalandfilm 21.00 Tiszta
vér. Am. krimi 22.40 Mint a tűz. Am. akciófilm

VIASAT
9.20 Monk  40–41. 11.00 Babe 2  12.40 Heston lakomái  13.40
Igazából szerelem Ang. vígjáték 16.00 Római vakáció Am. vígjá-
ték 18.10 Sabrina  vígjáték 20.15 Két pasi – meg egy kicsi IV.,
92–93. 21.15 Édes november  filmdráma 23.25 Tapló Télapó. 

8.40 Két kutya karácsonyra. Osztr. film 10.15  A libapásztorlány
11.20 A Fontana nővérek szalonja.  2/2. 13.15 Nagypapát kérek
karácsonyra Am. vígjáték 14.40 Pávatoll. Mesefilm 16.20 Hit és
remény Am. western 17.45 Időjárás 17.50 Kolumbusz Kristóf
4/1. 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 A király kalóza6/1–2. 22.00
A hó hatalma  akcióthriller

MARKÍZA
8.00 Kung Fu panda Am. vígjátékfilm 9.20 Vacsoracsata Boldog
karácsonyt! 10.05 Diszkótörténet Csehszl. vígjáték 11.35 Sár-
kányszív Am. akciófilm 13.15 Karácsonymentő kutya. Am. vígjá-
ték 14.40 Feketeszakáll. Am. romantikus kalandfilm 17.30 Híradó
17.35 Hogyan húzzuk ki a bálna zápfogát? Csehszl. vígjáték
19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 A szultán. Török sor. 21.50
Medvebocs Cseh vígjáték 23.50 Mint a kámfor Am. krimi

JOJ
9.40 A tökéletes titkárnő. Am. krimi 11.30 Reszkessetek, betö-
rők 3. Am. vígjáték 13.25 A smaragd románca. Mexikói–am. ka-
landfilm 15.25 Húgom, nem húgom. Am. romant. vígjáték 17.15
A nagy mágusok kulisszatitkai. Am. sor., 13/1–2. 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó, sport 19.59 Időjárás-jelentés 20.00 Panel-
házi történetek VIII. Szlov. sor., 83. 21.00 Ártatlanok Tévésor.,
15. 22.00 A tiltott királyság Am. akciófilm

Vasárnap, december 25 Hétfő, december 2� Kedd, december 2�

9.00 A 12 ajándék Ausztrál rajzfilm 9.25 Mondák a magyar tör-
ténelemből Kemény Simon 9.40 Elcserélt lányok 10.25 David.
Am. film 12.01 Híradó, sportk 12.25 Kárpát Expressz 12.55 Mit
csinált feleséged 3-tól 5-ig? 14.20 Angyali érintés. 15.10 Mondák
a magyar történelemből 15.25 Gasztroangyal 16.25 Flash, 1.
16.55 Sport 2011 – Kajakkenu vb, Szeged 17.45 Kutyába se
veszlek.  filmvígjáték 19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek 20.10
Hóbarát. 21.55 Ki/be. Magyar film 23.30 A tánc legendája.

9.00 Őszentsége a XIV. Dalail áma élettörténete 10.00 Arboré-
tumok, gyűjteményes kertek 10.05 Magyar válogatott 11.00
Szabadlábon Somogyban 11.30 TED 12.01 Híradó 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 Mindentudás Egyeteme 2.0 13.45 Magyar elsők.
14.00 Tükreim.  2/1. 15.50 Nehéz kesztyűk Magy. film 17.25 Fa-
mília Kft.  17.50 Angyali érintés 21 18.35 Esti mese 19.00 Mrs.
Bradley titokzatos esetei, 4/3. 20.00 Híradó 20.35 Tim. Ausztrál–
am. film 22.25 24 – VIII évad.  22. 23.10 Ami örökre megmarad. 

8.25 A kéményseprőinas és a cukrász lánya. Cseh tévéfilm 9.30
Afrika gyöngyszeme. 10.00 Család-barát 10.50 Sebaj Tóbiás
11.00 Piros sapkás koboldok11.25 Szent Bernadette 12.00 Hír-
adó 12.20 Kívánságkosár 14.15 Arcélek 14.40 Talpalatnyi zöld
15.05 Ablak a természetre.  15.20 Švejk, a derék katona. 1. 17.15
Kisváros. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Cranford 19.30
MacGyver 20.30 Arisztokraták21.30 Az elszánt diplomata  

9.35 Az elveszett tekercs nyomában 10.40 Őslények országa
12.05 Furcsa hétköznapok 12.35 Blues Brothers – A blues test-
vérek Am. akcióvígjáték 14.45 A Sherwoodi erdő titka. Am.–
kanad. kalandfilm 16.45 Cápasrác és Lávalány kalandja Am.
kalandfilm 18.30 Tények 19.05 Pata-csata. Am. film 21.05 A
skorpiókirály Am.–ném. film 22.55 Hiába futsz Am. akciófilm

9.15 Asztro-showl 10.25 Mary Poppins Am. vígjáték 12.55 Ütős
játék Am. film 15.05 Álom.net. Magy. vígjáték. 17.00 Drágám,
add az életed! Am. film 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.25 Nincs
kettő négy nélkül. Ol. vígjáték 21.15 ValóVilág  22.20 ValóVilág
23.00 Gyilkosság a bázison. 

STORY TV
14.10 A szerelem tengere, 20. 15.10 A szerelem nevében. Mex.
sor., 61. 16.20 A farm, ahol élünk, 208. 17.25 Szelek szárnyán, 31.
18.25 Ed, 13. 19.30 Észak és Dél. Ang. filmdráma, 4/2. 20.30
Két férfi egy eset, 5. 21.40 A Vatikán ügynöke. Ném. krimi, 4.
22.40 Border – A határság, 2. 23.45 Esti Sztori. Talkshow 

13.35 Beugratás. Am. vígjáték 15.40 A halál hullámhoszszán.
Kanad. thriller 17.25 Szerelmi bájital. Am. vígjáték 19.20 Sár-
kánygyík. Am. sci-fi akciófilm 21.00 Ásó, kapa, vadkaland. Am.
vígjáték 22.45 Tökéletlen idők. Am. vígjáték

VIASAT
10.25 Római vakáció Am. filmvígjáték 12.35 Heston lakomái I.
13.30 Sabrina. Am. filmvígjáték (ism.) 15.35 Kisasszonyok Am.
filmdráma 17.45 Értelem és érzelem. Am.–ang. film 20.15 Két
pasi – meg egy kicsi 21.15 Veszedelmes viszonyok Am.
filmdráma 23.25 Képeslapok a szakadékból Am. vígjáték

10.25 Az aranyhajú leány 11.30 Hit és remény Am. western
13.00 A király kalóza.  14.55 Pokoli szerencse Cseh mesefilm
16.50 Új esély a szerelemre. Am. filmdráma 18.10 Kolumbusz
Kristóf  4/2. 19.30 Híradó, sport 20.05 A király kalóza  22.00
Egy csodálatos elme. Am. dráma

MARKÍZA
9.10 Csak veled.  vígjáték 10.55 Mr. Bean 11.20 Féktelen balfé-
kek vígjáték 12.50 Karácsonymentő kutya. Am. vígjáték 14.25
Salamon király kincse.  kalandfilm 17.20 Híradó 17.25 Hogyan
küldjük apukát javítóintézetbe.  vígjáték 19.00 Híradó 19.45 Idő-
járás 19.50 Sporthírek 20.00 A szultán. 21.50 Az otthon csap-
dájában. Am. krimi 23.30 Túszdráma.  akciófilm

JOJ
9.10 Panelházi történetek 10.00 Revans. Am. filmdráma 12.30
Tűz a víz alá Am. vígjáték 14.15 A tiltott királyság Am. akciófilm
16.15 Egy baleset anatómiája.  akciófilm 18.00 A nagy mágusok
kulisszatitkai A3. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.00
Panelházi történetek  84. 21.00 Ártatlanok 16. 22.00 Ironclad.
Ang.-am. akciófilm

9.00 Rigócsőr király mesefilm 10.05 Kakaókoncert 11.00 Válo-
gatás a Rádiókabaré legsikeresebb jeleneteiből 12.01 Híradó,
12.25 Kárpát Expressz 12.55 Illatos út a semmibe. Magy. film
14.30 Angyali érintés22. 15.15 Mindenből sok van 16.15 Flash,
2. 16.45 Sport 2011  17.45 Kalózok. Magy. film 19.30 Híradó este
20.10 Apák napja. Am. filmvígjáték 21.50 Nyár utca, nem megy
tovább Magy. tévéfilm 23.05 Európai Filmakadémiai díj 2011

9.00 Giotto evangéliuma  10.05 Magyar retro 11.00 Natura
11.30 Szabadlábon Somogyban 12.01 Híradó  12.25 Kárpát Exp-
ressz 12.55 Esély 13.20 Mindentudás Egyeteme 2.0 14.10 Tük-
reim. Ol. film, 2. 16.00 Kutyába se veszlek. Am. filmvígjáték 17.35
Família Kft. 18.00 Angyali érintés 28/22. 19.00 Mrs. Bradley ti-
tokzatos esetei, 4/4. 20.00 Híradó, sport 20.35 Illatos út a sem-
mibe. Magy. film 21.10 24 – Nyolcadik évad.  23. 22.50 Ami
örökre megmarad.  4/3.

8.10 Fiatalok Dél-Afrikában. 8.20 A medvementő Kanad. film
10.00 Család-barát 10.50 Varjúdombi meleghozók 11.00 Piros
sapkás koboldok 11.30 Szimba, az oroszlánkirály 12.00 Híradó
12.20 Kívánságkosár 14.15 Herend, az más Magyar dok.film 15.15
Švejk, a derék katona 2. 16.45 Virágzó Magyarország. Pécs 17.15
Kisváros 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Cranford 5/4.
19.30 MacGyver, 78. 20.30 Angyalbőrben 21.25 Hírek 21.30
Csárdáskirálynő Magy. film 23.20 Enrique és Judita Német
dok.film

6.25 TV2-matiné 9.50 Menekülés Atlantiszról. Am. kalandfilm.
11.20 Beethoven 3. Am. vígjáték 12.55 Furcsa hétköznapok
13.25 Sárkányszív 2. Am. kalandfilm 15.00 A tűzsárkány biro-
dalma. 16.40 9 és 1/2 randi Magy. vígjáték 18.30 Tények  19.05
Rém-rom. Am. anim. vígjáték 21.00 A skorpiókirály 2.  Am.–ném.
film 23.10 Tökéletes célpont Am. akciófilm

7.00 Rajzfilmsorozatok 9.20 Asztro-show 10.30 Rádió. Am. film.
12.30 Enyém a vár Ang. kalandfilm 14.25 Plasztik szerelem Am.
vígjáték 16.25 Kincs, ami nincs Ol. akcióvígjáték 18.30 Híradó –
esti kiadás 19.00 Fókusz 19.30 Dinó. Anim. film 21.00 ValóVilág
21.55 Két túsz között Am. akcióvígjáték

STORY TV
12.10 Esperanza 14.10 A szerelem tengere, 21. 15.10 A szere-
lem nevében 62. 16.20 Értelem és érzelem, 1. 17.25 Szelek szár-
nyán, 32. 18.25 Ed, 14. 19.30 Észak és Dél.  4/3. 20.30 Kóristák.
Fr.-svájci zenés vígjáték 22.15 Az első bevetés. Fr. krimi 23.15
Esti sztori 23.45 Szenvedély. Ausztrál életrajzi film 

13.40 A rivális. Kanad. filmdráma 15.20 Több mint sport. Am.
film 17.45 Fedőneve: Takarító. Am. akcióvígjáték 19.20 Gyilkos
kígyó. Am. sci-fi akciófilm 21.00 Terror a tenger alatt. akciófilm
22.45 Különüs kegyetlenséggel. Am. akciófilm

VIASAT
8.40 Vészhelyzet 264. 9.30 Monk11.10 Kiasszonyok 13.15 Hes-
ton lakomái I. 14.10 Értelem és érzelem. Am.–ang. film16.40 Ka-
zaam, a szellem Am. vígjáték 18.20 Isten nem ver Bobbal. Am.
vígjáték 20.15 Két pasi – meg egy kicsi 21.15 CSI: New York-i
helyszínelők 157. 22.05 Letaszítva Am. thriller

8.45 Charlie és én, filmdráma 10.15  A brémai muzsikusok 11.20
Hit és remény Am. western 12.45 A király kalóza. 13.50 A király
kalóza Fr. sor., 6/4. 14.50 Pokoli szerencse  mesefilm 16.30 Ra-
gály és szerelem. Am. western 18.00 Kolumbusz Kristóf 4/3.
19.30 Híradó 20.05 A király kalóza  6/5–6. 21.50 Báthory – A le-
genda másik arca Szl.-cseh tört. film

MARKÍZA
9.15 Dennis, a komisz karácsonya 10.35 Manitu bocskora.  12.00
Szupersuli.  13.25 Cartouche, a jólelkű útonálló Fr. tört. film
16.55 Hírek 17.00 Szelíd krokodil Cseh film 19.00 Híradó 19.45
Időjárás-jelentés 19.50 Sporthírek 20.00 Szultán 11–12. 22.00
A boldogság nyomában. Am. életr. dráma

JOJ
9.50 A nagy mágusok kulisszatitkai, 3. 10.45 Az istenek a fe-
jükre estek I.  12.45 A Nílus gyöngye 14.45 A sárkány fia Am.
akciófilm 18.00 A nagy mágusok kulisszatitkai, 4. 19.00 Krimi-
híradó 19.30 Híradó 19.55 Híradó, sport 20.00 Panelházi törté-
netek  85. 21.00 Ártatlanok 17. 21.50 Szerelem és jég Am.
filmdráma 23.35 A Nílus gyöngye Am. kalandfilm

9.00 G Öcsi és Nővérke 10.00 Magyar népmesék 10.15 A majmok
kastélya.  11.30 Magyar népmesék 11.40 Útravaló 12.25 Kárpát
Expressz 12.55 HungarIQ 13.25 Özvegy menyaszszonyok.14.40
Angyali érintés23. 15.30 Poén Péntek 16.25 Flash, 3. 16.55
Sport 2011  17.50 Alfonzó szenvedélyei 18.30 Vad Magyaror-
szág 19.30 Híradó  20.10 Van képünk hozzá 21.10 Mindenből egy
van 22.05 Négy szellem 23.00 Családom és egyéb emberfaj-
ták.. 23.25 A hivatal

9.25 Tudástár 2011 9.50 Magyar bulizene 10.45 Néprajzi érté-
keink 10.55 Natura 11.20 Homokzene mesék 11.30 Magiszter
12.01 Híradó  12.25 Kárpát Expressz 12.55 Magyarországi nép-
táncok 13.05 Szabadlábon Zalában 13.30 Valaki 13.55 Sírjaik hol
domborulnak... 14.25 Innováció 14.50 Mindentudás Egyeteme
2.0 15.40 Apák napja. filmvígjáték 17.15 Família Kft. 17.40 An-
gyali érintés 18.30 Esti mese 18.50 Hogy lesz? Csudaszombat
20.00 Híradó este 20.35 Mrs. Bradley titokzatos esetei. 22.10
24 – VIII. 24. 22.50 Mi, ha nem magyar?

8.20 Elátkozott Ella  10.00 Család-barát 10.55 Varjúdombi me-
leghozók 11.05 Piros sapkás koboldok 11.30 Szimba, az orosz-
lánkirály. A jóslat 12.20 Kívánságkosár 14.15 Jávorszarvas a
verandán 15.05 A háromkirályok 16.45 Virágzó Magyarország.
Kisbér 17.15 Kisváros. Tévésor. 18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.30 Cranford 19.30 MacGyver20.30 Végjáték 21.30 Lidérces
órák Am. film 23.05 A malegaoni Superman. 

9.35 Egérmese 4  10.50 Beethoven 4.  12.20 Furcsa hétköznapok
12.50 Fletch. Am. filmvígjáték. 14.40 Szellemirtók Am. film 16.35
Hajrá csajok: A nagy összecsapás Am. vígjáték 18.30 Tények  19.05
Állj, vagy lő a mamám! Amerikai akcióvígjáték 20.55 A szuper
exnőm Am. vígjáték 22.55 Lökött örökösök Am. akcióvígjáték

8.45 Asztro-show 10.00 A gyűrűk kalandja Am. film 11.15 Fiúk
a parton. Am.-ausztrál film. 13.05 Hangya boy Am. anim. film
14.35 Az angyalok is babot esznek. Ol.-fr. akcióvígjáték 16.50
Oscar. Am. vígjáték 18.30 Híradó  19.00 Fókusz 19.30 Elvará-
zsolt kastély Am. vígjáték 21.00 ValóVilág  22.00 Anakonda. Am.
film 23.35 Végzetes bankrablás. Kanad. akciófilm

STORY TV
12.10 Esperanza 77–78 14.10 A szerelem tengere, 22. 15.10 A
szerelem nevében.  63. 16.20 Értelem és érzelem, 2. 17.25 Sze-
lek szárnyán, 33. 18.25 Ed, 15. 19.30 Észak és Dél. Ang.
filmdráma, 4/4. 20.30 Született feleségek22.35 Doktor Addi-
son  52. 23.30 Esti sztori.  

12.05 Kutyakomédia. Am. vígjáték 13.50 Mama Jack.  vígjáték
15.50 Mindent bele, fi úk! Ol. akcióvígjáték 17.35 Perzselő vihar.
19.20 A pokoli sziget rabjai. Am. akciófilm 21.00 Szükségállapot.
Am. akciófilm 23.10 A 23-as szám. Am. filmdráma

VIASAT
10.30 Az év embere filmdráma 12.30 Heston lakomái  13.25 Ka-
zaam, a szellem  15.05 Joe és a vulkán  16.50 Túl az Óperencián
Am. film 19.20 Két pasi – meg egy kicsi 95. 19.50 Vérmes né-
gyes 20.45 Mike és Molly. 18. 21.15 Csak egy kis pánik Am. víg-
játék  23.05 Bombabiztos Am. akcióthriller

9.00 Kutyaütő örökösök  10.35 Hagyjátok a hercegnőt. Szlovák
gyermekmusical 11.40 Ragály és szerelem. Am. western 13.15
A király kalóza  15.00 Ördög tudja. Szlovák-cseh mesefilm 16.45
Baba, bába, szerelem. Am. western 18.10 Időjárás-jelentés 18.15
Kolumbusz Kristóf 19.30 Híradó 20.05 A holttestnek meg kell
halnia. Szlovák filmvígjáték 21.45 Az operaház fantomja. 

MARKÍZA
8.40 Stuart Little kisegér 3.  9.40 Hogyan húzzuk ki a bálna záp-
fogát?  11.00 Milliomos Mikulás 12.30 Kincs a kannibálok szige-
tén 14.10 A tűzsárkány birodalma. 15.35 Hírek 15.40 Csoda
Manhattanben.  17.15 Híradó 17.20 A macskám, a családom és a
fiúk  19.00 Híradó  19.50 Sporthírek 20.00 Az én kis falum 22.00
Poseidon. 23.40 Aranyvirág Átka 

JOJ
10.20 A nagy mágusok kulisszatitkai  4. 11.15 Cápa csali. 12.45
Az istenek a fejükre estek II.  14.40 Szerelem és jég  16.15 Éb-
redő sötétség… 18.00 A nagy mágusok kulisszatitkai  19.00 Kri-
mihíradó 19.30 Híradó 20.05 Taxi 2. 21.45 Queen Sized 23.25
Égető bizonyíték Am. krimi

Szerda, december 2� csütörtök, december 29 Péntek, december �0

Vasárnap Mr. Magorium mese-
boltja a legkülönösebb, legfan-
tasztikusabb és legcsodálatosabb
játékbolt a világon. Mi több, ezen
a varázslatos helyen életre kelnek
a játékok - hiszen maga a bolt is
eleven lényként viselkedik!

Mr. Magorium meseboltja • 21.15  Tv2

Észak-Kenyában meggyilkolják
Tessa Quayle politikai aktivistát.
Az asszony férje, a szelíd termé-
szetű Justin, a Brit Kormány-meg-
bízotti Hivatal munkatársa élet-
ében először cselekvésre szánja el
magát.

Az elszánt diplomata • 21.30 • Duna Tv

Maria egy olasz kisvárosban él és
szandálok készítésével és eladásá-
val próbálja fenntartani magát és
két gyermekét Az asszony ráun,
hogy már hónapok óta nem ha-
lott férjéről, így felkerekedik...

Egy nejnél jobb a kettő • 23.00 • Rtl Klub

Larryt felkeresi régi szerelme és
arra kéri, segítsen megtalálni el-
szökött közös gyermeküket. Mivel
Larry vonakodik, Colette ugyanezzel
a történettel fordul Dale-hez (Ro-
bin Williams).

Apák napja • 20.10 • M1

Barátság mindenáron • 12.55 • Rtl Klub
A nyolcéves Samanthát Sophia
Robb a nagymamája neveli. Mi-
közben a nagyi megpróbál ifjú
hölgyet faragni belőle, a kislány
összebarátkozik a szomszédba
költözött Nellie-vel...

Sonny veszélyes álmodozó, aki azt
gondolja magáról, hogy képes
lenne megölni akár a maffia egyik
vezérét is. Ebből a tuti buliból per-
sze semmi pénzért nem hagyná ki
birkózó barátját, Charlie-t.

Az angyalok is babot esznek • 14.35 • Rtl Klub
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6:30 Top Shop 07:00 Kölyökklub 08:30 Muppet-show az űrből
10:00 Felicity 11:40 Bigyó felügyelő 13:00 Macskafogó 2. - A sá-
tán macskája 14:35 Szuperzsaru 16:30 Nincs kettő négy nélkül
18:30 Híradó 19:00 Fókusz Plusz 19:30 Men in Black – Sötét zsa-
ruk 21:00 ValóVilág 22:20 Amerikai taxi

STORY TV
06:45 Balu kapitány kalandjai: Nyughatatlan Jackson 07:15 Balu ka-
pitány kalandjai: Cserebere 07:40 Balu kapitány kalandjai: A kékvé-
rek legBalubbika 08:05 A Föld legnagyobb hősei 08:30 A Föld leg-
nagyobb hősei 08:55 Pókember: Életben maradás 09:20 Dallas:
Jock pere elkezdődik 10:15 Dallas: A vezércsel 11:15 Dallas: A szét-
szakadt család 12:15 Esperanza 13:05 Esperanza 14:00 Váratlan uta-
zás: Rókamese 15:00 Váratlan utazás: Minden változik 16:00 Büsz-
keség és balítélet 17:00 Félénk vagyok, de hódítani akarok 18:35 Ma-
rakodók 20:10 Drága Claudia 21:40 André Rieu: Live in Vienna

06:05 Győzike 07:00 Televíziós vásárlás 10:00 Showder Klub
11:00 Showder KlubX - Factor USA 13:15 X - Factor USA (24. rész)
14:10 Showder Klub (4. rész) 15:05 Showder Klub (6. rész)Ma-
verick (1994)18:35 Ron kapitány Amerikai vígjáték (1992)Wa-
terworld - Vízivilág Amerikai kalandfilm (1995) 22:50 Showder
Klub23:45 BeleValó Világ (88. rész)

05:15 Mama Jack 07:05 Televíziós vásárlás 10:10 Seriff az égből
11:55 A seriff és az idegenek 13:35 Hangya boy 15:10 Ágyúgo-
lyófutam 2. 17:20 Üldözési mánia 19:25 A zűrhajó 21:00 In-
ferno 22:45 Bosszú mindhalálig

13:05 List pre kráľa 14:55 Film pre pamätníkov 16:20 Tajomstvo
mojej kuchyne - silvestrovský špeciál! 17:05 Sváko Ragan (1/3)
18:10 Kaviareň Slávia 19:00 Správy STV 19:15 Silvester v 5 proti
5 20:00 Cigánski diabli a hostia (1/2) 21:05 Kto hovorí pravdu -
silvestrovský špeciál! 22:00 Legendárne slovenské hity 00:02 Ci-
gánski diabli a hostia (2/2) 01:00 Film pre pamätníkov 02:25 Ka-
viareň Slávia 03:15 Kto hovorí pravdu - silvestrovský špeciál  

13:05 NO NAME aknecolor tour 2011 14:15 3 x úsmevy L+S
14:50 Silvestrovský bumerang 15:30 Výkupné za náčelníka 15:55
Slnečný cirkus. Corteo 17:30 Manželstvo na cimpr-campr 18:28
6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:40 Snehožrút 18:50 Tá-
raninky 19:00 Správy STV "N" 19:10 Keno 10 19:15 Každý si rád
zaspieva 19:45 Nesmrteľní 21:05 Silvestrovské rozkazovačky
21:35 Filmový klub 23:10 Večerníček pre dospelých 23:15  Mar-
ciniáda 23:55 Stroj času hodiny 00:00 Hymna 00:02 Nový rok v
archíve 01:00 Večery pre dvoch 02:10 Udalosti ČT 02:40 Správy
STV "N"    

MARKÍZA
12:50 Nebojsa 14:20 Sebechlebskí hudci 15:40 Rýchle Televízne
noviny 15:45 Dažďová víla 17:25 Rýchle Televízne noviny 17:30
Tvoje, moje a naše 19:00 televízne noviny 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny 20:00 Zita na tanieri 21:00 Partička 22:00
LET´S SILVESTER! 00:25 Michal David 50 - Mejdan roku 01:55 Sil-
vester so Susedmi 02:45 Reč peňazí 04:10 Jackass 2

jjOOjj
13:20 Farmár hľadá ženu - FINÁLE 14:30 Divoký západ 16:25 Pro-
fesionáli na dovolenke 17:00 Profesionáli na mol 17:45 Profesio-
náli na Miss Topoľčany 18:15 Profesionáli mimo služby 19:00 KRIMI
19:30 noviny tv joj 19:55 šport 19:59 najlepšie počasie 20:00 sil-
vestrovský Panelák 21:15 Mama hľadá ženu 22:00 Karel Gott 70
00:55 Profesionáli na dovolenke 01:30 Profesionáli na mol 02:05
Profesionáli na Miss Topoľčany 02:40 Profesionáli mimo služby  

06:30 Top Shop 07:00 Kölyökklub 10:00 Trendmánia 10:25 Tör-
zsutas 10:55 Mélytengeri élővilág 11:35 Hangya boy 13:00 Ilyenek
voltunk 15:05 Jó ugatás fél győzelem! 16:45 Scooby Doo 2.: Ször-
nyek póráz nélkül 18:30 Híradó 19:00 ValóVilág – Párbaj 21:30
Nagy durranás 23:05 Portré Otthon 23:40 A háború ködében

STORY TV

06:15 Balu kapitány kalandjai: A füstbement füstírtás 06:45 A
Föld legnagyobb hősei 07:15 W.I.T.C.H., a tiniboszorkányok 07:45
Televíziós vásárlási műsorablak 08:20 Dallas: Élet vagy halál 09:25
Dallas: Még mindig életveszélyben 10:30 Dallas: Lidérces álmok
11:35 Televíziós vásárlási műsorablak 12:15 Esperanza 13:10 Es-
peranza 14:10 Váratlan utazás: Ott vagy otthon, ahová a szíved
húz 15:15 Váratlan utazás: Összekuszálódott szálak 16:20 Büsz-
keség és balítélet 17:20 Szerencsekerék: Adventi különkiadás
sztárokkal: Bangó Margit, Lajsz András, Stiller Tamás 18:15 Caper
2.- Szellemes kezdetek 20:00 Montreáli bankrablás 22:10 Foly-
tassa, Kleo! 23:45 Folytassa, Jack! 01:30 Sokkos kezelés

05:10 Kész átverés! 06:00 Televíziós vásárlás 09:10 Showder
Klub 10:05 Showder Klub (8. rész) 11:05 Waterworld - Vízivi-
lág 13.30 Időgéppel a lovagkorba Amerikai vígjáték (1998)
15:10 A kölyök Amerikai vígjáték (2000) 17:05 102 kiskutya
Amerikai családi vígjáték (2000) 19:00 A Gyűrűk Ura - A
Gyűrű Szövetsége Amerikai kalandfilm (2001) 22:10 Csont-
hülye 2. - Csapás a múltból (2008) 00:05 BeleValó Világ (89.
rész)

05:05 Ágyúgolyófutam 2. 07:05 Televíziós vásárlás 10:10 Dirty
Dancing – Piszkos tánc 11:00 A zűrajó 12:35 ...és megint dühbe
jövünk 14:45 Bűnvadászok 16:55 Lenni vagy nem lenni 18:55 A
Paradicsom foglyai 21:00 Kobra 22:40 Elemi ösztön 01:00 Raj-
zás 02:45 Kobra

14:00 Agatha Christie : Poirot 15:45 Dúhenka 17:00 Sváko Ragan
(2/3) 18:05 Sváko Ragan (3/3) 19:10 Poklady.sk 19:30 Správy
STV 19:45 Góly - body - sekundy 19:55 Počasie 20:05 Čerešňový
chlapec 21:55 Nebo, peklo ... zem 23:30 Agatha Christie : Poirot
01:15 Slovensko v roku 2011 02:00 Čerešňový chlapec 03:50 No-
voročný príhovor prezidenta SR   

13:10 Po stopách slávnych skladateľov 14:05 Orientácie 14:30
Lúčnica - 60 rokov krásy 15:55 Vianočné krasokorčuliarske ex-
hibície 16:50 Rodinný portrét z roku 1856 17:55 Hľadanie stra-
tených svetov 18:25 6 miliárd názorov 18:30 Večerníček 18:40
Táraninky 18:45 Slovenské unikáty 19:00 Správy STV "N" 19:15
Sviatočné slovo 19:20 Pozvánka do divadla 21:30 Moja teta
Timrava 22:00 Novoročný koncert 23:35 Sviatočné slovo 23:40
Udalosti ČT 

MARKÍZA
13:45 Výmena 15:45 Rýchle Televízne noviny 15:50 Kronika
rodu Spiderwickovcov 17:15 Rýchle Televízne noviny 17:20 Pán
Deeds 19:00 Televízne noviny 19:45 Počasie 19:50 Športové no-
viny 20:00 Ženy v pokušení 22:00 Merkúr 24:00 Hladina adre-
nalínu 01:30 Poseidon 03:00 Merkúr 04:40 To najlepšie zo Su-
sedov 05:10 televízne noviny  

jjOOjj
12:15 novoročná premiéra: High School Musical 3: Maturitný roč-
ník 14:10 novoročná premiéra: Moja falošná svadba 15:45 no-
voročná premiéra: Pomsta družičiek 17:30 Novoročná premiéra:
Medvedí bratia 19:00 krimi 19:30 Noviny tv joj 19:55 najlepšie
počasie 19:59 Novoročný príhovor Pištu Lakatoša 20:00 novo-
ročná premiéra: Wall-E 21:50 Česká spojka 23:55 Novoročná pre-
miéra: Ten, kto dáva bacha 01:35 Ako ukradnúť 50 miliónov
02:55 High School Musical 3: Maturitný ročník 
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... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KOMpLEx MEgOLDÁS
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké, 

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást. 
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk 

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

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

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓISKOLA

Jogosítvány már 
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések 

KARÁCSONYI AKCIÓ

350
euró

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

• Diákok, érettségizettek
• 17 évesek 

csak az év végéig 333 eur

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 � mm �,�� €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAInDL � mm �,9� €/209 Sk/m2

Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok!

Kellemes KarácsoNyi üNNepeKet

és Boldog új éVet

Do nového cestovného poriadku ani tentoraz ne-
boli zapracované železničné úseky, na ktorých v ne-
dávnej minulosti premávali osobné vlaky, teda z Ko-
márna do Kolárova, Komáromu, či k lodeniciam (dáv-
nejšie to bola Komárno, zastávka mládeže).

Na trati Komárno–Nové Zámky najpozoruhodnej-
šou zmenou je zrušenie rýchlika Zámčan, ktorý do-
posiaľ premával z Komárna cez Nové Zámky do Bra-
tislavy a späť. Teraz chodí zo Štúrova, čím Komárno
stratilo aj posledný rýchlik. Na medzištátne rýchliky
zvučných názvov, ktoré kedysi prechádzali komár-
ňanskou železničnou stanicou, môžeme iba nostal-
gicky spomínať. Pripomeňme ešte, že na spomínaný
rýchlik je síce z Komárna prípoj  (odchod o 5,48
hod.), ale v Nových Zámkoch treba prestúpiť. 

Celkovo sa poloha vlakov na tejto trati nemení,
môžu však byť niekoľkominútové rozdiely. Súprava,
ktorá do Komárna prichádza o 9,07 hod. má výcho-
dziu stanicu vo Zvolene, kam sa vracia s odchodom o
15,37 hod. V pracovných dňoch o 18,03 hod. odchádza
od nás osobný vlak bez prestupovania do Trnavy.

Nový grafikon neprináša podstatnejšie zmeny ani
na trati Bratislava–Dunajská Streda–Komárno. Pri-
chodí nám však cestujúcich upozorniť, že zrýchlený
osobný vlak, ktorý doteraz odchádzal z bratislavskej
Hlavnej stanice o 15,52 hod., po novom vychádza len
zo stanice Bratislava-Nové Mesto. Grafikon na tejto
trati bude platiť len do 3. marca 2012, keď osobné
vlaky prevezme nový dopravca sľubujúci lepšie služby.

Cestujúcich ešte treba upozorniť, že medzi 24. de-
cembrom 2011 a 8. januárom 2012 viaceré vlaky ne-
pôjdu. Preto ak mienite cestovať v tomto čase, mali
by ste sa vopred informovať na železničných stani-
ciach. fb

Komárno zostalo
bez rýchlika
Jedenásteho decembra vstúpil do platnosti nový
grafikon vlakovej dopravy. Ako tradične, ani ten-
toraz neprináša veľa zmien, ale pre nás ani mo-
mentov na potešenie. 

Centrum voľného času Komárno, 
Szabadidőközpont Komárno

Vás pozýva 
Szeretettel meghívja  Önt

na:

V očakávaní Vianoc
Karácsony varázsa

Kedy ? Mikor ?
21. december 2011 (streda – szerda)

Od 15,00 do 17,00 hod./15,00-tól – 17,00-ig

Kde ?  Hol ?
Centrum voľného času Komárno, 

Szabadidőközpont Komárno
Rozmarínová č. 2  Kontakt: 035 7730396

Ponuka ? Kínálat ?
Hry – súťaže – tvorivé dielne 

Játék – vetélkedő – alkotóműhely

Všetkých srdečne pozývame !             
Mindenkit szeretettel várunk !

☺   Každého čaká PREKVAPENIE
☺    Mindenkire nagy meglepetés vár 

Policajti odhalili drogy, z kto-
rých mohli páchatelia vyro-
biť minimálne 1 280 jedno-
rázových dávok drogy v hod-
note asi 3 200 eur.

V stredu 14. decembra o
12.00 h zastavili v Komárne
policajti Národnej protidrogo-
vej jednotky Prezídia Policaj-
ného zboru osobné auto, v
ktorom sa mala nachádzať
osoba podozrivá z drogovej

trestnej činnosti. V čiernom
BMW bola okrem 34-ročného
vodiča aj 31-ročná žena a troj-
ročné dieťa. Policajti vyzvali
osádku vystúpiť a na základe
príkazu prokurátora prehľa-
dali auto. V plátenej taške na-
šli vrecko s obsahom 544 g
marihuany a 18 g hašiša. 

Na základe ďalších opera-
tívnych informácii policajti
Národnej protidrogovej jed-
notky vykonali v okrese Ko-
márno dve domové pre-
hliadky. V byte v Komárne na-

šli 92 gramov marihuany a 46
gramov hašiša. Okrem toho
zaistili 11 prázdnych injek-
čných striekačiek a tri digi-
tálne váhy.

V rodinnom dome v Iži na-
šli stroj na spracovanie rastlín
a dve nádoby so zvyškami ze-
lenej sušenej rastliny. Podľa
predbežného vyjadrenia kri-
minalisticko-expertízneho
ústavu, je možné z uvede-
ného množstva vyrobiť mini-
málne 1 280 jednorázových
dávok drogy, čo predstavuje
hodnotu asi 3 200 eur.

Vyšetrovateľ z Komárna ob-
vinil 34-ročného muža z ob-
zvlášť závažného zločinu ne-
dovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich drža-
nia a obchodovania s nimi. V
prípade dokázania viny mu
hrozí trest odňatia slobody na
10 až 15 rokov. Obvinený je v
cele policajného zaistenia a
bol spracovaný podnet na ná-
vrh na jeho vzatie do väzby.

Prehľadali bavorák a dva byty,
našli drogy aj výrobňu

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú pre-
vádzkuje nezisková organizácia FORLIFE, za-
čala v týchto dňoch s modernizáciou chirur-
gických ambulancií. 

Rekonštrukcia za viac ako 35.000 eur potrvá
do polovice januára 2012. Počas modernizácie
nebude zdravotná starostlivosť žiadnym zá-
sadným spôsobom redukovaná.

„Rozhodli sme sa k tomuto kroku pre zvý-
šenie komfortu pre pacientov, ako aj zlepšenie
pracovných podmienok lekárov aj ostatných

zamestnancov nemocnice," povedal riaditeľ, 
„s tým, že odborná ambulancia cievnej a úra-
zovej chirurgie bude dočasne presťahovaná do
priestorov onkologického pavilónu“.

„Po skončení rekonštrukčných prác pacienti
ocenia príjemné prostredie príjmovej a od-
borných chirurgických ambulancií so spoloč-
nou recepciou, nových hygienických zariadení
a modernej čakárne s dostatočným počtom
miest na sedenie,“ informoval riaditeľ FOR-
LIFE, n.o., Viktor Dudáš. Zdroj: sme.sk

Komárňanská nemocnica začala 
modernizovať chirurgické ambulancie

Komárno

V doposiaľ presne nezistenom čase od mesiaca jún roku 2011 do dňa 07. decembra 2011 v  obci
Dedina Mládeže, na budove závlahovej čerpacej stanice došlo k poškodeniu   vchodovej brány
a následne došlo k odcudzeniu 4 ks elektromotorov, 3 ks čerpadiel, 3  ks kľudových  čerpadiel
s elektromotorom, 1 ks vývevy s elektromotorom, čím bola pre poškodenú organizáciu spôso-
bená škoda vo výške 25 000 eur.

• • •
Alexander K. v presne nezistenom čase, približne 20 rokov, až  do 20. novembra 2011 pravidelne

aj  niekoľkokrát do týždňa v obci Modrany fyzicky i psychicky týral svoju družku a to tak, že ju opa-
kovane bila fackaním, metlou, opakovane jej nadával a vyhrážal, čo u menovanej malo spôsobiť
fyzické a psychické utrpenie. Dňa  09. decembra 2011 bolo Alexandrovi K. vznesené  obvinenie
pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Obvinený bol zadržaný, bol umiestnený v cele pred-
bežného zadržania, bol na neho spracovaný návrh na vzatie do väzby, ktorý sudca akceptoval.

Z policajných hlásení

A félénkség megnyírbálja az
önbizalmat és az ambíció-
kat. Mindez azonban gyó-
gyítható. Legalábbis is ezzel
bíztatja a főhőst egy bőbe-
szédű olasz a pszichológiai
intézetből.

Félénk vagyok, de hódítani akarok • 17.00 • STORY TV

Jay  és Kay  különleges  egy
titkosabb szervezet ügynö-
kei, akiknek az a feladata,
hogy figyelemmel kísérjék a
földönkívüliek aktivitását
bolygónkon.

Men in Black 19.30 RTL KLUB

Ennyi kísértet egyszerre még soha
nem kísértett. Kezdődhet Scooby-
Doo és a Rejtély Rt. legnagyobb va-
dászata. Egy talányos gonosztevő
tartja rettegésben Menőfalva la-
kóit. 

Scooby Doo 2 • 16.45 • RTL KLUB

1963 nyarán egy luxus nyaralóhe-
lyen tölti vakációját Baby, egy ti-
zenhétéves lány, akinek életében a
táncé a döntő szerep. Megismer-
kedik Johnnyval, a jóképű táncta-
nárral...

Dirty dancing • 10.10 • Film +
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HoFFEr, s.r.o., 
Bratislavská 1798, 945 01 Komárno, tel.: 035/7740 522, chevrolet@hoffer.sk
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