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Hány beruházás
lesz 2013-ban?
Nagymegyer
efejeződött az izsapi városrészben
található Körte utca felújítására kiírt
közbeszerzési pályázat, melyre nyolc cég
jelentkezett, a győztes 211 ezer euróért
végzi el a rekonstrukciót. Az Eper utcában lévő alacsonyabb komfortfokozatú
városi bérlakások kérdésének megoldására is módot kell találni. A képviselők
Néveri Sándor polgármester beszámolójából többek közt ezekről is tudomást
szereztek az idei utolsó testületi ülésen.
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alán nincs olyan ember, akit nem foglalkoztat az a kérdés,
hogy mit is hoz a 2013-as esztendő. Hetilapunk is megkérdezett három közéleti személyiséget, hogy értékeljék a
2012-es évet, valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy Banai
Tóth Pál, Dunamocs polgármestere, Boldoghy Olivér, a Fontos Vagy mozgalom ügyvezetője és Tokár Géza, politikai
elemző, a Bumm.sk szerkesztője mit vár a 2013-as évtől.

T

Az év politikai eseményei
a Komáromi járásban
olitikai életben is gazdag volt a 2012-es év,
ami jelentősen befolyásolta a Komáromi járás erővonalait. A legmeghatározóbb esemény
az országos parlamenti választás volt, amely következtében a pártok és a politika alsóbb szintjei
is némileg átrendeződtek.
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A márciusi előrehozott választásokon nem ért senkit váratlanul, hogy a Smer magabiztosan győzni tudott. A kormánybukás talán kicsit korai volt a Magyar
Koalíció Pártja (MKP) számára, amely addigra nem
tudta teljesen rendezni sorait a 2010-es kudarcot követően. 2012 márciusában az MKP - már Berényi József vezetésével - szinte megismételte a két évvel ko-

rábbi eredményét. 2010-ben az MKP 109.638
szavazatot kapott (4,33%), két évvel később néhány
száz szavazattal kevesebbet, 109.483 voksot
(4,28%) szerzett, ami újra a parlamenten kívül maradást jelentette.
A Híd a korábbi eredményéhez képest visszaesett.
2010-ben a közvélemény-kutatások eredményeit cáfolva 205.538 szavazattal (8,12%) jutott be a parlamentbe. Két évvel később a szavazatok száma
176.088-ra csökkent (6,89%), azonban a párt így is
biztosan átlépte a parlamenti küszöböt, és csupán
egy mandátumot vesztve, 14-ről 13-ra csökkent a
Hidas képviselők száma, így folytathatta a munkát.
Folytatás az 5. oldalon

A plénum két általános érvényű rendeletet is elfogadott, az egyik a helyi illetékeket
érinti, a másik a hulladékgazdálkodást. Illetékemeléssel nem számol az önkormányzat, de van néhány változtatás a rendeletben. A jövő év első negyedévében építik ki
azt a rendszert is, az elhangzottak alapján
elsőként Szlovákiában, mely szerint a családi házaknál lévő hulladékedényeket vonalkóddal látják el, hogy a szemét elszállításánál leolvasó műszert alkalmazhassanak a hatékonyság érdekében.
Az elkövetkező évek beruházási akciónak fontossági sorrendjét tárgyaló határozati javaslatot egyelőre levették a programpontok közül, a harminchat invesztíciós tételből jövőre akár három-négy is megvalósulhat. A beruházási tételek mennyisége
kapcsán Vrezgó Erzsébet képviselőasszony
megjegyezte: „Beszélünk itt álmokról, de
vissza kell térni a realitásokba!”. A plénum
2015. január 15-ig hosszabbította meg Herdics Zoltán városi rendőrparancsnok funkcióbeli megbízatását. A polgármester bejelentette, idén is lesz a városközpontban utcai szilveszter látványos tűzijátékkal együtt.
Az Ifjúsági téren pedig jégpályát szeretnének kialakítani, amint azt az időjárási viszonyok is megengedik. Kovács Zoltán
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Önkormányzat – politikai tabu 2012
A politika a kompromisszumok művészete –
tartja a régi mondás. Ha
ez igaz, akkor a politikus a
kompromisszumok művésze – és most mindenki
gondoljon egy politikusra,
aki először eszébe jut.
Döntsék el, nevetni vagy
sírni szeretnének inkább.
A kompromisszum keresése szinte teljesen eltűnt a politikából, közéletből.
Ez nem csak a magyar és/vagy szlovák közéletre
jellemző, sajnos általános jelenség. A másik oldallal nem megegyezni, közös nevezőt találni kell,
hanem legyőzni, eltiporni, megsemmisíteni. A botrányokba, boszorkányüldözésbe és karaktergyilkosságokba belefáradt, mindennapi túlélésért
küzdő „választó” pedig csendben asszisztál – politikai vitaműsort már régen nem néz, a híradóról
automatikus mozdulattal kapcsol át a Barátok
közt-re.
Kompromisszum a szekértáborok közt csak egy
dologban jön létre – amiben pont nem kéne –, ez
pedig a tabu. Vannak olyan kérdések, amelyeket
egyik oldal sem feszeget, udvariasan megkímélik
egymást – és persze minket, választókat - a kínos,
nehezen megoldható, kellemetlen témáktól. Az
agyonhallgatott témák aranypálmája 2012-ben az
önkormányzatoké.
Honnan indultunk? A rendszerváltás után a decentralizáció olyan hívószó volt, amiben kompromisszumra jutott minden oldal. Azt akartuk, legyen vége a „rólunk, nélkülünk” elv alkalmazásának. Amit helyben el lehet dönteni, azt ne piszkálja
a párt központi bizottsága, majd mi jól megválasztjuk a polgármesterünket, aki ismer minket, értünk él-hal, meg különben is jobban tudja. Nagy
lendülettel (és megkönnyebbüléssel) dobálta a
központi hatalom a jogköröket, feladatokat, kompetenciákat az önkormányzatokra. Iskola, óvoda,
szociális ügyek, anyakönyv, jegyzőség, községi
utak karbantartása, polgári védelem, árvízvédelem, ingatlan-nyilvántartás, adók, illetékek megállapítása – kivetése - behajtása, gyermekvédelem
és gyámügy, szociális gondozói szolgálat, hulladékkezelés, szennyvízkezelés, fakivágás, környezetvédelem, közvilágítás, sport és kultúra…
Mára kb. négyezer (4000!) eredeti és átvitt hatásköre van az önkormányzatoknak. Pénz? Az a legkevesebb…
Hol tartunk? A hatáskörök ellátásához olyan
szintű szakmai, jogi ismeretek, annyi munkaóra
és anyagi forrás szükséges, ami lehetetlen helyzet elé állítja elsősorban a kis községek önkormányzatait. A probléma kezelése jelentős kreativitást igényel a falusi polgármesterek részéről. A
fegyvertár változatos: cselekvés helyett kimutatás, ignorálás, mulasztás vagy nyílt törvénysértés
– lehet válogatni. A központi hatalom – munka- és
családügyi-, környezetvédelmi-, vízügyi-, állategészségügyi-, tiszti szolgálati-, adó- valamint
sóhivatal képében – jóságosan szemet huny. Ennek mindenki örülhet, mivel ha nem teszi, a törvény szerint segíteni nem, csak büntetni tud, sőt
köteles.
Szakmai (félreértés ne essék, nem politikai, hanem önkormányzati) körökben régóta világos,
hogy van egy – lakosok számában kifejezett - település méret, ami alatt az önkormányzat nem
tudja fenntartani önmagát. Ezt elég pontosan ki lehet számolni, jelenleg kétezer fő körülire becsülik.
(Hogy képet kapjunk: a komáromi járásban a városokkal együtt 41 település van, ebből 30 kétezernél kevesebb lélekszámú). Az ennél kisebb
községeknél törvényszerű, hogy a bevételek nem
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fedezik a kiadásokat, először felélik a vagyonukat,
majd elkezdik halmozni az adósságot. Kivételt
csak az iparilag kimagaslóan fejlett (Pozsony és
környéke) vagy turisztikailag vonzó (Magas-Tátra)
területek képeznek.
Mit várhatunk? A megoldás hosszú lesz és fájdalmas. Magyarország úttörő szerepet vállalt –,
felkapott szóval élve – unortodox kísérlet kezdődött, amit sokan feszült érdeklődéssel követnek.
2013-ban a törvény értelmében a kétezernél kevesebb lakosú települések kötelesek a szomszéd
falvakkal társulni úgy, hogy az összlakosság meghaladja a kétezret. A társulás –megegyezés szerint, de általában a legnagyobb községben - egy
közös hivatalt hoz létre, amely a közigazgatási
hatáskörök nagy részét átveszi, vagyis lényegében egy közös polgármesteri hivatalt hoznak létre.
A polgármesterek mindegyik községben megmaradnak, de az adminisztratív munkaerő létszáma
és költsége – legalábbis a várakozás szerint – jelentősen csökken. Nem kell azonban nagy jóstehetség hozzá, hogy ha a kísérlet sikeres lesz, innen már csak egy lépés a közös polgármester intézménye. Jól illeszkedik a lépések sorába a kis
községek adósságának állami átvállalása is – egy
jól gazdálkodó község összevonása egy eladósodott községgel komoly konﬂiktusokat eredményezne.
Vigyázó szemünket tehát az anyaországra vessük és szorítsunk, hogy sikeres legyen a kísérlet.
Más kárán tanul aki okos – ha jól ﬁgyelünk, elkerülhetjük az első kísérletben felmerülő hibákat,
buktatókat. És ha a recept működni látszik, késedelem nélkül követnünk kell a példát – addig, amíg
még az önkormányzatok irányítják falvainkat, és
nem a bankok.
Az év végén viszont hagyományosan pozitívnak
kell lenni: ha Ön olvassa ezt a cikket, a világvége
elmaradt. Én már a kicsinek is tudok örülni.
Boldog új évet!
Banai Tóth Pál,
Dunamocs polgármestere

Bővülő lehetőségek
az anyanyelvhasználat terén
A 2012-es év a kétnyelvűségért folytatott küzdelem szempontjából szerintem rendkívül termékeny
volt, és sok áttörést is hozott anyanyelvünk vizuális
térhódításában. A polgári
küzdelemben idén is elsősorban az újgenerációs civil kezdeményezések és
mozgalmak jártak elöl, a
legtöbb esetben jócskán megelőzve a politikai
elitünket, a törvényhozást, az állami szervekről
már nem is beszélve.
Az év legjelentősebb kétnyelvűségi állomásai
közül elsőnek a tavaszi „vasúti hadjárat”-ot említeném, amikor - a hatályos kisebbségi nyelvtörvényre hivatkozva- több civil csoport és polgári
kezdeményezés (pl. KDSZ, Kerekasztal, Pázmáneum, Fontos vagy! és ismeretlen aktivisták) különböző ﬁgyelemfelkeltő megmozdulásokkal, nyílt
levelezéssel, kérvényekkel, villámcsődülettel és
polgári performanszokkal próbálták rávenni az állami vasúttársaságot a kisebbség nyelvének tiszteletben tartására és kétnyelvű vasúti hirdetmények, táblák kihelyezésére. A civilek igyekezete és
a mediális háttértámogatás akkora társadalmi
visszhangot generált, hogy a kérdés a legmagasabb politikai fórumokon és kormányszinten is napirendre került, aminek következményeként a közeljövőben a vonatkozó jogszabályok harmonizálása, és a hiányolt táblák kihelyezése várható. A
siker azonban még várat magára, a vasút ugyanis
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minden eddigi próbálkozást és megoldási javaslatot mereven elutasított.
Az első komolyabb áttörés azonban mégis a tömegközlekedéssel kapcsolatos feliratozásban
könyvelhető el, először Somorján, ahol a helyi civilek (Somorja Hangja) nyomására és az önkormányzat közbenjárásával megszületett a somorjai buszpályaudvar teljes kétnyelvűsítése, később
pedig Komáromban, ahol szintén az önkormányzat és egy független képviselő szorgalmazására,
némi késéssel ugyan, de végül is sikeresen végbement az eredetileg egynyelvű feliratok és menetrendek teljes kétnyelvűre való lecserélése.
Azonban a legnagyobb sikereket idén talán az
üzleti szférában értük el. Az év első napjaitól
kezdve folyamatosan napirenden volt az üzletek,
szolgáltatók, vendéglátók és egyéb vállalkozások
magyar nyelven való kommunikációjának kihangsúlyozása (újabb civil megmozdulások, matricázás, pozitív megkülönböztetés, vásárlói magatartás stb.), aminek köszönhetően egyre több kis- és
középvállalkozás választja a vizuális többnyelvűség megjelenítésének útját, ez pedig már kézzelfoghatóan vissza is köszön az említett felületekről. Az év csúcspontjának pedig szerintem két
multinacionális cégnél elért átütő siker számít a
legjobban, hiszen az ősz folyamán a brit kereskedelmi mamutlánc (TESCO), a téli ünnepek előtt
pedig a közép-európai CBA üzletlánc döntött úgy,
hogy teljesen kétnyelvűsítik a magyarok által lakott
régiókban található üzleteiket. Ez egy olyan komoly siker, amire a közösségünk ezen a téren
évek óta várt, és úgy gondolom, idén sikerült először elérni az ehhez szükséges kritikus tömeget,
innentől kezdve pedig már nincs ok a megtorpanásra.
A jövő évvel kapcsolatban éppen ezért rendkívül bizakodó vagyok, 2013-ban ugyanis egy jó pozícióból kiindulva folytathatjuk a megkezdett projekteket, véglegesíthetjük a vasúti kétnyelvűség
kérdését, körülnézhetünk az állami hivataloknál,
górcső alá helyezhetjük a postai szolgáltatásokat, a bankszférát, és természetesen újabb multikat kereshetünk fel, közösségünk nyelvi jogainak
tiszteletben tartásának kérésével.
A 2013-as év az újabb sikertörténetek éve lesz!
Boldoghy Olivér,
a Fontos Vagy mozgalom ügyvezetője

Politika 2012-2013:
Ezt kaptuk és erre számíthatunk
Aki szereti követni a politikai eseményeket (egyre
kevesebben merik bevallani, de erről majd később), az nem unatkozhatott az idén. A 2012-es
év folyamán lecserélődött
a kormány, kicsúcsosodott a jobboldal erkölcsi
és személyi válsága, a
szlovákiai magyar politikában és közéletben pedig a változatlanság álcája alatt olyan események mentek végbe, amelyek valószínűleg komoly mértékben befolyásolni
fogják a következő éveket. Szlovák vagy magyar
közösségtől függetlenül egy dolog megegyezik a
folyamatokban: felszínre robbant a belső társadalmi feszültség, a politika pár hónapra kicsúszott a politikusok kezei közül.
Mi történt 2012 januárjában? A Radičová-kormány a végnapjait élte, elérhetővé váltak viszont
az interneten azok a Gorilla-iratok, melyek meghatározták a következő hónapok történéseit és a
– szigorúan szlovák mércével mérve – példátlan,
félig-meddig spontán tüntetéseket. A frusztráció
megrengette a jobboldali pártok pozícióját, Miku-

láš Dzurinda, az SDKÚ vezetője, valamint a
hozzá közel álló személyiségek pedig úgy tűnik,
bele is buktak a botrányba. A Smer ellenben viszonylag sértetlenül kecmergett ki a Gorillából,
részben azért, mert Robert Fico valóban tudott
mit ajánlani a másfél éves koalíciós veszekedésbe és tehetetlenségbe belefásult tömegeknek: stabilitást és kemény kézzel hozott döntéseket. A Smer ebből a szempontból tartja magát az ígéretéhez, a jobboldal pedig azóta sem
tudott normális alternatívát állítani a szavazók
elé. A Népi Platform egy vicc, az ellenzéki belső
viták pedig sokatmondóan jelzik, hogy ha varázsütésre ismét a Smer kényszerülne ellenzékbe, a jobboldal ott folytatná a kormányzást,
ahol abbahagyta – egymás marcangolásával.
A botrány a magyar közösséget csak felszínesen érintette. A Gorilla-iratok ugyan kis részben kitértek a magyar vonatkozású, gyanús privatizációs ügyekre, de a felszínre kerülő információk nem rendezték át a politikai erőviszonyokat. Ahogy a választások eredménye is csak
megerősítette a 2010-ben még tragédiaként értelmezett állapotot: az MKP a parlamenten kívül maradt, a Híd pedig, amit a magyar közösség egy része – nagyjából a fele – nem tart a
valós érdekképviselet részének, bekerült a parlamentbe. Valójában a szlovákiai magyar érdekképviselet az új viszonyok közepette sem
lett sokkal láthatóbb, azaz se látványosan jobb,
se pedig rosszabb. Ezt a jelenséget egyszerre
foghatjuk fel a Híd és az MKP kritikájának is az
elvárásaink függvényében.
A szlovákiai magyarokat képviselő politikai
pártok nemcsak szlovák részről néztek szembe
problémákkal, hanem furcsamód a hátországukból, a közösség köréből érkeztek a csapások. Megerősödtek a civil mozgalmak és szokatlan helyzet állt elő: a közösségi érdekvédelmet kisajátító pártok versenyhelyzetbe kényszerültek több szimbolikus téren is, például a
kétnyelvűsítést tekintve. A következő egy-két
évben a pártoknak a túlélésük érdekében fel
kell erősíteniük a közvetlen, valós problémákra
összpontosító kommunikációt a régiókkal és a
látványos, külvilág felé irányuló, médiahátszéllel támogatott gesztusokat. Két olyan dolgot,
amit az utóbbi időben meglehetősen hanyagoltak.
Ami ebből látható, az nem feltétlenül ad okot
a bizalomra. Az MKP a megújulásként értelmezett, jobbára szimbolikus lépések mellett az
autonómiakérdés sokadszori előhozatalát tudja
prezentálni, mint legláthatóbb tevékenységi körét. A Híd apró-cseprő ügyekben aprózza szét
az energiáját, például a kisebbségi ügyekben a
Smerrel való együttműködést forszírozva, vagy
a szellemi hátországot megteremtve a pályázatok útján osztogatott összegekkel a baráti
körnek. Ugyanúgy kissé szerencsétlen helyzetet teremt, hogy a Híd nyilvánosság számára
leginkább értelmezhető önálló törvényjavaslata
a kerékpárosok alkoholfogyasztására vonatkozott.
A 2013-as évben nem fog meginogni a Smer
helyzete. Ami viszont a magyar közéletet illeti,
ki kell kristályosodnia annak, miként hajlandóak
reagálni a pártok az új idők kihívásaira. A feladat adva van: a megyei választások apropóján
a megbékélés, az új témák felvetése kapcsán
ismét izgalmassá kell tenni a politikát a magyar közösség számára. Ez egyelőre komoly kihívásnak, sőt, tehernek tűnik az érintettek számára.
Tokár Géza,
politikai elemző, a Bumm.sk szerkesztője
Következő lapszámunkban járásunk városainak (Komárom, Gúta, Ógyalla) polgármestereit
kérdezzük, hogy mit is várnak a következő évtől.
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Törvényváltozások dióhéjban
vállalkozók már október
elejétől megtapasztalhatták a Fico-kormány törvényváltozásait. Ezek az intézkedések 3 törvényt érintettek, mégpedig az ÁFA, a Kereskedelmi
Törvénykönyvet, valamint a
Büntetö Törvénykönyvet.

A

Az ÁFA törvény szigorítja az
ún. kockázatos szubjektumok regisztrációját, amelyeknek már valamikor a múltban voltak adótartozásaik.
A Kereskedelmi Törvénykönyv változtatta az üzletrész átruházásának feltételeit. A többségi tulajdonos (akié az üzletrész
50%-a vagy több), üzletrészét
csak az adóhivatal beleegyezésével ruházhatja át. Ebben az
esetben a hivatal nem a cég adótartozásait vizsgálja, hanem a tulajdonost „világítja át“. Amennyiben az adóhivatal mindent rendben talál, vagyis a tulajdonosnak
nincs tartozása a hivatal felé, 3
napon belül kiadja a szükséges
igazolást, illeték nélkül. Többségi
tulajdonú üzletrész osztásánál
szintén szükséges az adóhivatal
igazolása. Alaptőke emelés esetén nincs változás. Cégalapításkor
szintén feltétel a fent említett igazolás felmutatása az alapítótagok (akár jogi, akár természetes
személy) részéről.
A Büntető Törvénykönyv többek között új bűncselekményi fogalmakat vezet be, mint az adócsalás és az adóhatóság munkájának akadályozása.
Jövedelemadó – az egykulcsos 19 %-os jövedelemadó eltörölve. A jogi személyek (právnické
osoby) jövedelemadója 23%-ra
növekedett, míg a természetes
személyek (fyzické osoby) jövedelemadója 2 sávos lett. Azok a
természetes személyek, akik éves
jövedelme nem haladja meg a létminimum 176,8-szorosát, továbbra is 19% adókulccsal számolhatnak, míg az átlag feletti
szinten kereső természetes személyeket 25%-os adóval terhelte
meg a kormány. Szigorodnak a
házastársra leszámítható kedvezmény, valamint az adóbónusz (daňový bonus) feltételei.
A Munka Törvénykönyv (Zákonník práce) főbb változásai
január elsejétől - a megbízásra
(dohoda) dolgozók járulékﬁze-

tőkké válnak, így a foglalkoztatás
e formája januártól a munkáltatók
részére már nem lesz olyan
vonzó. Az órabér kötelező legkisebb összege a minimálbér, vagyis 1,941 €. A megbízásra dolgozóknak bérpótlék jár majd a ledolgozott túrák, ill. az éjszakai
munkavégzés után. Igazoltan hiányozhatnak, ha orvosi kivizsgálásra mennek, éppúgy mint a
munkavállalók, akik munkaszerződésre dolgoznak. Figyelem, a
megbízásra dolgozók továbbra
sem jogosultak a rendes szabadságra!
Az elbocsátások megdrágítják
a cégek költségvetését. Az az elbocsátott alkalmazott, aki a cégnél
ledolgozott legalább 2 évet, ismét
jogosult lesz a felmondási idő kitöltésére és a „lelépőre“, ennek
nagysága a ledolgozott évek szá-

Illusztrációs fotó

mától függő. Aki 2 évnél kevesebbet dolgozott le a munkáltatójánál, arra csak a felmondási idő
lesz érvényes.
A határozott idejű munkaviszony időtartama 3 évről 2 évre
rövidül, és ilyen munkaszerződést
a munkáltató az alkalmazottjával
csupán kétszer köthet egymás
után. Januártól nem lehetséges a
próbaidő meghosszabítása. Az éjjeli munkavégzés ideje 1 órával
hosszabbodik, már nem este tíztől reggel öt, hanem hat óráig tart
majd. A munkáltató továbbra is kiadhatja a ledolgozott túlórákat
szabadnapba, de ha a munkavállaló ebbe nem egyezik bele, akkor
a cég 4 hónapon belül köteles ezt
átﬁzetni. A túlóra szabályozása
2013-ban nem változik, a ledolgozható maximum 150 óra/év, kivévelt csak az egészségügyben
dolgozók képeznek.
Bevezetésre kerül az ún. Flexikonto – feladata elkerülni az elbocsátásokat abban az időszakban, amikor a cég megrendelései

lecsökkennek.
A munkanélküliek továbbra is
dolgozhatnak megbízásra, keresetük viszont nem haladhatja meg
a létminimum 75%-át, vagyis
145,94 €-t.
Az ÁFA (DPH) törvény változásai – az új évben regisztrált cégek 1 évig kötelezően havi ÁFA ﬁzetőkké válnak legalább 12 hónapra. Ha ez alatt az idő alatt forgalmuk elérte a 100 ezer €-t, továbbra is havi ÁFA ﬁzetők
lesznek. Amennyiben 12 havi
forgalmuk nem érte el ezt a határt,
átléphetnek negyedéves ÁFA ﬁzetőkké, ezt azonban az adóhivatalnak írásban kell jelenteniük.
A 2013 előtt regisztrált cégek forgalmát december végéhez szintén át kell számolni a fent említettek szerint.
Változnak a számlázás feltételei: engedélyezi az ún. egyszerűsített számla (zjednodušená faktúra) kiállítását (100 € alatti öszszegre), előírja a számlák kötelező tartalmi elemeit. Az elektronikus számla befogadására
szükséges a vevő beleegyezése,
aki viszont köteles ezt a számlát
változatlan formájában 10 évig archiválni. Előírja a számlák kiállításának határidejét.
Készpénzﬁzetési korlátozás
– Ivan Gašparovič köztársasági
elnök december 12-én írta alá a
készpénzforgalom korlátozásáról
szóló törvényt, mint az adócsalás
elleni küzdelem részét. Tilos a
készpénzﬁzetés vállalkozók között 5 ezer € felett, természetes
személyek (nem vállalkozó ﬁzikai
személyek) között pedig 15 ezer
€ felett. A korlátozás természetesen a külföldön és valutában történő készpénzﬁzetésre is vonatkozik. Kivételt a készpénzﬁzetési
korlátozás alól a következő tranzakciók képeznek: postai szolgáltatás, pénzváltói tevékenység,
pénzfeldolgozás, pénzszállítás,
készpénzﬁzetés az adóhatóság
és vámhatóság jogkörében, rendkívüli állapot és vészhelyzet esetén, pénzmegőrzés, bírósági eljárás és végrehajtások. A törvény
megsértése esetén kiszabható
büntetés nagysága elérheti a 10
ezer eurót, közigazgatási szabálysértés esetén pedig akár a
150 ezer €-t.
Jágerský Erzsébet
városi képviselő

Naptárunk nyertesei
Könyvcsomagot nyertek:
1. Farkas Mária, Búcs
2. Dibusz Krisztina, Karva
3. Juhász Kornélia, Komárom
4. Petróczi Erika, Nemesócsa
5. Kovács Nikolett, Vágfüzes
6. Izsák Ildikó, Komárom
7. Boros Katalin, Marcelháza
8. Markac Irén, Marcelháza
9. Vörös Éva, Búcs

10.
11.
12.
13.
14.

Varga Renáta, Marcelháza
Mlinkovics Tímea, Ekel
Pázmány Gizella, Lakszakállas
Szabó Veronika, Naszvad
Hegedűs Éva, Búcs

Belépőt nyertek a pati Wellness-be:
1. Filkó Judit, Komárom
2. Kliment Andrea, Komárom
3. Inczédi Domonkos, Nemesócsa

4.
5.
6.
7.
8.

Dávid János, Búcs
Csonka Tibike, Komárom
Beke Renáta, Ekel
Rehák Marianna, Megyercs
Lőrincz Veronika, Keszegfalva

A karácsonyi számunkban megjelent
2013-as falinaptár olvasóink receptjeivel. Azok, akik bekerültek a naptárba,
ajándékban részesülnek, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át!
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Egy új, reményteljes kezdet
ihil sub sole novum – semmi
sem új a nap alatt – olvashatjuk
a Prédikátor Könyvében (Préd 1,10).
Ez a megállapítás most is helyénvaló,
amikor egy új évet kezdünk, ugyanis
számtalan alkalom adódott már a történelemben, amikor emberek milliói
ünnepeltek Szilveszter éjszakáján, és
reményteljesen tekintettek az elkövetkezendő új esztendőre. S ennek
dacára, ami még csak várat magára,
az általában rejtelmes, titkokat hordozó; akár egy gyermek számára az
iskolakezdés pillanata, vagy egy nő számára az első gyermeke világrahozatala.
Mi lehet a titkokat hordozó egy új év kezdetén? – kérdezheti
joggal a kedves olvasó. Ezt bizonyára megtapasztalja majd
mindenki, amikor ismét elérkezünk az év fordulójához, és viszszatekintve nem győzünk csodálkozni azon a sok változatosságon, amit az elmúlt év rejtegetett számunkra. Lehet abban
sikeres és sikertelen, szívet melengető, avagy szinte vérfagyasztó. Bármi várat magára, reményteljesen kell a jövőt szemlélnünk, különösen nekünk, keresztényeknek. A remény tulajdonképpen az eljövendő javak aktív várása, amely a hitre épül
és a szeretetben lesz tevékeny. A remény révén meghaladjuk
jelen tökéletlen létezésünket, elővételezve Isten végső uralmának jövőjét és az egész teremtett világ felszabadulását
(Róm 8,18k.) A remény Isten végső beavatkozását várja, mégis
arra ösztönzi a keresztényeket, hogy a világban teljes felelősséggel dolgozzanak a nagyobb igazságosság és a béke érdekében.
Fekete István, minden idők egyik legolvasottabb magyar
írója, nagyszerűen fogalmaz egyik novellájában, amikor az olvasó elé tárja azt az utánozhatatlan hangulatot, mely mélyen
megérinti lelki világunkat az év-váltás pillanatában. Ez a pillanat pedig magába öleli nem csupán a reményteljes kezdetet,
hanem a boldog megvalósulást is. Az író két vándor személyében testesíti meg az ó- és új évet.
„Elvégeztem, Uram – szól az agg –, bocsásd el szolgádat –
és leteszi a tarisznyát meg a botot. …Az ifjú felveszi a botot
meg a tarisznyát. Az elnyűtt husáng acélos, görcsös bottá
erősödik abban a pillanatban s a foszlott tarisznya újjá, kövérré
dagad a láthatatlan útravalótól. Elmegyek, Uram – szól –, akaratod szerint. …Csak egyet kérek tőled, Uram, ha megengeded. Add, hogy hosszú legyen a virágos tavasz, bőkezű a búzaérlelő nyár, vidám a szüretes ősz és nyugodt, telekamrás a
tél, amiket ím, tarisznyámba adtál. Én leszek az idő egy évig,
Uram, a Te világodban. Engedd meg nekem, hogy lassú legyek, ha örömre válnak percek, és gyorsan múló, amikor a bánatot mérem, a könnyet s a hűvös enyészetet takarom a Te teremtményeidre.
Az Úr int: felragyog a felhőn túli világ. A vándor elindul, a csillagerdők úttalan útjain a Földre.” (Fekete István: Búcsú, SZIT,
Bp. 2009, 72-73.)
Az új esztendő reményteljes kezdetét, valamint megvalósulását kívánom minden embertársam, különösen a DELTA olvasói részére!
Elek László esperes-plébános

N

Elhunyt Galán Géza
December 18-án, életének 71. évében elhunyt Galán Géza
színművész. Az ismert előadóművész Vavreczky néven született Pozsonyban 1942. május 4-én. Első diplomáját a pozsonyi Színművészeti Főiskola színész szakán szerezte
1963-ban, a másodikat Prágában, dokumentumﬁlm–rendezői szakon 1974-ben. A komáromi Magyar Területi Színháznál és annak kassai Thália Színpadán volt színész, majd rendezőként is dolgozott. Később a szlovák rádió magyar adásában is rendezett. Galán Géza 1975-től a budapesti színházi egyesületek munkatársa volt, valamint Pozsonyban vállalkozóként dolgozott. TV-ﬁlmet készített Petőﬁ Sándorról,
feltűnt számos cseh és szlovák ﬁlmben is. Fontosabb szerepei Liliomﬁ és Rómeó voltak, főbb rendezése pedig az Úri
muri. Megjelent egy dupla CD-je Nagy versek a Himnusztól
a Hazámig, valamint a Petőﬁ percei a segesvári ütközetben.
Hét gyermek édesapja volt.
(b)

Egyformák vagyunk
aied N. Khayoun iraki fotós és dokumentumﬁlm-rendező fotográﬁái láthatóak január 10-ig a Csemadok Galéria falain. Portrék gyermekekről, öregekről, férﬁakról, nőkről. A háborúnak, amely végett
Irak sokszor szerepelt a híradásokban,
nyoma sincs. Először ennek okát kérdeztük az alkotótól.

R

„A 2003-as háború után Irak valóban kényes
kérdés lett. Sokan a borzalmakat jegyezték
meg – kezdte Raied, majd így folytatta – „Az
én képeim a másik oldalt szeretnék bemutatni. Hogy így is lehet. Hiszen egyformák vagyunk” – tette hozzá a művész, aki a kiállításnak is ezt a címet adta. Vallja, hogy ruháink,
otthonaink, városaink talán másmilyenek, de
mindannyian élvezzük családunk, barátaink
társaságát; a gyermekek játszanak, nevetünk,
sírunk, dolgozunk, aggódunk és reménykedünk. Szavait egész este Török Renáta fordította angolból magyarra. A képeken, amiket
2006 és 2010 között fotózott, egy másik kultúrában született pillanatokat látunk. Az elején
egy öreget, akinek egész faluját elpusztította
egy vegyi támadás, ő az egyetlen túlélő. Kenyeret sütő pékeket, akik vidáman pózolnak a
fotósnak. Gyermekeket, kezükben ásókkal, lapátokkal, amint városuk újjáépítésén dolgoznak. Mindegyik fotón ott a remény, hogy a ﬁatalok már egy másik világban nőnek fel. A reményről szól Raied dokumentumﬁlmje, melyet
a megnyitón vetített a közönségnek, a Núroz
keresése is. A Núroz a kurd újév, melyet már-

cius 21-én ünnepelnek. Hatalmas tüzet gyújtanak, annak fényénél táncolnak jellegzetes,
színes kurd ruháikban. Egy ﬁatal párról szól a
történet, akik Svédországba mennek szerencsét próbálni, de visszavágynak Irakba, a Núroz tüze mellé. Raied kamerája mindenhová
követi őket, közben a kurdok, e 30 milliós,
máig ország nélküli nemzet, múltjáról, örökségéről, életéről is sok minden kiderül.
Tájainkra a Monostori erőd hozta az iraki fotóst. Raied N. Khayoun az interneten fedezte
fel, és ide jött, hogy fotózza. Közben a magyarországi zsidókról és romákról forgat ﬁlmet.
Raied Bagdadban született, és nőtt fel. Az
ottani Al-Musztanszírija Egyetem ﬁlozóﬁa szakán végzett. Két évet élt Jordániában. Később
az Egyesült Államokba költözött, Arizonában
tanult ﬁlmkészítést. A Csemadok Galériában
mindenkit meglepett közvetlensége. Szívesen
beszélgetett az emberekkel. Komáromba Algériából érkeztek a fotói. Néhány napig még
megtekinthetőek az élet és a bizakodás képei.
Kép és szöveg: Bárány János

Tavasszal folytatják a felújítást
Komárom
avában zajlik a Szent
András-templom teljes
felújítása. Eddig a két torony közötti homlokzat
újult meg, majd fokozatosan sorra kerül az egész
épület külseje.

J

A jelen munkálatokra azért
is volt szükség, mivel helyenként már balesetveszélyessé vált a templom környéke. A munkálatok első részén végzett munkálatok 4045 ezer euró körül mozognak, amelyet támogató hívek

és szponzorok segítségével
fedeztek - mondta el Elek
László esperes-plébénos.
A „Vakolatrétegeknek kb.
300-350 négyzetmétere lett
felújítva, természetesen a díszítőelemekkel, kőből faragott díszítő oszlopfőkkel, ablakszegélyekkel, kőszegélyekkel, és természetesen,
ami a legmutatósabb és legérdekesebb, a szobrok, a
homlokzati szobrok restaurálásából állt“ - mondta el
Csütörtöki András restaurátor a PD TV-nek.

A fagyok miatt jelenleg leállított munkálatok tavasszal
folytatódnak majd. A további
szükséges javítások újabb
jelentős anyagi teherrel járnak, ezért a komáromi római
katolikus plébániahivatal kéri
a lakosokat, vállalkozókat, támogassák anyagilag a város
egyik domináns műemlék
épületének megújulását.
A felajánlásokat a 263849
70/0900-as számlaszámon,
illetve készpénzben a plébánia hivatalában vagy a templomi perselybe várják. -pdtv-
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Az év politikai eseményei a Komáromi járásban
Folytatás az 1. oldalról
A Komáromi járás eredményeit elemezve az ﬁgyelhető meg, hogy a Híd iránti bizalom visszaesett,
ugyanakkor az MKP erősödött korábbi eredményéhez képest. 2010-ben a Komáromi járásban a Híd
megelőzte az MKP-t (2010: MKP 17.817 szavazat –
34,63%, Híd 19.409 szavazat - 37,73%), addig két
évvel később már az MKP előzte meg a kormányban
is szerepet vállaló Hidat. (2012: MKP 18.694 szavazat - 41,77%, Híd 13.947 - 31,16%). Ami a szlovák
pártokat illeti, az SDKÚ a két év alatt teljesen öszszeomlott, de az SaS vesztett támogatottságából,
ugyanakkor a Smer-SD is jelentősen megerősödött.
Az SDKÚ 2010-ben 4.415 szavazattal (8,58%) a
legjelentősebb szlovák politikai formáció volt a járásban, ami 2012-re valamivel több, mint ezer szavazatos párttá zsugorodott. A Smer a 2010-es járási
eredményét (4.202 szavazat - 8,16%) nem kis mértékben növelni tudta (5.484 szavazat 12,25%).
Tisztújítások az MKP-ban:
mérsékeltek és keményvonalasok
Az országos eredmények következtében a pártok
helyi szervezeteiben is tisztújítások kezdődtek. Az
MKP a második pofont követően újra megújulást hirdetett meg, amelyet a párt nevének megváltoztatásával, Magyar Közösség Pártja, is jelezni szeretett
volna. A helyi szintektől indult a tisztújítás, amely a
december 8-i kürti országos kongresszussal, és elnökválasztással zárult. Berényi Józsefet kihívó nélkül választották újra elnöknek a pártban.
A helyi szinten érdemes megemlíteni, hogy Czíria
Attila vette át a komáromi MKP vezetését, akinek
munkáját Kolek Zsolt és Stubendek László alelnökök
segítik. A vezetőváltás egyértelműen a mérsékeltebb
vonal erősödését jelzi a komáromi tagszervezetben, akik a pragmatikusabb politikai gondolkodást
követik. Ez meghatározó lehet a tagszervezet stratégiájánal a következő önkormányzati választásokon
is, mivel most az MKP frakció jelenleg 6 képviselővel (ugyanakkor egy alpolgármesterrel) a legkisebb
politikai csoport a komáromi önkormányzatban.
A járási szinten már mást mutatnak az eredmények. Horváth Árpád korábbi elnök nem indult a
posztért. Becse Norbert, Koczkás Beáta, Petheő Attila és Dolník Tibor pályáztak a funkcióra, végül a
második fordulóban Petheő Attilát választották járási
vezetőnek. A járási szinten ez a „keményebb” MKPs vonal erősödését jelenti, amelynek a megyei választásokra lehet nagy hatása.
A párt megyei szintjén ugyancsak változás történt. Az 5 járást összefogó megyei szervezet élére
első alkalommal került elnök a Komáromi járásból,
mivel Horváth Árpád gútai polgármester kapott bizalmat.

Az MKP esetében érdemes megemlíteni még,
hogy az Országos elnökségben Czíria Attila képviseli a Komáromi járást, továbbá a gútai Samu István
is teret kapott, aki a Via Nova ICS-ben dolgozott a
korábbiakban.
Formálódó Híd:
erős vezetők és a fegyelmezetlenek
A Híd ugyan újra a parlamentbe került, azonban
az új ellenzéki szerep miatt teret veszített, amely a
párt belső folyamataira is hatással volt. Vörös Péter
nem szerzett mandátumot, így Bastrnák Tibor egyedüliként képviseli a Komáromi járást a Híd színeiben.
A márciusi választásokat követően nagyobb vihart kavart Vörös Péter lemondása a Híd pártban
betöltött funkcióiról. A párt tevékenységének kritikáján túl az érvei közt azt a Munka Utcai Alapiskola
elpuskázott pályázatát is megemlítette, amelyben az
iskola jelentős támogatástól esett el. Ezt követően
Vörös a Híd soraiban maradva mintegy ellenpólusként jelent meg a Híd járási politikájában Bastrnák
Tibor vonalával szemben. Ősszel odáig fajult a helyzet, hogy Vörös átlépett a komáromiból a dunamocsi tagszervezetbe. Döntését azzal indokolta, hogy
Bastrnák Tibor szándékosan akkorra szervezte a
helyi taggyűlést, amikor ő a pártot más régióban
képviselte, és ilyen körülmények között nem kíván
részt venni a munkában.
A Híd helyi szervezetei lazább formában működnek, itt nem került sor tisztújításra. A járási elnökség
hat tagról kilencre bővült. A december közepén
megtartott járási konferencián már az is feszültséget keltett, hogy a meglévő hat elnökségi tagról újra
szavazzon a tagság, vagy csupán a három új tag
személyéről, a bővítésről döntsenek. Míg Banai
Tóth Pál dunamocsi polgármester a meglévő elnökségi posztok újraválasztását kezdeményezte,
addig a Bastrnák-vonal ezt elvetette, annak ellenére,
hogy más járásokban erre sor került.
Az új elnökségi tagok közé került Mácsodi Gertrúd (a Híd jelöltje volt Bátorkeszin), a gútai Visnyai
Sándor és a bajcsi František Bachorec.
Az elmúlt egy évben Bastrnák Tibor igyekezett
erősíteni pozícióját a helyi és a regionális szinteken.
Nagyrészt a hozzá köthető emberek kerültek pozíciókba. Tovább erősödött a szembenállás Vörös
Péterrel, amelyben még Banai Tóth Pál mutatkozik
Vörös mellett. Ennek legláthatóbb példája az októberben zajló időközi polgármester-választás volt
Bátorkeszin, ahol Vörös és Banai nem a Híd jelöltjét támogatták, hanem az MKP jelöltje, Labancz
Roland mellett szólaltak fel. Elmondásuk szerint
azért döntöttek így, mivel a község és az emberek
érdekeinek felül kell írni a politikai szempontokat és
a pártérdeket.

A párt megyei szervezetét Bastrnák Tibor vezeti.
A párt járási csoportját továbbra is Csóka Lajos
polgármester irányítja, aki Bastrnák Tibor parlamenti asszisztenseként is dolgozik. A Híd sorain belül eléggé központosított a vezetők választása, a járási és a megyei elnököt is az országos elnökség
választja, míg más pártokban a helyi szinteken történik meg a választás. A járási elnökség jelöltjei is
csupán azok lehetnek, akiket a járási elnök jelöl,
egyéni jelölés nem lehetséges, így a vezetők meglehetősen erős pozícióban vannak.
Harmadik párt alakulóban
Október végén egy új magyar párt alakulását hirdette meg a Fehér Csaba és Sárközi János vezette
csoport Búcson. A Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség megalapításához már 3 ezer aláírást
összegyűjtöttek, terveik szerint áprilisra meglesz a
zászlóbontáshoz szükséges 10 ezer aláírás. Fehér
csapata már a megyei választásokon indulni szeretne. Egyelőre minden párt elhatárolódik tőlük, és
a magyarországi KDNP (Kereszténydemokrata
Néppárt) nyílt levélben utasította el őket. A kezdeményezésük anyagi hátteréről egyelőre nem adtak
átlátható képet a kezdeményezők.
Mire számíthatunk 2013-ban?
Összefognak vagy egymásnak feszülnek?
A jövő év egyértelműen már a megyei választásokról szól. A Komáromi járásban 8 jelöltre szavazhatnak majd az urnához járulók. Ez a választás
annyiban különleges, hogy itt nem pártlistákra lehet
szavazni (nem kell csak egy pártot kiválasztani), így
a nyolc jelölt akár több párt indulója vagy független
jelölt is lehet. Sokan az MKP és a Híd összefogását sürgetik, hogy közös lista szülessen, így növelve
a magyar politikusok bejutási esélyeit. A közvélemény nyomása miatt a Híd és az MKP is több gesztust tett a tárgyalások irányába, azonban a háttérben ennek őszinte szándéka már kérdéses. Az
MKP részéről Petheő Attila járási elnök, megelőzve
az elnökség döntését, nyilvánosan kijelentette, hogy
nem lesz MKP-Híd szövetség. Ezzel szemben Horváth Árpád azt nyilatkozta, hogy biztosan lesznek
tárgyalások. Bastrnák Tibor is gyakran kezdeményez tárgyalásokat, amelyek inkább szimbolikus értékűek, és a valós egyezség reménye nem látható.
A viták tüzében előkerülhetnek független személyiségek, akik bővíthetik a kínálatot. A megyei jelölésnek nem követelménye a szlovák állampolgárság, így például az állampolgárságuktól megfosztott
személyek is indulhatnak a listán. Időnként felmerül
Boldoghy Olivér neve, aki sokak szerint bátrabban
vállalja fel a magyar ügyek képviseletét, mint a pártok jelöltjei.
-keszegh-
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Nagyszabású rendezvény Feszty Árpád tiszteletére
Ógyalla
Feszty-hét keretében emlékeztek meg arról, hogy hat évvel ezelőtt a város magyar tannyelvű alapiskolája hivatalosan is
felvette Feszty Árpád nevét. A Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Óvoda igazgatósága ebből az alkalomból egész héten át tartó
rendezvénysorozatot szervezett.

A

Hétfőn a második adventi gyertya
meggyújtása után került sor a Feszty
hét megnyitására és a program ismertetésére, valamint Zsapka Attila
karácsonyi műsorára. Kedden a
„Feszty Kép” rajzkiállítás megnyitójára és a rajzverseny kiértékelésére
került sor. Délután kézműves foglalkozásokon vettek részt a tanulók.
Szerdán rendezték meg a „Feszty
nemzetközi műveltségi vetélkedőt”.
Csütörtökön a sporté volt a főszerep. Ekkor rendezték meg a „Feszty
Cup“ kosárlabdatornát. Pénteken került sor a Feszty-hét záróünnepélyére, amelyen megjelent a dél-komáromi Feszty Árpád Általános Iskola küldöttsége, a Közös Iskolaügyi
Hivatal képviselője, Kocskovics Gabriella, Csíziné Feszty Zsuzsanna a
Feszty család képviseletében, Basternák Ildikó városi képviselő, a Basternák László Polgári Társaság alel-

nöke, Vitéz Nagy János fafaragó,
Flegel Erdélyi Tímea református lelkész, Szalay Gyula katolikus plébános és az iskola nyugalmazott pedagógusai.
Az ünnepségen az iskola himnuszává választott felvidéki népdalt
Pastorek Cynthia Éva énekelte, majd
Lacza Nóra igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket. Az iskola
igazgatója, Dibusz János ünnepi beszédében elmondta: emlékezni, ünnepelni minden ember számára fontos, hogy érzelmileg gazdagabbak
legyünk, hogy tudjuk, mi a kötelességünk és hová tartozunk, hogy legyen célunk és jövőnk.
Ezt követte a Feszty-díjak átadása. Az iskola igazgatóságától az
idei év eredményei alapján a következő tanulók kapták a díjat: az alsó
tagozatosok kategóriában Deme At-

Basternák Ildikó, a Basternák
László PT alelnöke a díjazottal Jókai Lillával ( balra).
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Tarczy-emléknap
Hetény
z alapiskola névadója, Tarczy Lajos születésének
205. évfordulója alkalmából került megrendezésre a
Tarczy-emléknap. Az ünnepségen megjelent a pápai
Tarczy Lajos Általános Iskola küldöttsége, a testvértelepülés Pátka képviselői, a falu polgármestere Lucza
Sára, nyugdíjas pedagógusok, az iskolatanács tagjai, és
a szülői munkaközösség vezetősége.

A

tila, aki a kiváló tanulmányai mellett
aktívan bekapcsolódott a Bellő gyermektánccsoport munkájába. Fesztydíjas a sport kategóriában Papp Tamás, aki az atlétikában ígéretes tehetség, de tagja az iskola kosárlabda és futballcsapatának is. A művészetek kategóriában idén a
Feszty-díjat Pastorek Cyntia Évának
ítélték oda, aki számos népdalversenyen ért el sikereket és tagja a
Bellő Konkoly-Thege néptánccsoportnak. Feszty-díjat a társadalomtudományok kategóriában Fejes Vivien kapott, aki kiemelkedő eredményeket ért el a különböző szavaló- és prózamondó versenyeken,
valamint a műveltségi vetélkedőkön.
A természettudományok kategóriában kapott díjat Elek Máté, aki a matematikai és ﬁzikai olimpiászokon
szerepel eredményesen. 2012-ben
a Feszty-fődíjat Jókai Lilla 9. osztá-

lyos tanulónak ítélték oda, aki tehetséges, jó magaviseletű tanuló és a
matematikai versenyek eredményes
résztvevője, emellett kitűnően szaval
és énekel. Az „Év pedagógusa” Tarr
Nóra lett, aki több iskolai projekt
megálmodója és szervezője, és az
alsó tagozatos szavalók és prózamondók felkészítője.
Basternák Ildikó képviselő aszszony elmondta, a Basternák László
Polgári Társulás minden évben megajándékozza az iskola legeredményesebb tanulóját. Ebben az évben
Jókai Lilla kapta meg az elismerő
oklevelet és a tárgyi jutalmat.
Az idei ünnepséget kultúrműsor
zárta, amelyben felléptek az ógyallai
Retro music club kíséretében az iskola énekesei, az óvodások, valamint a Bellő néptánccsoport.
Miriák Ferenc
A szerző felvételei

„Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Danis Gábornak, Téglás Róbertnek,
az önkormányzatnak, a Nyitrai kerületnek, valamint a

Szülői Szövetségnek, hogy
az idei Tarczy-emléknapok
megrendezését támogatták.
A Tarczy-emléknap, immár
évek óta, iskolánk életének

egyik legfontosabb eseménye. Erre az ünnepre sok
munkával készül közösségünk valamennyi tagja” –
mondta köszöntőjében Czibor Angelika, az iskola igazgatónője.
Rancsó Andrea pedagógus évről évre egyre több információt gyűjt össze Tarczy
életéről, melyek a folyosó faliújságjaira kerülnek ki, illetve
néhány újdonságot mindig
megismerhetünk a Tarczynapok alkalmával is. Ezúttal
Mester Jázmin és Rancsó
Sarolta 6. osztályos tanulók
Tarczy Lajos életéről készítettek beszámolót.
Majd az emléknapon sorra
kerülő beszélgetés a régi idők
nagy focistáival, valamint az
iskola folyosóján megrendezett kiállítás is, a mozgás fontosságára hívta fel a ﬁgyelmet. A ﬁatalok lelkesedésének fellendítésére focibajnokságot tartottak az iskola tornatermében és megrendezték
az 1. kyokushin karate versenyt is, mely szintén a

Hagyományos falukarácsony
Ekel

Gútára került a Thália
nyomában fődíja

nagyon kellemetlen időjárásnak is betudható talán, hogy aránylag kevesen jelentek meg a hagyományos karácsonyi ünnepségen. A fellépő Hetényi János Alapiskola és Óvoda növendékeit tulajdonképpen csak a szülők,
nagyszülők kísérték el a helyi kultúrházhoz, melynek bejárata előtt zajlott le
a rendezvény.

ég tavasszal hirdette meg „Thália nyomában” című
országos színházi
vetélkedőjét a 60.
születésnapját ünneplő Komáromi Jókai Színház. A középdöntőt késő ősszel
Gútán rendezték. A
döntőnek pedig a
színház adott otthont
december 19-én.

Fekete Iveta polgármester
üdvözölte a megjelenteket,
majd Tanító Viktória református lelkész és Nagy Péter plébános szóltak az egybegyűltekhez. A kulturális műsorban
a legkisebbektől a végzős diákokig mindenki megmutatta tudásának legjavát, ami többször is tapsra késztette a mintegy 50 tagú nézősereget. Valamennyi fellépő apró ajándékokat kapott a helyi önkormányzat jóvoltából. A rendezvényen ott voltak az MKP helyi szervezetének, valamint a Via Nova ICS helyi
szervezetének tagjai is, akik a megjelent polgároknak apró, saját készítésű karácsonyi ajándékokkal kedveskedtek.
-börA szerző felvétele

M

Két csapat érkezett
Dunaszerdahelyről, a
magángimnáziumból,
egy a Komáromi Selye
János Gimnáziumból
és egy újabb a gútai
Boldogasszony Egyházi Gimnáziumból.
Teljesítményüket Varga
Emese, a Komáromi
Jókai Színház dramaturgja, az országos vetélkedő egyik főszervezője, Hizsnyan Géza
színikritikus, valamint
Tóth Tibor színházigazgató értékelték, a
vetélkedőt pedig Benkő
Géza színész vezette.
A csapatoknak a dél-

A győztes Három nővér Gútáról
előtt folyamán fotókat,
majd szerepeket kellett
felismerniük, a szünetet követően bemutatták az előzetesen házi
feladatul kapott munkáikat. Kora délután megszületett a végeredmény. A „Thália nyomában” országos színházi
vetélkedőt a Három nővér nevű gútai csapat
nyerte. „Nagyon jól
éreztük magunkat!“ ujjongtak egyszerre Kulich Gizella, Nagy Szil-

via és Mészáros Anikó,
a csapat tagjai. „Tóth
Gábor tanár úr készített fel bennünket“ árulták el a lányok, akik
2 napos debreceni kirándulást nyertek színházlátogatással, a sok
szép könyv és egyéb
ajándék mellé. A második helyen a komáromi gimnazisták végeztek a két dunaszerdahelyi csapat előtt.
Kép és szöveg:
- bárány -
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Elismerés a kempósoknak
Régiónk parlamenti képviselője, Bastrnák Tibor fogadta és egy kis ajándékkal
is meglepte a Törökországban sikeresen szereplő komáromi kempósokat.
Szayka Róbert edző tanítványai, Kádár Filip, Kanozsay Máté, Marák Róbert,
Nikker Ronald és Kalmár
Zoltán képviselték Szlovákiát és öregbítették városunk
hírnevét a világbajnokságon.
ssy

Tarczy-kupa nevet viselte. Az
iskola folyosóján Csollár
Ádám és Rancsó Máté a hetényi focitörténelemről összeállított kiállításukat mutatták
be.
Ezt követte a Tarczy-kupa
és a műveltségi vetélkedő kiértékelése. Az 1.-2. osztályosok korosztályának győztese
a szentpéteri csapat lett,
megelőzve a hetényieket és a
pátkaiakat. A 3.-4. osztályosok korosztályának győztese
a hetényi csapat lett, megelőzve a pápai és a pátkai
csapatokat. A játékos felismerő vetélkedő győztese a
Lucza Levente, Juhász Áron,
Tamás Dániel alkotta csapat
lett. A futballmatek kategória

győztese a Juhász Adalbert,
Lucza Levente, Takács Dániel trió, míg a sportról játékosan kategória győztese a
Hencz Annamária, Pálinkás
Adrián, Lucza Ákos alkotta
csapat lett. A sportosan magyarul kategória győztese az
Androvics János, Bak Rodrigó, Csollár Ádám alkotta trió
lett. Az alsó tagozatosok játékos sportfelismerés vetélkedő győztese a Tóth Orsolya, Ádám Boglárka, Vörös
Péter összeállítású csapat
lett.
Az emléknap méltó befejezéseként a megjelentek megkoszorúzták az iskola homlokzatát díszítő Tarczy-domborművet.
Miriák Ferenc
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Karácsonyvárás szilasi módra

Múltba nyíló ablakok

Bátorkeszi

Ógyalla

az óvoda igazgatónőjét

bátorkeszi öregﬁúk focicsapatának baráti
köre immár harmadszor
tett látogatást Erdélyben,
Korondon.

ellemes karácsonyi hangulat uralkodott a szilasi kultúrházban. Szülők, nagyszülők, óvó nénik és sok-sok gyerek mind-mind abból a célból jöttek el, hogy közösségben töltsék a vasárnap délutánt. Egyesek karácsonnyal kapcsolatos
dísztárgyakat készítettek, mások viszont inkább kellemes
beszélgetésekbe elegyedtek. Igazi, meleg légkör alakult ki a
kultúrház falai között, ahol az idősebbekről sem feledkeztek
meg, ugyanis a forralt bornak és az egyéb szilasi ﬁnomságoknak sokan nem tudtak ellenállni. Az est közeledtével egy
kultúrműsor vette kezdetét, melyben a nagymegyeri Vox Megere együttes megzenésített versekkel tarkított karácsonyi
programmal kedveskedett a falu lakosságának.
-pint-,
Fotó: Szukola István

Versmondók gálaműsora
Marcelháza
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola aulájában a téli
szünet előtt az iskola szavalóinak nagyszabású gálaműsorára került sor. Duka Róbert iskolaigazgató röviden szólt a karácsony eredetéről és jelképeinek történetéről, majd kezdetét vette a gálaműsor.

A

Grosch Júlia, Tóth Dorina, Naňo Nimród, Keszegh Emma,
Paulisz Csenge, Lesko Levente, Dobrocsányi Friderika, Senkár Viktória, Grosch Dóra, Chrén Dóra, Cabaň Adrien, Keszegh Lujza, Czibor Eszter, Hencz Krisztina, Horján Adrienn,
Kálazdy Virág Petra, Andruško Bettína, Vörös Boglárka voltak azok, akik nagyon szép sikereket értek el a Pislákoló mécses és a Baróti Szabó Dávid idei szavalóversenyein, és a
gálaműsoron is előadták szavalataikat.
A műsor végén a résztvevők a karácsonyfát körülállva,
meggyújtották a csillagszórókat, gyertyákat, és közösen énekeltek.
(miriák), Lancz Ildikó felvétele

ELőFIZETőI JÁTéKuNK NyERTESE
CLASSIC wellness hétvégét nyert két személy részére a WELLNESS Hotel **** Patince-be félpanziós ellátással, korlátlan belépéssel a szauna és a medencék
világába RéPÁS ZOLTÁN MARCELHÁZÁRÓL. Az
utalványt szerkesztőségünkben veheti át.
Gratulálunk.
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Székely barátaik meleg fogadtatását és a nagyon sok
élményt Takács Ferenc osztotta meg olvasóinkkal. „Idén
is felkerekedtünk Bátorkesziről, hogy Erdélybe vegyük az
irányt, és megmártózzunk
egy magyarabb világban. Királyhágó, Kolozsvár, Torda,
Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, mind mesélni
tudna, de mi a történelmi Segesváron kezdtük utunkat,
neves költőnk, Petőﬁ Sándor
emlékmúzeumában, valamint az 1849-es szabadságharcban elesett hősök emlékművénél. Magára a várva
várt korondi megérkezésre

Szentpéter

csak utazásunk másnapján
került sor, ám az, az utazás
fáradalmainak ellenére is
emlékezetes marad. Másnap a korondi fenyvesekben
szekerezésre került sor, délután pedig a teremfoci sem
maradhatott el.
Utunk apropóját, a focimeccset is megvívtuk, ám
annak eredményével nem érdemes foglalkozni, mert az
csak másodlagos dolog ilyenkor. A közös vacsorák, a fa-

zekasműhelyek mélyéről előkerülő pálinkák, a furfangos
székely anekdoták, az archaikusan ható, mégis modern
életmód, az Istennel és hittel
kibélelt életek mind olyan világba vezettek el bennünket,
ahonnan nehéz szívvel gondoltunk drága jó hazánkra.
Négy nap után búcsút intettünk vendéglátóinknak, és
sok-sok élménnyel tértünk
haza”.
Miriák Ferenc
Dobai László felvétele

Amikor három falu összefog
Lakszakállas
ddig még soha nem látott élményben volt részük azoknak, akik vették
a fáradságot, és elmentek
a Mindenki karácsonya
című előadásra. Nem kis
dologra vállalkoztak a lakszakállasiak, mint hogy
Gellér és Csicsó községek
bevonásával egy ún. Mozgásszínházat csináljanak.
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Nagyon felemelő érzés,
hogy az azonos szenvedély
és rajongás ennyire össze
tud kötni más-más embereket. Ez a szenvedély vonzotta Lakszakállasra a csicsói főszereplőket, a gelléri
tánccsoportot, hogy a helybeliekkel összefogva, e három település megálmodjon
egy karácsonyi mesét: a Micimackó karácsonyát. Mozgásszínházként dolgozták fel
ezt az elnyűhetetlen történetet, teljesen más megvilágításba és dimenzióba helyezve a történetet. A három

Napsugár óvodában a
karácsonyi ünnepek
előtt a gyerekek, óvónők,
szülők, nagy izgalommal
készültek az óvoda igazgatónőjének, Ádámkáné
Kovács Máriának búcsúdélutánjára nyugdíjba vonulása alkalmából.
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falu komoly energia-ráfordítással, mérhetetlen kitartással, szereplési vággyal, egymást ösztönözte arra, hogy
ez a környékünkön még eddig nem látott produkció létrejöjjön. Talán mondani sem
kell, óriási sikert arattak. A
másfél órás non-stop műsorkavalkádban oroszlánrészt vállaltak a fellépő csoportok: a Micimackó csoport,
a Csinibabák mazsorettek, a
gelléri Amazons, a VaLAKik
tánccsoport, a Jácint népdalkör, és az újonnan alakult

KuPAK AKCIÓ!  KuPAK AKCIÓ!
Tisztelt Delta olvasók, kupakgyűjtők!
Boldogan tudatjuk, hogy az Önök segítségével ismét nagyon sok kupakot sikerült
eljuttatni a rászoruló kisﬁúkhoz.
Hála az Önök szorgalmas munkájának,
Zalka Noelnek ismét sikerült kijutnia konzultációra Amerikába. Az ottani orvosok
véleménye és az eredmények szerint a kisﬁú állapota sokat javult.
Tudomásunkra jutott, hogy egy ipolyszalkai kisﬁú, Jakubík Tamás a kupakokért
cserébe járógépet illetve kerekesszéket

„Csodacsapat“ kórus. Főszerepben a csicsói Pagonylakók színtársulatal.
A műsort látva, az előadás
alatt és után egy dolog minden bizonnyal sok emberben
megfogalmazódott, mégpedig az, hogy Lakszakállason
ismételten elindult valami,
ami új dimenziókba helyezte
a kulturális szemléletet, s
melynek nem lepődnénk
meg, ha rövidesen követői is
akadnának.
-pintFotó: Kovács Kálmán

kaphat. A hír olvasata után sem tétlenkedtünk, közel kétszáz zsák kupakot juttattunk
el hozzá.
A kisﬁúk és családjaik is köszönik az
Önök önzetlen segítségét. Békés, boldog új
esztendőt kívánnak minden kedves kupakgyűjtőnek! A jókívánságokhoz csatlakozik a
nagymegyeri egészségkárosultak szervezete is.
Továbbra is várjuk a kupakokat! A kupakakció folytatódik! Elérhetőség: Sörös Antal Sídl. M. Corvina 1643/14, Veľký
Meder 932 01. Tel.: 0908 15 92 54

E neves esemény első részében Vörös Zoltán bohóc
szórakoztatta a gyerekeket.
A bensőséges ünnepségen
elsőként az óvoda igazgatóhelyettese, Bolla Erika búcsúztatta az igazgatónőt.
Bernáthné Holop Krisztina
református lelkipásztor a
szülők nevében köszöntötte
az igazgatónőt: „Egy hölgyet
a korára emlékeztetni mérhetetlen
udvariatlanság.
Most mégis ezt teszem, mert
kivételes alkalomból gyűltünk
ma össze. Marika januártól
megkezdi nyugdíjas éveit 41,
gyermekek között eltöltött év
után. Óvodánkban 10 éve

várja az apróságokat, hogy
szárnyai alá vegye őket. A
búcsú mindig kettős érzelem,
elválás a régitől, és indulás
egy új felé. Hiszem, hogy
újabb kapuk nyílnak a számára, miközben e mostani is
csak jelképesen csukódik be
mögötte, hiszen egy óvó néni
mindig óvó néni marad.”
Bukovszky János, a Kossányi József Alapiskola és
Óvoda igazgatója ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy az óvoda évtizedek óta
az az intézmény, ahová a
szülő bizalommal viszi legféltettebb kincsét, a gyermekét,
mert ott biztonságot, simogatást, nevelést és fejlesztést
kap. Ezen a napon megállhattunk egy röpke időre, hogy
megköszönhessük az óvoda
igazgatónőjének a gyerekekért végzett igen felelősségteljes munkáját.
Ádámkáné Kovács Mária
is megköszönte azt a 41
évet, melyben a szülők rábízták gyermeküket, majd következett ünnepi búcsúbe-

széde: „41 évvel ezelőtt az
ógyallai Általános Műveltséget Nyújtó Középiskolában
szerzett friss érettségim után
már a nyári szabadság alatt
megízlelhettem az óvodásokkal való munkát. Szinte
pár hét alatt a lelkem mélyén
eldöntöttem, hogy számomra
ez a hivatás életem meghatározó állomása. Mivel nem
volt szakképesítésem, több
környékbeli faluban helyettesítettem. Többek között: Hetényen, Marcelházán, Bátorkeszin, Ógyallán, Újgyallán,
Komáromban,
Perbetén.
Ezek után szakképesítést
szereztem. Minden vágyam
volt a szülőfalumba kerülni,
ez 2002-ben sikerült is, itt hat
éven keresztül az óvoda vezetéséhez kaptam megbízatást. A gyerekekkel, az óvodásokkal való munka komoly
kihívás, úgy érzem, szívvellélekkel, próbáltam ezt a küldetést teljesíteni, s remélem,
ezt érzik a növendékeim is”.
Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Kedves Timi!
Ez a karácsony neked más, mint a többi.
Meg kell küzdened egy veszedelmes ellenféllel, lehet, hogy a pozsonyi kórház egyik
betegágyán, jobb esetben otthon, családi körben, ha a doktor bácsik ezt megengedik. Az
ünnepnapok általában gyorsabban elszaladnak, mint a hétköznapok, talán pontosan
azért, mert olyan meseszerűek, felemelők és
ritkák. Visszatérnek a dolgos, tanulós hétköznapok, de mindez már egy új esztendőben.
Az új esztendő küszöbén sokan tesznek
fogadalmat, vagy fohászkodnak valamiért,
amit nagyon szeretnének. Mi is így teszünk.
Érted fohászkodunk, hogy sikerüljön. Hiszen
neked eddig minden sikerült! Az osztály legjobb tanulója vagy, kitűnően játszol hangszereden, a szavalóversenyeken is mindig
álltad a sarat, és a mazsorett csoport sem tud
téged nélkülözni. Elbánsz te a betegséggel
is! Csak kitartás, semmi félelem, fel a fejjel,
mi melletted vagyunk! A gitárod, a verseskönyved, a táncos csizmád is megvár, és akkor még a Móra Ferenc Alapiskola összes di-

ákját, tanítóját és alkalmazottját még nem is
említettem.
Mindannyian szorítunk neked, hogy légy
bátor, a szíved a helyén legyen, bízzál magadban és gyógyítóidban. Tudod a verseny
sohasem könnyű. Mindig vannak mélypontok,
és meredek emelkedők, de a győzelem akkor
a legszebb, amikor mindezeket leküzdöttük.
Új év, új remények! A 2013-as év olyan rokonszenvesnek tűnik! Van benne nulla,
egyes, kettes és hármas. Ismerve téged, azt
mondanád, hogy logikus. Na ugye! Ami rokonszenves is, meg logikus is, az csak jót
hozhat. Neked is jót fog hozni, ha te is akarod.
Tégy meg érte mindent, hogy így legyen!
Szorítunk neked!
Szép karácsonyt, boldog új esztendőt mindenkinek! Az első áldás Nemesócsára érkezzen Timinek, hiszen szüksége van rá!
Osztálytársaid, tanítóid, iskolatársaid szeretettel gondolnak rád, és egy emberként kívánnak neked reményteljes, egészséges új
esztendőt.
Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa

Konkoly-Thege Miklós
Művelődési Központban megtartott rendezvény
az ógyallai Csemadok
nyugdíjas tagjainak tiszteletére készült, amelyen közel háromszázan vettek
részt. A műsort Darázs
Szilvia és Radosicky
Csaba vezette.
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„Műsorunkkal szeretnénk
kifejezni hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött
évek után megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik” – mondták
bevezetőjükben a műsorvezetők. Ezt követte a kultúrműsor. Elsőként Senneville Balladáját adta elő Kocskovics
Kitty. Utána két óvodás köszöntötte a nyugdíjasokat. Az
Őszirózsa népdalkör most új
oldaláról mutatkozott be,
ugyanis nem népdalokat énekeltek. Közben Radosicky
Györgyi elmondta Móra
Magda: Az út felén túl c. versét. Szeptemberben a Csemadok égisze alatt megalakult a Bikﬁc, óvodásokból álló

néptánccsoport, ők is bemutatták műsorukat. A Feszty
Árpád Alapiskola és Óvoda
tanulói, Jókai Lilla, Barthalos
Angelika és Fejes Vivien egy
vidám jelenetet mutattak be.
Kovács Noémi előadásában
két gyönyörű dalt hallgathattak meg, utána Tóth Szilvia
Móra Ferenc novelláját olvasta fel. A műsor befejező
részében az Őszirózsa népdalkör előadásában ropogós
népdalokat hallhattunk, végül
a rendezvényt a Bellő néptánccsoport előadása zárta.
A műsor után sor került a
Múltba nyíló ablakok című kiállítás megnyitására. Radosicky Györgyi, a Csemadok
elnöke megnyitójában elmondta: ”A kiállítás anyagát
főként ógyallai lakosoktól
gyűjtöttük össze. Kiállítottuk
a régi ógyallai fényképeket,
használati tárgyakat. A képek
nagy része a 20. század első
feléből való. Legtöbb anyagot
Hrala Gyulától és Feszty Zsuzsannától kaptuk, de a kiállítás sikeréhez rajtuk kívül még
nagyon sok ógyallai család
hozzájárult.” Miriák Ferenc

Aranykapu
Keszegfalván
karácsonyi ünnepek előtt a keszegfalvai községi
hivatal, a két helyi iskola igazgatóságával egyetemben rendezte meg a keszegfalvai Aranykaput,
mely egyben jótékonyságú rendezvény is volt, hisz az
itt összegyűjtött bevételt egy kültéri, fából készült mozgásfejlesztő mászóegyüttes megvásárlására fordítják,
melyet a község gyermekei használhatnak.
Igazi meglepetés várta a délután kezdődő esemény résztvevőit. Finom karácsonyi puncs, forralt bor, citromos tea, ízletes toast, sült kolbász, különféle pogácsák, sütemények,
gofrik, valamint a falu polgármestere által főzött savanyú
káposztát is megkóstolhatták a jelenlevők. A falu lakosait
vonzotta a rendezvény, mert szerettek volna segíteni, amit
a jelenlétükkel nyilvánították ki. Az Aranykapu bensőséges
hangulata sok embert elvarázsolt, és úgy érezték, szükség
van az ünnepek előtt hasonló rendezvényre.
Kép és szöveg: -pint-
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HORMI
Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

PRedAj ochRANNých
PRAcovNých PomôcoK
Pre ﬁrmy výhodné
zľavy!

„Az idő múlik, feledni nem lehet,
Hogy hirtelen tört ketté életed.
A temető csendje ad neked nyugalmat,
De a mi szívünk fájdalma örökké megmarad.”
Fájó szívvel emlékeztünk december 29-én,
halálának 5. évfordulóján

Hornyák Istvánra
Paton.
Emlékét őrző felesége, ﬁa, menye és unokája Tibor,
Erika és a rokonság.

pf 2013

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szerettünk, s nem feledünk Téged.”
Fájó szívvel emlékezünk január 2-án,
halálának 1. évfordulóján

Vörös Attila

Mátyás Lászlóra

geodet - földmérő

Megyercsen.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Emlékét örökké őrző családja.

+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7
www.vattigeo.sk

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik 2012.
dec. 15-én jelen voltak (...akár csak lélekben...) a komáromi református temetőben
drága

Ing. Mikolai Margit szül. Kashalmi

Komárom, Béke utca, az AUTOPARKING területén a Holt-Vághoz vezető úton
Betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, hegesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, betonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium
létrák különböző méretekben.
Házhoz szállítás!

búcsúztatóján, aki 58 évesen
távozott szerettei köréből.
Köszönjük Nt. Fazekas Zsuzsanna lelkész megnyugvást adó
szavait, a Concordia és Gaudium vegyeskarok gyönyörű közös szereplését, a virágadományokat és a részvétnyilvánításokat, mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat. Köszönjük mindazok odaadó segítségét, akik Dávid Tamás prof.
CoD protokolljának alkalmazásában segítségünkre voltak, és
így közösen megpróbálhattuk visszafordítani a már visszafordíthatatlant.
A gyászoló család.

Fa brikett 0 kg/ €
Nyitvatartás: hé-pé: .00 -1.00 óra, szom. .00-1.00

Tel.: 0/0 0, 00 1 1, 00 0 
Boldog új évet kívánunk!

Fájó szívvel emlékezünk január 3-án, halálának
1. évfordulóján

Hausleitner Annára

ingyenes apróhirdetési szelvény
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan,
nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztőségünk címére. A hirdetések zárásának időpontja minden héten csütörtök 15:00-kor.

Pôžičky – hitelek.
Tel.: 0944 393 580.

(Komárom).
Emlékét örökké őrző családja.

Megemlékezés





VictoryTrade Zálogház: Zálogba adáskor vagy aranyékszer, elektronikai cikkek felvásárlása esetén igény
szerint személyesen házhoz megyünk (Komárom +
20 km). Cím: Ferencesek utcája 5. 0915 389 405.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.“

• Oprava chladničky a mrazničky. Tel.: 0905 666 838.
• Szobafestést vállalok, KN és
környéke. Tel.: 0908 388 611.
• Személyszállítás 1+8, áruszállítás, 2 paletta, 1 tonna.
Tel.: 0907 490 224.
• Bábolnai takarmányok,
gazdasági és háziállatok részére. Tel.: 0907 490 224.
• Hűtők, mélyhűtők javítása.
Tel.: 0905 666 838.
• Személyszállítás 1+8, teherszállítás 1 tonna, belföld,
külföld,
gyorsküldemény
szállítás, 24 órán belül külföldre is. Tel.: 0915 664 048.
• Vennék Zetor traktort,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Tel.: 0905 624 310.
• Alig használt hosszúhengeres Consul írógépet kicserélnék szintén alig használt rövidhengeres Consulért. Tel.: 035/771 0045.
• Eladó ülőgarnitúra, 180 €.
Tel.: 0918 498 050.
• Eladó 2-szobás családi ház
Ekelen. Tel.: 0905 450 570.
• Eladó hordozható sörcsapoló, két fejes és pohármosóval. 0905 687 795.
• Eladó 300 l-es fagyasztó, 1
éves. Tel.: 0915 364 791.
• Sürgősen pénzre van
szüksége? Ne habozzon!
Igényeljen most gyorskölcsönt. Miért érdemes minket
választania? Mert 3 pénzintézet ajánlatai közül keressük meg az Önnek legmegfelelőbbet. Hívjon vagy fáradjon be irodánkba. Cím:
Župná 14, Komárom (Allianz
épületében), 1 em. 210-es
ajtó. Tel.: 0907 452 538.
• Eladó Keszegfalván 2
szoba+konyhás családi ház.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 663 624.

„Míg éltél, szerettünk,
Míg élünk, nem feledünk.“
Szomorú szívvel emlékezünk

Töltési Mihályra
Csallóközaranyoson,
aki a napokban töltötte volna be
a 80. születésnapját, de a kegyetlen sors 33 éve
kiragadta őt családja köréből.
Akik szerették és nem feledték emlékezzenek rá velünk
együtt: ﬁai Misi, Zoli és Sanyi családjaikkal.
LELKES temetkezési vállalat, Hlavná ul. 489/199 Csicsó
(a Coop Jednota épülete). Tel.: 0917 048 236, 0948 355
789 - Nonstop! Teljes körű temetkezési szolgáltatás elérhető áron (részletﬁzetés is lehetséges). Koszorúk, kegyeleti tárgyak árusítása. Sírkövek készítése, felújítása. Csiszolt gránitból készített vázák, keresztek, mécsestartók és
egyéb kellékek bő választéka.

• Eladó szoba-konyhás lakás
a Komenský utcán. Tel.:
0907 264 815.
• Kétszobás lakásban 1
szoba kiadó. Tel.: 0915 455
961.
• Nagyobb mennyiségű ostyák eladók, ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 455 961.
• Akciós gyorskölcsön alkalmazottaknak, vállalkozóknak
és nyugdíjasoknak. Hívjon
0903 429 427.
POHREBNÍCTVO - NEFELEJCS - TEMETKEZÉS.
ul. Dlhá 2717, 946 03 Kolárovo (adóhivatal mellett).
Teljes körű temetkezési
szolgálat a nap 24 órájában elérhető áron. Kegyeleti tárgyak, koszorúk és
egyéb kellékek bő választéka. Tel. 0907 786 889 Kucsera Éva (nonstop).
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2012. december 31.
Első fotóm

„Álmodd, hogy az élet szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érje sose.
Mindenki szeressen, boldoggá tegyen,
Ami szép van, jó van, mind Tiéd legyen.“
December 29-én 4 éves

Szabó Fanni
Fotó: Böröczky József
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Cabadaj Maxim
Komárom
(3500/52)
• Gyorskölcsön mindenkinek. Tel.: 0917 637 302.
• Eladó Renault Scenik 1.9D,
ár: 1.100 €, STK, EK, gy.év:
1997. Tel.: 0905 157 636.
• Eladó Fiat 19 TD motoralkatrészek. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó Őrsújfalun 30 á gyümölcsös, alápincézvett, 34
m2-es épülettel. Tel.: 0905
979 492.
• Eladó Renault Clio, gy. év:
2002, jó állapotban, DCi 1500
cm3. Tel.: 0908 442 691.
Výhodný úver pre živnostníkov a pre podnikateľov.
Aj pre začínajúcich. Tel.:
0919 079 983.
• Eladó 4-kerekű utánfutó
dobozos, 2001-es. Tel.: 0905
248 430.
• Eladó Škoda 125-ös motor
5-ös sebváltóval. Tel.: 0905
248 430.
• MF 70 kaszálógépet vásárolnék. Tel.: 0905 265 235
• A gyümölcs- és zöldség-kereskedéssel foglalkozó 4
Fruit, spol. s r.o. csomagolónőket keres csallóközaranyosi raktárába, meghallgatás minden pénteken 9-11 óra
között. Érdeklődni a 0918/956
573 és a 0918/185 810 telefonszámokon lehet hétköznapokon 8-16 óra között.
• Cukrásznőt keresek. Hľadám cukrárku. Tel.: 0905 605
345.
Elfogyott a pénze
az Új évre?
Hívjon és mi segítünk!
Tel.: 0919 179 983.
Azonnali
hitelelbírálás.
Proﬁ Credit Vaše peniaze.
Ne várjon, kölcsönözzön
most! Tany, Nemesócsa,
Csicsó, Komáromfüss,
Gellér, Bogya, Lakszakállas. www.proﬁcredit.sk.
Pracujem ako viazaný ﬁnančný agent pre spoločnosť Proﬁ Credit Slovakia
s.r.o. Tel.: 0918 727 431,
0948 773 006.

Bilka Milan
Komárom
(2850/48)

Barák Ladislav
Dulovce
(3250/52)

ÚJSZüLÖTTEK:
Marcinkó Dorka (Komárom); Szabó Bianka (Komárom); Pór Szabolcs Péter (Búcs); Belán Bence (Komárom); Tánczos Dominik
(Komárom); Kostankó Máté (Komárom); Rutmár Alex František
(Komáromfüss); Lakatoš Eduardó (Ógyalla); Koníček Patrik (Őrsújfalu); Horváth Emma (Komárom); Bugár Bence (Csallóközaranyos); Uhrin Tobias (Nitriansky Hrádok); Habrmanová Melánia
(Veľké Lovce); Vass Anna (Gúta); Bartová Melánia (Ógyalla); Lakatošová Zuzana (Vágfüzes-Agyagos); Matúš Gabriel (Komárom); Barák Ladislav (Dulovce); Cabadaj Maxim (Komárom); Molnár Viktória (Komárom); Bakoš Emma (Marcelháza); Balázs
Ádám (Gúta); Kolibáčová Lea (Komárom)
ELHuNyTAK:
Szabó Pál (63) Komárom; Uherová Marta (61) Komárom; Olléová
Juliana (67) Gúta; Daniš Jozef (77) Dunaradvány-Zsitvatő; Grasslová Karolina (91) Gúta; Román Jenő (72) Ógyalla; Bognár Mátyás
(21) Csicsó; Papp Juilanna (68) Madar; Németh Magdolna (73)
Komárom; Mgr. Procházková Mária (71) Őrsújfalu; Kosztolányi
Janka (92) Bogyarét; Piciny István (62) Szentpéter; Pataki József
(78) Örtény; Szabó Zsigmond (87) Perbete; Ing. Mikolai Margit
(58) Komárno
„Ma Teérted ragyognak a csillagok.
Veled ünnepelnek az angyalok.
Ha meglátsz egy hullócsillagot,
Kívánj valamit, ma megkapod.
Amit én tudok adni, ki nem nyithatod,
De újra és újra elolvashatod.
Kívánok Neked csodás, vidám napot,
Tortát, ajándékot s hullócsillagot,
De nem utolsósorban: Boldog Születésnapot!”

December 31-én ünnepli
8. születésnapját

Makoviczky Sandra (Kava).
E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik: anya, apa, nagyszüleid, keresztszüleid, Szabina és Tomi, unokatestvéreid:
Ricsike, Ronika és Tomika.
„Becsülettel élj és dolgozz,
Akkor aztán álmaid mind valóra válnak,
Aztán elmondhatod, hogy EMBER maradtál.”
December 20-án ünnepelte
ez áldott jó gyermek

unyatinszki Richárd
18. születésnapját.
E szép ünnep alkalmából minden szépet
és jót kíván: apu, anyu, Timike és az
egész rokonság.

Irodát, üzlethelyiséget keres?
Esetleg szeretne kevesebb
bérleti díjat ﬁzetni?
Felújított modern irodáinkat (1060m2) már 80,-€/hónaptól bérbe veheti Komárom egyik legfrekventáltabb
helyén, a Duna rakparton, a híd alatti
parkoló mellett. Ezen kívül teljesen új,
tágas helyiségeket (70+80m2) is bérbe
kínálunk, közvetlenül az utcafrontól közelíthető meg, igény szerint garázzsal.
Tel: 0905/378 602, 0918/ 77 67 33

Hetényen.
Drága kislányunk, születésnapod alkalmából sok boldogságot kíván: anyuci,
apuci és az egész család.
„Torták, rózsák, égő gyertyák,
S néhány szívből jövő kívánság.
Ha elmúltál már ennyi meg ennyi,
Nem kell azt úgy szívedre venni.
Boldog szülinapot!“

December 28-án ünnepelte 60. születésnapját

Szigeti János, Búcs polgármestere.
E szép ünnep alkalmából jó egészséget, boldogságot és hosszú életet kívánnak legjobb barátai Lakszakállasról:
Varga
Nándor, Csicsai Jolika és Markotán Attila.
„Egy szép napon új élet költözött a világra,
Te voltál az, és tudd meg, nem jöttél hiába!
Boldogság kísérjen egy életen át,
Legyél olyan boldog, mint amilyen jó vagy,
Életedben legyen még százmillió szép nap!”

December 29-én ünnepelte
4. születésnapját

Zsemlye Zsóﬁka
Csallóközaranyoson.
E szép ünnep alkalmából
köszöntik őt:
szülei és az
egész rokonság.
„Soha bánat ne érjen,
Hozzád rossz szó ne férjen.
Az igaz boldogság ne hagyjon el soha,
Kísérje utadat angyalok mosolya!“
Január 4-én ünnepli 4. születésnapját

Vida Péter
Szentpéteren.
E szép ünnep alkalmából
szívből köszöntik és
boldog szülinapot kívánnak: anya, apa, valamint az
egész család.
December 31-én ünnepli 3. születésnapját

Pálﬁ Dominik Csicsón.
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálnak:
anya, apa, a nagyszülők, dédiék és a rokonok.
„Hároméves lettél!
Kívánjuk, drága kis csillagunk,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézünk.
Adjon sok szeretetet Neked az élet.
Vidáman nőj fel, légy kis angyal,
Mosolyoddal nézz, csacsogj ajkaddal.“

Január 5-én ünnepli
11. születésnapját

Marosi Enikő.
Születésnapja alkalmából
szívből köszöntjük: Kosztyu
dédmama, Varga dédmama,
Kosztyu papa és mama.
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KFC: Továbbra is vezetőség nélkül
emmi nem változott a KFC háza táján.
Ahogy arról előző számunkban beszámoltunk, a város polgármesteréhez eljuttatott levelében, december 17-i hatállyal a klubvezetés
bejelentette tevékenységének befejezését. Mivel ez a bejelentés nem bírt semmilyen jogi
erővel,merthogy a vezetőség lemondását az illetékes, őt megválasztó fórumnál kell bejelenteni, hosszabb huza-vona után, a távozó
vezetőség kénytelen volt összehívni a klub,
azaz a Komáromi Football Club Polgári Társulás közgyűlését. A közgyűlésre a Panoráma
Szálló éttermében került sor, de a háromórás
tárgyalás nem hozta meg a várt eredményt.

S

Köztudott, hogy az egy évvel ezelőtt megválasztott vezetőségben már idén kora ősszel történtek változások. Előbb Simon Péter távozott a
vezetőségből, majd nem sokkal később, a klubelnök, Nagy Tamás követte példáját. A távozó elnök,
a közgyűlés összehívásáig az elnöki teendők ellátásával Tapolcsányi Ivánt, a KFC egykori játékosát bízta meg. Az őszi idény befejeztéig minden
ment is a maga rendjén, bár, a nyárasdi, idő előtti
levonulás a pályáról sokat rontott a klub megítélésén. Mindettől függetlenül, a lila-fehérek a dobogó harmadik helyéről várhatták a tavaszi folytatást. Az idény befejezése után azonban érdekes
dolgok kezdtek történni a klub sérelmére. A sportlétesítmények kezelője, a száz százalékban városi
tulajdonban lévő Comorra Servis, érdekes szerződésjavaslatot juttatott el a klubvezetéshez, melynek értelmében, a 75 ezer eurós városi támogatás több mint felét bérleti díj gyanánt vissza kellett
volna forgatnia a Comorra Servis kasszájába. Ezt
a klubvezetés természetesen elfogadni nem tudta,
és huzamosabb ideig próbálkozott kapcsolatba
lépni a város polgármesterével, az ügy tisztázásának érdekében. Ez azonban csak amédián keresztül sikerült, mivel a polgármester a Comorra
Servis önállóságára hivatkozva, annak igazgatójára hárította a felelősséget. Az igazgató, viszont
a városvezetésre hivatkozott, mely állítása szerint,
kötelezte őt a bérleti díjak behajtására. Akárhogy
is próbáljuk tehát megmagyarázni a jelenleg fennálló helyzetet, mindenképpen ebben a „felelősség-dobálásban” kell keresnünk a történtek lényegét. Bár...
A közgyűlésen megjelent MUDr. Anton Marek
polgármester, valamint a vezetőségből Mgr. Tapolcsányi Iván megbízott klubelnök, MUDr. Ipóth
Szilárd alelnök, Strasser László, valamint a klubtitkár, Csóka Zoltán. Mivel Nagy Tamás távozása

után az elnöki funkcióból, nem történt meg a változás bejegyzése a belügyminisztériumban, a közgyűlésig hivatalosan Nagy Tamás volt a klub elnöke. Ő azonban egy rövid levelet juttatott el a
közgyűlésnek, amelyben kategorikusan visszautasította még a gondolatát is annak, hogy szándékában állna a funkció betöltésének folytatása.
Világos beszéd, bár, néhány nappal a közgyűlés
előtt, még nem zárta ki annak lehetőségét. Sőt,
két nappal korábban, személyesen is tárgyalt a
polgármesterrel(!?) Így, viszont már nem annyira
világos beszéd... Ami azonban várható volt, Tapolcsányi Iván, megbízott elnök megerősítette a
klubvezetés lemondásának tényét. Erre, azonnal
lemondott JUDr. Vladimír Svitok is, az ellenőrző bizottság elnöke. Itt érdekes helyzet alakult ki, mivel
a közgyűlésen jelenlévő bizottsági tag, Nagy Jenő,
nem kívánt nyilatkozni, Cséplő Gyula, pedig nem
volt jelen a közgyűlésen. Tehát, nincs klubvezetés,
van viszont egy csonka, elnök nélküli ellenőrző bizottság(!?) A közgyűlés első órájában, MUDr. Anton Marek polgármester, hosszasan taglalta a
sportkluboknak nyújtott támogatások elvét, és
mint jó hírt azt is elmondta, hogy a 2013-as évben
semváltozik azok mértéke. Mindez, a rossz gazdasági helyzet ellenére. Többek közt kifejtette azt
is, hogy az egyes kluboknak mindenképpen át
kell vállalniuk az energiaköltségek egy részét,
amely alól természetesen, a KFC sem mentesülhet. Csakhogy, a vita tárgyát nem is ezek a költségek képezték, hanem maga a bérleti díj, amely
havi 2700 euróra rúgott volna. Erről azonban a
polgármester szót sem ejtett addig, amíg Ipóth
Szilárd alelnök nem tette elé amár említett szerződés-javaslatot. Ellenben, többször is keményen
bírált több, ügy kapcsán megjelent cikket lapunkban, illetve annak szerzőjét, aki a KFC tagjaként
volt jelen a közgyűlésen. Sőt, olyan dolgokra is kitért, amelyek soha nem voltak leírva(!?) A klubvezetést „diplomáciai hiányosságokkal” vádolta,
amelyre Strasser László adott kimerítő, mondhatni frappáns választ.
Újabb kétórás vita, pontosabban pengeváltás
vette kezdetét a polgármester és a klubvezetés között, de azután már a KFC tagjai is bekapcsolódtak a vitába. Amint azokból kiderült, a klubvezetés
nem készítette elő kellőképpen a klub átadását,
mivel tisztázatlan maradt az évi pénzügyi kimutatás kérdése, a klub játékosokkal és edzőkkel
szembeni adósságainak rendezése, de több olyan
kérdés is, amelyek komoly akadályokat gördíthetnek a klub átvétele elé, egy újonnan megválasztott vezetőség részéről. Az egyik tag megkérdezte

a klubvezetést, vajon van-e tudomása arról, hogy
a Comorra Servis november végén felmondott a
pályagondnoknak és a szertárosnak, akik a cég
kötelékébe tartoztak? A kérdés legjobban a polgármestert lepte meg, aki elmondása szerint erről
nem tudott, így azonnali intézkedést ígért az
ügyben. Többen is nehezményezték a klubvezetés viszonyulását az ifjúsági csapatokhoz, illetve
azok edzőihez, de egyéb dolgok is terítékre kerültek.
A közgyűlés zárópoénja azonban ezután következett. Mivel a vezetőség többször is kifejtette
távozási szándékát, nyilvánvalóvá vált, hogy új
vezetőséget kell választani. Erre, azonban két oknál fogva sem kerülhetett sor. Az egyik, hogy a jelenlévők közt nem volt olyan, aki tekintettel a jelenlegi, még tisztázatlan helyzetre vállalta volna a
klubvezetői feladatot. A másik, hogy ha lett is
volna, kiderült, hogy a közgyűlés nem határozatképes(!?) Az ülésen ugyan több mint negyvenen
voltak jelen, de nem minden résztvevő rendelkezett tagsággal, tehát szavazati joggal. Igen ám, de
a klubtitkár semtudta számszerűenmegmondani,mennyi személy alkotja a klubtagságot, így
az sem derülhetett ki, hogymihez viszonyítva nemvolt a közgyűlés határozatképes(!?) Szinte borzasztó, hogy ilyen helyzetbe kerülhetett a régió
legpatinásabb klubja... A tagság abban egyezett
meg, hogy 2013. január 10-én megismétli közgyűlését, addig tisztázódnak a városi hivatallal
szembeni kérdések az energiaköltségeket illetően, valamint a még hivatalban lévő klubvezetés
is megválaszolja az eddig megválaszolatlan kérdéseket, de a tagság pontos létszáma is kiderül.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a felnőtt csapat január 8. helyett, leghamarabb január 14-én kezdi
meg a téli felkészülést. Hogy mely játékosokkal és
edzővel, arra csak a jövő adja meg a választ.
És, hogy mi furcsa még ebben a történetben, ha
esetleg az eddigiek még nem tűntek volna annak?
Nos, amikor tisztázódott, hogy csak az energiaköltségek jelennekmeg többletkiadásként – ami ellen a klubvezetés azelőtt sem tiltakozott –, a vezetők továbbra is ragaszkodtak távozásukhoz. Pedig, távozásuk okának, éppen amár semmisnek
tekinthető bérleti díjak kiszabását jelölték meg.
Így vagy úgy, a problémát meg kell oldani, tehát,
egy teljesen új vezetésben kell gondolkodni. Itt a
lehetőség egy ﬁatal gárda előtt, amely szereti
klubját, és magasabbra szeretné emelni az immár
113 éves KFC lila-fehér zászlaját.
A január 10-i közgyűlésről, természetesen, részletesen beszámolunk.
-bör-

Győzelmekkel búcsúztatták az évet
sodálatos hangulatban búcsúztak az óévtől a komáromi piros-fehérek. Igaz, a privigyei csarnokban megszakadt, egy hosszabb
győzelmi sorozatuk, de hát még ez is belefér, amikor minden idők legsikeresebb évéről számolhatunk be. Tavasszal, a komáromi csapat
előbb megnyerte az alapszakaszt, majd a döntőig menetelt, ahol éppen
a már említett privigyeiek állították meg őket. és lám, ebben az idényben is megy a játék rendesen, hiszen a piros-fehérek a tabella első
helyéről huppannak át a 2013-as esztendőbe. Mi több, az országos kosárlabda közvélemény, a klubok, de a média is az ország legjobb csapataként emlegetik. Ne legyünk szerények -, teljes joggal! František
Rón edző és a klubvezetés olyan csapatot állítottak össze, amilyen Komárombanmég nem volt. Ha ehhez hozzáadjuk a lelkes szurkolótábort,
amely úgyszintén országos hírnévre tett szert elmondható, hogy a kosárlabda jelenleg a város egyes számú sportjává lépett elő.

C

Tekintettel lapunk év végi kiadásainak időpontjaira, most közöljük az MBK
Rieker utóbbi mérkőzéseinek eredményeit.
19. forduló: Inter – MBK Rieker 71:89 (15:14, 23:21, 19:26, 14:28)

Pontszerzők: Rančík 35, Graham 15 – Lowe 23, Šoška 19, Thompson 18,
Stevens 15, Bílik és Kozlík 6-6, Kratochvíl 2.
20. forduló: MBK Rieker – Handlová 92:78 (23:20, 23:20, 24:17, 22:21)
Pontszerzők: Thompson 24, Šoška 16, Kratochvíl 14, Lowe 13, Bílik 10, Kozlík 6, Dubovský és Stevens 4-4, Bíňovský 1 – Vido 17, Crimmins 16.
21. forduló: Az MBK Rieker szabadnapos volt.
22. fordluó: Prievidza – MBK Rieker 77:69 (16:17, 20:16, 19:18, 22:18)
Pontszerzők: Harris 26, Žiak 25 – Thompson 18, Lowe 16, Kratochvíl 9, Bílik és Stevens 8-8, Kozlík 7.
23. forduló: MBK Rieker – Sp. N. Ves 90:73 (21:22, 25:15, 29:17, 13:19)
Pontszerzők: Thompson 17, Bílik 15, Kratochvíl és Lowe 12-12, Stevens 8,
Bíňovský 5, Šoška 4, Dubovský 3, Stojanov 2 – Acker 20, Mandič 15.
A bajnokság következő, 25-ik fordulójában, január 7-én (hétfőn) a
nagy rivális Léva csarnokában lépnek pályára a piros-fehérek, majd két
nappal később, január 9-én Nyitra csapatát fogadják hazai csarnokban.
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Szilveszteri öngól

it mondjak… nem is olyan könnyű dolog (így a harmadik pohár pezsgő után) értékelni a focieseményeket régiónkban. Túléltük a világvégét, nem kell itt sumákolni, mondjuk hát ki a frankót tabuk nélkül. Már
maga az értékelt év jól kezdődött, hiszen klubjaink képviselői szinte úsztak a boldogságban, amikor a TLSZ tavaszi nyitány előtti ülésére megérkeztek. érezhető volt
az egyetértés klubok és a szövetség között, hiszen az
eddigi tapasztalatok is mutatták, hogy nincs hibája az
együttműködésnek. Előbb a területi elnököt éltették sokáig, aki meghatódottságában, könnyeivel küszködve
rázendített a TLSZ hivatalos himnuszára: „Szeressük
egymást gyerekek…”, majd annak eléneklése után
hosszantartó ölelkezésbe kezdtek, bizonyítandó, hogy a
kölcsönös szeretet nem ismer határokat.

M

Aztán szerették is egymást „kegyetlenül”. A játékvezetői testület elnöke bejelentette, hogy pozitív motiváció gyanánt, a játékvezetők
minden egyes játékost, aki
mosolyogva érdeklődik édesanyjuk egészségi állapota felől, 2 €-s pénzjutalomban részesítenek (vagy 20?... nehéz így a negyedik pezsgő
után beletrafálni a számokba), és azok a funkcisok,
akik meg sem próbálják befolyásolni tevékenységüket,
vendégeik lesznek egy vacsora erejéig. Az ellenőrök
főispánja ugyan ezzel elvi
okokra hivatkozva, nem tudott azonosulni, mert mégis,
hogyan fogják ők otthon elmagyarázni, hol is jártak vasárnap délután, ha még egy
vacak kis botrányról sem lehet beszámolni a helyi kocsmában? Végül abban állapodtak meg, hogy az ellenőri
teendőket a TLSZ elnöke
egyedül vállalja fel, minek itt
bomlasztani a játékvezetők
egységét? (Lehet, hogy nem
is egységét, hanem egyezségét, de az ötödik pezsgő
már érezteti hatását). Persze, a klubok is letettek valamit a sport asztalára. Nem
vacakoltak sokat, felelősségük tudatában úgy döntöttek,
hogy jöjjön, aminek jönnie
kell, ha törik, ha szakad, minden meccs örömünnep lesz
Lakszakállastól Bátorkesziig,
Izsától Bogyarétig. A mérkő-

zés játékvezetőinek neveit
már a vasárnap délelőtti misén imájukba foglalják,
meccs után pedig köszönőlevelet küldenek azoknak az
édesanyáknak, akik ilyen áldott, remek srácokat szültek
a világra (milyen furcsa, így a
hatodik pezsgő után, már azt
sem tudom, mit rejt a „repedtsarkú” kifejezés, amelyet
még a régmúltban használtak). És hogy fényes példával
is éljek, itt van annak okául a
sokak által jogtalanul elmarasztalt, egyik másodosztályú mérkőzés.
Pfujjjjj! Ennyi rosszindulatú
ember járna tájainkon focimeccsre? Akkor mondom a
leleplező igazságot (csak
előbb lenyomom a hetedik
pohár pezsgőt, hiszen Szilveszter van, vagy mi a
szösz). Kérem szépen, az
egy példaértékű meccs volt,
amelyre Nagytiszteletű Szövetségünk még sokáig
büszke lesz. Hogy, hogy miért? Testvérek nem szeretik
úgy egymást, mint ahogy ez
a két csapat. Sőt, a vendégek örömükben állandóan a
földön hemperegtek, egy-egy
testvéri ölelés után. A bíró
spori is megértéssel volt,
szemérmesen
lesütötte
szemöldökét, semmiképpen
nem akart ünneprontó lenni
ezen a testvéri összejövetelen. Az ellenőr mit látott? Már
megint az ilyen undorító, fociellenes kérdések... Persze,

hogy semmit nem láthatott,
éppen más dolga akadt. Mivel ő érezte magát hivatottnak a „Szolgálunk és védünk” testvérszervezetet fogadó bizottság élére, érthető,
hogy virágcsokorral a kezében várta annak érkezését.
Mit nem lehet ezen érteni
(például a nyolcadik pohárka
pezsgő után)? Netán már az
is baj, ha valaki nemcsak
szolgál és véd, hanem támogatja a focit is? Á, dehogy.
Nem gumibottal és alkoholszondával. Csak barátságos
mosollyal, és a látottakból fakadó boldogsággal. Úgy,
ahogy annak lennie kell.
Meccs után, a vendégek
sírva fakadtak a boldogságtól. Az örömkönnyektől úgy
eláztak, mint a kiöntött ürgék
(bocsika marcelházi haverjaim, de kilenc pezsgő
után...). Igaz, valamennyien
lábfájdalmakra panaszkodtak, de hát a sok örömteli fogócskázás a testvérekkel...
A testvértalálkozóról készült
felvételt elküldték a szövte...
szövte... szövetségre, hadd
legyen nekik is részük ebben a felejthetetlen élményben (feladom, nem iszom
több pezsgőt, mert kezdek
magamnak is gyanús lenni).
Szóval, a szövte... szövte...
szövetség óriási örömében
áldását adta a testvértalálkozó tisztaságára, és hogy
a bíró pajtást is megsuhintsa
a szeretet szele (ha már más
nem suhintotta meg), egyéves, érsekújvári járásbeli,
szabadon választható üdülési utalvánnyal jutalmazta.
Nem mondom, kissé elkapkodta, mert már most alig
bírja kivárni visszatértét. Nélküle ugyanis eléggé sivár lett
a fociélet régiónkban. Mindegy, kivárjuk, valahogy áthidaljuk ezeket a keserű heteket, hónapokat.
Most mégis úgy döntöttem, hogy megiszom a tizedik pezsgőmet, mert úgy járok, mint a Szovjetunió. Öszszeomlott. És tudjátok miért?
Egyszer, az egyik tanácsadó
megkérdezte Brezsnyevet,
jó-e az, ha a szovjet nép
annyit iszik? „Bizony jó. Képzeld el mi lesz itt, ha egyszer elkezd kijózanodni” - jött
a válasz. És lám.
Ma éjjel igyatok Ti is tesókáim, mert ha kijózanodtok,
úgysem hiszitek el, hogy így
volt. Egész...egész...egészségünkre, és boldog új évet!
-bör(tizenegy pezsgő után,
már a nevemet sem…)
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Aranyérmek Nagymihályon
A nagymihályi fedett uszodában rendezték meg tehetséges úszók számára a „Nagymihályi Kis Orca” névre keresztelt versenyt, amelyen a komáromi Delta Úszóklub két versenyzője is részt vett. A rendezvényen résztvevő tíz klub versenyzőivel mérhették össze erejüket, és ebből a viadalból remekül jöttek ki Michal Knihár edző növendékei. Különösen ifj.
Michal Knihár, aki a négy számban amelyben rajthoz állt,
négy aranyérmet szerzett. Az ugyancsak tízéves Udvardy
László egy negyedik és egy nyolcadik helyet szerzett az
erős mezőnyben.
Eredmények:
Ifj. Michal Knihár (2003)
50 m gyorsúszás: 1. hely, ideje 37,29
50 m hátúszás: 1. hely, ideje 45,48
50 m mellúszás: 1. hely, ideje 47,28
50 m pillangóúszás: 1. hely, ideje 43,62
udvardy László (2003)
50 m gyorsúszás: 8. hely, ideje 48,31
50 m mellúszás: 4.hely, ideje 51,51

A két tehetséges komáromi úszó, ifj. Michal Knihár (balra) és
Udvardy László

Röplabda

Sikeres évzárás
Nagyszerűen zárták a naptári évet a komáromi VK Spartak férﬁ röplabdázói az I. ligában. Az osztályozóra szintén
esélyes pozsonyi Remidon otthonába látogattak, és remek
játékkal, mindkét mérkőzésüket biztosan hozták. Folytatás január 19-én (szombaton) hazai csarnokban 11 és 13 órai
kezdettel, amikor a nyitrai egyetemisták tartalékcsapatát fogadják.
Valószínűleg ismét szépen megtelik majd a komáromi
csarnok nézőtere, hiszen a férﬁ röplabdázók remek játékuknak köszönhetően, egyre több szurkolót csalnak be mérkőzéseikre. Szépen kezd ugyanis beérni a sokéves kemény
munka gyümölcse, amelyet diák és ifjúsági csapataik nevelésére fordítottak és fordítanak ma is. Mi sem természetesebb, a VK Spartak csapata magabiztosan vezeti a bajnoki
tabellát.
Remidon – VK Spartak 1:3 (23, -17, -17, -22)
Remidon – VK Spartak 0:3 (-18, -19, -22)

Pillanatfelvétel a VK Spartak – Komjatice mérkőzésről
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Emisné kontroly na počkaniE
Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

Tel.: 0/1  
• Autoservis • mobil: 00 1 

Autošport KISS
Šťastný a úspešný Nový rok!

Boldog és sikeres új évet!
... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

KompleX megolDás
• gépkocsik ﬁnanszírozása : újaké és használtaké,
személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül ﬁnanszírozzuk
• minimális ﬁnanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél
döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe
• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

ELÁN AUTÓSISKOLA
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 1.

www.autoskolaelan.sk
0905 489 059

Diákok,
érettségizők,
17-évesek -

350
euró
"B" kategóriás képzések
és továbbképzések

Sikerekben gazdag Jogosítvány már
boldog új évet!
6 hét alatt

Újévi babonák és szokások
a világ minden tájáról
A mi szokásainkat jól ismerjük, de mi
a helyzet a világ többi részén, ők hogyan
ünnepelnek?

Németországban az Újévi szokások
zöme az evéssel kapcsolatos. Jobbára sertésételek kerülnek az asztalra.
Természetesen Ausztriában az Újév a
keringőzenétől hangos, a bécsi Városháza
előtti téren valódi bállal köszöntik az új esztendőt. Az alpesi hegyek között Újévi énekesek járnak házról házra a lakókat és az új
évet köszönteni.
Romániában a gyerekek járják végig a
szomszédokat csokorba kötött gyümölcsfaágakkal Újév napján. Az alma-, körte-, cseresznye- vagy szilvafagallyak ugyanis boldogságot, gazdagságot, egészséget és szapora gyermekáldást hoznak azoknak, akiket
megcsapkodnak a gyerekek az ágakkal.
London éjfélkor az Auld Lang Syne című
daltól hangos, de a brit fővárosban a buli 1
órakor véget ér, amikor a puboknak be kell
zárniuk.
A skótok Újévkor szűk családi és baráti
körben ünnepelnek, a házigazdák fekete
kenyeret és töltött birkagyomrot szolgálnak
fel a vendégeknek, az ünnepi menüt pedig
természetesen skót whiskyvel öblítik le.
A dánok szilánkokkal és cserepekkel kívánnak szeretteiknek szerencsét és minden jót az új évre. Ilyenkor régi edényeket
törnek el családtagjaik, szomszédjaik és barátaik ajtaja előtt, minél nagyobb zajjal.
A görögök Vazul-kenyeret sütnek
Újévre, néhányba pénzérmét rejtenek, aki
megtalálja az érmék egyikét, és nem nyeli le
vagy törik bele a foga, arra jólét és bőség
vár az új esztendőben.
Olaszországban szilveszter és Újév éjjelén a még párjukat kereső nők és férﬁak
piros fehérneműt vesznek fel, hogy az új
esztendőben rájuk találjon a szerelem.
A spanyolok éjfélkor minden óraütésnél egy-egy szem szőlőt kapnak be, az esztendő hónapjait szimbolizálva, hogy az új év
mind a tizenkét hónapja gazdag és szerencsés legyen a számukra.

A svájciak tejszínt csepegtetnek a
földre, hogy egész évben szerencsések és
egészségesek legyenek.
Az amerikaiak általában babból készült
fogásokkal köszöntik a boldog új esztendőt.
A dél-amerikai Puerto Ricóban éjfélkor
nem lustálkodnak az ünneplők! Ahogy az
óra éjfélt üt, egy-egy vödör vízzel öntik le az
ablakokat, hogy a leselkedő rossz szellemeket elijesszék.
Argentínában december 31-én kidobnak minden feleslegeset, a régi papírokat és
iratokat csíkokra vágják és kiszórják az ablakon, helyet csinálva az újnak és jónak.
Brazíliában szilveszterkor fehér ruhába
öltöznek az emberek, hogy szerencsések
és boldogok legyenek, és békében éljenek.
A brazilok éjfélkor virágokat dobálnak a tengerbe és gyertyákat állítanak a parti homokba, így köszöntve az új esztendőt.
Japánban 108 harangütéssel kezdődnek az Újévi ünnepségek és egészen január
7-ig tartanak.
Az arab országokban, többek között
Afganisztánban és Iránban az új év a tavasz
első napján, március 21-én kezdődik. Ezen
a napon a gyerekek új ruhákat kapnak, hogy
tisztán és megújulva kezdjék az esztendőt.
Kínában, Vietnamban és Koreában
az új év csak az első telihold napján, január
21-én kezdődik, és az ünnep három hétig
tart. Az ünnepség előtt bambuszágakkal
űzik el a rossz szellemeket a háztól, majd piros és arany papírzászlókkal díszítik fel az
otthonukat, s hogy becsalogassák a szerencsét és a boldogságot, éjfél előtt minden
ablakot és ajtót kitárnak.
Mi lehet izgalmasabb Újévkor, mint a világ
másik végén ünnepelni? Ausztráliában a
szokáshoz híven öt teljes utcán megy a bulizás szilveszterkor a Yarra-folyó mentén.

☺ Mosolygó ☺
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A hideg fogalma... relatív

Borcsokoládé

• + 20°C A görögök felveszik a pulóverüket (ha megtalálják azt)
Hozzávalók 2 főre
• + 5°C Leheletünk már látszik. Az olasz autók felmond• 2 dl minőségi vörösbor
ják a szolgálatot.
• 8 dkg magas kakaótartalmú keserű csokoládé
• 0°C Amerikában megfagy a víz. Oroszországban a víz
Elkészítés
sűrűbb lesz.
1. Gőz fölött olvasszuk meg a csokoládét.
• - 15°C A macska ragaszkodik hozzá, hogy veled alud2. Adjuk hozzá fokozatosan a vörösbort,
jon az ágyban. A norvégek előveszik a pulóverüket.
és keverjük homogén masszává.
• - 18°C Oslóban bekapcsolják a fűtést.
3. Lassú tűzon melegítsük fel, majd forraljuk össze egy kicsit.
• - 25°C A német autókat nem lehet indítani. A jamaika4. Öntsük pohárkákba. (Tetszés szerinti hőmérsékleten fogyasztjuk.)
iak kihaltak.
Az ízélményt tovább fokozhatjuk fahéj, szegfűszeg és szegfűbors hozzáadásával. Forrón re- • - 30°C A hatóságok napirendre tűzik a hontalanok kérmek lélekmelegítő, hidegen krémpudingként kanalazható ﬁnomság.
dését. A macska a pizsamádban alszik.
• - 35°C Túl hideg van ahhoz, hogy gondolkozz.
• - 42°C Európában már nem működik a közlekedés. Az
oroszok az utcán fagylaltoznak.
• - 45°C Vannak még görögök?
• - 50°C Alaszkában a fürdőszobák kisablakát fürdéskor
A szilveszter elképzelhetetlen pezsgő nélkül. A ma már megﬁzethető ital nagyon sokáig
bezárják.
csak a leggazdagabbak itala volt. Dom Perignon francia szerzetes az 1600-as évek végén
• - 73°C A ﬁnnek menekítik a Mikulást Lappföldről. Az
állított elő először - véletlenül - borból pezsgőt. A habzó ital létrejöttéhez szükoroszok felveszik a füles sapkájukat.
séges erjesztést ezután egészen a 19. század közepéig egyedileg, üvegen• - 80°C Az oroszok nem veszik le a kesztyűjüket még a
ként végezték, ami azt jelentette, hogy egy üveg pezsgő elkészítése
vodka pohárba öntésekor sem.
2-3 évet is igénybe vett. Ráadásul a palackok egy jelentős része fel• - 114°C Az alkohol megfagy. Az oroszok igazán dühösek.
robbant az előállítás során. Nem véletlen tehát, hogy a pezsgő ebben az időszakban csak a legtehetősebb nemesi családok ünnepi
estélyein kerülhetett elő.
Hamisítatlan tény, hogy szilveszterkor fogy el a legtöbb a gyöngyöző italból, amely teljesen összefonódott az új esztendővel, ezzel a különleges alkalommal. Titokzatossága és ünnepélyessége
miatt mára a szilveszter jelképéve lett. A pezsgőt születése óta
rengeteg titok övezi, a készítéstől a bontásig. Az ünnepélyesség
a pezsgő talán legfontosabb tulajdonsága. Ez teszi elképzelhetetlenné a szilveszteri mulatságot egy jó minőségű pezsgő nélkül.
-pint-

Pezsgő, az ünnepi ital

kErEsztrEJtvény
KAROLJA

REDŐNY

HERÉLT
KOS

- Főúr, már harmadszor rendelem meg a bécsi szeletet!
– elégedetlenkedik a vendég.
(A főúr válaszát lásd a rejtvényben!)

VADON ÉLŐ
SZARVASMARHA
MAGYAR
TELEPÜLÉS

HALFAJTA

HIDROGÉN,
JÓD

ORIENS

Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legkésőbb január 15-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előﬁzetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

TANZÁNIAI
POLITIKUS
NEMESI
CÍM

ADAM
PÁRJA

ELFOGYOTT

ÉRSEKANGOL
ÚJVÁR
SZÍNÉSZ
AUTÓJELE (MICHAEL)
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A ...

CSÁBÍTÓ
RAJNAI
TÜNDÉR

(GOGOL MŰVE)
GAUSS
DÉLSZLÁV
FÉRFINÉV
A FYN
SZIGET
SZÉKHELYE

TENISZBRAVÚR
OLASZ
FÉRFINÉV
MAGÁHOZ
INVITÁL

PATÁS
ÁLLAT

FINOM
TORTA

FORGÁCS
PéTER
REJTVéNyE

KÍNOS,
KELLEMETLEN
MORÉNA
RÉSZE!
AM. ÉNEKESNŐ (DIANA)
ANGOL
NEMESI CÍM

ALUMÍNIUM,
ITTRIUM

HÁZVÉG!
VERIK
VETÜLET
KÖZEPE!
STAN KOMIKUSTÁRSA

FÉLREPATTANÓ
LÖVEDÉK
OROSZORSZÁG
SPORTJELE



NIKKEL,
OXIGÉN
ZÓLYOMI
AUTÓJEL
PÁRATLAN
KRIMI!

PITYU
VAS
TRÓJA
MÁSIK
NEVE

A NAGY...
KÉT FŰZFA
(JÓKAI)
SAV,
ANGOLUL

JÓD

HELYRAG,
-RA PÁRJA

JOGTALANUL NAGY
KAMAT
ELEKTRON

KÉSZÍTI
A HÁZAT
PÁRATLAN
ADÉL!
AMELY
SZEMÉLYEK
GIGA

1
Humor
- Mi lesz, ha a szőke nők megöregszenek?
- ???
- Jobbnál jobb anyós-viccek.
☺ ☺ ☺
- Ki az abszolút hülye?
- ???
- Aki bemegy egy régiségkereskedésbe, és megkérdezi, hogy vane valami újdonság.
☺ ☺ ☺
Anasztázia grófnő a fürdőszobában tartózkodik, amikor belép az
inas.
- Na de Jean - mondja a grófnő -,
miért nem kopog, mielőtt bejön? Mi
van, ha éppen nem vagyok felöltözve...
- Az ki van zárva, méltóságos aszszony, mielőtt én belépek, előbb
mindig belesek a kulcslyukon.
☺ ☺ ☺
Két férﬁ beszélget.
- Nem értem, hogy vehettél ilyen
drága étkészletet a feleségednek!
- Drága volt, de megérte. A feleségem azóta a mosogató közelébe
se enged.
☺ ☺ ☺
Egy takarítónő feljelentést tesz a
rendőrségen, hogy a munkahelyén
megerőszakolta egy férﬁ a folyosón.
- És nem tudott elmenekülni? kérdezi a rendőr.
- Hogyan menekültem volna el?
Jobbról fal, balról fal, mögöttem a
férﬁ, előttem meg már föl volt mosva!
☺ ☺ ☺
Kívánós hangulatban levő feleség
a férjéhez: - Ernő, súgjál valami
mocskos dolgot a fülembe!
- Konyha.
☺ ☺ ☺
- Az én vejem áldott jó ember! - dicsekszik az anyós a vendégeknek.
Mindenhová elvisz...
A vő rezignáltan teszi hozzá:
- Ez igaz. De a mama mindenhonnan visszatalál.
☺ ☺ ☺
- Hogy hívják Stallone dublőrjét?
- Pótszilveszter.
☺ ☺ ☺
Január 1, korán reggel.
- Mit csinálsz, szomszéd?
- Havat hányok.
- Úristen, te mit ittál?
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DELTA

SzÓRAKOzÁS

Múlt, jelen és jövő ünnepe
zzel a címmel december 16-án a Gútáért Polgári
Társulás jóvoltából nyitotta meg kapuit a gútai
művészeket bemutató nagyszabású kiállítás, melyen több mint 100 alkotás került bemutatásra helyi
alkotóktól.

E

A képek közt a falakon
a helyi költők: Szalai
Gusztáv, Dr. Bartanusz
Attila, Fördös József és
Huszárik Roland versei
nyújtottak vizuális élményt. A nemrég elhunyt Obonya Sándor
jellegzetes akvarell- és
olajképei egy ikonként
állnak előttünk. Huszárik
Pállal, aki realisztikus,
melankolikus álmait képi
formába öntötte. A jelent
értelmezni mindig nehéz, de nem a korral és az idővel lehet párhuzamba
vonni, hanem az alkotás utáni vággyal és megmutatni
akarással. Ez jellemzi Huszárik Roland kortárs festőművész, graﬁkus munkásságát is. Csütörtöki Péter és
Csukás Dániel realista olajképeiben a technikai tudás és
a festészet szeretete érződik. Nagy Éva portréi és rajztudása vitathatatlan. Broczky Péter az airbush szerelmese lett, mellyel egy új „színt” vitt a vizuális kultúrába.
Jakab Róbert stílusa már érződik, hisz a tanítványa volt
Jankovich Mártának. Reicher Tímea rajzos vonalai a
család művészi kovácsmesterségére is utalhatnak, de
most a tus „tekervényekben” a vidék tájképe jelenik
meg. Holec Katalin lelkivilága a virágos sorozatban bontakozik ki, Takács Richter Miriam táska-kollekciói az
iparművészet „új” fogalmát viszik be a köztudatba. Kürti
Zsolt rajzaiban az „útkeresés” érződik. Graﬁkákkal és
tűzzománccal a Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola alkotói csoportja is emelte a kiállítás színvonalát.
A kiállítás január elejéig lesz megtekinthető a gútai városháza emeleti folyosóján.

Programajánló
éSZAK-KOMÁROM:
Duna Menti Múzeum főépülete:
A Szlovákiai Képzőművészek Társaságának tagsági
kiállítása február 1-ig tekinthető meg.
Duna Menti Múzeum és Könyvtár épülete:
Az Élet a határ két oldalán c. időszaki régészeti kiállítás március 1-ig tekinthető meg.
Limes Galéria:
Az idén 60 esztendős Dolán György jubileumi kiállítását és az ahhoz készült szép katalógus január 31-ig tekinthető meg.

Ünnepelje az Újévet a Klapka téren!

december 31 - január 6

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, december 1

M1
6.30 Család-barát szilveszter 9.00 Magyar népmesék 9.10 Végtelen
történet 10.45 Magyarország, szeretlek! 12.01 Híradó délben 13.30
Séf. 13.50 Budapest Bár Szívemben bomba van 15.05 Sport 2012.
London 2012 16.30 Szilveszteri bakiparádé 2012. Így tévézünk mi!
17.00 Gasztroangyal 18.00 Maradj talpon! 19.30 Híradó, sport 19.55
Időjárás-jelentés 20.00 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.00 Mindenből egy van 21.55 Határtalan zene 2012. Szilveszteri gálaműsor a Szolnoki Szigligeti Színházból
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék. 12.05 Vipo, a repülő kutya kalandjai 12.40 Mr. Bean. 13.05 Tatonka. 13.30 Brémai
muzsikusok. 14.30 A Nyereg Klub. 14.50 H2O: Egy vízcsepp elég
15.20 Galambbegy 16.20 Tatonka. 16.45 Vipo, a repülő kutya kalandjai. 17.15 Egérúti kalandok 17.35 Marco és Gina. 18.00 Nils Holgersson csodálatos utazása a vaduladakkal, 10. 18.35 Mesebolt
20.00 Híradó 20.35 És mégis mozog a föld 2. 21.20 Mágnás Miska
22.05 Az ember boldogságra születik.
DUNA
7.00 Élő egyház 7.30 Isten kezében 7.55 Hagyaték 8.25 Kultikon 8.45 Jó
étvágyat Méltóságodnak! 8.50 Fánktörténetek 9.35 Mesélő cégtáblák
10.00 A láthatatlan leopárd 10.55 Sportaréna 12.00 Híradó 12.25 Fölszállott a páva Döntő 14.45 Az örökös 16.15 A kis hercegnő 18.00 Híradó 18.30 Fekete gyémántok. 19.50 Csinibaba Magyar film 21.40
Hyppolit, a lakáj Magy. film (ff .) 23.00 Szilveszteri Kívánságkosár

kEDD, január 1

M1
7.55 Az ember néha téved 9.15 Jane Goodall utazása 11.05 Áder
János köztársasági elnök újévi köszöntője 11.15 Újévi koncert Bécsből. A Bécsi Filharmonikusok koncertje 13.50 Úticélok. Sevilla 14.15
Sport 2012, 4. 15.35 A nagy vonatrablás 17.25 Régi idők focija 18.45
Ákos-koncert a szigeten 2012 19.30 Híradó 20.00 Mr. Balhé 21.40 Garaczilászló: EMKE – volt egyszer egy kávéház. Színházi közvetítés a
Thália Színházból 23.45 Appaloosa – A törvényen kívüli város
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Vipo, a repülő
kutya kalandjai 12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka 13.30 Galambbegy Ném.
mesefilm 14.30 A Nyereg Klub 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég I. 15.20
A libapásztorlány Ném. mesefilm 16.20 Tatonka 16.45 Vipo, a repülő
kutya kalandjai 17.15 Egérúti kalandok I. 17.35 Marco és Gina 18.00
Nils Holgersson18.30 Gyermekhíradó 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó
20.30 Melissa és Joey 20.50 Maradj talpon! 22.20 Régi idők focija
Magy. filmszatíra 23.40 Vivat Bacchus
DUNA
7.00 Varjúdombi mesék 7.10 A bűvös harang 7.30 A rókafarkú Gurin
8.45 A kéményseprőinas és a cukrász lánya. 9.50 Muzsikál a mozi
10.50 Az apostol12.00 Híradó 12.10 Magyar elsők 12.25 Szerelmes
földrajz 13.00 Kívánságkosár 15.00 Kis lak áll a nagy Duna mentében
– Dalok Petőfi Sándor verseire 15.30 Klimt csókja bomba üzlet. 16.00
Zenevonat 18.00 Híróra 18.30 Angyali érintés 19.20 Szálka, hal nélkül 20.00 Újév az Operában 21.40 Két szerető Am. film

Kutyahideg • 18.55 • RTL KLUB
A szilveszteri program 22:30-tól kezdődik és 1:30ig tart. A zenéről M Junior, a The PerfectBeat Djs
csapat tagja gondoskodik. A téren kapható lesz majd
forralt bor és puncs is.
Fő attrakcióként lézer- és fényshowt láthat a nagyérdemű és természetesen az elmaradhatatlan Újévi
tűzijátékot az új év első perceiben. A hossza közel tíz
perces lesz és új effektusok is láthatók lesznek. A
fényshow kapcsán városháza változó fényű dekoratív LED- és robotlámpás díszvilágítást kap, a lézershowt pedig három nagyobb teljesítményű lézer
biztosítja, a tavalyi látványossághoz hasonlóan lesz
lézerhálós visszaszámlálás és egyéb látványosságok is.

Horoszkóp a 2013-as évre
KOS
Bizonytalanul kezdődik az év, azonban annál több nyitottsággal a partnered igényei iránt. Nagy a kockázat
arra is, hogy nem megfelelő személyeket vonzol magad köré. Így hát
egy kis éberség nem ártana, annak
érdekében, hogy megóvd magad a
későbbi kellemetlenségektől.
BIKA
2013-ban ha teheted, tegyél félre, képezz egy kis tartalékot a kedvezőtlenebb időkre! A párkapcsolatod nehezedni fog, de egy biztos: ha az
előtted álló évet kibírjátok együtt, akkor ez már mindörökké fog tartani.
IKREK
Arra fogsz érzezni késztetést, hogy a
szerelmi életed összehangold a
szakmaival. Megnő az esély arra,
hogy befolyásos személyt csalj magadhoz, ezáltal pedig sok pénzt. Ez
az év ideális lesz az érdekházasságokra, illetve a külföldi partnerrel kezdett párkapcsolatokra.
RáK
Kihívó év következik számodra, ami
a pénzt és szakmai pályafutásod illeti. A beruházások terén komoly
megfontolásra és ésszerűségre lesz
szükség, hosszútávra kigondolva. Az
azonnali nyereségek nem bizonyulnak jó választásnak!

TVműsor

OROSzLáN
Újra kell értékelned magad, úgy etikai, mint anyagi szempontból. 2013ban ugyanis rengeteg fontos kérdést
teszel fel magadnak az életeddel
kapcsolatban. Talán rájössz arra,
hogy az anyagi jólét nem is annyira
értékes, mint a képességeid, tehetséged és személyes kapcsolataid.
Szűz
Itt az ideje, hogy reális célokat tűzz ki
magad elé, és ne bízz semmit a véletlenre. Kerüld a vitákat úgy a kollégákkal, mint a feletteseiddel. Megvan a kellő akaratod ahhoz, hogy elérj bármit, amit egyszer eldöntöttél.
Csak kicsivel több önbizalom kell
hozzá.
MéRLEG
A 2013-as év eléggé megterhelő lesz
számodra, legalábbis ami a karriert
és a személyes kiadásaidat, nyereségeidet illeti. Ajánlott, hogy az év
első két hónapjában ne kezdj semmilyen üzletbe, ami árthat később a
jóhiszeműségednek.
SKORPIó
Egyes túlzások és hanyagságok arra
késztethetnek, hogy válts életstílust.
Szintén erőt kapsz arra is, hogy felhagyj ártalmas szokásaiddal, káros
szenvedélyeiddel, és étrendet változtass.

NyILAS
Ha kapcsolatban vagy, készülj fel
egy emlékezetes évre! 2013 tele lesz
szerelemmel, szenvedéllyel, romantikával. De ha valaki elcsábítaná a
szíved, várj vele nyárig, és csak azután hozz végleges döntést.
BAK
Az év elején felmerülhetnek bizonyos
egészségügyi gondok, vitaminhiány
és immunrendszer legyengülés. De
nem csoda, hisz a stressz és a problémák folyamatosan próbára tesznek. A legnagyobb gond viszont az,
hogy magadba fojtod elégedetlenségeidet, ez pedig csak rontani fog az
egészségeden.
VízöNTő
A csillagok állása nem jelez semmilyen komolyabb egészségügyi problémát a jövő évre. Mindez azonban
az életminőségedtől függ, továbbá
attól, hogy miként kezeled az érzelmeidet, indulataidat, személyes kapcsolataidat.
HALAK
2013-ban nagy esély adódik a szerelemre, viszont neked kell megkeresned azt, és megteremtened azokat a feltételeket, amelyek által boldog lehetsz. A pénzügyi dolgaid is jól
alakulnak, de fontold meg, mire költekezel.

6.00 TV2-matiné 9.50 Rém-rom 11.20 Mr. Magorium meseboltja.
13.05 Top Secret 14.40 Top-túra. Am. vígjáték 16.20 Grease 18.30
Tények 19.00 Aktív különkiadás 19.30 Lúzer SC. 21.00 Szilveszteri
Hanyatt Vágta 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Retro BÚÉK

Grease • 16.20 • TV2
A tengerparton találkozott Danny (John
Travolta) és Sandy (Olivia NewtonJohn), ott kezdődött szerelmük. A nyár
véget ért és azt hitték, többé nem látják
egymást.

Tudósok kis csoportja a Déli-sarkvidéken végez kutatómunkát. A tél beköszönte előtt expedícióra indul a térképész Cooper (Jason Biggs) és a geológus Davis nyolc szánhúzó kutyával.
6.00 TV2-matiné 10.15 Barbie: Tündérmese a divatról 11.45 Spinédzserek Ang. vígjáték 13.30 Bratz – Talpra csajok! Am. zenés vígjáték
15.20 Lúzer SC 16.50 Fészkes fenevadak 18.30 Tények 19.00 Kutyaszálló 20.50 Holiday. Am. film 23.15 Megint 48 óra Am. akcióvígjáték

7.00 Kölyökklub 8.15 A kis Dodo 9.30 A két Lotti. 10.10 Asztro-show
11.15 Erik, a viking Ang.–svéd vígjáték 13.20 Csúcsformában 2. 14.50
A kicsi kocsi újra a régi. Am. kalandvígjáték 16.40 Mindent bele, fi
úk! Ol. akcióvígjáték 18.30 RTL híradó 18.55 Hazárd megye lordjai.
20.40 Austin Powers: Aranyszerszám 22.15 Amerikai pite
STORY TV
11.25 Született feleségek V., 9. 12.25 Jim szerint a világ 12.55 Álomhajó. Ném. sor., 6.: Bali 14.55 Hetedik mennyország, 5–6. 17.00 Büszkeség és balítélet 18.05 Dallas 19.00 Chicago 21.15 Cukrosnéni 23.05
Balázs Péter kabaré 0.00 Himnusz 0.05 EZO TV 1.10 Autogram

7.00 Kölyökklub 10.00 Molly és Emily 11.35 Austin Powers: Aranyszerszám 13.15 Hazárd megye lordjai 15.00 Los Angeles-i tündérmese 16.40 Bújj, bújj, szőke! 18.30 RTL híradó 18.55 Kutyahideg
21.05 Apja lánya Am. vígjáték 23.00 A gyűrű kalandja Am. kalandfilm.
STORY TV
11.25 Született feleségek 12.25 Jim szerint a világ12.55 Chicago.
14.55 Hetedik mennyország, 7–8. 17.00 Büszkeség és balítélet. Ang.
sor., 6. 18.05 Dallas. 19.05 Columbo: Jobb ma egy veréb. 21.00 NCIS
23.00 Elátkozott Ella

13.30 Arn, a templomos lovag 15.25 Piedone Egyiptomban 17.30
Ami sok, az sokk 19.25 Bújj, bújj, ördög! 21.00 Aki bújt, aki nem 2.
VIASAT
7.20 Egy kórház magánélete 8.20 Gyilkos sorok 9.15 Találkozás egy
idegennel 10.55 Értelem és érzelem 13.35 Kisasszonyok 15.45 Sárkányszív 2. 17.15 Zűrös majom 19.05 Kutyám, Jerry Lee 20.10 Beverly Hills-i nindzsa

13.10 Csonthülye 2. – Csapás a múltból. 15.00 ...és megint dühbe jövünk 17.05 Nincs kettő négy nélkül 19.00 Bűnvadászok. Ol. akcióvígjáték 21.00 született pusztító. Am. akciófilm
VIASAT
7.10 A kifutó 8.05 A kifutó II., 8. 9.00 Gyilkos sorok 10.00 Szívek szállodája 11.50 Sárkányszív 2. 13.30 Zűrös majom 15.25 Kutyám, Jerry
Lee Am. vígjáték17.25 Beverly Hills-i nindzsa 19.05 Ovizsaru 21.00 Valami Amerika 23.20 Nevem Sam Am. filmdráma

STV :1
6.35 Csillagtallér 7.35 Bibliai történetek 8.05 A szép és a szörnyeteg
8.55 Mach, Šebesta és a bűvös kagyló 10.35 Hatalmas aranyos 12.05
Szökőkút Zsuzsannának III. 13.45 Az ördög tudja miért 15.30 A császár új ruhája 16.30 Galileo – szilveszteri speciália 17.00 Konyhatitkaim 17.55 Ragan bácsi 3/3. 19.00 Híradó 20.00 Szilveszteri családi
vetélkedő 20.25 Senki sem tökéletes – szilveszter 22.00 Szilveszterilegendák 23.50 20 éves a Szlovák Köztársaság. Élő
STV :2
7.35 Szilveszter 1981 8.00 Élő körkép 8.35 A három bogár 9.05 A
madarak világa 10.50 U20-as jégkorongvb. Egyesült Államok– Szlovákia 13.30 Miért alszik otthon az alpolgármester 14.25 …és én, Katarína Kolníková 15.20 Napcirkusz 16.55 A manó. 18.00 A természet.
A Vág 18.30 Esti mese 18.50 Talkshow gyerekeknek 19.00 Híradó
19.35 Szilveszteri népzenei műsor 19.50 Időjárás 20.10 Szombat
estiláz 22.55 Éjszaka az archívumban

MARKÍZA
8.00 Hazárd megye lordjai: A kezdet 9.35 Dumb és Dumber 11.20
Superhero. 12.40 Tök állat. Am.film 14.05 Mr. Bean 14.30 Feketék
fehéren Am. vígjáték 16.15 Testőr akarata ellenére. 17.55 Beugró
19.00 Híradó 20.00 Szomszédok szilveszterkor 21.10 Beugró 22.10
Válogatás az Orkán c. műsorból 22.50 Michal David a Lucernában
JOJ
7.25 Apokalipszis-kód Orosz film 9.15 Halálos iramban 11.00 John
Truckernek meg kell halnia 12.35 Dr. Dolittle 14.00 Az igazság fáj.
15.45 Reszkessetek betörők! 17.15 XL szerelem 19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó 20.20 Szilveszteri Panelházi történet 21.00 Házasodna
a gazda – döntő 22.20 Egy vicc – egy százas – szilveszteri különkiadás 23.30 Senki sem tökéletes – szilveszteri különkiadás

STV :1
7.40 Animációs bibliai történetek 8.05 Egyiptom hercege 8.55 Legenda. 10.30 Újévi szentmise a pozsonyi Szent Márton-dómból 12.00
Csehország és Szlovákia 20 év távlatából 13.00 A köztársasági elnök
újévi beszéde 13.15 Fantaghiro, a harcos hercegnő 14.55 Dúhenka.
Mesefilm 16.10 A hóhér 18.00 Kitüntetések átadása az SZK megalakulásának 20. évfordulója alkalmából 19.00 Híradó 19.50 Újévi koncert Szlovákia megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére 21.00 A
ház. Szlov. film 22.40 A férjem barátnői

STV :2
7.20 Újévi jókívánságok 8.00 Élő körkép 8.30 Egy év falun 9.10 Nők klubja
10.20 Mint a vadlibák 11.15 A Bécsi Filharmonikusok újévi koncertje. Élő
13.45 A pozsonyi vár 14.00 Az infánsnő születésnapja 14.35 Kamcsatkai
utazásom 15.05 Verdi 16.15 Egyiptom 17.05 Jožko Púčík karrierje. 18.30
Esti mese 18.40 Sámuel, a hóember 19.00 Híradó 19.40 Szlovákiai utazások. 20.40 Otthon távol a hazától. 22.00 Nagy szerencse

MARKÍZA
7.10 Az utolsó boszorkány. Szlov. film 8.40 Az álcsalád 10.05 Asterix
az Olimpián 11.55 A világ legnagyobb léhűtője 13.20 Válogatás a
Szomszédoból 13.50 Lovagregény 16.05 Madagaszkár 2 17.25 Az ördöggel nem viccelünk. Cseh film 19.00 Híradó 20.20 Saxána és a
bűvös Lexikon 22.10 Nők kísértésben
JOJ
7.10 A gyilkos lánya Am. film 9.25 Csak séta a parkban. 10.55 A három
testőr 12.45 Mi történt karácsonykor. Anim. film 14.10 Jéghercegnő.
15.45 Rossz társaság 17.45 Mickey, Donal, Goofy: A három testőr.
Anim. film 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.05 Újévi horoszkóp 20.10 Nyereményjáték 20.20 Fel! Am. anim. kalandvígjáték
22.00 Kutyabajnok.

szErDa, január 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.00 Mr. Balhé
10.40 Ida regénye Magy. film (ff .) 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska Kronika 12.55 Ecranul Nostru 13.25 Sophie szerint a világ 13.55 A Szent
Mihálykápolna 14.10 Együtt a család 15.40 Banán, pumpa, kurbli
16.40 OTP Bank Lovas Világkupa 17.30 Híradó 17.40 A sors útjai
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Meglesni és
megszeretni 21.55 Híradó 22.10 Barbarossa 23.55 Britannic.
M2
5.55 A Biblia gyermekeknek 6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga
Tinga mesék 12.15 Vipo, a repülő kutya kalandjai II. 12.40 Mr. Bean
13.15 Tatonka 13.30 A libapásztorlány 14.30 A Nyereg Klub, 76.
14.55 H2O: Egy vízcsepp elég 15.20 Lumpenstikli 16.20 Tatonka
16.45 Vipo, a repülő kutya kalandjai II., 26/7-8. 17.15 Egérúti kalandok, 9. 17.35 Marco és Gina, 8. 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt 20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey 21.00 Csevegés – Körmendi
János (1992) 21.25 Jutalomjáték 22.40 A sors útjai Am. filmdráma
DUNA
8.10 Magyar történelmi arcképcsarnok 8.35 Határtalanul magyar
(ism.) 9.05 Arcélek 9.30 Törzsasztal 10.30 A tudomány műhelyében
11.00 Optimista – Winter Lajos, a pöstyéni fürdő építője 12.00 Híradó 12.25 Éretlenek. Tévésor. 13.00 Kívánságkosár 15.00 A Duna –
Utazás ínyenceknek 15.30 A Rózsaember Márk Gergely. 16.00 Mesélő cégtáblák 16.30 Térkép 17.05 Sakk, Kempelen úr18.00 Híróra,
sport 18.35 Öt kontinens 19.05 Angyali érintés 19.55 Én, Strasznov
Ignác, a szélhámos Magy. film, 2/1. (ff .) 21.05 Híradó, sport 21.15
Soul Kitchen 22.55 Velencei újévi koncert 23.55 Sakk-matt, Provenzano!
7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop
10.25 Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00
Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Doktor House
16.55 Update konyha 17.00 Családi titkok 18.00 Szerelmes Anna
18.30 Tények 19.35 Irigy Hónaljmirigyshow 20.30 Aktív 21.00 Jóbanrosszban 21.30 Columbo: Végzetes nyom. Am. krimi
7.35 Híradó reggel 8.00 Reflektor 8.10 Reggeli 8.50 112 – Életmentők, 103–104. 9.50 Top Shop 11.30 Asztro-show 12.35 Trendmánia
13.05 Fókusz 13.45 Pasik!, 57. (ism.) 14.10 Gálvölgyi-show 15.25
Bűnös szerelem 16.20 Marichuy 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában, 91. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. Kvízshow 20.05 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.15 Halálhágó 23.45 Reflektor
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ12.55 Columbo: Jobb ma egy veréb 14.55
Hetedik mennyország 17.00 Értelem és érzelem 18.05 Dallas 19.05
Columbo: Titkos ügyek.21.00 Elátkozott Ella 22.50 Kikötői hírek. Am.
filmdráma
13.00 A megtestesült gonosz. Kanad. thriller 14.40 Trója. am.–ang.
kalandfilm 17.25 A kincses sziget. Ném. kalandfilm 19.10 Jöttünk,
láttunk, visszamennénk 21.00 Hat töltény ára. Am. akcióthriller
VIASAT
7.15 Gyilkos sorok 8.15 Az utolsó zsaru 9.10 Ovizsaru 11.10 A dadus
12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10 Doktor House 14.05
Monk 15.00 GSG 9 – Az elit kommandó 17.00 Az utolsó zsaru 18.00
Heston lakomái I.19.00 Doktor House 19.55 Jóbarátok V., 108. 20.25
Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Tökéletes célpont 23.15 Reklámbarátok
STV :1
7.15 Garfield 7.30 Bibliai történetek 7.55 Az afrikai majom 8.55 A
Vadmacska kanyon foglyai 10.35 Dido 12.00 Galileo – szilveszteri
speciál 12.30 Fantaghiro, a harcos hercegnő 14.15 A spessarti fogadó Ném. vígjáték 15.55 Üvöltő szelek 17.50 Párbaj. Vetélkedő
18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.10 Sherlock. 21.40 A bűnök
időszaka 23.15 Üvöltő szelek

STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Ahol még szerencsét hoz a patkó 8.50 Cirkusz,
cirkusz Classic – 1. 9.20 A hoki feltámadása 10.20 Mint a vadlibák11.10 A fehér medve Természetfilm 12.05 Élő körkép 12.30
Roma művészek koncertje 13.05 A város falain túl Tévéjáték 14.20
Srí Lanka – Angyalok nélküli sziget Dok.film 14.50 Verdi 16.10 Egyiptom. Ném. dok.sor, 4/2. 17.00 Életút 18.00 Őrangyalok Talkshow
18.30 Esti mese 18.40 Havas mese 19.00 Híradó 19.50 Időjárás
19.55 Sanghaj új arca 21.05 Teáscsészényi szerelem 22.25 Hidak –
Gesharim 2012. Koncert

MARKÍZA
7.15 Aladdin csodalámpája. Mesefilm 8.35 Madagaszkár 2 9.50 Lovagregény. 11.55 A csajom apja ideges. Am. vígjáték 13.35 Volt egyszer egy zsaru. Cseh vígjáték 15.00 Gagyi mami 16.40 Forrest Gump
19.00 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.20 Dallas 10/1–2.
21.50 Nincs alku Am. thriller
JOJ
6.50 Jéghercegnő 8.30 Szilveszteri Panelházi történetek – 2009
9.35 Rossz lányok 11.15 14 óra. 12.50 Mit örtént még karácsonykor
14.00 Kutyabajnok.15.45 Szerelem a világ másik végén 17.40 Hamupipőke 2. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, 20.00 Nyereményjáték 20.20 Bűbáj 22.05 Mindenki megvan

Csütörtök, január 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.00 Meglesni és
megszeretni. 10.40 A szeleburdi család. 12.01 Híradó, sport 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Sophie szerint a világ, 40/30.
13.55 Bekezdések Hemző Károly 14.05 Együtt a család 15.40 Gasztroangyal 16.30 Szerencsehíradó 16.45 OTP Bank Lovas Világkupa –
összefoglaló, 2. 17.40 Híradó 17.50 A víz mindent visz. 19.30 Híradó
este 20.00 Sporthírek 20.05 Időjárás 20.15 Egy kis mennyország

Egy kis Mennyország • 20.15 •M1
Marley (Kate Hudson) ﬁatal, gyönyörű,
vadóc nő. Élete akkor változik meg alapjaiban, amikor doktora (Gael Garcia Bernal) rákot diagnosztizál nála. Marley úgy
dönt, nem adja át magát a betegségnek.

péntEk, január 

M1
5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 8.15 India – Álmok útján 9.00 Egy kis
mennyország. 10.50 A templom egere Tévéjáték 12.01 Híradó 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Sophie szerint a világ 13.55 Chaplin,
a tűzoltó Am. burleszkfilm 14.20 Együtt a család, 3. 15.55 Mindenből egy van 16.50 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán
17.45 Híradó 17.55 Rád találok Marrákesben 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Szinglik éjszakája 21.50 Híradó 22.05 2012 Hangja
Operália. Gálaest 23.00 Underworld.
M2
6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga Tinga mesék 12.15 Vipo, a repülő
kutya kalandjai 12.40 Mr. Bean 13.05 Tatonka 13.30 Csizmás kandúr
Ném. mesefilm 14.30 A Nyereg Klub 14.55 H2O: Egy vízcsepp elég
15.20 Hófehérke 16.20 Tatonka 16.45 Vipo, a repülő kutya kalandjai
17.15 Egérúti kalandok 17.35 Marco és Gina 18.00 Nils Holgersson
18.35 Mesebolt 20.00 Híradó este 20.35 Melissa és Joey, 4. 21.00
Slágerek 22.35 Mindennapi kenyerünk

M2
5.50 A Biblia gyermekeknek 6.25 Rajzfilmsorozatok 12.00 Tinga
Tanga mesék 12.15 Vipo, a repülő kutya kalandjai 12.40 Mr. Bean,
13.05 Tatonka 13.30 Lumpenstikli 14.30 A Nyereg Klub, 77. 14.55
H2O: Egy vízcsepp elég 15.20 Csizmás kandúr Ném. mesefilm 16.20
Tatonka 16.45 Vipo, a repülő kutya kalandjai 17.15 Egérúti kalandok,
10. 17.35 Marco és Gina, 9. 18.00 Nils Holgersson 18.35 Mesebolt
20.00 Híradó 20.35 Melissa és Joey, 3. 21.00 Legyen a vendégem.
21.35 Tihamér 22.35 A víz mindent visz.
DUNA
8.10 Magyar történelmi arcképcsarnok 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd 9.35 Töredékek 10.00 Üzenem az otthoni hegyeknek..., 5/2.
10.35 Kerekek és lépések 11.30 Mesélő cégtáblák 12.00 Híradó 12.15
Robog az úthenger 13.00 Kívánságkosár 15.00 Szafari 15.30 Civilizált
vadonok 16.30 Térkép 17.15 Sakk, Kempelen úr 18.00 Híróra 18.35
Hazajáró 19.05 Angyali érintés 19.55 Angyalbőrben, 1. 20.50 Híradó,
sport 21.05 A zöld sárkány gyermekei 22.40 Duna 20 – Születésnapi
gála

DUNA
7.00 Kvartett 7.35 Pannonia 3 keréken 8.10 Magyar történelmi arcképcsarnok 8.30 Híradó 8.45 Talpalatnyi zöld 9.15 Balatoni utazás, 6.
9.45 Barcasági csángók között 11.00 Angyalbőrben 12.00 Híradó
12.10 Robog az úthenger 13.00 Kívánságkosár 15.00 A világ metrói,
5. 15.50 Zodiákus, 3.: Szűz 16.30 Térkép 17.10 Sakk, Kempelen úr
18.00 Híróra 18.35 Hazajáró 19.05 Angyali érintés 19.55 Csillagjegyek 20.45 Híradó 20.55 Dunasport 21.05 Ha hív a kötelesség. 22.00
Bibliotheque Pascal.

7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop 10.25
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 28. 13.00 Doki.
14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Doktor House 16.55
Update konyha 17.00 Családi titkok, 14. 18.00 Szerelmes Anna t 18.30
Tények 19.35 Irigy Hónaljmirigyshow 20.30 Aktív 21.00 Jóban-rosszban 21.30 Tök alsó 2 23.00 Grimm 23.55 Update konyha

7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája 9.15 Babapercek 9.20 TeleShop 10.25
Astro-Világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában 13.00 Doki
14.00 Tények délben 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Doktor House
16.55 Update konyha 17.00 Családi titkok 18.00 Szerelmes Anna
18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Jóban-rosszban 20.30 The Voice –
Magyarország hangja 23.20 Haláli zsaruk, 12.

7.35 Híradó reggel 8.00 Reflektor reggel 8.10 Reggeli – Csak csajok
8.50 112 – Életmentők 9.50 Top Shop 11.30 ASZTRO Show 12.35 Havazin 13.05 Fókusz 13.45 Pasik! 14.10 Gálvölgyi-show 15.25 Bűnös
szerelem 16.20 Marichuy 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában,
92. 18.30 RTL híradó 19.10 A Kód. Kvízshow 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.15 Fél-profi 23.20 Reflektor 23.35 Totál szívás
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Titkos ügyek. 14.55 Hetedik
mennyország. 17.00 Értelem és érzelem 18.05 Dallas 19.05 Columbo:
Elfelejtett hölgy 21.00 Kikötői hírek 23.20 Kémvadászok
13.20 Az idő rabjai. Kanad. kalandfilm, 2/1. 15.05 Airport 75. 17.05 A
kincses sziget. Ném. kalandfilm, 2/2. 18.55 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2. Fr. vígjáték 21.00 A harc mestere. Am.–kanad. thriller
23.05 Hat töltény ára. Am. akcióthriller
VIASAT
6.10 A kifutó 7.10 Gyilkos sorok 8.10 Az utolsó zsaru 9.10 Star Trek
3. 11.10 A dadus 12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok13.10 Doktor
House 14.05 Monk 15.00 GSG 9 – Az elit kommandó 17.00 Az utolsó
zsaru 18.00 Heston lakomái 19.00 Doktor House 19.55 Jóbarátok
20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Egyenesen át 23.40 Nevem
Sam Am. filmdráma

STV :1
6.00 Híradó 6.55 Maja a méhecske 7.20 Garfi eld 7.30 Animációs bibliai történetek Salamon 8.00 Willy Fogg kalandjai 9.20 Emberek és
bűvészek. Mesefilm 10.45 Dido.. 12.15 Fantaghiro, a harcos hercegnő
14.00 Kísértetkastély Spessartban 15.40 Danielle Steel: Ékszerek
17.50 Párbaj. Vetélkedő 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás 19.50 Sporthírek 20.10 Távoli világ 21.40 Millió
dolláros bébi 23.50 Danielle Steel: Ékszerek

STV :2
8.30 Szlovákia természeti szépségei 8.55 Cirkusz, cirkusz Classic 9.25
Labdarúgó világbajnokság (ism.) 10.30 Mint a vadlibák 11.20 Képek
a természetből 12.00 Élő körkép 12.25 Folklórműsor 13.00 A város
falain túl Tévéjáték 14.10 Rendőrségi magazin 14.25 Tajvani barangoló 14.50 Verdi 16.10 Egyiptom.17.05 Életút. Tévéjáték, 2. 18.10 Őrangyalok. Talkshow 18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.50
Időjárás-jelentés 19.55 Vad Pireneusok 20.40 Amadeus 23.35 Labdarúgó világbajnokság (ism
MARKÍZA
7.45 A skacok meg a kukacok. 9.00 Forres Gump 11.10 Mr. Bean 11.35
Dallas 13.00 Spinédzserek 14.35 Volt egyszer egy zsaru 2. 16.00 A
bébiszitter akcióban 17.40 Kung Fu Panda 19.00 Híradó, sport 20.20
A bébiszitter. 21.15 Miért éppen Minnesota? 23.00 A kód.
JOJ
7.10 Végzetes viszonyok. Kanad. film 8.45 Szilveszteri Panelházi történetek - 2010 9.40 A Dzsungel könyve 2. 11.10 Csodakutyák 12.50
Hamupipőke 2. 14.10 Mindenki megvan 16.00 Wallis és Edward – A
botrányos frigy 17.45 Hampupipőke 3. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.00 Nyereményjáték 20.20 Diploma után 21.50 A felszín alatt Tévésorozat, 38. 22.50 Holtodiglan Am. thriller.

Szinglik éjszakája • 20.15 •M1
Négy barátnő gyerekként megfogadja,
soha nem mennek férjhez. Ám egyikük,
Juli (Hámori Gabriella) megszegi az esküt. Barátnőit kész helyzet elé állítja és
bejelenti: házasodni készül...

szombat, január 

M1
8:05 Sporthírek 08:10 Időjárás-jelentés 08:15 Vilmos herceg Afrikája
09:00 A mi erdőnk 09:30 Noé barátai 10:00 Rád találok Marrákesben
11:35 Szentágothai János 12:01 Hírek 12:05 Ügynök a háznál 13:50
Íme a lajhár! 14:40 Együtt a család 16:15 Szilveszteri bakiparádé 2012
16:45 Doc Martin17:35Gasztroangyal 18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás 20:15 Szóbeszéd Amerikai filmvígjáték 22:00 Leharcolt oroszlánok Amerikai filmvígjáték
(2003) 23:50 MR2 Szimfonik+ a MÜPÁBÓL: PASO - Pannonia Allstars
Ska Orchestra
M2
07:15 Tinga Tinga mesék 07:30 Gyerek Híradó 07:35 Mese Bolt 07:45
Pom-Pom meséi: Az egylábú esernyőmadár 07:55 Eszes Jess 08:15
Rejtélyek Tesz-vesz városban 08:40 Patrick, a postás 08:55 Nils Holgersson 09:20 A Biblia gyermekeknek 09:45 Geronimo Stilton 10:10
Tinga Tinga mesék 10:45 Vipo, a repülő kutya 11:10 Mr. Bean 11:25
Mr. Bean 11:35 Kaja-kalandok 12:02 Hófehérke: A Grimm testvérek
meséje nyomán 13:00 H2O: Egy vízcsepp elég 15:10 Táncakadémia
15:35 Csajok a zŰrből 16:00 Mi micsoda 16:25 Vipo, a repülő kutya
16:40 Szafari 17:10 Süsü, a sárkány 17:40 Geronimo Stilton 18:00
Nils Holgersson 18:30 Gyerek Híradó 18:35 Mese Bolt 18:45 PomPom meséi 18:55 Eszes Jess 19:15 Rejtélyek Tesz-vesz városban
19:40 Patrick, a postás 20:00 Híradó 20:29 Sport 20:34 Időjárás
20:35 Rocca parancsnok 21:30 Ki Mit Tud 23:05 Petőfi: Összeállítás
Petőfi Sándor születésnapján 23:25 Ferenczi György, a Rackajam
DUNA
08:05 Isten kezében 08:35 Kerekek és lépések 09:20 Zodiákus: Skorpió 09:50 Székely kapu 10:20 Sergio Leone 11:10 Együtt a család:
Költözködés 1 12:02 Híradó 12:05 Meteo 12:15 Várlak nálad vacsorára 13:55 Mindszenty József 14:15 Hagyaték 14:45 Önök kérték
15:40 Táncvarázs: Látványtánc Magyar Bajnokság 16:30 Micsoda éjszaka 18:00 Híróra 18:25 Sport 18:30 Meteo 18:35 Hogy volt?! 19:35
A Szórád-ház 21:20 Dunasport 21:35 Lúzert vegyenek! Amerikai játékfilm (2006) 23:15 Péterfy Bori&Love Band (2009)
07:00 Kölyökklub 10:10 Lego Ninjago 10:35 ASZTRO Show 11:30 Fránya macska Amerikai vígjáték (1997) 13:10 Autómánia 13:45 Míg a
halál el nem választ: Külön ágyban 14:05 Megkavarva Amerikai vígjáték 16:00 Cobra 11 16:50 Robotok Amerikai animációs film (2005)
18:30 RTL híradó 19:00 Fókusz Plusz 19:25 Az utolsó Mimic 21:15 Ellenséges terület 2.: Az ördög tengelye 23:05 A Dakar – 2013 Összefoglaló (2013) (2. rész) 23:30 Pörgess fel, Bébi!

06:25 TV2 MATINÉ 10:00 Astro-Világ 11:05 Beyblade 11:30 Babavilág 12:00 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai: Az éjszaka királynője
Olasz-amerikai akciófilm-sorozat (2000) 13:00 Psych – Dilis detektívek: Zápor, zivatar és gyilkosság 14:00 AutóGuru 14:30 Monk – Flúgos nyomozó: Mr. Monk valaki más lesz 15:30 Célkeresztben 16:30
Kettős ügynök: Árulás 17:30 Irigy Hónaljmirigy Show 18:30 Tények
19:00 Aktív Extra Magazinműsor 19:35 Szahara Amerikai-angolspanyol-német kalandfilm 21:45 Torta Angol-amerikai krimi (2004)
23:40 Petárda Amerikai vígjáték (1996)
STORY TV
10:30 Jim szerint a világ 13:00 Autogram 13:35 Columbo 15:05 Túrakommandó 15:35 Álomhajó: Szamoa 17:30 Szerencsekerék 18:30
Rex felügyelő 19:30 Rex felügyelő: Zuhanás a halálba 20:30 Miss
4.10 Az idő rabjai. Kanad. kalanddfilm, 2/2. 15.50 Nullpont. Kanad. Marple: A kristálytükör meghasadt 22:15 Holdfényév Amerikai rosci-fi thriller 17.30 Tomboló vihar. Am. akciófilm 19.10 Rejtélyek szi- mantikus dráma (2002)
gete 21.00 Waterworld 23.20 Halálnak halála. Ang.–fr. horror
VIASAT
09:30 Az idő rabjai 11:15 Kincs, ami nincs 13:10 Bűnvadászok Olasz ak6.00 A kifutó 7.00 Gyilkos sorok 7.55 Az utolsó zsaru 8.55 Star Trek cióvígjáték 15:15 A zűrhajó német vígjáték 16:45 Waterworld - Ví11.10 A dadus 12.10 Vérmes négyes 12.40 Jóbarátok 13.10 Doktor zivilág 19:05 Fantomas 21:00 Részeges karatemester 2. 22:50 A harc
House 14.05 Monk 15.00 GSG 9 – Az elit kommandó 17.00 Az utolsó mestere
zsaru III. 18.00 Heston lakomái I. 19.00 Doktor House 19.55 JóbaráVIASAT
tok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Őrült város 23.40 Alkalom 08:35 Amerikai mesterszakács 09:30 Őrjítő szenvedélyek 11:05 Szíszüli a szexet
vek szállodája 12:55 Két pasi - meg egy kicsi 13:50 ÁlomÉpítők 3
14:50 Kilenc Amerikai animációs film (2009) 16:30 Őrült város AmeSTV :1
7.15 Garfield 7.30 Bibliai történetek 7.55 Csizmás kandúr 9.20 Sze- rikai filmdráma (1997) 18:40 Valami Amerika 21:00 Hőhullám: Nincs
gény szülők fia 10.45 Dido. 12.15 Fantaghiro, a harcos hercegnő14.00 menekvés 23:00 Egyenesen át Amerikai thriller (1990)
Gyönyörű idők Spessartban 15.45 Danielle Steel: Ékszerek 17.50 PárSTV :1
baj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 19.45 Időjárás- 7:00 Bola raz jedna planéta 7:25
Biblické príbehy 7:55 Kocúr v čižjelentés 19.50 Sporthírek 20.10 Távoli világ 21.40 Báthory – A mách 9:05 Tajomstvo šťastia (rodinný f., Slovensko, 1995) 10:35
legenda másik arca 23.55 Danielle Steel: Ékszerek
Šport v roku 2012 11:30 On air (magazín, Slovensko) 11:55 Jaskyňa
STV :2
Zlatej ruže alebo princezná Fantaghiro 13:30 Krajina rebelov 15:40
6.40 Verdi 8.00 Élőkörkép 8.30 Szlovákia természeti szépségei 8.55 Medená veža 17:05 Tisícročná včela 19:00 Správy RTVS 19:45 PočaVad Pireneusok 9.40 London 2012 – Visszatekintés az olimpiára sie 19:50 Góly, body, sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:10 Nemoc10.40 Malvin Bretagneból 11.25 A fehér medve 12.15 Élő körkép niční piráti 22:45 Štastný príbeh
STV :2
12.40 Folklórműsor 13.05 A város falain túl 14.35 A jászói barlang
Dok.film 14.55 Verdi 16.15 Egyiptom 17.05 Életúr. Tévéjáték, 3/3. 9:25 Noc v archíve 11:25 Návrat rysov 12:25 Za mestskými múrmi
18.30 Esti mese 19.00 Híradó 19.50 Időjárás 19.55 Vad Pireneusok 13:50 MS hokej 20 Finále Priamy prenos 16:20 Cerkva v Medzilaborciachikon. 16:35 Vladyka 17:00 Keď báčik z Chochoľova umrie 17:55
20.40 Família 21.05 Hét kard. Kínai film 23.35 London 2012
Krásy Slovenska 18:30 Večerníček 18:40 Zimný spánok 18:50 TáraMARKÍZA
ninky 19:00 Správy19:40 (Ne)celebrity Igor Vlasatý 19:45 Počasie
7.35 Sárkányvadászok 8.50 Kung Fu Panda 10.05 A bébiszitter akci- 19:55 Divoké Pyreneje 20:40 Anjeli strážni (talk show) 21:20 Prelet
óban. Am. filmvígjáték (ism.) 11.35 A bébiszitter 12.30 Miért éppen nad kukučím hniezdom 23:30 Diabolské husle a hostia
Minnesota? 14.10 Volt egyszer egy zsaru 3 15.40 Nyerj egy randit
MARKÍZA
Ted Hamiltonnal! Am. filmvígjáték 17.20 Férj kerestetik! 19.00 Híradó
19.55 Sporthírek 20.00 Időjárás 20.20 Ip Man: A legenda születése. 7:35 Snehová kráľovná 10:25 Jack Fros 12:05 Bratz: Sladkých šestnásť 13:40 Moja super ex 15:25 Happy Feet 17:20 Križovatka smrti
Hongkongi kalandfilm 22.20 Ip Man 2.
19:00 Televízne noviny 19:55 Športové noviny 20:05 Počasie 20:20
JOJ
6.55 Sztárd ki a szíved 8.35 Szilveszteri Panelházi történetek – 2011 Twilight Sága: Zatmenie 22:35 V moci zla
JOJ
9.40 Bűnös kapcsolat 11.15 Hókölykök 12.50 Hampupipőke 3.14.00
Diploma után. 15.40 Akikre büszkék vagyunk! – A hónap dolgozója 7:55 Rančer McCal 9:25 Krádež legendy 11:00 Smrtonosná pasca
17.40 Mulan 2. 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, sport 20.00 Nyere- 13:10 Bláznivé Vianoce 14:50 Traja v jednej postel 16:30 Kde bolo,
ményjáték 20.10 Időjárás 20.20 Karácsony Castlebury Hallban 21.50 tam bolo 18:00 Fantastické torty 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ
Egyszer volt, hol nem volt 23.30 Die Hard 2. – Még drágább az életed 19:59 Šport 20:00 11 000 Eur od Jojky 20:10 Najlepšie počasie 20:20
Cumlikátor 22:00 Kráľ Artuš
Am. akciófilm 1.35 A fegyverek szava
8.00 Reflektor reggel 8.10 Reggeli 8.50 112 – Életmentők 107–108.
9.50 Top Shop 11.30 ASZTRO Show 12.35 Autómánia 13.05 Fókusz
13.45 Pasik! 14.10 Gálvölgyi-show 15.25 Bűnös szerelem 16.20 Marichuy 16.55 Riválisok 17.25 A gyanú árnyékában, 93. 18.30 RTL híradó
19.10 A Kód. Kvízshow 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: A
helyszínelők 22.15 Gyilkos elmék 23.15 A Dakar – 2013, 1.
STORY TV
12.25 Jim szerint a világ 12.55 Columbo: Elfelejtett hölgy. Am. krimi
(ism.) 14.55 Hetedik mennyország 17.00 Értelem és érzelem. 18.05
Dallas. 19.05 Columbo: Ölj meg, ölelj meg. 21.00 Született feleségek
VI., 11–12. 23.00 Doktor Addison, 49. 0.00 Katonafeleségek I., 12.1

vasárnap, január 
M1
08:00 Híradó 08:05 Sporthírek 08:10 Időjárás-jelentés 08:15 Bence
- Találkozás egy Down-szindrómás fiatalemberrel 9:00 Katolikus krónika 09:40 Úton-útfélen 09:45 A közösség szolgálata 10:15 Kérdések a Bibliában 10:30 Református magazin 10:55 Református ifjúsági
műsor 11:05 Écsy Gyöngyi portré 11:30 Mezőberényből málenkij robotra hurcoltak 12:00 éli harangszó 12:01Hírek 12:05 Világ+Kép
12:35 TeleSport 13:20Vízkereszti boszorkányok 15:10 Limonádé
Amerikai zenés film (2011) 16:55 Ének az esőben Amerikai filmmusical (1952)18:40 Elcserélt lányok 19:30 Híradó 20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás 20:15 A király beszéde Angol filmdráma (2010) 22:10
A király beszéde igaz története Angol dokumentumfilm 23:00Tánckar Amerikai filmmusical (1985).
M2
08:05 Eszes Jess 08:15 Rejtélyek Tesz-vesz városban 08:40 Patrick,
a postás 08:55 Nils Holgersson 09:25 A Biblia gyermekeknek 09:50
Süsü, a sárkány 10:20 Geronimo Stilton 10:45 Egér-úti kalandok
11:10 Tinga Tinga mesék 11:45 Kukori és Kotkoda 12:01 Vipo, a repülő kutya 12:15 Mr. Bean 12:25 Mr. Bean 12:35 Tatonka 12:50 Tatonka 13:00 Kaja-kalandok 13:25 Táncakadémia 13:50 Csajok a zŰrbő
14:15 A Nyereg Klub 16:20 Tatonka 16:35 Tatonka 16:45 Vipo, a repülő kutya kalandjai 17:10 Állatkerti óvoda 17:40 Geronimo Stilton
18:00 Nils Holgersson 18:30 Gyerek Híradó 18:35 Mesebolt 18:45
Pom-Pom mesé 18:55 Eszes Jess 19:15 Rejtélyek Tesz-vesz városban
19:40 Patrick, a postás 20:00 Híradó 20:29 Sporthírek 20:34 Időjárás 20:35 Emma Angol romantikus dráma 21:35 Doc Martin 22:20
Szeretettel Hollywoodból 22:45 Ének az esőben
DUNA
08:30 Beavatás 09:00 Hagyaték 09:3010:00 Száműzött magyar irodalom 10:30 Határtalanul magyar 11:00 Önkéntesek 11:30 Új nemzedék 12:02 Híradó 12:05 Meteo 12:15 Ízőrzők 12:40 Forró mezők
Magyar játékfilm ff. (1948) 14:10 Hanna, Anna meg a mamut 14:40
Hazajáró 15:10 Hogy volt?! 16:05 Egy asszony visszanéz Magyar játékfilm ff. 18:00 Híróra 18:35 Heti Hírmondó 19:05 Önök kérték
20:00 Abigél Magyar tévéfilmsorozat (1978) (4/1. rész) 21:15 A
tanú Magyar játékfilm (1969) 23:05 Dunasport 23:15 Klubszoba
07:00 Kölyökklub 10:05 Trendmánia 10:35 Teleshop 11:30 Gasztrotúra 11:55 A Muzsika TV bemutatja 12:30 Havazin 12:55 Tuti gim
14:40 Az utolsó Mimic Amerikai kalandfilm (2007) 16:20 Benjamin
közlegény Amerikai vígjáték (1980) 18:30 RTL híradó 19:00 Cobra
11 19:55 Mennyei királyság 22:35 Bazi nagy film
06:45 TV2 MATINÉ 09:05 Nagy Vagy! 10:00 Astro-Világ 11:05 EgészségMánia 11:35 Stahl konyhája 12:05 Több mint TestŐr.12:35 13-as
raktár:13:30 Zsaruvér 14:25 Hawaii Five 15:20 Szahara 17:30 Lángoló Chicago Amerikai akciófilm-sorozat 18:30 Tények 19:00 Napló
20:05 Feketék fehéren 22:00 Közelebb Amerikai filmdráma (2004)
23:55 A fehér grófnő
STORY TV
10:30 Dallas 15:25 Álomhajó: Ausztrália Német filmsorozat
(2004)17:30 Szerencsekerék 18:30 Columbo 20:00 Poirot: Halál a Níluson 22:00 Nyakunkon az élet Amerikai vígjáték (1994) 23:50 Holdfényév Amerikai romantikus dráma (2002)
09:40 Az idő rabjai 11:20 Fantomas 13:15...és megint dühbe jövünk
15:20 Ágyúgolyófutam 2. 17:20 DJ testőrbőrben 19:05 A Saint Tropez-i csendőr 21:00 Alien - A nyolcadik utas: a Halál 23:05 Végzetes
fotók
VIASAT
09:00 Édes Kísértés 2 09:30 A nagy házalakítás 11:25Kilenc Amerikai animációs film (2009) 13:00 Lúzer Amerikai romantikus vígjáték
(2000) Paul, a csóró, vidéki srác tanulni érkezett New Yorkba... 14:55
Hőhullám: Nincs menekvés 16:55 Alex és Emma - Regény az életünk
18:45 Nyered, ha mered 20:00 CSI: A helyszínelők 21:00 CSI: New
York-i helyszínelők 21:55 Golfőrültek 23:50 kés/alatt

STV :1
8:45 Zázračná rosa 9:30 Trojkráľová svätá omša 11:30 Slovensko v
roku 2012 12:25 Jaskyňa Zlatej ruže alebo princezná Fantaghiro
14:00 Agatha Christie 15:35 Orlie pierko(12) (ČS, 1971) 17:00 Tisícročná včela 19:00 Správy 19:45 Počasie 19:50 Góly, body, sekundy
20:10 Služobníčka božia 23:10 Agatha Christie: Malé vraždy v rodine
STV :2
8:50 Divoké Pyreneje 9:35 Od Silvestra do Troch kráľov 10:30 Vianočné krasokorčuliarske exhibície 11:20 Matky v divočine a ich mláďatá 12:15 Čertovo vrece 13:20 Integrácia 14:45 Život Verdiho 15:55
Slnečný cirkus. Corteo 17:25 Chrobák v hlave 18:30 Večerníček 18:40
Snehuliak 18:50 Táraninky 19:00 Správy 19:40
(Ne)celebrity Barbora Chovancová 19:50 Počasie 19:53 Sviatočné
slovo na pravoslávne Vianoce20:00 Oceány 21:40 Pozvánka do divadla 23:35NO NAME AKNECOLOR TOUR 2011

MARKÍZA
8:35 Happy Feet 10:20 New York, New York alebo Sedliaci v meste
12:00 Tajomné mesto 13:35 Bol raz jeden kráľ 15:10 Ja a moja príšera 17:05 To sa môže stať každému 19:00 Televízne noviny 19:55
Športové noviny 20:05 Počasie 20:20 Ako vycvičiť draka 22:00 Vojna
svetov
JOJ
7:25 Tajomstvo Sherwoodskeho lesa 9:05 Dr. Dolittle 5 10:45 Kráľ
Artuš 12:55 Aféra Thomasa Crowna 14:55 Muž so železnou maskou
17:15 Taxi 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 19:59 Šport 20:00 11
000 Eur do Jojky 20:10 Počasie20:20 Terra Nova 22:00 Na hrane
temnoty
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AKTUÁLNE - HIRDETÉS
Predpoveď počasia 31. 12. 2012 - 6. 01. 2013
Ani vyhliadka počasia na toto
dané obdobie nevyzerá veľmi ružovo. Zimy si tu v nížinách asi ani teraz
neužijeme.
Očakávam veľmi premenlivé a dosť
teplé, vlhké počasie so slabými
rannými mrazíkmi, cez deň oblačno
až zamračené s občasným dažďom. V nočných
a ranných hodinách je možnosť tvorenia poľadovice, tak vodiči motorových vozidiel zvýšte
opatrnosť pri jazde. Nočné teploty sa budú pohybovať v rozpätí od - 4 do + 1 ̊C, cez deň väčšinou od + 1 do + 7 ̊C. Črtajúca sa výrazná zmena
podľa predpovedných modelov, sa na nás chystá

až v druhej polovici januára. Ak sa
predpovede nemýlia, tak príde tá
pravá zima aj k nám.
Upozornenie: Jedná sa o vyhliadku predpovedi počasia a nie predpoveď, v danom
období môže nastať výraznejšia zmena,
prípadne aj kalamitná situácia. Úspešnosť vyhliadky klesá každým dňom.
Veselého Silvestra a šťastlivý nový rok Vám
želá Dr. Meteo.
S pozdravom: „Bude ešte aj krajšie počasie“.
Dr. Meteo

Ako schudnúť po Vianociach?
M
áme pre vás niekoľko tipov, ako sa prebytočných kilogramov zbaviť. Žiadne zázraky lusknutím prsta ale nečakajte.

OčISTA
Po toľkých dňoch, počas ktorých ste jedli doslova jedno cez druhé, výborne padne jeden pôstny deň. To však neznamená, že musíte byť iba
na vode či zelenom čaji výlučne bez jedla. Žalúdky sa nám totiž ľudovo povedané roztiahli a my
v ňom pociťujeme väčšiu prázdnotu. Drastické
"ničnejedenie" teda radšej vynechajme, aby sa
neskončilo ešte drastickejším večerným vyjedením celej chladničky. Pôstny deň môže vyzerať
ako čisto ovocný či zeleninový deň s dostatkom
nesladených tekutín. Vyvarujte sa však zelenine
a ovociu, ktoré vás nafukuje, aby ste sa necítili
ešte horšie. Telo si výborne oddýchne, pleť bude
vyzerať sviežejšie a vaše bruško konečne po niekoľkých dňoch spľasne.
uPRATuJTE
Výborným spaľovačom tukov je aj vziať do ruky
prachovku či vysávač. Pred Vianocami sme síce
túto „gymnastiku" nacvičovali viac ako dosť, prach
však stihol napadať opäť. Pobehovanie po byte
nikomu neublíži a pohľad na vyupratovaný bytík
či dom už vôbec nie. Najviac kalórií spálime pri
žehlení, a tiež pri vysávaní a umývaní podlahy.

UNIFIX
Palatínova 1, Komárno

Drhnutie vane či sprchového kúta tiež nie je, čo
sa počtu spálených kalórií týka, na zahodenie.

AKTíVNy POHyB
Cez Vianoce trpíme najviac nedostatkom pohybu. Chodiť od návštevy k návšteve nám nijako
nepomôže. K tomu, aby sme schudli, alebo sa
aspoň dobre cítili, treba aktívnejší pohyb. Napríklad prechádzka. Ideálna je rýchla chôdza a ak
si trúfate, môžete si aj trochu zabehať, prípadne
chôdzu a beh striedať po minúte. Ak vydržíte
tridsať minút aktívneho pohybu, máte vyhrané.
Možno sa vám to zapáči a budete mať chuť to
urobiť aj zajtra. Nezabudnite zobrať ani svojich
najbližších či psíka. Určite to ocenia.
VyRAZTE SI NA HORy
Ak sa vám pošťastilo dostať sa na Silvestra na
hory, spojte príjemnú zábavu s pohybom. Cez
deň si zalyžujte, podvečer sa zrelaxujte v spa kúpeľoch, ktoré dnes nájdete takmer v každej zimnej destinácii. Na Silvestra si treba dávať pozor
nielen na jedlo, ale aj na alkohol. Obsahuje veľké
množstvo cukrov a priberá sa po ňom. Nemusíte
sa ho však vzdať úplne, len si vyberte taký nápoj,
ktorý obsahuje čo najmenej cukrov. Ideálne bude,
keď si na Nový rok pripijete so svojimi blízkymi s
pohárom suchého šampanského alebo sektu.
web

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkiet

zľavy
až do
%
ručne tkaných kobercov laCno!

VEľKý VýBER nepálskych

20

PVC  mm , €/00 Sk/m
Plav. podlahy KAINDL  mm , €/0 Sk/m


pokládka
kobercov,
pvC a
laminátových
parkiet

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

Služby:
obšívanie
kobercov

Rozvoz tovaru do celého okresu zDARMA

Šťastný a úspešný Nový rok!

