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Hitelek ingatlan fedezet nélkül 
30 000�euróig 14 év futamidőre.

1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan 
fedezettel 28 év futamidőre

- most vásárolja meg álmai ingatlanát.
Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár 
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti. 

Áldott és örömteli karácsonyi ünnepeket kívánunk
olvasóinknak és üzleti partnereinknek!

Áldott és örömteli karácsonyi ünnepeket kívánunk
olvasóinknak és üzleti partnereinknek!

Lapunk legközelebb 
december 30-án jelenik meg.

Szexuális zaklatás, testi fenyítés, lányok ko-
paszra nyírása, gyerekek leitatása, az al-

kalmazottak megfélemlítése – mindez állítólag
a gútai gyermekotthonban történt. Egy hiva-
talos ellenőrzés súlyos visszásságokat tárt
fel, a rendőrség is nyomoz az ügyben. Az igaz-
gatónőt és helyettesét már elbocsátották.

Folytatás a 3. oldalon

Egy hónappal ez-
előtt egy különle-

ges, környezetkímélő
úszó erőmű gyártását
kezdték meg Komá-
romban. A vontatható
uszály generátorai
cseppfolyós földgáz-
zal (LNG) működnek
majd.

Folytatás a 3. oldalon

Már átjárható 
az Erzsébet-sziget

Folytatás a 3. oldalon

Tisztább vonatokat 
ígérnek

Folytatás a 3. oldalon

Sertéstelep épül 
Nagykeszi határában

Folytatás az 5. oldalon

Különleges uszályt gyártanak
a komáromi hajógyárban

E heti számunkban karácsonyi melléklet
és falinaptár olvasóink fotóival
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Karácsony éjszakája valahogyan más, mint a
többi. Ez az éjszaka köti össze az eget a földdel.
Ekkor énekli az angyalok serege: „Dicsőség a ma-
gasságban Istennek és békesség a földön a jó-
akaratú embereknek.” Ez az az éjszaka, amikor az
Isten az emberekhez jön egy kisgyermek alakjá-
ban a betlehemi jászolban, amikor az Isten az em-
berekhez - hozzánk jön, hogy megajándékozzon
bennünket barátságával és szeretetével, amikor az
Isten magával ajándékoz meg bennünket Fia sze-
mélyében. És milyen körülmények között születik
meg az Isten Fia? A Szent Családnak nem jutott
hely a szálláson, csak egy barlangban az állatok

között. Ez úgy volt lehetséges Jézus korában, mivel sok betlehemi ház bar-
langhoz épült, melyben az állatok voltak, és az elé épített „szállásban” pedig
az emberek laktak. Így a Szent Család elvonul a szállásról az állatok barlang-
jába, mert a szállás tele volt. A földre szálló Isten szegényként, szegények kö-
zött akart megszületni. Az Úr angyala Jézus születését meghirdeti a pászto-
roknak, akik őszinte és nyitott szívvel fogadták ezt a hírt, és Jézushoz siettek.

Karácsony ünnepe bennünket is erre hív – hogy mi is Jézushoz siessünk.
Hogy kinyissuk szívünket az Úr Jézus előtt és megengedjük neki, hogy meg-
szülessék a mi szívünkben is. Hogy Ő legyen szívünk központjában, és Benne
– Jézusban lássuk életünk értelmét és boldogságát, aki tartós boldogságot akar
nekünk nyújtani. 

Alessandro Pronzato, olasz író az egyik alkalommal így mondja el egy sze-
mélyes élettapasztalatát: „Beismerem, hogy szenvedélyes gyűjtője vagyok a mi-
niatűr betlehemeknek. Egyszer az adventi időszakban, Nápolyban egy szer-
zetesi közösségnek tartottam lelkigyakorlatot. A lelkigyakorlat befejezése után
gyűjtői szenvedélyemtől vezérelve elmentem az ottani karácsonyi vásárba, ahol
figyelmesen megcsodáltam a különböző nagyságú és formájú betlehemeket,
különböző anyagból, művészi betlehemeket, de giccses betlehemeket is.
Megakadt a szemem egy miniatűr betlehemen, sok apró figurával. Nem álltam
ellen, és megvettem. Amikor visszatértem a kolostorba, ideiglenes lakhe-
lyemre, örömmel kezdtem kicsomagolni és összerakni a betlehemet, melyet
megvásároltam. Örültem a miniatűr figuráknak, pásztoroknak, kézműveseknek,
angyaloknak... De gyorsan meg kellett állapítanom, hogy a kis Jézus szob-
rocskája hiányzott. Gyorsan visszamentem a vásárba, megkerestem az árust,
és minden meg volt mentve, mert elnézést kért és pótolta a hiányzó kis Jézus
szobrocskáját.” Alessandro Pronzato végül így fejezi be ezt a személyes ta-
pasztalatát: „Hiszen a kis Jézus nélkül az egész betlehemnek a sok kicsi figu-
rával semmi értelme sem volna.” 

Igen, a karácsonynak Jézus nélkül nincs semmilyen értelme. Nem a külön-
féle karácsonyi énekekben, díszítésekben és karácsonyi vásárokban áll Ün-
nepünk jelentősége, melyeket már pár hete megtapasztalhattunk a környe-
zetünkben is. A karácsony jelentősége abban áll, hogy Krisztus minden em-
berért – mindnyájunkért emberré lett. Így ez nemcsak egy kedves és roman-
tikus ünnep, hanem elkötelezettség is: ha valóban Jézusra figyelünk és Jézus
újra megszületett bennünk, akkor ez a régi életmódunkkal való szakításra ve-
zessen bennünket, és a karácsonyi kegyelem erejével kezdjünk új életet – Jé-
zussal kezdjünk új életet. Azzal a tudattal, hogy ha Ő velünk van, akkor szá-
munkra is semmi sem lehetetlen. Ünnepünkön, lélekben Jézus jászlánál meg-
tapasztalhatjuk, hogy korunkban sem reménytelen a helyzetünk, Vele mi is fe-
lülkerekedhetünk a kilátástalannak tűnő helyzeteinken. Jézus megszületett erre
a földre, hogy a megváltással majd húsvétkor ragyogó fénybe öltöztesse az em-
bert, az egész világot. Ennek a tudata ragyogja be szívünket, és gondolkod-
tasson el bennünket, hogy milyen alapokra, emberi és erkölcsi „értékekre” épí-
tünk személyes életet, családot, nemzetet és hazát. 

Ez karácsony és az élő Isten üzenete mindnyájunk számára, és korunkban
is ez visszhangozzék szívünkben karácsony szent ünnepén. 

ThLic. Nagy Péter, keszegfalvai plébános

Mindig meg akarunk felelni valakinek vagy va-
laminek. Folyamatosan teljesíteni akarunk, egyre
többet, s ha lehet, akkor egyre jobban. Ott van
bennünk egy teljesítménykényszer. Ez egész év
folyamán jellemez bennünket, de mintha kará-
csonykor még tovább fokozódna. 

Miért? Mert karácsony táján sok olyan dolgot
meg kell tennünk, amit egyébként talán nem.
Már az adventi időszakban bennünk van egy-
fajta vásárlási kényszer, egy vásárlási láz.
Venni kell valamit, s lehetőleg mindenkinek azt,
amire szerintünk a legjobban vágyik. Sokszor
úgy érezzük, erőnk felett kell költekezni, majd

ezt fokozva, a már megvett ajándékokat be kell csomagolni, fel kell adni, el
kell vinni, s mindezt határidőre. Majd ott van a takarítási és főzési kényszer,
hogy minden a lehető legszebb, legjobb és legfinomabb legyen. Sokat adunk
a külsőségekre, talán túl sokat is. S közben jelentkezik egyfajta félelem és szo-
rongás is, elvégre az ember nem járathatja le magát a családtagok, a rokonok,
a barátok és az ismerősök előtt. Sokakkal csak ilyenkor, évente egyszer talál-
kozunk, ezért fontos, hogy minden a lehető legnagyobb rendben legyen. Ha
kell, még szerepet is játszunk. Ha kell, még viselkedni is tudunk az egyébként
kiállhatatlan rokonok előtt, mindenhez jó képet vágva, minden ajándéknak
„örülve”. Ezért van ott bennünk egy jó adag fesztültség. S talán éppen ezért
van az, hogy karácsony tájékán nagyon sok a magányos és a kétségbeesett
ember - talán mi magunk is azok vagyunk. Pedig ennek az ünnepnek másról
kellene szólnia! A karácsony lényege pontosan az ellenkezője mindannak,
amibe mi hajszoljuk magunkat. 

Isten azért jött utánunk Jézus Krisztus személyében, mert szeretettel hív ma-
gához és meg akar bennünket ajándékozni. Előtte nem kell teljesítenünk sem-
mit. Neki nem kell felmutatni semmit. Vele szemben nem kell megfelelni sem-
minek. Csak egyetlen dologra kellene nagyon odafigyelni: az Ő hívására. Az
ünnepnapokra készülve, majd az ünnepnapok forgatagában is Ő mondja: „Jöj-
jetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és
megnyugvást adok nektek.” (Mt11,28)  Erre szabad nekünk válaszolnunk. S a
válaszunk legyen ez: jövök, Uram. 

Miért? Mert Ő neked is azt mondja: tartsd a kezedet, amit egyébként oly sok-
szor ökölbe szorítasz, vagy éppen zsebre dugsz. Tartsd egyszer felém a ke-
zedet, azt, amellyel állandóan csak dolgozol, és Én ajándékokkal rakom tele:
örömmel, békességgel. Karácsony van, ajándékra vágysz. Hadd legyen hát
végre Jézus maga az ajándékod!

Ne feledd: karácsonykor pontosan arról van szó, hogy „…úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Isten az, „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, ha-
nem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt min-
dent?” (Róm 8,32)

Isten tehát adni akar. Jézust és Jézussal együtt mindent. Nekünk csak el kell
fogadnunk, s ezt hittel kell tennünk. E nélkül nem megy, e nélkül nem lehet
igazi karácsonyunk. Lehet, hogy ebben az ünnepben is sok minden után vá-
gyakozunk, sok mindent, s talán mindent magunknak szeretnénk. De talán szí-
vünk mélyén jól tudjuk, hogy nem mindenre van szükségünk, hanem Őrá.
Benne mindent meglelünk, mert Ő maga az életet hozza el számunkra. Jézus
maga mondta: „… én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”
(Jn 10,10) Ő gazdag lévén szegénnyé lett értünk. Karácsonykor egy istállóban
látta meg a napvilágot, s mindezt azért, hogy mi az Ő szegénysége által meg-
gazdagodjunk. Ez a karácsony lényege. Ő nem teljesítménykényszerrel akar
megőrjíteni az ünnepek ünnepén, hanem ellenkezőleg: azt szeretné, ha bol-
dogok és kiegyensúlyozottak lennénk. Neked és nekem is ezt a kifogyhatat-
lan, lelki gazdagságot kínálja. Sőt: úgy akar bennünket megajándékozni,
hogy mi tudjunk másokat is gazdagítani!

Czinke Zsolt, bátorkeszi református lelkipásztor

Karácsonyi üzenet Karácsony - értetek történt 

Folytatás az 1. oldalról

A szociális, családügyi és munkaügyi köz-
pont ellenőrzése súlyos visszaélésekre derí-
tett fényt a gútai gyermekotthonban, melyek-
nek fő felelőse Vlastimil Džupon korábbi igaz-
gató, illetve igazgatóhelyettes – mutatott rá
cikkében a Sme napilap.

KEGyEtLEN MóDSZErEK
A történet még 2009-be nyúlik vissza, ami-

kor Džupon lett az intézmény igazgatója. Ő a
helyi Smer vezetője, sokak szerint politikai
jelöltnek számított. Igazgatói működése alatt
nem voltak ritkák a testi fenyítések az intéz-
ményben. Névtelenséget kérő egykori és je-
lenlegi alkalmazottak a lapnak azt nyilatkoz-
ták, külön embert bízott meg azzal, hogy idő-
ről időre megverje a gyerekeket. Megtörtént
az is, hogy két lányt kopaszra nyíratott, a fiú-
kat pedig úgy büntette, hogy szobájuk ajtaját,
sőt a WC-ajtót is leakasztotta, így a folyosó-
ról bárki benézhetett a helyiségekbe, meg-
alázó helyzetbe hozva őket. További büntetési
forma volt a hideg vízzel való lelocsolás. „Džu-
pon úr gyakran hangoztatta, hogy ezeknek a
gyerekeknek nincs szükségük semmire, mivel
úgysem lesz belőlük semmi. Szerinte elég
őrizni őket, hogy bajuk ne essen” - nyilatkozta
a gyermekotthon egyik dolgozója.

Pszichológusok szerint nehezen megjósol-
ható, hogy milyen hatásuk lesz az ilyen durva
büntetéseknek, melyek egyértelműen sértik a
gyerekek emberi méltóságát. Mindezt úgy ér-
tékelhetik, hogy a felnőttek meg akarják alázni
őket, és kihasználják védtelenségüket. Ezzel
elutasítóvá válnak, a felhalmozódott agresz-
szivitás pedig egyszer kitörhet.

LEitAttA A GyErEKEKEt
Vlastimil Džupon 2010-ig működött igazga-

tóként, majd leváltották. Ekkor gyakran emlé-
keztetett arra, hogy ő a Smer tagja, és ha-
marosan jönnek a választások, amivel arra
utalt, hogy vissza fog még térni. Ez 2013 jú-
niusában meg is történt. Bár igazgatóhelyet-
tesi pozícióba került, valójában Džupon vette
át az irányítást az intézményben, s gyakran le-
vélben is utasította felettesét, Vadkerti Szilvia
igazgatónőt. A gyerekek és nevelőik között ki-
alakult viszonyt szétbomlasztotta. A munka-
ügyi központ megállapítása szerint az egyes
csoportokban olyan változásokat eszközölt,
amelyekről előzetesen nem egyeztetett, és

nem indokolta meg, mi a céljuk. A gyerekek
által már megszokott nevelőket áthelyeztette,
s el kellett hagyniuk azokat a családi házikó-
kat, melyekben együtt éltek az otthon kis la-
kóival, és közösen rendezték be saját búto-
raikkal. Ezt az intézkedést nehezen viselték a
gyermekek. Idén nyáron a hagyományos nyári
kirándulásoknak is véget vetett, a gyerekek
nem utazhattak el abba a táborba, melyet a
csehországi Szent Vencel Lovagrend szer-
vezett számukra. A lovagrend vezetője szerint
azért maradtak távol, mert Džupon a múltban
illetlenül viselkedett egy apácával szemben az
általuk szervezett konferencián, állítólag sze-
xuális jellegű ajánlatot tett. Az ellenőrzés so-
rán az otthon alkalmazottai közölték, havonta
többször is zaklatják őket feljebbvalóik. A gye-
rekek pedig azt mondták, az egyik foglalko-
záson alkohollal kínálta és leitatta őket az
igazgatóhelyettes.

A VEZEtőKEt ELbocSátottáK, 
DE A rENDőrSéG iS NyoMoZ

Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.
Szexuális visszaélés, fiatalkorúak alkohollal
kínálása, továbbá fiatalkorúak erkölcsi neve-
lésének veszélyeztetése miatt indult büntető-
eljárás. Egyelőre még nem gyanúsítottak meg
senkit.

A munkaügyi központ által feltárt súlyos
visszásságok miatt december elején leváltot-
ták az igazgatónőt, és helyére ideiglenesen az
ifjúságfalvai gyermekotthon vezetőjét nevez-
ték ki. A megbízott igazgató azonnal lépett, és
közös megegyezéssel felmondott Vlastimil
Džuponnak. Az azóta eltelt néhány nap már
nyugodtabban telt a gyermekotthonban, az
ünnepekre remélhetőleg még békésebb lesz
a hangulat. „Lassan elkezdünk mosolyogni“ -
nyilatkozta az egyik nevelő. 

(Sme, csá), fotó: Kiss Angi

A Vállalkozók Pártjából bújt
ki a harmadik magyar párt

Létrejött a harmadik magyar érdekeltségű párt Szlová-
kiában. A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

(MKDSZ) sokáig aláírásokat gyűjtött, ám végül mégis egy
már létező törpepártot, a Szlovákiai Vállalkozók Pártját
(SŽS) alakították át.

A párt megalapításának szándékát még 2012 októberében,
Búcson jelentették be. Idén nyárig ugyan nem sikerült össze-
gyűjteni a párt bejegyzéséhez szükséges aláírásokat, ám ezek
végül nem is kellettek. Az MKDSZ-t ugyanis nem új pártként
jegyezte be a belügyminisztérium, hanem a már létező Szlo-
vákiai Vállalkozók Pártjának jogutódjaként született meg –
azaz átnevezték a törpepártot, mely a legutóbbi parlamenti vá-
lasztáson a szavazatok 0,15 százalékát szerezte meg. Érde-
kesség, hogy már a Vállalkozók Pártja is egy korábbi tömörü-
lés átalakításával jött létre, mégpedig a Szlovákiai Régiók
Pártjának átnevezésével. Utóbbi tömörülés volt az, mely ele-
inte támogatta Bósza János 2010-es polgármesterjelöltségét
Komáromban, ám egy hónap elteltével szétváltak útjaik.

A csendben, transzformálással megszülető MKDSZ elnöke
Fehér Csaba lett, aki korábban az MKP megyei képviselője
volt, a 2010-es önkormányzati választásokon viszont már a Híd
jelöltlistáján indult Komáromban. Az egyik alelnök, Sárközi Já-
nos korábban szintén megyei képviselő volt az MKP színeiben,
a másik, Krivánsky Miklós pedig a jogelőd Szlovákiai Vállal-
kozók Pártjának alelnökeként tevékenykedett.

A pártvezetők első útja december elején Brüsszelbe veze-
tett, ahol az Európai Unió egyik pártcsaládjának, az Európai
Szabad Szövetségnek (EFA) képviselőivel találkoztak. Fehé-
rék ugyanis az EFA teljes jogú tagjaivá váltak annak köszön-
hetően, hogy az elődpárt már az volt. A pártelnök hangsú-
lyozta, az EFA-tagsággal erősödött a brüsszeli magyar érdek-
képviselet is. Az MKDSZ etnikai alapon szerveződő regiona-
lista pártként határozza meg magát, mely a hagyományos eu-
rópai kereszténydemokrácia alapjain nyugszik. Stratégiai céljai
a nemzeti kisebbségek jogainak alkotmányban való rögzítése,
valamint a magyarság által lakott régiók gazdasági felemelke-
dése – olvasható a párt honlapján. (cs)

Folytatás az 1. oldalról
A projekt a komáromi SAM - Shipbuilding and Machinery

vállalat és a hamburgi székhelyű Hybrid Port Energy GmbH
társaság együttműködése nyomán valósul meg. A 75 méte-
res uszály a jövő év nyarára készülhet el. A tervek szerint a
hamburgi kikötőben állomásozik majd, ahol Európában el-
sőként szolgáltat majd ún. parti villamos energiát az óceán-
járó hajóknak. Hőenergia előállítására is képes lesz.

A cseppfolyós gázüzemnek köszönhetően az úszó erőmű
környezetkímélő. A diesel meghajtású generátorokhoz ké-
pest 80 százalékkal kevesebb nitrogén-oxidot és 30 száza-
lékkal kevesebb szén-dioxidot juttat a levegőbe, azaz jelen-
tősen csökken a légszennyezés.

(csaba)

Különleges uszályt gyártanak
a komáromi hajógyárban

TAXI

Kellemes karácsonyi ünnepeket
kívánunk minden kedves ügyfelünknek.

Szerencsés decemberi nyertesünk
Matuszová Elena Komáromból.
Nyereményét a DELTA hetilap 
szerkesztőségében veheti át.

0907 33 00 10

Az elmúlt héten ünnepélyes keretek közt is
átadták a június eleji árvíz után besza-

kadt útszakaszt.

„Mától az autósok hosszú öt hónap után ismét
birtokba vehetik a szigeti főutat. Immár nem kell
kerülniük a szigeten lakóknak, a város polgárai-
nak és az idelátogatóknak sem. A munkálatok a
felújítás bonyolultsága, a terep előzetes geoló-
giai felmérése, a projektkészítésre és a kivitele-
zésre kiírt pályázat adminisztratív időhatárai miatt
húzódtak ilyen sokáig - maga a kivitelezés már
nem tartott túl hosszú ideig -, de szerencsére
még az ünnepek előtt hivatalosan is átadásra ke-
rül az útszakasz“ – mondta el lapunknak Králik
Róbert, a városi hivatal szóvivője. szt, foto: ga

Már átjárható az Erzsébet-sziget
Komárom
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ADan-Slovakia Agrar,
rt. napjainkban Szlo-

vákia egyik vezető mező-
gazdasági vállalata, és a
legnagyobb sertéste-
nyésztője. A dánok Dél-
Morvaországban már si-
keresen irányítanak egy
csirkefarmot. Szlovákiá-
ban elsősorban a nagy-
üzemi sertéstenyésztéssel
szeretnének foglalkozni.
Jelenleg okánikovo és
Nagykeszi között egy 20
ezer sertés előállítására
alkalmas sertésgyár épül.
A munkálatok ez év köze-
pén kezdődtek és tervek
szerint jövő év végére el-
készül a Dan-Slovakia Ag-
rar, rt. telepe.

A már említett csoport fo-
lyamatosan megvásárolta
Nagykeszi kataszterében a
főút mellett levő telkeket, ab-
ból a célból, hogy egy jól jö-
vedelmező üzemágat hozzon
létre. Ennek a vállakozásnak,
mely a legszigorúbb uniós
előírásoknak is maximálisan
megfelel, az országban már
több helyen működik telep-
helye, legközelebb Alistálon.
A sertéstelep célja, hogy el-
lássa Szlovákia lakosságát
sertéshússal. A gyár munka-
lehetőséget ad a helyi lako-

soknak, igaz nem olyan nagy
mértékben, de a semmitől ez
is jobb. De nem elhanyagol-
ható a község adóbevételei-
nek növekedése sem. 

Többek nehezményezik,
hogy egyes időszakokban
majd elviselhetetlen lesz a
bűz, mely egy esetleges
rossz szélirány következté-
ben ellepheti a községet. A
polgármester az egyik fóru-
mon felvette, hogy a régi
időkben szinte minden ház-
nál volt disznó, és akkor az
emberek elviselték az ezzel
járó kellemetlen szagokat.
Mint ahogy elmondta, az ön-
kormányzat ellátogatott egy
már működő sertésgyárba,
ahol meggyőződhettek a szi-
gorú előírásokról, melyeket
az Unió támaszt a Dan-Slo-
vakia Agrar, részvénytársa-

sággal szemben. Négy évvel
ezelőtt már körvonalazták an-
nak lehetőségét, hogy ezen a
helyen korszerű sertéstelep
létesüljön, de akkor külön-
böző tévhírek szálltak szájról
szájra, melyeknek valóság-
alapja nemigen volt, és így
nem valósult meg az a be-
fektetés.

De egy biztos: a dánok ál-
tal épülő telep egyre gyor-
sabb ütemben épül, így csak
évek múltán fog majd kikris-
tályosodni a sertésgyár körüli
beszédtéma igazi volta. Bi-
zonyítást nyer, ki mit, miért
mondott, mit feltételezett, és
kinek vagy kiknek lett igazuk,
addig pedig marad a kételke-
dés és a találgatás a Dan-
Slovakia Agrar, Rt. sertés-
gyára körül.

Kép és szöveg: -pint-

Összefogással újult meg
a komáromi játszótér
Egy több lépcsős csinosítás zajlott az ősz folyamán a

Vasút utca meletti lakótelepen. A városi hivatal, ci-
vilek és szponzorok bevonásával sikerült felújítani az itt
található játszóteret és környékét.

Először a játszótér elemeit
újították fel a városi hivatal
segítségével – lefestették
a mászókákat, eltávolí-
tották a kiálló rudakat. A
zöld részt közhasznú
munkásokkal sikerült
rendbetenni, akik kigazol-
ták a terepet, a központi ré-
szen pedig a padok és kukák is
fel lettek újítva. A Korrekt Kft. díjmentesen segített a veszé-
lyes betondarabok eltávolításában, sőt, a kiültetendő fákat is
szponzorok – CBCG pékség, ReBoot, Duna1 – biztosították.
A 12 juhart és 10 feketefenyőt közmunkások és civilek ültet-
ték ki. 

Keszegh Béla, az akció egyik szervezője szerint két fon-
tos üzenete van az akciónak. „Az egyik az, hogy nehéz gaz-
dasági időkben is össze lehet fogni a tenni akarókat egy jó
ügy érdekében, és kis szervezéssel a hivatal is megtalálhatja
az együttműködés lehetőségét. Ugyancsak fontos üzenet,
hogy a legtöbb esetben a város csak nagy projektekben
gondolkodik, és megfeledkezik az emberek hétköznapi élet-
teréről, ahol élnek. Kis odafigyeléssel a lakosok környezete
kényelmesebbé és lakhatóbbá válhat.” (d)

Figyelem 1 és 18 év közötti gyerekek, diákok!
Szeretnétek nyerni karácsonyra notebookot, 

smartphonet vagy további díjakat? 
Itt az utolsó lehetőség, hogy rajzotokat 

vagy fogalmazásotokat eljuttassátok nekünk. 
Információ: Facebookon: Vymaľovánka KAMARÁT, 

tanárodnál vagy a office-kn@finanzpartner.sk email címen.
Komárno, Marcelová, Šrobárová, Virt, R. n Dunajom, Modrany, Cho-
tín, Patince 0907 716 378, Čičov, Trávnik, Tôň, V. Kosihy, Sokolce, 
Z. Olča, Kameničná, Kolárovo, Holiare, Brestovec, Bodza 0908 797
740, V. Meder, Okoč, Horný Bar, Dolný Štál, K. Kračany, Kútniky,
0903 241 603, Pribeta, Svätý Peter 0908 102 961.

„Születésnapotokon nem kívánunk egyebet: 
Csupán egészséges, hosszú, boldog életet! 
Váljanak valóra leggyönyörűbb álmaitok! 
Teljesüljenek be legtitkosabb vágyaitok!“ 

December 4-én ünnepelte 30. születésnapját

Modrócka Alena,
December 10-én ünnepelte 4. születésnapját 

kisunokánk Modrócka Petra
Komáromban.

Szívből köszöntik: mama, papa, dédike.

Januártól fokozatosan eltűnnek a pisz-
kos, büdös vonatok, jelentős mérték-

ben emelkedik majd a vasúti közlekedés
színvonala – legalábbis ezt ígéri a közle-
kedési minisztérium. Ugyancsak meg-
újulnak a vasútállomások, köztük a ko-
máromi is. országszerte sok helyütt sű-
rítik a járatokat is, a rossz hír viszont az,
hogy a Komáromi járásban nem jár majd
több vonat.

Nem újdonság, hogy a szlovákiai vasútál-
lomások és vonatok sokszor siralmas álla-
potban vannak, ezt még a közlekedési mi-
niszter, Ján Počiatek is elismeri. Azt ígéri
azonban, hogy januártól mindez fokozatosan
megváltozik, s mind a vonatok, mind az ál-
lomások megújulnak. Első körben összesen
57 állomást újítanak fel, ezek között szerepel
a komáromi, valamint a tágabb régióból a
párkányi, érsekújvári és dunaszerdahelyi is.

A minisztérium új standardokat állapított
meg az állomások számára. Az üzemelte-
tőknek el kell távolítaniuk a foltokat,  graffiti-
ket, vagy éppen a rozsdát az épületekről,
továbbá A, B és C szektorra kell felosztani a
peront, hogy az utasok hamarabb megtalál-
ják „saját kocsijukat“. Az előírások között
szerepel a vízöblítéses toalett megléte is,
amennyiben be van vezetve a víz. Az egész
állomás területét kötelező lesz kivilágítani
legalább 30 perccel a vonat érkezése előtt,
és távozása után legalább 15 percig égve
kell maradniuk a fényeknek.

Új szabályok érvényesek a vonatokra is. A
vasúti járatok üzemeltetőinek januártól ügyel-
niük kell arra, hogy a vonatok toelettjeiből ne
terjedjenek kellemetlen szagok. Be kell biz-
tosítaniuk azt is, hogy a személyvonatok
minden kocsijában legalább egy illemhely a
teljes menetidő alatt működjön. Nemcsak a
működő mosdó lesz kötelező, de a higiéniai
eszközök – szappan, toalettpapír, kéztörlő –
megléte is. Eltűnnek a toldozott-foltozott ülé-
sek, a fejtámlák piszkos huzatai, ugyanis
ezen a téren is konkrét előírások lesznek ér-
vényesek.

A kerékpárosok biztosan üdvözlik majd az
új szabályokat, hiszen az új évtől egy régiós
járaton minden 50 ülőhely után ki kell alakí-
tani egy helyet kerékpárszállításra, a távol-
sági járatoknál ez 100 ülőhely után szüksé-
ges. Garantálni kell azt is, hogy a kocsikban
soha ne legyen 18 foknál hidegebb, továbbá
azt, hogy a nyári hőség idején a klímával el-
látott vonatokon legalább 5 fokkal alacso-
nyabb legyen a hőmérséklet a kintinél.

A minisztérium szóvivője kérdésünkre el-
mondta, a tárca illetékes munkatársai ellen-
őrzik majd az új előírások betartását, ha hi-
ányosságokat találnak, bírságot szabnak ki,
melynek összege több ezer euró is lehet. A
leghamarabb felújítandó 57 vasútállomás
esetében 2015-től kezdik ellenőrizni az új
standardok meglétét, azaz a vasúttársasá-
goknak – beleértve a magánkézben levő Re-
giojetet is – egy évük van arra, hogy rend-
behozzák az épületeket.

December közepétől járatsűrítést is beje-
lentettek, ám ez a déli régió számára még-
sem jó hír. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK)
átlal üzemeltetett vonatok ugyanis csak az
ország északi és középső régióiban járnak
majd gyakrabban, a déli országrészekben,
beleértve a Komárom-Érsekújvár szakaszt
is, nem. A minisztérium ezt azzal indokolta,
hogy oda küldenek több vonatot, ahol erre
igény mutatkozott. A járatsűrítésre az állam
ad támogatást a ZSSK-nak. A Komárom-Po-
zsony vasútvonalat üzemeltető Regiojet is
új menetrendet vezetett be vasárnaptól,
eszerint a kora reggeli órákban egy járattal
több indul Pozsonyba, délután viszont keve-
sebb vonat jár majd. (csá)

Tisztább vonatokat ígérnek Sertéstelep épül 
Nagykeszi határában

Új táblás tájékoztatási rendszert vezettek be a komá-
romi kórházban. Szlovákul és magyarul is eligazo-

dunk az intézmény több mint 30 épülete közt.

„“A páciensek, akik először jártak a kórházban, vagy akik
régebben jártak itt, nehezen igazodtak el. Az új rendszer je-
lentősen felgyorsítja és leegyszerűsíti a rendelők és osztá-
lyok megtalálását” – tájékoztatta lapunkat Marta Cserge-
ová, a kórház szóvivője. 

„A kórház kapujához egy új, színes táblát szereltek fel szlo-
vák és magyar kivitelben. A tábla háttérvilágítása automati-
kusan kapcsolódik fel a fény intenzitásától függően, így azok
sem tévednek el, akik sötétedés után érkeznek hozzánk” –
mondta Viktor Dudáš, a kórház igazgatója. 

A főtábla mellett az épületekre is új táblák kerültek. Az új
tájékoztató rendszerrel az idei befektetéseknél már számol-
tak, a megvalósításban pedig pénzügyileg az AGEL vállalat
is segített. „Bízunk benne, hogy az új rendszer megkönnyíti
a tájékozódást nemcsak a pácienseknek, hanem a látogató
rokonoknak is” – tette hozzá az igazgató.

A több mint 110 éves komáromi kórház a régió egyik leg-
nagyobb egészségügyi intézménye. A Komárom vonzás-
körzetében élő több mint 107 ezer embernek nyújt ellátást.
A Forlife nonprofit szervezet működteti, és az AGEL SK vál-
lalat igazgatja. (d)

Új táblák a komáromi
kórházban

Ahogy a mozgalom a Facebook-oldalán fogal-
mazott, a Mikulás meghozta a magyar és angol
nyelvű táblákat, és vasárnap megkezdték azok ki-
helyezését. Az első körben három tábla került ki Ko-
márom „bejáratainál“, de már kész további három,
amelyek a város előtti utakon hívják fel a figyelmet
az erődre. A kikerülő táblákra közadakozással gyűj-
tötték össze a fedezetet. (b)

Kikerültek a magyar feliratok 
a Pevnosť táblákhoz
AFontos vagy! mozgalom kihe-

lyezte az első 3 magyar és an-
gol nyelvű táblát, amely a komá-
romi erődhöz kapcsolódik. A stan-
dard formájú táblák csupán egy
nem hivatalos, köztes megoldás,
rendszer szintű kezelését sürgetik
az ügynek.
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Csallóközaranyos

Ekecs-Apácaszakállas

Válassza a legjobb minőséget!

Vyberte si najlepšiu kvalitu!0918 473 819, +36 30 4855991 Válassza a legjobb minőséget!

Vyberte si najlepšiu kvalitu!

Szőnyegek mosása, vegytisztítása!

KomáRno cleaneRs s.R.o.
ČistiaRen- vegytisztító

cím: 945 01 Komárno,
Dunajské nábrežie 1179/39

nyitva: H-P: 8 -17-ig
telefon: +36-30/4855-991,

+421 918/473 819

Ruhatisztítónk vállalja:
- öltönyök, alkalmi ruhák, tollkabátok, gyapjútakarók,
bútorhuzatok vegytisztítását

- kimosott ágyneműjének vasalását
- abroszok, ágytakarók, ágyneműk, függönyök piperemosását

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

vö r ö s  at t i l a
g e o d e t  -  f ö l d m é r ő

+ 4 2 1  ( 0 ) 9 0 5  7 7 9  6 5 7

Egy ember életében elismerő ünnep-
lésre ad okot, ha megéri hatvanadik

életévét, egy intézmény létezésében, mű-
ködésében pedig mindez akár hatványo-
zottabban is igaz lehet. A már említett
kerek évforduló kapcsán ünnepelték meg
december 4-én az ekecs-apácaszakállasi
Szociális otthon megalapításának hat-
vanadik születésnapját is.

Az intézmény igazgatója, Veres Tibor az
ekecsi kultúrházban megtartott ünnepségen
az otthon neveltjein, jelenlegi és egykori
munkatársain, a nagyközség önkormányza-
tának tagjain kívül a fenntartó Nagyszombati
Önkormányzati Kerület képviselőit, valamint
a megyében található szociális otthonok
megjelent vezetőit is köszönthette. „Az ott-

hont 1953-ban alapította a csehszlovák ál-
lam, mint gyermekápoló-gondozó otthont.
Működésének az Apácaszakállason talál-
ható, a 19. század utolsó harmadában, késői
klasszicista stílusban épült kastély adott he-
lyet. Akkoriban még apácák látták el a rá-
szorulók gondozását, a kezdetekkor tizenkét
nevet jegyeztek be a nagykönyvbe, de a gon-
dozottak száma folyamatosan bővült het-
vennyolc főre. A kapacitás megnövekedése
eredményezte, hogy a dolgozók száma is
folyamatosan bővült a falu lakosságának kö-
réből. Az ellátottak felnőtt intézetbe való át-
helyezésének korhatára is kitolódott tizenöt,
tizennyolc, majd huszonhat éves korra. Ez
névváltozást is eredményezett, értelmi fo-
gyatékos gyermekeket és fiatalokat ellátó in-
tézetre. Jelentős változásként mondható el,
hogy 1984-ben az ápolást végző apácák

rendjük létszámának csökkenése miatt el-
hagyták községünket” – mondta ünnepi be-
szédében az első három évtizedről a szoci-
ális otthon igazgatója. Az ünnepségen je-
lenlévő több mint száz vendég azt is meg-
tudhatta, hogy a nyolcvanas évek közepétől
kezdve végül hatvanhat személyre csökkent
a lakók száma, akik ma már itt élhetik le az
életüket, megszűnt más intézetekbe történő
áthelyezésük. A szerkezeti változásokat ille-
tően az intézmény 1991-től kikerült a járási
szociális intézet hatásköréből, jogalanyiságot
kapott, fenntartója a kerületi hivatal lett. Ki-
lenc évvel ezelőtt újra megváltozott az otthon
fenntartója, azóta a Nagyszombat megyei
önkormányzat alá tartoznak. Az intézmé-
nyüknek helyet adó kastély tetőszerkezete
2007-ben egy pusztító tűz áldozatául esett,

az épület használhatatlanná vált, a mai na-
pig sem tudják használni. A fekvő és moz-
gáskorlátozott lakókat az apácaszakállasi
óvoda egyik szárnyában helyezték el, az ét-
keztetésüket a szövetkezet konyhájában ol-
dották meg. A jövővel kapcsolatban Veres Ti-
bor elmondta, hogy a szociális ellátás meg-
felelő szintű biztosításához uniós pályázatot
nyújtottak be a mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési minisztériumhoz lakóotthonok épí-
tésére, amelyek már 2015-ben elkészülhet-
nek. Az ünnepségen az ekecs-apácasza-
kállasi Szociális Otthon lakói egy kis kultúr-
műsorral is meglepték a vendégeket, az in-
tézmény hat évtizedének kivetített fotókon
látható egyes szakaszait élőképekkel kom-
binálva jelenítették meg a színpadon, mely-
ben gondozóik és helyi alapiskolások is köz-
reműködtek. Kovács Zoltán

Jubileumot ünnepelt 
a szociális otthon

Aszeretet fényét hozta el a nagyme-
gyeri Polárka gyermekotthonba a

bősi Czére Szilvia és Czére Balázs csa-
ládja, akik a Duna-parti nagyközség-
ben működő Pro bono Polgári társu-
lás Mikulás-napi ajándékait adták át
személyesen a 2005-től már családi tí-
pusú intézményben nevelkedő kis la-
kóknak. 

Az ajándékokat több helyről gyűjtötték
össze, akciójukhoz nagyon sok támogatót
tudtak megnyerni. De Szilvia asszony sza-
vai szerint, az ő szerepük inkább abban
rejlett, hogy összegyűjtötték, elhozták a

szponzoroktól a rengeteg ajándékot, és
megszervezték ezt a találkozót, amiben
családja segítette őt, hiszen férje volt a Mi-
kulás, fia a krampusz, lánya pedig az ál-
taluk szervezett ünnepi műsor zenei alá-
festését szolgáltatta. Nemes fáradozásuk
meghozta gyümölcsét, hiszen az örömtől
csillogó gyermekszemek mindennél töb-
bet elárultak a december 5-én lezajlott ün-
nepségen.

A nagymegyeri gyermekotthon igazga-
tóhelyettese, Eva Ráczová elmondta,
hogy jelenleg harminchét lakója van a
Zsellér utcai intézményüknek.

Kovács Zoltán (fotó: Kovács Zoltán)

Duna-parti Mikulás a gyermekotthonban 
Nagymegyer - Bős

ASzlovákiai református
Keresztyén Egyház Di-

akóniai Központja (DK) a
Magyar református Sze-
retetszolgálattal (MrSZ)
idén is meghirdette a Nyi-
las Misi Karácsonya nevű
programját, melynek kere-
tében ajándékokat gyűj-
töttek gyerekeknek és idő-
seknek egyaránt.

A csicsói Gáspár Sámuel
Alapiskola mellett működő
Diákönkormányzat is tudo-
mást szerzett e nemes kez-
deményezésről, s úgy gon-
dolták, tesznek egy próbát:
megkérik az iskola diákjait,
hogy a megunt, de még
szép játékaikat, kinőtt, de jó
állapotban lévő ruháikat

hozzák el a rászoruló gyere-
kek számára. Nem várt
mennyiségű cipős doboznyi
csomag jött össze. A kis el-
sősöktől egészen a kilence-
dik osztályig szinte mindenki
hozott valami apró ajándé-
kot. Legnagyobb köszönet a

gyerekeket támogató szülőket
illeti, hiszen nélkülük nem si-
került volna 89 csomagot ösz-
szegyűjteni. A csicsói alapis-
kola tanulói bebizonyították,
hogy jószívű gyerekek,s nem
restek segíteni, ha kell!

Mgr. Nagy Edit

MUDr. Nagy Ildikó,
PhD, csallóközara-

nyos körzeti orvosa, im-
már hetedik alkalommal
rendezte meg a zenedél-
utánt otthonában.

A résztvevők átélhették a
régi szép nóták és mai slá-
gerek hangulatát. Érdemes
megemlíteni a helyi 92 éves

Vendégh Józsi bácsit, aki
még mindig derűs kedvvel,
korát meghazudtolva a citera
húrjain csalta elő a szép
hangokat, és kápráztatta el a
hallgatóságot. Majd Ďurenka
Benedek helyi lakos száj-
harmonikán játszotta el a
régi idők kedvelt slágereit.
Győri Gabi kitűnő énektudá-
sával jó mulatós hangulatot

teremtett. Vendéglátónk,
Nagy Ildikó doktornő nem-
csak kiváló zongoratudásá-
val szórakoztatta a vendé-
geket, de mint vendégsze-
rető háziasszony, egyedi fi-
nomságokkal kedveskedett
a meghívottaknak. Kukel
Zsolt, komáromi gimnazista,
a zeneművészeti iskola  nö-
vendéke, csodálatos hege-
dűjátékával derítette jó-
kedvre a vendégeket. Zon-
gorakísérettel meghallgat-
hattunk sok szép mai nótát
is. Hegedűs Sándor ének-
és tánctudása növelte a ze-
nedélután hangulatát. A gye-
rekek is megmutatták zenei
tudásukat. Nagy Dávid és
Gaál Eszter zongorán ját-
szották el kedvenc zeneda-
rabjaikat.

A jókedv és a zenei él-
mény a késő órákba húzó-
dott. Hálásak vagyunk a
meghívásért és a zenei él-
ményekben való gazdago-
dásért.

Győri Ludmila

Olvasói levél

bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és családügyi Hivatal, 
Komárno, Király püspök utca 30, tel. 035/2442410, 035/2442412

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Architektus - energetikai alkalmassággal rendelkező
szakember, 
Ing. Szabó Attila – CHIP Komárom

1 szaboovai@spskn.sk,
0908 103 124

Asszisztens – adminisztrátor, 
GLOBALTEX spol. s r.o. Komárom 1

Jelentkezni személyesen
a Komárno, Dunajské

nábrežie 13 címen

Pincér/nő, 
Alžbeta Szombathová - ŠIŠTAG Komárom 1

Jelentkezni személye-
sen a Komárno, Novo-

zámocká cesta 1 címen,
vagy a 0949 190 095-ös

telefonszámon

Szakács/nő, MVDr. Pollák Ladislav, Karva 1 0904 620 430

Betegápoló – gondozó,
NÁRUČ n.o. Komárom 1

Életrajz a 945 01 
Komárno, Zváračská 19

postai címre
Eladó/nő, TCM s.r.o. Komárom
Legalább 1 hónapig nyilvántartott álláskereső 
és 29 éves korig – XXI  A projekt

1 0908 080 070
tcmsro@gmail.com

Varrónő, MIRLA s.r.o. Komárom
40 % feletti rokkantnyugdíjas részére! 1 0911 624 625

Táncosnő – hosztesz, SR
Jozef Szeder – CICERO Komárom 10 0905 793 912

0904 687 027

Nyelvtanár – nyelvoktató – szlovák, orosz,
angol, német, francia és olasz nyelv, SR
Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdeláva-
nie dospelých, pracovisko Komárno

6
Életrajz a

petheob@szaki.sk
e-mail címre
0908 417 754

Angol-nyelvtanár, SR
Magán Szakközépiskola, Mostová
MSZKI Bátorkeszi

1 0357797747

Hegesztő, SR
Oto Bršel BOTO-ENVIRO Nové Zámky
Munkavégzés helye Ógyalla

1
Jelentkezni 

személyesen a 
Nové Zámky, 

Nitrianska 113 címen
Hegesztő (argón, elektród és CO vizsgá-
val), HUMAN Center s.r.o. Bratislava
Munkavégzés Szlovákia egész területén

20 0915 890 988
lubomir@humancenter.sk

Lakatos, hegesztő, szerelő, SR
EUROBRÁNY s.r.o. Komárom 2 0915 483 293

Állásajánlatok járásunkban

Cipősdoboznyi szeretet Csicsóról

Nosztalgia zenedélután

Külföldi állásajánlatok
Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. Elérhetőség

Logisztikai munkatárs, Csehország 7

Targoncakezelő, Csehország 7

Tehergépjármű-vezető, Csehország 5

Ács, Németország
Német vagy angol nyelv ismerete feltétel 2

Szobalány, Olaszország
Német nyelv ismerete feltétel 1

Háztartásbeli alkalmazott 
– betegápoló, gondozó, Németország
Német nyelv ismerete feltétel

10

Animátor, sport-animátor, Olaszország
Német és angol nyelv ismerete feltétel 199

Kőműves, Hollandia
Német nyelv alapszintű ismerete 5
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Megyercs

Búcs

Szilas

Ferencesek utcája 22, 
Komárom

0905 213 967, 035/77 33 566
Köszöntők, köszönetnyilvánítások, 
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó, 
félkövér betűvel: 30 cent/szó, 
keretben: + 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
templom tér 32 alatt. 
(A munkahivatal épülete)

Hirdetését telefonon is feladhatja

0905 471 942





0911 822 501
NON-STOP

Város
2 €

Kellemes karÆcsonyi 
ünnepeket kívÆnunk!

Aközség önkormányzata és a
Vöröskereszt alapszervezete

rendezésében az alapiskola ebéd-
lőjében került sor az önkéntes
véradóknak szervezett közös va-
csorára.

A megjelent véradókat, a község
polgármesterét, Szigeti Jánost és a
mezőgazdasági szövetkezet elnökét,
Nagy Istvánt, Kétyi Raj Anna, a szer-
vezet elnöke köszöntötte. Elmondta,
ezen az estén elsősorban azt az ön-
zetlen segítséget szeretnék megkö-

szönni azoknak, akik rendszeresen
karjukat nyújtják és vérüket adják
azért, hogy embertársaink életét
megmentsék. Az emberi vér nem pó-
tolható semmiféle mesterségesen
előállítható anyaggal, de az élet nél-
külözhetetlen eleme, amelyet csak
az emberi szervezet képes termelni.
A rendszeres véradásra pedig azért
van szükség, mert a vér tárolása je-
lentősen korlátozott.

Minden véradónak ezt követően
emléklapot adtak át. A község pol-
gármesterével közösen öt véradónak
átadták a Jánský emlékéremmel járó

plaketteket. Ezüst plakettet kapott
Tárnok András, ifj. Kerekes András
és Kovács Zoltán, míg bronz plaket-
tet Vasas Adrianna és Vörös Csaba
kapott. Végül emléklappal köszönték
meg a szervezet egykori elnökének,
Bajkai Eszternek a több mint egy év-

tizedes munkáját. Ezt követően a
résztvevők megtekintették a 2013-as
véradásokról készített filmet, majd a
rendezvény közös vacsorával, szó-
rakozással ért véget Brúder Péter ze-
nei kísérete mellett.

Kép és szöveg: miriák

As z e n t p é t e r i
baptista Gyüle-

kezet 17 települé-
sen élő magyar
baptista testvérek
missziós köz-
pontja, ahol rend-
szeresen találkoz-
nak és emlékeznek.
Legutóbb is hálaa-
dási ünnepséget
tartottak, megemlé-
kezéssel egybe-
kötve.

Az előzetes időjárás-jelentések alapján tudtuk,
hogy pénteken régiónkban is tiszteletét teszi

majd a Xavér nevű viharciklon. Szerencsére mire
erre a területre érkezett, már nem volt annyira dü-
hös és pusztító. Az ereje sem volt olyan mér-
tékű, ám így is okozott problémákat.

Megyercsen a jelzett időpontban hirtelen komoly
erősségű széllökéseket észleltek, mely gyorsan vé-
gighaladt a községen. Ennek következtében a főtéren
kettétört egy fát, majd a helyi óvoda konyhai részének
tetőszerkezetét bontotta meg huszonegy négyzet-
méteres területen. A vihar a szomszédos Violínban is
„vendégeskedett”. Innen főleg áramkimaradásokat
jelentettek. Egyébként az óvoda tetőrészét azóta már
a hétvégén Beke Gábor helyi vállalkozó brigádja hely-
reállította. -pint-, Fotó: KH

Az önkéntes véradókat
köszöntötték

Xavér letette „névjegyét”

Ünnepi megemlékezés és hálaadás

A megemlékezés és hálaadás délelőtti ré-
szében Dóczé Bálint, a szentpéteri Baptista
Gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Jobbágy István mérnök
özvegyét, fiát, testvéreit, Szabó Olgát, Pat
község polgármesterét és Duray Miklóst.

„Jobbágy István testvérben baptista misz-
sziónk utóbbi történelmének egyik legjelen-
tősebb egyénisége távozott közülünk. Jel-
lemzően jó stílusa, ízes magyarsága, rop-
pant logikus érvelése volt. Szolgálatai von-

zották az embereket és felejthetetlen nyo-
mokat hagytak a szívekben. Emlékét kegye-
lettel és szeretettel megőrizzük. Szolgálatá-
ért legyen áldott Istenünk” – mondta Dóczé
Bálint.

A közös ebéd után következett a ünnep-
ség, amelyen az elmúlt év termésének, ál-
dásainak megköszönéséhez hozzákapcso-
lódott az Isten jóságáért, kegyelméért, irgal-
máért való hálaadás.

Kép és szöveg: miriák

A Jansky emlékérem kitüntetettjei

Akultúrház nagytermében került sor a
jubilánsok köszöntésére. Szabó And-

rea köszöntötte a megjelenteket, köztük a
helyi mezőgazdasági szövetkezet elnök-
asszonyát Ádámka Arankát, aki egyben a
szociális komisszió elnöke is.

A mai ünnepségen egy korosztályt kö-
szöntöttek, mégpedig azokat, akik az év fo-
lyamán léptek 75. életévükbe és azt a 7 ked-
ves házaspárt, akiknek megadatott, hogy ez
évben együtt ünnepelhették aranylakodal-
mukat. Az aranylakodalmas házaspárok név-
sora: Krutek Ottó - Mária Borváková, Matej
Pluhár - Mária Fabuľová, Pinke Vincent –
Katarína Jakabová, Bartos Vojtech - Ágota-
Víghová, Šukola Dominik – Mária Juhá-

szová, Lőrincz Gejza - Gizela Pirosková,
Martin Marik - Žofia Kundrová.

A község polgármestere, Kósa József,
szívből jövő szavakat intézett az ünneplő pá-
rokhoz, akik 50 évvel ezelőtt kimondták a
boldogító igent, hűséget ígértek egymásnak,
s az adott szó ereje azóta is tart.

Megható pillanatok voltak ezek, hiszen a
párokban hirtelenjében filmként pörög le az
élet, ami bizony könnyeket csalt még a leg-
edzettebb férfiak és nők szemébe is.

A polgármesteri köszöntő után követke-
zett a kultúrműsor, amelyben fellépett Tü-
csök Nikoletta és az Árvalányhaj népdal-
kör.

(miriák)
KH felvétele

„Ha énekelsz, madár leszel, mert ott csil-
log a szemedben a mindenség” – ezzel az
idézettel kezdődött az ógyallai csema-
dok énekkar megalakulásának 50. évfor-
dulója tiszteletére rendezett jubileumi ün-
nepség.

Az immár Ágh Erika vezetésével éneklő
„Őszirózsa népdalkör“ színvonalas fellépését
az ügyes és lelkes óvodásokból álló Bikfic
tánccsoport követte a naszvadi Kis Viza ci-
terazenekar kíséretével. A Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda felső tagozatos diákjai
Lacza Eleonóra vezetésével bebizonyították,
hogy nem csak 50 évvel ezelőtt voltak jó
hangú diákjai az iskolának.

„A Csemadok énekkart 1963-ban 18 tag-
gal alapította meg Ógyallán a fiatal pedagó-
gus, Böginé Andits Etelka. Az évek során kö-
zel 100 ógyallai szentelte szabadidejét a kö-

zös éneklésnek. Különböző versenyeken,
fesztiválokon, ünnepi műsorokban magas
színvonalat képviseltek és sorozatosan hoz-
ták az előkelő helyezéseket, elismeréseket”
– tudhattuk meg a beszámolóból, amelyet
Barthalos Diana, Horváth Mária és Varga
Edit, vezetőségi tagok ismertettek.

A komáromi Concordia vegyes kar magas
színvonalú, szívhez szóló előadása tette fel
a koronát az ünnepségre.

A műsor után a jelenlevők megtekinthették
a kórus gazdag tevékenységét bemutató
fényképkiállítást és a kézimunka-kiállítást,
amelyen különböző technikával készült
szebbnél szebb kézimunkákban gyönyör-
ködhettek. Közben jólesett falatozni a Cse-
madok vezetőségi tagjai által készített és kí-
nált finomságokból.

(miriák)
a Csemadok helyi szervezetének felvétele

Aszemélyiség teljes kibontakozását segítik a dráma-
játékok, bábjátékok, népi gyermekjátékok, jelene-

tek, színdarabok előadásai. Jól illeszthetők az iskolai
munkához, mert olyan készségek kialakítását teszik le-
hetővé, mint a problémamegoldás, konfliktuskezelés, vi-
selkedés és az empátiás készség. Ezen gondolatok je -
gyében alakult meg Szilason két agilis személy, Czédli
Éva és Nagy Ildikó közreműködésének köszönhetően a
„Szildráma“ gyermek színjátszócsoport.

Ógyalla

Perbete

Szildráma – gyermek
színjátszócsoport

Különböző korosztályú fiúk és lányok alkotják a közös-
séget, főleg olyan gyerekek, akik szeretik a verseket, me-
séket, s ezeket szívesen eljátsszák, bemutatják óvodá-
soknak, iskolás társaiknak, vagy a szülőknek. Hetente egy
alkalommal a színjátszás foglalkozásokon a tanulóknak
lehetőségük van beszédművelésre, kommunikációs ké-
pességeik fejlesztésére, illem gyakorlására, irodalmi is-
mereteik bővítésére. Czédli Éva és Nagy Ildikó elmondása
szerint már régebben, kb. 1 éve fontolgatták, tervezgették
e csoport létrejöttét, de most érett meg az idő arra, hogy
ténylegesen is gyökeret verjen a gyermek színjátszás eb-
ben a kisközségben. Saját ötletekből dolgoznak, saját
forgatókönyv szerint. Sokszor az életből merített történe-
tekből. 

Az első igazi megmérettetésre már karácsonyi hangu-
latban került sor, amikor is bemutatták a csapat ötleteiből
összeállított Karácsonyi álom című műsorukat. A csoport
gerincét 5-13 éves gyerekek alkotják, mégpedig: Lukovics
Barbara, Lukovics Cyntia, Barthalos Mirella, Ferenczi Re-
gina, Végh Virág, Tóth Júlia, Czédli Kinga, Czédli Krisz-
tián, Szakács Rebeka, Balogh Fanny, László Fanni, Ke-
szegh Karin és Nagy Ádám zenefelelős. -pint-

Jubilánsok köszöntése

Pacsirták éneke
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Szentpéter

már 2 helyen is
Fe – le mark trade s.r.o. 
Kameničná, nová 308, tel.: 0905 115 710, 
e-mail: felemarket@gmail.com

silvia válek – internetto
Železničná 134/7, zemianska olča 
tel.: 035/381 22 11

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93, 

• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

EmiSNé kONTrOly Na POčkaNiE

EmiSSzióS EllENőrzéS mEgváráSra

Autošport KISS

Marcelháza
A községben „Hip-hop, itt a Mikulás” címmel
zenés Mikulás-napi délutánt szervezett a
Csemadok helyi szervezete a falu gyerme-
keinek és az őket kísérő felnőtteknek. A kö-
zel 300 gyerek izgatottan várta a Mikulás
érkezését. Közös énekléssel hívták be a
vendéget, aki megtekintette a gyerekek
műsorát, majd kezdetét vette az ajándék-
osztás. A fergeteges hangulatról Ambrus
Lelkes Simona énekesnő és tanítványai,
a művészeti iskola táncosai gondoskod-
tak.
A karácsonyfát a gyerekek által készített
díszekkel díszítették. A szeretet aszta-
lán pedig összegyűjtötték a megunt já-

tékokat, könyveket és sok más tárgyat,
amelyeket majd az iskola tanulói eljuttatnak
egy gyermekotthon lakóinak. Az előtérben

kapott helyet a kívánságok fala,
ahol a gyerekek kívánságait, raj-
zait lehetett megtekinteni és elol-
vasni. Nem hiányozhatott a kéz-
műves termékek vására sem.
A Csemadok vezetősége köszöne-
tét fejezi ki a sok segítőnek,akik
kezdeményezésüket támogatták,
akár felajánlásukkal, akár munká-
jukkal, hiszen másokat megaján-
dékozni akkor a legértéke-
sebb, ha azt halkan és ön-
zetlenül tesszük!

Lancz Ildikó felvétele

Csicsó
A község önkormányzata december 6-án, pénteken
délután Mikulás-ünnepséget rendezett a helyi kul-
túrházban. A gyerekeket ingyenes játszóházzal vár-
ták. A labdamedence, trambulin, légvárak és még sok
egyéb játék közül mindenki megtalálta a neki tetszőt.

A rendezőség szaloncukorral, teával, a szü-
lőknek pedig forralt borral kedveske-

dett. 6 órakor megérkezett a Mikulás
és kiosztotta a csomagokat a gyere-

keknek. Az idei Mikulás-ünnep-
ség is nagy sikert aratott a gyere-
kek és a szülők körében egyaránt.

Nagykeszi
A magyarországi Kincses Színház

Körte bohóca és Krampuszka indította
a Mikulás-ünnepséget Nagykeszin. Már
jóval a műsor előtt csaknem megtelt a
helyi kultúrház, ahol a gyerekek a szü-
lőkkel és nagyszülőkkel együtt izgatottan
várták a Mikulás megérkezését. Addig,
amíg ez bekövetkezett, Körte bohóc és
Krampuszka szórakoztatta a gyereke-
ket, akikkel együtt énekeltek, táncoltak,
majd a műsor végén megérkezett a
várva várt Mikulás, aki nagyon bőkezű
volt a gyerekek irányában. Miután üdvö-
zölte a gyereksereget, névre szólóan ki-
osztotta a megérdemelt ajándékokat.
Többen versmondásra és éneklésre is
fakadtak az ajándék láttán. A program
után a kultúrház előcsarnokában az ön-
kormányzat a felnőtteket egy tál káposz-
talevesre és forralt borra invitálta.

Keszegfalva
A község színházterme zsúfolásig
megtelt óvódás, iskolás és még ki-
sebb gyerekekkel, akik szüleikkel,
kísérőikkel érkeztek péntek délután
a kultúrházba. A Mikulás kedves
szavakkal üdvözölte a gyerekse-
reget, majd kifejezte abbeli remé-
nyét, hogy kitűnően fog szóra-
kozni, mert igen sok ajándékot
hozott, amit a műsor végén sze-
retne szétosztani. Elsőként a falu
legkisebbjei, az óvodások káp-
ráztatták el a nézőket. Műsoruk
méltán kapott elismerést. A
szlovák és magyar alapiskolá-
sok is remekeltek. A programok
kavalkádja után sor került a
csomagok kiosztására, mely-
ben a Mikulás vállalta a főszerepet.

Komáromfüss
A helyi gyerekeket is meglátogatta a Mikulás. Erre a ked-
ves ünnepségre a kultúrházban került sor, melyet az ön-
kormányzat és a nyugdíjasklub szervezett. Kardos Emil
polgármester megnyitója után a Mikulás is megérkezett, és
megtekintette a helyi óvodások dalos-verses műsorát. Ez-
után az őszszakállú megajándékozta a gyerekeket. A szer-
vezők a nyugdíjasklub tagjai által készített finomabbnál fi-
nomabb süteményekkel és forró teával kedveskedtek a je-
lenlevőknek. Fotó: Fyuz Villa PT

Mikulás-ünnepségek régiónk falvaibanMikulás-ünnepségek régiónk falvaiban

Az oldalt összeállította: miriák, pint

Az iskola névadója,
tarczy Lajos születé-

sének 206. évfordulója al-
kalmából került megren-
dezésre a tarczy Emlék-
nap. Az egész napos ren-
dezvény a „Színház az
egész Hetény!” címet vi-
selte, amelyen megemlé-
keztek a hetényi felnőtt és
iskolai színjátszás 80
éves történetéről.

A vendégeket Czibor An-
gelika iskolaigazgató üdvö-
zölte. „Iskolánk 2000 óta vi-
seli Tarczy Lajos nevét. Vá-
lasztásunk nem volt vélet-
len. Csakúgy mint mi most,
elődeink már akkor is kutat-
ták a  helyi értékeket, és úgy
gondolták, hogy Tarczy La-
jos, községünk szülötte, a
későbbi jeles pápai tanár-
ember, Petőfi és Jókai ta-
nára, olyan értékes egyéni-
sége a magyarságnak, aki
megérdemli, hogy nevét és
szellemiségét megőrizzük
az utókor számára.

Így, karácsony előtt, re-
ménnyel és hittel a szívünk-
ben ünnepeljünk. Kérjük, hi-
tünkben és reményünkben
erősítsen bennünket egyhá-
zunk és lelki vezetőink, és
bízunk abban, hogy még

nagyon sok éven keresztül
lesz lehetőségünk Tarczy
Lajos születésnapját meg-
ülni, örökét továbbadni ezen
az iskolán” – mondta nyitó-
beszédében az igazgatónő.

Hollósi Csaba, 6. osztá-
lyos tanuló nyitóverse után
az iskola két tanulója bemu-
tatta a hetényi színjátszás
nyolcvanéves történetét,
majd a jelenlévők megtekin-
tették a kiállítást. A rendez-
vény első része az iskola
homlokzatán elhelyezett
Tarczy emléktábla megko-
szorúzásával ért véget.

Délután a rendezvény a
községi hivatalban folytató-
dott, amikor is a legkisebb
tarczysokat is ünnepélyesen

felavatták és hivatalosan is
az iskolai közösség tagjaivá
váltak. Ajándékként egy
szép szimbólumot, a heté-
nyi iskola gólyás nyakken-
dőjét kapták. Ezt követte
Écsi Gyöngyi rendezésében
a Bábel tornya valós törté-
netének bemutatója játék-
bábukkal. Az iskola tanulói
felelevenítették az iskolai
színjátszás történetét, majd
Gál Tamás műsora követke-
zett, végül a Mikulás megju-
talmazta a jelen lévő gyere-
keket. 

A Tarczy emléknap a Lilla
Galériában ért véget, ahol
megnyitották Magyarics
Gabriella kiállítását.

Kép és szöveg: miriák

Az idei megmérettetésre hét csapat: az ógyallai Feszty Árpád
Alapiskola és Óvoda, a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola, a perbe-
tei Alapiskola, a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda

„A” és „B”, valamint a szentpéteri Szlovák Tannyelvű Alapiskola
szintén „ A” és „B” nevezett a versenybe, amelyeket a szerve-
zők két csoportba sorsoltak. A Kossányi Kupán az alábbi ered-
mények születtek: I. Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
(Ógyalla), II. szentpéteri Szlovák Tannyelvű Alapiskola „A”, III.

Tarczy Lajos Alapiskola (Hetény), IV. Kossányi József Alapiskola
és Óvoda Szentpéter „A”. A torna legjobb góllövője az ógyallai Né-
meth Tibor lett. (miriák), Az AI felvétele

Tel.: 035/7720 920, 0905 316 651, 0905 508 323

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, beton-
keverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben.  Házhoz szállítás!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket!

Kellemes karácsonyi ünnepeket!

0905 489 059

Lakatos László, Európa udvar 
Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

"B" kategóriás 
képzések 
és továbbképzések

Bővebben:
www.autoskolaelan.sk

Karácsonyi akció

Emléknap tarczy Lajos születésének
206. évfordulója alkalmából
Hetény

Kossányi Kupa 2013

November
utolsó tanítási

napján ismét megren-
dezték a hagyományos

teremlabdarúgó 
Kossányi Kupát az 
iskola sportcsarno-

kában.



Innentől kezdve a rendkí-
vüli intelligenciával és ked-
vességgel megáldott kis-
lánynak sajnos az onko-
lógia lett a második ott-
hona. Három hónapon
keresztül egy steril szo-
bában helyezték el. A
steril kamra egy több-
szörös zsilipeléssel
nyíló, különleges lég-
technikai rendszerű,
csökkentett csíratartalmú
kórterem, amely javítja az
agresszív kemoterápiás ke-
zelésen átesett leukémiás
gyermekek túlélési esélyeit.
A steril kamrás lét a kívülál-
lóknak elképzelhetetlen. A
steril szobában megtapasz-
talt izoláció így nagy hősies-
séget kíván a leukémiás
gyermekektől. Tímea a tíz
hónap aktív kórházi kezelés-
ből összesen öt hónapot izo-
láltan töltött és ezt hősiesen
végigcsinálta. Közben több-
ször végeztek rajta csontvelő
genetikai vizsgálatot. Több-
ször kapott kemoterápiát,
mely folytán kihullott a haja.
A fényképeket mutatja, mi-
lyen szép hosszú haja volt,
de gyorsan megjegyzi: re-
méli, hogy nemsokára
ugyanilyen szép lesz. 

A nemesócsai 11 éves
lány a szó legszorosabb ér-
telmében sokoldalú egyéni-

s é g .
Szavai mö-
gött éveit meghazudtoló böl-
csesség, intelligencia rejlik.
Míg nem volt beteg, maxi-
málisan kivette részét az is-
kolai rendezvényekből. Pró-
zát mondott, több versenyen
díjat is nyert, tagja volt a he-
lyi mazsorettcsoportnak, ba-
lettozott, emellett szereti a
modern táncot, a néptáncot.
Nagyon reméli, hogy ezeket
a kedvteléseket hamarosan
ismét művelni fogja. A kór-
házban rengeteget tanult, gi-
tározott a beteg gyerekek-
nek. A művészetre fogékony
lány megtanult különböző
technikákat, melyeket ma-
gas szinten sikerült elsajátí-
tania. Az idei falunapon
munkáiból kiállítást szervez-
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Legutóbb pont egy éve találkoz-
tunk a családdal, akik mindig derű-
látóak voltak, és bátran tekintettek
az események elé. Most egy év táv-
latából Czita Angélával, Fannyka
édesanyjával beszélgettünk, aki így
kezdte az idei év történéseit: „Megint
elröppent egy év. Szó szerint elröp-
pent. A transzplantáció után attól fél-
tünk, hogy sosem fog eltelni ez az
egy év, amíg újra „élni“ kezdhetünk.
És mégis. Egy éve volt, hogy be-
szélgettünk, akkor is a karácsonyra
készülődtünk. Most újra, de most
már egy kicsit másképpen. A tavalyi
évünk a rendszeres kontrollokról
szólt. Májusban letelt az egy év, és

szívszorongva vártuk az egy éves
kontroll eredményét, ami egy teljes
körű kivizsgálás volt, szó szerint te-
tőtől talpig. Hatalmas kő zuhant le a
család szívéről, amikor megtudtuk,
hogy az új csontvelőnk remekül mű-
ködik. Az örömünkbe egy cseppnyi
üröm is szorult, mert az átélt borzal-
mak mellékhatásaként epeköveket
találtak Fannykánknál. Újra műtét
várt ránk, de úgy gondoltuk, nekünk
ez már gyerekjáték lesz. Szigorú di-
étával el akartuk húzni egy kicsit az
epeműtét időpontját, hogy ne a nya-
rat töltsük kórházban, hogy újra kiél-
vezhessük a nyár örömeit. Ez sike-
rült is. Tavasz végén a transzplantá-

ciós osztály és a Kvapka nádeje ala-
pítvány közös kirándulására kaptunk
meghívót, melyet kimondottan csont-
velő transzplantált gyerekeknek és
szüleiknek szerveznek. Itt orvosi fel-
ügyelet alatt szinte bármit kipróbál-
hat a gyermek, és nem utolsósorban
a szülők tapasztalatcseréjére is na-
gyon jó. Fantasztikus pár napot töl-
töttünk el ott. A nyár is gyorsan el-
szaladt, neki megfelelő programok-
kal, de legfőképpen már nem izo-
lálva a közösségtől. Szeptemberben
Fanny újra visszaült az iskolapadba
- szó szerint. Újra a kis barátaival
kezdhette meg az iskolaévet. Per-
sze nagy óvatossággal még, de ott
lehetett egy rövidebb időre. Október
legelején megtörtént az epeműtét.
Szerencsére problémamentesen át-
vészeltük ezt is. Egy rövidebb ideig
otthon lábadozott, de aztán újra be-
levetette magát a tanulásba. Most
rendszeresen jár iskolába, kicsit ne-
hezebben, de újra szokja a közös-
séget, a feladatokat. Még mindig na-

gyon kell vigyáznunk, óvni minden
fertőzéstől, vírustól, ha lehet, mert
az immunrendszer működése még
nem teljesen megfelelő. Ez is egy
fajta kihívás a számára. A kontrollja-
ink Pozsonyban kicsit ritkulnak, ami
egy jó jel. Mindig adódnak kisebb-
nagyobb problémák, anélkül nem
megy, de muszáj legyőzni mindent.
A szükséges erőt még mindig
Fannyból merítjük, mert elég egy pil-
lantás rá, és minden értelmet nyer.
Most a mindennapjai a karácsonyi
készülődéssel is telnek. Nekünk szü-
lőknek minden nap karácsony, mert
velünk van és ennél nagyobb aján-
dék nekünk már az életben nem kell“
– mondta elérzékenyülten az édes-
anya.

Fanny jelenlegi eredményei bizta-
tóak, aminek mi is örülünk és merjük
remélni, hogy a nagykeszi kislány
néhány év múlva csupán egy rossz
álomként tekint majd vissza egykori
betegségére. Pint Sándor

Fotó: A család

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

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
Szíved, lelked vágyát, életed örömét,
Oly széppé írnám, mint egy tündéri álom, 
A legboldogabb Te lennél ezen a világon!
Boldog születésnapot kíván az egész család!“

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind a  Tiéd legyen.”
December 19-én ünnepli 1. születésnapját 

Bakoš Emma

„Egyéves lettél. Kicsi gödrös kezed arcomra teszed kedvesen,
ha hozzád beszélek, tündérmosollyal 
porcelánarcodon megpihensz egy percet.
Egyetlen gyertyádat még elfújni nem, csak csodálni tudod,
de apró kezeddel örömöd
győztesen a tortába taposod...“

December 20-án ünnepli 
2. szülinapját 

Bogács Zsófia 
Pathon.

E szép ünnep alkalmából 
köszöntik őt: anyu, apu, 
Bianka, Vargha mama, papa, 
Bogács mama és keresztanyu.

December 18-án ünnepli 
11. születésnapját 

Sárközi Alexandra 
Izsán.

Sok szeretettel köszönti: 
anyu, apu, testvére Teodor.

A gratulációkhoz
csatlakozik nagy-
mamája, aki sok

puszit küld.

A Czita családnál mindennap karácsony van Küzdelem felső fokon
Tímea nem adja fel!

ADelta hetilap hasábjain rendszeresen adtunk híreket a nagykeszi
kislány Czita Fanny egészségi állapotával kapcsolatban. Így az ol-

vasók nyomon követhették a Fannyval történt eseményeket. Elsődleges
célunk az volt, mint ahogy most is, hogy a mendemondák, a fantáziá-
lások helyett első kézből tájékoztassuk az olvasóinkat. Annál is inkább,
hisz vissza-visszatérő téma volt az olvasók körében, akik aggódó fi-
gyelemmel kísérték a Fannyval történteket.

Nagykeszi
Nemesócsa

tímea nem mindennapi története 2012 szeptember
közepén kezdődött, amikor is napról napra egyre

gyengébbnek érezte magát. Elmondása szerint fájt a
karja, a feje, és már az egyébként vidám természetű
lány az órákon sem tudott figyelni. többször megtör-
tént, hogy egy-két napig magas láz gyötörte. Az egyik
ilyen alkalommal, amikor a szülei ismét orvoshoz vitték
tímeát, a vérvétel után felmerült a vérbetegség veszélye.
olyan alacsony volt a fehérvérsejtjeinek a száma, hogy
a komáromi kórházból gyorsmentővel szállították a po-
zsonyi Kramáre gyermekosztályára. itt újabb vérvétel és
csontvelővétel következett, ami sajnos azt támasztotta
alá, hogy tímeának egy szörnyű betegséggel, a leuké-
miával kell szembenéznie.

tek. Örül annak, hogy már
nem szorul hosszantartó
kórházi kezelésre, melyek
igazi próbát jelentettek szá-
mára. Jelenleg odahaza van
állandó felügyelet alatt, me-
lyet a szülők úgy oldottak
meg, hogy mivel mindkét
szülő dolgozik, így reggeltől
délután háromig a mamák
jönnek, majd a munka vé-
geztével édesapja és édes-
anyja veszi át a nagyszülők
szerepét. Tímeának van egy
23 éves bátyja Tamás, akit
nagyon szeret, és ez termé-
szetesen fordítva is igaz. He-
tente vizsgálatokra jár, egy-
szer Nagymegyerre, más-
szor Pozsonyba. A kislány-
nak naponta 34 tablettát kell
bevennie, ehhez jön még a
11,5 kemoterápiás gyógy-
szer. Mint mondja, tudja ez a
kívülálló embereknek sok-
nak tűnik, de tisztában van
vele, ez a gyógyulását segíti
elő. Minden utasítást, amit
az orvosok adnak, maradék-
talanul betart, annál is in-
kább, hiszen orvosaival na-
gyon jó a kapcsolat. Timi a
kórházból rengeteget levele-
zett az osztálytársakkal, is-
kolatársakkal és mindenki-

től csak biztatást kapott.
Összefogott a család

minden tagja, iskola,
barátok, munkatár-
sak, ismerősök, egy-
házgyülekezet, vér-
adók, kupakgyűjtők
és egy emberként
segítettek és segíte-
nek a szülőknek és
Tímeának is, akik ezt

őszintén köszönik.
Amikor egy fiatal életé -

ben hosszútávú beteg-
ség áll fenn, elképzelhetet-

len, hogy folytassa az iskolai
tanulmányokat. Ezt Tímeá-
nál individuálisan oldották
meg. Az utcájukban levő is-
kolából a tanító nénik járnak
őt tanítani. Így valójában a
beteg kislány nem marad el
társaitól. 

Katalin, az édesanya el-
mondta, hogy a gyógyulás-
hoz vezető út 2 x 52 hét, de
a teljes gyógyulást az orvo-
sok általában 5 év után
mondhatják ki. Tímea jelen-
legi állapota javulni látszik, a
kislány szépen erősödik és
az eredményei is biztatóak.
Az egész család reméli,
hogy a rehabilitáció felépü-
léshez vezet és tartós lesz a
gyógyulás. Mi is szívből
drukkolunk Sméja Tímeának
és családjának!

Pint Sándor

Marcelházán. 
E szép ünnep alkalmából

köszönti: anya, apa, 
a Varga család, a Mohos 
család és a Bakoš család.

Dec. 16-án ünnepli az 
1. születésnapját drága kisfiunk 

Múčka Áron Bátorkeszin.

Nagyon boldog születés-
napot kíván apa, anya,

Nórika és az egész család.

Beke Mónikának 
Megyercsre 16. születésnapja 

alkalmából, amelyet 
december 16-án 

ünnepel.

„Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal,
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.“
December 17-én 2 éves drága kisfiunk 

Horňan Maxim tibor 
Komáromban.

Nagyon sok szeretettel 
köszönti őt 

az egész család.

December 18-án üunepli 10. születésnapját 
Bokros Roman Gyulamajoron.

E szép ünnep alkalmából  
szívből köszönti őt: papa, mama, 
apa, Andi, Józsi, Teri, Brigi, Erik 

és az egész rokonság.

Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno
oZNáMENiE

o zámere predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno
formou obchodnej verejnej súťaže

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1398/2013 zo dňa 14. a 21. novembra
2013 bol schválený zámer Mesta Komárno na predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Komárno
formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm a) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov, a § 281 a nasl. obchodného zákonníka, 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov, zámer predaja pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, 

- parcela registra „C“ č. 2011/1 o výmere 378 m2, zastavaná plocha, parcela registra „C“ č. 2011/2
o výmere 225 m², zastavaná plocha a parcela registra „C“ č. 2011/3 o výmere 58 m², zastavaná plo-
cha,  s vyvolávacou cenou vo výške 49.178,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním.

Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov, budú
zverejnené:

•  na úradných tabuliach mesta, •  na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk.
•  v regionálnej tlači
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, ako aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v pí-

somnej resp. elektronickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku, na
adrese 945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, I. poschodie, č. dv. 13C,  tel. č. 035/2851 319. 

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je predmetom obchodnej ve-
rejnej súťaže, je možné dohodnúť na Oddelení správy majetku Mestského úradu v Komárne na tel.
čísle  035/2851 319. MUDr. Anton  Marek

primátor mesta

December 9-én ünnepelte 
19. szülinapját 

Olajos Mihály 
Nagylélen.

E szép ünnep alkalmából szív-
ből köszöntik, sok erőt, egészsé-

get, boldogságot kívánunk: 
anyu, testvéred Zsazsa család-
jával, Tomi, Karinka és mama. 

„Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki nem szeret úgy, mint mi szeretünk Téged.“
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régi ár                       Új ár

Komárom a Duna gibraltárja 16,43 € 10 €
Felvidéki árpád-kori templomok lexikona 6,31 € 4 €
Új komáromi olympos 6,97 € 5,€

Felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző és változó települések 9,29 € 7 €

Megrendelését elküldheti 
vagy a  köteteket 
személyesen megvásárolhatja 
címünkön: 
Ul. Františkánov 22, 
945 01 Komárno,
tel.: 0905 213 967
E-mail: deltakn@gmail.com

tészta hozzávalói:
- 10 tojássárgája
- 25 dkg kristálycukor
- 1 citrom leve és reszelt héja

Az alapanyagokat jól kikeverjük és
hozzáadunk 10 dkg maizénát (Zlatý
klas), 5 dkg simalisztet, fél sütőport
és a 10 tojás felvert habját. Ezeket
mind összekeverjük és két részre
osztva megsütjük.

Krém:
- 25 dkg vajat, 15 dkg porcukrot és

egy vaníliás cukrot kikeverünk 
- 2 ½ deciliter tejben 1,5 evőkanál

maizenát és egy tojássárgáját meg-
főzünk és ha kihűlt, a vajas krémmel
összekeverjük. 

Máz:
- 30 dkg porcukor, 1 citrom leve , pici tej 
- ezt jól kikeverjük és a tészta tetejére rákenjük. 

Karácsonyi nutellás 
kalács

Jó étvágyat kíván Önöknek 
Inczédi Domonkos, Nemesócsa

tészta: 70 dkg simaliszt, 15 dkg cukor, 
5 dkg margarin, 2 egész tojás, 1 kiskanál
szódapor, 4 evőkanál méz, 1,5 dcl tej.
Ezt összegyúrjuk és 6 részre osztjuk. 

Krém: 16 dkg daralisztet megfőzünk 12
dcl tejjel, ha kihűlt, utána hozzákeverjük a
krémhez. A krém a következő alapanya-
gokból áll: 40 dkg vaj, 37 dkg porcukor, 6
evőkanál kakaó.

Készítette: Petróczi Erika, Nemesócsa

Sajtos kosárDOBOS szelet
tészta: 30 dkg liszt, pici só, 1 egész to-
jás, 1 doboz (2dl) tejföl. 

Az alapanyagokat összegyúrjuk, ki-
nyújtjuk, majd megkenjük 10 dkg vajjal és
feltekerjük, mint a bejglit. Fél órát pihen-
tetjük, utána újból kinyújtjuk, kiszaggatjuk
és kis kosárkákat formázunk a tésztából,
amelynek a közepébe a következő tölte-
léket tesszük: 20 dkg reszeltsajt, pici só, 1
egész tojás, 4 csapottkanál liszt, 1 tejföl
vagy tejszín. Forró előmelegített sütőben
aranybarnára sütjük.

Petróczi Erika, Nemesócsa

Az élesztőt felfuttatjuk és összekeverjük a hozzávalók-
kal, az egészet kelesztjük. Ha megkelt a tészta, háromfelé
osztjuk. Az elsőt kinyújtjuk, megkenjük nutellával, és foly-
tatjuk: 3 tészta - 2 nutella. Bemetéljük és kettesével ellen-
kező irányba forgatjuk. A tetejét tojássárgájával megken-
jük. Megcsinálhatjuk gömbölyűre is.

Jó étvágyat kívánunk hozzá! 
Haim Olivér és Markac Irén Marcelházáról.

Hozzávalók: 50 dkg féldaraliszt, 4 dkg élesztő, 2 tojás-
sárgája, 2 kanál porcukor, 2,5 dcl tej, 2 dcl olaj, pici só,
½ sütőpor, 1 nutella.

Karácsonyi nutellás 
kalács

Sajtos kosárDOBOS szelet

Citrom szeletCitrom szelet

Lepje meg
szeretteit 
a KT Könyv-
és Lapkiadó
kiadványaival!

Könyvajánlatunk

A kedvenc ünnepi ízeket, vagyis a fahéjat, szegfű-
szeget és az almát ötvözi a következő recept, amelyet
akkor is könnyedén elkészíthet, ha nem gyakorlott
fakanálforgató. A didergető hidegben jólesik egy tá-
nyér forró almaleves, ami tetőtől talpig átmelegít, úgy-
hogy ne habozzon, próbálja ki receptünket!

Almaleves

A forrásban levő vízbe fa-
csarja bele a citromot. Az al-
mát hámozza meg, vegye ki
a magházát, vágja apró koc-
kákra, és a fűszerekkel - a
szegfűszeggel, fahéjjal és
csipetnyi sóval - ízesített cuk-
ros vízben főzze puhára.
Adja hozzá a fehérbort, vala-
mint a tejfölt. A tejszínt a liszt-
tel keverje simára, habarja be
vele a levest, és jól forralja
fel. Ezután már tálalható is.

Hozzávalók: 1 l víz, 50
dkg alma, 15 dkg cukor, 5
dkg liszt, 2 dl tejszín, 2 dl
tejföl, 2 szem szegfűszeg,
1 dl fehérbor, 1 citrom,
kevés fahéj, csipetnyi só

Almaleves

V Komárne pri veľkom komíne,
vedľa pekárne od 1-ho decembra
sme ZNoVU otVoriLi PrE-
DAJňU PEčÍV A PotrAVÍN.
Každý deň srdečne očakáme  na-
šich nových aj starých zákazníkov
s čerstvými pekárenskými výrob-
kami a s priateľskými cenami.
Akciové ceny:
110 g čerstvý chlieb 1 €
40 g čerstvý rohlík 5 cent.
Nová otváracia doba:
Po-Pi: 5.00-22.00
Szo.: 6.00-22.00
Ne.: 7.00-22.00

Vážení zákazníci, prajeme Vám 
veselé Vianoce, úspešný 

a šťastný nový rok.
Nová vedúca obchodu: Bakai Adriana

Komárnóban a Nagykéménynél a
Pékség mellett 2013. december 1-
jén ÚJoNNAN MEGNyitottUK
PéKárU éS éLELMiSZErüZLE-
tüNKEt. Mindennap friss pékáru-
val, szívélyes kiszolgálással és ba-
rátságos árakkal várjuk régi és új
vásárlóinkat.
Akciós áraink: 
1100 g-os friss kenyér 1 €
40 g-os friss kifli 5 cent
Új nyitva tartás:
H.-P.: 5.00-22.00
Sz.: 6.00-22.00
V.: 7.00-22.00
Kívánunk kedves vásárlóinknak
kellemes karácsonyi ünnepeket

és sikeres, boldog új évet.
Az új üzletvezető: Bakai Adriana

Amikor megkerestük a művész
urat azzal a kéréssel, hogy szeret-
nénk őt bemutatni olvasóinknak,
örömmel állt rendelkezésünkre.
Pedig alig néhány órája érkezett
meg olaszországi turnéjáról, ahol
ismét óriási sikereket aratott. Per-
sze, az olaszországi sikerek mögött
ott bujkál egyfajta szomorúság is,
de erről majd később. Előbb a kez-
detekről faggattuk a neves bűvészt,
illuzionistát. 

„Édesapám megalapította a Coro-
dini Bűvész Klubot, és engem is
próbált a bűvészkedés felé terelni.
Az ő mestere volt a korábbi világ-
hírű, magyar származású bűvész,
Göndör Miklós, azaz „Corodini”.
Édesapám, Gálházi István, művész-
nevén „Gálosz”, előbb Corodinival,
majd más neves magyar és külföldi
művészekkel bejárta műsorával
szinte a fél világot. Engem eleinte
nem nagyon érdekelt a bűvészke-
dés, mert jól ment a foci, hiszen le-
igazolt az Újpesti Dózsa,
korosztályos labdarúgó csapatához
kapusnak. Érthető, hogy inkább
efelé tendáltam. Nem sokkal később
azonban megnyertem a budapesti
iskolák Ki Mit Tud-ját, minek követ-
keztében jöttek a meghívások kü-
lönböző klubokba. Később már
komplett műsorokat kértek tőlem ar-
tistákkal, énekesekkel, humoristák-
kal és a Vidám Színpad akkori
művészeivel. Ez utóbbi volt legna-
gyobb hatással művészi pályafutá-
somra. Mivel én nem zenére adtam
elő műsoraimat, hanem főleg rög-
tönzött poénokkal felturbózva be-
széltem a trükkök bemutatásakor,
óriási rutint szerezhettem már azzal
is, hogy sztárművészektől leshettem
el a szakma alapjait, a szakmai alá-
zatot a közönséggel szemben és a
poentírozást. Ez máig a legnagyobb
előnyöm a legtöbb bűvésszel szem-
ben. Csak néhány név, akik ebben
nagy segítségemre voltak: Alfonzó,
Csala Zsuzsa, Kabos László, Hlatky
László, Kibédy Ervin, Kazal László,
Forgács Gábor, Bajor Imre, Ihos Jó-
zsef, Böröczky József, Heller
Tamás, Éles István, Komár László,
Kovács Kati, Antal Imre, Boncz
Géza, Markos György, Nádas
György és még sokan mások. Leg-
többjükkel jó baráti kapcsolatokat is
ápoltam, volt előttük hitelem és sze-

rettek velem fellépni” – idézi fel Gál-
házi László érdemes művész. 

Hogyan van az, hogy egy neves
művész nem tud érvényesülni saját
hazájában, így kénytelen külföldön
megkeresni a megélhetéshez szük-
séges anyagiakat? – kérdezzük a
művészt. „A kérdésben szinte benne
van a válasz is, merthogy a dolgok
valóban így festenek. A magyaror-
szági meghívások igazából már
1990-től kezdtek ritkulni. Előtte több
esetben is eljutottam a határon túli
magyarokhoz is, a Felvidékre, Vaj-
daságba, Erdélybe, Horvátországba
és Bécsbe is, a Pázmániumba. Ezt

Nacsa Olivérnek köszönhettem. A
legnagyobb sikereket viszont, viszont
Felvidéken arattuk Bajor Imrével, ké-
sőbb Szandival, gyermekműsorok-
ban. Sajnos, egyszer csak ezek a
fellépési lehetőségek egy varázsü-
tésre megszűntek, és úgy 2010 óta
egy más és nem túl szerencsés kon-
cepció révén főként a tiszavirág
életű „celebeket” hívják meg, akik
mögött néha igen kevés a teljesít-
mény. Így kénytelen voltam elfo-
gadni egy olasz menedzser
meghívását, aki már abban az idő-
ben hivatalosan közvetített ki Olasz-
országba az általa szervezett
műsorokba. Nem titok, hogy főleg éj-
szakai bárokban léptünk fel, ame-
lyek viszont köszönő viszonyban
sincsenek a jelenlegi magyarországi

Night Klubokkal, ahol kizárólag az
erotikus munka kerül előtérbe. Na,
ez Itáliában nem így van. Még tán-
cosnők sem léphetnek fel azokban
az elegáns klubokban, ahova a me-
nedzsereim közvetítenek. Ami nem
a legelőnyösebb, hogy kötelező ma-
gammal vinnem 3-4 karcsú, csinos
asszisztensnőt, akik tudnak rende-
sen mosolyogni és van kisugárzá-
suk. Az illuzionista műsoraimhoz
amúgy is kell három asszisztens, de
óriási nehézségeket okoz ma Ma-
gyarországon, tisztességes mun-
kára, közel modell alkatú lányokat
találni. Pedig idén is olyan csodála-
tos helyeken léptünk fel, mint Párma,
Arezzo, Szardínia szigete, vagy
éppen Alghero városa. És hogy egy
példával is illusztráljam a magyaror-
szági művészek helyzetét, lapjuk
megjelenésének napján egy idősek
otthonában lépek fel, és bármeny-
nyire hihetetlen, ennél több fellé-
pésem Magyarországon nincs. Saját
országomban, érdemes művészként
nincs esélyem azt a munkát végezni,
amely Itáliától Amerikáig igen sok si-
kert és élményt hozott”. 

Világjárása során olyan emberek-
kel kötött barátságot, akiket más
földi halandó jobb esetben is csak a
TV-ben láthat. „Életem egyik legna-
gyobb élménye volt az az amerikai
turné, amelyre a kiváló opera- és
operett-énekes, Leblanc Győző hí-
vott meg hat, igen neves művész tár-
saságában. Ki hitte volna, hogy egy
magyar bűvésznek ekkora sikere
lehet az USA-ban? Ott, ahol a világ
legjobb bűvészeit láthatják nap, mint
nap. A magas rangú kormánykitün-
tetést is amerikai kormány közeli ja-
vaslatra kaptam egy évvel később,
augusztus 20-a alkalmából. És a
neves barátok? Mivel a Milan Chan-
nel és a MilanNews.it munkatársa
vagyok, az egyik közösségi portálon
a barátaim gyakran láthatnak olyan

személyiségek társaságában, mint
Gigi Buffon, Andrea Pirlo, Raul,
Mendieta, Gattuso, Daniele Mas-
saro, Alex del Piero, Ambrosini,
Pippo Inzaghi, vagy a híres edző,
Fabio Capello társaságában. Per-
sze, a sportolókon kívül sok más vi-
lághírű személyiséget is barátomnak
mondhatok. A Mikroszkóp Színpad
tavaly szeptemberben elhunyt
remek művésze, Böröczky Pepi ba-
rátom sokszor mondta, hogy meg
kellene filmesíteni életem történetét.
Ő olvasta a készülő könyvem, a
„Hamis illúziók” kéziratát és néha
könnyezett a nevetéstől, a sok vic-
ces történetet olvasva”.

Milyen a családi élete egy világ-
járó művésznek? „A sok külföldi
munka mellett sokáig nem volt esé-
lyem családot alapítani, de 2007 no-
vemberében, amikor hazajöttem a
Talmácsi Gálára, abban az időben
ismertem meg Perlay Rékát, akivel
azóta is együtt vagyunk. A család
szó is belefér, mivel 2012. szeptem-
ber 26-án Laura néven, egy valóban
gyönyörű kislányunk született. Kará-
csonykor lesz 15 hónapos, de már a
kedvenc játéka az apa egyik varázs-
pálcája. Az nem merült fel bennem,
hogy bűvésznő legyen, mert a kö-
vetkező évtizedekben kevés esélyt
látok arra, hogy a művészvilágnak
nálunk komoly létjogosultsága le-
gyen. Talán jobban ajánlom majd
neki az újságírást, aminek online for-
máját magam is csinálom, de máso-
dállásban és olasz nyelven”. 

A magyarországi média nem tá-
mogatja az Önhöz hasonló neves
művészeket? „Volt egy időszak, ami-
kor több TV műsorba is hívtak. Az is-
mertség fenntartása miatt ez most
sem ártana, de ma a legnagyobb TV
csatornákat csak a negatív szenzá-
ció érdekli. A nemes emberi csele-
kedetekre, pozitív történetekre nincs
kereslet. Az embereket meg a szen-
záció, a szaftos történetek és néha
mások szerencsétlensége érdekli.
Na, ebből akarok én kimaradni, mert
az én küldetésem az emberek, a
kedves közönségem szórakozta-
tása, megnevettetése. Nevettetni
tudni és ámulatba ejteni a nézőket,
az komoly hatalom. Ennek a hata-
lomnak én birtokában vagyok. Ha
szóba kerül a Gálházi László, vagy
a Laslo Galeazzi név, akkor aki
hallja, inkább ez utóbbiról legyen is-
merős”. 

Mielőtt befejeztük volna ezt az in-
terjút, a művész úr még fontosnak
tartotta elmondani: „Közeleg a ka-
rácsony, ezért engedjék meg,
hogy a Delta hetilap valamennyi
olvasójának egy mágikus, varázs-
latos karácsonyt kívánjak. Ha
meghívás érkezik Felvidékről, ter-
mészetesen örömmel megyek!”  

böröczky József
Fotó: a művész archívumából

Gálházi László, bűvész és illuzionista, Magyarország érdemes művésze:

„Nevettetni és ámulatba ejteni a nézőket“
Gyakorta szembesülnünk kell az ismert mondással, miszerint „Senki
nem próféta saját hazájában”. Valahogy így van ez Gálházi László ér-
demes művésszel is, akit Laslo Galeazzi néven ismert meg a világ.
Három évvel ezelőtt, amikor a Komáromi Football club 110. születés-
napját ünnepelte, az ugyancsak jubiláló Újpest Fc csapata mellett őt
is üdvözölhettünk Komáromban. Mivel régebbi baráti kapcsolat fűzi
szerkesztőségünkhöz, bennünket is megtisztelt egy rövid látogatás-
sal, mi sem természetesebb, egy-két frappáns trükk bemutatásával.
Mérkőzés után, mintegy levezető szórakozásként, néhány percig a
KFc játékosait ejtette ámulatba rögtönzött műsorával. A srácok ámu-
lattal nézték a hihetetlen kézügyességet, hallgatták a jobbnál jobb
poénokat.

Balról jobbra: Nacsa Olivér, Gattuso - olasz labdarúgó válogatott, Böröczky
József „Pepi“ és Gálházi László érdemes művész
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E szép ünnep alkalmából szívből 
köszöntik gyermekei, menye, vejei, 

unokái, unokavejei és a kis dédunokák.

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

December 12-én ünnepelte 
80. születésnapját

Molnár Margit
Lakszakállason.

Szívből gratulál:
anya, apa és az

egész rokonság.

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet.
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon.
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

December 15-én ünnepli 
6. születésnapját

Kósa Dávid
Ekelen.

December 16-án ünnepli 
83. születésnapját 

Rusznyák Béla 
Gadócon.

Sok erőt, egészséget, 
boldogságot és jókedvet kíván

a családja körében:
felesége, lánya, veje, fiai, 
unokái és a dédunokák.

December 28-án ünnepli 
70. születésnapját 

Hajtman Mária 
Izsán.

Szeretettel gratulálunk e szép ünnepen. 
Adjon a Jóisten erőt, egészséget, sok jót 

és szépet az élet minden napján. 
Szívből köszöntenek: fiad Tihamér, 

menyed Mónika, az unokák Attila és Klaudia.

December 20-án ünnepli 
8. születésnapját 

Fekete Sebastián Zsigmond.

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

December 13-án ünnepelte 
18. születésnapját 

Tóth Eszter Vágfüzesen.
E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik

őt: anya, apa, testvéred Tomika, Tóth 
és Csuport nagyszüleid, nagybácsikád, 

keresztszüleid, unokatestvéreid, 
dédik és az egész rokonság.

E szép ünnep alkalmából boldog 
gyermekkort, jó egészséget kívá-

nunk: apa Veronikával, mama, 
anya, a közeli és távoli rokonok!

„Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Legyen az életed állandó vendége.
Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érhesse sose.
Örömteli, vidám legyen számodra az élet.
Szívünk legmélyéről ezt kívánjuk Néked!”

SPANyoL KArNEVáL
Spanyolországban nem a Télapó, nem a

Jézuska, de még csak nem is az angyalok
hozzák az ajándékot, hanem az általunk is jól
ismert háromkirályok, azaz a Reyes Magos
tagjai. Tulajdonképpen nem is létezik náluk a
szó szoros érelmében vett karácsony,
ugyanis a Gáspár, Menyhért és Boldizsár
ünnepét január 5-én tartják meg. Ilyenkor az
ország minden egyes pontján óriási felvonu-
lást rendeznek, ahol a zsibongó gyerektö-
meget a hintón, tevén vagy éppen hajón ér-
kező háromkirályok mérhetetlen mennyiségű
édességgel ajándékozzák meg. Sevilla vá-
rosában például közel 90 millió tonna cu-
korka kerül ilyenkor szétosztásra. A karneváli
hangulatot december 6-án, vízkereszt nap-
ján váltja fel a családi ünneplés, ilyenkor a jó
gyerekek ajándékot, a rosszak viszont car-
bónt, azaz szén kinézetű édességet kapnak.

HAGyoMáNy
Karácsony más-

napja, azaz de-
cember 26-a
Nagy-Britanniában
az úgynevezett
Boxing Day ünne-
pét jelenti, ami ré-
gen a munkaadók
és dolgozóik ün-
nepe volt. Ilyenkor
a munkáltatók pénzt, élelmiszert, ruhát vagy
más értékes árut osztottak az alkalmazot-
taknak, manapság azonban sokkal inkább a
fontos sportesemények kezdetét jelöli ez a
nap, amikor a család apraja-nagyja együtt
nézheti a focit a tévében. Ezen a napon a ki-
rálynő hagyományos karácsonyi beszédet
mond, amelyet a köztévé közvetít. Az ango-
lok szerint ez egy rettentő unalmas műsor,
ennek ellenére sokan megnézik, ahogyan
nálunk újévkor a köztársasági elnök bekö-
szönését. Egyes források szerint a Boxing
Day eredete arra a fadobozra utal, amit a
jobbágyok a földesúrnak vittek karácsony al-
kalmából, de más elképzelések szerint a
templomi persely dobozát jelenti, melynek
tartalmát karácsony másnapján szétosztot-
ták a szegények között. -ga-
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Komárom

Komárom

több szempontból is ünnep volt a
december 6-i dátum a Komáromi Jó-

kai Színházban. Lőrincz Margit 18 órakor
könyvbemutatót tartott „Színházról más-
képpen” című alkotásával, majd kezde-
tét vette a Méhes László által rendezett
Lili bárónő című operett premierje, mely
szép sikert aratott a publikum körében.
Az előadást követően Szentpétery Aran-
kát, a színház nyugdíjas színésznőjét
köszöntötték, s ünnepélyes kereteken
belül bejelentették, hogy a művésznő
mostantól a Komáromi Jókai Színház
örökös tagja. mf

Ünnepi este a Jókai Színházban

AKantha Dóra Alapítvány a komá-
romi Művészeti Alapiskola igaz-

gatóságával és tantestületével közö-
sen december 9-én rendezte meg iX.
Karácsonyi Jótékonysági Műsoros
Estjét, amelyre Komáromban a Vá-
rosi Művelődési Központban került
sor. A rendezvényen fellépett a ko-
máromi Művészeti Alapiskola 42 ta-
nulója és 5 pedagógusa, akik színvo-
nalas műsorral kedveskedtek a né-
zőknek.

A közönséget az alapítvány ügyveze-
tője, Kantha Mária köszöntötte, aki ösz-
szegezte az alapítvány ez évi tevékeny-
ségét. Az ügyvédnő elmondta, hogy az
alapítvány 2013-ban a Bátor Táborban a
kölyök és kamasz turnusban üdülő szlo-
vákiai gyermekek útiköltségének fede-
zésére 2000 eurót ajándékozott. Hoz-
zátette, hogy a Kantha Dóra Alapítvány
és a Paragraf Kft. Segítő Kezek elneve-
zésű rendezvényének bevétele 1115
euró volt, amelyet a Pozsonyi Egyetemi
Gyermekkórház mellett működő alapis-
kolának utalt át az arteterápiás (művé-
szetekkel történő gyógyítás) kezelések-

kel kapcsolatos kiadások fedezésére.
Az ügyvezetőnő örömmel tudatta, hogy
az alapítvány a Kyani táplálékkiegészí-
tők forgalmazóitól különféle táplálékki-
egészítőkből álló csomagot kapott aján-
dékba.

A rendezvény során az alapítvány 10
beteg gyermeknek 1700 eurót és 900
euró értékű ajándékcsomagot adomá-
nyozott, emellett a Pozsonyi Egyetemi
Gyermekkórház Hematológiai és Onko-
lógiai Klinikájának 3000 eurót ajándé-
kozott orvosi műszerek vásárlására. A
Karácsonyi Jótékonysági Műsoros Est
ismét sikeres volt, hiszen a karácsonyi
börze és a rendezvény tetszés szerinti
belépőjéből összesen 503 euró gyűlt
össze, amely ismét a megfelelő helyre
kerül.

Összegzésképpen elmondhatjuk,
hogy a jótékonysági esten a Kantha
Dóra Alapítvány 8715 euróval támogatta
a beteg gyermekeket, a pozsonyi gyer-
mekkórházat, a kórház mellett működő
alapiskolát és a beteg gyermekeket se-
gítő Bátor Tábor Alapítványt.

Kantha Dóra Alapítvány
Fotó: facebook

Dés László, a mai magyar zene egyik
legnagyobb alakja születésnapi

nagykoncertet tart a komáromi sport-
csarnokban, január 9-én. 

A megrendezésre kerülő Nagy utazás című koncert egyfajta összegzése a
zeneszerző és előadóművész pályájának. Mivel Dés László munkássága elég
szerteágazó, sok műfajú, ezért ezen a nagyszabású koncerten a magyar ze-
nei és színházi élet legkülönbözőbb területein alkotó és sikereket elért mű-
vészei vesznek részt. Nagyszerű művészek tolmácsolásában hallgathatja
meg a közönség az örökzöld slágereket, a népszerű filmdalokat, a gyönyörű
és izgalmas dzsessz melódiákat, a különleges alkalomra összeáll a Jazz+Az
és a Férfi és Nő koncert szupercsapata. Dés László évek óta énekli nagy si-
kerrel saját dalait, s erre az alkalomra új dalokat is írt. A koncerten a szerzőn
kívül fellép Geszti Péter, behumi Dóra, Kozma orsi, Váczi Eszter, Fekete-Ko-
vács Kornél, básti Juli, Udvaros Dorottya, cserhalmi György, Kulka János és
Horváth Kornél. Dés a koncerten számos zenei meglepetésre készül, világ-
színvonalú zenei csemegék sora hangzik el, kivételes képességű muzsikusok
interpretációjában. 

Dés László a koncert rendezésének időpontjában ünnepeli 60. születés-
napját, és zenei pályafutásának 40 éves jubileumát.

Jegyelővétel: www.eventim.sk, VMK Jegypénztár, Vár út 1., Komárom.

Születésnapi nagykoncertet
ad Dés László

IX. Karácsonyi Jótékonysági Műsoros EstIX. Karácsonyi Jótékonysági Műsoros Est

Játék, vetélkedő, alkotói műhely kará-
csonyi hangulatban. A résztvevőknek
nagy meglepetésben lesz részük. 

December 16-án és 18-án karitatív
gyűjtés gyermekek részére: megunt
játékokat, könyveket, CD-ket és DVD-
ket lehet ajándékozni a rászorulóknak.

Szabadidőközpont, rozmaring utca:
december 18-án, 16.00 órától. 

Karácsony varázsaKarácsony varázsa

bár nekünk még felnőttként is termé-

szetes, hogy a Mikulás érkezését

várjuk december 6-án, a tengerentúlon,

egészen pontosan az Egyesült államok-

ban ez az ünnep egyáltalán nem létezik.

December 6. számukra ugyanolyan nap,

mint a többi, nem jár ilyenkor sem aján-

dék, sem virgács.  A piros ruhás, nagy

pocakos télapó érkezését az USA-ban a

december 25-re virradó reggel jelenti. A

jó Szent Miklós éjszaka járja végig a csa-

ládokat, és a kéményen át mászik be,

hogy az úgynevezett christmas Stoc-

kingsba, azaz a karácsonyi zokniba be-

letegye az ajándékokat. olyan ő az ame-

rikai gyerekeknek, mint nekünk a Jé-

zuska, annyi különbséggel, hogy nálunk

a kis Jézus vagy az angyalkák szenteste

csempészik a fa alá a csomagokat.
Szokások a

nagyvilágban
Szokások a

nagyvilágban

A Csemadok martosi alapszerve-
zetének vezetősége, tisztelettel meg-
hívja Önt és kedves családját a Mar-
tosi Hagyományőrző Együttes ju-
bileumi műsorára, 2013. december
20-án, 17 órakor a helyi ZSI-Kultúr-
házba. Fellépnek: A Martosi Hagyo-
mányőrző Együttes, Szíkes citera ze-
nekar - Ímely, Bellő Konkoly-Thege
néptáncegyüttes - Ógyalla, Pünkös-
dirózsa éneklőcsoport - Kisudvarnok.
A műsor után Buzás Marian gondos-
kodik a jó hangulatról. Mindenkit sze-
retettel várunk.

bujna Zoltán – A hamadik út című könyvének
bemutatója december 21-én, 17.00 órától a cse-
madok Galériában. „Előre leszögezem, a vi-
lággá menetel nem megoldás gondjaidra, de
gyógyír sok mindenre. Ha megteheted, hogy
csak a szívedre hallgass, ne tétovázz egy percet
sem! indulj el! Nem fogod megbánni.“

30 éves a Martosi
Hagyományőrző

Együttes

Komáromban a Selye János Egyetem Református
Teológiai Karán, a Tiszti Pavilonban december 12-

én nyílt kiállítás a református egyházban használt szak-
rális és kegytárgyakból. A Szlovák Kormányhivatal
„Nemzeti kisebbségek kultúrája 2013" program által
támogatott kiállítás december végéig tekinthető meg.

Kiállítás a teológián
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ÚJSZüLöttEK:
Mlynár Máté és Márk (Naszvad); Kis Roland (Marcel-

háza); Horváth Laura (Gúta); Mezei Mária Eugénia (Ko-
márom); Bartovič Filip (Surány); Vašš Daniel (Ógyalla);
Károlyi Adrián (Csicsó); Bögi Vivien (Perbete); Szobosz-
lai Panni (Komárom); Šajben Amira (Komárom); Bogáč
Emily (Komárom)

ELHUNytAK:
Feketeová Estera (78) Szentpéter; Mihalík Štefan (84)

Komárom; Mária Struháriková (59) Ifjúságfalva; Marcsa
András (77) Búcs; Koníčková Magdaléna (74) Komárom

HáZASSáGot KötöttEK:
Rajtár Ladislav (Szentpéter) és Deák Márta (Komá-

rom)

Első fotóm
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Simonics tamás
Vágfüzes/Agyagos

(3250/50)

Pusztai Zsófia
Komárom
(3115/49)

Klimentová Zuzana
Komárom
(3000/48)

Vízszerelő - szerelés, szer-
viz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. tel.:
0908 796 813, 0904 571 706.

Zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mel-
lett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cik-
keket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@viktor

ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
tel.: 0918 727 431.

Használt És ÖReg
aUtóK liKviDálása

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rend-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel fi-
zetünk! Tel.: 0908 188 115.

Všetko pre Vaše dieťa

Kojenecký 
tovar,

postielky, 
ohrádky, 

autosedačky,
kočíky.

Pri predložení 
kupónu 

5 %-ná zľava

Ul. Bisk. Királya 10, Komárno
Tel.: 0905 860 203, 

e-mail: babyshopkn@gmail.com,

Plasztablakok szerelése és
szervizelése. Montáž a
servis plastových okien.
Tel.: 0918 262 260.

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

Fájó szívvel emlékezünk 
december 23-án, halálának 

5. évfordulóján 

Varga Terézre 
szül. Mészáros 

Őrsújfalun.
Emlékét örökké őrzi az egész családja. 

Vianočné zľ
avy

www.babywebshop.sk
Kupón

5%
akcia trvá 

do 30. 12. 2013



Gyorsabb internet 
már 9,90 € 

Számítástechnika eladása 
és javítása

APLICO SERVICE, 
Damjanich utca 3515, Komárom

T-COM épülete 1. emelet 
0905 388 820, 

aplico@slovanet.sk, 
www.slovanet.sk

• Sex shop Unicorn - Po-
núka erotický tovar rôz-
neho druhu, erotickú bie-
lizeň, DVD filmy a iný to-
var erot. charakteru.
otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na tele-
fonické zavolanie otvo-
ríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

• Záložňa Unicorn, Ko-
márno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahli-
vejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožit-
nosti, elektroniku, mob. te-
lefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.

Starožitnosti Unicorn Ré-
giségek, Župná ul., az Alli-
anz biztosító mellett. Pre-
daj – výkup, eladás – fel-
vásárlás. Po dohode prí-
deme aj na adresu. Ké-
résre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

elérhető 
és kedvező árak! 
takarítás, 
teppezés, 
építkezési 

munkálatok
és festés. 

tel.: 0908 774 635,
0940 847 779

legolcsóbb 
a járásban!

termőföldet bérelnék.
Előre fizetek! tel.: 0907
842 166.

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyug-
díjasoknak, vállalkozók-
nak. tel.: 0903 429 427.

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 

5. évfordulóján 

Németh Albertné 
Góber Évára 

(Komárom).

Férje és lánya.

„A szeretet soha el nem múlik…”

„Bármily ünnep oly szomorú,
Olyan sivár nélküled.
Amíg mások ünnepelnek,
Mi csak sírunk - ég veled!“
Örök fájdalommal és határtalan sze-
retettel emlékezünk december 25-én
egyetlen drága fiunkra és testvérre 

Kovács Istvánra
Csallóközaranyoson, aki most ünnepelné 
30. születésnapját. Köszönjük azoknak, 

akik szerették és velünk együtt emlékeznek. 
Szülei és húga.

„Egy könnycsepp a szemünkben értetek ég.
Egy mécses a sírotokon értetek ég.
Szívetekben nem volt más, csak jóság és szeretet,
Munka és küzdelem volt az életetek.
Míg éltetek, szerettünk benneteket,
Míg élünk, nem feledünk titeket.”

Fájó szívvel emlékezünk 
december 28-án, halálának 15. évfordulóján 

Jassa Istvánra
és december 29-én, halálának 

1. évfordulóján Jassa Margitra
Nagykeszin.

Jóságukat örökre megőrzi szerető családjuk.

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk 

december 27-én, halálának 
2. évfordulóján 

Jakab szül. Kiss Editre 
Csallóközaranyoson.

Emlékét örökké őrző férje 
és családja.

„Ha majd szeretetre vágysz,
De engem már nem találsz,
Se közel, se távol,
Jöjj oda, ahová temettek!
Ott még a fűszál is azt súgja: 
Örökké szeretlek titeket!“

Mély fájdalommal emlékezünk 
halálának 2. évfordulóján, 2013. 12. 18-án 

a szeretett férjre, édesapára és nagypapára 
Horváth Zoltánra Keszegfalván.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel.
Szerető felesége, leánya, veje és a kisunokája.

„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem.
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem.
Őrizzetek szívetekben.“

Fájó szívvel emlékeztünk 
december 5-én,

halálának 1. évfordulóján

id. Csörgei Istvánra Nemesócsán. 
Szívünkbe zárva őt, emlékét őrizve gondolunk rá.

Szerető családja.

Emlékezünk
„Fiatal voltam, akartam élni.
Jött a szörnyű halál, el kellett menni.“

Gyújtsunk egy szál gyertyát 
december 17-én, halálának tizedik

évfordulóján drága halottunk 

Csala Marika 
szül. Benkóczky 

emlékére Vágfüzesen.
Szeretetét szívünkben őrizzük:

Megemlékezés
„Ha majd szeretetre vágysz,
De engem már nem találsz,
Se közel, se távol,
Jöjj oda ahová temettek!
Ott még a fűszál is azt súgja: 
Örökké szeretlek titeket!”

Fájó szívvel emlékezünk 
december 28-án, halálának 1. évfordulóján 

Birčák Jánosra, Komárno.
Soha el nem felejtő, szerető özvegye, lánya, fia,

unokái és keresztlányáék.

Szerető szüleid és testvéreid.

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom 

a známym za poslednú 
rozlúčku s naším drahým zosnulým 

Štefanom Mihalíkom
z Komárna,

ktorý nás navždy opustil 
dňa 6. decembra vo veku 84 rokov.

Za kvetinové dary a slová sústrasti, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ, ďakuje 

smútiaca rodina.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Személyszállítás 1-14
személyig repterekre.
Sportolóknak, iskolások-
nak kedvezmény. tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.
• Eladó keverőgép. Tel.:
0902 253 553.

Kereskedelmi asszisztenst
keresünk komárnói üzle-
tünkbe, perfekt szlovák-ma-
gyar nyelvtudással, gépíró
és számítógépes ismere-
tekkel, jogosítvánnyal, ön-
állóan dolgozni tudó, pre-
cíz, megbízható, kommuni-
katív férfi személyében 25-
45 éves korig. Érettségi fel-
tétel, műszaki végzettség
előny. Jelentkezés e-mail-
ben kizárólag fényképes
magyar nyelvű önéletrajz-
zal: eurobrany.komarno@
gmail.com.

• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Ajándékozzon régi emlé-
keket karácsonyra! régi
videókazetta DVD-re men-
tése (családi videó, szala-
gavató, esküvő stb.) 8 eu-
róért. bővebb infó: 0908
585 544 vagy video-
mento@gmail.com email
címen.

• Henteseket keresünk
észak-németorszégi hús-
üzembe - német bejelentés,
lakhely,  kiutazás megoldott.
Tel.: 0036/1 299 0286,
0036/1 780 9456.

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Predám 2-izbový tehlový
byt na Mederčskej ulici. Tel.:
0905 253 084.

• Pôžičky pre živnostníkov a
firmy pre opatrovateľky v Ra-
kúsku a Nemecku. Tel.: 0948
997 166.
•  Eladó hűtő, fagyasztóval
110 €, 2,5 éves, hűtő 120 €,
subwoofer erősítővel 80 €,
fekete mounteinbike 50 €.
Tel.: 0917 567 773.
• Csicsó község albérletre

kínál 2014. január 1-től 3-
szobás alacsony költségű új-
építésű lakást. Érdeklődni le-
het: 035/7795 103.

•  Felújított számítógépek 2
év garanciával már 64 €-tól,
laptopok 140 €-tól. Ezeket a
termékeket megtalálja már
az Ön községében is part-
nereinknél www.atech-
comp.sk/partneri.php  0907
932 095.

• Szántóföldet vásárolnék
Lakszakállas, Gellér, Bogya,
valamint Keszegfalu, Me-
gyercs környékén saját hasz-
nálatra - haszontermő fák
termesztése céljából, min.
0,5 ha - max. 1,5 ha. Katona
Gábor és Vajlik Ottó 0917
749 692.
• Eladó új fekete ebédlőbútor
kihúzható rekamiéval, vala-
mint lakatosműhelybe szer-
számok, gépek. Árban meg-
egyezünk. Tel.: 0903 634
990.

• Kőművesmunkát válla-
lunk. csempézés, padló-
gáz, szigetelés és egyéb
javítások. tel.: 0905 528
358. fi.murar@gmail.com.
• Utánfutó eladó, érvényes
STK-val. Tel.: 0902 253 553.

• Hízók eladók Nemesócsán
140-150 kg, ár: 1,70 €/kg.
Tel.: 0907 209 821.
• Nem banki hitelek, egze-
kúció és más tartozások
rendezésére. tel.: 0907 235
125. 
• Eladó gyerekbicikli, járóka,
hinta, etetőszék, hintaló. Tel.:
0905 183 622.
• Eladók leválasztott manga-
lica malacok 50 €/db. Tel.:
0918 872 275.

• Eladó családi ház a Nap
utcában, Komárno. Tel.:
0905 371 485.
• Eladó 13 áras közművesí-
tett telek a szigetben, 25.000
€. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 3 szobás átépített la-
kás az Anglia parkban,
34.000 €. Tel.: 0905 230
373.
• Irodai munkát, irodák, la-

kások takarítását vállalom.
Tel.: 0918 038 807.
• Magas jövedelem lehető-
sége. Segítek! Tel.: 0903
783 477.

Kölcsönök
bármire és
gyorsan!

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Karácsonyi kölcsön akció!
Készpénkölcsön a létező 
legalacsonyabb kamattal 24
órán belül, de akár megvá-
rásra. 1.000 €-tól 25.000 €-ig
ingatlanfedezet és kezes
nem szükséges. Ingatlanfe-
dezettel magasabb összeg,
szétírható hosszabb időre,
de visszafizethető hamarabb
is. Alacsony havi törlesztő.
„Určitá“ munkaviszonyra és
hosszabbított szerződé-
sekre. Régi kölcsönök ösz-
szevonása kisebb törlesz-
tőre, mellé készpénz. Kül-
földi munkaviszonyra is. Fia-
talok most előnyösebben.
Felvehető munkaviszonyra,
„živnosť-ra”, nyugdíjra, inva-
lidra. Tel.: 0949 664 167.

Csempézést, parkettázást,
szobafestést vállalunk,
kedvező áron. Tel.: 0908
532 450.

Gyorskölcsönök, cím:
Župná 14., Komárno (Alli-
anz épülete), 1. emelet
210-es ajtó. Tel.: 0907 452
538.

• 2014 asztali falinaptárak,
diárok Gútán az Alfa Market-
ben. Tel.: 035/7771 860.
• Eladó othelló vörösbor 1
€/l, vennék kosarakat demi-
zsonra. Tel.: 0907 167 096.
• Eladó eredeti orosz sza-
movár, ára 30 €, kerekes
kuka 20 €. Tel.: 0905 847
531.

tel.: 0908 132 362.

nem szeretne karácsonyra 
tv nélkül maradni? Hívjon! 
Digi, Magio, UPc, 
Digitális antenna szerelés és javítás. 
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kErESzTrEJTvéNy
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb január 2-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfi-
zetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

Spanyol 
történelmi

Táj

Erszényes
medve

Gyermek-
ágyas asz-
szony kapja
Horvát sziget

Ritkaság
Vízi szállító-

eszköz
Mangán

Hiszékeny ...-dánom
(mulatozás) Római 550 Előtag: vas-

Francia 
város 
lakója

Giga Elbírál

Amerikai 
író

Latin 
kötőszó
Ez évi

Szenegál
fővárosa

Személyi
azonosító

szám
Színész volt

(István)

Ókori 
római hár-
masfogat
Gyújtó-
bomba

Alumínium
Kamionjel
Zsilett éles

része

Rokonszen-
vet érez

Svéd termé-
szettudós

Szenet 
dobál

E napi
Kelvin

Baszk Ter-
rorszervezet
Rakétát Indít

Urán
Oxigénmó-

dosulat

Vízben
szétmállik
Összevisz-

sza fon!

Foszfor
Amerikai
író, költő

(Edgar A.)

Az erdő
szélére jut

Jó a szeme

Kén, Ón
Almadarab!

Becézett
férfinév
Dorog 

határai!

Némán
leső!

Kutrica

Falióra 
része

Hajat 
hullámosító

Elektron
Félsz!

?2

1

ForGácS 
PétEr

rEJtVéNyE

- Mondd, te szereted a buta,
rendetlen nőket?

- Nem én!    

- És akik isznak is?
- Irtózom tőlük.
(A folytatást lásd a rejtvényben!)
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Programajánló

Karácsonyi horoszkóp

éSZAK-KoMároM:
A Duna Menti Múzeum dísz-
terme: 100 éves a komáromi Kul-
túrpalota“ c. időszaki kiállítás. Laco
Stuhár, QEP művészi fotógráfiái ja-
nuár 31-ig tekinthetők meg.
Zichy palota: Prezmeczky Péter
első önálló fotókiállítása január 15-
ig tekinthető meg. November 22-től
Királyi udvarok. Középkori és rene-
szánsz ruhák bábokon.
csemadok Galéria:
M. Kass Judit, felvidéki származású
budapesti festőművész Képzelet és
valóság c. kiállítása december vé-
géig tekinthető meg.
Mokka café: Ľudia a veci, Vallach
Ladislav fotókiállítása.
Matica Székház: December 14-én
15.00 – 18.00 óráig X Faktor casting.
Selye János Gimnázium:
Feszty Árpád terme: Január 14-én,
17.00 órakor A komáromi magyar
gimnázium százéves kulturális
múltja c. könyv bemutatója és a Gi-
misz 20 c. kiállítása. Közreműköd-
nek: a Selye János Gimnázium di-
ákjai és a kiadványban megjelent
visszaemlékezések szerzői. 
Limes Galéria: A Rovás Alkotókö-
zösség, az eNRA kiállítása.

DéL-KoMároM:
Adventi hétvégék:

református templom: december
19. csütörtök 18 óra - A lélek és
fény varázslata Rákász Gergellyel.
Az Illuminations című élményshow
speciális koncepcióval, a karácsony
jegyében kínál varázslatot a fiatal és
felnőtt koncertlátogatóknak. 
Jókai tér: december 22-én, 16.00
Városi karácsony tea, forralt bor, sü-
temény. Vasárnaponként: 15.00-
18.00 óra mézeskalács készítés,
17.00 óra Adventi áhítat a Jókai téren.

NAGyMEGyEr:
Szent Miklós római katolikus plé-
bániatemplom: december 21-én

18.00. Kórustalálkozó. Fellépnek:
Csornai Bárdos kórus, Kék Duna
vegyes kar, Péceli Petőfi Sándor fér-
fikórus, Janiga József Művészeti
Alapiskola Kamarakórusa, Bárdos
Lajos vegyes kar.

KESZEGFALVA:
Kultúrház: December 21.
Aranykapu - Karácsonyváró ünnep-
ség finom ételekkel és italokkal, va-
lamint játszóházzal,foglalkozások-
kal és még sok más érdekes prog-
rammal. Helyszín a községi hivatal
előcsarnoka és a mellette elhelyez-
kedő parkoló. Program: 8:00 Tradi-
cionális ünnepi ételeket elkészítő
mulatság, Farkas Gyuláné G. Sze-
gény Ildikó képzőművész Tetétlen-
ről - Bogár Sándor termelő
11:00 A Schola Privata Gutaiensis
diákjainak kiállítása, Ifjú Pántlika ze-
nekar
11:15 Domonkos Zsuzsa  kézműves
11:30 Sebő József játszóháza,
Michna František fafaragó
15:00 Pósfa zenekar
17:00 Élő Betlehem és karácsonyi
áldás
Az előadásokat, de nem a mulatsá-
got a keszegfalvai nyugdíjasok ze-
nés műsora zárja. Az ebből befolyt
összeg a keszegfalvai művelődési
központ renoválására lesz fordítva !
December 25.
Iskolabál a szlovák és magyar mun-
kaközösség együttes szervezésé-
ben. A kezdés ideje 20:00 óra. Be-
lépődíj 5 euró. További információ-
ért érdeklődni lehet az alábbi tele-
fonszámokon: Szabó Ildikó – 0907
786 766 illetve Jobbágy Mónika –
0905 367 833
December 31.
Szilveszteri bál a Csemadok ke-
szegfalvai alapszervezetének ren-
dezésében 19:00 órai kezdettel. A
zenét a komáromi PARTNER zene-
kar biztosítja. Jegyek a helyi COOP
Jednota üzletben kaphatók.

Ez a találmány érdekes és változatos törté-
nelmet mondhat magáénak. Az első típusok kö-
zött különleges alkotások is voltak, melyek fából
vagy fémből készültek. Volt sílécre szerelt rendes
bicikliváz, és még olyan is akadt, aminek raké-
tameghajtása volt. 

Mivel a hóbringa csúszik és nem gurul, a brin-
gás lába nem a pedálon van, hanem a földön
csúszik a bicaj mellett, így a hóbringás felszere-
léséhez hozzátartozik két rövid léc, amelyet a tal-
pára szerel. Arra, hogy a láb a talajon maradjon,
leginkább a kanyarodásnál van szükség, így
ugyanis viszonylag nagy sebességnél is bizton-
ságosan vehető be a kanyar. A furcsa szerkeze-
tet bedőléssel és kormányzással lehet irányí-
tani. A mai hóbringa felveszi a versenyt a sível és
snowboarddal is, mivel mély porhóban és pályán
is nagyszerűen kezelhető, stabil, emellett igen
nagy sebesség elérésére is képes. A hóbicikli
növekvő népszerűsége által a sport is egyre job-
ban fejlődik. Európában már számos elismert,
nemzetközi eseményt rendeznek, többek között
világkupát is. Egyes személyek állítása szerint,
akik már kipróbálták ezt a járgányt, már egy fél-
napos gyakorlás után kiválóan lehet száguldani
a pályán. -pint-

1.A hagyományos
északi kötésmin-

ták ihlette ünnepi
gyertyák, ezüstös fé-
nyű díszek, szalvé-
ták. Az északi vidéki
téli táj a rénszarvas,
esetleg bagoly,
medve figurák.

2.Eredetiség és
optimizmus su-

gárzik az egyszerű mélyzöld és
vörös csíkokból és mintákból. A
hagyományos kézműves és ter-
mészetes anyagok, termések, fe-
nyőágak mind hozzájárulnak,
hogy az otthonunkba eredeti ka-
rácsonyi hangulatot csempész-
szünk.

3.Az arany csillagok, csillogó
karácsonyi minták, ünnepi

üveg dísztárgyak egybeolvadnak
az égett narancs és rézszínű
barna gyertyák harmóniájával.

4.Apró kincsek lapulnak az
erdő mélyén, mint a fenyőto-

boz, makk vagy gombák. Erdei ál-
latok, mint a bagoly, szarvasok,
medvék, kisebb madarak mese-
beli jelenetként egy szalvétára
vagy csomagolóanyagokra festve.

Egy gyertyatartó könnyen különle-
gessé tehető: állítsunk köré fahéjke-
rítést, és rögzítsük szalaggal. A gyer-
tya hőjétől a fahéjillat pillanatok alatt
belengi az otthonunkat. 

Atrendek évről évre változnak, ami nem kíméli a kará-
csonyt sem. Hagyományos karácsonyfákat egyre ke-

vésbé találni, hiszen a divat követése itt is mérvadó.
rengeteg fajta közül válogathatunk. Íme néhány példa:

A hóbringa

Ill
us

zt
rá

ci
ós

 fo
tóKarácsonyi tippek:

Vágjuk le egy narancs tetejét, két-há-
rom centiméter mélységben szedjük ki
a húsát, majd tegyünk bele egy mé-
csest. Díszítsük körben szegfűszeggel,
és már kész is az egyedi gyertya. 

KOS - III. 21. - IV. 19
Csendesen, családi körben telhet az ünnep, bár
némi súrlódás is lesz a levegőben! Fölösleges
azon vitatkoznotok, hogy hová tegyétek a fát, s a
feladatokat is kioszthatjátok békésen!

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Önfeledten telhet a karácsonyeste, s kiváló lehe-
tőséget kaphatsz arra, hogy gyermekeiddel fog-
lalkozz. Ügyelj arra, hogy legalább ezen az estén
ne a szabályok uralják az életeteket!

IKrEK - V. 21. - VI. 21.
Érzelmekkel teli karácsonyestére számíthatsz,
ám nehezen viseled, ha valami nem úgy alakul,
ahogyan eltervezted. Próbáld meg nyugalom-
mal és türelemmel kezelni a váratlan esemé-
nyeket!

rÁK - VI. 22. - VII. 22
Nem lesz okod panaszra. Szinte minden az el-
képzeléseid szerint fog alakulni, persze csak ak-
kor, ha vannak terveid, céljaid.

OrOSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Hajlanál a lustálkodásra, de nem teheted, mert
rengeteg a dolgod. Lehet, hogy mások munkáját
is neked kell elvégezni. Szerencsére jó erőben
vagy, és szívesen segítesz mindenütt.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Gyönyörű karácsony várható, tele érzelemmel -
feltéve, ha megengedi magának, hogy a lelkét
megérintse a pillanat varázsa. Ezen az estén nem
szégyen, ha elérzékenyülsz!

MérLEg - IX. 23. - X. 22
Okosan tennéd, ha nem szólnál bele mindenbe.
Most érvényesülni fog a mondás, miszerint be-
szélni ezüst, hallgatni arany. Segíts inkább azok-
nak, akik vitába keveredtek akaratuk ellenére.

SKOrpIÓ - X. 23. - XI. 21.
Kihívásokkal kell szembenézned az ünnepek előtt,
amik gyors, frappáns megoldásra várnak. Ne to-
tojázz, tudd le őket mielőbb, hogy nyugodt, békés
hangulatban tölthesd az ünnepeket.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Önzetlen ember hírében állsz, aki szeret mások-
nak adni. Ez az időszak pedig tökéletes alkalom
arra, hogy teret adj e rendkívül hálás vonásodnak.
Minden nap szebbé teheted valaki életét.

BAK - XII. 22. - I. 19.
Ha mindent egyszerre akarsz megcsinálni, an-
nak nem lesz jó vége. Nem tudod a fát is díszíteni,
s közben háromfogásos remekművet alkotni a
konyhában! Oszd meg a többiekkel a feladatokat!

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Túlságosan sok munkát vállalsz fel, még kará-
csonykor sem pihensz. Azt szeretnéd, ha család-
tagjaidnak emlékezetes lenne az ünnep - így arra
törekszel, hogy minden tökéletes legyen. 

HALAK - II. 19. - III. 20.
Ez a karácsonyod sem lesz unalmas, esemény-
telen. Szerencsére te élvezed a pörgést. De vi-
gyázz, mert nem mindenki tud követni ebben! A te
tempód sokaknak sok.
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3 m3-es, 5 m3-es 
és 8 m3-es konténerek

közületeknek és 
magánszemélyeknek

a lEgJOBB árON!

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

• építési törmelék
• lomhulladék
• Sóder, 

homok szállítása
• ipari hulladékok

KontÉneRes 
HUllaDÉKszállítás

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket!

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket!

Régiónk sportjának egyéniségei

A kolozsnémai származású, 56 éves Németh
Ödön, a csapat egyik edzője, immár négy  évti-
zede van teljesen összefonódva a röplabdával. Az
Ipari Szakközépiskola csapatában,  a Komáromi
Technik-ben kezdte pályafutását 16 évesen. Na-
gyon jó játékossá nőtte ki  magát az akkori kiváló
kollektívában, amire a nyitrai főiskolai csapat ed-
zője, az egyébként  komáromi származású Szalay
István is felfigyelt. Érthető, hogy próbálta őt Nyit-
rára csábítani, de Németh Ödön a Pozsonyi Mű-
szaki Egyetem mellett döntött, előtérbe helyezve
a műszaki  tudományok elsajátítását. Egyik évfo-
lyamtársának javaslatára, lement a pozsonyi Inter
tartalékcsapatának edzésére, és mivel a sportolók
általában jól ismerik egymást, az akkori  edző
azonnal felfedezte a Komáromi Technik egykori já-
tékosát. Hét végén már az Inter  tartalékcsapatá-
ban játszott bajnoki mérkőzésen. Nem sokáig,
mert a Szlovák Nemzeti Ligában is jól szereplő In-
ter első csapatában találta magát, mondjuk meg,
nem érdemtelenül. Hét idényt játszott végig sárga-
feketében, de egyéves katonai szolgálatát is eb-
ben a bajnokságban,  csak éppen a trencséni
Dukla mezében játszotta végig. Gazdag röplab-
dás pályafutásának  azonban vannak előzményei.
Sokoldalúságát bizonyítandó, egyszerre szere-
pelt az Inter  röplabdacsapatában és a kolozsné-
mai labdarúgócsapatban, de később még játszott
Vágfüzesen  is. Szinte nem volt sportág, amibe fi-
atal korában ne kóstolt volna bele. 

Katonai szolgálatának kitöltése után, az akkor
Szlovák Nemzeti Ligában szereplő  dunaszerda-
helyi csapathoz hívták, ott egy idényt játszott, mi-
közben családot alapított, majd  végérvényesen
Komáromban telepedett le. Röplabda nélkül azon-
ban nem volt teljes az élete,  így 1986-tól a Per-
bete név alatt játszó komáromi csapathoz szegő-
dött.  1991-ben Jobbágy Lajossal megalapították
a VK Spartak Komárom Röplabda Klubot, ahol  já-
tékos-edzőként vezette a csapatot az akkor Kerü-
leti Bajnokságban, majd első nekifutásra  feljut-
tatta csapatát a II. ligába. Sőt, 1995-ben vereség
nélkül nyerte meg a bajnokságot, és  Komárom-
nak történelme során először volt férfi csapata az
I. ligában. Igaz, nem sokáig,  mert kiesését köve-
tően 2006-ig a II. ligában volt kénytelen játszani,
amikor a csapat  visszatornászta magát az első li-
gába, és onnan már csak felfelé vezetett az út…
Napjainkban  már csak rácsodálkozni lehet, de

tény, hogy Németh Ödön ötven éves koráig aktív,
I. ligás  játékos volt!  

Tavaly aztán megtörtént a másik csoda. A VK
Spartak Komárom férfi csapata, Németh Ödön
és Jobbágy Lajos vezetésével feljutott az extrali-
gába, ahol ma is remekül teljesít. Az addigi  30-40
néző helyett, ma nem ritkaság az 500-600 lét-
számú szurkolótábor sem, ami országos  vi-
szonylatban is előkelő helyet biztosít a komáromi
csapatnak.  Persze, miközben épült a felnőtt csa-
pat, Németh Ödön és klubtársai nagy figyelmet
szenteltek  az utánpótlás nevelésének is, hiszen
ez nélkül elképzelhetetlen a sportág hosszú távú
fenntartása. A 90-es évek közepétől nagy mun-
kához láttak, aminek értelemszerűen meg is lett
az eredménye. 2007-ben a VK Spartak diákcsa-
pata megnyerte az országos bajnokságot, majd
egy évvel később ezüstérmet szerzett. 2010-ben
a serdülők lettek negyedikek az országos  baj-
nokságon, és egy ország kezdett odafigyelni a
komáromi klub eredményeire, sikereire.  És a
munka folyik tovább. Következésképpen, a jelen-
legi extraligás felnőtt csapatban hat  játékosról
mondható el, hogy a komáromi klub neveltjei. Né-
meth Szabolcs, Németh Zsolt,  Ferencz Dávid,
Vavřinec András, Nagy András és Jelšovský Ist-
ván azok, akikre nemcsak  a klub, de talán minden
komáromi lakos büszke lehet. De nemcsak rájuk,
hiszen Končal  Daniel szintén a klub neveltje, a
Franciaországban játszó kiváló röplabdázó tagja
a szlovák  válogatottnak. Ezek olyan eredmények,
amelyeket soha nem lehetett volna elérni kemény,
odaadó, áldozatos munka nélkül. Ifjúsági bázisuk
a Munka Utcai Alapiskolában van, de még  további
két iskolával működnek együtt, és le kell szögezni,
ez az együttműködés nagyon  hatásos és mindkét
fél számára előnyös. 

Arra a felvetésünkre, hogy az a bizonyos
alma… Németh Ödön így válaszol: „Igen, Zsolt
fiam beleszületett a röplabda szeretetébe, hiszen
kiskorától kezdődően, szinte valamennyi  edzésre
és mérkőzésre elvittem magammal. Igaz, úszás-
sal kezdte az aktív sportolást, de  nagy örömömre,
a röplabdánál kötött ki. Jelenleg a Nyitrai Peda-
gógiai Főiskola hallgatója, magyar nyelvet, irodal-
mat és testnevelést tanul, azon belül is a röplab-
dára szakosodik.  Ifjúsági kora óta a nyitrai csapat
tagja, ifjúsági országos bajnok. Most, hogy mi is
felkerültünk az extraligába – bármennyire is fur-

csán hangzik – hazahívtuk vendégjátékra.  Heti
két edzést itthon tart meg a csapattal, a többit
anyaegyesületénél, Nyitrán. Zsolt húszéves, előtte
a jövő csakúgy, mint a többi, már említett fiatal já-
tékos előtt. Mindketten sokat  köszönhetünk fele-
ségemnek, Zsolt édesanyjának, aki éveken át
megértéssel volt és van ma is  megszállottságunk
iránt” – mondta el Németh Ödön. 

Hogyan tovább? – kérdezzük a felnőtt csapat
egyik edzőjét. „ Ami a felnőtt csapatot  illeti, Boris
Sládeček edzőkollégámmal együtt végezzük a
munkát. Ő a pozsonyi edzéseket  vezeti, én a ko-
máromi edzéseket irányítom. Hosszú távú cé-
lunknak tekintem azonban  olyan edzők kinevelé-
sét, akik a jövőben majd a legmagasabb szinten
foglalkozhatnak  csapatainkkal. Különösen az if-
júsági csapatok mellé kell nagy tudású edzőket ki-
nevelnünk,  hiszen legfontosabbnak az alapok el-
sajátítását tartom. Amit az ifjúsági csapatokban
megtanulnak a srácok, az tulajdonképpen végig-
kíséri őket egész pályafutásukon. A többi  már
csak a rendszeres edzések kérdése, a rutin meg-
szerzése. Természetesen, felnőtt  csapatunkkal
nem csak egy idényre tervezzük az extraligában
való szereplést, mi mindent  elkövetünk a benn-
maradás érdekében. Amióta itt szerepelünk, jobb
lett a megítélésünk  a városi önkormányzat ré-
széről is, ami a támogatást illeti. Tovább keressük
azokat a  megértő támogatókat, akik hajlandóak
hozzájárulni a férfi röplabdázás további fejlődé-
séhez  Komáromban. A segítséget aztán ered-
ményekkel kívánjuk meghálálni”. 

Nos, röviden, inkább csak keresztmetszet-
ben, valahogy így nő fel egy sportegyéniség.
Ő maga nem is tudatosítja, hogy eddigi mun-
kássága milyen magasra röpítette népszerű-
ségét, milyen sokat tett a közért, fiatalokért,
magáért a sportért. Nincs ideje ezekkel a kér-
désekkel foglalkozni, mert a srácok várják az
edzésen, rohamosan követik egymást a baj-
noki mérkőzések. Menni kell, mert újra és újra
meg kell győzni a támogatókat, hogy… És ak-
kor, ott van még a család és a megélhetést biz-
tosító munka. Egy szó mint száz, minden tisz-
teletünk Németh Ödöné, családjáé és klubtár-
saié. Valamennyien megérdemlik!

böröczky József

Régiónk sportolóinak, edzőiknek, klubvezetőiknek, 
szurkolóiknak, valamint a sport támogatóinak 

nagyon boldog, egészségben gazdag 
KARáCSonyI ÜnnEpEKEt kívánunk!

Új sorozatunk első részében a komáromi férfi röplabdázás egyik személyiségét,
Németh ödön gépészmérnököt mutatjuk be kedves olvasóinknak. Amint azt bi-

zonyára sokan tudják, a Spartak röplabda Klub ebben az évben történelmének leg-
szebb fejezetét írta meg, hiszen lelkes vezetőinek is köszönhetően, feljutott az ext-
raligába, ahol némi tájékozódás után, már nem is viselkedik újoncként. Ennek is kö-
szönhetően, a közönség megtalálta az utat a Komáromi Városi Sportcsarnokba, így
a „röpisek” hazai mérkőzésein már nem ritkaság az 500-600 néző sem. A komáromi
férfi kosárlabdázók mellett tehát teljes joggal az év sikercsapatának is nevezhetjük
férfi röplabdázóinkat.

Németh Ödön

Régiónk sportolóinak, edzőiknek, klubvezetőiknek, 
szurkolóiknak, valamint a sport támogatóinak 

nagyon boldog, egészségben gazdag 
KARáCSonyI ÜnnEpEKEt kívánunk!

Az őszi bajnoki idény befejeztével messze nem ért vé-
get a „fociév”. A különbség csak az, hogy most a

sportcsarnokok és tornatermek lettek hangosabbak a
gyermekzsivajtól. A területi Labdarúgó Szövetség, a
klubok és szülői közösségek rendre szervezik a téli te-
remtornákat valamennyi korosztály számára. Ami vi-
szont nem változik, az a gyerkőcök lelkesedése, újabb
és újabb tehetségek felbukkanása. Az elmúlt napok né-
hány tornájáról adunk most ízelítőt, természetesen,
amennyiben a szervező klubok kitüntetnek bennünket
bizalmukkal, úgy a soron következő tornákról is szíve-
sen beszámolunk.

A tLSZ tErEMtorNáJA MADAroN
„A” csoport:
Lakszakállas – Madar 3:2 ( Pasztorek, Kovács, Macejko –
Csintalan, Beke)  
Ímely – Keszegfalva 1:3 (Tóth – Hupian 2, Szabó)
Lakszakállas – Keszegfalva 1:0 (Császár)
Ímely – Madar 0:0
Lakszakállas – Ímely 0:1 (Lovász)
Keszegfalva – Madar 1:3 (Szép – Beke, Ladányi, Szabó)
A csoport végeredménye:
1. Lakszakállas 3 2 0 1 4:3 6
2. Ímely 3 1 1 1 2:3 4
3. Keszegfalva 3 1 0 2 4:5 3
4. Madar 3 1 1 1 5:4 4
(Madar versenyen kívül rajtolt)   
„b” csoport:
Ógyalla – Dunamocs 0:1 (Lajos)
Bátorkeszi – Tany 1:4 (Kocúr – Klánik 3, Pécsi)
Ógyalla – Tany 2:3 (Koreň, Laczkó – Rajkovics 2, Pécsi)
Bátorkeszi – Dunamocs 4:0 (Kocúr 3, Keszeg)
Ógyalla – Bátorkeszi 4:2 (Ďurač, Koreň, Laczkó, Szántó –
Baloško, Kocúr)
Tany – Dunamocs 1:0 (Klánik)  
A csoport végeredménye:
1. tany 3 3 0 0 7:3 9
2. bátorkeszi 3 1 0 2 7:6 3
3. Ógyalla 3 1 0 2 6:6 3
4. Dunamocs 3 1 0 2 1:5 3
A 7.-8. helyért:
Madar – Dunamocs 1:2 (Beke – Lajaos, Banai)
Az 5.-6. helyért: Ógyalla – Keszegfalva 2:0 (Korň, Répás)
Elődöntők:
Lakszakállas – Bátorkeszi 2:1 (Császár, Macejko – Hegyes-
halmi), Tany – Ímely 0:1 (Lovász)
A 3.-4. helyért: 
Bátorkeszi – Tany 0:4 (Klánik 4)
Döntő: Lakszakállas – Ímely 2:0 (Macejko, Császár) 
A torna végeredménye:
1. Lakszakállas 2. Ímely 3. Tany 4. Bátorkeszi 5. Ógyalla 6.
Keszegfalva 7. Dunamocs 8. Madar
A torna legjobb kapusa: Lovász Nicolas (Ímely)
A torna gólkirálya: Klánik Géza (Tany)
A torna legjobb játékosa: Macejko Dávid (Lakszakállas)                                          

A KFc U9 eredményei:
KFC – FK 2007 Dunaszerdahely 1:1 (Jokel)
KFC – Győrszentiván 3:0 (Fonód 2, Konc)
KFC – Párkány 2:0 (Fekete, Mažár)
KFC – Verebély 1:0 (Fonód)
KFC – Bábolna 4:1 (Jokel 2, Angyal, Fonód)
KFC – Komárom 2:0 (Jokel 2)

A torna végeredménye: 1. KFc 2. FK 2007
Dunaszerdahely 3. Győrszentiván 4. Vere-
bély 5. Bábolna 6. Komárom 7. Párkány 
A díjakat baráth György, a KFC elnöke adta
át. Külön köszönet a torna fő támogatójának,
a real trade Logistic vállalatnak, valamint
bc. Nagy Jenőnek, a torna szervezőjének

Vágsellye:
KFC – Nagysurány 0:0
KFC – Érsekújvár 1:0 (Farkas)
Vágsellye – KFC 2:1 (Beke)
KFC – Rača 2:0 (Cséplő, Hanáček)
KFC – Dúbravka 2:2 (Beke, Kmeťo)
Nagymegyer – KFC 2:1 (Pati Nagy)
A torna végeredménye:
1. Vágsellye 2. KFc 3. Nagymegyer 

Esztergom
A KFc eredményei a „b” csoportban:

TASK Tatabánya – KFC 1:2 (Czikora 2)
FC Esztergom – KFC 0:0
KFC – Testvériség SE 3:0 (Kmeťo, Czikora,
Csomor)
A középdöntőben:
MSO Párkány – KFC 0:1 (Czikora)
A döntőben:
Vasas Akadémia – KFC 1:1 (Kmeťo) – bün-
tetőkkel 1:0 

Az Uzola istván – Szakács róbert edző-
páros vezette KFC a 2. helyet szerezte meg.

Diák labdarúgó tornák futószalagon 

A KFc U9 NEMZEtKöZi tErEMtorNáJA 
cSALLóKöZArANyoSoN

A KFc U11 VáGSELLyéN éS ESZtErGoMbAN



Pénteken, december 20-án 17 órai kezdettel
Keszegfalván tarja meg tisztújító ülését a

területi Labdarúgó Szövetség. A régió klubjai
az előző választási ciklus kiértékelése után
megválasztják a szövetség elnökét, valamint
azoknak a bizottságoknak az elnökeit, ame-
lyeket az alapszabályzat szerint nem az elnök,
illetve a végrehajtó bizottság nevez ki.

A tisztújító ülés kapcsán megkérdeztük az el-
nöki posztra pályázó két személyt, Nagy Ferenc
mérnököt, a szövetség eddigi elnökét és Križan At-
tilát, mivel kívánják megszólítani a klubok képvi-
selőit? Természetesen, Nagy Ferencet arról is
kérdeztük, milyen eredményeket tud felmutatni az
előző választási ciklus kapcsán?   

NAGy FErENc 
„Valamit bizonyára jól csináltunk, ha 29 klub

engem jelölt az elnöki posztra, míg kihívóm mind-
össze három klub előzetes bizalmát élvezi. Per-
sze, mindenre majd a konferencia adja meg a
végső választ. Ami az eddigi eredményeinket illeti,

azokról bővebben a tisztújító ülésen fogok be-
számolni, de most is elmondhatok néhány adatot.
Az utóbbi választási ciklusban lényegesen meg-
változott régiónk megítélése a Szlovák Labda-
rúgó Szövetség és a Nyugat-szlovákiai Labda-
rúgó Szövetség részéről. Ez abban is megnyilvá-

nult, hogy amíg az előző években maximálisan két
ellenőrünk volt magasabb osztályokban, addig
ma öten vannak, de ez vonatkozik a játékveze-
tőkre is. A SZLSZ által irányított bajnokságokban
egy játékvezetőnk szerepel, a NYSZLSZ-ben ti-
zenkét játékvezetőnk öregbíti hétről hétre régiónk
jó hírnevét. Az sem mellékes, hogy a NYSZLSZ bi-
zottságaiban már három képviselőnk dolgozik, jó-
magam a SZLSZ konferencia tagja és a sport-
technikai bizottság tagja is vagyok. Azt is sikerült
elérnünk, hogy a NYSZLSZ 2011-ben régiónkban
(Ekelen) rendezte meg az év legjobb játékosainak
kihirdetését. Az emlékezetes szervezésért ezúton
is szeretnék köszönetet mondani Csepi Nándor
klubelnöknek és Fekete Ivetának, Ekel Község
polgármesterének. A 2010/2011-es idénytől 16-ra
növeltük a Területi Bajnokságban szereplő csa-
patok számát, és egy évvel ezelőtt útjára indítot-
tuk a felkészítők bajnokságát is. A mikrorégiók jól
működnek, az azokon való részvétel meghaladja
a 85 százalékot, ami nem rossz arány. Terveink-
ben szerepel az elektronikus kapcsolatrendszer
folyamatos bevezetése, ezt először a Területi Baj-
nokságban szeretnénk útjára indítani. Kapcsola-
tom a régió klubjaival jónak mondható, nagyon
örülök csapataink sikereinek, különösen ez az
őszi idény ad okot még nagyobb optimizmusra.
Mindez még több munkára ösztökél bennünket, a
labdarúgásban ugyanis nincs megállás, tovább
kell fejleszteni azt ami jó a kluboknak, és ki kell kü-
szöbölni azokat a hibákat, amelyek fékezik a fej-
lődést. Ennek jegyében kívánom folytatni a mun-
kát, amennyiben elnyerem a klubok bizalmát a
pénteki tisztújító ülésen”.

KriŽAN AttiLA
„Régiónk klubjai előtt nem ismeretlen a szemé-

lyem, hiszen huzamosabb ideig aktív játékos,
majd edző, de klubtitkár is voltam régiónk több
klubjánál. Aktív pályafutásom végén nem mond-
tam nemet a felkérésre, így immár kilenc éve va-
gyok tagja ennek-annak a TLSZ bizottságnak, va-
lamint ellenőri teendőket is elláttam. Csodákra én
sem vagyok képes, de a lehetetlennek tűnő dolgok
is véleményem szerint megérnek egy próbálko-
zást. Szeretném jobban megmozgatni a mikroré-
giók tevékenységét, mivel támogatója vagyok a já-

rás mikrorégiókra való felosztásának. Mindennek
azonban csak akkor van értelme, ha azok tagjai
állandó mozgásban vannak, dolgoznak. Az előző
választási ciklusban hiányoltam az új ötleteket,
javaslatokat a mikrorégiók részéről, ezen változ-
tatni kell. Egyébként sem azt mutatta az elmúlt
időszak, hogy nyitottak lettünk volna az új ötletek
befogadására, legalábbis ami az elnök urat illeti.
Sok esetben a javaslatok el sem jutottak a végre-
hajtó bizottsághoz. Nagyon fontosnak tartom a
TLSZ honlapjának a megújítását, hogy minden in-
formáció, cenzúrázás nélkül, időben eljusson a
klubokhoz. Azzal is tisztában vagyok, hogy meny-
nyibe kerül manapság a foci. Tudom, mennyi erő-
feszítést igényel napról napra, hogy hétvégékre
megmaradjon ez a sok helyen egyetlen szórako-
zási lehetőség. Távolabbi terveimben szerepel a
kellő lépések megtétele annak irányában, hogy
legalább részben levegyem a klubok válláról azt a
terhet, amelyet a nevezési díj és a kiküldött játék-
vezetők költségei jelentenek. Ami a játékvezetőket
illeti, ezen a téren is van néhány ötletem. Remé-
lem, hogy kapok lehetőséget ezek kifejtésére, de
addig ezt nem szeretném vázolni, talán érthető
okok miatt. Sok lehetőséget látok a fiatalság aktí-
vabb bevonásában is mozgalmunkba. Ez ugyan
már elmozdult pozitív irányba, de ne feledjük, bő-
ven van még mit változtatni, hiszen ők biztosítják
a jövőt”. 
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v januári vysávanie zadarmo

Pondelok-sobota/Hétfő-szombat : 8:00 - 18:00 •nedeľa/vasárnap: 10:00 15:00

káva zadarmo

Hadovská 6 (areál Priemko), Komárno. tel.: 0905 639 424

malý komplet od 8 €
veľký komplet od 40 €

akcia! 

Prenájom osvetlenej 
reklamnej plochy 

s rozmermi 200x110 cm
pri hlavnej ceste do Komárna, 

na Vážskom moste. 

Kontakt: Milan Horváth, 0905 327 274
E-mail: horvathvlado@yahoo.com

Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!

Široký výber dvierok od 32,90 € /m2  bez DPH!

Pénteken elnököt választ a TLSZ

Nagyszombatban (trnava) rendezték meg a 11 – 12
éves gyermekek országos bajnokságát, amelyen

régiónkat az olvasók előtt már jól ismert komáromi te-
hetség, a 11 éves bielik Kevin, a KomKo Úszóklub ver-
senyzője képviselte. Nos, nem is akárhogyan. Kilenc
számban állt rajtkőre, hétszer aranyérmet, kétszer pedig
ezüstérmet akasztottak a nyakába. Mindezt úgy, hogy az
országos bajnokságra 38 klub nevezte be legjobb ver-
senyzőit. Ezzel a fantasztikus teljesítményével az or-
szágos bajnokság legsikeresebb versenyzője lett. csak
megjegyezzük, hogy Kevin a 2013-as esztendőben há-
rom országos csúcsot is megdöntött mellúszásban. 

Kevin eredményei az országos bajnokságon:
50 m gyorsúszás: 00:29,78 – országos bajnok 
100 m gyorsúszás: 01:06,14 – országos bajnok 
200 m gyorsúszás: 02:22,98 – ezüstérmes 
800 m gyorsúszás: 10:16,45 – országos bajnok 
100 m mellúszás: 01:22,60 – országos bajnok 
200 m mellúszás: 02:59,78 – országos bajnok 
100 m vegyes: 01:16,11 – ezüstérmes 
200 m vegyes: 02:44,02 – országos bajnok 
400 m vegyes: 05:43,74 – országos bajnok

Úszás

Bielik Kevin hét számban is 
országos bajnok 

Két nehéz versenyen
vannak túl a gútai ta-

iyo Karate Egyesület ver-
senyzői. Előbb a nagy-
szombati országos baj-
nokságon akadt némi el-
intéznivalójuk a tatamin,
majd egy nappal később a
nyitrai Kachikan cup nem-
zetközi versenyen kellett
bizonyítaniuk országos el-
ismertségük jogosságát.
Mindkét megmérettetésen
remekül helytálltak, jöhet
tehát a megérdemelt kará-
csonyi pihenő.

országos bajnokság –
Nagyszombat

bogárová Dominika, a
gútai egyesület egyik büsz-
kesége, egy korosztállyal
magasabb kategóriában állt
rajthoz, ennek ellenére ma-
gabiztos győzelmet aratott a
szintén válogatott Vidová el-
len a döntőben. És mivel sa-
ját kategóriájában sem talált
legyőzőre a nyár elején, Do-
minikában immár kétszeres
országos bajnokot tisztelhe-
tünk. Mi több, a Szlovák
Kupa kétfordulós versenyé-
ben is győzelmet aratott for-
magyakorlatban. 

Jóba Attilának sajnos nem
sikerült győznie a döntőben,
viszont az ezüstérem is kelle-
mes meglepetés ettől a ro-
konszenves sportolótól. Az or-
szágos bajnokság keretén
belül a szervezők Karácsonyi
Kupát is rendeztek, amelyen
formagyakorlatban Kiss Tibor
szerezte meg az elsőséget. 

Kachikan cup – Nyitra
A gútai egyesület 13 ver-

senyzőjét nevezte be a ver-
senyre, amelyen hat ország
400 versenyzője mérte ösz-
sze erejét. A népes mezőny
erejét különösen az ukrán
válogatott jelenléte tette még

erősebbé, de a gútaiak így is
szépen megküzdöttek az ér-
mekért.
Eredmények:
Bogárová Dominika: 

1. kata, 3. kumite 
Szulcsányi Anasztázia: 

2. kumite 
Bagita Dániel: 

3. kata, 2. kumite 
Nagy Viktor: 

2. kata, 3. kumite 
Jóba Attila: 3. kumite  

remekül helytálltak
még: Nagy Dávid, Vajlik Vik-
tor, Forró Réka Dorina, Forró
Áron, Szulcsányi Viktor,
Pancza Róbert és Veres
Zsolt.  

Apiliscsabai sportcsarnokban rendezték meg a Duna
Liga negyedik, egyben utolsó idei fordulóját. A ki-

tűnő formában lévő gútai csapat magabiztosan vette ezt
az akadályt is, így hat pont előnnyel megnyerte a nem-
zetközi csapatbajnokságot. 

Karate

Bogárová Dominika 
szenzációs eredményei

Három ország – Ma-
gyarország, Szlovákia

és Horvátország – ver-
senyzői vettek részt a zág-
rábi Elka Kupán, köztük a
Seishin Karate Klub két te-
hetséges versenyzője is.

Az ekecsi illetőségű bajcsi
Adrián nagyszerű verseny-
zéssel aranyérmet szerzett
kategóriájában, míg a nemes -
ócsai cserepes Zoltán bron-
zérmes lett a serdülő fiúk ka-
tegóriájában. A Seishin Ka-
rate Klub ezzel befejezte az
idei versenyzést, amelynek
minden bizonnyal ismét jó
visszhangja lesz majd a dec-
ember 21-i évzáró ülésen. A
klubvezető, edző Markovics
János ismét eredményekben
gazdag versenyzési évről
számolhat majd be a klub
versenyzőinek, barátainak és
támogatóinak.

Bajcsi Adrián aranyérme 
a zágrábi Elka Kupán

Cselgáncs

gútai elsőség 
a Duna Ligában

Az egyes súlycsoportok-
ban a következő verseny-
zők képviselték a gútai
csapatot:

66 kg: Vajkai Károly és Ro-
mán Sándor
73 kg: Szabó Ákos és Szer-
dahelyi Soma
81 kg: Fekete Ákos és Kár-
páty Gergely 
90 kg: Kárpáty Ernő
+90 kg: Murányi Gábor és
Molnár Zsolt 

Eredmények:

Gúta – Galánta 4:0
Pontszerzők:
Szerdahelyi, Kárpáty G., 
Fekete, Kárpáty E.
Gúta – Sokol Pozsony 5:0

Pontszerzők: 
Román, Szerdahelyi, Fe-
kete, Kárpáty G., Kárpáty E.
Gúta – Leányvár „A” 3:2  
Pontszerzők: Vajkai, Fe-
kete, Kárpáty E. 
Gúta – Leányvár „b” 2:2
Pontszerzők: Román, Kár-
páty G.
Gúta – Galgóc 4:1
Pontszerzők:
Vajkai, Szabó, Kárpáty G.,
Kárpáty E.

A bajnokság 
végeredménye:
1. Gúta 33 pont
2. Leányvár „B” 27
3. Sokol Pozsony 18
4. Galánta 16
5. Leányvár „A” 8
6. Galgóc 0

A sportoldalakat szerkesztette: böröczky József



M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Erkel, mert kell!  13.55 Angi
jelenti 14.25 Történetek a nagyvilágból 14.55 Melissa és Joey 15.45
A múlt fogságában 16.35 Híradó+ 16.50 Az élet sava-borsa 17.30 Hír-
adó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó  20.20 Bízunk ben-
ned! 21.20 Életművész. Scherer Péter 22.20 Az ESTE 22.50 Híradó
23.05 Szeretettel Hollywoodból! 23.35 Angyali szemek Am. filmdráma

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.40 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou
17.10 Csűrcsavarosdi, 39. 17.35 Richard Scarry Teszvesz városa  18.00
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái, 23. 21.15 Bosszú
II., 22/20. 21.55 A következő! 22.50 Ridikül. Női talkshow 23.35
MNASZ autó-motorsport magazin

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon  8.30 Híradó
8.35 Akadálytalanul  9.00 Közbeszéd 9.30 Szerelmes földrajz 9.55
Partiumi barangoló  10.15 Doc Martin 11.05 Angyalbőrben, 13/13.
12.00 Híradó 12.20 Gyógyító természet 12.50 Erdélyi történetek Fe-
nichel Sámuel 13.45 Svédcsavar 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép
17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05 Kisváros 20.00
Doc Martin  20.50 Hölgyek öröme A 21.45 Hírek 22.00 Trükk. Lengyel
film 23.35 Kultikon

9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-
Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó, 139. 14.00 Tények
délután 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok,
61. 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények
19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 2260. 21.30 Waterworld – Ví-
zivilág 

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40
Gasztronómiai magazin 13.00 Reflektor 13.10 Gasztrotúra 13.40
Éjjel-nappal Budapest  14.55 Fókusz 15.30 Dél királynője 16.25 Csók
és csata 17.35 A gyanú árnyékában, 233. 18.30 RTL híradó 19.30 Fó-
kusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 CSI: Miami
helyszínelők 22.50 Gyilkos elmék

10.00 Nyomtalanul 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban va-
gyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örök-
ség 15.30 Heti Hetes 16.30 A vihar17.30 Péntektől péntekig, 43.
18.30 Nyomtalanil 19.30 Vacsoracsata 20.30 Nagyon vadon 22.00
Agymenők 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől
péntekig

STORY TV

14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ 16.25 Jim szerint a világ
16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi
sztori 19.35 Columbo: Melegházi dzsungel. 21.10 Szerelem a végze-
ten. Am. vígjáték 22.55 Emmanuelle IV. Fr. erot. film 

VIASAT

8.55 Esküdt ellenségek 9.55 Gyilkos számok 10.50 Káoszháza11.20
Férjek gyöngye 11.50 ÁlomÉpítők 2. 12.50 Szívek szállodája 13.50
CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Ká-
oszháza 18.55 Férjek gyöngye19.20 Jóbarátok 19.50 Kertvárosba
száműzve20.20 Két pasi – meg egy kicsi 20.50 Két pasi – meg egy
kicsi21.20 A Bourne-csapda 23.25 Visszavágó. Am. akcióvígjáték

7:00 Olasz foci Catania – Verona 9:00 Adrenalin sportok 9:30 Mix
zóna 10:00 Olasz foci Juventus – Sassuolo 12:00 Mix zóna 12:30 Olasz
fociösszefoglaló 13:00 Francia foci Lyon – Marseille 15:00 Brazil fo-
ciösszefoglaló 15:30 Spanyol foci Copa del Rey  17:30 Motormagazin
18:00 Mix zóna 18:25 Total Italian Football  19:00 Olasz fociössze-
foglaló 19:30 Francia focimagazin 20:00Mix zóna 20:25 Francia foci

STV :1
7.05 Medicopter 117 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem  9.50 Asija vá-
lasztása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Gasztronómiai kalauz 15.10
Asija választása 16.00 Hírek 16.25 Geo-riport. Fr.–ném. útifilm 17.15
Csalók akcióban17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó,
sporthírek, időjárás 20.20 Szlovákia szeretlek! 21.40 Poplegendák.
Legendás karácsony 23.25 Senki sem tökéletes

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.05 Fókusz  9.50 Alacsony-Tátra 10.15 Romam-
agazin 10.45 Kölyökállatok a ZOOból 11.10 Szlovákia 2013 – Advent
12.15 Élő körkép 12.55 Folklórműsor 13.25 Lámpa alatt 15.55 Szem-
től szemben 16.25 Eurovirtuál  16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból
17.50 Hírek magyarul 18.00 Nemzetiségi hírek 18.10 Hétvége 18.45
Esti mese 19.10 Talál ki, ki hívott meg 19.50 Hírek 19.55 100 véle-
mény 20.00 Szlovákia 2013 21.05 Família 21.30 Sport 21.35 Kino-
rama 22.05 A nagy Gatsby Am. film

MARKÍZA

8.30 Forr a bor. 9.35 Életem a szörf 12.05 Cobra 11.  13.05 Doktor
House 14.05 NCIS: Los Angeles  15.00 Egyről a kettőre 15.30 Két pasi
– meg egy kicsi16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk
nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Az év sportolója 2013. Ünnepi gála
22.40 Harckocsi zászlóalj Cseh filmvígjték

JOJ

7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30 Extrém esetek 10.35 Pa-
nelházi történetek. 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 14.30 Castle15.40
Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták
19.00 Híradó  20.20 Tiszta szívvel a gyerekekért 2013 23.10 2020: A
tűz birodalma. 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25 Domo-
vina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Melissa és Joey
15.45 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 Az élet sava-borsa
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! Nyereményjáték 19.30
Híradó, sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Hacktion – Újratöltve  21.20
Kékfény 22.20 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.25 Állatkert a hátizsákban 16.50 Cail-
lou16.55 Csűrcsavarosdi, 17.30 Richard Scarry 17.55 A Négyszögletű
Kerek Erdő 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ
21.15 Bosszú  21.55 A következő! 22.50 Ridikül. 23.35 Életművész

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Pannonia 3 keréken 8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon
8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd 9.30 A nap vendége 9.40 Isten ke-
zében 10.10 Élő egyház 10.35 Vatikáni híradó 11.05 Klubszoba 12.00
Híradó 12.27 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd 19.05
Kisváros 20.00 Doc Martin 20.50 Vivát Benyovszky! 21.40 Hírek 21.55
Dokureflex 23.10 Kultikon 23.25 Könyvajánló 23.30 Sportaréna 

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00 Tények
14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok, 57. 16.50
Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes
élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 NCIS VIII. 22.30 NCIS: Los Angeles
23.30 Fogyj Rékával és Norbival! 23.35 Én is menyasszony vagyok

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.40 Reflektor 13.00 Havazin 13.35
Éjjel-nappal Budapest14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók
és csata, 18. 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.30 Fó-
kusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Dr. Csont
22.50 CSI: A helyszínelők  23.55 Mr. és Mrs. Bloom

8.45 CSI: Miami helyszínelők 10.00 Nyomtalanul  11.00 Vacsoracsata
12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Ba-
rátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar.
17.30 Heti Hetes 18.30 Nyomtalanul19.30 Vacsoracsata 20.30 A Éjjel
a parton 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 PokerStars 

STORY TV

14.30 Columbo16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay  17.50
Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.30
Columbo: Holt tárgyak. Am. krimi 21.10 Murdoch nyomozó rejtélyei
22.10 Elit harcosok

VIASAT

8.30 Esküdt ellenségek 9.25 Nászok ásza 11.20 Férjek gyöngye  11.50
ÁlomÉpítők 12.50 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35
Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza
18.55 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 19.50 Jóbarátok 20.20 Két
pasi – meg egy kicsi 21.20 A belső ember 23.55 Esküdt ellenségek

7:00 Sólyomszem – teniszmagazin  8:00 Svéd jégkorong  Rebro Hoc-
key – AIK 10:00 Francia labdarúgás 14:00 Olasz foci Juventus – Sas-
suolo 16:00 Francia foci  Lyon  – Marseille 18:00 Mix zóna 18:25
Francia focimagazin 19:25 Alpari Match Cup  20:15Mix zóna 20:40
Olasz foci  AC Miláno - AS Róma

STV :1
7.00 Medicopter 117 7.45 Hírek 9.00 Viharos szerelem  9.50 Asija vá-
lasztása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.15 Asija választása
16.00 Híradó 16.25 Geo riport 17.15 Csalók akcióban 17.50 Párbaj
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Kórházi kalózok  22.50
Ami örökre megmarad 23.25 Medicopter 117 

STV :2
9.40 Életmentők 10.05 Évekkel ezelőtt… 10.35 Szemtől szemben
11.00 Fókusz 11.45 Mesterségek 12.05 Élő körkép 12.45 Folklórmű-
sor 13.30 Karol L. Zachar 13.55 BL-magazin 14.25 Lefújva 14.50
Sportvisszhang 15.30 Autószalon 15.55 Német nemzetiségi maga-
zin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 17.55
Ahogy önök látják 18.30 Kassa 18.45 Esti mese 19.20 Találd ki, ki hí-
vott meg 19.50 Híradó 19.55 100 vélemény 20.00 Szlovákia 2013
21.05 Tudomány  21.35 Hírek  22.05 Srác a biciklivel filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.35 Cobra
11 11.35 Cobra 11  12.35 Doktor House  13.30 A farm – döntő 15.30
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal
17.50 A fiúk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás 20.30 Forr a bor 21.40 Szerelem az alpokban 23.50 NCIS 

JOJ

7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 9.30 Extrém esetek
10.35 Panelházi történetek 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 14.30
Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50
Bírósági akták 19.00 Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.40 Örök-
ség 22.50 A szállító 23.50 Dr. Csont 

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Vízitúra
13.55 Hacktion – Újratöltve 14.55 Család csak egy van 15.40 Melissa
és Joey  15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 Az élet sava-
borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.20 Párizsi helyszínelők  22.05 ESTE 22.35 Híradó 22.50 Gyilkosság
23.35 Az éltető víz. 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok  16.35 Állatkert a hátizsákban,  17.00 Caillou
17.10 Csűrcsavarosdi, 36. 17.40 Richard Scarry Teszvesz városa  18.05
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái, 40/22. 21.15
Bosszú 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Pasta.

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Pannonia 3 keréken 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon
8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30
Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05
Kisváros 20.00 Doc Martin 20.50 Só Mihály kalandjai Tévéfilm  21.50
Hírek, sport 22.05 Emlékezz rám Am. film

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok, 53.
16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15
Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 2257. 21.30 Golyóálló 23.20 Zsaru-
vér

7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor
10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40 Refl ektor 13.00 Brandmá-
nia 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője
16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt  21.45
A mentalista 22.50 Döglött akták 23.55 XXI. század

9.00 CSI: Miami helyszínelők 10.00 Nyomtalanul 11.00 Vacsoracsata
12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Ba-
rátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar
17.30 Gazdálkodj okosan! 18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata
20.30 Magánürügy 22.30 Barátok közt  23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti
Hetes 51.

STORY TV

14.30 Columbo16.00 Jim szerint a világ6.55 Gordon Ramsay 17.50
Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori  19.35 Columbo 21.10
Jószomszédi iszony. 22.50 NCIS II., 13. 

VIASAT

8.00 A médium 8.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.55 Gyilkos
számok  10.50 Káoszháza11.20 Férjek gyöngye 11.50 ÁlomÉpítők
12.50 Szívek szállodája  13.50 CSI: A helyszínelők15.35 Nyomtalanul
16.30 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 Fér-
jek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20
Dermesztő szenvedélyek 23.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék

7:00 Motormagazin 7:30 Sólyomszem – teniszmagazin 9:30 Mix zóna
10:00 Francia foci 12:00 Mix zóna 12:25 Olasz foci Fiorentina – Bo-
logna 14:25 Francia focimagazin 15:25 Brazil focimagazin 16:00 Olasz
foci  AC Miláno - AS Róma 18:00 Mix zóna 18:25 Olasz foci  SSC Na-
poli- Inter 20:25 Mix zóna 20:50 Sólyomszem – teniszmagazin 21:55
Spanyol foci Copa del Rey

STV :1
7.00 Medicopter 117 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija vá-
lasztása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 14.00 Építs házat, ültess fát 14.30 Riporterek 15.10 Asija vá-
lasztása16.00 Híradó 16.25 Geo riport 17.15 Csalók akcióban 17.50
Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem töké-
letes 21.30 A cseresznyés fiú  23.20 Szlovákia elhíresült bűnügyei. 

STV :2
9.45 Sportvisszhang 10.10 Német nem. mag. 10.35 Ahogy önök lát-
ják 11.05 Szlovákia 2013  12.05 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.05
A juhász felesége  14.35 Tudomány 15.05 Família 15.30 Egyházi ma-
gazin 16.00 Ruszin magazin 16.25 A tudomány  16.45 Fókusz 17.30
Hírek a régiókból 17.45 Időjárás 17.50 Hírek magyarul 18.00 A világ lo-
vasai 18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.10 Találd ki, ki hívott meg
19.50 Hírek 19.55 100 vélemény 20.00 Szlovákia 201321.05 Rendelő
21.35 Hírek 22.00 Sporthírek 22.05 Fehér gárda 23.05 Mozimagazin

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fi úk nem sírnak 11.00 Cobra
11 13.05 Doktor House 14.00 NCIS: Los Angeles 15.00 Egyről a ket-
tőre  15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25
Reflex 17.50 A fi úk nem sírnak  19.00 Híradó  20.15 Időjárás-jelentés
20.30 Forr a bor 21.40 Impact Point 23.35 NCIS X. Am. sor.,

JOJ

7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30
Extrém esetek 10.35 Panelházi történetek 12.00 Híradó 12.30 Dr.
Csont 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00
Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Panel-
házi történetek. 21.40 Vitathatatlan 2. Am. akciófilm 23.50 Gigolók .

M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó délben 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Út-
ravaló 13.35 A kanadai sarkvidék Fr. dok. film 13.55 Gasztroangyal
Mikulás 14.55 Melissa és Joey 15.40 A múlt fogságában 16.30 Hír-
adó 16.45 Az élet sava-borsa  17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A kö-
vetkező! 19.30 Híradó  20.20 Retró kabaré 21.20 On the Spot. Siwa
22.15 Az ESTE 22.50 Híradó 23.05 Summa 23.35 Angi jelenti

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.30 Állatkerti hátizsákban 17.00 Caillou
17.05 Csűrcsavarosdi 17.40 Richard Scarry Teszvesz városa 18.05
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál 21.15 Bosszú
21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Noé barátai – Minden, ami
állat

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul
magyar 9.05 Közbeszéd 9.35 Sportaréna 10.10 Doc Martin  11.00 Só
Mihály kalandjai 12.00 Híradó 12.25 Három királyok. 13.20 A világö-
rökség kincsei13.40 Svédcsavar. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép
17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.35 Közbeszéd 19.05 Kisvá-
ros 20.00 Doc Martin  20.50 Glóbusz.21.50 Hírek 22.05 Továbbállók
23.40 Kultikon 23.55 Könyvajánló 

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50
Astro-Világ 12.00 Eva Luna  13.00 Walker, a texasi kopó 14.00 Tények
14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok, 16.50 Fogyj
Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.25 Jóban-rosszban 21.30 Frizbi Hajdú Péterrel 22.40 Halálhajó

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00
Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.40 Gasztronómiai mag. 13.00 Ref-
lektor 13.10 A Muzsika TV 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.55 Fókusz
15.30 Dél királynője 16.25 Csók és csata 17.35 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Bará-
tok közt 21.45 Szulejmán 23.05 Házon kívül 23.40 Reflektor  

9.00 CSI: Miami helyszínelők 10.00 Nyomtalanul 11.00 Vacsoracsata
12.00 Segítség, bajban vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55
Barátok közt 14.30 Az örökség15.30 A sors hullámain 16.30 Vihar
17.30 Az első millióm története 18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsora-
csata 20.30 Édes kis semmiség 22.00 Agymenők 22.30 Barátok közt
23.00 RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon, 51. 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Columbo16.00 Jim szerint a világ III.
16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS III., 19.00 Hír24 19.25
Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Régimódi gyilkosság.
Am. krimi 21.10 Miss Fisher rejtélyes esetei 

VIASAT

8.00 A médium 8.55 Esküdt ellensége9.55 Gyilkos számok 10.50 Ká-
oszháza 11.20 Férjek gyöngye11.50 ÁlomÉpítők  12.50 Szívek szállo-
dája 13.50 CSI: A helyszínelők14.45 CSI: A helyszínelők 15.35
Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyön-
gye 19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 20.50 Két pasi –
meg egy kicsi  21.20 Visszavágó  23.25 Dermesztő szenvedélyek

7:00 Francia foci 9:00 Brazil focimagazin 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz
foci AC Miláno - AS Róma 12:00 Mix zóna 12:25 Motormagazin 13:00
Francia foci 15:00 Alpari Match Cup 16:00 Olasz foci SSC Napoli –
Inter 18:00 Mix zóna 18:25 Francia focimagazin 19:25 Olasz foci-
összefoglaló 19:55 Francia foci

STV :1
7.05 Medicopter 117  7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem  9.50 Asija vá-
lasztása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Igaz történetek 15.10
Asija választása 16.00 Híradó 16.25 Geo riport: Skócia 17.15 Csalók
akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sport-
hírek 20.20 A nomád kalandfilm 22.00 Egy zsaru bőréért 

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Fókusz 9.40 Rendelő 10.10 Ruszin magazin
10.40 A világ lovasai  11.05 Szlovákia 2013 12.05 Élő körkép 12.35
Júlia Hečková  13.15 Heródesz és Heródiasz 15.00 Fehér gárda 15.55
Magyar magazin 16.25 Tempó 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból
17.50 Good Angels Košice–Boruges, kosárlabda Euroligamérkőzés
18.35 Esti mese 19.50 Hírek 19.55 100 vélemény 20.00 Szlovákia
2013 21.05 A dubovái kolostor 21.35 Hírek  22.05 Világ

MARKÍZA

8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 11.00 Cobra 11 13.05 Doktor
House 14.00 NCIS: Los Angeles 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Két pasi
– meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk nem
sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor.  21.40 Jégvárak  23.50 NCIS X. 

JOJ

7.30 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30 Extrém esetek 10.35
Panelházi történetek 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 14.30 Castle
15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bíró-
sági akták 19.00 Híradó 20.20 Panelházi történetek 21.40 Dr.
Csont22.45 Castle  23.45 Castle 

kEdd, december 17 SzErda, december 18HéTfő, december 16

M1

6.25 A mi erdőnk 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Noé barátai 9.30
Zöld tea 10.00 Pecatúra 10.30 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.01
Hírek 12.05 Az élő örökség  12.25 Égigérő fű Magy. film 13.50 Hold-
tánc és Pepita Am. film 15.25 A kisfi ú és a pingvin  15.55 Vad Szi-
getköz  16.50 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.20 Télapu. Am. film 22.00 A
nagy karácsonyi izzócsata 23.30 Tökös átverés. 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok  16.55 Állatkert a hátizsákban 17.25 Caillou
I–II. 65/18. 17.30 Aprónép. Fr. anim. sor. 17.40 Süsü, a sárkány 18.20
Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek 20.45 Angyali szemek Am.
filmdráma  22.25 Holdtánc és Pepita Am. film

DUNA

6.30 Másfélmillió lépés Magyarországon  7.00 Ablak a természetre
Madarak ideje 7.10 Erdélyi történetek  8.05 Élő egyház 8.35 Isten
kezében 9.05 Novum 9.30 Akadálytalanul 10.00 Székely kapu 10.30
Hagyaték 11.00 Sírjaik hol domborulnak 11.30 Pannon expressz
12.00 Híradó 12.10 Zöld Jelzés 12.40 Robbie, a fóka 13.30 A főfel-
ügyelő  15.10 Önök kérték 16.10 Az aranyfej  Magy. film 18.00 Hír-
adó 18.35 Kisváros 19.30 Hogy volt?!  20.25 Futótűz.  21.15 Hair.
Amerikai film 23.10 Dunasport 23.25 MüpArt

6.25 TV2-matiné 10.00 Monster High. 10.45 Astro-Világ 11.50 Állat-
őrség 12.20 Tűsarok. Magazin 12.50 Stílusvadász, 25. 13.20 Eureka
14.20 Xena  15.20 13-as raktár 16.20 A Macska – Le a kalappal!  18.00
Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Az első lovag.  22.15 Újabb paraje-
lenségek. Am. horror

7.25 Kölyökklub 10.00 Chima legendái, 20. 10.30 Ízes élet – Mautner
Zsófi val 10.50 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.20 Házon
kívül 11.55 a’la CAR. Autós kalandok ínyenceknek 12.25 4ütem 12.50
Gossip girl 13.40 Kőgazdagok 15.10 A hős legendája 16.00 Jóbarátok
16.30 Pénz áll a házhoz  18.30 RTL híradó  18.55 Fókusz Plusz 19.50
Alvin és a mókusok 21.35 Wasabi – Mar, mint a mustár 

8.55 Agymenők  9.00 Minden lében négy kanál 9.55 Ezel – Bosszú
mindhalálig, 125–126. 12.05 Nyomtalanul 13.00 Tru Calling – Az őr-
angyal  14.00 Behajtók A15.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok
16.00 Gazdálkodj okosan! 17.00 Az első millióm története 18.00 CSI:
Miami helyszínelők VI., 18. 19.00 Forró nyomon 19.55 Ausztrália. Am.
kalandfilm 23.00 Ezel – Bosszú mindhalálig

STORY TV

10.30 Dallas.  12.30 Danny Blue – A Tudatfeletti 13.00 Titkos télapó.
Am. film 14.55 Álomhajó – Különleges utazás 17.15 Miniszoknyás Mi-
kulás 19.00 Hír24 19.20 Miss Marple: A láthatatlan kéz  21.15 Az angol
beteg 0.10 Emmanuelle IV. Fr. erot. film 1.55 EZO TV

VIASAT

7.20 Őrjítő szenvedélyek  8.25 Heston lakomái  9.30 Anya és a Télapó
Am.–ném. vígjáték 11.15 Két pasi – megy egy kocsi 12.15 Kertvárosba
száműzve 12.45 Szívek szállodája 14.35 Doktor House 16.30 Magyar
vándor Magy. vígjáték 18.50 Egy bébiszitter naplója. Am. filmvígjáték
21.00 Amerikai nindzsa 3 22.50 Katonai akadémia Ném. filmvígjáték

7:00 Francia focimagazin 7:30 Olasz fociösszefoglaló 8:00 Sólyom-
szem – teniszmagazin 9:00 Total Italian Football  9:30 Mix zóna 10:00
Francia focimeccs 12:00 Mix zóna 12:25 Francia focimagazin 12:55
Spanyol foci Copa del Rey 14:55 Francia focimeccs 16:55 Motorm-
agazin 17:25 Olasz focimagazin 17:55 Olasz foci Livorno – Udinese
élő közv 19:55 Motormagazin 20:10 Total Italian Football  20:40 Olasz
foci Cagliari – SSC  Napoli

STV :1
6.50 Rajzfilmsorozatok 8.25 Fidlibum 8.55 Dunai mesék 9.25 Berlin,
Berlin, 21. 10.25 Szlovákia, szeretlek! 12.20 Postaláda  13.20 Elisa di
Rivomborsa 14.55 Volt egyszer egy vadnyugat. Am–ol. western
17.45 Építs házat, ültess fát! 18.25 Gasztronómiai kalauz 19.00 Hír-
adó 20.20 Postaláda 21.20 Kamupasi. Am. filmvígjáték.

STV :2
8.55 Természetbarát-magazin (ism.) 9.10 Halláskárosodottak tévé-
klubja 10.05 Amikor a Föld legközelebb van a Naphoz. Dokujáték
11.00 Szlovákia 2013 – Advent. Jótékonysági koncert 12.05 Öt perc
múlva tizenkettő 13.05 Téli napforduló 13.35 A szlovákiai falvak en-
ciklopédiája Sebechleby 13.50 A legerősebb kötelék. Tévéjáték, 2/1.
15.15 Kapura 16.00 Farmergazdaságok 16.25 Idősebbek klubja 17.00
Színészlegendák Ladislav Chudík 17.05 Jacobowsky ezredes Tévéjá-
ték 18.45 Esti mese 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00
100 vélemény 20.05 Az üzletházak létrejötte. Dok. film, 2/1. 21.00
Őrangyalok 21.40 Tánc cserepek között. Zenés-táncos film

MARKÍZA

7.05 Scooby-Doo, hogy vagy?   9.10 Egyről a kettőre  9.30 Reszkes-
setek repülők. Am. vígjáték 11.15 A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövet-
sége 14.50 Hamupipőke-történet. Am.–kanad. filmvígjáték 16.40
Beépített szépség Am. vígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Időjárás-jelentés 20.30 A leleményes Hugo Am. kalandfilm 23.10 A
végső állomás 4. Am. thriller

JOJ

6.40 Max Steel.  7.10 Aladdin és a tolvajok fejedelme. 8.55 Move up!
– fi nálé 10.20 Modern Pygmalion Am. vígjáték 12.30 Karácsonyi
csínytevő. Am.–kanad. filmvígjáték 14.35 Kites. Indiai akciófilm 16.45
2020: A tűz birodalma. Ang.–ír–am. sci-fi akcióthriller 19.00 Híradó
20.15 Időjárás 20.20 Több a sokknál Am. filmvígjáték Fsz.: Steve Mar-
tin, Queen Latifah 22.50 A tetovált lány Am.–svéd–brit–ném. kri-
mithriller

CSüTörTök, december 19 SzOmBaT, december 21PéNTEk, december 20
M1

5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Virágzó Magyaror-
szág 13.50 Életművész. Agócs Gergely 14.40 Melissa és Joey  15.30
A múlt fogságában16.20 Híradó 16.35 Az élet sava-borsa  17.20 Sze-
rencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Hír-
adó 20.20 FÁBRY 21.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a
torkán 21.45 Munkaügyek – IrReality Show 22.15 Az ESTE 22.50 Hír-
adó 23.05 Nemzeti nagyvizit

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.30 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou I–
II., 65/16. 17.05 Csűrcsavarosdi 17.40 Richard Scarry Teszvesz városa
I–V., 65/11. 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Hétköznapi kifutó
21.15 Bosszú II. Am. tévéfilm-sor., 22/19. 22.00 A következő! 22.50 Ri-
dikül. Női talkshow 23.40 KorTárs

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.35 Magyar klasszikusok új
köntösben 9.05 Közbeszéd 9.30 Pannon expressz 10.10 Doc Martin
11.00 Glóbusz, 12.00 Híradó 12.20 Virágzó Magyarország12.45 Káro-
lyi Bernát, a ferences vértanú  13.10 Mediterraneo 13.45 Svédcsavar
14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó,
sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Sportcsillagok Gálaestje 2013 – élő
20.55 Angyalbőrben 21.50 Hírek 22.05 Fuss, hogy utolérjenek... Ma-
gyar film 23.30 Kultikon 23.55 MüpArt classic. Újévi hangverseny

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok, 60.
16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények
19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 Nyolc tanú. Am. akciók-
rimi 23.20 Fogyj Rékával és Norbival  23.25 Felejtés. Am. thriller

8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.40
Gasztronómiai magazin 13.00 Reflektor 13.10 EgészségKalauz 13.40
Éjjel-nappal Budapest  14.55 Fókusz 15.30 Dél királynője  16.25 Csók
és csata 17.35 A gyanú árnyékában, 232. 18.30 RTL híradó  19.30 Fó-
kusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Next – A
holnap a múlté. Am. akciófilm.

9.00 CSI: Miami helyszínelők10.00 Nyomtalanul 11.00 Vacsoracsata
12.00 Segítség, bajban vagyok!  13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Ba-
rátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain  16.30 A vihar.
17.30 Forró nyomon 18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30 A
csajok háborúja. Am. vígjáték 22.00 Agymenők 22.30 Barátok közt
23.00 RTL II Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan! 

STORY TV

14.30 Columbo: Régimódi gyilkosság. Am. krimi 16.00 Jim szerint a
világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS I., 1. 19.00 Hír24
19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Gyilkosság tele-
fonhívásra. Am. krimi 21.10 Emlékezetkiesés. Am. filmdráma 22.50
Párizsi helyszínelők 23.50 EZO TV

VIASAT

8.55 Esküdt ellenségek 9.55 Gyilkos számok 10.50 Káoszháza 11.20
Férjek gyöngye  11.50 ÁlomÉpítők 12.50 Szívek szállodája  13.50 CSI:
A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok18.25 Káosz-
háza18.55 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg
egy kicsi 21.20 CSI: New York-i helyszínelők22.20 CSI: New York-i hely-
színelők 23.15 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék II.,

7:00 Francia foci 9:00 Olasz fociösszefoglaló 9:30 Mix zóna 10:00
Olasz foci SSC Napoli – Inter 12:00 Mix zóna 12:30 Spanyol foci Copa
del Rey 14:30 Francia fociösszefoglaló 15:30 Spanyol foci Copa del
Rey 17:30 Olasz focimagazin 18:00 Mix zóna 18:25 Francia foci 20:25
Mix zóna 20:50  Francia foci

STV :1
7.00 Medicopter 117 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija vá-
lasztása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 13.50 Építs házat, ültess fát! 14.20 Konyhatitkaim 15.15 Asija
választása 16.00 Híradó 16.25 Geo riport 17.15 Csalók akcióban 17.50
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Hűtlenség szlo-
vákmódra 21.35 Riporterek 22.00 Wallander  

STV :2
.8.30 Gyerekeknek 8.55 Fókusz  9.40 Átrium 10.10 Lakáskultúra10.25
Magyar magazin 11.15 Szlovákia 2013 12.20 Élő körkép 12.55 Folk-
lórműsor 13.30 Éjszaka az archívumban 14.30 Štefan Moravčík 15.00
Idősebbek klubja 15.30 Út 15.55 Roma magazin 16.25 Rendőrségi
magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyarul 18.00 Kö-
lyökállatok a ZOO-ból18.25 Természetbarát-magazin 18.45 Esti mese
19.10 Találd ki, ki hívott meg 19.50 Hírek 20.00 Szlovákia 2013 – Ad-
vent 21.00 Apáink öröksége Dok. film 21.35 Hírek 22.05 Lámpa alatt

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak.11.00 Cobra
11. 13.10 Doktor House 14.10 NCIS: Los Angeles15.00 Egyről a ket-
tőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS  17.00 Híradó 17.25
Refl ex 17.50 A fiúk nem sírnak  19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Időjárás 20.30 Életem a szörf Am. film.  22.50 NCIS  23.50 Cobra 11 

JOJ

7.15 Shopping királynők 7.30 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30
Extrém esetek 10.35 Panelházi történetek. 12.00 Híradó 12.30 Dr.
Csont IV., 22. 13.30 Dr. Csont VI., 23/21. 14.30 Castle IV. Am. sor., 18.
15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági
akták 19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.20 Panelházi történetek.
Tévésorozat 21.40 Bosszútól fűtve. Am. krimithriller.

TVműsor december 16 - december 29
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.



M1

7.00 Híradó, sporthírek 7.25 Noé barátai – Minden, ami állat 7.55 Gor-
don csodás karácsonya. Ang. ism. terj. fi lm, 2/1–2. 9.40 A vadon-
mentő akció. Természetfi lm 10.35 Csingiling. Anim. fi lm 12.01
Híradó délben 12.05 A koppányi aga testamentuma. Magy. tévéfi lm
13.35 A kutya, aki megmentette a karácsonyt! Am. fi lm 15.10 At-
tenborough – 60 éve a vadonban Ang. sor., 3/1. 16.05 Diótörő.
Ang.–magy. mesefi lm 17.50 Lassie. Ang.–ír–am.– fr. fi lm 19.30 Hír-
adó 20.10 101 kiskutya. Am. fi lmvígjáték 21.50 Twist Olivér. Ang.–
cseh–fr. fi lm

M2

6.00 Rajzfi lmsorozatok 11.40 Shaun, a bárány, 11.50 Willy Fog újabb
kalandjai, 26/25. 12.15 Sandokan II., 26/3. 12.45 Garfi eld és barátai
14.00 Dávid, a törpe, 26/10. 14.30 Willy Fog újabb kalandjai, 26/26.
14.55 Fixi, Foxi és barátai 15.20 Shaun, a bárány, 37. 15.25 Felejthe-
tetlen karácsony. Anim. fi lm 16.20 Garfield karácsonya. Am. anim. fi
lm 16.45 Állatkert a hátizsákban, 17.10 Csűrcsavarosdi, 41. 17.35 Ri-
chard Scarry Teszvesz városa  18.00 Boxi 18.05 Esti mese 19.20 Nap-
fény farm 19.35 Kalandozás Andyvel  20.00 Híradó, sporthírek 20.40
Egy gyermek, akit Jézusak hívnak. Ol. tört. fi lm, 2/1–2.

DUNA

7.10 Ihletett karácsony 7.15 Levelek a mennyországba  7.40 Pannon
expressz 8.10 Mesél a Bécsi erdő  9.05 Abigél.  10.25 Vörös kutya
Ausztrál film 12.00 Híradó 12.05 Könyvajánló 12.10 Péter, a kőszikla
13.55 Hagyaték  14.30 Kívánságkosár 16.25 Tüskevár.  17.05 Ever-
wood 18.00 Híradó 18.30 A Tenkes kapitánya, 19.10 Szelek szárnyán
– Karácsonyi történet tévéfi lm 20.40 Karácsonyi dallamok Salt Lake
Cityből  21.10 Karácsonnyi szentmise közvetítése a Vatikánból 23.10
3. Nemzetközi Hárfaverseny 23.40 MüpArt classic.

6.00 TV2-matiné 9.35 Hattyúhercegnő 2. – A kastély titka Am. rajzfi
lm 10.45 Karácsonyi csodavárás. Am. fi lm 12.30 Város karácsony
nélkül. Am. film 14.15 A Gincs. Am. vígjáték 16.10 Pata-csata. Am.–dé-
lafr. vígjáték  18.00 Tények 19.10 Harmadik Shrek Am. anim. vígjáték
20.55 Kutyaszálló. Am. vígjáték 22.55 Hepiendek. Am. vígjáték

7.00 Kölyökklub 8.20 Nocturna. Sp.–fr. anim. fi lm 9.55 Szánon nyert
örökség. Ang.–kanad. kalandfi lm 11.50 A muzsika hangja Am. fi lm
14.55 Karácsony a kastélyban. Am. fi lm 16.40 Dennis, a komisz ka-
rácsonya. Am.– kanad. vígjáték 18.30 RTL híradó 18.50 Jégkorszak
2. – Az olvadás. Anim. fi lm 20.20 Ilyen az élet. Am. fi lm 22.30 Férj
és feleség Am. fi lm

8.50 CSI: Miami helyszínelők  11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában14.00
Nyomtalanul 15.00 A vihar16.00 Szeretők és riválisok 17.00 Tom és
Jerry legújabb kalandjai 17.30 Gazdálkodj okosan!  18.30 Nyomtala-
nul 19.30 Vacsoracsata 20.30 Szerelem és más drogok. Am. vígjáték
22.30 Agymenők  23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes

STORY TV

11.30 Váratlan utazás. Kanad. sor., 62. 12.30 Született felesé-
gek14.30 Boldog karácsonyt, Hetti néni! Amerikai fi lm 16.30 P.S. I
Love You. Amerikai fi lmvígjáték  19.00 Hír24 19.15 Beépített szere-
lem. Kanad.–am. vígjáték 21.05 Kate és Leopold 23.20 NCIS I., 4. 

VIASAT

7.35 Kutyám, Skip. Am. kalandfi lm 9.20 Balto 3 11.00 A skacok meg
a kukacok. Am. vígjáték 12.40 Dave. Am. film14.45 A maszk 2. 16.35
A Flintstone család Am. fi lmvígjáték 18.20 Igazából szerelem Ang.
fi lmvígjáték Fsz.: Hugh Grant 21.00 A Skorpiókirály. Am.– ném. ak-
ciófi lm 22.50 Lost in pace – Elveszve az űrben Am. sci-fi akciófi lm 

STV :1
6.35  Piroska és a farkas 7.40 Animációs bibliai történetek 8.05
Bolygó 51.  9.30 Arabella 10.35 Fantaghiro  12.05 Szerelem kará-
csonyra. Ném. film 13.40 A mosoly mint ajándék.  14.55 A Grimm-
testvérek meséiből: Csizmás kandúr. Mesefilm 16.00 Pokoli szerencse
Cseh mesefi lm 17.55 Solymász Tamás Szlovák fi lm 19.35 Mimi és Lia.
19.45 Karácsonyi ostya Tévéfi lm 20.55 Biblia. Am. sor., 2–3.

STV :2
7.05 Szent Pál nyomában Jeruzsálemtől Rómáig 8.00 Élő körkép 8.30
Magányos karácsony 8.55 A medvecsalád és én 9.50 Szlovákiai bet-
lehem 10.00 Varázslók. Mesejáték 10.20 Szórakoztató műsor 11.05
Messzire megyünk, híreket viszünk 11.45 Jablonka. Mesejáték 12.50
A medvecsalád és én13.45 Szentföldi zarándoklat 14.40 Megszüle-
tett Krisztus Urunk15.05 Kubo. Tévájáték 16.20 Karácsonyi szoká-
sok. Dok. fi lm 17.00 Tarka üsző. Tévéfilm 18.05 Karácsonyi
impreszszió 18.25 Karácsonyi énekek 18.50 Esti mese 19.45 Szent
Pál nyomában Jeruzsálemtől Rómáig 20.40 Ünnepi elmélkedés 20.45
Üvegre festve Musical 22.35 Rómeó és Júlia Ol.–ang. fi lm

MARKÍZA

7.10 A herceg és az Esthajnalcsillag. Mese 8.35 Mr. Bean 9.00 A bátor
legény Szlovák mesefi lm 10.30 Elátkozott Ella fi lmvígjáték 12.15
Szomszédok. Tévésor. 12.50 Táncoló talpak.  14.45 Az ördöggel nem
viccelünk. Mesefi lm 16.35 Sóherceg 18.10 Holle anyó 20.00 Három
mogyoró a Hamupipőkének Cseh–ném. mesefi lm 21.45 Istenien
csókolsz Cseh fi lmvígjáték

JOJ

7.30 Kémkölykök. Am. vígjáték 8.55 Aquamarine 10.40 Kémkölykök
2.  12.20 Karácsonyi kutyabalhé. Kanadai fi lm 13.55 Tucatjával ol-
csóbb. Am. vígjáték 15.35 Jégkorszak. Am. anim. fi lm 16.55 Kará-
csonyi manókaland. Am. anim. film 17.15 Jégkorszak 2. 18.45
Jégkorszak – Állati karácsony. Am. anim. vígjáték 19.00 Panelházi
történetek 19.55 Reszkessetek betörők! Am. fi lmvígjáték 21.35 Ka-
rácsony a kastélyban. Am. fi lmvígjáték 23.05 Miami Vice. Am.– ném.
akcióthriller

vaSárNaP, december 22 kEdd, december 24HéTfő, december 23
M1

9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevők 10.05 Hét szentség 10.15
Útmutató 10.45 A sokszínű vallás 10.55 Kérdések a Bibliában 11.10
Református magazin 11.35 Reforátus ifjúsági műsor 11.45 Adventi
üzenet 12.01 Híradó délben 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 Magyar
bajusz Magy.–ném. dok. film 13.15 TeleSport – Sport7 13.50 Épül a
park 14.40 Szabadság – Különjárat. Magy. film 15.45 A megújult Ze-
neakadémia 16.25 Mentsünk meg a karácsonyt! Am. tévéfilm 17.55
Gordon csodás karácsonya. Ang. ism. terj. film, 2/1. 18.50 A Lényeg
19.30 Híradó este 20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Ma-
gyarország, szeretlek! 21.40 JFK – A titkos doszszié. Am. film

M2

6.10 Rajzfilmsorozatok 11.55 Balekok, 98. 12.00 Rocky és Bakacsin
kalandjai 14.05 H2O 14.55 Belle és Sébastien, 15.25 Lázár Ervin: Döm-
dödömdö- dömdödöm 15.51 Gyalogbéka 16.25 Berti, a rózsaszín ba-
rika. Magy. anim. film 16.35 Állatkert a hátizsákba 17.05 Nils
Holgersson  18.30 Boxi 18.35 Esti mese 20.00 Híradó, sport 20.45
Mad Men – Reklámőrültek 21.35 Mentsük meg a karácsonyt. 23.00 A
nagy karácsonyi izzócsata. Kanad.– am. film

DUNA

7.15 MR Szimfonikusok Tajvanon 7.45 Világ-Nézet 8.40 Önkéntesek
9.05 Rome Reports – Vatikáni híradó 9.35 Törzsasztal 10.30 Nyelv-
őrző 11.00 Református istentisztelet 12.00 Híradó 12.10 Halmos Béla
emlékműsor 12.40 Ízőrzők. Kustánszeg 13.10 Házassággal kezdődik.
Magyar film (ff .) 14.25 Hazajáró 15.00 Csellengők 15.30 Hogy volt?!
Cserháti Zsuzsára emlékezünk 16.30 Családunk szégyene. Magyar
film (ff .) 18.00 Híradó, sport 18.35 Kisváros. Tévéfilmsor. 19.30 Önök
kérték 20.25 Fekete város 21.25 Hyppolit, a lakáj Magy. film (ff .)
22.45 Heti Hírmondó 23.10 Klubszoba

6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia 11.35 Stahl
konyhája 12.05 Több mint TestŐr 12.35 Aktív extra 13.05 Psych –
Dilis detektívek V., 4. 14.05 A szépség és a szörnyeteg 15.00 Doktor
House VIII., 4. 16.00 Halálos iramban: Tokiói hajsza. Am. akciófilm
18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Megaagy. Anim. film 22.00 Bad Boys
2. – Már megint a rosszfi úk.

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30 Gaszt-
rotúra 12.45 A Muzsika TV bemutatja 12.20 Havazin 12.50 Alvin és a
mókusok  14.35 Jóbarátok  15.25 Helló, Dolly!  zenés vígjáték 18.30
RTL híradó – Esti kiadás 18.55 Cobra 11.  19.55 Négy karácsony Am.
vígjáték 21.30 Miért éppen Minnesota 23.25 Portré 23.55 Cobra 11. 

10.55 A szerelem hullámhosszán. Am. vígjáték 13.00 Behajtók, 4.
14.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok  15.00 CSI: Miami helyszíne-
lők VI., 18. 16.00 Nyomtalanul II., 22. 17.00 Segítség, bajban vagyok!
18.00 Segítség, bajban vagyok! 22.00 Heti hetes, 52. 23.00 Érintés  

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Túrakommandó 14.00 II. Erzsébet – királynő, anya,
feleség.  15.05 Boldog karácsonyt, Hetti néni!. 16.50 Terence Hill – Al-
pesi őrjárat 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24 19.20 Po-
irot 21.25 Bridget Jones naplója 23.15 Az angol beteg. Am. film

VIASAT

7.00 Őrjítő szenvedélyek 7.35 Heston lakomái 8.40 Doktor
House10.30 A nagy házalakítás 11.30 A nagy házalakítás 12.25 Ma-
gyar vándor  14.45 Egy bébiszitter naplója. Am. vígjáték 16.55 Ku-
tyám, Jerry Lee 3. 18.50 Kordáék a Föld körül 20.00 CSI: helyszínelők
20.55 CSI: New York-i helyszínelők  21.55 Partizóna. Am. film

7:00 FIM magazin 8:00 Francia focimeccs 9:55 Francia foci Ligue 1
11:55 Francia focimagazin 12:25 Olasz foci Bologna – Genova élő
közv 14:25 Total Italian Football  14:55 Olasz foci AS Róma – Catania
élő közv 17:00 Olasz foci Atalanta – Juventus 19:00 Motormagazin
19:30 Sólyomszem – teniszmagazin 20:40 Olasz foc i Inter - AC Miláno

STV :1
6.35 Rajzfilmsorozatok 8.35 Csodaműterem 9.00 A lovak is játszanak
Vidám történet 10.05 Megaagy 10.35 Autószalon 11.05 Bolygónk
12.00 Szlovákia képekben 12.20 A világ képekben 12.50 Kamupasi.
Am. filmvígjáték (ism.) 14.25 Agatha Christie 16.05 El Dorado. Am.
western 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.20 Ezeregy éjszaka. Ol.
mesefilm, 2/1–2. 23.35 Kutya karácsonyra Osztrák filmvígjáték

STV :2
7.40 Clementine. Francianyelv lecke 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura  9.10
Farmergazdaságok 9.35 Família 10.00 Szerencse utánvéttel 11.15 A
vihogó királylány Mesejáték 12.15 Az üzletházak keletkezése 13.45
Egyházi magazin 14.10 A szó 14.15 Szepesi Jeruzsálem 14.45 A leg-
erősebb kötelék 16.10 Őrangyalok 16.55 A karácsony előtti éjszaka
17.45 Kívánságok fája Karácsonyi koncert 18.45 Esti mese 19.00
Lolka és Bolka 19.10 Találd ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.00 A szín-
ház szórakoztat 20.15 Quo Vadis 22.30 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA

6.10 Scooby-Doo és a 13 kísértet. Am.–kanad. vígjáték 6.35 Hamupi-
pőke-történet. Am.–kanad. vígjáték 8.10 Télbratyó Am. vígjáték
10.25 A leleményes Hugo Am. kalandfilm 12.50 Beépített szépség.
Am. vígjáték 15.05 Karácsony mindenáron 17.00 Harmadik Shrek
19.00 Híradó 20.30 Tél apó. Orosz mesefilm 22.15 Az utolsó vakáció

JOJ

6.25 Barbie, és a bűvös divatszalon 8.10 Karácsonyi csínytevő 10.15
Gordon Ramsay karácsonyi fi nomságai 12.20 Mindenki megvan Am.–
ol. film 14.40 Beethoven karácsonyi kalandjai. Am. filmvígjáték 16.50
Szexi Télapó. Kanadai filmvígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Támadás a Fehér Ház ellen. Am. akci-
óthriller 23.00 Még drágább az életed! Am. akciófilm

M1

7.00 Híradó, sporthírek 7.25 A királyi ház titkai. Dél-koreai sor.,
60/59–60. 9.50 Lovasterápiás verseny 10.15 Egy gyermek, akit Jé-
zusnak hívnak. Ol. tört. film, 2/1. 12.01 Híradó délben 12.25 Egy gyer-
mek, akit Jézusnak hívnak. Ol. tört. film, 2/2. 14.05 Rejtélyek,
mítoszok és legendák madártávlatból. Ism. terj. film 14.55 Melissa és
Joey II. Am. sor., 15/11–12. 15.45 Híradó 16.00 Mikulásanyó New
Yorkban. Am. vígjáték 17.30 Híradó 17.35 Gordon csodás karácsonya.
Ang. ism. terj. film, 2/2. 18.30 Ákos 20 19.30 Híradó, sporthírek 20.15
Időjárás-jelentés 20.20 Én, a séf. Fr. vígjáték 21.50 12 karácsonyi
randi Am. filmvígjáték

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.20 Belle és Sébastian, 11.45 Willy Fogg
újabb kalandjai, 26/24. 12.10 Sandokan, 26/2. 12.35 Dávid, a törpe,
26/9. 13.05 Garfi eld és barátai 13.30 Balekok, 99. 14.50 Garfi eld és
barátai 15.15 Dávid, a törpe, 26/17. 15.40 Willy Fog újabb kalandjai,
26/25. 16.10 Fixi , Foxi és barátaik 16.35 Shau n, a bárány, 40/36.
16.40 Állatkert a hátizsákban, 65/28. 17.10 Csűrcsavarosdi, 40. 17.35
Richard Scarry Teszvesz városa I–V., 13. 18.00 Boxi, 5/3. 18.05 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Kapa, kasza, karácsony Ang. ism.terj. film
21.10 Bosszú II. Am. tévésor., 22/21–22. 22.35 Mikulásanyó New
Yorkban. Am. vígjáték

DUNA

6.30 Híradó 6-35 Székely kapu 7.00 P´amende - Roma kultúra 7.30
Híradó 7.35 Gyökerek és szárnyak 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35
Könyvajánló 8.45 Milos és a hiúzok  9.40 Szamárbőr. Fr. film 11.05 El-
kötelezetten… - Albrecht bajor főherceg 12.00 Híradó 12.20 Ízőrzők.
Létavértes 12.50 A nagymama Magyar tévéfilm 14.30 Kívánságkosár
16.30 Tüskevár 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.35
A Tenkes kapitánya 19.05 Amélie csodálatos élete  21.10 Aviátor.
Amerikai film 23.55 Hungarikum gála

6.00 TV2-matiné. 1001 amerikai: Tündéri keresztszülők 8.15 Gondos
bocsok 2. Am. rajzfilm 9.25 TeleShop 10.25 Astro-Világ 11.30 Barbie:
A Hercegnőképző 12.55 Paulie. Am. vígjáték 14.45 Z, a hangya. Am.
anim. kalandfilm 16.15 Megaagy 18.00 Tények 19.10 Pata-csata21.05
Mint a kámfor akcióvígjáték 23.30 A.I. – Mesterséges értelem

6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8.08 8:08 – Minden reg-
gel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-Show 12.40 Refl ektor 13.00 Miért
éppen Minnesota? Am.–kanad. filmvígjáték 14.50 Négy karácsony
Am. filmvígjáték 16.25 Bombajó bokszoló Ol. akcióvígjáték 18.30 RTL
híradó 18.50 Fókusz 19.15 Télbratyó. Am. film 21.30 Anyád napja
Am.–ném. vígjáték 23.30 Aglaja. Magy. film.

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! A pszichológus válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 14.00
Nyomtalanul I15.00 A vihar 16.00 Szeretők és riválisok. 17.00 Tom és
Jerry legújabb kalandjai 17.30 Heti Hetes 18.30 Nyomtalanul II., 8.
19.30 Vacsoracsata  20.30 Hova lettek Morganék? Am. filmvígjáték
22.30 Agymenők 23.00 RTL II Híradó 23.30 Az első millióm története

STORY TV

10.30 NCIS I. Am. krimisor., 2. 11.30 Váratlan utazás. Kanad. sorozat,
61. 12.30 Született feleségek  14.30 Poirot – Poirot karácsonya. Am.
krimisor. 16.40 Szerelmes Shakespeare. Am. vígjáték 19.00 Hír24
19.20 Bridget Jones naplója. Angol– amerikai vígjáték 21.10 P.S. ilove
You. Am. vígjáték 23.35 NCIS I. Am. krimisor., 3.

VIASAT

6.50 Két testvér. Fr.–ang. kalandfilm 8.55 Szerelemért szerelem. Am.
vígjáték 10.55 Kutyám, Skip. Am. kalandfilm 12.50 Kutyám Jerry Lee
3. Am. akcióvígjáték 14.40 A skacok meg a kukacok. Am. filmvígjáték
16.15 Lost in Space  sci-fi akciófilm.  21.05 Igazából szerelem Ang.
filmvígjáték  23.20 A szerelem bősége Am. filmdráma

STV :1
7.35 bibliai történetek 8.00 Asterix és a gallok  9.10 Arabella. 10.25
Fantaghiro  11.55 Kutya karácsonyra  13.35 Orest, a varázsló Szlovák
mesefilm 15.20 A Grimm fi vérek meséiből 16.20 A Grimm fi vérek
meséiből: Piroska és a farkas 17.25 Bolygó 51.  18.50 Mimi és Liza.
19.00 Híradó 20.20 Biblia.  21.50 Szerelem karácsonyra. Ném. film
23.20 Max, Katrin és a karácsony két kutyával Osztr. filmvígjáték

STV :2
8.00 Élő körkép 9.05 Éjszaka az archívumban 10.05 Família 10.35 Ka-
rácsonyi varázslatok. Tévéjáték 11.00 Tévedéseim. Boris Filan régi
karácsonyokra emlékezik 11.40 Zenés karácsonyi műsor 12.05 Élő
körkép 12.30 Janko játékai. Mese 13.35 A medvecsalád és én. Ang.
sor., 3/1. 14.30 Sportvisszhang 14.55 FIFA-magazin 15.35 Autósza-
lon 15.55 Cseh nemzetiségi magazin 16.25 Régmúlt idők nyomában
17.00 Kaland az aratóünnepélyen. 18.35 Esti mese 19.00 Karácso-
nyest Vígjáték 19.40 Híradó 19.45 Szent Pál nyomában Jeruzsálem-
től Rómáig 20.40 Karácsonyi koncert a Szlovák Nemzeti Színházból
21.30 Miroslav Cipár összefi rkált élete 22.10 Európai filmklub: A szi-
get. Orosz film

MARKÍZA

6.10 Scooby-Doo és a boszorkán szelleme  7.15 Napsugár-futam Am.
kalandfilm 8.55 Harmadik Shrek Am. anim. vígjáték 10.35 A fi úk nem
sírnak S 11.40 Nicsak, ki beszél? 13.25 Az utolsó vakáció Am. vígjáték
15.30 Sorsjegyesek. Am. filmvígjáték 17.30 A gőgös hercegnő Cseh
mesefilm 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás20.30 Veled
szép az élet Cseh filmvígjáték 22.10 Kiscsávó. Am. filmvígjáték

JOJ

7.40 Shopping királynők 7.55 Bírósági akták 8.50 Bírósági akták 9.55
Szexi Télapó. Kanad. vígjáték  12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont13.20 Dr.
Csont 14.20 Castle15.10 Kémkölykök  17.00 Híradó 17.50 Bírósági
akták 19.00 Híradó 20.15 Panelházi történetek. Nyakunkon a kará-
csony 22.40 Örökség 23.45 A szállító. 

M1

7.20 A kutya, aki megmentette a Halloweent (ism.) 9.00 Attenboro-
ugh – 60 éve a vadonban, 3. 9.55 Csendes gyarmatosítók. Ism. terj.
film 10.25 Télapu 3: A szánbitorló. 12.01 Híradó délben 12.05 Az élő
örökség – az évkör hónapról-hónapra. 12.25 Keménykalap és krump-
liorr, 4/1. 13.20 Gasztroangyal 14.15 Melissa és Joey 15.25 Fölszállott
a páva Párizsban 16.00 Sir David Attenborough 16.30 A legyőzhe-
tetlenek Magy. kalandfilm 17.30 Szerencse híradó 17.40 Pillangó.
Magy. film 19.30 Híradó, sport 20.20 Bízunk benned! Játékos vetél-
kedő 21.20 Életművész. Trill Zsolt 22.15 Hőskeresők Magy. tévéfilm
23.15 A hivatal – karácsonyi különkiadás. Ang. sitcom.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.15 Fixi, Foxi és barátaink, .
11.40 Shaun, a bárány, 11.50 A komisz aranyhal, 1. 12.15 Sandokan II..
12.40 Dávid, a törpe. 13.05 Garfi eld és barátai 13.30 Balekok, 103.
13.35 Gógyi felügyelő és a rivális. Am. anim. film 14.45 Garfield és ba-
rátai 15.10 Dávid, a törpe. 15.40 A komisz aranyhal, 2. 16.05 Fixi, Foxi
és barátaink. 16.25 Shaun, a bárány. 16.35 Állatkert a hátizsákban.
17.05 Caillou 17.10 Segítség kacsaszárnyakon 17.30 Richard Scarry
Teszvesz városa I–V., 17. 18.05 Esti mese 19.15 Napfény farm I–II.,
40/16. 19.30 Kalandozások Andyvel II., 20/8. 20.00 Híradó 20.45
Szeretettel Hollywoodból 21.10 Életrevalók. Fr. film 23.00 Tudorok IV.

DUNA

7.35 Meisenthal, az üveg próbája. 8.05 A búbos banka visszatérése.
Osztrák ism.terj. film 9.00 Abigél. Tévésorozat. 10.20 A kis hercegnő
Am. film 12.00 Híradó 12.05 Vers 12.10 Ízőrzők. Magyarpolány 12.45
Robin Hood kalandjai. Am. film 14.30 Kívánságkosár 16.30 Tüskevár.
Tévésor 17.05 Everwood. 17.45 Könyvajánló 18.00 Híradó 18.20 Du-
nasport 18.35 A Tenkes kapitánya Tévésor. 19.00 Sissi. Osztr. sor.
20.55 Lúdas Matyi. Magyar film 22.40 Rökk Marika gálaest

6.00 TV2-matiné. 9.05 Őslények országa III. – A nagyszerű ajándé-
kozás. 10.15 Astro-Világ 11.20 Barbie: Tündértitok Am. anim. film
12.35 Volt egyszer egy karácsony 2. Kanadai film 14.20 Öri-hari. Am.
vígjáték 16.20 Madagaszkár. Am. anim. vígjáték 18.00 Tények 19.10
Mézengúz. Am. anim. vígjáték 20.50 Az utolsó léghajlító Am. ka-
landfilm 22.40 Doom. Am. akciófilm

7.00 Kölyökklub. 9.05 Csavargó kutya 3. Am. kalandfilm 10.45 Mar-
ley meg én Am. vígjáték (ism.) 12.40 Éjszaka a múzeumban. Am.–
ang. akcióvígjáték 14.35 Trisztán és Izolda Am.–ang. film 16.40 Dr.
Dolittle 3. Am.– kanad. vígjáték 18.30 RTL híradó 18.50 Fókusz 19.15
Garfi eld. Am. film 20.40 A Függetlenség napja. Am. akciófilm 23.15
Ellenséges terület Am. akciófilm

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában, 41. 14.00
Nyomtalanul II., 11. 15.00 A vihar. 16.00 Szeretők és riválisok, 5. 17.00
Tom és Jerry legújabb kalandjai, 5. 17.30 Péntektől péntekig, 44.
18.30 Nyomtalanil 19.30 Vacsoracsata, 144. 20.30 A maszk. 22.30
Agymenők I., 8. 23.00 RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig, 44. 

STORY TV

9.10.30 NCIS I. Am. krimisor., 6. 11.30 Váratlan utazás. Kanad. sor., 65.
12.30 Született feleségek V., 15–16. 14.30 Asterix és Obelix: A Kle-
opátra-küldetés. Fr.–ném. vígjáték (ism.) 16.45 A csendestárs. Am.
filmvígjáték (ism.) 19.00 Hír24 19.20 Hölgyválasz. Am. vígjáték 21.20
Karácsonyiláz. Am. akciófilm 23.20 NCIS I., 7. 0.15 EZO TV7.15 Daw-
son és a haverok III., 36. (ism.) 

VIASAT

8.15 Múmia – Az elveszett tekercs nyomában 9.25 Őslények országa
11. A pöttömszauruszok támadása. 11.05 Mi a manó. Am. vígjáték
12.50 A Grincs. filmvígjáték. 14.50 Ne folytassa, felség! Am. filmvíg-
játék 16.50 Zene és szöveg. Am. filmvígjáték 18.50 Az arany iránytű
21.00 Mindhalálig. 23.00 Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettő

STV :1
7.55 Animációs bibliai történetek. 8.25 Légy a Holdon Belga–am.
anim. mesefilm 9.45 Arabella, 13/9–10. 10.45 Fantaghiro 12.20
Holdhercegnő 13.55 Szivárványka. 15.10 A Grimm-testvérek meséi-
ből 16.10 A Grimm-testvérek meséiből: Jancsi és Juliska. Ném. film
17.15 A tizenkét hónap 18.50 Mimi és Liza Anim. sorozat 19.00 Hír-
adó, sport, időjárás 20.20 Ragan bácsi. 21.25 Hóvirágok és hóhá-
nyók. Cseh vígjáték 22.50 Miro Žbirka születésnapi koncertje

STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Gótikus katedrálisok, 1. 9.50 Szlovák deka-
meron 10.25 Órák, avagy a tapasztalttól tapasztalatot szerzel 10.55
Marian Varga karácsonyi koncertje a pozsonyi Vigadóban 11.35 Kvar-
tett 12.05 Élő körkép 12.35 Rózsás Annuska Mesejáték 13.30 Népi
kultúra Szlovákiában 13.55 Michal Dočolomanský és vendégei 14.50
U20-as jégkorongvb. 17.25 Hogyan küzdöttek meg a bikáért 18.35
Esti mese 19.55 Hírek 20.00 Gótikus katedrálisok 21.00 Família 21.30
Mezítláb a parkban. Am. filmvígjáték 23.10 A három csillag estje.

MARKÍZA

6.40 Nicsak, ki beszél, még? 8.20 A bátor legény. 9.50 Asterix és
Obelix. Fr. filmvígjáték 11.50 Mrs. Tálapó. 13.30 Tükröm, tükröm
Am.–kanad. mesefilm 15.30 Tor-túra. 17.15 Alvin és a mókusok Am.
filmvígjáték. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés
20.30 Kegyenc fegyenc Am. akcióvígjáték 22.30 Gyilkosok gyilkosa

JOJ

6.05 Lebilincselő karácsony. 7.35 Látástól Mikulásig. 9.20 A legelő
hősei. Am. anim. film 10.55 Mikulás haverok. Am. filmvígjáték 12.50
Hercegnő Védelmi Program. Am. vígjáték 14.35 Nanny McPhee – A
varázsdada. 16.45 Reszkessetek betörők! 3. Am. filmvígjáték 19.00
Híradó 19.59 Időjárás-jelentés 20.15 Panelházi történetek 21.15 Ka-
rácsonyi ének Am. anim. vígjáték 23.15 A sivatag virága.

SzErda, december 25 PéNTEk, december 27CSüTörTök, december 26
M1

7.50 Attenborough – 60 éve a vadonban,  10.30 Parlamenti gyer-
mekkarácsony 11.00 Református istentisztelet a debreceni Nagy-
templomból 12.00 Ferenc pápa karácsonyi üzenete és Urbi et Orbi
áldása 12.35 Hírek 12.50 A kutya, aki megmentette a vakációt  14.20
Attenborough – 60 éve a vadonban 15.15 Cápa csali. 6.35 Szekeres
Adrien szimf. karácsonyi koncertje, 17.30 Verdák. Anim. film 19.30
Híradó, sporthírek 20.15 A galamb papné 22.00 Egy varázslatos ka-
rácsony. Ang. film 23.35 Engem a szél idesodort és itt letett 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 11.00 Garfield karácsonya. 11.25 Fixi, Foxi és
barátaik 11.55 Willy Fog újabb kalandjai, 12.25 Sandokan II.,  12.50
David, a törpe 13.15 Garfield 13.40 Balekok,  13.45 Casper karácsonya
15.05 Garfield 15.30 Balekok, 15.30 Dávid, a törpe. 16.00 Fixi, Foxi és
barátaik 16.20 Shaun, a bárány, 16.30 Állatkerti hátizsákban, 16.55
Caillou I–II. 17.05 Segítség kacsaszárnyakon 17.35 Richard Scarry Tesz-
vesz városa  18.05 Esti mese 19.15 Napfény 19.30 Kalandozások
Andyvel  20.00 Híradó 20.40 Twist Olivér. 22.45 Szekeres Adrien
23.40 101 kiskutya. 

DUNA

7.00 Isten kezében. „Betlehembe kéne menni…”7.30 Könyvajánló 7.35
Lengyel karácsonyok 8.10 Ének az életért  9.05 Abigél. 10.15 Óz, a
csodák csodája. 12.00 Kapcsoljuk Rómát – Ferenc pápa Urbi et Orbi
áldása 12.30 Híradó 12.40 Péter, a kőszikla 14.30 Kívánságkosár 16.30
Tüskevár. 17.05 Everwood,  18.00 Híradó 18.30 A Tenkes kapitánya
18.55 Sissi.  20.40 Boldog karácsonyt, Hetty néni!  22.15 A menny-
országot választom.  23.55 Ennio Morricone

6.00 TV2-matiné. 10.15 Őslények országa 11.30 A legdinkább diótörő.
12.25 A fi ú és a csavargó 14.20 Karácsonyi fények 16.15 Harmadik
Shrek. Am. anim. 18.00 Tények 19.10 Shrek a vége, fuss el véle!  20.55
Csillagpor. 23.15 Egy csodálatos elme 

7.00 Kölyökklub. 8.25 Mikulás szabadságon. 9.55 Csavargó kutya Am.
film 11.25 Jégkorszak 2. – Az olvadás 12.45 Ilyen az élet 14.45 Flicka.
Am.–ang. film 16.20 Szeretném, ha szeretnél. Am.–ném. vígjáték
18.30 RTL híradó 18.50 Jégkorszak 2. – Az olvadás. Am. film 20.30
Megint 17. Am. film 22.20 Jó társaság. Am. film

9.00 CSI: Miami helyszínelők III., 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség,
bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 13.00 A gyanú árnyékában, 14.00
Nyomtalanul II., 15.00 A vihar. Mex. sor., 57. 16.00 Szeretők és riváli-
sok, 17.00 Tom és Jerry legújabb kalandjai, 3. 17.30 Az első millióm
története, 12. 18.30 Nyomtalanul II., 10. 19.30 Vacsoracsata, 20.30
Az ördög Pradát visel. Am. vígjáték 22.30 Agymenők 23.00 RTL II Hír-
adó 23.30 Forró nyomon,

STORY TV

11.30 Váratlan utazás.  63. 12.30 Született feleségek V., 11–12. 14.30
Kate és Leopold. Am. vígjáték 7.00 Beépített szerelem. Kanad.–am.
vígjáték 19.00 Hír24 19.15 Asterix és Obelix. Fr. vígjáték 21.20 Sze-
relem a Fehér Házban. Am. vígjáték 23.25 NCIS I., 5. 0.20 EZO TV

VIASAT

8.00 Dawson és a haverok 9.00 Balto 3: A változás szárnyai. Am. rajz-
film 10.35 Bajkeverő majom Am. anim. film 11.40 A maszk 2.  13.30
A Flintstone család Am. vígjáték 15.10 Kísértetfogadó Ném. vígjáték
17.05 Flintstone 2. – Viva Rock Vegas Am. filmvígjáték. 18.50 Zene és
szöveg Am. vígjáték 21.00 A Skorpiókirály 2 23.15 Hasutasok. Magy.
filmvígjáték

STV :1
6.30 A Grimm-testvérek meséiből 7.30 Animációs bibliai történetek
8.00 Asterix és Kleopátra. Belga–fr. anim. kalandfilm 9.15 Arabella,
10.15 Fantaghiro II. Ol. filmsorozat, 11.50 Urbi et Orbi. Ferenc pápa ka-
rácsonyi üzenete és áldása 12.35 Karácsonyi ostya Tévéfilm 3.40 Kel-
lemes karácsonyt. Kand.–am. film 15.10 A Grimm-testvérek meséiből:
Nővérke és Öcsike. Ném. film 16.10 A Grimm-testvérek meséiből: Ró-
zácska és Rózsácska Ném. film 17.10 Holdhercegnő Koprod. film 18.50
Mimi és Liza Anim. sorozat 19.00 Híradó, sporthírek 20.20 Biblia. Am.
sor 21.50 Karácsonyi szív Am. film 23.15 Richard Müller & Fragile –
HANGOK.

STV :2
7.05 Szent Pál nyomában Jeruzsálemtől Rómáig  8.00 Élő körkép 8.35
A medvecsalád és én,  9.30 Evangélikus istentisztelet Skalicáról 11.05
Egy faház karácsonyi hangulata 11.30 A karácsony üzenete 11.55
Amikor Krisztus megszületett. Zenés, irodalmi műsor 12.20 A liba-
pásztorlány és a király. 13.20 A medvecsalád és én, 14.10 Szentföldi
zarádoklat 15.05 Honti karácsony 16.00 Harmonia pastoralis 16.30
Eltűnt világok nyomában Mátyás és Beatrix 17.00 Amikor az asszony
kezében a gyeplő Tévéjáték 18.25 Karácsonyi vers 18.35 Esti mese
19.00 A vakond. Anim. film 19.25 Tao Tao. Jap. sorozat 20.00 A ra-
došinai naiv színház krónikája 21.10 Love Story. Am. film. 22.55 A To-
kiói Metropolitan Szimfonikus Zenekar

MARKÍZA

6.55 Rigócsőr király. Szlovák– ném. mesefilm 8.35 Holle anyó.  10.20
Nicsak, ki beszél most. Am.vígjáték 11.45 Saxána és Lexikon 13.35
Asterix és Obelix. Fr. filmvígjáték 15.35 Pacho, a hibbei betyár.17.20
Tél apó. Orosz mesefilm 19.00 Híradó, sporthírek 20.30 Tükröm, tük-
röm Am.–kanad. mesefilm 22.30 A lány és a farkas Am. mesefilm. 

JOJ

6.40 Jégkorszak 2.  8.10 Karácsonyi manókaland. Am. anim. film (ism.)
8.40 Reszkessetek betörők! Am. film10.50 Karácsonyi randi 12.45 Ka-
rácsony a kastélyban.14.30 Karácsony Hollyval  Am.–kanad. film.
16.30 Reszkessetek betörők! 2. Am. filmvígjáték 19.00 Híradó, sport
19.55 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.00 Páros mellékhatás
Am. vígjáték 23.20 Az ördög Pradát visel. Am. filmvígjáték

M1

6.25 A kutya, aki megmentette a vakációt Am. film 7.55 Attenboro-
ugh – 60 éve a vadonban. Ang. termszetfilm-sor. 8.50 Matula Ka-
landpark Magy. kalandfilm 10.00 Verdák. Am. anim. film (ism.) 12.01
Híradó délben 12.05 A megújult Zeneakadémia. Egy új korszak nyi-
tánya 12.45 A kutya, aki megmentette a Halloweent. Am. film 14.10
Attenborough – 60 éve a vadonban. 15.10 Segíteni jó 15.40 Vad ga-
lamb. 16.55 Szekeres Adrien szimfonikus karácsonyi koncertje, 2.
17.50 Rex, a kölyökfelügyelő. 19.30 Híradó, sporthírek 20.05 Időjárás
20.15 Télapu 3: A szánbitorló. 21.45 Életrevalók. 23.40 Anyátlanok.

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 11.30 Fixi, Foxi és barátaik 11.50
Shaun, a bárány. 12.00 Sandokan 12.25 David, a törpe 12.50 Garfi
eld és barátai 13.15 Balekok, 102. 13.20 Blinky Bill fehér karácsonya.
Ausztrál anim. film 14.40 Garfi eld és barátai 15.05 Balekok, 19. 15.10
Dávid, a törpe. 15.35 A komisz aranyhal 16.00 Fixi, Foxi és barátaik
16.25 Shaun, a bárány, 20. 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Cail-
lou 17.10 Segítség kacsaszárnyakon I. 17.40 Richard Scarry Teszvesz
városa 18.05 Esti mese 19.30 Kalandozás Andyvel II. 20.00 Híradó
20.40 Egy varázslatos karácsony. 22.10 Szekeres Adrien szimfonikus
karácsonyi koncertje, 2. 23.00 Rex, a kölyökfelügyelő. Ném. tévéfilm

DUNA

7.30 Zöld Jelzés 7.55 Könyvajánló 8.05 A világörökség kincsei. A Ka-
talin kolostor – A hit szigete a Sínai-hegyen 8.25 A baglyok röpte
Osztrák dok.film 9.15 Abigél. Tévésor. 10.25 Boldog karácsonyt, Hetty
néni! Kanadai film 12.00 Híradó 12.10 Muzsikás 40 13.10 Fűszer és
csemege Magyar film 14.30 Kívánságkosár 16.25 Tüskevár. Tévésor.
17.05 Everwood. Am. sor 17.45 Könyvajánló 18.00 Híradó 18.30 A
Tenkes kapitánya Tévésor. 19.00 Sissi. Osztr. filmsor 20.45 Liliomfi .
Magyar film 22.35 A mennyországot választom. Ol. tévéfilm.

6.00 TV2-matiné. 9.40 Barbie csodás karácsonya. 10.50 Volt egyszer
egy karácsony. Kanad. film 12.30 Salamon király kincse. 14.25 Kele-
kótya karácsony Am. vígjáték 16.15 Shrek a vége, fuss el véle! Anim.
vígjáték 18.00 Tények 19.10 Madagaszkár. Am. anim. vígjáték 20.55
Mr. Magorium meseboltja. Am. vígjáték 22.40 I.Q – A szerelem rela-
tív. Am. film

7.00 Kölyökklub. 8.55 A két Lotti. Ném. anim. film 10.15 Csavargó
kutya 2. 11.50 Jégkorszak 2. Am. vígjáték 12.55 Megint 17. Am. víg-
játék (ism.) 14.55 Karácsonyi vakáció. Am. vígjáték 16.45 Dr. Dolittle
2. Am. vígjáték. A doktor újra rendel! 18.30 RTL híradó 18.50 Éjszaka
a múzeumban. 20.45 Marley meg én 22.55 Szerelmes szerzetes film

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj-
ban vagyok! A pszichológus válaszol 13.00 A gyanú árnyékában, 40.
(ism.) 14.00 Nyomtalanul 15.00 A vihar. 16.00 Szeretők és riválisok, 4.
17.00 Tom és Jerry legújabb kalandja 17.30 Forró nyomon 18.30
Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30 Az utazó. 22.30 Agymenők
23.30 Gazdálkodj okosan!

STORY TV

10.30 NCIS I. Am. krimisor., 5. 11.30 Váratlan utazás. Kanad. sor., 64.
12.30 Született feleségek V., 13–14. 14.30 Asterix és Obelix. Fr. víg-
játék (ism.) 16.45 Szerelem a Fehér Házban. Am. vígjáték (ism.) 19.00
Hír24 19.15 Asterix és Obelix: A Kleopátra-küldetés. Fr.–ném. vígjáték
21.20 A csendestárs. Am. filmvígjáték 23.25 NCIS I., 6. 0.20 EZO TV

VIASAT

7.15 Szerelemért szerelem. 9.10 Bajkeverő majom: Boldog karácsonyt
majom módra. 10.20 Múmia – Az elveszett tekercs nyomában. Am.
anim. film 11.35 Kísértetfogadó Ném. filmvígjáték 13.25 Flintstone
2. – Viva Rock Vegas. Am. filmvígjáték (ism.) 15.10 Mi a manó. Am.
filmvígjáték. 17.00 Ne folytassa, felség! Am. filmvígjáték 19.00 Azt
beszélik. Am. vígjáték 21.00 A Skorpiókirály 3. – Harc a megváltásért
Am. akciófilm 23.15 Halott férfi nem hord zakót.

STV :1
7.50 Animációs bibliai történetek. Bocsásd meg a bűneinket 8.20 As-
terix tizenkét feladata. Fr. anim. film 9.40 Arabella. Cseh sorozat,
13/7–8. 10.45 Fantaghiro 12.15 Karácsonyi szív Am. film (ism.) 13.40
A szerencsés peches. Cseh mesefilm 15.25 A Grimm-testvérek me-
séiből: Hamupipőke. 16.25 A Grimm-testvérek meséiből: Ezerszőr
Ném. film 17.30 Légy a Holdon. Mese 18.50 Mimi és Liza 19.00 Híradó,
sporthírek 20.20 Biblia. Am. sor., 5/5. 21.50 Terminál. Am. film.

7.30 … és a Földön békesség a népnek 8.35 István-napi szórakoztató
műsor 9.05 A medvecsalád és én 10.00 Református istentisztelet Ko-
máromból 11.20 Karácsony Gömörben. 12.05 István-napi vigadalom
12.45 Medulienka Tévéjáték 13.55 Szentföldi zarándoklat 14.20 Az
öreg hölgy bosszúja. 15.20 A radošinai naiv színház krónikája 16.30
Régi világok nyomában 17.00 A szlovák betlehemben. 18.25 Mesét
mondok 18.35 Esti mese 20.00 Gótikus katedrálisok 20.55 Római va-
káció 22.50 Mosty–Hidak– Gesharim– Phurta– Bridges 2013.

MARKÍZA

6.45 Nicsak, ki beszél most. 8.00 Sóherceg. Szlov.– ném. mesefilm
(ism.) 9.30 Nicsak, ki beszél, még? Am. vígjáték 11.20 Táncoló talpak
13.20 A császár pékje 14.40 A pék császára 15.40 Asterix és Obelix:
A Kleopátra-küldtés 17.40 Az aranycsillagos hercegnő. Mesefilm
19.00 Híradó, sport 20.30 Asterix az olimpián. Fr. kalandvígjáték
22.45 ZseniKém – Az ügynök haláli.

JOJ

7.15 A kis hableány 8.55 Reszkessetek betörők! 2.: Elveszve New York-
ban. 11.25 Látástól Mikulásig 13.15 Lebilincselő karácsony. 15.05 Páros
mellékhatás Am. filmvígjáték 17.30 A legelő hősei Am. anim. film 19.00
Híradó, sport 19.50 Időjárás 19.55 Panelházi történetek. 21.00 Nanny
McPhee – A varázsdada. 23.00 Rémségek cirkusza Am. horror.



312013. december 16. AKTUÁLNE - INZERCIADELTA
SzOmBaT, december 28

vaSárNaP, december 29

DUNA

06:25 A kis hercegnő 08:00 Élő egyház
08:25 Isten kezében 08:55 Novum 09:20
Akadálytalanul 09:50 Székely kapu 10:20
Robin Hood kalandjai 12:01 Híradó 12:05
A nap vendége 12:15 Hagyaték 12:45
Operett összeállítás 13:25 Robbie, a fóka
14:15 A piros bugyelláris 15:40 Önök kér-
ték 16:35 DUNA NOSZTALGIA   18:00 Hír-
adó 18:35 A Tenkes kapitánya 19:05
Hogy volt?! 20:00 Sára Sándor portré
20:55A dunai hajós 22:55 Vágyra vá-
gyók  

06:00 Egzotikus Ázsia 06:25 TV2 MA-
TINÉ 09:20 Őslények országa  10:30
Astro-Világ 11:35 Állatőrség 12:05 Ba-
bavilág 12:35 Stílusvadász Trendmaga-
zin 13:05 Aladdin Olasz vígjáték 14:50
Vuk Magyar rajzfilm 16:20 Mézengúz
Amerikai animációs vígjáték (ismétlés)
18:00 Tények 19:10 Túl a sövényen
20:55 Ha igaz volna…Amerikai romanti-
kus vígjáték 22:50 A tolmács Angol
thriller 01:10 Egy hölgy arcképe 

06:00  Rajzfilmek 08:35 Marina  09:35
Szívdobbanás Német romantikus film-
sorozat 10:40 Afrikai kaland 11:35 Bazi
nagy görög élet 12:25 Rúzs és New
York 13:25 GETAWAY- Viszlát, mi lelép-
tünk! 14:15 Bízd Bryan-re! 15:15 Álom-
ház  16:15 Ebadta delfin 18:10 Cápasrác
és Lávalány kalandjai családi kalandfilm
20:00 Tények 20:30 Marie Antoinette
életrajzi filmdráma 22:45 Elbaltázott
nászéjszaka vígjáték  

07:00 Kölyökklub 09:35 Vuk 2. 10:45 a’la
CAR Autós kalandok ínyenceknek 11:10
Viszlát, család, viszlát szerelem Ameri-
kai vígjáték 13:00 Garfield Amerikai csa-
ládi vígjáték 14:25 Fejjel a bajnak 16:20
A majmok bolygója Amerikai akciófilm

18:30 RTL híradó 18:50 Fókusz Plusz
19:15 Szahara Amerikai kalandfilm
21:30 Tűz a mélyben 23:30 Mennyből
az ördög  horrorvígjáték 00:50 A maj-
mok bolygója Amerikai akciófilm 

06:00 A végső akarat 07:00 Szeretők és
riválisok 09:00 Minden lében négy kanál
09:55 Ezel   12:05 Nyomtalanul 13:00
Tru Calling  14:00 Behajtók: Nyom nélkül
15:00 Glades – Tengerparti gyilkossá-
gok 16:00 Gazdálkodj okosan! 17:00 Az
első millióm története 18:00 CSI: Miami
helyszínelők: Két malomkő között 19:00
Forró nyomon 20:00 Jégkorszak - Állati
nagy karácsony 20:25 Szex és New York
23:05 Ezel - Bosszú mindhalálig

STORY TV

06:45 W.I.T.C.H.  07:10 Balu kapitány ka-
landjai 07:35 Balu kapitány kalandjai
08:30 Anne 09:00 Televíziós vásárlás
09:55 EZO TV 10:30 Dallas 11:30 Dallas:
A callgirl 12:30 Gorillák a ködben 15:00
Álomhajó 17:00 Hölgyválasz 19:00
Hír24 19:20 Miss Marple 21:20 Jószom-
szédi iszony  23:05 Karácsonyi láz 

VIASAT
08:00 Őslények országa 11. - A pöt-
tömszauruszok támadása 09:35 Állati
kerítők Német vígjáték (2002) 11:30 A
Grincs Amerikai vígjáték (2000) 13:30
Szívek szállodája 15:20 Doktor House
17:10 Azt beszélik Amerikai vígjáték
(2005) 19:05 Pénznyelő Amerikai vígjá-
ték (1986) 21:00 Halálsoron Amerikai
fantasztikus thriller (1999) 

09:30 Köszönöm, hogy elgázolt 11:10 A
szél és az oroszlán  13:25 A Rózsaszín
Párduc  15:10 A Rózsaszín Párduc 2.
16:55 Nyomás utána!  akcióvígjáték
19:05 Az igenember 21:00 Halálos
fegyver 4.  23:30 Dupla dinamit (1991)  

STV :1
06:45 Animované biblické príbehy 07:10

Dračie poviedky 07:40 Flipper a Lopaka
08:05 Fidlibumove rozprávky 08:35
Havran 09:35 Arabela 10:45 Tajomstvo
šťastia 12:15 Pošta pre teba 13:25 Elisa
z Rivombrosy 15:00 Zázračná rosa
15:45 Medená veža 17:10 Pávie pierko
18:50 Mimi a Líza 19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Po-
časie 20:20 Sváko Ragan 21:20 Ute-
kajme, už ide! 22:50 ... kone na betóne
00:20 Elisa z Rivombrosy 

STV :2
08:30 Národnostné správy 08:35 Slo-
venské betlehemy 09:00 Giganti gotiky
09:55 Slovenský dekameron 10:25 Tri
svadby 11:15 Zimné obchôdzky a zá-
bavky 12:00 Kapura 12:55 Farmárska
revue 13:30 Hokej - MS do 20 rokov Slo-
vensko - USA 16:10 Senior klub-maga-
zín 16:35 Pred rokmi... 17:00 Bičianka z
doliny 18:10 Keď tradície hrajú 18:30
Večerníček 19:55 Správy20:00 Oceány
21:45 Divoké stvorenia južných krajín
23:15 Hudobný ohňostroj  

MARKÍZA

05:00 Televízne noviny 06:00 Zajac
Bugs a priatelia 06:10 Scooby-Doo a 13
duchov 06:55 Alvin a Chipmunkovia
08:30 Asterix a Obelix: Misia Kleopatra
10:25 Pán prsteňov: Dve veže 13:45
Pacho, hybský zbojník 15:30 Princ a ja
3: Kráľovské Vianoce 17:15 Alvin a Chip-
munkovia 2 19:00 Televízne noviny
20:00 Športové noviny 20:15 Počasie
20:30 Shrek: Zvonec a koniec 22:05
Transformers 00:45 Jazda do pekiel

JOJ

06:55 Secret of the Andes 08:55 Dr.
Dolittle 2 10:40 Snow 2: Brain Freeze
12:30 Zatímco jsi spal 14:45 Sám doma
3 17:00 Remember Sunday 19:00 Veľké
noviny TV JOJ 19:50 Šport 20:00 Nový
štart, 12 000 eur od JOJky! 20:10 Naj-
lepšie počasie 20:15 Neuvěřitelný Hulk
22:35 Žena v černém 00:40 Zalknutí

DUNA

07:30 Új nemzedék 08:00 Rome Re-
ports  08:25 Négy lábbal a földön
09:20 Valóságos kincsesbánya 09:50
Napok, évek, századok 10:45 Magyar
klasszikusok új köntösben 11:10 Élő vi-
lágegyház 11:40 Beavatás  12:01 Híradó
12:05 Vers  12:10 A világörökség kincsei
12:30 Világjobbítók 14:10 Kerek Ferkó
Magyar játékfilm ff. (1943) 15:30 Hogy
volt?!  16:30 DEgy pikoló világos 18:00
Híradó 18:00 18:20 Dunasport 18:35 A
Tenkes kapitánya 19:05 Önök kérték
20:00 Fekete város 21:00 Körhinta Ma-
gyar játékfilm (1955)

06:00 Látlelet a Földről 06:25 ZÖLD
VILÁG 06:50 TV2 MATINÉ 07:50 Őslé-
nyek országa 09:00 Bajkeverő majom
10:30 Astro-Világ 11:35 EgészségMá-
nia 12:05Stahl konyhája 12:35 Több
mint TestŐr 13:05 Az égig érő paszuly
legendája 2/1. 14:50 Szaffi 16:20 Túl a
sövényen 18:00 Tények 19:10 Irány El-
dorádó! 20:55 Segítség, elraboltam
magam! 22:55 Saját szavak filmdráma 

06:00 Henry kerti meséi 09:30 Marina
10:30 Szívdobbanás 11:35 Stílusvadász
12:05 Cápasrác és Lávalány  13:55 A
tűzsárkány birodalma  15:40 A Jane
Austen könyvklub  17:45 A Nagy Duett
20:00 Tények 20:30 Nemzetbiztonság
Bt. Amerikai akcióvígjáték 22:15 Blöff
Angol-amerikai akcióvígjáték

06:30 Top Shop  07:00 Kölyökklub
10:25 Teleshop 11:15 Csodacsuka 2.
12:50 Szahara  15:05 A rodeó bajnokai
16:50 Jackie Chan: Első csapás  18:30
RTL híradó 18:50 Cobra 11: Nyomtala-
nul 19:45 Harry Potter és az azkabani
fogoly 22:30 A hatodik napon 

07:20 Behajtók 08:20 Tru Calling
09:20 Legenda Angol-amerikai kaland-
film 11:05 A maszk Amerikai akcióvíg-
játék 13:00 Behajtók 14:00 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 15:00 CSI:
Miami helyszínelők: Két malomkő kö-
zött 16:00 Nyomtalanul 17:00 Segít-
ség, bajban vagyok! 22:00 Heti Hetes
23:00 Érintés: Amélia és Jake 2/2.  

STORY TV

06:20 W.I.T.C.H. 07:10 Balu kapitány ka-
landjai 08:30 Anne: A kutatóverseny
09:00 Televíziós vásárlás 09:55 EZO TV
10:30 Dallas  13:30 Jószomszédi iszony
Amerikai-német vígjáték 15:10 Egy ifjú
jenki Artúr király udvarában 16:50 Te-
rence Hill - Alpesi őrjárat 18:00 Mur-
doch nyomozó rejtélyei 19:00 Hír24
19:20 Columbo: Kapj el, ha tudsz! 21:00
Poirot 22:50 Kanapé New Yorkban 

VIASAT

05:05 Őrjítő szenvedélyek 06:00 Tv-
shop  07:05 Szívek szállodája 08:50
Doktor House 10:45 Állati kerítők
12:35 Pénznyelő 14:25 Az arany
iránytű 16:35 King Kong 20:00 CSI: A
helyszínelők 21:00 CSI: New York-i hely-
színelők  22:00 Ami sok, az sokk 00:00
CSI: A helyszínelők 00:55 CSI: New
York-i helyszínelők  01:55 A koncert

09:40 Pesti mese 11:15 Híd Terabithia
földjére  13:00 Az igenember  14:55 Ha-
lálos fegyver 4. Amerikai akcióvígjáték
17:25 Én a vízilovakkal vagyok  19:20 Az
51-es bolygó Spanyol–angol animációs
film 21:00 A szerv Amerikai vígjáték
22:40 Azonosság Amerikai thriller 

STV :1
06:40 Góly - body - sekundy 07:00
Správy 07:05 Animované biblické prí-
behy 07:35 Dračie poviedky 08:00 Flip-

per a Lopaka 08:55 Zázračný ateliér
09:20 Snehuliaci 09:45 Megamozog
10:20 Planéta Zem II. 11:15 Slovensko v
obrazoch 11:35 Svet v obrazoch 12:10
Medveď 13:40 Agatha Christie : Poirot
15:25 Orlie pierko 16:55 Nikto nie je
dokonalý 18:10 Tajomstvo mojej
kuchyne 18:50 Mimi a Líza 19:00
Správy 19:50 Góly - body - sekundy
20:20 Sváko Ragan 21:20 Legenda o li-
etajúcom Cypriánovi 23:10 Medveď 

STV :2
09:05 Farmárska revue 09:25 Slo-
venský dekameron 10:00 Oceány
11:40 Pani Zima 12:25 Návrat rysov
13:20 Drevené kostolíky 13:45 Kardinál
Jozef Tomko 14:55 Folklórny festival
Východná 16:20 Anjeli strážni 17:00
Škriatok 18:05 Keď zima k riekam pri-
chádza 18:35 Čarovné premeny 18:40
Macko Uško 18:50 Mimi a Líza 18:55
Krtko 19:25 Tao Tao 19:55 Správy
20:00 Putovanie vtákov 21:35 Prstene
pre dámu 23:00 Tokijský metropolitný
symfonický orchester 2.časť 

MARKÍZA

06:35 Vianočná koleda Flintstonovcov
07:40 Alvin a Chipmunkovia 2 09:10
Shrek: Zvonec a koniec 10:45 Trans-
formers 13:20 Vianočné prázdniny
15:00 Asterix a olympijské hry 17:15
Jak vytrhnout velrybě stoličku 19:00
Televízne noviny 20:00 Športové no-
viny 20:15 Počasie 20:30 Vojna bohov
22:30 Ochrancovia a zabijaci

JOJ

05:40 Zatímco jsi spal 07:20 Flicka
09:15 Dr. Dolittle 4 11:05 Sám doma 4
12:55 Absurdistán 14:40 Vánoční
kauza 16:30 Neuvěřitelný Hulk 19:00
Veľké noviny TV JOJ 19:50 Šport 20:00
Nový štart, 12 000 Eur od JOJky!
20:10 Najlepšie počasie 20:15 Ošetřo-
vatel 22:35 Smrtonosná past 3

Érszűkület centrum
centrum arteryosklerosys
olymp center Komárno, Roľníckej školy (Hajógyár mellett)
tel.: 0944 716 575 és +36 70 633 18 02

www.erszukuletkezeles.hu

Őszi akció! Őszi akció! 

• végtagi-, nyaki-,  agyérszűkületre
• szívkoszorú-érelmeszesedésre

• cukorbetegségek érszövődményeire

a hirdetés felmutatója 
a kezelésből 10 %

kedvezményben részesül!

Érszűkület? van segítség?

Hangterápia 
és mofetta

Fájdalommentes és eredményes kezelések…
állapotfelmérés érszűkület kezelésére!

mofetta
szárazfürdő

VEĽKÝ VÝBER NEPálSkyCH
ručNE TkaNýCH kOBErCOv laCNO!

Pokládka 
kobercov,

PvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!Predávame PVC a koberce na m2, 

a režeme na požadované rozmery

Zľavy

až do 20 % AKCIA

Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok!Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok!

oznámenie
prenájmu a spôsobu prenájmu nehnuteľného ma-

jetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

Obec Okoličná na Ostrove uznesením Obecného za-
stupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 78/2013 zo dňa
5. 12. 2013, v súlade s § 9a ods.9 v spojení s § 9a ods. 
1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, schválila zámer prenájmu
a spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce for-
mou obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom prenájmu je nehnuteľný majetok Obce
Okoličná na Ostrove, vedený na LV č. 905 v k.ú. Okoličná
na Ostrove, ako:

- CKN parcela č. 30/1 o výmere 2384 m2, orná pôda,
- CKN parcela č. 30/2 o výmere 3009 m2, orná pôda,
v podiele 1/1.
2. Prenájom formou obchodnej verejnej súťaže,  vy-

hlásenie obchodnej verejnej súťaže a podmienky ob-
chodnej verejnej súťaže boli schválené uznesením Obec-
ného zastupiteľstva v Okoličnej na Ostrove číslo 78/2013
zo dňa 5.12.2013.

3. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a podmienky
obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ds.9 v spojení
s § 9a ods.3 zákona č.138/1991 Zb., sa zverejňujú na
úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce
www.okolicnanaostrove.ocu.sk.

Kynologický klub Hurbanovo od roku 2008 sídli v
prenajatých priestoroch. členovia klubu poskytujú

záujemcom bezplatné poradenstvo ohľadom výberu
vhodného plemena, výcviku a chovu psov, poskytujú
priestor na tréning psov ohľadom vyhľadávania strate-
ných osôb. cvičitelia sa so svojimi štvornohými zve-
rencami zúčastňujú celomestských podujatí, navšte-
vujú základné školy a materské školy, kde sa prezentujú
svojimi ukážkami výcviku štvornohých miláčikov. Ku
skvalitneniu svojej práce ale nutne potrebovali rekon-
štruovať priestory klubu.

Vďaka grantovému prog -
ramu Nitrianskej komunitnej
nadácie Tu sme doma s fi-
nančnou podporou firmy Hei-
neken Slovensko a.s. bol
čiastkou 2800 euro podporený
ich projekt Pes - najlepší po-
mocník a priateľ človeka. V
rámci projektu sa v interiéri bu-
dovy kompletne opravila zate-
kajúca strecha, sprevádzko-
vala sa voda, opravila sa elek-
troinštalácia, vymenili sa okná
za plastové, rekonštruovali sa
sociálne zariadenia, vymaľovali sa miestnosti. V exteriéri sa
vyrobili nové prekážky potrebné k výcviku psov. Vďaka tomu,
že medzi členmi a rodinnými príslušníkmi kynologického
klubu sú aj elektrikári, murári, vodoinštalatéri, vedeli mnohé
odborné práce previesť svojpomocne. Mnohí členovia sa
zapojili aj do brigádnickej práce pri vonkajších terénnych
úpravách okolia budovy a výsadbe živého plotu.

Slávnostné odovzdanie projektu sa uskutočnilo 30. no-
vembra za účasti mnohých priateľov štvornohých pomocní-
kov. Úvod patril ukážkam výcviku poslušnosti psov, vyhľadá-
vaniu a vyštekávaniu nepriateľa, ako aj zneškodnenie pá-
chateľa. Diváci kynológov a ich zverencov ocenili potleskom.
Nasledovalo prezretie rekonštruovaných priestorov klubu a na
záver aj príjemné posedenie a rozhovory pri chutnom guláši.
Kynológom sa takto vytvorili podstatne vhodnejšie podmienky
na realizáciu výcviku, prácu so psami ako aj výchove mladej
nastupujúcej generácie. text: rNDr. Mária Hamranová

Foto: archív kynologického klubu  

Hurbanovskí kynológovia 
rekonštruovali svoje priestory
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opäť končí rok a prišiel čas Vianoč-
ných trhov. toto obdobie v mnohom

pripomína horskú dráhu. Štartom je
predvianočná nákupná horúčka so zho-
nom a stresom, nasledujú vianočné 
sviatky, prichádza Silvester so zimnými
dovolenkami a na záver fašiangové „po-
chovanie basy“. 

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

Už v predvianočnom období, pri obstará-
vaní vianočných ozdôb a dekorácií, je po-
trebné dať si pozor hlavne pri nákupe elek-
trických žiaroviek, svetelných reťazí a po-
dobných výrobkov. Je veľmi dôležité, aby
tieto boli predovšetkým certifikované, a ná-
sledne aj nainštalované podľa návodu na
použitie. K sviatočnej  vianočnej atmosfére
neodmysliteľne patria sviečky a prskavky.
Pri ich používaní buďte obozretní. Chránite
tým seba a svojich blízkych.

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

Rovnako obozretným je potrebné byť aj
pri oslavách príchodu nového roka, najmä pri
manipulácii s pyrotechnickými výrobkami. V
návode každého certifikovaného výrobku je
uvedený spôsob použitia,  trieda výrobku,
spôsob manipulácie a bezpečnostné opat-

renia. „Odpaľovačom“ pyrotechnických vý-
robkov okrem oboznámenia sa s návodom
na použitie odporúčame sústrediť svoju po-
zornosť najmä na prostredie, v ktorom budú
výrobky odpaľovať.  Či ide o sídliská, parko-
viská,  námestia, prírodné prostredie a pod.
Človek potúžený alkoholom podceňuje riziká
a môže sa stať, že spôsobí požiar alebo
ujmu na zdraví iného človeka.  Z minulosti sú
známe prípady, kedy  pri použití pyrotechniky
došlo  k poškodeniu, prípadne zapáleniu áut,
vyhoreniu balkónov a bytov, do ktorých vle-
teli zapálené svetlice alebo rakety, čím vznikli
značné škody na zdraví a majetku so znač-
ným vplyvom na psychiku poškodených. 

A preto do ďalšieho roka si spoločne za-
želajme menej požiarov, havárií a iných mi-
moriadnych udalostí.

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Komárne

Na čo si treba dávať 
pozor cez sviatky?

Predpoveď počasia podľa Dr. Metea pre oblasť Komárna
od 16. 12. 2013 - 22. 12. 2013

V pondelok 16. 12. predpokladám v našom regióne príjemne, po-
lojasno a bez zrážok, miestami hmlisto. Nočná teplota od - 2 do
0  C̊, denná teplota od + 3 do + 5  C̊. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.
V utorok 17. 12. predpokladám v našom regióne príjemne, po-
lojasno a bez zrážok, miestami hmlisto. Nočná teplota od - 3 do
- 1  C̊, denná teplota od +2 do + 4  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.
V stredu 18. 12. predpokladám v našom regióne podobne ako
v utorok, polojasno a bez zrážok, hmlisto. Nočná teplota od - 4
do - 2  C̊, cez deň od  + 1 do + 3  C̊. Slabý premenlivý vietor do
2 - 4 m/s.
Vo štvrtok 19. 12. predpokladám v našom regióne podobne ako
v stredu, polojasno a bez zrážok, zrána možnosť hmiel, možnosť
aj po celý deň. Nočná teplota od - 3 do - 1  ̊C, cez deň od + 1
do + 3  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)  
V piatok 20. 12. predpokladám v našom regióne podobne ako
vo štvrtok, polooblačno a bez zrážok, zrána možnosť hmiel, k ve-
čeru pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota ešte od - 4 do - 2  C̊,
denná  teplota od  0 do + 2  ̊C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s. 
V sobotu 21. 12. predpokladám v našom regióne premenlivo,

veľkú oblačnosť až zamračené a občasné slabé sneženie.
Množstvo snehu do 2 cm. Nočná teplota od - 5  do - 3  ̊C, denná
teplota okolo 0  C̊. Slabý SV vietor do 2 - 4 m/s. ( od 7 – 14 km/h.)   
V nedeľu 22. 12. predpokladám v našom regióne premenlivo, v
noci ešte slabé sneženie, cez deň oblačno a bez zrážok, k ve-
čeru veľkú oblačnosť a občasné sneženie. Množstvo snehu do
3 cm. Nočná teplota od - 3 do - 1  C̊, cez deň od + 1 do + 3  C̊.
Slabý JZ vietor do 2 - 4 m/s.

Vyhliadka predpovedi počasia podľa Dr. Metea 
pre oblasť Komárna od 23. 12. 2013 - 29. 12. 2013

Ani vyhliadka počasia na obdobie Vianoc nevyzerá veľmi ružovo.
Zimy si tu v nížinách asi ani teraz neužijeme.
Očakávam veľmi  premenlivé a dosť teplé, vlhké počasie so
slabými rannými mrazíkmi, cez deň oblačno až zamračené s ob-
časným dažďom. V nočných a ranných hodinách je možnosť tvo-
renia poľadovice, tak vodiči motorových vozidiel zvýšte opatrnosť
pri jazde. Nočné teploty sa budú pohybovať v rozpätí od - 4 do
+ 1  ̊C, cez deň väčšinou + 1 do + 7  ̊C. Črtajúca sa výrazná
zmena  podľa predpovedných modelov, sa na nás chystá až v
druhej polovici januára. Ak sa predpovede nemýlia, tak príde tá
pravá zima aj k nám.
Upozornenie: Jedná sa o vyhliadku predpovedi počasia a nie
predpoveď, v danom období môže nastať  výraznejšia zmena,
prípadne aj kalamitná situácia. Úspešnosť vyhliadky klesá
každým dňom.

Veselé Vianoce a veľa darčekov Vám želá  Dr. Meteo.

Mesto Komárno  
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

oZNáMENiE
zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno priamym predajom 

- Uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1400/2013 zo dňa 14. a 21. no-
vembra 2013 a v súlade s ustanovením § 9a ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený zámer predaja pozemku priamym pre-
dajom,  novovytvorenej parcely registra „c“ č. 145/22 o výmere 65 m2, ostatná plocha, vy-
tvorenej geometrickým plánom č. 33938458 – 89/2013 z parcely reg. „C“ č. 145/4 o výmere 1424
m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko pod
pozemkom sa nachádzajú inžinierske siete, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty ma-
jetku stanovenej znaleckým posudkom,  minimálne celkom vo výške 6.100,- eur.

Podmienky zámeru predaja nehnuteľnosti priamym predajom sú zverejnené na úrad-
ných tabuliach Mesta Komárno, a na internetovej stránke mesta : www.komarno.sk. 

Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je predmetom priameho predaja poskytne
Mestský úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku, na adrese 945 01 Komárno, Pevnostný
rad 3, poschodie, č. dv. 13C,  tel. č. 035/2851 319, 035/2851 377. 

MUDr. Anton Marek, primátor mesta

Helyreigazítás
Lapunk december 2-i számában a „Emléktáblát avattak

Bátorkeszin“ című cikkünkben az egyik emlékező neve he-
lyesen Goda Jánosné. Az érintettől elnézést kérünk.

Predpoveď počasia




