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Tragikus közúti baleset történt két
nappal karácsony előtt, vasárnap
hajnalban, Ekel közelében. Egy
Volvo kirepült az úttestről, a kocsi
egyik utasa életét vesztette. A bal-
eset oka valószínűleg gyorshajtás
volt.

Az autóban négyen ültek. A sofőr
a 36 éves Erik volt, mellette a 27
éves, nemesócsai Vince ült, az ő
születésnapját ünnepelték egy ko-
máromi szórakozóhelyen. Nem sok-
kal hajnali 4 óra előtt épp hazafelé
tartottak Nemesócsára, amikor az
autó egy bal kanyarban megcsú-
szott, áttért a szemközti sávba, s
előbb az árokba, majd a szántó-
földre repült – közölte Renáta Ču-
háková rendőrségi szóvivő. A kocsi
valószínűleg többször is átfordult

tengelye körül, a baleset körülmé-
nyeit még vizsgálják.

Bár sem fának, sem oszlopnak
nem ütközött neki a személyautó, a
baleset mégis tragikus véget ért, a
szülinapját ünneplő fiatalember
életét vesztette. Két személyt a tűz-
oltók vágtak ki a roncsból. A hátul
ülő 22 éves lány súlyos combcsont-
és medencetöréseket szenvedett, a
mellette helyet foglaló ugyancsak 22
éves fiú és a sofőr könnyebb sérü-
lésekkel megúszta a balesetet. A
rendőrség közlése szerint az autót
vezető férfi nem fogyasztott alkoholt,
ugyanakkor emberölés és testi sér-
tés miatt eljárás indult ellene.

A tragikusan elhunyt fiatalt múlt
szombaton kísérték utolsó útjára a
nemesócsai temetőben. (cs)

Halálos tragédia az ünnepek előtt

Régiónk néhány közéleti személyiségétől, intézményve-
zetőjétől kérdeztük meg, milyen évet zártak 2013-ban, s

mire számítanak az új esztendőben. Olvassa el, mit válaszolt
a Híd és az MKP megyei főnöke, a Matica helyi elnöke, a pe-
dagógusszövetség irodavezetője, továbbá a komáromi ko-
sárlabdacsapat menedzsere. Folytatás a 3. oldalon

Milyen volt a 2013-as év, és mit vár 2014-től?

Az új évben további változások lépnek életbe a pénztárgépekkel,
pénztári bizonylatokkal kapcsolatban, keményebb bírságok fenye-

getnek. Minden üzletben kötelező lesz kifüggeszteni egy „mintablok-
kot“, hogy a vásárlók összehasonlíthassák azt sajátjukkal. Kíváncsiak
voltunk arra is, hogy a jelenlegi előírásokat mennyire tartják be a bol-
tok, próbavásárlásunk során kiderült, akad javítanivaló.

Folytatás a 2. oldalon

Nagyobb szigor a nyugták kapcsán

Újabb változás 
a pénztárgépeknél

DJ, fényshow 
és tűzijáték a Klapka téren
Idén is a tavalyihoz hasonló szilveszteri bulira
számíthatunk Komáromban, a Klapka téren. A
program 22:00 órától kezdődik zenei felveze-
tővel, 23.00 órától Ratimorsky Robi DJ fokozza
majd a hangulatot. A Meteor Sound & Light jó-
voltából fényshow is lesz, majd éjféltől követ-
kezik az elmaradhatatlan tűzijáték. Az ünnep-
lőket a polgármester is köszönti, a program
1:00 órakor zárul. (d)

Feszültség házon belül is
Részletek a 2. oldalon

Indokolatlan és alaptalan 
vádaskodás

Részletek az 5. oldalon
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Komárom Bastrnák Tibor, komáromi parlamenti 
képviselő, a Híd megyei elnöke

A 2013-as év a polgárok-
nak kevés jót hozott, hiszen
a parlamenti kormányzó
párt újabb terheket rótt a la-
kosokra. Arra azért büsz-
kék vagyunk, hogy ellen-
zékből pár törvényünk si-
keres volt, mely segítség a
polgároknak. Ennek elle-
nére ez az év nehéz volt.
Ami a megyei választáso-

kat illeti, a részvétel egyöntetű kritika azokra nézve,
akik minket ott képviseltek, ám az mégis siker,
hogy országosan megsokszoroztuk képviselőink
számát. Nem feledhetjük viszont, hogy a megyei
választások vesztese az itt élő polgár, hiszen a me-
gye részéről továbbra sem számíthat nagyobb po-
zitív változásra.

2014-től azt várom, hogy végre egy jó államfőt
választunk, majd a megkezdett kiszámítható mun-
kánkat folytatva sikeresek leszünk az európai par-
lamenti választáson. A legfontosabb viszont az
lenne, hogy Komárom visszataláljon a helyes útra,
és egy ütőképes testület mellett egy jó polgár-
mestert válasszunk, aki letett már valamit az asz-
talra, és nem az az egyetlen erénye, hogy esetleg
szimpatikus és nagyokat tud ígérni. 

Mindenkinek békés, sikeres új évet és jó egész-
séget kívánok!

Horváth Árpád, Gúta polgármestere, 
az MKP megyei elnöke

A 2013-as esztendő szá-
momra, mint polgármester
számára, hasonlóan az
előző évekhez, tartogatott
meglepetéseket, váratlan
fordulatokat. Március 15-én
a koszorúzási ünnepség
helyett lánctalpas katonai
járművek munkáját figyel-
tük, hogy sikerül-e kisza-
badítani a gépjárműveket

a hó fogságából, hogy járhatóvá tegyék az utakat.
Alig olvadt el a hó, jött a nyári árhullám a Dunán
és a Vágon, strandolás és homokvár építés helyett
homokzsákok ezreit töltöttük a vízpartokon. Az
önkormányzatok mindennapi gondjai és pénzügyi
nehézségei mellett vitatkoztunk az „illetékes“ ál-
lami szervekkel, hogy kis országunkban hogyan
szabad szúnyogot irtani. Így hát a tavaszi harc-
kocsi zörejek után, repülőgép légcsavarja búgott
városunk felett, sikeresen elüldözve a szú-
nyogcsapatokat. Ősszel azután szűkre szabott
költségvetéseinkből próbáltunk javítani, szépíteni
városi vagyonkánkat. Igyekeztünk, hogy a par-
kokba virág, az utak kátyújába aszfalt kerüljön –
és ne fordítva.

Az ősz forgatagába még belefértek a megyei
választások. Akik nem értették, hogy ez miről is
szól – nem jöttek el az urnákhoz, akik pedig ér-
tették, azok azért nem jöttek el választani. Nagyon
nagy itt a felelősségünk, nekünk megválasztott
megyei képviselőknek, hogy fordítsunk ezen a
helyzeten és tiszta tükröt tartsunk járásunk vá-
lasztópolgárai elé. Remélem, és erre az új megyei
testület összetétele bizakodásra ad okot, hogy
Nyitra megye domborzati adottságait figyelembe
véve nemcsak a Vág, Nyitra és Garam folyók vize
hullámzik majd a déli járásaink felé, hanem a me-
gyei pénzforrások is bőven öntözni fogják vidé-
künket.

Ennek reményében kívánok járásunk minden
polgárának sok új munkahelyet, termékeny szán-

tóföldet, gondtalan gyermeknevetést és egészsé-
get, számtalan boldog pillanatot és szeretetettel
teli új esztendőt!

Jozef Černek, 
a komáromi Matica Slovenská elnöke

Nem épp egyszerű fel-
adat a 2013-as év értéke-
lése. Egyrészt folyton vala-
minek a megmentésével
kellett foglalkoznunk, más-
részt viszont kiváló embe-
reket ismertünk meg, akik-
nek köszönhetően most ott
vagyunk, ahol. Szeren-
csére a komáromi Matica
Slovenská Háza továbbra

is teljesíti feladatát, s minden rossz dolog, ami tör-
tént, lassacskán javul. El kell mondani azt is, hogy
még sok-sok munka áll előttünk. A 2013-as év ab-
ban volt nagyszerű, hogy olyan embereket ismer-
hettünk meg, akik valóban támogatják a kultúrát.
Nemcsak akkor ismernek meg minket, ha ked-
vező a széljárás, és a nyilvánosság a mi irá-
nyunkba tekint, hanem akkor is, amikor épp segít-
ségre van szükségünk. Kultúrát közvetítünk – szlo-
vákot, magyart és európait. Feladatunk a hazafias
érzelmek erősítése, hogy ápoljuk az emberek kö-
tődését szülővárosukhoz és országukhoz, miköz-
ben nem azzal foglalkozunk, hogy szlovákul vagy
magyarul beszélnek-e. Úgy gondolom, mindezt si-
kerrel tesszük.

Az elmúlt év negatív jelenségének tartom, hogy
tovább mélyült az emberi kapcsolatok válsága,
egyre kevesebbet találkozunk, fejünket lehajtva az
okostelefonokba merülünk, és sokkal inkább a Fa-
cebookon élünk, mint valójában. Barátainkat
szmájlikkal köszöntjük a képernyőn keresztül, de
észre sem vesszük, ha az utcán találkozunk velük.
Ez kissé szomorú, talán már ijesztő is. Mindez
azonban nem olyan mértékű, mint a nagyváro-
sokban, ahol a kapcsolatok túl felszínessé kezde-
nek válni. Azért a mi városkánknak egyedi légköre
van, melynek jellemzője, hogy mindenki ismer min-
denkit. Kialakult viszonyok vannak, s ez már egy jó
alap. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az
itt élőknek az önzetlen segíségért.

A új évben a lehető legkevesebb pártpolitikát,
minél nagyobb összetartozást kívánok a komáro-
miaknak, és azt, hogy találják meg az utat a szín-
házba. Városunkban évek óta európaibbak vagyunk
az egész EU-nál. A mi Matica-házunkban szlovák
és magyar nyelvű előadások váltják egymást, anél-
kül, hogy ezen bárki is megütközne. Ennek így kell
lennie. Erre kell építkeznünk, s megmutatni a vi-
lágnak, hogy kell ezt csinálni. Mosollyal az arcukon
és emelt fővel lépjenek az új esztendőbe!

Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének irodavezetője

Az SZMPSZ, mint szak-
mai civil szervezet, a leg-
nagyobb hangsúlyt 2013-
ban is a szlovákiai magyar
pedagógusok szakmai fej-
lesztésére fordította, vala-
mint a magyar iskolát láto-
gató tanulók számára biz-
tosított számos tanulmányi
versenyt és tematikus
szaktábort. Az éves ter-

vekben rögzített országos és regionális rendezvé-
nyeket maradéktalanul teljesíteni tudtuk, köszön-
hetően a pályázati támogatásoknak. Mint köztu-
dott, az SZMPSZ közel 25 éve pályázati források-
ból, állami támogatás nélkül működik. 

Városunkban került megrendezésre a nyár első
hetében a Kárpát-medence legrégebben működő
egyhetes szakmai továbbképzése, ami az idén re-
kordlétszámú pedagógust vonzott, itthonról és a
Kárpát-medence magyarok által lakott régióiból. 

Az év utolsó hónapjainak tevékenységét beár-
nyékolta az új közoktatási törvény elfogadása, mely
minden harmadik vidéken működő kisiskola létét ve-
szélyezteti. Ilyen légkörben valósult meg a Külhoni
Magyar Kisiskolások Éve program zárórendezvénye
a Felvidéken. A kisiskoláink megmentése érdeké-
ben összpontosítani kell erőinket, beleértve első-
sorban a jól működő magas létszámú magyar is-
kolákat, a középiskolákat és a magyar nyelven ok-
tató felsőoktatási intézményeket is. Tudatosítani kell
ugyanis, hogy a jelenlegi komoly probléma, ha
azonnal nem is tűnik veszélyesnek, pár év múlva
drasztikus létszámcsökkenéshez vezet majd a ma-
gyar középiskolába jelentkező tanulók részéről. To-
vábbá a vidéki kisiskolák esetleges megszűnésével
a szülők kénytelenek lesznek szlovák oktatási in-
tézménybe járatni gyermeküket.

A statisztikai felmérések szerint sajnos van egy
üresedő, kiterjedt iskolahálózatunk, amelyet újra
kellene tölteni magyar anyanyelvű gyerekekkel,
ami csakis az érintettek – gyermekek, szülők, ok-
tatási szakemberek – szoros együttműködésével,
magas szakmai képzéssel érhető el. Tudatosítani
kell, hogy iskoláinkat vonzóvá, a többségi nemzet
iskoláitól színvonalasabbá kell tenni, hogy a regi-
onális szokásokat figyelembe véve, a lakosság
összetételét szem előtt tartva, színes programok-
kal megtöltve lehet csak jövőt építeni. Kellő odafi-
gyeléssel az egyén érvényesülését és az identitás
megőrzését tudja biztosítani az anyanyelvi oktatás,
ami össznemzeti összefogást igényel.

Paulík József, a komáromi 
MBK Rieker COM-therm menedzsere

A komáromi kosárcsapat
nagyon sikeres évet tudhat
maga mögött. Az előző
idényben szerzett bajnoki
ezüstérem és a Szlovák
Kupa megnyerése önma-
gáért beszél. A szlovák ko-
sárlabda a szaksajtó sze-
rint is a legsikeresebb évét
zárta, örülök, hogy ennek
Komárom a részese volt.

További nagy eredmény, hogy ennyi nézőt tudtunk
kicsalogatni a sportcsarnokba, mindig telt ház előtt
játszottunk, sőt, sokszor már túlzsúfolt volt a néző-
tér. A szezon után szerettük volna megtartani legjobb
játékosainkat, de ez sajnos nem sikerült, sokan jobb
ajánlatokat kaptak és távoztak. A szűkre szabott
költségvetésünkkel nem tudjuk felvenni a versenyt a
külföldi, de sok esetben a hazai ajánlatokkal sem. Így
az új idényt 8 új játékossal kezdtük meg, új csapa-
tot kellett építeni. Még nincs teljesen összeszokva a
gárda, tudásban és mentálisan is javulni kell, vi-
szont most sincs okunk az elégedetlenségre, a baj-
nokságban úgy állunk, mint tavaly ilyenkor.

A fő célkitűzésünk mind a bajnokságban, mind a
kupában az 1.-4.-be kerülés, vagyis éremért aka-
runk játszani. A mostani bajnokság még a tavalyi-
nál is kiegyensúlyozottabb, 5-6 olyan csapat van,
amelyik bármikor képes megverni a másikat. A
sorsolásunk tavasszal nem a legideálisabb, de azt
várom, hogy a csapat egyre jobban összeszokik, és
ha bejutunk a legjobb négy közé, akkor már bármi
megtörténhet. (csá, szt)

Komárom város polgármesterét, Anton Marekot is
felkértük az értékelésre, azonban lapzártánkig vá-
laszát nem kaptuk meg. 

Alakosság harmada saját bevallása szerint
legfeljebb 100 eurót költött az idén kará-

csonyi ajándékokra. Minden negyedik ember-
nél 200 euró volt a felső határ, de szintén egy
harmad vallotta azt, hogy 400 euróig vásárol-
tak ajándékokat.

A Partners alapítvány felméréséből az is kiderül,
hogy az emberek csaknem fele szokásos bevéte-
leiből – fizetéséből, nyugdíjából – különítette el az
ajándékvásárlásra szánt pénzt. Főként a diákok és
nyugdíjasok azok, akik megtakarításaikat fordítot-
ták erre a célra, míg a megkérdezettek 10 száza-
léka az év végi jutalmakat használta fel – ez első-
sorban a magasabb jövedelműekre volt igaz. Az
emberek több mint fele idén is annyit költött, mint
tavaly, 22 százalékuk kevesebbet, 8 százalékuk vi-
szont többet. A válaszadók 11 százaléka azt

mondta, egyáltalán nem vásárolt karácsonyi aján-
dékot. Idén is az elektronikai berendezések – fő-
ként tévék, telefonok és táblagépek, továbbá a
könyvek, különböző játékok voltak a legnépsze-
rűbb ajándékok. 

Sok üzletben már a karácsonyi bevásárlóláz
hajrájában elkezdődtek az év végi kiárusítások, de
az igazi árzuhanás az ünnepek után indult. Vala-
hol rögtön karácsony után, december 27-én, ekkor
főként azok keresik fel az áruházakat, akik aján-
dékba kapott vásárlási utalványukat akarják fel-
használni, vagy ajándékukat lecserélni. A legtöbb
áruházban viszont januárban köszönt be a nagy
leárazások ideje, a kereskedők 30-50, helyenként
70 százalékos leértékelésekkel próbálják meg-
fogni a vásárlókat, ekkor kezdenek megszaba-
dulni a téli termékektől, s az új árunak helyet csi-
nálni a raktárakban. (cs)

Folytatás az 1. oldalról
A januártól hatályos törvény megtiltja, hogy

olyan péztárgépeket használjanak az üzletek-
ben, amelyek nem rendelkeznek a szükséges ta-
núsítvánnyal. Ez azt jelenti, hogy már nem sza-
bad használni azokat a típusú kasszákat sem,
melyeknek a tanúsítványt kiadó szerv szeptem-
berben bevonta az engedélyét. Erről a pénzügyi
igazgatóság levélben értesítette az érintett 1200
vállalkozót. Januártól az ilyen értesítés kézhez
vétele után 30 napja lesz a kereskedőknek arra,
hogy lecseréljék pénztárgépüket olyanra, amely
már megfelel az előírásoknak. 

Újdonság az is, hogy minden üzletben jól lát-
ható helyen kell kifüggeszteni egy mintát a pénz-
tári bizonylatról, hogy a vásárlók összehasonlít-
hassák azzal, amit ők kaptak. A „mintablokkon“
meg kell jelölni azokat az adatokat, amelyek
szükségesek a nyugta számlalottóba történő be-
regisztrálásához: a pénztárgép adóügyi számát
(DKP), a dátumot és időt, a fizetett összeget és
az MF logót. További változás, hogy kötelező
lesz a kasszákhoz egy kommunikációs kábel
megléte is, ami például az ellenőrzést is könnyíti.

A pénztári napló vezetésével kapcsolatban
több apró változás is életbe lép, a pénztári
plomba sérülése esetén például fel kell jegyezni,
hogy ezt pontosan mikor jelentették a márka-
szerviznek, továbbá a tanúsítványt kapó gyártó,
importőr vagy forgalmazó nevét is bele kell írni.
A kassza forgalomból való kivonásakor, vagy
memóriamoduljának cseréjekor a vállalkozó a
márkaszerviztől köteles átvenni a modul adatait
tartalmazó adathordozót, s ezt aláírásával is iga-
zolni. Az így rögzített adatokat 5 évig meg kell
őrizni. Az új évtől egyébként nem kell új pénztári
naplót nyitni, tovább használható a már meg-
lévő, csak bele kell írni a már említett
néhány adatot.

Januártól nőnek a sza-
bálytalanságok miatt ki-
szabható bírságok is, a ko-
rábbi 30-ról 100 euróra
emelkedik a legkisebb bír-
ság összege. Aki nem ad
nyugtát, illetve hibás számlát
ad – azaz a pénztári blokk
nem tartalmazza az összes
előírt adatot –, 330-tól 3300 eu-
róig bírságolható. A legsúlyo-
sabb bírság, 10-40 ezer euró,
azokat fenyegeti, akik olyan ter-

méket vagy szolgáltatást kínálnak, amit az adó-
hatóság megtiltott nekik. A vállalkozói engedély
visszavonásával is büntethető az, akinél újra
ugyanazok a súlyos hibák merülnek fel. Ahogy
eddig, úgy továbbra is az adóhatóság és a vám-
hivatal ellenőrzi a pénztárgépekkel és számlák-
kal kapcsolatos szabályok betartását.

Az egyik leggyakoribb hiba a nyugtaadási kö-
telezettség elmulasztása, de szeptember óta
sokkal több panasz érkezik a vásárlóktól a ha-
mis, szabálytalan nyugtákkal kapcsolatban is.
Ez a számlalottó bevezetésével függ össze,
ugyanis csak hibátlan pénztári blokkal lehet részt
venni a rendkívül népszerű játékban, így a re-
gisztrációkor fény derül egy-egy számla hiá-
nyosságaira. Egyes üzletláncok egyébként úgy
döntöttek, hogy már üzleteikben lehetővé teszik
a vásárlók automatikus benevezését a számla-
lottóba, azaz a vásárlás után a pénztári blokk
mellé kapnak egy regisztrációs szelvényt. A
CBA, a Coop Jednota és a Terno biztosan meg-
lépik ezt, de valószínűleg a Tesco és más háló-
zatok is. 2013-ban a hatóságok a panaszok nyo-
mán, és szúrópróbaszerűen is ellenőriztek, né-
hány esetben nemcsak bírságoltak, hanem be is
zárattak kereskedelmi egységeket. Az egész
évet nézve az ellenőrzések több mint felénél ta-
láltak valamilyen szabálytalanságot.

Egy nem hivatalos ellenőrzést lapunk is vég-
zett, egy kis komáromi élelmiszerboltban vásá-
roltunk próbaképpen. Nyugtát ugyan kaptunk,
de hibásat. A hatályos előírás szerint ugyanis a
blokkon úgy kell megjelölni az árut, hogy az
egyértelműen beazonosítható legyen, s meg le-
hessen különböztetni más árucikktől. Pórbavá-
sárlásunkkor viszont két különböző márkájú cso-
kiszelet ugyanúgy csak nápolyiként szerepelt a

pénztári bizonylaton, a joghurtot pedig
teljesen általánosan tejes
desszertként jelölték, továbbá
lemaradt a cigaretta márkája,
két kifli helyett pedig csak egyet

ütöttek be – de dupla
áron. Az ilyen szabály-
tanságok most 30–330
euró közötti bírsággal
sújthatóak, januártól vi-
szont már 330 és
3300 euró közötti le-
het a büntetés.

(csaba)

Legtöbb munkahelyen az emberek úgy igyekez-
nek elvégezni munkájukat, hogy az év befejez-

tével emelt fővel, jó közérzettel, a jövőbe optimistán
(optimistábban) tekintve ünnepelhessék meg az év
utolsó napját. Ez, sajnos nem adatott meg a Ko-
máromi Városi Hivatal dolgozóinak, pontosabban
szakszervezeti tagjainak. Miért is?

Futótűzként terjedt a hír a városházán, hogy a hét
évig funkciójában lévő szakszervezeti elnök lemondott
posztjáról. Van ilyen, gondolná az ember, hiszen hét év
az sok idő, és mint tudjuk, a szakszervezeti elnökök ál-
talában munka mellett teljesítik felelősségteljes szak-
szervezeti teendőiket. Aztán kiderült, hogy a városi hi-
vatalban szó sincs elnöki fásultságról, távozásának
okai ettől sokkal prózaibbak. Röviden mondhatnánk
azt is, hogy a városban érezhető feszültség már be-
költözött a városháza falai közé is, amire tulajdonkép-
pen az elnök távozásának körülményei világítottak rá a
legjobban. Igaz, már előtte is voltak erre utaló jelek, de
senki nem vette a bátorságot, hogy ezekre rámutasson.
Ez valahol érthető, hiszen tudjuk, olyan társadalmi kö-
zegben élünk, amelyben a munkatörvénykönyv legszi-
gorúbbnak látszó cikkelyei sem védenek meg bennün-
ket, ha…

A szakszervezetek küldetése talán soha ezelőtt nem
volt annyira fontos, mint éppen napjainkban. A munka-
törvénykönyvben lefektetett alapjogok feletti juttatásokat
kollektív szerződésben fekteti le a munkáltató és a mun-
kavállaló érdekeit képviselő szakszervezet. Ez azt is fel-
tételezi egyben, hogy a munkáltató állandó kapcsolat-
ban, párbeszédben van a szakszervezettel, amelyet
annak megválasztott elnöke képvisel. És ez a legna-
gyobb bökkenő a mi történetünkben. Nincs párbeszéd,
nincs együttműködés, nincsenek válaszok a kérdésekre
és szakszervezeti javaslatokra. A 2008 óta érvényben
lévő kollektív szerződés több változást is igényelne, de
eddig, a munkáltatót képviselő polgármester nem talált
időt annak megvitatására, aláírására. A dolog fonáksága
abban is rejlik, hogy a szakszervezet megértve a város
költségvetésének problémáit, egyfajta visszalépésre
szánta el magát(!?) Az elnök hónapok óta próbál bejutni
a polgármesterhez, de szinte esélye nincs csakúgy,
mint bármelyik alkalmazottnak vagy polgárnak. „Nem ta-
gadom, a szociális alapból való törvényes merítéseket
gond nélkül aláírja, de egyéb kommunikáció nem léte-
zik közöttünk. A tagság teljesen szkeptikussá vált, én jó-
magam sem tudok már választ adni jogos felvetéseikre,
hiszen velem sem kommunikál. Ezért úgy éreztem,
hogy tovább nem tudom ellátni ezt a fontos feladatot, így
december 13-ával a tagságnak benyújtottam lemondá-
somat, amelyről írásban értesítettem a polgármestert is.
Az általam már aláírt kollektív szerződés december 10-
től ott van az asztalán, nem tudom, mikor talál időt an-
nak áttekintésére és aláírására. Nagy valószínűséggel
a szokásos év végi, szakszervezet által rendszeresen
megrendezett évbúcsúztató összejövetel is elmarad,
mivel nincs akarat az egyeztetésre. Az is igaz, hogy a ta-
gok többsége már jelezte, ilyen körülmények között nem
is szívesen venne részt az összejövetelen. A szakszer-
vezet ügyeit januári ülésünkig természetesen továbbvi-
szem, a tagság majd akkor eldönti, hogyan tovább” –
mondta el lapunknak JUDr. Tóth István, a funkciójából
távozó szakszervezeti elnök.

Mi sem természetesebb, szerettük volna megtudni a
polgármester véleményét is ebben a kényes ügyben, de
mi sem jártunk szerencsével. Králik Róbert szóvivő ar-
ról tájékoztatott bennünket, hogy tekintettel az év végé-
nek közeledtére, a polgármester úr nagyon elfoglalt,
így kérdéseinkre most nem tud válaszolni. Az ugyan jó
jel, hogy a polgármester nagyon elfoglalt, mert minden
bizonnyal városunk érdekében cselekszik, csak ennek
már nyomait is jó lenne felfedezni. Házon belül és azon
kívül egyaránt. Böröczky József

Nagyobb szigor a nyugták kapcsán

Újabb változás a pénztárgépeknél

Mennyit költöttünk ajándékokra?

Feszültség 
házon belül is



Egy szlovák nyelvű hetilap két
alkalommal is foglalkozott a

dunaszerdahelyi Vásártéri Magán
Szakközépiskolával, elsősorban
az intézményt érintő pénzügyeivel,
valamint az iskola búcsi kihelye-
zett tagozatával. A szakközépis-
kola 2012 nyarán kezdte a közeli
alapiskolában a diákok toborzá-
sát, majd a 2012/13-as tanévben
120 diákkal kezdte meg működé-
sét. 

A cikkíró azt rója fel az oktatási in-
tézménynek, hogy az ilyenkor szük-
séges engedélyeztetések lebonyolí-
tása nélkül kezdte meg működését,
ezt pedig egy joghézag tette lehe-
tővé. Azonban 2013. június 30-tól
megváltozott a törvény, és az iskolák
kihelyezett tagozatainak továbbítani
kellett a minisztériumnak a köz-
egészségügyi hivatal, a tűzoltóság,
valamint a munkavédelmi felügyelő-
ség engedélyeit. A tárcának ekkor
elég volt, hogy a búcsi szakközépis-
kola küldött egy előzetes állásfogla-
lást, melyben vállalták, hogy hama-
rosan benyújtják a hiányzó doku-
mentumokat.

A hetilap szerint furcsa, hogy az is-
kolát sikeresen kollaudálták és a köz-
egészségügyi engedélyt is meg-
kapta, mivel a közegészségügyi tör-
vény egyik paragrafusa pontosan
szabályozza, milyen helyeken nem
nyithatók oktatási intézmények: „az
intézmény nem helyezhető el ipari és
mezőgazdasági üzemek közelében
és olyan helyeken, melyeket koráb-
ban biológiai vagy vegyi szennyezés
érhetett". A hetilap ezzel kapcsolat-
ban megkérdezte a komáromi Köz-
egészségügyi Hivatal igazgatónőjét.
A szakember véleménye szerint a
közegészségügyi törvény említett pa-
ragrafusa nem érinti a régi baromfi-
üzemet. Ráadásul azt is elmondta,
hogy hivatala csakis engedélyeket
adhat ki, előzetes állásfoglalásokat
nem. Ebben csak az az érdekes,
hogy az oktatásügyi minisztériumnak
megfelelt egy határidő előtt beadott
érvénytelen közegészségügyi állás-
foglalás, és nem vonta felelősségre
az iskolát, amely a határidő lejárta
után majdnem két hónappal szerezte
csak meg a közegészségügyi enge-
délyeket.

Az újságíró szerint az Építésügyi
Hivatal utólagosan kollaudálta a bú-
csi iskola épületét - annak ellenére,
hogy a község területrendezési ter-
vében nem minősítették át a szóban
forgó területet, erre pedig a szükség
lett volna a kollaudációhoz. A hetilap
rendelkezésére álló dokumentumok
szerint az Oktatási Információs és
Prognosztikai Intézet (ÚIPŠ) adatbá-
zisában egészen a 2013/14-es tanév
megkezdéséig nem volt regisztrálva,
„tehát a 2012 szeptemberétől mű-
ködő iskola papíron 2013 augusztu-
sáig nem létezett. 2013. szeptember

10-én aztán az oktatásügyi miniszté-
rium egy panasz alapján elkezdte ki-
vizsgálni az iskola helyzetét, majd a
tárca regionális oktatással foglalkozó
osztályának vezetője kiállította a re-
gisztrációról szóló igazolást” - írja a
hetilap.

Erre reagálva az oktatásügyi mi-
nisztérium közleményt adott ki, mely
a búcsi Magán Szakközépiskola
megalakulását érintette. A tárca sze-
rint a cikkben többször kiszínezi a tör-
ténteket, valamint valótlan állításokat
tesz az író, mint „a diákok olyan isko-
lát látogatnak, ami papíron nem is lé-
tezik”. „Az igazság ezzel szemben
az, hogy a dunaszerdahelyi Magán
Szakközépiskola már a 90-es évektől
fogva szerepel az iskolahálózat nyil-
vántartásában, és a 2012. december
31-ig érvényes joggyakorlat szerint a
bejegyzett iskolák kihelyezett tagoza-
tainak nem kellett feltétlenül szere-
pelniük az Oktatási Információs és
Prognosztikai Intézet adatbázisában.
A cikk esetében tehát a búcsi közép-

iskola anyaintézménye a dunaszer-
dahelyi Magán Szakközépiskola volt”
- áll az oktatásügyi minisztérium köz-
leményében.

A tárca tájékoztatása szerint az is
tény, hogy a 2012/13-as tanévben a
joggyakorlat lehetővé tette, hogy az
iskolák az oktatásügyi minisztérium
beleegyezése nélkül üzemeltesse-
nek kihelyezett tagozatokat, ameny-
nyiben teljes mértékben felelősséget
vállalnak a külső intézmény épületé-
ért, és az iskola működéséért. A je-
lenleg érvényes rendelkezések 2013-
ban léptek hatályba.

Az üzemeltető 2013. június 28-án,
azaz a módosított jogszabályok ha-
tályba lépése előtt két nappal értesí-
tette a minisztériumot a kihelyezett
tagozatról, és ezzel együtt benyúj-
totta az ezzel kapcsolatos dokumen-
tumokat, a munkaügyi felügyelet jú-
nius 14-i nyilatkozatát, a június 20-i
tűzvédelmi jóváhagyást, a Közegész-
ségügyi Hivatal június 27-i állásfogla-
lását, majd augusztus 21-én a Köz-
egészségügyi Hivatal engedélyét.

„Egyúttal a cikkíró azon kijelen-
tését is szeretnénk tisztába tenni,
hogy az állam bőkezűen támogatja a
diákok ilyen iskolákban történő okta-
tását. A hetilap szerkesztője egyál-
talán nem respektálta az oktatásügyi
minisztérium azon állásfoglalását,
melyben leszögezte, hogy a tárca
nem támogatást küld az ilyen intéz-

ményeknek, hanem a törvényben le-
fektetett irányelvek szerint küldi a
hozzájárulást az olyan intézmények-
nek, melyek szerepelnek az iskola-
hálózatban, és a dunaszerdahelyi
Magán Szakközépiskola is ilyen,
amely kihelyezett tagozattal rendel-
kezik Búcson” - zárul a tárca közle-
ménye.

Mivel a búcsi iskola a Karkó család
tulajdona, ezért kötelességüknek tar-
tották feltárni a nyilvánosság részére
a kihelyezett részleg működésének
feltételeit, és részleteit.

„Azt az épületet, ahol jelenleg mű-
ködik az iskola, 2010-ben vásároltuk
meg a helyi termelőszövetkezettől,
mindezt azért, mivel megtudtuk,
hogy több vállalkozó érdeklődik
iránta, köztük dán sertéstenyésztő,
és emlékezeteim szerint egy gatter
tulajdonos is. Mivel a vendéglőnk és
panziónk cirka 20 méterre található
az említett területtől és épülettől, úgy
döntöttünk, hogy egyik vállalkozás
letelepedése sem kívánatos szá-

munkra, ugyanis mind a két cég mű-
ködése a mi vállalkozásunk végét je-
lentette volna.

A család közös döntése alapján
az épületet nagyobb rendezvények
megvalósítására, valamint gyermek-
táborok megszervezésére tettük al-
kalmassá. Hitelből, amivel még a
családi házunkat is beterheltük. A
vendéglátói iskola ötletemet a soro-
zatos szakemberhiányból adódó kál-
váriánk adta. Ozorák Jolán, aki az or-
szágban több kihelyezett részleget
működtet, és akinek tervünket jelez-
tük, ez alapján hirdette meg a búcsi
részleg megnyitását. Amikor az első
évben 127 diák adta le hozzánk a
felvételi kérvényét, és amikor rádöb-
bentünk, hogy messziről is érkeztek
jelentkezők, akkor 3 iskolabuszt volt
kénytelen vásárolni az iskola, ponto-
sabban nem is az iskola, hanem
Ozorák Jolán, ugyanis az iskolának
hivatalosan nem áll módjában autó-
buszokat vásárolni. Jelenleg minden
reggel és délután egész Zselízig
hozza és viszi az iskola a diákokat,
ezen kívül még két másik irányból a
többi autóbusz. A kezdeti nehézsé-
gek miatt a múlt évben Dunaszer-
dahelyről ingáztak a pedagógusok.
Jelenleg 18 pedagógus, 3 buszsofőr,
egy gondnok, egy adminisztrációs
munkaerő és egy karbantartó viszi
haza havonta innen a fizetését” –
nyilatkozta lapunknak Karkó János.

„A búcsi Magán Szakközépiskola
is megjárta a konkurenciaharc poklát.
A múlt évben folyamatosan jelent-
gették fel az iskolát. A Járási Hivatal
szinte hetente tartott itt terepszemlét
a feljelentések vádjainak felderítése
kapcsán. Az iskoláért vívott harcunk-
ban az a tény erősített, hogy a szülők
pontosan az itt bebiztosított színvo-
nalas és minden igényt kielégítő fel-
tételek miatt íratták ide gyerekeiket.
Az iskola egy csomó állami hivatal
követelményeinek bizonyult megfe-
lelőnek. Ebben a történetben az bánt
a legjobban, hogy azok bíráltak és bí-
rálnak a legjobban és legtöbbet, akik
ellentétben velünk, az iskolájukból
tyúkólat csináltak, míg mi a tyúkólból
iskolát! Lényeges különbség!

Nem vagyok jogosult mások felett
pálcát törni, de a „leleplező” írás kap-
csán felmerültek bennem kérdések.
Más magán iskolák miért is lehetnek
a működtető magántulajdonában?
Hogyan is tudtunk mi Búcson iskolát
alapítani, ha nincs egy magánhitelből
megépített, iskolának alkalmas épü-
letünk? Megvalósítható-e saját válla-
lás nélkül iskolaalapítás abból a fejk-
vótából, aminek 80 százalékát bér-
költségekre lehet csak felhasználni, a
maradék 20 százalékból világítani és
fűteni a gyerekekre, valamint beren-
dezett osztályba várni őket reggelen-
ként?

Nagyon sajnálatos, hogy ennek a
bosszúhadjáratos botránynak többek
között egyik támadott szenvedő ala-
nya lett a búcsi Magán Szakközépis-
kola is, amelynek megvalósításán so-
kat dolgoztunk, és a mai napig is
azért dolgozunk, hogy a diákok a leg-
jobb szintű szakoktatásban része-
süljenek. Az iskolát jelenleg 182 ta-
nuló látogatja. A második évfolyamo-
soknak most volt kötelező idegen te-
repen gyakorlatot teljesíteni, és a vál-
lalkozóktól visszakapott jelzések és
dicséretek alapján igenis, hogy van
mire büszkének lennünk, bebizonyí-
tottuk, hogy továbbra is van létjogo-
sultsága az iskolának” - nyilatkozta
Karkó János, vállalkozó, az iskola
egyik megálmodója és tulajdonosa.

Karkó Zoltán a búcsi Magán Szak-
középiskola kihelyezett részlegének
igazgatója elmondta: „Az iskola első
számú elve, hogy egyenlő esélyeket
biztosítunk minden tanuló számára.
Második elvünk a tudásátvitel: olyan
tudást adunk át tanulóinknak, amely
a szakmai és mindennapi életben is
alkalmazható, és ezzel képesek lesz-
nek a saját kreatív potenciáljukat
megvalósítani. Célunk az, hogy ta-
nulóink megszerzett tudásukat és ké-
pességeiket a döntéshozásban és
szakmai életükben sikeresen alkal-
mazzák, mind önmaguk, mind má-
sok, illetve a társadalom javára. Mi
ennek kívánunk megfelelni, s szeret-
nénk letenni az „asztalra” egy olyan
dolgot, amit úgy hívnak, hogy a kor
elvárásainak megfelelő, igényes
szakképzés”. Miriák Ferenc

A szerző felvétele
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Sikeresen lezárult a SJE
Gazdaságtudományi

Karának és a gödöllői
Szent István Egyetem Gaz-
dasági és Társadalomtu-
dományi Karának közös, a
„Helyzetfeltáró kutatás az
atipikus foglalkoztatási for-
mák, a nem piaci jellegű
foglalkoztatás és a határon
átnyúló együttműködés
foglalkoztatottság-növelő
alkalmazására Komárno -
Komárom térségében”
megnevezésű kutatási pro-
jektje, melynek támogatója
a Közösen a jövő Munka-
helyeiért Alapítvány volt.

Az eredményeket a kuta-
tás résztvevői decemberben

mutatták be az Egyetem Kon-
ferenciaközpontjában. A
résztvevőket Bukor József, a
Gazdaságtudományi Kar dé-
kánja köszöntötte, majd Poór
József, a kutatás vezetője is-
mertette a projekt céljait és
főbb eredményeit. A vizsgált
téma elméleti alapjait és ösz-
szefüggésit Szabó Ingrid fog-
lalta össze, majd Antalík Imre
ismertette a primer kutatások
és elemzések eredményeit.
A normál és atipikus foglal-
koztatási és munkavégzési
formák gyakorlati előfordulá-
sát és a róluk kialakult véle-
ményeket a kutatók egyrészt
a vállalatok, másrészt a mun-
kanélküli egyének szempont-
jából vizsgálták, több száz

kérdőív lekérdezésével és fel-
dolgozásával a határ két ol-
dalán. A rendezvényen be-
mutatásra került két tudomá-
nyos-szakmai kiadvány, me-
lyek a kutatási zárójelenté-
seket tartalmazzák. A kutatás
résztvevői köszönetet mond-
tak a Munka- Szociális és
Családi Ügyek Hivatala ko-
máromi részlegének igazga-
tónőjének és dolgozóinak, a
dél-komáromi Munkaügyi
Központ vezetőnőjének a ka-
pott szakmai támogatásért,
és Zahorán Tamás úrnak, a
Komárom-Esztergom megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
titkárának a vállalati kutatá-
sokban nyújtott segítségért.

sje

December 14-én ren-
dezték meg a Cool-

Club CC Polgári Társulás
TAT - Tehetség a tét hete-
dik szériájának a döntőjét.
Tudvalevő, hogy ebben a
sorozatban 5 község te-
hetséges fiataljai mérték
össze tudásukat, mégpe-
dig Ekecsről, Ifjúságfalvá-
ról, Bősről, Keszegfalvá-
ról és Kamocsáról. 

A Gála a TAT berekeiben a
megszokott módon zajlott,
ahol elsőként a két műsor-
vezető, Hornyák Erika és
Czita Nikolas köszöntötte a
közönséget, majd Lehocký
Milan polgármester méltatta
a tehetségkutató verseny lé-
nyegét. Ezután színpadra
léptek a sorozat résztvevői,
akik duettekkel, majd Neo-

ton számokkal szórakozat-
ták a nagyérdeműt. Névsze-
rint Szapu Klára, Skopp Il-
dikó, Mészáros Ádám, Fodor
Dóra, Őszi Fanny, Sárközy
Krisztína, Nagy Viktória és
Kéri Denisza.

Kiss György, a Cool-
ClubCC társulatának elnöke,
ismét álmodott egyet, és az
álmát valóra is váltotta. Az
egyes sorozatokban sze-
replő fiatalokból összeállított
egy táncos csoportot, mely a
gálán debütált. Az ered-
ményhirdetés előtt pedig
megvillantották tehetségüket
a perbetei Margaret Majo-
rette Danceclub táncosai is. 

Végül elérkezett a várva
várt pillanat, amikor is kihir-
dették az egyes kategóriák
nyerteseit. Nos, a stand-up,
„Állj ki, és mondd“ bemondói

verseny győztese az ekecsi
Nagy Viktória lett. Ugyaneb-
ben a kategóriában második
helyzést ért el a bősi Mé-

száros Ádám, a TAT felfede-
zettje Szapu Klára lett, Őszi
Fanny pedig különdíjban ré-
szesült. Az énekesek párba-
ját a bősi Fodor Dóra nyerte,
második lett az Ifjúságfalva
színeiben versenyző Skopp
Ildikó. Ebben a kategóriában
a TAT felfedezettja az ekecsi
Kéri Denisza, míg a legszí-
nesebb előadó Sárközy
Krisztína lett. A gála főszer-
vezője Mgr. Szlama Ange-
lika volt. A gálaműsorban
szerepeltek még Lengyel
Betty, Szeif Éva, Szűcs
Csilla, Fodor Bianka, Bajcsi
Barbara, Mátyus Nikolett,
Fábik Flóra, Beke Dóra, Föl-
des Tímea, Rigó Krisztína és
Moravcsík Veronika. A két-
órás program végén a sze-
replők közösen elénekelták
a TAT himnuszát, majd Kiss

György a következő szavak-
kal zárta a hetedik sorozatot:
„Találkozunk 2014 tavaszán
a nyolcadik sorozat helyszí-
nein, mert a TAT vágTAT to-
vább!“ -pint-

Fotó: CoolClubcc

A mozgásos társasjáték
is lehet ajándék
Atestmozgás jelentősége igencsak megnőtt a mai ro-

hanó világban. A Selye János Egyetem Tanárképző
Karán a hallgatók, Dobay Beáta, a Testnevelés Tanszék
vezetője vezetésével, számos mozgásos társasjátékot
készítenek. Ez történt idén is, azzal a különbséggel,
hogy az elkészült játékokat mindenki a saját környeze-
tében lévő óvoda vagy iskola számára ajándékozza.

A harmadéves hallgatók közül Vajda Katalin jött azzal az
ötlettel, hogy idén felajánlanak játékokat a komáromi gyer-
mekotthon számára. Elkezdődött Katalin és a tanárnő se-
gítségével a szervezkedés, majd tovább bővítették az el-
képzelést azzal, hogy az évfolyam gyűjtést szervezett az ott-
hon számára. A hallgatók nagy része bekapcsolódott a gyűj-
tésbe és december 18-án elvitték a nagy szeretettel össze-
gyűjtött játékokat, ruhákat, könyveket, színezőket, díszeket,
édességeket, gyümölcsöt, melyeknek az otthon lakói na-
gyon örültek. 

Jól eső érzés volt mindenki számára, hogy egy kis szere-
tetet tudtak adni másoknak, akik erre rászorultak. Büszkék
lehetünk, hogy még mindig vannak jó érzésű és segítőkész
fiatalok. d

Még az ünnepek előtt megtartotta az
olvasópróbát készülő új produkci-

ójából a Jókai Színház. Az arany ára
című piaci játék története Bereményi
Géza Eldorádó című filmjéből lehet is-
merős, ezúttal azonban a történelmi da-
ráló kicsit másfelé sodorja a kisembe-
reket.

A darab főszereplője, Monori a Teleki
téri piac mindenki által ismert, nagynevű
kereskedője. Sanyi bácsi, ahogy mindenki
szólítja, a budapesti Józsefvárosban olyan,
mint egy igazi falusi családfő. Mindenkit
ismer, mindenkiről tud mindent, s egyen-
geti a családja sorsát, persze mindezt a sa-
ját szájíze és értékrendje szerint. S közben
Monori egész életében Istennel harcol, azt
hiszi, Istent is megveheti kilóra. Hiszen így

ragadja ki a halál torkából diftériás unoká-
ját is. A háború után, hogy bebiztosítsa
magát, aranyat vásárol. Csakhogy hiba
csúszik a számításba, mert az arany ára
már nem a régi. Az idő múlásával egyre
rosszabbul megy az üzlet, Monori kényte-
len bezárni a boltot, s elrejteni aranyát,
amit az egyetlen értékálló ingóságnak tart
a romlott világban. Egy nap mégis úgy
dönt, hogy visszaveszi kezébe a sorsát:
csinál egy utolsó nagy üzletet…

Az olvasópróbán a művet maga az író,
Bereményi Géza olvasta fel. Monori sze-
repében Tóth Tibort láthatja majd a kö-
zönség, további főbb szereplők: Holocsy
Krisztina, Bandor Éva, Tar Renáta, Fabó
Tibor és Szabó Viktor. Az előadást Bagó
Bertalan rendezi, a premier 2014. február
21-én, 19 órakor lesz. mb

Nagy Viktória a bemondó
győztese

Fodor Dóra nyerte az ének-
versenyt 

A TAT gálája Keszegfalván

Készül „Az arany ára” a Jókai Színházban

Projektzáró rendezvény 
a SJE Gazdaságtudományi Karán

Indokolatlan és alaptalan vádaskodás
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Naszvad

MegyercsNyolcadszor rendezték meg Dunaszerdahelyen, a
Vámbéry Ármin Alapiskolában a Szlovákiai Ma-

gyar Pedagógusok Szövetsége, a Bethlen Gábor
Alap és Dunaszerdahely város védnöksége alatt a
TUDOK (Tudományos Diákkörök Országos Konfe-
renciája) szlovákiai döntőjét.

A Történelem-Helytörténet-Népművészet szekcióban
Hrbácsek Magdolna, Lacza Tihamér és Nagy Attila zsű-
ritagok 11 munkát bíráltak el. Androvics Franciska és
Rancsó Dorottya, 9. osztályos tanulók - Hetényi kálvária
c. munkájukkal az országos 2. helyet szerezték meg, ez-
zel bejutotak a nemzetközi döntőbe, mely Szekszárdon
kerül megrendezésre. Felkészítő pedagógusuk Rancsó
Andrea volt. A lányok a legfiatalabbak voltak - egyedüli
alapiskolaként a Hetényi Alapiskola tanulói neveztek be
a versenyre. A többi résztvevő másod- vagy harmadéves
középiskolás volt. (miriák)

AI felvétele

Ahelyi Csemadok 1096
fős alapszervezete

már hagyományosan de-
cember közepén tartja ér-
tékelő közgyűlését, ame-
lyet Simonics Tibor nyitott
meg. Üdvözölte Haris Jó-
zsef polgármestert és ter-
mészetesen a jelenlévő
Csemadok tagokat és ven-
dégeket.

Ezt követően a szervezet
elnöke, Dobosi Róbert meg-
tartotta beszámolóját az el-
múlt évről. A 2013-as évet
már hagyományosan a
Vince-bállal indították, majd
havonta következtek a ren-
dezvények: Farsangbúcsúz-
tató, Csemadok ifjúsági bál,
Mátyás-napi Néptáncfeszti-
vál, Harmónia-díj 2013, Or-
szágos Táncháztalálkozó és
Kirakodóvásár, Ki mit tud. A
szervezet égisze alatt mű-
ködő citerások, népdaléne-
kesek és néptáncosok fel-
léptek Ácson, Kiskőrösön,
Perbetén és Csémen, majd
részt vettek a Bíborpiros
Szép Rózsa járási elődön-
tőn Lakszakállason. Tíz na-
pon keresztül megrendezték
a Tűzvirág Nemzetközi Kép-
zőművészeti és Zenei Fesz-
tivált. Júniusban megtartot-
ták a Pettyem néptánccso-
port évzáróját és felavatták
az új Csemadok tagokat. A
nyári hónapokban sem tét-
lenkedtek, hiszen részt vet-
tek a Járási Dal- és Táncün-
nepélyen, Kolozsnémán, a
Fertőszéplakon megtartott
népzenei táborban, Ipolyba-

logon a Szent Korona Ünne-
pén és a Kecskeméten meg-
tartott citeratáborban. Au-
gusztusban a néptáncosaik
Nagyigmándon vettek részt
egy néptánctáborban, meg-
ünnepelték a Szent István
napot és az Új Kenyér Ün-
nepét. Szeptember elején
megemlékeztek a Magyar
Dal Napjáról, részt vettek az
Országos népmese konfe-
rencián és a Madaron meg-
tartott Bor- és Gasztrokor-
zón. Novemberben ismét
megrendezték a „Dalolj, tán-

colj velünk” népművészeti
esztrádműsort, s a legutóbb
az adventi gyertyagyújtást.

Ezek után a szervezet el-
nöke és a község polgár-
mestere köszöntötte a jubi-
láns tagokat: a 65 éves Se-
man Annát és Kosztolányi
Ferencet, a 60 éves Horváth
Margitot, Kosztolányi Ilonát,
valamint Hulkó Évát, aki 30
évvel ezelőtt kezdett el járni
Ógyalláról Naszvadra, ez al-
kalomból került az ünnepel-
tek közé. (miriák)

Képarchívum

Aképviselő-testület 26. ülésén terjesztette be a község
polgármestere, Tyukos Ferenc a társadalmi szerve-

zetek jövő évi anyagi támogatását és a nagyobb beru-
házások költségét is.

A polgármester elmondta: a képviselők tanulmányozásra
előre kézbe kapták a község 2014-2016-os évekre szóló
költségvetés-tervezetét. A tervezett költségvetésbe bedol-
gozták a társadalmi szervezetek anyagi támogatásának kér-
vényét, valamint a következő évben megvalósulásra kerülő
nagyobb beruházásokat, mint az artézi kút felújítása, a több-
funkciós épület megépítése, járda kiépítése a katolikus te-
metőben, ingatlanok vásárlása, klíma vásárlása a mozite-
rembe, a közvilágítás felújítása, a komposzttelep és az öko-
udvar megépítése. 

A jelen lévő képviselőknek az előterjesztett költségvetési
javaslathoz nem volt megjegyzésük, ezért egyhangúlag jó-
váhagyták a társadalmi szervezetek jövő évi anyagi támo-
gatását is a következőképpen: a Vöröskereszt megkapja a
kért 450 eurót, az Ifjúsági Klub 1000 euró helyett 500-at
kap, a Naszvad-ímelyi Szabadidőközpont sport szakosz-
tálya 2000 helyett 1660 euró, a Lövészklub (Blacj Archer) 332
euró, a Nyugdíjas Klub 600 helyett 500 euró, a Csemadok
1000 euró, az ímelyi Testnevelési Egyesület 23 000 euró, a
Vadász Szövetség 500 euró, a Kutyakiképző Klub 600 euró,
a Kisállattenyésztők Szervezete 450 euró, a Református
Egyház 1100 euró támogatásban részesül. 

A képviselők megszavazták a 10 alacsony komfortú bér-
lakás bérleti díját is. (miriák)

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

Lepje meg
szeretteit 
a KT Könyv-
és Lapkiadó
kiadványaival!

Könyvajánlatunk

Ismét eredményes évet zárt
a Csemadok alapszervezete

Jóváhagyták a társadalmi 
szervezetek jövő évi támogatását
Ímely

Balról Androvics Franciska és Rancsó Dorottya, akik
második helyet szerezték meg

A hetényiek újabb sikereA hetényiek újabb sikere Veszélyben a ménes

Ajelenleg 200 lel-
ket számláló Bo-

gyaréten 1965-ben
építették a falu kul-
túrházát. 1991-től
kezdődően, mint kul-
túrház és községi hi-
vatal működik.

A közel ötvenéves
épületen egyre gyak-
rabban jelentkeztek
problémák. Elsősorban
a tető gyakori beázása
okozott nagy problé-
mákat, de egyéb hibák is közrejátszottak abban, hogy nagyobb mé-
retű felújítást eszközöljenek, nemcsak a tetőrészen, de belül is. Így
kicserélték a padlózatot, renoválták a villanyvezetékeket, új nyílás-
zárókat helyeztek be. Mindezt önerőből. Meg kell említeni azokat a
magánszemélyeket, akik vállalták a kultúrház gyors felújítását. Ennek
folytán az Anaplast. s.r.o. végezte az ablakok cseréjét, a Gutte s.r.o.
a tetőrész javításában szorgoskodott, Farkas István asztalos a par-
ketták lerakásából vette ki a részét, Benedek Károly csicsói vállalkozó
a villanyhálózatot tette működőképessé. Természetesen a helyi la-
kosság is besegített a munkálatokban. A felújítást követően a helyi
nyugdíjasok tesztelték a megújult kultúrházat, ugyanis itt tartották
meg a hagyományos nyugdíjasnapot.

Kép és szöveg: -pint-

Megújult a bogyaréti
kultúrház

Ahetvenes években merült fel an-
nak a gondolata, hogy a faluban

nagyobb számban lovakat tenyész-
szenek. Ez a sajátos ötlet a megyer-
csi Zsemlye család fejéből pattant ki,
amit mostanság a hagyományokhoz
hűen Zsemlye Tibor visz tovább, mint
őstermelő és magángazda.

Az ígéretesnek tűnő ötletet tettek kö-
vették, ami azt jelentette, hogy 2004-ben
négyhektáros területet bérelt a falu ele-
jén. Mivel Tibor nagyon szereti a lovakat,
így értelemszerűen ezek tartásával, te-
nyésztésével foglalkozik. Jelenleg közel
40 lóval dolgoznak, melyek természete-
sen regisztráltak. Mindegyik lóról hiva-
talos bejegyzést találhat bárki a kista-
polcsányi nyilvántartó központban.
Zsemlye Tibor személyében szakem-
berrel állunk szemben, aki 2005-ben
Vágsellyén képesítést szerzett a lovak
tenyésztésére, de nemcsak tartja, sza-
porítja is ezeket az állatokat. Hossz távú
céljai között szerepel egy panzió meg-
építése, ezenkívül számos rendezvény
szervezése. 

Ez a fiatalember a napokban megke-
reste szerkesztőségünket, mivel véle-
ménye szerint a helyi önkormányzat sze-
retné őt ellehetetleníteni. Levélben fel-
szólították őt, hogy december 31-i ha-
tállyal tegyen lépéseket annak érdeké-
ben, hogy azt a területet, melyet bérelt,
az eredeti állapotába állítsa vissza. Ma-
gyarán: Nem hosszabbítják meg a bér-
leti szerződését.

Így a megszűnés veszélyezteti  a falu
elején található farmot.  Tibor nem érti,
hogy kinek, vagy kiknek áll szándékában
ezt véghezvinni. Elmondta, hogy 2004-
ben hivatalos bérleti szerződést kötött
az önkormányzattal, melyben egy előre
meghatározott összegben bérli a kb.
négy hektáros területet. Magától adódik
a kérdés, hogy 10 év alatt miért nem
próbálta megvásárolni ezt a területet.
Erre Tibor ekképpen válaszolt: „Termé-
szetesen többször is próbáltam, de min-
dig kőfalakba ütköztem. Mindig elutasító
választ kaptam. Vagyis nem sikerült sa-
ját tulajdonommá tenni a farmot. Ez
egyébként számomra is furcsa, ugyanis
a farm körül levő földeknek már vannak
tulajdonosai, így megvételre kerültek.
Valójában a farm körüli földeket, „terüle-
teket” az önkormányzat időközben már
eladogatta. Én gondolom miért, de ezt
most itt nem szeretném kifejteni, részle-
tezni. Ezt inkább az olvasó fantáziájára
bízom. Szóval elég érdekes dolgok van-
nak itt. El kell, hogy mondjam, számomra
a farm létkérdés. Valójában a jövőm függ
ettől, hiszen ez az én munkahelyem.
Többször ajánlották már, hogy fektes-
sek be ebbe a vállalkozásba, akár vala-
milyen pályázat által. Az én esetemben
nyilvánvaló, hogy ilyen nagyobb méretű
ménes fenntartása komoly odafigyelést
igényel. Én megmondom őszintén: nem
szeretném magam kölcsönök, meg ki
tudja milyen pályázatok által kölcsö-
nökbe keverni, főleg így, hogy ez a terü-
let nem is a saját tulajdonom. Talán így

érthető is. Van olyan érzésem, hogy azt
szeretnék elérni, hogy ez az általam
ilyen szinten működő farm megszűnjön.
El tudom képzelni, hogy egyesek már
szemet is vetettek erre a területre, pedig
itt azelőtt, ha hiszi, ha nem, egy elhasz-
nálódott, gazzal benőtt terület volt. Én ül-
tettem fákat, gondoztam, élővé tettem
ezt a területet. Most pedig közel 10 év
után egyesek úgy döntöttek: egy tollvo-
nással megszüntetik. Jól van ez így?“ –
teszi a fel a kérdést Zsemlye Tibor lóte-
nyésztő.

Természetesen megkerestük Molnár
Zoltán polgármestert is, akinek a bérleti
szerződés megszűnésével tettünk fel
kérdéseket. Ő ezt mondta: „Ismerem a
helyzetet, de mielőtt még bárki arra gon-
dolna, hogy itt egyik napról a másikra

való hirtelen döntés született, sietek le-
szögezni: távolról sincs így. Mi többször
megpróbáltunk az illető személlyel kom-
munikálni, leülni, megbeszélni a dolgo-
kat, de sajnos ezek a törekvéseink min-
dig kudarcba fulladtak. Mondanom sem
kell, elsősorban a vállalkozó miatt. Ez a
döntés, amit meghoztunk a képviselők-
kel közösen, nem egyéni döntés, de még
csak nem is a hét képviselő döntése.
Mindenki tudja, ez a lakosság döntése,
jobban mondva kérése volt. S mivel a la-
kosságot a képviselők képviselik, így a
döntés is ennek függvényében született.
Többen attól félnek, hogy a vállalkozó
egyre nagyobb méretekben terjeszke-
dik, és ezáltal a már meglévő rendetlen-
ség is nagyobb lesz. Ami viszont elszo-
morító, hogy az illető a médiához fordult.
Mi nem szeretnénk a médián keresztül
üzengetni, de úgy érzem, ez az ügy még
távolról sem zárult le, s ez nem csak a
falutól bérelt helyet érinti. Több olyan, a
közösségnek nem tetsző dolog is közre-
játszik abban, hogy a lakosság ilyen ké-
réssel fordult a képviselő-testület felé“ –
zárta rövidre Molnár Zoltán, Megyercs
polgármestere. Pint Sándor
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Lakszakállas

Szilas

Keszegfalva

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

Šťastlivý Nový rok!Šťastlivý Nový rok!

Avárosban a Feszty-hét
keretében emlékeztek

meg arról, hogy hét évvel
ezelőtt a város magyar
tannyelvű alapiskolája hi-
vatalosan is felvette
Feszty Árpád nevét.

A Magyar Tannyelvű Alap-
iskola és Óvoda igazgató-
sága ebből az alkalomból
egész héten át tartó rendez-
vénysorozatot szervezett. A
Feszty-hét záróünnepségén
megjelent a dél-komáromi
Feszty Árpád Általános Is-

kola küldöttsége, Kiss Mária
igazgató vezetésével,
Csízyné Feszty Zsuzsanna
a Feszty család képviseleté-
ben, Zemkó Margit polgár-
mester, Lovász Károly alpol-
gármester, valamint az iskola
nyugalmazott pedagógusai
és a városban működő okta-
tási intézmények vezetői.

A rövid kultúrműsor után,
melyben fellépett Pastorek
Cynthia Éva, Bartalos An-
gelika és Fejes Vivien, a
megjelenteket Lacza Nóra
igazgatóhelyettes köszön-
tötte. Majd az iskola igaz-
gatója, Dibusz János is
szólt az ünneplő közönség-
hez.

Az ünnepi beszédet a díj-
átadás követte. A 2012-es
esztendőben a Feszty-díjat
az alsó tagozatosok kate-
góriában Molnár Ferenc
kapta, aki kiváló tanulmányi
eredményeket ért el, s
emellett minden évben

részt vesz a Tompa Mihály
vers- és prózamondó ver-
senyen és a Pytagoras ma-
tematika verseny eredmé-
nyes résztvevője. A művé-
szetek kategóriában idén a
Feszty-díjat Pastorek
Cynthia Évának ítélték oda,
aki ebben az évben is szá-
mos népdalversenyen ért el

sikereket és tagja a Bellő
Konkoly Thege néptánccso-
portnak. Társadalomtudo-
mányok kategóriában Bar-
talos Angelika lett a díjazott,
aki kiemelkedő eredménye-
ket ért el különböző szava-
lóversenyeken, valamint
műveltségi vetélkedőkön.
Tagja a Bellő Konkoly
Thege néptánccsoportnak.
A természettudományok ka-
tegóriában kapott Feszty-dí-
jat Petrás Mária, aki a ma-
tematikai, földrajzi és fizikai
olimpiákon szerepel ered-
ményesen. A Feszty-fődíjat
Fejes Vivien 9. osztályos ta-
nulónak ítélték oda, aki te-
hetséges, jó magaviseletű
tanuló, a matematikai ver-
senyek eredményes részt-
vevője, emellett kitűnően
szaval, énekel, és aktív
tagja a Kincskeresőknek.
Legkiemelkedőbb eredmé-
nyeit a Szép Szó szlovák
nyelvű vers- és próza-
mondó versenyeken érte el.
A díjat a Basternák László
Polgári Társulás elnöke,
Ondrusek Péter adta át.

Az Év pedagógusa Bagin
Tünde lett, aki tanítványait
számos magyar nyelvi, iro-
dalmi, szavaló- és próza-
mondó versenyre készítette
fel. Az iskolai újság főszer-
kesztője és az iskola diák-
önkormányzatának men-
tora.

Kép és szöveg: miriák

Kiosztották a Feszty-díjakat

Ógyalla

Az idei Feszty-díjasok

Tájainkon szokatlan jellegű könyvbemutatóra és egy
hadtörténeti kiállításra került sor a szilasi kultúrház-

ban. A rendezvényre ellátogatott kíváncsiskodókat a
könyv szerzője, Nagy. H. Tamás köszöntötte, majd ez-
után Borsó Ákos mélyedt el a második világháború tör-
ténéseibe.

A folytatásban a szerző beszélt a könyvéről. Elmondta,
hogy 2013 tavaszán kezdett el komolyabban foglalkozni a két
falu, Szilas és Lakszakállas történelmével. Az ismert tények
és adatok mennyisége ellenére megdöbbenten tapasztalta,
hogy sok esetben hiányos információk vannak az itt történt
eseményekről. Ennek hatására kezdett el komolyabban fog-
lalkozni konkrétan a második világháború időszakával. A
„Megéltük a második nagy háborút“ című könyvével, az itt élő
emberek életén át, az ő történeteiken keresztül, kiegészítve
levéltári dokumentumokkal, mutatja be az említett községek
mindennapjait az első világháború végétől egészen a má-
sodik világháború utáni lakosságcseréig.

A bemutató után élénk vita alakult ki a szerző és néhány
felszólaló között. A könyvbemutató és az azzal összekötött
hadtörténeti kiállítás igazi korabeli hangulatot idézett, amely
által a közönség betekintést nyerhetett a második világhá-
ború történéseibe. Kép és szöveg: -pint-

Afennállásának 60. évfordulóját nemrég
ünneplő Karvai Szakközépiskolában a

Nyílt Napok keretében ismét megrendez-
ték a virágkötészeti versenyt az alapisko-
lák 5.-9. évfolyamának tanulói részére.

A megmérettetés, a kreatív és lázas
munka 9 órakor kezdődött az üvegházi fo-
lyosón és az előírt egy óra negyvenöt perc
alatt kellett elkészíteni a két versenyalkotást.
Öröm volt látni az ügyes és szorgos keze-
ket, amint a fenyőágból, a tobozból, a makk-
ból, a gubacsból, a borostyánból, a kőró-
zsából, szárított citrom- és narancsszele-
tekből, piros bogyókból meg a színes gyer-
tyákból miként alkották meg a szemet, szí-
vet gyönyörködtető kreációkat.

A versenyben 12 alapiskola 31 tanulója
vett részt. A szakmai zsűri – Varga Ingrid,
Baán Szabó Ilona és a taksonyi virágkötő
Pék János – az I. kategóriában (karácsonyi
gyertyatartó) Fűri Friderikát (Gúta, II. Rá-
kóczi Ferenc AI) hirdette ki győztesnek, má-
sodik lett Szegi Viktória (Marcelháza) és
harmadik Gál Réka Ágota (Hetény). A II.
kategória (karácsonyi ajtókopogtató) idei
győztese Jakab Kitti (Perbetei AI) lett, má-
sodik Horváth Tünde (Galánta, Kodály Zol-
tán AI), míg a harmadik helyen Lipták Ákos
(Komárom, Mariánum) végzett.

Az összetett verseny győztese a duna-
mocsi Banai Tóth Kincső, második a gútai
Fűri Friderika, harmadik a marcelházi Cucor
Enikő. Az iskola igazgatója, Varga Péter ál-
tal felájánlott különdíjat Vincze Veronika
(Muzslai AI) kapta. A Szülői Szövetség dí-
ját a komáromi Eötvös utcai AI, míg a
Schola et juventa alapítvány különdíját a
párkányi Ady Endre AI tanulói kapták. Kü-
löndíjban részesítették még a Martosi Re-

formátus Egyházi Alapiskola alsó tagozatos
tanulóit: Szénási Katát, Lipták Sára Veroni-
kát és György Rebekát. Miriák Ferenc

A szerző felvételei

Könyvbemutató és
hadtörténeti kiállítás

Alapiskolások 
virágkötészeti versenye
Karva

A Karácsonyi gyertyatartó 
kategória dobogósai

Az összetett verseny győztesei

Karácsonyi ajtókopogtató 
első három helyezettje

December 13-án, pénteken a keszegfalvai alapiskolá-
sok alig várták, hogy vége legyen a tanításnak, és

kezdetét vegye a lucázás. Az egész délutáni programot
ügyesen kézben tartotta Méhes Kata.

A kultúrházba érve az érdeklődő szempárok kíváncsian
hallgathatták a Luca-napi népszokásokat, a különféle szim-
bólumokat, megtekinthették a csodálatosan megterített asz-
talokat, Luca-napi játékokat játszottak, tánclépéseket tanul-
tak. A nap fénypontja a közös mézeskalács gyúrása, for-
mázása, sütése és díszítése volt. Érezhetően a kultúrházban
terjengő mézeskalács-illat a gyermekzsivajjal mesterien ösz-
szefonódott. A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
2013 a kisiskolások éve c. pályázatból valósították meg.

-pint-

Aközség önkormányzata karácsony előtt néhány nap-
pal megvendégelte idős polgárait.

Jobbágy József polgármester köszöntőjében kifejtette,
hogy az egyetemes emberi kultúrában kevés olyan ünnep
van, ami a fagyos emberi lelkeket felolvasztja. A szeretet és
az abból fakadó melegség egyik embertől a másik irányába
hat és ez az ember számára egyre fontosabb őserő motiválta
a képviselő-testületet a rendezvény megszervezésére.

A szeretetvendégség kultúrműsorral, közös ebéddel és
szórakozással ért véget. (miriák), KH felvétele

ASamaritan’s Purse nevű szervezet 20 éve kezdte el
ajándékakciós szolgálatát, amely azóta világmoz-

galommá nőtte ki magát, s ma már több mint 100 or-
szágban működik, főként és elsősorban karácsonyi
ajándékcsomagok készítését és küldését szervezi.

A karácsonyi cipősdoboz-akció hazánkban is jól működik.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy idén 28 ezer cipősdoboz ke-
rült szétosztásra, elsősorban a Református Egyház jóvoltá-
ból. A perbetei egyházközség tiszteletes házaspárja Erdélyi
Zoltán és Adél is sikeresen pályázott a „cipősdoboz” cso-
magokra a Samaritan´s Purse szervezettől, így szentestén
a gyerekek nagy örömmel vették át a csomagot és boldogan
vitték haza. (miriák), Kecskés Imre felvétele

Luca-napi móka

Cipősdobozba zárt szeretet 

Szentpéter

Szentpéter

Idős polgárok megvendégelése

Ahelyi önkormányzat minden évben megrendezi a
hagyományokon alapuló karácsonyi ünnepségét.

Szeretetvendégség és szórakozás

Az idei több okból is rendhagyó volt. A szervezők nagy örö-
mére a rendezvényen részt vett a kárpátaljai ráti Szent Mi-
hály Gyermekotthon lakóinak egy csoportja, akik egy nem
mindennapi koncerttel kedveskedtek a helyieknek. A hazai
kulturális élet szereplői ismét egy koprodukciót alkottak,
ugyanis a Karácsony Meseországban című zenés-táncos já-
tékot több község amatőr szereplői mutatták be. Így a prog-
ram során felléptek a helyi színjátszók egy csoportja, az óvo-
dások, az alapiskolások zumbaköre, a gelléri Amazons tánc-
csoport, a VaLAKik, a Katicák és a Csinibabák tánccsopor-
tok, a helyi Jácint éneklőcsoport és számos szólista. 

A közel 80 szereplő 6 községből érkezett, akik két hóna-
pon keresztül készültek erre az előadásra. -pint-

A községi hivatal parkoló-
jában az érdeklődők megte-
kinthették Farkas Gyuláné
G. Szegény Ildikó gyönyörű
rajzait és gyümölcs-zöldség
faragásait, valamint Bogár
Sándor finomabbnál fino-

mabb zöldségekből és chilli
paprikából összeállított kós-
tolóját a magyarországi Te-
tétlenből. Az eskettető te-
remben is nagy volt a sür-
gés-forgás, itt rendezték
meg az I. karácsonyi kézmű-

ves foglakozást gyerekek és
felnőttek részére, ebben a
gútai Schola Privata Gutai-
ensis diákjai és a lakszakál-
lasi Domonkos Zsuzsa csa-
pata jeleskedett. Sebő Jó-
zsef játszóháza szintén kel-
lemes színfoltja volt az ese-
ménynek, csakúgy mint
Michna František fafaragá-
sai. A szórakozás zenei ré-
szét az Ifjú Pántlika és a
Pósfa zenekar biztosította. 

Igazi falusi hangulat ural-
kodott ezen a napon Ke-
szegfalván. Mindenképpen
dicséret illeti a szervezőket,
és mindazokat, akik részt
vettek ebben a nagyszabású
decemberi akcióban. A talál-
kozó sikerét mutatja, hogy a
környékbeli falvakból is jöt-
tek látogatók, hogy részesei
legyenek ennek a keszegfal-
vai eseménynek.

Kép és szöveg:
-pint-

Keszegfalva

Korán reggel a régi időket felidéző disznóvágással in-
dították a keszegfalvaiak a harmadízben megtartott

közösségformáló téli eseményüket, az Aranykaput. A
csípős reggeli hideg sem tántorította el a kíváncsisko-
dókat. Egyre többen jöttek el, hogy szemtanúi legyenek
a decemberi disznótornak. A nézelődők között gyere-
keket és felnőtteket egyaránt lehetett találni.

Disznótor az Aranykapun



• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.

• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Pôžičky pre živnostníkov
a firmy pre opatrovateľky v
Rakúsku a Nemecku. Pre
zamestnancov a dôchod-
cov. Tel.: 0948 997 166.
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Első fotóm

Marko Tóth
(4200/53)
Komárom 

Csontos Mathias
Vágsellye
(3050/48)

Šajbenová Amira
Komárom
(2900/47)
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ÚJSZÜLöTTEK:
Turček Leonard (Szentpéter); Fišter Attila (Komárom); Szűcsová
Amina Gabriela (Gúta); Nagy Péter László (Komárom); Fabuľová
Amélia (Ógyalla); Čóka Gejza Dezider (Párkány); Gáborová Mar-
garéta (Komárom); Ferenczi Viktória (Komárom); Trencsik Rebeka
(Bátorkeszi); Ilcsik Levente (Gúta); Varga Norbert (Csallóközara-
nyos); Pavlovicsová Jessica (Komárom)

ELHUNyTAK:
Vajas František (83) Komárom; Drgáčová Mária (59) Őrsújfalu;
Téglás Julianna (83) Marcelháza; Szalai Ferenc (72) Karva; Ku-
rina Etel (52) Komárom; Mihalovics Imre (64) Perbete; Holeczová
Mária (70) Szentpéter; Danis Katalin (80) Zsitvatő

„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
Megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél s Veled együtt eltűnt a remény,
De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is,
Te pedig velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
január 5-én, halálának 6. évfordulóján szerettünkre

id. Major Istvánra Gyulamajoron.
Emlékét örökké őrző családja.

Kölcsönök
bármire és
gyorsan!

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Presszókba, irodákba, munkahelyekre ingyenesen
helyezzük ki korszerű asztali kávéfőzőgépeinket,
amelyek a szemes kávét automatikusan darálják,
adagolják és főzik. Csak egy gomb nyomás: azon-
nal friss krémkávét ihat és épp annyit, amennyit
szeretne. Gépeinkkel cappuccino és forró csoki is készíthető. Teljes szer-
vizt biztosítunk, ingyenes javítással és karbantartással. Használja bát-
ran az új lehetőséget! Egyszerűbb, kor szerűbb, biztonságosabb és persze
sokkal jobb minőségű, mint a hagyományos kézi töltögetéses módszer.

A Delta szerkesztői is ezt fogyasztják

Coffe uP slovakia s.r.o., 

0915 744 019, 0911 740 019, 

e-mail: coffeup@stonline.sk

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

Všetko pre Vaše dieťa
Kojenecký 

tovar,
postielky, 
ohrádky, 

autosedačky,
kočíky.

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

e-mail: babyshopkn@gmail.com,

www.babywebshop.sk

Ručná autoumyváreň
Kézi autómosó

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! 
BUÉK

DELTA

„Minden nap kezdődik valami,
Valami nagyszerű, valami gyönyörű.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékeztünk halálának 

10. évfordulóján, karácsony 
második ünnepén 

Szobi Kálmánra.
Akik szerették és tisztelték, szenteljenek emlékének 

egy néma pillanatot.
Felesége Eszter, lánya Emese, unokái Emese és Zsolt.

Ezen a szép ünnepen kívá-
nunk jó egészséget, a csalá-
doddal együtt még sok-sok
boldog évet! Köszönik a segít-

séged, lányaid és vejeid: Viktória, Bence,
Gyöngyvér, Csenge és Kincső puszilják a
kezeid. Szüleid, testvéreid, nászaid és
nászasszonyod és mindenki, ki szeret
Téged kíván: Boldog születésnapot.

December 23-án ünnepelte 
11. születésnapját 

Habardik Enikő Komáromban.

Szülinapod alkalmából sok boldogságot
kívánunk: anyu, Peti,

mama, Peti papa, 
keresztszüleid 

és unokatestvéreid, 
Öcsi, Bianka, Imre.

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

„Megint egy évvel öregebb lettél,
Mosásban egy kicsit összementél,
De ne izgulj, jön még télre tavasz,
Ennyi éves is csak egy évig maradsz.”

December 30-án ünnepli 60. születésnapját 
Garai Mihály Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából 
sok boldogságot, jó egészséget 
kíván: felesége Vali, fiai Misi, Gabi, 
menyei Ivi, Niki, unokái: Misike, 
Gergő, Márk és az egész rokonság.

December 31-én ünnepli 4. születésnapját 

Pálfi Dominik 
Csicsón.

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Fájó szívvel emlékeztünk halálának 
5. évfordulóján 

Gogola Jánosra Ógyallán.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel.
Élettársa Erzsébet és családja.

Poďakovanie
Toutu cestou vyslovujeme poďakovanie 

MUDr. Janke Jobbágyovej, kolektívu ADOS-Pomocná ruka
a pánovi kaplanovi Petrovi Palušákovi za mimoriadne 

obetavú starostlivosť o nášho drahého zosnulého

Štefana Mihalíka st. 
počas najťažších chvíľ jeho života. 

Smútiaca rodina.

December 28-án ünnepelte 60. születésnapját 

özv. Takács Margit 
Madaron.

December 15-én ünnepelte 65. születésnapját 

Vida Zoltán Szentpéteren.
Szívből köszöntik: felesége
Magdi, fiai Zoltán és Róbert,
menyei Marcela és Anita, uno-
kái Filip, Patrik és Szófia, akik
sokszor puszilják a papát.

E szép ünnep
 

alkalmából szívből

gratulálnak:
 

szülei, nagys
zülei,

dédi mama 

és a család.

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

„Hat éve, hogy megérkeztél hozzánk, drága kis angyal,
Szemed csintalan ragyogása vetekszik a Nappal,
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,
S köszönjük a Jóistennek, hogy karácsony napján hozzánk küldött Téged.“

December 24-én ünnepelte 
6. születésnapját  

Balogh Vivien
Gelléren.

E szép ünnep alkalmából 
köszönti anya, apa, 
testvére Adrián és 
az egész rokonság.

Bujnová Hana
Csallóközaranyoson.

E szép ünnep alkalmából 
köszönti őt:

anya, apa és az egész család.

Január 3-án ünnepli 
3. születésnapját drága kicsi 

lányunk 

• Ajándékozzon régi emlé-
keket! Régi videókazetta
DVD-re mentése (családi
videó, szalagavató, es-
küvő stb.) 8 euróért. Bő-
vebb infó: 0908 585 544
vagy videomento@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.
• Eladó hűtő, fagyasztóval
110 €, 2,5 éves, hűtő 120 €,
subwoofer erősítővel 80 €,
fekete mounteinbike 50 €.
Tel.: 0917 567 773.

• Hízók eladók Nemesócsán
140-150 kg, ár: 1,70 €/kg.
Tel.: 0907 209 821.
• Szántőföldet 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 vállalunk.
Csempézés, padlógáz, szi-
getelés és egyéb javítások.
Tel.: 0905 528 358. fi.mu-
rar@gmail.com.
• Utánfutó eladó, érvényes
STK-val. Tel.: 0902 253 553.

• Eladó keverőgép. Tel.:
0902 253 553.
• Nem banki hitelek, egze-
kúció és más tartozások
rendezésére. Tel.: 0907 235
125. 
• Eladók leválasztott manga-
lica malacok, 50 €/db. Tel.:
0918 872 275.

• Kiadó 2-szobás lakás 3 te-
rasszal, KN-ben a Kis Ér so-
ron, ár 290 € rezsivel. Tel.:
0915 880 861.
• Ki venne részt MBA online
tanfolyamon? Tel.: 0908 124
152, KN. 
• Predám sústruh SV18RA.,
Tel.: 0903 315 591.

• 2014 asztali falinaptárak,
diárok Gútán az Alfa Market-
ben. Tel.: 035/7771 860.
• Eladó nagyméretű 2-szo-
bás lakás, erkéllyel a Cseh
utcában. Tel.: 0905 230 373.
• Eladó 10 áras építkezési
telek a belvárosban. Tel.:
0905 230 373.

• Kiadó garzon a VII-es lakó-
telepen. Tel.: 0908 471 841
vagy 7713095 (csak az esti
órákban).

V e n n é k
Zetor trak-
tort, TZ-
14TK kis-
t r a k t o r t
üzemképtelen állapotban
is lehet. Bármilyen típusú
traktor érdekel, iratok-
rendszám nélkül is. Tel.:
0905 624 310.

Ne várjon, 
kölcsönözzön

most! 
Tel.: 0918 727 431.

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

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

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.

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.

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

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyug-
díjasoknak, vállalkozók-
nak. Tel.: 0903 429 427.
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Három csapatunk kapott meghívást a Győri Birkózó Klub által megrendezett nemzetközi gyermek és diák szabadfogású Mikulás Kupára, amely-
nek most Győrszentiván adott otthont. A Komáromi Spartacus BK, a Madari BK és a Marcelházi BK. A nagyszabású birkózó gálán jól tel-

jesítettek régiónk tehetséges birkózói, akiknek három arany-, öt ezüst- és nyolc bronzérem jutott a több negyedik és ötödik helyezés mellett.

Egyéni eredmények:

Gyermekek (2006-2008)
22 kg: 3. Igrényi Viktória (Marcelháza)
24 kg: 2. Szabó Benjámin (Madar)
26 kg: 2. Gergő Csongor (Spartacus) 
28 kg: 2. Remes Krisztián (Madar)

3. Gábor Balázs (Madar)
3. Csoma Koppány (Spartacus)

32 kg: 3. Hvězda Milan (Spartacus)
Gyermekek (2004-2005)   
37 kg: 3. Balogh Attila (Marcelháza)
42 kg: 1. Domin Barnabás (Marcelháza)

2. Domonkos Máté (Madar)
3. Novosádek Máté (Marcelháza)

Diákok (2003-2004)
46 kg: 3. Sebők Arnold (Spartacus)  
50 kg: 2. Hegedűs Viktor (Marcelháza)
54 kg: 1. Kovács Nikolas (Madar)
Diákok (2000-2001)
50 kg: 3. Hulman Nikolas (Spartacus)
60 kg. 1. Szluka István (Madar)  

ACsallóközaranyosi Kóczán Mór Sportköz-
pont adott otthont az idei Téli Kupának,

amelyet hagyományosan a Területi Labdarúgó
Szövetség rendezett meg. A versenykiírás sze-
rint a Területi Bajnokság őszi idényének első
hat csapata, valamint a Területi Bajnokság
második osztályának első két csapata vett
részt. A végső győzelmet a komáromi FK Ac-
tiv csapata szerezte meg, amely a remek szín-
vonalú döntőben 3:0 arányú győzelmet aratott
Bátorkeszi felett.

Két zavaró körülmény is felmerült a torna kap-
csán. Az egyik szervezési probléma, amely akár
bírálat is lehet a TLSZ felé. A klubok nehezmé-
nyezték, hogy az egész napos rendezvényre a
szervezők nem biztosítottak étkezési lehetőséget
a csapatok számára, miközben voltak olyanok,
akik a korai kezdésre való tekintettel már 6.30 óra-
kor útnak indultak. A másik talán ennél is nagyobb
visszhangot váltott ki, mivel Bogya/Gellér csapata
az utolsó csoportmérkőzése után tiltakozása jeléül
elhagyta a torna helyszínét, ami kétségkívül sport-
szerűtlen tettnek minősül. Így a helyosztón a patiak
játék nélkül szerezték meg a hetedik helyet. A szö-
vetség hivatalos tornájáról lévén szó, minden bi-
zonnyal a vétkes klub „elnyeri méltó büntetését”. 

A torna eredményei:
„A” csoport:
Hetény – Bogya/Gellér 4:0, g.: Lévai és Csinta-

lan I. 2-2 
Perbete – Izsa 1:1, g.: Lakatos – Pavlík 
Hetény – Izsa 2:2, g.: Csintalan I. 2 
Perbete – Bogya/Gellér 3:1, g.: Lakatos, Tor-

nóczy N., Pirik 
Hetény – Perbete 2:2, g.: Marikovec 2 – Laka-

tos 2
Izsa – Bogya/Gellér 4:0, g.: Konc, Hegedűs,

Smolka, Procházka 
A csoport végeredménye: 

1. Hetény 3 1 2 0 8:4 5
2. Izsa 3 1 2 0 7:3 5
3. Perbete 3 1 2 0 5:4 5
4. Bogya/Gellér 3 0 0 0 1:11 0

(A csoportban az egymás elleni mérkőzések

mini-táblázata döntött a továbbjutókról)
„B” csoport:
Keszegfalva – Pat 2:1, g: Szénási, Budai – Mel-

ler 
Bátorkeszi – FK Activ 1:1, g.: Sipos – Lipták 
Keszegfalva – FK Activ 0:9, g.: Keller, Sedlák és

Horák 2-2, Kiss, Hronec, Janík 
Bátorkeszi – Pat 2:2, g.: Barton, Kecskés T. –

Paulík, Csizmazia
Keszegfalva – Bátorkeszi 0:1, g.: Tóth
FK Activ – Pat 4:2, g.: Keller 2, Kiss, Töltési –

Marcinko, Csizmazia 
A csoport végeredménye: 

1. FK Activ 3 2 1 0 14:3 7
2. Bátorkeszi 3 1 2 0 4:3 5
3. Keszegfalva 3 1 0 2 2:11 3 
4. Pat 3 0 1 2 5:7 1

A 7.-8. helyért: 
Bogya/Gellér – Pat 0:3 – játék nélkül  
Az 5.-6. helyért:

Perbete – Keszegfalva 2:4, g.: Lakatos, Pirik –
Budai, Árvai, Szénási, Oláh 

Elődöntők:
Hetény – Bátorkeszi 1:1, g.: Andruskó – Tóth

(büntetőkkel 2:3)
Izsa – FK Activ 1:1, g.: Smolka – Lipták (bünte-

tőkkel 0:3)
A 3.-4. helyért: 
Hetény – Izsa 4:1, g.: Csintalan I. 2, Andruskó,

Szalai – Paulík 
Döntő: 
FK Activ – Bátorkeszi 3:0, g.: Hronec 2, Lipták 
A torna végeredménye: 1. FK Activ 2. Bátor-

keszi 3. Hetény 4. Izsa 5. Keszegfalva 6. Perbete
7. Pat 8. Bogya/Gellér  

A torna legjobb kapusa: Lukáš Jurčina (FK Activ)
A torna gólkirálya: Csintalan istván (Hetény)
A torna legjobb játékosa: Slavomír Konc (Izsa)

Fotó: Böröczky József

Az FK Activ nyerte a TLSZ Téli Kupáját

Birkózás

Régiónk versenyzői a Győri Mikulás Kupán

A tornagyőztes FK Activ Komárom csapata  

Az elnöki beszámoló előtt
a TLSZ elnöke tíz egykori és
mai klubvezetőt tüntetett ki,
akik életjubileumuk alkalmá-
ból vehették át a szövetség
kitüntetését. Ők: Jozef Ba-
dala (Szentpéter), Garai Jó-
zsef (Nemesócsa), Ravasz
Ödön (Nemesócsa), Piciny
János (Madar), Erik Tošner
(Búcs), Nagy Lajos (Bogya-
rét), Csepi Nándor (Ekel),
Mikes László (Dunamocs),
Fülöp Kornél (Perbete) és
Baráth György (KFC Komá-
rom).

Nagy Ferenc, a szövetség
elnöke, mintegy húszperces
beszámolójában többek közt
elmondta, hogy elnöklésé-
nek négy éve alatt nőtt a
TLSZ tekintélye úgy a
SZLSZ, mint a NYSZLSZ
előtt, ami abban is megnyil-
vánult, hogy mindkét szövet-

ségben régiónk képviselve
van olyan személyekkel, akik
sokat tettek a régió népsze-
rűsítéséért. Ezt beszédében
igazolta a NYSZLSZ elnöke,
Ladislav Gádoši is, aki a ré-
gió, ezelőtt soha nem látott
jó megítéléséről beszélt. Az
ellenőrző bizottság elnöke,
Ján Žiška beszámolójában
lényegesen pozitív változás-
ról beszélt, ami a szövetség
pénzügyi gazdálkodását il-
leti. Az elmúlt négy évben
rendszeres ellenőrzéseket
végzett a szövetségen, és
egyetlen esetben sem talált
kivetni valót a gazdálkodás-
ban és könyvelésben.

Mivel a vitában egyetlen
küldött sem kért szót, a kül-
döttek rátértek a TLSZ elnö-
kének, illetve az alapsza-
bályzatban lefektetett bizott-
ságok elnökeinek megvá-

lasztására. A titkos szavazá-
son ismét Nagy Ferenc mér-
nök győzött, aki 27:6 arány-
ban győzte le kihívóját, Kri-
žan Attilát. A kihívó elsőként
gratulált a megválasztott el-
nöknek, ami kellemes szín-
foltja volt az egyébként is jó
hangulatú konferenciának.
Ugyancsak titkos szavazás-
sal választották meg a vég-
rehajtó bizottságot és az el-
lenőrző bizottság elnökét,
valamint a választóbizott-
ságba választottak új tagot
Kovačic Tibor helyett, aki a
fegyelmi bizottság elnöki
tisztjére pályázott, de a fel-
lebbviteli bizottság is új el-
nököt kapott. A konferencia
egyben jóváhagyta Nagy Fe-

renc tagságát a Nyugat-szlo-
vákiai Labdarúgó Szövetség
Végrehajtó Bizottságában.
Végül pedig megválasztot-
ták azokat a küldötteket ré-
giónkból, akik részt vesznek
a NYSZLSZ konferenciáján.
Az alapszabályzat értelmé-
ben a többi szakbizottság el-
nökét a Végrehajtó Bizottság
választja meg első, januári
ülésén. 

A következő négy évre
tehát így fest a TLSZ ve-
zérkara:

Elnök: Nagy Ferenc mér-
nök

Végrehajtó Bizottság:
Štefan Pupák (Ógyalla),
Csepi Nándor (Ekel), Kele

Géza (Dunamocs), Bukovič
Péter (Nemesócsa), Valach
Emil (Komárom), Volf Tamás
(Ógyalla), Novák Roland
(Keszegfalva) és Hornyák
Zoltán (Pat).

A fegyelmi bizottság el-
nöke: Kovačic Tibor

Az ellenőrző bizottság
elnöke: Ján Žiška 

A fellebbviteli bizottság
elnöke: Milan Tureček

Választóbizottság: Bílek
Ján (elnök), Cseh Miklós és
Ravasz Ödön (tagok)

Küldöttek a NySZLSZ
konferenciájára: Bílek Ján,
Csepi Nándor, Kele Géza,
Kovačic Tibor, Pupák Štefan,
Novák Roland – Tartalék:
Emil Valach

Kétségtelen, hogy túlzott maga-
biztossággal lépett pályára az

MBK Rieker Com-therm férfi csa-
pata a nagy rivális otthonában. Eb-
ben talán közrejátszott a hazaiak
helyezése is a tabellán, ami azért is
megtévesztő lehet, mivel a lévaiak
lényegesen erősítettek, hiszen
semmiképpen nem szeretnének
számukra szokatlan helyről neki-
vágni a rájátszásnak. És ez szerint
zajlott a mérkőzés első negyede,
sőt, a második első része is. 

A hazaiak keményen meneteltek
céljuk felé, és a dolog már-már kez-
dett kínossá válni a vendég piros-fe-
hérek számára. A második negyed fe-
lénél Rón edző időt kért, és nem ép-
pen barátságos hangon hívta fel játé-
kosainak figyelmét a nagyobb felelős-
ségre védekezésnél és támadásoknál
egyaránt. A fegyelmezés hatásosnak
tűnt, mert onnan kezdve ugyan lassú,
de mégis változás kezdett beállni a
komáromiak játékában. Kezdték le-
dolgozni félelmetesnek látszó hátrá-
nyukat, de félidei pihenőre még min-
dig tizenegy pontos hátránnyal vonul-
tak az öltözőbe (49:38). Ott még to-
vábbi fejmosás várta őket első félidei

teljesítményükért, ami végleg rendet
teremtett a fejekben, és…

A második félidőben már a meg-
szokott komáromi teljesítményt látták
a nézők, persze, a komáromi szurko-
lók legnagyobb örömére. Az utolsó
negyed előtt már csak öt pontos volt a
hazaiak előnye, de érződött, hogy a
komáromiak által diktált iramot a ha-
zaiak egyre kevésbé bírják tartani. És
valóban. A mérleg nyelve teljesen át-
billent a komáromi oldalra, és bár a
hazaiak próbálkoztak még változtatni
az eredményen, nem jártak sikerrel. A
vendégek fölénye egyre jobban ki-
domborodott, ami egyben a győzel-
met is jelentette számukra. Igaz, szo-
ros, de teljesen megérdemelt győzel-
met.

Léva – MBK Rieker Com-therm
86:90 (29:16, 20:22, 17:23, 20:29)

Pontszerzők: Klár 28, Lockhart 18
– McElrath-Hall 21, Myles 16, Kova-
čevič és Joyner 15-15, Szabó 8, Bilič
7, Kozlík 4, Marchyn 3, Stojanov 1.    

(Az MBK Rieker Com-therm –
Besztercebánya mérkőzést lapzártánk
után játszották)

Továbbra is Nagy Ferenc a TLSZ elnöke

„Izzadságszagú” győzelem Léván
Kosárlabda

Akeszegfalvai Művelődési Központban tartotta meg
tisztújító konferenciáját a Komáromi Területi Lab-

darúgó Szövetség. A meghívott 35 klub közül 33 küldte
el képviselőjét, ami nagyon jó részvételi arány főleg ak-
kor, ha olyan személyi kérdésekben kellett döntenie,
ami négy évre meghatározza a szövetség működését. A
vendégek között ott volt Ladislav Gádoši, a Nyugat-
szlovákiai Labdarúgó Szövetség elnöke, Ján Letko, a
Szlovák Labdarúgó Szövetség képviselője, a szövetsé-
gek elektronikus kapcsolatrendszerének kidolgozója és
Alexander Schmidt, a NySZLSZ végrehajtó bizottságá-
nak a tagja. A konferencia vendége volt Štefan Korma-
nis, a Nyitrai TLSZ elnöke.



Dom Perignon francia szerzetes az 1600-
as évek végén állított elő először, teljesen
véletlenül, borból pezsgőt. A habzó ital lét-
rejöttéhez szükséges erjesztést ezután egé-
szen a 19. század közepéig egyedileg, üve-
genként végezték, ami azt jelentette, hogy
egy üveg pezsgő elkészítése 2-3 évet is
igénybe vett. Ráadásul a palackok egy je-
lentős része felrobbant az előállítás során.
Nem véletlen tehát, hogy a pezsgő ebben
az időszakban csak a legtehetősebb ne-
mesi családok mulatságain kerülhetett elő.
Aztán az 1850-es évek óta ismert lett a
tankpezsgő-készítés, vagyis az az eljárás,
amellyel hatalmas tartályokban egyszerre
hét-nyolcezer palacknyi pezsgő is előállít-
ható egyszerre, ez pedig az ital árának je-
lentős csökkenéséhez vezetett, és ezáltal a
kiváltságosok itala az egyszerű földi halan-
dók számára is elérhetővé vált. A luxus ér-
zete azonban mind a mai napig hozzákap-
csolódik a pezsgőiváshoz. Kevés ember
van, akinek a pezsgőről nem a szilveszter
jut először az eszébe, ami nem csoda, hi-
szen csak decemberben annyi pezsgő fogy
az országban, mint előtte 11 hónap alatt. Az
év utolsó hónapjában nagyjából nyolcszor
annyian vásárolnak pezsgőt, mint egy átla-
gos hónapban. A pezsgő éves forgalmá-
nak felét az emberek karácsony és szil-
veszter idején vásárolják. A legkedveltebb
az édes pezsgő. A pezsgőfogyasztás Szlo-
vákiában kifejezetten szezonális jellegű, el-
sősorban a karácsonyi ünnepkörhöz kap-
csolódik. Sokan évente csak egyszer, az év
végén vásárolnak pezsgőt otthoni fogyasz-
tásra, összességében pedig átlagosan

évente 2-3 alkalommal fogyasztják a gyön-
gyödző  nedűt.  Legtöbben a nagyobb áru-
házakban szerzik be. Egyáltalán minden
pezsgő, ami pezseg? Nem egészen ! Alap-
vető különbség van a habzóbor és a pezsgő
között. Míg a habzóbor borból készült szén-
savas bor, melyet széndioxiddal mestersé-
gesen telítettek, addig a pezsgő olyan szén-
savas bor, amely a mustból közvetlenül er-
jesztett vagy a borhoz adott cukorból zárt
palackban vagy zárt tartályban képződött
szénsavat tartalmaz. Ez alapvető különb-
ség, melyre érdemes odafigyelni. A tökéle-
tes élményt nyújtó pezsgő minden fogyasz-
tónál más és más. Aki az extra száraz pezs-
gőt kedveli - ők vannak kevesebben - az is,
és aki az édes italokért rajong az is megta-
lálja a magának valót, mind ízében, mind az
elegáns kiszerelés terén.

-pint-

DECI
VULKÁNI
KŐZET

ROSSZAT
TESZ, 

KÁROS

KÍGYÓHAJÚ
MITOLÓGIAI

LÉNY

KÜZDELEM
JELZŐJE
LEHET

LEFELÉ NAGY 
KITERJEDÉSŰ

PÉNZTÁRI-
HIÁNY

ELSŐDLEGES
(ID.KIF.)

AZ EGYIK 
MINISZTÉRIUM,

RÖV.

TRÉNING
EINSTEI-

NIUM, JÓD

RITKA 
FÉRFINÉV

PÁRATLAN
FÉMÜTŐ!

MÁSHOVÁ
FINOMAN
ELTÁVOLÍT

HAZAI 
FOLYÓIRAT

FELKA-
VARÓ 

JELENET

KÉRDŐSZÓ

EGYESÜLET
ELEME

VANÁDIUM
VÍZFOLYÁST
MEGSZÜN-

TETŐ

GYAKORI
IGEKÖTŐ

NÉMA
GIZIKE!

AZ USA 37.
ELNÖKE

(RICHARD M.)

ÉN, ..., Ő

HAZAI
HELYSÉG

ÉTELÍZESÍTŐ
GYŰRŰ

ALAKÚ KO-
RALLZÁTONY

KÖZÉPEN
LEÁS!

OXIGÉN

FILMSZÍN-
HÁZ, MOZI

(ID.KIF.)

AMERIKAI
ÍRÓ (JOHN)
TÖBB PÁPA

NEVE

BOLYHOZOTT
PAMUTSZÖVET

NITROGÉN, 
RÉGIESEN

BECÉZETT
ETELKA

JÓD
BELÜL

SZENNYES!

EZÜST

ZAGYVA
ADÓ!

KÍNAI 
„VILÁGREND“

TÁRLAT 
RÉSZE!

HAZAFELE!
ROVARÖLŐ 

MÉREG

LITER
NEMESGÁZ

AZONOS
HANGZÓK

OXIDÁLÓ-
DOTT

NÉVELŐ

OLASZ ZE-
NESZERZŐ

(RUGGIERO)

PÁRATLAN
DARÁZS!

AMPER
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keresztreJtVény
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb január 15-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfize-
tést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!
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1

FORGÁCS 
PÉTER

REJTVÉNyE

A szőke nő izgatottan kelti fel éjjel a férjét.
(A folytatást lásd a rejtvényben!)

•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

Boldog és sikeres új évet!

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

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

Sikerekben gazdag új évet!

0905 489 059

Lakatos László, Európa udvar 
Svájci ház 12.

ELÁN AUTÓSISKOLA

"B" kategóriás 
képzések 
és továbbképzések

Bővebben:
www.autoskolaelan.sk

Újévi akció

A január 1-i évkezdés szokását a ró-
maiaktól örököltük.

Községeinkben általában az óév-bú-
csúztatást és az új esztendő köszöntését
harangzúgás kísérte. Volt, ahol a falu lakói
együtt ünnepeltek, a templomhoz vonultak,
egy legény felment a templomtoronyba,
onnan köszöntötte az új esztendőt, a hívek
pedig hálaadó énekeket mondtak.

Az Újévi szokások az idők folyamán
nem változtak: még mindig úgy tartják,
hogy az év első napja döntő szerepet ját-
szik abban, milyen szerencsénk lesz az új
évben. Sokan készítenek szerencse po-
gácsát vagy tortát, melybe egy érmét süt-
nek. Aki megtalálja az érmét, annak nagy
szerencséje lesz.

A jóslás is fontos szerepet kap az új év
kezdetén. Sok helyütt hagymából jósoltak
a következő évi időjárásra. A gazda fél-
bevágott egy fej vöröshagymát, 12 réteget
lehántott róla. Ezek jelképezték egyen-
ként a hónapokat. Mindegyikbe szórt egy
kevés sót és amelyikben reggelre elol-
vadt, az a hónap csapadékosnak ígérke-
zett, ha azonban a só megmaradt a hagy-

malevélben, akkor szárazságra lehetett
számítani. A lányok gombócot főztek,
mindegyikbe egy-egy férfinév került.
Amelyik gombóc először feljött a víz fel-
színére, az jelezte a leendő férj nevét.
Gyakran ólom vagy viasz segítségével
próbálták megfejteni a jövőt. A felmelegí-
tett ólmot/viaszt hideg vízbe öntötték s a
kapott forma segítségével fejtették meg a
jövő titkait.

Bizonyos táplálkozási tilalmak is kap-
csolódnak ehhez a naphoz. Baromfit nem
ajánlott enni, mert a tyúk elkaparja a sze-
rencsét, ellenben ajánlatos a malachús
fogyasztása, mert az kitúrja a szerencsét.
A szemes terményeket is ajánlatos enni -
babot, lencsét -, mert akkor sok pénzük
lesz a háziaknak. 

Az év utolsó napjának jellegzetessége,
hogy szinte mindenki fogadalmat tesz. Ér-
demes olyan dolgot megfogadni, amit leg-
alább az új év első napján betartunk, így
biztosan nem vesznek kárba az ígéretek.

Boldog, sikeres és nagyon pozitív új
évet kívánunk Olvasóinknak!

Miriák Ferenc

Az 1950-es években az
egyik amerikai főiskola

diákjai feltaláltak egy új bu-
lisportot, ami napjainkban
már komoly tömegbázisnak
örvend a tengeren túl. Ping-
pongozás közben valaki le-
tette a sörét az asztalra,
majd egy ütésnél a ping-
ponglabda beleesett. Így
született meg a Beer Pong,
vagy más néven sör-
asztalitenisz. A játékhoz kell
egy asztal, ami lehet pingpong, vagy konyhaasztal, vagy
egy speciális Beer Pong asztal. Igen, már ilyen is van, ami
244 centi hosszú és kb. 60 centi széles, aminek mindkét vé-
gére felpakolnak műanyag sörös poharakat háromszög for-
mában. Ha ketten játszanak, 10-10 pohár az alap, párosban
lehet akármennyi. Minden pohárba sört töltenek, általában
harmadig vagy negyedig. Aki nagyon keménynek érzi magát,
teheti félig is, de tele nem érdemes. A játék játszható 1-1 el-
len, vagy csapatban. A cél az ellenfél oldalán lévő pohárba
dobni a labdát. Ha ez sikerül, akkor a pohár kiesett, a benne
lévő sört az ellenfél játékosának meg kell innia. A játék ad-
dig folytatódik, míg valakinek el nem fogy az összes pohara.
Itt még nincs vége, mert a vesztesnek meg kell innia a győz-
tes összes fennmaradt poharából a sört. A labda egyszerű
ping-pong labda. A szabályok eléggé eltérőek. Dobni lehet
egyenesen a pohárba, vagy az asztalon pattintva. Pattin-
tásnál a védő elütheti a kezével a labdát. Ha a pingponglabda
a pohár száján pörög, akkor is ki lehet pöckölni a pohárból,
mielőtt a sörhöz érne. Világbajnokságot is rendeznek évente,
ahol a fődíj potom 50 000 dollár. -pint-

CHIPS, a szilveszteri rágcsaSzilveszteri és újévi 
hagyományok, szokások

Beer Pong, 
az új őrültség!Még egy nap és véget ér a 2013-as év.

Pontos adatot ugyan nem tudunk,
de nagy a valószínűsége annak, hogy
ilyenkor, szilveszterkor fogy a legtöbb
chips az áruházak polcairól. Ez már jó
pár éve divat, hogy a nélkülözhetetlen
pezsgő után a chips játssza az egyik fő-
szerepet a szilveszteri dáridókon. De ha
már ennyire népszerű, nézzük meg kicsit
közelebbről.

A világszerte elterjedt rágcsálnivalót 1858-
ban állították elő első alkalommal a New
York állambeli Saratoga Springsben. A híres
vasútmilliomos, Cornelius Vanderbilt éppen
vacsorájához kezdett az egyik helyi étte-
remben, amikor a körítésként feltálalt bur-
gonyát túlságosan vastagnak találta. A pin-
cér máris hozta a vékonyabb,
ropogósabb falatokat. Csak-
hogy Vanderbiltnek ez sem
ízlett. Végül a főszakács, Ge-
orge Crum – megleckéztetés-
ként – maga sütötte meg
olyan vékonyra és ropogósra
a burgonyát, amilyet addig
még soha senki nem készí-
tett. Ekkor az előkelő ven-
dég ahelyett, hogy felhábo-
rodott volna, jóízűen elfo-
gyasztotta a világ első bur-
gonyaszirmát. Rövidesen
az extra vékony krumpli lett
a ház specialitása. 1926-
ban azután a közked-

veltté vált csemegéhez bizonyos Laura
Scudder zsírpapírból zacskót gyártatott, amit
forró vasalóval zárt le. A chips történetéhez
tartozik, hogy eleinte külön nem ízesítették,
csupán egy kis zacskónyi sót mellékeltek
hozzá. Az ízesített változatok csak 1954-ben
jelentek meg, melyeket Joe Murphy ír chips-
gyáros dobott piacra. A Murphy által kitalált
első ízek közé tartozott a sós-ecetes és a saj-
tos-hagymás, melyek ma is népszerűeknek
számítanak. Az európai kontinensen a má-
sodik világháború után jelent meg a chips, az
amerikai katonák hozták magukkal. Hozzánk
jókora késéssel, a kilencvenes évek legelején
érkezett meg az amerikai csemege.

Egy kilogramm burgonyaszirom előállítá-
sához 3,5 kg burgonyára van szükség, mivel
a sütés során szinte az összes nedvesség
távozik a burgonyaszeletekből. Befejezésül

még egy érdekesség: Németországban
Carlo von Opel készítette az első bur-

gonyacsipszet 1962-
ben. Az azóta "Chio"
névre keresztelt chips
lett Európa legkedvel-

tebb burgonyás rág-
csálnivalója. Sokan
nem tudják, hogy a
Chio név, a Carlo, He-
inz és Irmgard von

Opel  keresztnevek
kedzőbetűiből áll össze.

Heinznek és Irmgardnak hív-
ták Carlo szüleit.

-pint-A pezsgő már nem csak 
a gazdagok itala

A pezsgő már nem csak 
a gazdagok itala



Szilveszter éjszakáján egy sava-
nyú arcú, rossz kedvű fickó őgyeleg
az utcán. Egyszer csak megakad a
szeme egy falfirkán, mely így szól:

- Ki nem szereti a bort, a dalt, a
nőt, nem érdemel Boldog Új Eszten-
dőt!

A pasas fanyar ábrázattal olvassa
a rigmust, majd elővesz egy ceruzát,
és a következőket írja alá:

- Innád savanyú boromat,
Élnéd nőmmel a sorsomat,
Anyósom tanítana a dalra,
Nem írnál ilyet a falra,
Te marha!

  

Szilveszterkor két barátnő találko-
zik.

- Milyen gyönyörű ruha van rajtad,
drágám! - mondja az egyikük.

- Tetszik?
- De még mennyire! Ezt egyébként

már tavaly is mondtam.
  

Kissné Miamiban szilveszterezik.
Egy üzletbe betérve rémülten mutat
a pulton egy bogárra.

- Jaj, istenem, csótány!
- Igen, asszonyom - bólogat egy-

kedvűen a kereskedő -, ez Florida...
- Micsoda? Maga név szerint is-

meri őket?!
  

- Megengedi hölgyem, hogy haza-
kísérjem?

- Hát, ha nem lakik nagyon mesz-
sze... 

  

A hetvenéves öregúr panaszkodik
az orvosának:

- Doktor úr, az első még megy. A
második már nehezebben. A harma-
diknál már fulladok, és a negyediknél
már meg kell állnom. Nem megy to-
vább.

- Ember! Örüljön, hogy a maga ko-
rában egyáltalán eljut a negyedikig.

- Persze doktor úr, csakhogy én
az ötödiken lakom! 

  

Pistike hazajön az iskolából, és új-
ságolja az apjának:

- Papa, ma azt hallottuk a suliban,
hogy némelyik állat minden télen új
bundát kap.

- Hallgass! Nehogy az anyád meg-
hallja! 
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M1

7:00 Híradó 7:25 Vilmos herceg és Catherine  8:40 Az élő örökség
8:55 Gnómeó és Júlia (2011) 10:20 Szájkosaras kosaras 12:01 Híradó
12:25 Keménykalap és krumpliorr 13:20 A természet csodái 14:20
Retró kabaré 15:05 Sport 2013 Ez történt a magyar labdarúgásban
16:05 80 nap alatt a Föld körül kalandf., 18:05 A Pingvinkirály angol
családi kalandf., 19:30 Híradó 20:05 Sport 20:15 Időjárás 20:20 Hack-
tion Újratöltve 21:20 Con Air - A fegyencjárat 23:15 MR2 Akusztik 

M2

6:00 Rajzfilmek 16:35 Állatkert a hátizsákban 17:05 Caillou 17:10 Se-
gítség kacsaszárnyakon 17:30 Tesz-vesz város 17:55 Mesélj nekem!
18:10 Patrick, a postás 18:25 Bogyó és Babóca 18:30 Raju, a riksa
18:40 Ormányos család 18:50 Miss BG 19:05 Maja, a méhecske 19:15
Napfény farm 19:30 Kalandozások Andyvel 19:45 Hetedhét gyerek-
híradó 20:00 Híradó 20:45 A királynő életr. drám., 22:25 Tudorok

DUNA

6:35 Mesélő cégtáblák 7:10 Insequence 7:30 Híradó 7:35 Száz év va-
gány 8:30 Híradó 8:40 Valóságos Kincsesbánya 9:10 Voyager 9:40 A
Chuuk lagúna szellemei 10:40 Beszterce ostroma 12:00 Híradó 12:25
Kívánságkosár 14:25 Dallamról dallamra 15:00 Amíg a felhők tova-
szállnak (am. musical, 1946) 17:10 Everwood 18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás 18:40 A Tenkes kapitánya 19:35 Monte Cristo
grófja 21:10 Híradó 21:20 Rangon alul magyar vígj. 22:40 Csinibaba
magyar zenés vígj.,

6:25 Tv2 matiné 8:50 Rocky és Bakacsin kalandjai  10:15 Astro-Világ
11:20 A pót télapó  13:00 Az égig érő paszuly legendája14:40 Dobd
be magad!16:20 Irány Eldorádó!18:00 Tények 19:10 Én, a nő és plusz
egy fő   21:10 Balfék bagázs  23:00 Óvakodj a törpétől!

7:00 Híradó 7:20 Kölyökklub 9:00 Sárkányhegy titka 2.  10:15 Asztro
Show11:15 Mackómentő akció 12:50 Harry Potter és az azkabani fo-
goly  15:05 Beugrós csapatanyapótló  16:35 Kipurcant a bébicsősz,
anyának egy szót se!  18:30 Híradó 18:55 Fókusz 19:20 Csúcsfor-
mában 2. 21:00 A Pusztító  23:10 Cunami am.-dél-kor. katasztrófa f.,

8:30 Tom és Jerry   9:00 Nyomtalanul 10:00 Vacsoracsata 11:00 Se-
gítség, bajban vagyok! 12:00 A gyanú árnyékában 13:00 Az örökség
Filmsorozat 14:00 A vihar Filmsorozat 15:00 Szeretők és riválisok 16:00
Barátok közt 16:30 Vacsoracsata 17:30 Tom és Jerry 18:00 Nyomtala-
nul 19:00 Segítség, bajban vagyok! 20:00 A nő kétszer vígjáték 22:00
Agymenők 23:00 RTL II Híradó 23:30 Az első millióm története

STORY TV

9:50 Laptopkonyha 9:55 Ezo Tv 10:30 NCIS 11:30 Váratlan utazás
12:30 Született feleségek 14:30 Poirot 16:30 Balu kapitány kaland-
jai 17:00 Híd Terabithia földjére 19:00 Hír24 19:20 Csak barátok am.-
kan.-német vígj., 2005 21:20 PiROSSZka  23:00 NCIS 

VIASAT

05:45 Káoszháza 06:40 Tv-shop 07:50 Őrjítő szenvedélyek 08:50 Ős-
lények országa 10:20 Csenő manók Angol családi vígjáték12:05 Ami
sok, az sokk Amerikai vígjáték 14:00 King Kong Zélandi 17:25 Tulipá-
nos Fanfan  19:20 Beethoven Amerikai családi vígjáték 21:00 Mint
a kámfor  23:25 Porontyjárat Amerikai vígjáték

7:00 Francia fociösszefoglaló 8:00 Francia focimeccs Lorient – Lyon
9:55 Olasz foci Bologna – Genova 12:00 Francia foci Marseille – AS
Monaco  14:00 Svéd jégkorong Brynäs IF – MODO 16:00 Corgoň liga
Slovan – Trenčín 18:00 FIM magazin 19:00 Olasz foci Atalanta – Ju-
ventus 21:00 Olasz foci AS Róma - Catania

STV :1
7.05 Időjárás 7.10 Bibliai történetek 7.40 Pippi, a hosszú harisnya.
Svéd vígjáték 9.20 Arabella 9.50 Arabella visszatér10.20 Fantaghiro
12.10 Gasztronómiai kalauz – Szilveszter 13.25 Jane Eyre. Ang. film-
sor., 4/1. 14.25 A morvaszlovákok nem ítélkeznek 15.50 Nyomorul-
tak 17.25 Az utolsó boszorkány 19.00 Híradó, sporthírek 20.20
Életrevalók. Fr. film 22.05 Papírsárkányok Am.–kínai film

STV :2
8.30 A fiú és a kutya 8.55 Szlovák dekameron 9.25 Folklórműsor
10.00 Római katolikus szentmise 12.05 A kereszténység története
12.35 Élő körkép 13.20Jó napot, nagymama Csehszlov. film 15.10 Ő
meg ő. Csehszlov. film 16.20 Jégkorong-vb 2013. 17.20 Szlovákia–Ka-
nada U20-as jégkorongvb, élő 19.55 Híradó 20.00 ...én is, Katarína
Kolníková 20.55 Az ígéret szép szó 22.55 Szilveszteri operettkoncert.

MARKÍZA

8.20 A hercegnő és a repülő suszter10.00 Jackie Chan: A szépfiú.
11.50 Amerikába jöttem  14.00 Poseidon. Am. kalandfilm 15.35 Ki a
faszagyerek? 17.05 Hogyan küldjük papát a javítóintézetbe. Cseh
filmvígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.30 Kuckók. Cseh film-
vígjáték 22.55 Visszakézből. Fr. akcióthriller

JOJ

7.25 Reszkessetek betörők! 4.  9.10 A Mikulás pere Kanad. vígjáték
(ism.) 11.00 Hogyan fogjunk gazdag feleséget? Am. vígjáték 12.55
Garfi eld. Am. vígjáték 14.40 A gondozoo Am. vígjáték 17.00 Húgom,
nem húgom. Am. vígjáték 19.00 Híradó 20.15 Álmok otthona Am.–
kanad. thriller 22.10 Örökség, 13. 23.20 Dirty Teatcher Am. thriller  

M1

7.25 Az erdő kapitánya  8.40 A Pingvinkirály  10.00 80 nap alatt a
Föld körül.12.01 Híradó délben 12.25 Állatkerti séta 12.50 Csárdáski-
rálynő Magy. operafilm 14.35 A természet csodái  15.30 SPORT 2013
16.35 A DAL 2013 17.10 ÁKOS – 2084  2012 18.30 Gasztroangyal
19.30 Híradó 20.10 A következő! Szilveszteri különkiadás 22.15 Szá-
zadszor is bejön! 23.05 Szálka Extra, avagy Bagi és Nacsa szilvesz-
terkor is megakad a torkán 

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.30 Állatkert a hátizsákban 16.55 Caillou
17.05 Segítség kacsaszárnyakon 17.25 Aprónép 17.30 Richard Scarry
Teszvesz városa 18.05 Esti mese 19.15 Napfény farm 19.30 Kalan-
dozás Andyvel20.00 Híradó 20.35 Monty Python Repülő Cirkusza 1.
21.15 Fantastic Places 21.25 Gyalog galopp Ang. film 22.50 Fantastic
Places. Antequera – Spanyolország. Ism. terj. sor. 22.55 SPORT 2013

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Száz év vagány 8.35 Valóságos kincsesbánya 9.00
Monte Cristo grófja   10.35 Beszterce ostroma 12.00 Ghymes. Kéz-
fogás 12.35 Mágnás Miska. Magyar film (ff .) 14.00 Még egy perc és
éjfélt üt az... 14.55 Ének az esőben Amerikai film 16.35 Janika. Ma-
gyar film (ff .) 18.00 Híradó 18.30 A Tenkes kapitánya 19.20 Monte
Cristo grófja Fr.  2/2. 20.50 Dankó Klub 21.50 Szilveszteri gálaműsor
a Szolnoki Szigligeti Színházból

06:25 TV2 MATINÉ 09:15 Stuart Little kisegér 3. 10:25 Astro-Világ
11:30 Barbie és a rózsaszín balettcipő  12:45  Csenő manók Angol-
amerikai vígjáték 14:25 Az elveszett aranyváros fosztogatói 16:20
Állj, vagy lő a mamám! akcióvígjáték 18:00 Tények 19:10  Frizbi 20:25
Retro B.Ú.É.K. 2013 22:00 Papírkutyák Magyar vígjáték

7.20 Kölyökklub 8.45 Macskafogó 2 10.20 Asztro-show 11.20 Euró-
pai vakáció Am. filmvígjáték 13.15 Csúcsformában 14.50 Üldözési
mánia Am. filmvígjáték 16.45 Krokodil Dundee Los Angelesben  18.30
RTL híradó 18.55 Fókusz 19.30 Haláli fegyver  21.00 Spárta a köbön
Am. filmvígjáték… 22.10 Buliszerviz 3.  Am. filmvígjáték

10.00 Vacsoracsata 11.00 Segítség, bajban vagyok!  12.00 A gyanú ár-
nyékában 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok
közt16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry legújabb kalandjai 18.00
Nyomtalanul 19.00 Segítség, bajban vagyok! 20.00 A bakancslista.
filmvígjáték 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 Heti Hetes

STORY TV

11.30 Váratlan utazás 12.30 Született feleségek 14.30 Csak barátok.
Am.–kand.–ném. film 16.25 Balu kapitány kaladjai 17.20 Fedőneve: Pipő.
Am.–ném. anim. film 19.00 Hír24 19.20 Las Bandidas akcióvígjáték 21.10
Ami a szexet illeti vígjáték 23.10 Balázs Péter-kabaré 0.00 Himnusz

VIASAT

07:25 Dawson és a haverok 08:20 Csenő manók  10:10 Őslények or-
szága 11:30 Beethoven Amerikai családi vígjáték  13:10 A Fáraó kin-
cse Amerikai kalandfilm 14:50 Jól áll neki a halál Amerikai vígjáték
17:00 Junior Amerikai vígjáték 19:05 Fergeteges forgatás Amerikai
vígjáték 21:00 Attila, Isten ostora Litván kalandfilm 

7:00 Motormagazin 7:30 Francia foci  9:30 Olasz focimagazin 10:00
Brazil foci  Vitória – Cruzeiro 12:00 FIM Magazín 13:00 Svéd jégkorong
Brynäs IF – MODO 15:00 Válogatott focimeccs Ukrajna – Franciaor-
szág 17:00 Sólyomszem – teniszmagazin 18:00 Francia foci St. Eti-
enne – PSG 20:00 Olasz foci Juventus - AC Miláno 22:00 Válogatott
focimeccs Svédország - Portugália

STV :1
7.55 Pippi, a hosszú harisnya 9.20 Arabella visszatér 10.25 Fantaghiro
12.10 Konyhatitkaim 13.10 Jane Eyre 14.10 A morvaszlovákok nem
ítélkeznek  15.35 Nyomorultak.17.15 A hóhérmester Szlovák tört. film
19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.55 Szilveszter 2013

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 A fiú és a kutya  9.00 A madarak vándorlása
10.35 A radošinai Naiv Színház műsora 11.45 Aranyhaj. Paródia 13.20
Szlovákia–Csehország U20-as jégkorong- vb, élő 16.10 Szilveszteri kí-
vánság Csehszlov. film 17.00 Vörösbor 18.10 A három bogaras  18.45
Esti mese 18.55 Lolka és Bolka 19.05 Napcirkusz: Amaluna 20.00
Macska-jaj. Fr.–jug. filmvígjáték 22.05 Diszkó kezdőknek és haladóknak

MARKÍZA

6.50 Scooby-Doo  7.55 Hogyan húzzuk ki a bálna zápfogát. Cseh film-
vígjáték 9.25 Elemi iskola. Cseh filmvígjáték 11.10 Hogyan fojtsuk
vízbe dr. Mráčeket avagy A vízimanók vége Csehországban. Cseh
filmvígjáték 13.00 Mr. Bean 13.30 Hűtlenség szlovák módra. Szlov.
vígjáték 16.05 Mareček, kérem a tollat! Cseh filmvígjáték 18.00 Be-
ugró 19.00 Híradó 20.30 Szomszédok.21.20 Orkán – válogatás 21.50
Szilveszter a Markízával 23.50 Forr a bor – szilveszteri megelepés

JOJ

6.00 Kutyaütő örökösök. Kanad. vígjáték 7.30 Garfi eld. Am. filmvíg-
játék 9.00 Húgom, nem húgom. Am. vígjáték 10.55 Meredek pálya
Am. vígjáték 12.45 Álmok otthona 14.50 Akikre büszkék vagyunk –
A hónap dolgozója. Am. film 17.05 Mr. Bean nyaral Ang–fr.–ném. film
19.00 Híradó 20.00 Nyereményjáték 20.15 Panelházi történetek –
Szilveszter 21.30 Cseh–szlovák tehetségkutató – Szilveszter 2013

M1

6.35 Magyar csirkuszcsillagok gálája 2013 7.30 A természet csodái
8.25 Az erdő kapitánya  9.40 Régi idők focija  11.05 Áder János köz-
társasági elnök újévi köszöntője 11.15 Újévi koncert Bécsből 13.45
A természet csodái 14.40 Szerelem az Alpokban 16.20 Szeretettel:
Angelina Joli 16.55 MR2 Akusztik 17.50 Nim szigete. Am. film 19.30
Híradó 20.10 A boldogság sosem jár egyedül 21.50 Mr. és Mrs. Smith
Am. film 23.50 Robbie Williams koncert Londonból Ang. koncertfilm

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou
17.05 Segítség kacsaszárnyakon 17.10 Segítség kacsaszárnyakon
17.30 Rihard Scary Teszvesz városa 17.55 Mesélj nekem! 18.10 Esti
mese 19.20 Napfény 19.30 Kalandozások Andyvel  20.00 Híradó 20.40
Brian élete. Ang. film 22.10 SPORT 2013 23.15 Gyalog galopp Ang. film

DUNA

7.20 Élő népzene 7.50 Petőfi Koltón 8.10 Élet a királynőért 9.00
Monte Cristo grófja 10.25 Beszterce ostroma 12.00 Híradó 12.10
Kívánságkosár 14.00 Táncház 14.30 Dallamról dallamra 15.05 Afrikai
vőlegény Magy. film 16.30 Pénz beszél Magy. film (ism.) ff . 18.00
Híradó 18.30 Kis lak áll a nagy Duna mentében – Dalok Petőfi Sán-
dor verseire 19.00 A Tenkes kapitánya 20.00 Újévi koncert a Ma-
gyar Állami Operaházban 21.30 Bob herceg Operettfilm 23.00 A
másik Boleyn lány Ang.–am. film

6.00 TV2-matiné 9.15 Hattyúhercegnő  12.20 Kutyám, Jerry Lee.
Am. akcióvígjáték.  14.05 Én kicsi szörnyem – A mélység legendája
16.00 Ovizsaru. Am. vígjáték 18.00 Tények 20.50 Men In Black –  Am.
akcióvígjáték 22.35 Bosszú és újrakezdés. Am. vígjáték.

7.00 Kölyökklub 9.35 Mesél az erdő.  10.55 Szabadítsátok ki Willyt! 2.
12.40 Haláli fegyver Am. akcóvígjáték 14.05 A szerelem hálójában.
16.10 Nevem: Senki Ol. akcióvígjáték 18.30 RTL híradó  18.50 Gagyi
mami 2. Am. vígjáték 20.35 Taxi 2.  22.15 A nyelvtanárnő Am. film

9.00 Nyomtalanul 10.00 Vacsoracsata 11.00 Segítség, bajban va-
gyok! 12.00 A gyanú árnyékában 13.00 Az örökség 14.00 A vihar
15.00 Szeretők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata
17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 Segítség, bajban va-
gyok!  20.00 Szerelem a Fehér Házban. Am. film 22.05 Agymenők
22.35 Barátok közt 

STORY TV

10.30 NCIS11.30 Váratlan utazás 12.30 Született feleségek  14.30
Las Bandidas akcióvígjáték 16.20 Royal Variete 19.00 Hír24 19.20
Hanta boy. Am. vígjáték 21.05 A Sakál akciófilm 23.30 NCIS I., 10.

VIASAT

7.55 Dawson és a haverok  8.50 Őslények orsdzága 10.10 Bajkeverő
majom 2.: Kövesd a majmo! 11.40 Jól áll neki a halál Am. filmvígjá-
ték  13.35 Junior vígjáték 15.35 Tulipános Fanfan Fr. kalandfilm
17.30 Hátulgombolós hekus 19.10 Kutyám, Jerry Lee 2.  21.00 A
Sakál.  akciófilm.  23.20 Hátulgombolós hekus

7:00 Svéd jégkorong Brynäs IF – MODO  9:00 FIM magazin 10:00 Vá-
logatott focimeccs Svédország – Potugália 12:00 Olasz foci Verona
- AC Miláno 14:00 Olasz foci Juventus – Lazio 16:00 Adrenalin
sportok 16:30 Corgoň liga Myjava – Slovan 18:30 Hoki 20:30 Olasz
focimagazin 21:00 Spanyol szuperkupa Atlético - FC Barcelona

STV :1
7.55 Animációs bibliai történetek 7.50 Pippi, a hosszú harisnya 9.30
Arabella visszatér 10.30 Újévi szentmise a pozsonyi Szent Márton
dómból 12.05 Az arany szűz és az elvarázsolt fivér  13.00 A köztár-
sasági elnök újévi beszéde 13.15 Jane Eyre 14.10 A morvaszlogákok
nem ítélkeznek 15.35 A nyomorultak 17.15 A vasálarcoskalandfilm
19.00 Híradó 20.20 Vihar a lombikban  filmvígjáték 22.00 Állj, mert
nem talállak el.  filmvígjáték 

STV :2
8.30 A fiú és a kutya 9.05 Napcirkusz: Amaluna 10.00 Kincsek.sk. A
három operadíva 10.15 A Magas-Tátra  11.15 A Bécsi Filharmonikusok
újévi koncertje 14.00 A sors bilincsei 14.50 Lúčnica – 60 év szépség.
16.15 A múzeumok titkai 17.00 Vörösbor 18.10 A tátrai zergék biro-
dalmában 18.45 Esti mese 18.50 Füles maci 19.00 Lolka és Bolka ka-
landjai 19.05 Tao Tao. 19.30 Senki nincs otthon 19.40 Jurošík és az
aranyhal  19.50 Ünnepi elmélkedés 20.00 A tátrai csúcsok története.
20.30 Jonathan, a sirály Am. film 22.10 Egy szöszi szerelme 

MARKÍZA

6.05 Scooby-Doo  6.25 Tűzmadár.  mesefilm 8.00 Hogyan küldjük
papát a javítóintézetbe Cseh vígjáték  9.30 A klikk. Am. filmvígjáték
10.55 Shena a dzsungel királynője 12.55 Mr. Bean 13.20 A betonon
legeltetettek lovak  14.50 Kuckók. Cseh filmvígjáték 17.05 A leg-
szebb találós kérdés. Cseh mesefilm 19.00 Híradó  20.30 Ördögien
csókolsz Cseh filmvígjáték 22.30 A titokzatos lakó Am. thriller 

JOJ

7.50 Karácsonyi manók 8.10 A kis hableány 2.  9.30 Pandakaland Kínai
film 11.15 Kamuzsaru kalandfilm 12.50 Muppets filmvígjáték 14.45
Leckék szerelemből  vígjáték 16.20 A hercegnő és a harcos. Indiai
film 19.00 Híradó, sport 19.50 Nyerjen 12 ezer eurót! 20.05 Hadak
útján. Am. háborús film 23.00 Húsevő. Am. thriller

kedd, december 31 szerda, január 1

TVműsorTVműsor december 30 - január 5
A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hétfő, december 30

KOS - III. 21. - IV. 19
Eddig nem büszkélkedhettél stabil
anyagi háttérrel, amely idén már na-
gyon rád férne. Próbálj némi tartalé-
kot képezni, pénzügyeidet más ala-
pokra helyezni, és praktikus  fontos-
sági sorrendet felállítani.

BIKA - IV. 20. - V. 20.
Idén nagy eséllyel stabilizálhatod, hi-
vatalosíthatod meglévő párkapcso-
latodat, melyet már egy jó ideje ha-
logatsz. Ne bújj ki az eljegyzés, a
komolyabb elköteleződés alól.

IKREK - V. 21. - VI. 21.
Fedezd fel, miképp tudnál minél több
pénzt keresni, félretenni, és állíts fel
egy ideális és praktikus kiadási ter-
vet, melyhez tartod magad. Idén ke-
rüld a kockázatos, kétes ügyleteket!

RÁK - VI. 22. - VII. 22
Az elmúlt évekhez hasonlóan, ér-
deklődésed fókuszában továbbra is
a karriered áll, és szakmai merész-
séged azonos lendülettel, egyazon
irányba halad előre.  Kreativitásod
kibontakoztatását, annak kamatoz-
tatását támogatják a csillagok.

OROSzLÁN - VII. 23. - VIII. 22
Karriered alakulásával elégedett le-
hetsz, kevesebb erőfeszítéssel is
előrébb juthatsz. Ne térj le az eddig
kitaposott ösvényről, némi szociali-
zálódás, közeledés a kollegáid felé
segíthet tovább haladni az utadon.

Szűz - VIII. 23. - IX. 22
Az elmúlt évben úgy tűnhetett, hogy
a szerelmi fronton csatát vesztettél,
ám idén a siker ott lóg a levegőben.
Ne a sebeidet nyalogasd, hanem
vesd be érzéki és érzelmi tartalékai-
dat, és hagyatkozz a megérzéseidre.

MéRLEg - IX. 23. - X. 22
Egészséged igényli a lehető legtöbb
odafigyelést, energia-ráfordítást. He-
lyezd új megvilágításba a higiéniával,
az egészséges táplálkozással és a
testmozgással kapcsolatos szemlé-
letmódodat!
SKORpIÓ - X. 23. - XI. 21.

Szabadulj meg egészségedre káros
rossz szokásaditól, szenvedélybe-
tegségeidtől! Év vége felé nemcsak
te, de környezeted is érzékelni fogja
a pozitív változásokat.

NyILAS - XI. 22. - XII. 21.
Az elmúlt év zűrzavarossága he-
lyébe, idén végre kiegyensúlyozott-
ság, békesség és derültség lép kap-
csolataidat illetően. De ne üldögélj
teljes nyugalommal babérjaidon, in-
kább vállald fel szerelmed irányítá-
sát.

BAK - XII. 22. - I. 19.
A kemény munka és szorgalom
meghozza gyümölcsét, azonban év
közepe táján jobban ügyelj üzleti vi-
szonyaidra, különösen főnököddel és
kollégáiddal adódhatnak problémáid. 

VízöNTő - I. 20. - II. 18.
Jóval jobb egészségnek örvend-
hetsz, energiaszinted pozitív  irányba
mutat. Élvezd az életet, akármit csi-
nálsz, optimista hozzállással tedd, s
ezáltal  fizikailag is a vártnál jobban
teljesíthetsz.

HALAK - II. 19. - III. 20.
Pozitív változásokra, hozamokra
számíthatsz, és némi erőfeszítéssel
látványosan javíthatsz életkörülmé-
nyeiden is. Ne tegyél fel mindent egy
lapra.

Humor
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Horoszkóp az 2014-es évre

Akorábbi évekhez képest las-
sabban indul az idén a sísze-

zon a Tátrában, az évszakhoz ké-
pest viszonylag enyhe időjárás mi-
att. „Természetes hóból a szezon-
hoz képest valóban kevesebb van,
ám a pályákon a körülmények a
mesterséges havasításnak kö-
szönhetően nagyon jók" - mondta Lenka Maťašovská,
a Magas-Tátra régió helyi idegenforgalmi szervezeté-
nek (OOCR) igazgatója, aki szerint azonban a sífu-
tásra a Tátrában egyelőre kevés helyen adottak a fel-
tételek.  "A csúcsszezonban, ami a Tátrában a kará-
csonyi ünnepektől az újév utánig, valamint a tavaszi
szünetek idején van, a szálláshelyek foglaltsága vi-
szonylag jó, a szilveszteri időpontban például már alig
van hely" - mondta Lenka Maťašovská. Az egyes szál-
láshelytípusokat tekintve, a régióra jellemző hegyi fa-
házak túlnyomó többsége már hónapok óta elkelt erre
az időpontra, a nagyobb szállodák foglaltsága is ma-
gas, de a kisebb panziókban és egyéb magánszállá-
sokon még lehet helyet találni - mondta a szakember,
aki bízik abban, hogy az idei téli szezon jobb lehet a
tavalyinál. Az elmúlt évek során egyébként a téli sze-
zonban átlagosan 700-800 ezer turista látogatott a
tátrai üdülőkörzetekbe. mti

Több éves kihagyás után az új év első perceiben is-
mét látványos tűzijátékkal kedveskedik a város vezető-
sége. Az erről szóló határozatot az önkormányzat leg-
utóbbi ülésén elfogadták.

Németh Ivett hivatalvezető elmondása szerint a mint-
egy 2600 euróba kerülő tűzijáték anyagi vonatkozását a
gútai búcsú és vásár bevételéből fedeznék.

„Szeretnénk életet lehelni a város központjába Szil-
veszterkor, ezért a terveink szerint a tűzijáték mellé
még további attrakciókat tartanánk. A városi hivatal
előtti téren kis faházikókat állítanánk, ahol különféle
frissítőket és káposztalevest árusítanának. A zenéről
pedig DJ Sipi gondoskodna, aki a művelődési központ
körtermében tart retró partyt” – nyilatkozta a hivatalve-
zető. villaguta ... és utána

Szilveszteri buli előtt...

Lassan indul 
a síszezon a Tátrában

az új évet Gútán
Tűzijátékkal köszöntik



AKTUÁLNE 19
M1

7.00 Híradó 7.20 A természet csodái  8.25 Nim szigete. Am. film 10.00
Robbie Williams koncert Londonból. Ang. koncertfilm  12.01 Híradó
délben 12.25 Hacktion – Újratöltve  13.25 A természet csodái – Kü-
lönleges állatkölykök 14.15 A hangyák mindent tudnak. Természetfilm
14.30 A toalett – Egy elhallgatott történet. Ang. ism. terj. film 15.25
Életművész 16.35 Fölszállott a páva Washingtonban 17.30 Szeren-
cse híradó 17.40 Híradó 17.50 Varázslók a Waverly helyből. Am. film
19.30 Híradó 20.20 Kölcsöngyerek viszszajár. Am. vígjáték 21.50 Az
igazság soha nem késő 23.45 Rejtélyes XX. század

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou
17.20 Segítség kacsaszárnyakon 17.35 Richard Scarry Teszvesz vá-
rosa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 19.20 Napfény farm 19.30
Kalandozás Andyvel 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái,  21.10
Heartland 21.55 SPORT 2013 22.55 Európai szemmel 23.20 Mr. és
Mrs. Smith Am. film

DUNA

7.35 Pannonia 3 keréken 8.05 Virágzó Magyarország 8.35 Magyar
klasszikusok új köntösben 9.00 A nap vendége 9.15 Voyager - A múlt
titkai és legendái 9.45 A Polluce legendája Fr. dok.film 10.40 Janika.
Magyar film, ism. (ff .) 12.25 Kívánságkosár 14.25 A világörökség kin-
csei 14.45 A villámlás. Osztrák– ném. dok. film 15.35 Neve is van. Bu-
dapest 16.30 Tüskevár, 8/6. (ff .) 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.25
Dunasport 18.35 Kisváros 19.30 Doc Martin  20.20 Sipsirica 21.10 Hír-
adó, sport 21.25 Csapd le, csacsi Magyar film 22.45 Kultikon 23.00
MüpArt classic

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 ADÁSFELFÜGGESZTÉS 0.05 Tények Este 0.45
Célkeresztben

8:08 – Minden reggel 9.25 Reflektor 9.55 Jóbarátok. Am. vígjátéksor.,
22. 10.15 Top Shop 11.50 Asztro-show 13.10 Apa-csata. Am. sor., 1.
13.30 Refl ektor 13.45 Egészségkalauz 14.10 Éjjel-nappal Budapest
(ism.) 15.10 Fókusz 15.40 Dél királynője Am.–sp. sor., 33 16.35 Csók
és csata Am. sor., 23. 17.35 A gyanú árnyékában, 227. 18.30 RTL hír-
adó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
6743–6744. 21.25 Kaland Seholországban. Ang. kalandfilm, 2/1–2. 

9.00 Nyomtalanul 10.00 Vacsoracsata 11.00 Segítség, bajban vagyok!
12.00 A gyanú árnyékában 13.00 Az örökség 14.00 A vihar 15.00 Sze-
retők és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom
és Jerry legújabb kalandjai 18.00 Nyomtalanul 19.00 Segítség, bajban
vagyok!  20.00 Apja lánya. Am. film 22.00 Agymenők 22.30 Barátok
közt, 3375. 23.00 RTL II híradó 23.30 Életre-halálra

STORY TV

5.10.30 NCIS 11.30 Váratlan utazás. 12.30 Született feleségek 14.30
Hanta boy. Am. vígjáték  16.20 Balu kapitány kalandjai, 17. 17.15 A
bűvös körhinta. Fr.–ang. anim. film 19.00 Hír24 19.20 Túl az Óperen-
cián. Am. film 22.00 Havanna. Am. filmdráma 0.45 NCIS I., 11. 1.40
Dallas. Am. sor., 32.

VIASAT

7.55 A médium 8.45 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.40 Kutyám,
Jerry Lee 2. 11.25 Férjek gyöngye 11.55 ÁlomÉpítők 12.55 Szívek
szállodája  13.50 CSI: A helyszínelők 15.45 Nyomtalanul 17.30 Gyilkos
számok 18.25 Káoszháza 19.20 Jóbarátok 19.50 Jóbarátok  20.20
Két pasi – meg egy kicsi  20.50 Két pasi – meg egy kicsi II., 28. 21.20
CSI: New York-i helyzínelők

7:00 Alpari Match Cup  8:00 Corgoň liga Myjava-Trnava 10:00 Olasz
foci AS Róma – Verona 12:00 Motormagazín 12:30 Francia foci Mo-
naco – Montpellier 14:30 Afrikai foci Algéria - Burkina Faso 16:30
Olasz foci Juventus – Lazio 18:30 Motormagazín 18:55 Svéd jégko-
rong AIK - HV71  21:25 Olasz focilazio - Genova

STV :1
7.40 Pippi, a hosszú harisnya 9.25 Arabella visszatér 10.30 Fantaghiro
IV. Ol. filmsor., 10/8. 12.20 Építs házat, ültess fát! 13.10 Jane Eyre.
14.10 A morvaszlovákok nem ítélkeznek 15.55 Nyomorultak 17.20
Monte Cristo grófja Ang. kalandfilm 19.00 Híradó, sporthírek 20.20
Az ezeréves méh  22.15 Csokoládé. Fr. filmvígjáték.

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 A fi ú és a kutya  9.00 Jonathan, a sirály 10.40
A múzeumok titkai 11.20 Kvartett. Magazin 11.50 Sport 2013 12.40
Az ébenfa lovacska Mesejáték 13.55 Folklórműsor 15.15 Kamerával a
természetben 16.10 A múzeumok titkai  17.00 Vörösbor 18.15 A Szlo-
vák Paradicsom 18.45 Esti mese 19.00 Lolka és Bolka kalandjai 19.05
Tao, Tao. Jap. anim. film 19.30 Senki nincs otthon 19.55 Hírek 20.00
A tátrai csúcsok története 20.30 Pingvinek Ang. dok.sor. 21.25 Aida
a Royal Albert Hall-ban. Ang. operafilm

MARKÍZA

6.30 A tó királynője mesefilm 8.00 Szökőkút Zsuzsannának. 9.20 A
kutya, aki megmentette a karácsoyt 2.  10.45 Szomszédok 11.40 Csil-
lagpor 13.50 Nyerj egy randit Tad Hamiltonnal! filmvígjáték 15.35
Szelíd krokodil Cseh filmvígjáték  17.40 Szomszédok 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.30 Delfines kaland 22.25 Boszorkányvadászat
Am. kalandfilm

JOJ

7.15 A hercegnő és a harcos (ism.) 9.40 Hadak útján. Am. tört. film
(ism.) 12.25 Mesterek könyve Orosz fantáziafilm 14.15 Martin és Vé-
nusz Cseh filmvígjáték 16.05 A három testőr Am.– ang.–oszt. ka-
landfilm 18.00 A klán – Jóban rosszban. Tévésor. 19.00 Híradó, sport
20.00 Nyereményjáték 20.15 Mindörökké fi atal Am. musical 21.50
Egyszemélyes háború. Am. thriller

M1

07:00 Híradó, sport, időjárás 07:25 A természet csodái  08:20 Angi
jelenti  08:45 A hangyák mindent tudnak 8.40 Az utódgondozás...
09:05 Noé barátai  09:35 Zöld Tea 10:05 Vágtass velem! 10:35 A
veréb is madár filmvígjáték 12:00 Hírek 12:05 Petőfi Sándor: Szep-
tember végén 12:35 A világ madárszemmel 13:35 Budavári Palota-
koncert Operett gála 15:10  Macskafogó 16:45 Egyszer volt, hol nem
volt  17:35  Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat 19:30 Híradó
este   20:05 Sporthírek   20:15 Időjárás 20:20 Mr. Magoo filmvígjá-
ték  21:50 Tátrai Tibor és barátai 22:45 Első a szerelem filmvígjáték

M2

6.00 Rajzfilmek 13:55 H2O 14:45 Jancsi és Juliska 15:45 Animália
16:10 Fixi, Foxi és barátaik 16:35 Belle és Sébastien 17:00 Állatkert
a hátizsákban 17:30 Caillou 17:35 Süsü, a sárkány kalandjai 18:10
Aprónép 18:20 Patrick, a postás 18:35 Bogyó és Babóca 18:40 Raju,
a riksa 18:50 Ormányos család 19:00 Miss BG 19:15 Maja, a méhecske
19:30 Napfény farm 19:40 Kalandozások Andyvel 20:35 Sport 20:45
Waczak Szálló 21:15 Hallgass a szívedre! 22:50 Autó-motorsport ma-
gazin 23:20 A veréb is madár

DUNA

8:10 Isten kezében 8:35 Akadálytalanul 9:05 Nóvum 9:35 Határtala-
nul magyar 10:00 Székely kapu 10:30 Hagyaték 11:00  Sírjaik hol dom-
borulnak... 11:30 Pannon expressz 12:00 Híradó 12:05 A világörökség
kincsei 12:20 Zöld Jelzés 12:50 Gázláng am. thriller 14:50 Robbie, a
fóka 15:35 Önök kérték! 16:30 Csempészek magyar filmdráma 18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás 18:35 Kisváros 19:30 Hogy
volt!? 21:15 A kaméliás hölgy angol-am. rom. dráma 22:50 Dunasport

6:25 Tv2 matiné 10:40 Astro-Világ 11:45 Állatőrség 12:15 Babavilág
12:45 Stílusvadász 13:15 Luxusdoki 14:15 Xena 15:15 13-as raktár
am. filmsor., 16:15 Az olajherceg NSZK-jug. kalandf., 1965 18:00 Té-
nyek 19:00 Aktív Extra 19:30 Lara Croft: Tomb Raider 2. 21:35 Tesó-
tusa 23:25 Motel am. horror,  

7:05 Kölyökklub 9:30 Mint a mesében 10:10 Az igazság Ligája - Az új
küldetés am. anim. f., 11:30 Ízes élet 11:55 a'la CAR 12:20 4ütem
12:50 Magyarország-Fehéroroszország férfi kézilabda-kupamérkő-
zés  14:35 Jóbarátok 15:05 Kőgazdagok 16:40 Észak és Dél am. ka-
landfilmsor., 18:30  Híradó 18:55 Fókusz Plusz 19:15 Beépített
szépség 2. 21:15 Túszjátszm 23:15 Tűz a mélyből

7:00 Az örökség 8:00 Az örökség 9:00 Minden lében négy kanál 9:55
Ezel - Bosszú mindhalálig 11:00 Ezel - Bosszú mindhalálig 12:00 Apja
lánya 14:00 Az első millióm története 15:00 Nyomtalanul16:00 Tru
Calling 17:00 Behajtók(szül. eng.) Filmsorozat 18:00 Glades 19:00 CSI:
Miami helyszínelőkt 20:00 Alkonyat Romantikus kalandfilm 22:15 Ezel 

STORY TV

7:10 Balu kapitány kalandjai 7:35 Balu kapitány kalandjai 8:30 A gu-
mimacik 9:00 Sammy nagy kalandja 10:30 Dallas 12:30 Sült zöld pa-
radicsom am. filmdráma 15:00 Álomhajó 7:10 Négylábú
mentőangyal kan. kalandf., 2002 19:00 Hír24 19:20 Miss Marple - Éj-
féltájt21:20 Atomcsapda angol-német-am. filmdráma

VIASAT

9:30 Anya és a Télapó 10:25 A vörös Pimpernel 11:30 Két pasi - meg
egy kicsi 12:25 Kertvárosba száműzve 12:50 Szívek szállodája  14:40
Doktor House 16:30 Palimadár am. akció-vígj., 18:35 Batman am. ak-
cióf., 1989) 21:00 Marie, a kurtizán német-osztrák filmdráma, 2010
23:30 Chéri - Egy kurtizán szerelme angol-német-francia rom. film

7:00 FIM Magazín 8:00 Francia fociösszefoglaló 9:00  Copa del Rey
9:30 Svéd jégkorong AIK - HV71 11:30 Válogatott focimeccs Ukrajna
– Franciaország 13:30 Olasz foci AS Róma – SSC Napoli 15:30 Cor-
goň liga Nitra – Ružomberok 17:30 Francia foci PSG – AS Monaco
19:30 Olasz foci Miláno- SSC Napoli 21:30 Válogatott focimeccs
Svédország - Portugália

STV :1
7.50 Fidlibum 8.20 Zsuzsanna és a vízimanó 9.00 Arabella visszatér
10.00 Ne vegyék el a hercegnőt 11.05 Fantaghiro 12.40 Az ördög
tudja miért 14.30 Elisa di Rivomborsa 15.55 Üvöltő szelek 17.45 Zypa
Cupák Szlov. film 19.00 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 Időjárás 20.20
Postaláda 21.20 Igaz történetek Katka Brychtovával 21.55 Karintia
csodája Osztrák film

STV :2
7.50 Nemzetiségi hírek 8.00 Élo körkép 8.30 A fiú és a kutya  9.00
Pingvinek 9.50 A múzeumok titkai 10.35 Univerzum 11.25 Színház
gyerekeknek 12.10 Nuraddín Ali és Aniszaldzsalisza  13.40 Integráció
2013. Jótékonysági koncert 15.05 Madagaszkár.16.05 A múzeumok
titkai16.50 Szlovákia–Ukrajna, férfi röplabda vb-selejtező 19.00 Esti
mese 19.10 Füles Mackó  19.15 Lolka és Bolka kalandjai 19.25 Tao Tao.
Jap. 19.55 Hírek 20.00 A tátrai csúcsok története 20.30 Pingvinek
21.20 Őrangyalok 21.50 Napcirkusz: KÁ 23.10 Eperbor filmdráma

MARKÍZA
7.20 Scooby-Doo, hogy vagy?  8.00 Szelíd krokodil Cseh vígjáték
(ism.) 9.50 Túlélni a karácsonyt! Am. filmvígjáték 11.20 A Gyűrűk Ura
– A király visszatér Am.–új zélandi kalandfilm 14.45 Vasember Am.
akciófilm 17.05 Rango. Am. anim. filmvígjáték 19.00 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Excsajok szelleme Am. filmvígjáték
22.15 Halálos fegyver Am. akciófilm

JOJ

6.55 Reszkessetek, betörők! 8.30 Holiday Am. filmvígjáték 11.15 Élet-
veszély Am. thriller, 2/1–2. 14.40 A vasálarcos Am. kalandfilm 17.10
A valós ár Szórakoztató show 19.00 Híradó 19.50 Sporthíradó 20.00
Nyerjen 12 ezer eurót! 20.10 Időjárás-jelentés 20.15 A tenger vad-
jai Am. thriller 22.35 A Terminátor Am. sci-fi thriller

M1

07:00 Híradó 07:25 A természet csodái  08:15  Kopernikusz élete
09:00 Katolikus krónika  09:40 Úton-útfélen 09:45 A Biblia a magyar
költészetben 10:05 Ünnep a baptistákkal 10:30 Református magazin
11:05 Mai hitvallások 11:30 Mezőberényből málenkij robotra hurcol-
tak 12:00 Hírek 12:05  Hétköznapi kifutó 12:35 TeleSport 13:05
Gymnasiade 2013: Középiskolai 13:35 Budavári Palotakoncert   14:35
Mr. Magoo filmvígjáték 16:05 Az ír tánc királyai  17:40 Szívrablók film-
vígjáték 19:30 Híradó 20:20 Farkasokkal táncoló 23:20 Mocsokváros
utcáin Amerikai filmdráma 

M2

6.05 Rajzfilmsorozatok 11.10 Casper 14.15 Balekok 14.15 Jancsi és
Juliska Ném. mesefilm 15.45 H2O: Egy vízcsepp elég 16.10 Fixi, Foxi
és barátaik 16.35 Lóti és Futi Magy. rajzfilm 16.40 Gyalogbéka 17.10
Állatkert a hátizsákban 17.40 Caillou I–II. 17.45 Rejtélyek Tesz-vesz
városban 18.20 Esti mese 19.15 Napfény farm 19.40 Kalandozások
Andyvel 20.00 Híradó, sport 20.45 Mad Men – Reklámorültek 21.30
Az ír tánc királyai – A Lord of the Dance Ang. zenés film 23.05 Füle-
nincs nyúl 2. Ném. vígjáték

DUNA

7.45 Gazdakör 8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40 Rome Reports 9.05 Törzs-
asztal 10.00 Magyar klasszikusok új köntösben 10.30 Lyukasóra 11.00
Baptista istentisztelet 12.00 Híradó 12.05 Vers 12.10 Ízőrzők. 12.45
Az ördög nem alszik Magyar film 14.15 Hazajáró 14.45 Csellengők
15.15 Hogy volt...?! 16.10 Machita. Magyar film 18.00 Híradó 18.25
Sport 18.35 Kisváros 19.30 Önök kérték 20.25 Fekete város. Tévésor.
21.20 Valahol Európában. Magy. film 23.00 Dunasport 

6.25 TV2-matiné 10.40 Astro-Világ 11.45 Stahl konyhája 12.15 Több
mint TestŐr 12.45 Aktív extra  13.15 Psych – Dilis detektívek 14.15 A
szépség és a szörnyeteg 15.15 Doktor House 16.15 Bilko főtörzs Am.
filmvígjáték 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Rémségek cirkusza
22.10 Ultraviola. Akciófilm 23.50 A szabadság útjai filmdráma.

7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.30 Teleshop 11.25 Gaszt-
rotúra 11.55 A Muzsika tv bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.15 Ha-
vazin 12.50 Magyarország–Lengyelország férfi kézilabda- mérkozés
14.40 Atlantisz gyermekei Am.–ausztrál film 16.30 Kutyátlanok kí-
méljenek. Am. filmvígjáték 18.30 RTL híradó 18.50 Cobra 11. 20.00
Taxi 2. Fr. akcióvígjáték 21.40 Utánunk a tuzözön. Am. akciófilm.

13.00 Behajtók 14.00 Nyomtalanul  15.00 Glades – Tengerparti gyil-
kosságok 16.00 CSI: Miami helyszínelok 17.00 Segítség, bajban va-
gyok! A pszichológus válaszol 20.00 Segítség, bajban vagyok! 22.00
Heti hetes 23.00 Alkonyat. Am. fantázia film 

STORY TV

9.00 Anne: Utazás a Zöldormu házba 10.30 Dallas 13.25 Négylábú
mentőangyal. Kanad. film  15.10 A vadló. Kanad. film 16.50 Terence
Hill – Alpesi őrjárat. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24
19.20 Columbo 21.00 Poirot 22.50 21 gramm. Am. thriller

VIASAT

7.50 Doktor House 9.45 A nagy házalakítás 10.40 A nagy házalakítás
11.30 Smokey és a Bandita  akcióvígjáték 13.25 Palimadár. Am. akci-
óvígjáték 15.30 Batman. Am. akciófilm 18.00 Különben dühbe jö-
vünk. Ol.–sp. akcióvígjáték 20.00 CSI: helyszínelok  21.00 CSI: New
York-i helyszínelok 21.55 Törjön ki a frász! Am. vígjáték

7:00 FIM Magazín 8:00 Corgoň liga Žilina-Slovan 10:00 Olasz foci Ge-
nova – Verona 12:00 Motormagazín 12:30 Francia foci St. Etienne –
PSG 14:30 Corgoň liga Slovan – Ružomberok 16:30 Adrenalin sportok
17:00 Olasz foci Fiorentina-Juventus 19:15 Motormagazín 19:35
Olasz foci Juventus - AC Miláno 21:35 Francia foci Marseille – PSG
6.55 Idojárás-jelentés 

STV :1
7.00 Animációs bibliai történetek. Éliás 7.30 Rajzfilmsorozatok gye-
rekeknek 8.50 Csodamuterem  9.15 Megaagy. Tudományos ismeret-
terjeszto magazin 9.45 Autószalon 10.15 Bolygónk II. Ang.
természetfilm 11.10 Sport 2013 11.55 Szlovákia – 2013 12.45 A világ
– 2013 13.40 Nyaraló gyilkosok Ang. krimi 15.20 Rejtett forrás Szlov.
film 17.00 Senki sem tökéletes 18.20 Konyhatitkaim 19.00 Hírek,
sport, idojárás 20.20 Anna Karenina Ol. film, 2/1–2. 23.40 Nyaraló
gyilkosok Ang. krimi (ism.)

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Pingvinek  9.20 A múzeumok titkai  10.15 Szil-
vesztertől Vízkeresztig 11.05 Talkshow gyerekeknek 11.15 Színház
gyerekeknek Bajaja 12.20 Így úsztam észak királynőjéhez 13.15 Nap-
cirkusz: KÁ 14.40 Madagaszkár 15.30 A múzeumok titkai 16.20 Jég-
korong Extraliga, élő 19.00 Esti mese 19.15 Lolka és Bolka 19.25 Tao
Tao.  19.50 Hírek 20.00 A tátrai csúcsok története. Legendák és illú-
zió 20.25 Szlovákia–Finnország férfi röplabda vb-selejtezo, élo 22.35
Aranypedál. Ünnepi díjkiosztó, felvételrol 23.05 Dakar-rali

MARKÍZA
6.30 Sárkányvadászok Fr. anim. film 7.45 A kutya, aki megmentette
a karácsonyt 2.  9.05 Rango. Am. anim. vígjáték (ism.) 10.45 Férj ke-
restetik! vígjáték  12.30 Excsajok szelleme 14.20 Delfines kaland Am.
film 16.30 Godzilla. Am. kaland- fil m 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Idojárás-jelentés 20.30 Tintin kalandjai.  anim. kalandfilm 22.20
Világok harca. Am. akcióthriller.

JOJ

7.05 Barbie és a póniakadémia  8.25 Air Bud – Kutyaütő csodacsatár
10.10 A Geiss család 11.50 A vasálarcos 14.20 A tenger vadai  Am.
thriller  16.35 Cseh–szlovák tehetségkutató – Szilveszter 2013 19.00
Híradó 19.50 Sport 20.00 Nyerjen 12 ezer eurót! 20.10 Időjárás 20.15
A dolgok állása krimithriller 22.45 Átkozottak harca  sci-fi thriller

Csütörtök, január 2 szombat, január 4 VasárnaP, január 5
M1

7.00 Híradó 7.25 A természet csodái 8.20 William és Kate – Mesebeli
románc Am. dok. film 9.50 Ariadne barlangja – Húsz év a Pilis mélyén.
Ism. terj. film 10.25 Varázslók a Waverly helyből 12.01 Híradó 12.25
Gasztroangyal 13.30 A természet csodái 14.20 Kölcsöngyerek visz-
szajár. Am. filmvígjáték (ism.) 16.05 Csodacsatár Magy. filmvígjáték
17.35 Híradó 17.45 Hallgass a szívedre! Am. filmdráma 19.30 Híradó
20.20 Bízunk benned! 21.20 Életművész 22.15 Az igazság soha nem
késő – A türténelmi igazságtétel 23.35 Az amerikai. Am. film

M2

6.00 Rajzfilmsorozatok 16.30 Állatkert a hátizsákban 16.55 Caillou
17.05 Segítség kacsaszárnyakon 17.35 Richard Scarry Teszvesz vá-
rosa  18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 19.20 Napfény farm I–II.
19.30 Kalandozások Andyvel 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces
kajái 21.10 Heartland 21.55 SPORT 2013. Forma– 1 22.55 Életmű-
vész 23.50 Ryan Reynolds, a képzelt szuperhős Am. filmdráma

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35
Akadálytalanul 9.05 Voyager 9.35 Caruso másik hangja. Olasz dok.film
10.30 Bob herceg. Operafilm 12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.30
Klímaváltozás + 5 fok. Osztrák dok. film 15.20 Hungarikum. A pálinka.
Magyar dok. film 15.50 Tüskevár 17.00 Everwood 18.00 Híradó, sport
18.35 Kisváros 19.30 Doc Martin 20.20 Hölgyek öröme 21.15 Híradó,
sport 21.30 Volt egyszer egy Amerika. Am.–ol. 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, 140.
14.00 Tények 15.00 Aktív 15.20 Csapdába csalva Ném. dokusor. 16.20
Egyiptom hercege Am. rajzfilm 18.00 Tények 19.25 Jóban-rosszban
2261. 20.35 Jóban-rosszban 21.30 A sakál árnyéka. Am.–kanad. akci-
ófilm. 23.45 Szellemdoktor

7.40 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.55 Jóbarátok 10.15 Top Shop
11.50 Asztro-show 13.10 Apa-csata. 13.30 Reflektor 13.45 Gasztro-
túra 14.10 Éjjel-nappal Budapest 15.10 Fókusz 15.40 Dél királynője
16.35 Csók és csata. 17.35 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó
19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt. 21.25
Damb és Damber: Dilibogyók.  23.15 Az átok 2. Am. akciófilm

9.00 Nyomtalanul 10.00 Vacsoracsata 11.00 Segítség, bajban vagyok!
Az ügyvéd válaszol,  12.00 A gyanú árnyékában 13.00 Az örökség,
108. 14.00 A vihar. 15.00 Szeretők és riválisok, 10. 16.00 Barátok közt
16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry legújabb kalandjai, 18.00
Nyomtalanul 19.00 Segítség, bajban vagyok! 19.55 A leggyorsabb in-
dián. Am. film 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó

STORY TV

10.30 NCIS I. 11.30 Váratlan utazás 12.30 Született feleségek 14.30
Túl az Óperencián. Am. film  17.10 Sammy nagy kalandja  19.00 Hír24
19.20 Ne folytassa, felség! Am. vígjáték 21.15 Újabb rendőrsztori.
Hongkongi akciófilm 23.40 NCIS I., 12. 0.35 Dallas

VIASAT

7.30 A médium 8.25 A médium  9.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék I 10.05 Gyilkos számok 10.55 Férjek gyöngye  11.55 ÁlomÉpítők
2., 15. 12.55 Szívek szállodája  13.50 CSI: A helyszínelők 14.50 CSI: A
helyszínelők 15.45 Nyomtalanul 17.30 Gyilkos számok  18.25 Káosz-
háza 19.20 Jóbarátok  19.50 Kertvárosba száműzve 20.20 Két pasi
– meg egy kicsi 20.50 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Tökéletes cél-
pont Am. akciófilm 23.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék II.

7:00 Francia ligakupa 9:00 Sólyomszem – teniszmagazin 10:00 Corgoň
liga Trenčín – Slovan 12:00 Olasz focimagazin 12:30 Svéd jégkorong
AIK - HV71 14:30 Olasz foci Torino - AC Miláno 16:30 Francia foci Nan-
tes-PSG 18:30 Adrenalin sportok 19:00 Olasz foci  Fiorentina – Cata-
nia 21:00 Motormagazín 21:20 Copa del Rey  Bilbao – Celta Vigo

STV :1
7.05 Elizeus próféta 7.30 Mach, Šebesta és a bűvös kagyló. Cseh víg-
játék  9.15 Arabella visszatér 10.15 Fantaghiro 12.00 Dr. Quinn. Am.
film 13.35 A morvaszlovákok nem ítélkeznek  15.20 Egy éj a Karlš-
tejnen Cseh filmmusical 16.50 A gyógyító. Lengy. film 19.00 Híradó,
sport 20.20 Az ezeréves méh 22.15 Kikötői hírek. Am. filmdráma

STV :2
8.30 A fiú és a kutya 9.00 Pingvinek  9.55 A múzeumok titkai 10.40
Univerzum 11.30 Fagyapó. A pozsonyi Új Színpad előadása 13.05
Dzsaudar és fi vére Mesejáték 14.25 Michal Dočolomanský és ven-
dégei 15.10 Felvevőgéppel a természetben 16.05 A múzeumok tit-
kai 16.50 Szlovákia–Görögország férfi röplabda vb-selejtező, élő
19.00 Esti mese 19.55 Hírek 20.00 A tátrai csúcsok története 20.30
Pingvinek 21.20 Hölgyválasz – Én táncolnék veled.  23.15 NO NAME
AKNECOLOR TOUR 2011. Koncert, felv.

MARKÍZA

7.00 Csillagpor. Am.–ang. kalandfilm  9.00 A Spiderwick krónikák.9.50
Asterix és Obelix.  10.25 Nyerj egy randit Tad Hamiltonnal! Am. film-
vígjáték 12.05 Ördögien csókolsz Cseh mesefilm 14.05 Miért éppen
Minnesota? filmvígjáték 15.55 Férj kerestetik! Am. vígjáték 17.40
Szomszédok 19.00 Híradó 20.30 Nap, széna, eper Cseh vígjáték
22.05 Vasember. Am. akciófilm

JOJ

6.15 Mesterek könyve Orosz fantáziafilm 7.50 Air Bud 3. – Kutyaütő
csodacsatár. 9.15 A három testőr kalandfilm 11.10 Mindörökké fiatal
filmvígjáték 12.50 Kémkölykök 3-D – Game Over. Am. akció sci-fi víg-
játék 14.30 Queen Sized – Tömör gyönyör. 18.00 A klán – Jóban
rosszban. 19.00 Híradó 20.00 Nyerjen 12 ezer eurót! 20.10 Időjárás
20.15 Holiday. Am. filmvígjáték 23.00 Brooklyn mélyén. Am. akciófilm.
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Roadshow Moderny učiteľ vytvára priestor
pre učiteľov, kde sa môžu prezentovať a

rozprávať o tom, ako má dnes vyzerať škola,
ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí.
Počas Roadshow majú možnosť stretnúť sa a
vypočuť si, čo nové prináša svet moderných
učiteľov, digitálnych technológií a moderných
pedagogických metód. Zámerom organizáto-
rov je učiteľov inšpirovať, motivovať a podpo-
riť vzájomné zdieľanie nových metód a aktivít,
ktoré im pomáhajú lepšie vzdelávať svojich
žiakov. Program je venovaný významu spra-
vodlivého hodnotenia žiakov, inovatívnej
forme výučby matematiky, spolupráci škôl s
rodičmi, internetovým rizikám a kyberšikane,
ale napr. aj nespojitému písmu Comenia
Script. Do programu prispejú svojimi skúse-
nosťami aj lokálni učitelia v rámci prezentácie
príkladov dobrej praxe.

Roadshow Moderný učiteľ sa v roku 2013 pred-
stavila aj v Hurbanove. Inšpiratívny odborný prog-
ram pre učiteľov a riaditeľov škôl bol plný noviniek
a zaujímavostí, pričom prezentáciou svojej dobrej
praxe ho obohatili aj učitelia z miestnych škôl.  S
organizáciou pomáhala pani PaedDr. Marta Klu-
vancová, zástupkyňa riaditeľa Strednej priemy-
selnej školy stavebnej v Hurbanove. Celkovo v
desiatich mestách prilákala Roadshow Moderný
učiteľ viac ako 1100 učiteľov z celého Slovenska,
pričom inovatívne témy z oblasti vzdelávania za-
zneli aj v Kultúrnom stredisku Miklósa Konkolyho
Thege. Zámerom podujatia bolo učiteľov motivo-
vať a podporovať vzájomné zdieľanie nových me-
tód a aktivít, ktoré im pomáhajú lepšie vzdelávať
svojich žiakov. 

Podujatie Roadshow Moderný učiteľ pripravila
nezisková organizácia Indícia v spolupráci s Na-
dáciou Orange. Poslaním organizácie je vytvárať
príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a
manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skú-
senosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a mo-
tivovať. Organizácia chce zároveň neformálnym
spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady
dobrej praxe a otvorene komunikovať s rodičmi,
odbornou a širšou verejnosťou a prispieť tak k

väčšiemu pochopeniu novo vynárajúcich sa po-
trieb žiakov a práce učiteľov a manažérov škôl. Pre
učiteľov a riaditeľov škôl bol zostavený zaujímavý
odborný program plný noviniek a inšpirácie. Na
Roadshow si prišli na svoje jednak učitelia prvého
stupňa základných škôl, ktorí sa dozvedeli viac o
nespojitom písme Comenia Script, a mali možnosť
spoznať tajomstvá Hejného matematiky. Pre uči-
teľov všetkých vzdelávacích stupňov boli určené
napr. príspevky o význame hodnotenia žiakov, o ri-
zikách kyberšikanovania na školách, či o dôleži-
tosti kvalitnej spolupráce škôl a rodičov. 

Priestor v každom z miest dostali aj zaujímavé
aktivity miestnych učiteľov, ktorí odprezentovali
svoju kvalitnú prácu, a zároveň tak zviditeľnili svoju
školu. V Hurbanove predniesli svoje príspevky
pani PaedDr. Ľubica Steinerová, ktorá predstavila
systém písmenkových kociek, pani Mgr. Nataša
Ďurišová, ktorá vysvetlila, ako možno využiť prvky
drámy vo vyučovaní anglického jazyka. A za
stredné školy vystúpila pani Ing. Adriana Eleková
a poukázala na možnosti využitia Facebook-u ako
výučbového nástroja v odborných predmetoch. 

Stovka  učiteľov mohla vďaka tejto akcii prežiť
príjemný a inšpiratívny deň. Veríme, že o rok sa
jednou zastávkou inovatívneho vzdelávacieho au-
tobusu opäť stane aj Hurbanovo. 

(miriák)
Foto: Peter Mačanský 

Roadshow Moderný učiteľ v Hurbanove

Za jeden rok príde o vodičský
preukaz asi 5,5 tisíc vodičov
Alkohol za volantom pripraví ročne o vodičský

preukaz tisícky šoférov. "Za jeden rok príde
súdnymi rozsudkami pre zistený alkohol nad
jedno promile o vodičský preukaz asi 5,5 tisíca
vodičov," hovorí policajný viceprezident Ľubomír
Ábel.

Ako dodáva, k tomuto číslu treba doplniť údaje
aj o vodičoch, ktorým namerali do jedného pro-
mile alkoholu, toto číslo sa pohybuje okolo tritisíc
ročne. „Takýto nezodpovední vodiči taktiež pri-
chádzajú o vodičský preukaz na obdobie od jed-
ného do piatich rokov rozhodnutím správneho
orgánu polície spolu s mastnou pokutou, ktorá sa
pohybuje od 300 do 1 300 eur," dodáva Ábel. 

Jazda za volantom s viac ako jedným promile
je trestným činom od novembra 2011. Už dva
roky tak hrozí v takomto prípade jednoročné vä-
zenie. Súdy poslali za mreže od januára do sep-
tembra tohto roka 130 ľudí, ktorým namerali nad
jedno promile alkoholu. Celkovo odsúdili za tento
trestný čin za prvých deväť mesiacov 4 231 osôb,
informovala hovorkyňa ministerstva spravodli-
vosti Alexandra Donevová. 

Policajti napríklad tento rok v novembri odha-

lili 423 vodičov, ktorým namerali alkohol nad
jedno promile. V novembri 2012 to bolo až 584
šoférov, na prelome rokov 2011 a 2012 sa toto
číslo pohybovalo približne medzi 400 a 500. „Žiaľ,
pokles počtu vodičov, u ktorých je zistené požitie
alkoholu nad jedno promile, nie je taký, ako by
sme si predstavovali,“ skonštatoval Ábel. 

Postupne je však takýchto prípadov podľa
neho predsa len menej. „Alkohol za volantom je
stále veľký problém,“ tvrdí a dodáva, že polícia
preto prijala aj opatrenie, že každý zastavený vo-
dič pri cestnej kontrole sa musí podrobiť dycho-
vej skúške. „Cieľ je jediný - vyradiť takúto kate-
góriu nezodpovedných vodičov z cestnej pre-
mávky,“ dodáva Ábel s tým, že treba aj trpezli-
vosť. „Boj s týmto neduhom má význam,“ hovorí. 

Kým najväčším problémom pri dopravných ne-
hodách bola ešte pred pár rokmi nedovolená
rýchlosť, dnes je to podľa policajného viceprezi-
denta Ábela druhý a v niektorých krajoch až tretí
faktor. Momentálne dominuje kategória nedodr-
žiavania základných povinností vodiča, medzi
ktorými je aj zákaz pitie alkoholu a ďalších látok
pred a počas jazdy. Webnoviny.sk




