Hitelek ingatlan fedezet nélkül
30 000 euróig 14 év futamidőre.
1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan
fedezettel 28 év futamidőre
- most vásárolja meg álmai ingatlanát.
Továbbá hitelek építkezésre, átépítésre akár
az ingatlan árának kétszeresét is igényelheti.
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Fenyőfa- és halvásár
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em mondunk semmi újat, közeleg a karácsony. Lassan
kezdetét veszi a fenyőfa- és halvásár, ami minden évben
nagy fejtörést okoz a háziasszonyoknak. Persze, nem maga
a beszerzés, hiszen a piacon ezekből a portékákból túltengés van, inkább az árak azok, amelyek befolyásolhatják a
„vásárlókedvet”. A kereskedők csökkenő értékesítési tendenciáról, míg a vásárlók a már megszokott növekvő árak
lehetőségéről beszélnek. Mindkét állításban van némi igazság, ezért utánajártunk, milyen helyzet is mutatkozik régiónkban ezen a téren.
Folytatás a 3. oldalon
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Bronzvasárnap
Egy ﬁatalember
- advent második vasárnapja tragikus halála
V
Perbete
asárnap, december 8-án már a második
gyertyát gyújtjuk be adventi koszorúnkon.
A második gyertya arra emlékeztet minket,
ahogy az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt, hogy ők nevelhetik fel
Isten Fiát, Jézust.
A koszorút uraló négyes szám a karácsonyt megelőző négy hetet jelzi. Vasárnaponként eggyel több gyertyát kell meggyújtani, s karácsony estéjén az egész fenyőfa fénybe
borul. A koszorú fenyőágból készült, amelynek zöld színe az eljövendő reményt szimbolizálja. Az adventi dísz azért koszorú, mert a kerekség az örökkévalóság szimbóluma.
Nem mindegy az sem, hogy milyen a koszorú díszítésének színvilága. A keresztény tanítás szerint az advent hagyományos színe a lila a bűnbánat és a megtérés jelképe miatt. A koszorú négy gyertyája közül - a meggyújtás sorrendjében - az első, a második
és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín.
szt

Magyar-szlovák egyeztetések
kezdődnek a komáromi Duna-hídról
Részletek a 2. oldalon

últ hétfőn borzalmas
tragédia rázta meg régiónk közvéleményét. Közlekedési baleset történt a Perbete és Dulovce (Újgyalla)
közti úton, melynek során
egy 18 éves perbetei ﬁatalember vesztette életét. A komáromi Ipari Szakközépiskola végzős diákja a tragédiát megelőző pénteken még
szalagavatóján bulizott osztálytársaival, de hétfőn már
nem érkezett meg az iskolába.
Folytatás a 3. oldalon
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Parkolópályán
A komáromi parkolórendszer szinte a születése óta vita tárgya. Volt petíció azért, hogy legyen, most meg azért van, hogy
ne legyen. Heves reakciók voltak a tarifák kapcsán, a bevétel
elosztását illetően, de a parkolási céggel kötött szerződés miatt is gyakoriak az indulatok. Az alapállás a következő: a város
kötött egy szerződést 10 évre egy parkolási magáncéggel. A
cég 13 millió korona értékben áldoz a rendszer fenntartására
(gépek kihelyezése, karbantartás, adminisztráció, csíkok festése), a város „csupán" egy városi rendőrt ad a működéshez,
mivel egy magáncégnek nincs jogalapja büntetéseket kiróni.
Ezért cserébe a város megkapja a parkolási bevétel 25 százalékát. Már az induláskor is heves egymásra mutogatások
mellett indult a rendszer. Van, aki a céget kiválasztó bizottság
tagjaira, van, aki a szerződésre mutogat. A személyes csaták
kibogozásánál talán fontosabb annak felmérése, hogy mi volna
a legelőnyösebb a város és a városlakók számára. Ez alapján
meggyőződésem, hogy a város egy előnytelen szerződést
kötött a céggel, aminek az oka az, hogy a bevétel nagyobb része landolhatna a városi kasszában. Nem kell hozzá matematikai zseninek lenni, hogy kiszámoljuk, a parkolási cég befektetése busás haszonnal megtérül. Más városokban ugyanez
a cég csak a gépek beszerelését és karbantartását vállalja
(mert erre is van lehetőség), így a városi kasszába sokkal nagyobb összeg vándorol. Hosszasan lehet érveket felsorolni annak kapcsán, hogy kell-e egyáltalán parkolórendszer? Mert hát
ki a fene szeret ﬁzetni? Mellesleg, már 2006 előtt is kellett ﬁzetni a parkolásért, csak akkor gyakran a parkolóőrök zsebében elakadtak a befolyó pénzek. A rendszer elsődleges célja
(és ezért van szinte minden városban) a forgalom mozgatása,
a kevés parkolási hely felszabadítása. A ﬁzetős parkolás bevezetése kapcsán az a legnagyobb gond, hogy nem egyértelmű, mire költik el a befolyó összeget? Ha a város külön költségvetési tételként kezelné, évente látható útfejlesztésekre
költené, akkor nagyon sok ember számára ez elfogadható
lenne. Fizetek, de jobb utakat kapok érte cserébe! A helyzetet
- előnytelen szerződés, alacsony városi bevétel, parkolási feltételek (pl. első 15 perc ingyen), átlátható pénzvisszaforgatás
- sok szempontból kezelni kéne, mivel a legtöbb lakost érinti.
A mostani városvezetés azonban nemcsak hogy nem kezeli az
ügyet, hanem még inkább olajat öntött a tűzre. Anton Marek
polgármester megválasztása után letiltotta kerékbilincsek felrakását, és az ellenőrzésekhez társuló városi rendőrt sem
biztosította. A lépése akár még népszerű is lehetne, azonban
két komoly problémát okozott ezzel. A parkolási rendszerrel
nem tett semmit, csak a parkolási fegyelmet sikerült jelentősen
lerombolni, közel 30 százalékkal romlott. A lépése (pontosabban a tétlensége) nem tette igazságosabbá a rendszert, mivel
a „balekok“ továbbra is ﬁzettek, a bliccelők meg kaptak egy jelzést, a városban a szabályok nem azért vannak, hogy azokat
be kell tartani. A komolyabb gond viszont az, hogy (még ha nekem sem tetszik) van egy érvényes szerződés a város és cég
között, amiben nemcsak feladatok, de komoly szankciók is vannak. Anton Marek úgy gondolta, hogy ha nem áll szóba a parkolási céggel, akkor megoldotta a problémát. Nem egészen ez
történt, mivel a felelőtlen hozzáállás miatt sikerült közel 120
ezer eurónyi büntetés számlát összegyűjteni, amit jogi úton bármikor bevasalhat a cég. Mikor az önkormányzati ülésen rákérdeztem a büntetésekre, a város polgármestere ezt simán letagadta, majd később egy főellenőri ellenőrzést kérve, már fokozatosan változott a hangnem. Az önkormányzat tagjai véletlenül (!) tudták meg, hogy a város vezetése nemcsak hogy
végre leült tárgyalni a céggel, de aláírt egy új szerződést, más
ﬁzetési feltételekkel. Az augusztus végén aláírt szerződésről
(ami esetén erősen vitatható a felhatalmazás) még november
közepén sem érezték szükségesnek a tájékoztatást. Az új
szerződés aláírásának egyik feltétele volt, hogy a felelőtlen
hozzáállással okozott 120 ezer eurónyi büntetés jóváírásra
kerüljön. Ilyen helyzetben elképzelhető, hogy mennyire a város diktálta a feltételeket. A parkolási cég az új szerződés szerint már nem százalékarányosan részesül a bevételből, hanem
ﬁx tarifa alapján. A céget most már egy kicsit sem érdekli, hogy
milyen a parkolási fegyelem, mivel az ő bevétele garantált.
Hogy a város kasszáját ez milyen formában sanyargatja, az
még egyelőre zsákbamacska. Könnyen lehet, hogy még a
mostaninál is kevesebb kerül majd a városhoz. 3 év alatt ennyit
sikerült elérni.
Keszegh Béla, városi képviselő
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Belica maradt a megyeelnök Fenyőfa- és halvásár

Ha igaz, maradnak
a tavalyi árak

Nyitra megyében Milan Belica nagyon egyértelműen védte meg posztját. A megyének még sosem volt más
főnöke rajta kívül. 55,61-44,38 arányban győzte le Tomáš Galbavýt, akit a
magyar pártok is támogattak a megyében. A megyei választások második fordulóján a részvételi arány 15,52
százalékos volt, ami szintén nagyon
gyér részvételt jelentett. A Komáromi
járásban a választásra jogosult polgárok 13,25 százaléka járult az urnákhoz.
A Komáromi járásban
a következőképpen voksoltak:
Milan Belica, 2065 szavazat -17,70 %
Tomáš Galbavý, 9598 szavazat - 82,29 %

Magyar-szlovák egyeztetések
kezdődnek a komáromi Duna-hídról

is, akiknek kisebb fákat 5-10 € között fog kínálni.
Sőt, az egyik nyugdíjasotthonnak, szintén hagyományosan, egy 3-4 méter magas fenyőfát
adományoz, szállítással együtt. Amit nem tudunk, hogyan fog működni a viszonteladás, az alkalmi árusok miként viszonyulnak majd az árakhoz. A kereslet-kínálat elmélete majd azonban itt
is megmutatja, ki milyen haszonnal jön ki a karácsonyi vásárból.

Hal - nem jeleztek különösebb
változást a tavalyi árakkal szemben

Fenyőfa - a tavalyihoz mérten,
nem történik lényeges változás
az árakban

agyar-szlovák szakértői egyeztetések kezdődtek az új komáromi
Duna-hídról - közölte a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) csütörtökön az MTI-vel.

M

A tájékoztatás szerint a
magyar-szlovák infrastruktúra vegyesbizottság elsősorban a határkeresztező
gyorsforgalmi fejlesztések jelenlegi helyzetével foglalkozott szerdai budapesti ülésén, megtartotta az első ülését az új Duna-híd építési
feladatait összehangoló kétoldalú szakértői munkacsoport is.
A tárca közleménye szerint a magyar és a szlovák fél
egyetértett abban, hogy az
új komáromi Duna-híd a két
ország közös beruházásában, uniós források igénybevételével valósuljon meg. A
mintegy 25 milliárd forintos
becsült költségű fejlesztés
fedezetét az Európai Összekapcsolási Eszköz (CEF) ke-

Folytatás az 1. oldalról
Annak ellenére, hogy egyre nagyobb teret nyernek a műanyagból készített karácsonyfák, a legtöbben még talán ma is a hagyományos, élő fenyőfáknak a hívei. A december 24-től vízkeresztig nemcsak szobadíszként funkcionáló, feldíszített fa a karácsonyi ünnepek hangulatát hivatott
emelni, egyszóval, teljes egészében hozzátartozik a keresztény hagyományok ápolásához. Most
azonban nem a karácsonyfa használatának eredetét, sem annak történetét kívánjuk olvasóink elé
tárni, mint inkább annak anyagi vonzatát, hiszen
mint tudjuk, ma már a karácsonyfa-állítás sem olcsó mulatság.

retéből lehetne előteremteni.
A hídépítést felügyelő
munkacsoport az újonnan
elfogadott ügyrendje szerint
legalább félévente ülésezik,
a testületet társelnökökként
a két szaktárca államtitkárai
vezetik. A Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár
vezette magyar delegáció jelezte, hogy februárban elindul az M15 gyorsforgalmi út
kétszer kétsávos autópályává bővítésének környe-

zetvédelmi engedélyeztetése. A projekt kivitelezése
legkorábban 2016-ban kezdődhet meg.
A küldöttség beszámolt arról, hogy a távlati M30-as autóút részeként 2015 végéig
befejeződik a szlovák oldali
Kassa-országhatár gyorsforgalmi szakaszt a Hidasnémeti-Tornyosnémeti elkerülővel összekötő 1,8 kilométeres csatlakozás megépítése.
(MTI)

Elhunyt Jakab István
85 éves korában elhunyt Jakab István, nyelvész, nyelvművelő, egyetemi tanár. A szlovákiai magyar sajtó, és a szlovákiai magyar értelmiségiek generációi nagyon sokat köszönhetnek neki.
Jakab István Nagyráskán született 1928 szeptember 29-én. Középiskolai tanulmányait a Sárospataki Református Gimnáziumban végezte el, ahol
1949-ben érettségizett. 1951-1952 között, valamint 1956-1957 között tanár volt. 1955-1956
között az Új Szó kulturális rovatánál dolgozott szerkesztőként. 1955-1958 között a Pozsonyi Pedagógiai Főiskola hallgatója volt, ahol középiskolai tanári diplomát szerzett. 1956-1961
között középiskolai igazgató volt Nagymegyeren. 1961-1993 között a pozsonyi Comenius
Egyetem Bölcsészettudományi Karának adjunktusa, docense volt. 1992-1993 között a magyar nyelv és irodalom tanszék vezetője volt. 1993-ban nyugdíjba vonult. Tanárként és nyelvművelőként Jakab István a szlovákiai magyar értelmiség generációit oktatta a magyar
nyelvre, és annak helyes használatára. Jakab István tanár úr élete végéig aktív volt a szlovákiai magyar közösségben.
Nyugodjék békében!

A fenyőfa-nagykitermelők, tehát az állami erdészetek nagyobb része, már közzétette árait,
amelyek döntő többségükben megegyeznek a
tavalyi árakkal. Tudni kell, hogy az erdészetek
nem a keresztény ünnepeket tartják elsősorban
szem előtt a fakitermeléssel, bár az időzítés nagyon is tudatos. Ami számukra fontos, az az erdők tervezett ritkítása, így a piacra dobott fenyőfák nem minden esetben felelnek meg minőségileg az úgynevezett „első kategóriának”. Mindezek ellenére, bőséges választékot kínálnak, elfogadható árakon, természetesen a fa
minőségétől és fajtájától függően. Az erdészetekkel kapcsolatosan jó tudni, hogy nem kiﬁzetődő a fenyőfalopás, ami sajnos, gyakori jelenség,
így karácsony előtt. Az engedély nélkül kivágott
fát természetesen elkobozzák, és 20 €-s büntetést szabnak ki a vétkesre. Ha ez szervezett formában zajlik, úgy az elkobzás mellett akár 663 €
is lehet a bírság. Mindenképpen tehát kiﬁzetődőbb üzlet a vásárlás, de az sem árt, ha a fa szállításánál nálunk van a ﬁzetési bizonylat.
Merőben más a helyzet a magántermelőknél.
Ők tudatosan és kizárólag erre az ünnepre gondolnak akkor, amikor kiültetik a facsemetéket. Komáromban és környékén több magántermelő is
árulni fogja a fenyőfákat, akik nem összetévesztendők a viszonteladókkal. Lapunk hirdetési oldalain már találkozhatnak kínálattal, árakkal magántermelőktől, ezekből is kiszűrhető, hogy a tavalyihoz mérten, nem történt lényeges változás
az árakban. Az egyik komáromi termelő örömmel
közölte velünk, hogy már ötödik éve változatlan
árakkal jelenik meg a piacon. Egységes áron,
pontosan 20 €-ért fogja kínálni a fákat, annak magasságától függetlenül. Gondolt a nyugdíjasokra

Ami a halárusítást illeti, a szakemberek bizakodóak. Az egyik, legnagyobb kelet-szlovákiai
haltenyésztő vállalat megközelítőleg 15 euró-centes áremelkedésről nyilatkozott, hivatkozva a nyári
szárazságra, ami miatt csökkenteniük kellett a
halállományt. A közétett idei áraik a ponty esetében: 2,5 kg-ig 3,44 €/kg, a 2,5 kilogramm feletti
ponty ára pedig 4,14 €/kg lesz. Persze, a neves
csehországi haltenyésztők, akik nagy mennyiségben szállítanak be Szlovákiába, nem jeleztek
különösebb változást a tavalyi árakkal szemben.
Az egyik komáromi kereskedő, aki hosszú évtizedek óta a minőségi, csehországi behozatalra
esküszik, jelentéktelen emelkedésről beszélt,
hozzátéve, hogy a ponty ára semmiképpen nem
fogja meghaladni a 4 €-t kilogrammonként az ő
standjain. Egy másik, ugyancsak neves komáromi kereskedő, még fontolgatta, egyáltalán kivonul-e a „halpiacra”. Felvetése nagyon érdekes,
sőt, igencsak megfontolandó, ajánltatik az illetékes hivatalok ﬁgyelmébe is. „Nem tudom, van-e
értelme. Mivel adó- és Áfa-ﬁzető vagyok, nekem
úgy kell kialakítanom az árakat, hogy mindenki jól
járjon, de az állam is megkapja saját jussát. Ha
újra megjelennek az utcasarkokon, kétes eredetű portékájukkal a halat csak karácsony táján
látó viszonteladók, akkor mi, adó- és Áfa-ﬁzetők
nem lehetünk konkurenciaképesek. Sok egyéb
mellett, ezt is meg kellene végre oldani, hogy a
kereskedők egyforma szabályok alkalmazása
mellett szólíthassák meg a vásárlókat” – mondta
el lapunknak a kereskedő.
Mindent összevetve tehát, az idei fenyőfa- és
halvásár nem ígér drámai változásokat, egy kis
optimizmussal mondhatnánk azt is, hogy a tavalyihoz mérten nem változik. Persze, a vásárlásnál
legyünk óvatosak, mert sajnos, az is kezd hagyománnyá válni tájainkon, hogy ilyenkor újfent
megjelennek, a már fentebb is említett, fura szabályok szerint portékát kínáló egyének.
Böröczky József
Illusztrációs felvételek
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Egy ﬁatalember
tragikus halála

Folytatás az 1. oldalról
Hajnalban vágott útnak Komárom felé azon az útvonalon, amelyet már annyiszor megtett. Nem tudni
pontosan mi történt, a rendőrség a megengedettnél
nagyobb sebességet feltételez, ami viszont a balesetet megelőzően nem volt jellemző B. Ervinre, legalábbis ezt mondják osztálytársai, akik közül többjüket szokott szállítani iskolába. Mivel voltak egészségügyi problémái a szívével, nem kizárható, hogy
rosszullét következtében következett be a tragikus
baleset.
Az egyik kanyarban előbb az azt szegélyező dombnak, majd fának ütközött. Mindezt olyan erővel, hogy
Škoda Favorit típusú gépkocsija szinte darabokra
hullott. Az ütközést követően, mintegy ötven méteren
át többször átfordult, ami tulajdonképpen esélyt sem
adott a túlélésre. Már kivirradt, amikor egy arra közlekedő gépkocsivezető meglátta és értesítette a mentőket.
B. Ervin szilveszterkor töltötte volna be 19. életévét.
Sokoldalúságára jellemző, hogy oszlopos tagja volt a
perbetei felnőtt labdarúgó-csapatnak, amely ebben
az évben kitűnően teljesített, Ervin remek játékának
is köszönhetően, így nemcsak családja, de a perbetei sportszervezet, valamint régiónk labdarúgó közvéleménye is mély gyászba esett. Talán a sors keze
is közrejátszott ebben az esetben, hiszen Ervin édesapja, évekkel ezelőtt, hasonló körülmények között
veszítette életét. A tragikusan elhunyt ﬁatalembert
pénteken kísérték el a hozzátartozók, osztálytársak,
barátok és sporttársak utolsó útjára a perbetei temetőben.
Nyugodj békében, Ervin!
bör

Szexuális zaklatással
vádolják

Szörnyű eset rázta meg az egyik járásunkbeli községet. Egy 59 éves férﬁt saját gyermekei szexuális
zaklatásával vádolják. A perverzió egy rozoga házban
történhetett, ahol a család nagy szegénységben él. A
gyerekek mentálisan sérültek, az idősebbik 10-éves
autista, a kisebbik 4-éves és abszolút nem beszél. Renáta Čuháková, a Nyitrai kerületi rendőrkapitányság
szóvivője elmondása alapján az 59 éves férﬁt szexuális zaklatás vádjával őrizetbe vették és előzetes letartóztatásban várja a bíróság határozatát a szabadon
bocsátásáról. Felesége a gyerekekkel még a letartóztatása előtt elhagyta otthonukat.
-gafotó: topky.sk
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A Mikulás Rumcájsszal Gútai Líra 2013:
Peter Šrámek mindent vitt
érkezik a Komáromi
T
Jókai Színházba
ehetséges ﬁatal énekesek mérkőztek Gútán a helyi művelődési
központ színháztermében tartott Gúta Líra
amatőr táncdalénekesek
versenyén. Az egy tucat
előadó Szlovákiából és
Magyarországról érkezett.

ták. A zene nemzetek feletti
mivoltát az is igazolja, hogy
Peter úgy énekelt magyar
dalt, hogy nem beszéli a
nyelvet. A zsűri különdíjban
részesítette a gútai Korber
Darinát, aki ígéretes tehetségével elvarázsolta a szakembereket. Több érdekesség is színesítette a gálaestet. Négy résztvevő a színpadon ünnepelte a születésnapját, és a többiek egy
kis meglepetéssel készültek: rövid közjáték erejéig
közösen énekkel és fánkkal
köszöntötték az ünnepelteket. Másik érdekességet, a
konferanszié a rövid szünetet kitöltve pajzán vicceket
mesélt. Szórakoztató és valóban remek négy órát tölthetett a szépszámú közönség. A díjakat a zsűriben helyet foglaló Horváth Árpád
Gúta polgármestere is átadta.
Borka Roland
A szerző felvételei

Peter Šrámek

Pécsre vándorolt az első Oláh Görgy-díj
uszár Kristóf egykori
pécsi diák kapta az
első Oláh György Magyar
Matematikai Tehetség Díjat. Az elismerést a XXI.
Nagy Károly Matematikai
Diáktalálkozó megnyitó
ünnepségén adták át a Selye János Gimnázium
dísztermében, amelynek
főszervezője Keszegh István gimnáziumi matematikatanár volt.

H

A most 23 éves Huszár
Kristóf középiskolai tanulmányait 2005 és 2009 között
végezte a pécsi Koch Valéria
Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpontban, ahol Lányi
Vera volt a matematikatanára. 2009 és 2013 között a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) matematika szakirányán végezte felsőfokú tanulmányait, ahol 2013-ban „kiváló
minősítésű“ oklevelet szerzett. Tapasztalatait többek
között a balatonberényi matematika táborokban előadó
tanároktól – nem utolsósorban Oláh Györgytől – szerezte. 2006-ban az Arany

IX.
IX. Karácsonyi
Karácsonyi jótékonysági
jótékonysági
műsoros
műsoros est
est
aa Kantha
Kantha Dóra
Dóra Alapítvány
Alapítvány és
és
aa Komáromi
Komáromi Művészeti
Művészeti Alapiskola
Alapiskola
szervezésében
szervezésében

December 9-én (hétfőn) 17.00 órakor
Helyszín: Városi Művelődési Központ
A műsorban fellépnek:
a MAI tánc- és zeneszakos tanulói
és pedagógusai
Belépődíj tetszés szerint
Fotó: Krűger Viktor

Keszegh István, Lányi Vera (Huszár Kristóf felkészítő tanára),
Huszár Kristóf, Oláh Mária és Tarics Péter a díjátadás után

16.00 órától Karácsonyi börze a rákbeteg
gyerekek munkáiból.

Műszaki Intézet PhD-hallgatója, Ausztriában.
A díjat (Domonkos Béla
szobrászművész 11 cm átmérőjű, bronzba öntött Oláh
György Emlékérméjét, a
díszmappába helyezett elismerő oklevelet, egy könyvcsomagot és a 100 euró
pénzjutalmat) Tarics Péter,
díjalapító-ötletgazda, Keszegh István és Oláh Mária,
Oláh György özvegye adta
át Huszár Kristófnak.
Pörneki András

FOND DOROTY KANTHOVEJ, n.f
www.dorika.sk
számlaszám: 2628846182/1100

Dániel Matematika Versenyen 3. helyezést ért el,
2007-ben ugyanezt a versenyt megnyerte. 2008-ban
a Szőkefalvi Nagy Gyula
Matematika Versenyen 3.
helyezést ért el. Rendszeres
és eredményes megoldója
volt a nemzetközi tekintélyű
Középiskolai Matematikai
Lapok matematika pontversenyének. Szakmai publikációs tevékenysége is nagyon
hatékony. Jelenleg a Klosterneuburg-i Tudományos és

FELHÍVÁS: A komáromi Szinnyei József Könyvtár a
jelentős érdeklődésre való tekintettel folytatja az 55 év feletti időskorúakkal a számítógép-kezelés alapjait megismertető tanfolyamait. Egy-egy képzés 2 hétig tart, naponta
14:00 órától 16:00 óráig a könyvtár Eötvös utcai épületének
zenei részlegén. Saját notebook előny. További információk:
035/7725 966 (munkanapokon 8:00 és 15:00 között).

Megrendezték az I. Duna Menti
Vidékfejlesztési Konferenciát
Komárom
Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a Kárpát
Régió Üzleti Hálózat dunaszerdahelyi irodájának szervezésében
került megrendezésre I. Duna
Menti Vidékfejlesztési Konferencia, Komáromban, a Tiszti Pavilon dísztermében.

A

Pislákoló mécses szavalóverseny
omáromban ebben az évben tizenkettedik alkalommal szervezték meg a magyar istenes versek és
rövidebb lélegzetvételű irodalmi alkotások felvonultatását, a Pislákoló
mécses vers- és prózamondó versenyt 36 iskola 168 diákjainak részvételével.

K

A versenyzők most is az irodalom
nagyjai által megfogalmazott szavakkal
fejezték ki érzéseiket, örömüket, bánatukat. Akit ott voltak, megtapasztalhatták,
milyen sok szerző fohászkodott életének
különböző szakaszában Istenhez. Remélhetőleg jövőre is lesz verseny, jövőre
is akadnak önfeláldozó tanárok, hitoktatók, papok, verset és prózát szerető gyermekek, ﬁatalok, s talán akkor is mindannyian egy lépéssel közelebb kerülünk
majd egymáshoz és a teremtő Istenhez.
Az idei év díjazottjai: I. kategória – Vers:
1. Baros Dániel – Deáki, 2. Rehák Adám
– Marcelháza, 3. Krekács Viktória – Martos és Döme István – Komárom. Próza:
1. Naňo Nimród – Marcelháza, 2. Vida
Szoﬁa – Marcelháza, 3. Molnár Adorján
– Komárom és Polovic Katalin – Marcel-

háza. II. kategória - Vers: 1. Pipper Dávid Róbert – Komárom, 2. Bukovszky
Dorottya – Deáki és Juhász Luca – Komárom, 3. Lami András – Komárom és
Vasi Nélia – Ipolyság. Próza: 1. Fekete
Lujza – Komárom, 2. Baranovics Odett –
Komárom, 3. Krizsan Bence – Komárom
és Lelovics Mirtill – Deáki. III. kategória
- Vers: 1. Rigó Terézia – Vásárút, 2. Tóth
Máté – Komárom, 3. Szabados Viktória
– Felsőszeli és Hübsch Miklós – Komárom. Próza: 1. Pfeiferlik Anna – Komárom, 2.Gombkötő Krisztína – Vásárút, 3.
Csukás Brigitta – Komárom és Renczés
Fanni – Felsőszeli. IV. kategória - Vers:
1. Žiaček Margaréta – Zsigárd és Molnár
Mátyás – Komárom, 2. Bukovszky Orsolya – Szentpéter és Molnár Rita – Felsőszeli, 3. Czibor Eszter - Marcelháza és
Karácsony Laura – Tallós. Próza: 1. Rancsó Sarolta – Hetény és Édes Lili – Komárom, 2. Lakatos Áron – Komárom és
Tóth Réka Márta - Komárom, 3. Magyarics Ariana – Komárom és Matyó Éva –
Nagycétény. V. kategória - Vers: 1. Tóth
Angelika – Dunaszerdahely. Próza:
1. Hostomská Fanni – Komárom.
(miriák)

A rendezvényen magyarországi és
felvidéki szakmai szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok és régiófejlesztési ügynökségek képviselői
vettek részt. A rendezvényt Horváth
Csaba, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat
dunaszerdahelyi irodájának vezetője
nyitotta meg, aki ismertette a konfe-

rencia létrejöttének célját, bízva abban, hogy a jövőben rendhagyó eseményként fog megrendezésre kerülni.
A program Varga Péternek, a Gazda
Polgári Társulás, mint a felvidéki magyar gazdák, vidékfejlesztési szervezetek újonnan alakult érdekképviseleti
szervezete elnökének bemutatkozó
előadásával indult. Az előadássorozatot dr. Torda Márta, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese folytatta, aki kiemelte, hogy a
nemzeti vidékstratégiához kapcsolódóan a kárpát-medencei együttműködési feladatok rendkívül fontosak a
Vidékfejlesztési Minisztérium számára. Farkas Iván régiófejlesztési
szakember a Baross Gábor Felvidéki
Fejlesztési Terv háttéranyagát mu-

tatta be. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara agrárgazdasági külkapcsolatainak ösztönzéséről Langer Katalin
külkapcsolati igazgató és Kupcsok
Milán élelmiszer-ipari igazgató tartott
előadást. Lelkes Gábor, a Fórum Kisebbségkutató Intézet régiófejlesztési
szakembere a helyi gazdaságfejlesztés jelentőségéről, a helyi termelés,
helyi termék fontosságáról számolt
be. Vasi Emma, a Komáromi Régió-

€
0
3
,
0907 33 00 10 1

A legolcsóbb taxi
Komáromban

fejlesztési Ügynökség igazgatója a
falusi turizmusban rejlő lehetőségeket
tárta az érdeklődők elé, majd az
ügynökség fejlesztési ötleteit osztotta
meg a hallgatósággal. A konferenciát
ötleteivel Vitárius Lajos, a Szlovákiai
Magyar Közgazdász Társaság tagja
színesítette, aki felvázolta a szlovákiai
régiók gazdasági fejlődésének lehetőségeit.
(miriák), Képarchívum

NyERJEN 50 €-t

I
X
A
T

Név:

Novemberi nyertesünk

A kitöltött szelvényt (a taxi igénybevétele után) adja át a
taxisofőrnek! Sorsolás december 12-én.

Nagy Márta Őrsújfaluról.
Nyereményét szerkesztőségünkben veheti át

..............................................................................

Cím: ...............................................................................
Tel.: ................................................................................

A nyertes nevét a december 16-án megjelenő számunkban közöljük.



ecember 8-án (vasárnap) 15 órakor a Rumcájsz, a rabló című előadás keretein belül látogat el a Mikulás a Komáromi Jókai Színházba! Minden gyermeknek személyesen adja át az ajándékcsomagot, s közös fénykép is készülhet az ünnepi alkalom során! Jegyek
elővételben válthatók a színház jegypénztárában, illetve a +421
(35)7908-150-es telefonszámon! A jegyár egységesen 6 euró. Kövesse színházunk eseményeit a www.jokai.sk – honlapon, illetve az
intézmény facebook oldalán: Komáromi Jókai Színház.

D

Szépe Hilda főszervezőkonferanszié röviden bemutatta a szereplőket,
majd az Alma Art zenekara (Kovács László, Sipos
Dávid, Szabó Károly, Emmer Péter, Flaisz József)
élő zenei kíséretet biztosított az előadóknak. Igazi
változatosság jellemezte
az 1969 óta kisebb szünetekkel megrendezett Gútai
Lírát. A helyi önkormányzat mellett a Nyitrai Kerületi
Hivatal anyagi hozzájárulásával megvalósuló megmérettetésen háromtagú
szakzsűri négy előadónak
is elismerést adott, valamint kiosztásra került a közönség díja is. Bronzlírát
kapott a vágbesztercei Má-

ria Ješíková, Ezüstlírás lett
a dunaszerdahelyi Varga
Evelin, s az Aranylíra a vágsellyei Peter Šrámek polcát
díszítheti. Zámbó Jimmy
dalával belopta magát a közönség szívébe, és ők ezt
tapssal, valamint az általuk
kiosztott díjjal is jutalmaz-
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Tizenöt éves a Bellő Konkoly-Thege Néptánccsoport
Ógyalla
Városi Művelődési
Otthon nagytermében
ünnepi gálaműsorra került sor a Bellő néptánccsoport megalakulásának
tizenötödik évfordulója alkalmából.

A

A megjelenteket Benkó
Friderika köszöntötte. Majd
a Feszty Árpád Alapiskola
és Óvoda igazgatója, Dibusz János szólt a megjelentekhez és az ünneplő
csoporthoz. „Hihetetlen, de
már 15 éve működik az
ógyallai Bellő néptánccsoport és azóta töretlen lelkesedéssel műveli és ápolja a
magyar népi hagyományokat. Története az 1997/98as tanévig vezethető vissza,
amikor is Deme László, a
helyi magyar tannyelvű
alapiskola pedagógusa jóvoltából az alsó tagozatos
tanulókból létrejött a Bellő
néptánccsoport, melynek
tagjai egészen az alapiskola
elvégzéséig együtt maradtak. A kezdő csoport tagjai
után újabb és újabb tagokkal töltődött fel a csoport.
Jelenleg már a harmadik
generáció serénykedik és
eljutott odáig, hogy egy

nagy álom beteljesüljön: az
alapiskola elvégzése után
középiskolásként, majd felnőttként is tovább folytassák
tevékenységüket. A sikerekhez természetesen magas
szintű szakmai munkára is
szükség van, melyet jelenleg és a közelmúltban a következő személyek segítettek: Deme László, Volner
Nagy Melinda, Miklós
György, Botló Gergely, Botló
Ákos és a jelenlegi koreográfus Habodász Erika.
2007-ben a csoport vezetői
megalakították a Bellő Konkoly-Thege Polgári Társulást, mely új fejezetet nyitott
a csoport történetében, hiszen pályázatok útján szerzett támogatásokkal még
színvonalasabbá vált a cso-

port munkája. A csoportnak
mindig is voltak és vannak
céljai. Az egyik közülük a
saját népzenekar létrehozása és működtetése. Jelenleg az élőzenei talpalávalót Csémi Petra, Golha
Mátyás, Deme László, Lipics Viola és Bitter János
biztosítják” – mondta az
igazgató.
Jókai Lilla, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
volt tanulója szavalta el
Bessenyei Sándor: Tánc
című versét, majd a Bellő
néptánccsoport jobbágytelki
táncokat adott elő. A műsor
további részében bemutatkoztak a csoport legkisebbjei, akik mátyusföldi gyermekjátékokkal szórakoztatták a megjelenteket. A gála-

Adományaikkal kárpátaljai magyar
gyermekotthont támogatnak
Ekecs
árpátaljai magyar gyermekotthonban
élő ﬁatalok megsegítésére rendeztek
az elmúlt napokban jótékonysági árusítást a helyi művelődési otthonban.

K

műsor következő vendégei
az idén szintén ünnepelnek.
A tízéves Őszirózsa éneklőcsoport „gyallai” népdalcsokrot adott elő. A következő műsorszámban örkői
cigány dallamokat hallhattak a jelenlévők, amelyben
szólót énekelt Pastorek
Cynthia Éva. Ezt követően a
Bellő néptánccsoport erdélyi, mezőségi, visai táncot
adott elő, majd ezt az
Őszirózsa éneklőcsoport
martosi népdalcsokra, a
Bellő néptánccsoport magyarbődi és mátyusföldi
tánca követte. Az ünnepi
gálaműsor a Bellő gömöri
táncával ért véget.
„Kezdettől fogva azon fáradoztunk, azon tevékenykedtünk, hogy gyermekeink,
kik a csoportban táncolnak,
alma materüket elhagyva ne

csak az élethez szükséges
tudást vigyék magukkal, hanem ismerjék meg nemzetünk kulturális örökségét,
hogy majd a nagybetűs
Életben egyenes, karakán
emberekké váljanak, kik tovább vihetik őseink zászlait.
A másfél órás programot
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy abban az eddig
tanult táncok valamennyije
felbukkanjon. Nem vagyunk
könnyű helyzetben, hiszen
az elmúlt másfél évtized
alatt csaknem száz táncosunk „nőtte ki” az együttest,
sokan közülük főiskolákon,
egyetemeken tanulnak, de
a tánctól nem tudtak végképp elszakadni” - nyilatkozta Deme László, a néptánccsoport vezetője.
Miriák Ferenc
Jókai Zoltán felvételei

A november 26-27-én lebonyolított esemény rendezője a Jóindulat Polgári Társulás
volt, melynek elnökétől, az ekecsi segédlelkésztől, Puss Sándor jezsuita szerzetestől a
következőket tudtuk meg a jótékonysági akcióval kapcsolatban: „Jótékonyság olyan
szempontból, hogy igazából ez a sok ruha,
ami itt van, ez Olaszországból Kárpátaljára
indult, a bresciai Caritas gyűjtötte, csak nem
sikerült kivinni, ezért megbeszéltük, hogy
megpróbáljuk valahogyan eladni, legalábbis
a ruhákért kérünk valamilyen kis adományt a
kárpátaljai gyerekek számára, és a pénzt
visszük át nekik karácsonyra. Ukrajnából átjött a barátom, Bíró Árpád is, aki segített ezt
az ekecsi rendezvényünket lebonyolítani”.
Sándor atya azt is elmondta, az ukrán állami
gyermekotthonokból több neveltet is kivettek, hogy azok a Ráton (Rativci) található,
családi típusú Szent Mihály Gyermekotthonban nevelkedhessenek. De mivel az állam
nem nagyon támogatja ezeket az intézményeket, ezért igyekeznek ilyen módon is segíteni őket. Puss Sándor több évet töltött
Kárpátalján, egy jezsuita misszió keretén belül, ahol Molnár Miklós atyának volt az ötlete,

Csemadok gála

Felavatták az elsősöket
Gúta
Corvin
Mátyás
Alapiskola Mátyás
király udvari díszébe
öltözött kiselsőseinek
avatási ünnepsége alkalmából. Az iskola
tornatermében Mátyás király várta ünneplő díszben az új
növendékeket, hogy
próbatételek után udvarának, iskolájának
méltó diákjaivá fogadja őket.

A

Gúta
z elmúlt héten szervezte a
Csemadok gútai alapszervezete második Csemadok gáláját.
Céljuk ezzel a magyar kultúra
sokszínűségének kortól független ápolása.

A

Az idei rendezvényen közel 160
fellépő vett részt, ebből 120 gyermek. Zöldi Réka szavalatával kezdődött a műsor, majd Hájas Irén, a
helyi alapszervezet elnöke üdvözölte
röviden a néző-, hallgatóközönséget. A szervezet vezetősége megszólította a helyi iskolákat és más
intézményeket egy rövid kultúrműsor erejéig. Színpadra léptek a II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola diákjai, a

Corvin Mátyás Alapiskola diákjai, a
Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda növendékei, a Művészeti Alapiskola diákjai, a Magán
Művészeti Alapiskola táncosai, a
Nyugdíjasklub mellett működő énekkar és tánckar, zárásként pedig a
Kis-Duna Menti Rockszínház. Gazdag volt a kultúrpaletta, hiszen ének,
zeneszóló, tánc, bábjáték, rövid jelenetek, néptánc is képviselve volt a
színpadon, így sokoldalú volt a több
mint másfél órás műsor. Belépődíjat
nem szabott meg a szervezet, de
tetszőleges felajánlásokat lehetett
dobni egy dobozba. A nézőtér megtelt, a jókedvről, szórakozásról és a
gálaműsor színvonaláról pedig gondoskodtak a tehetséges fellépők.
csóka

Az elsősök rövid programot adtak elő, majd
érkezett Mátyás király,
aki próbára tette a gyerekeket.
Különböző
ügyességi és más gyakorlatban mérettek meg,
majd a király varázspálcájával felavatta őket.
Ezután következett az
önfeledt mulatozás, az
ünneplés az ekecsi
Kuttyomﬁtty társulat táncos szórakozató mesejátékával. Az avatási ünnepséget táncházzal

zárták, amit az alsó tagozatos diákok nagyon
élveztek.
Míg a kicsik mulattak,
addig a felső tagozatosok pavilonjában tatárjárás volt. Diáknap lévén
számukra rendhagyó
történelemórát szervezett történelemtanáruk
Samu István, akinek
meghívására érkezett
Tatabányáról a Gölbasi
Vitézei Egyesület néhány tagja, akik a török
hódoltságot idézték meg

előadásukban. A diákok
érdeklődve ﬁgyelték a
másfél órás bemutatót
és beszámolót, majd az
előadás végén kérdéseket is tehettek fel. Gútai
érdekeltség is volt az
egyesület tagjai között,
hiszen Pál István gútai
lakos, aki elhivatott török hagyományőrzőként
jár az egyesülettel a
harci bemutatókra, előadásokra és egyéb rendezvényekre.
csr

hogy próbáljanak meg ukrán árvaházakból
gyerekeket kivenni, és elhelyezni őket Ráton,
ahol családi környezetben nevelkedhetnek.
Amióta Kárpátaljáról hazatért Sándor atya,
azóta innen próbál segíteni nekik. Bíró Árpád, a Szent Mihály Gyermekotthon önkéntese úgy gondolta, mindenképpen az a helyes, ha az ekecsi jótékonysági vásár helyszínén valaki személyesen is képviseli kárpátaljai intézményüket, ha már a csallóközi
település lakosai ilyen nagylelkűen támogatják őket. „Gyermekotthonunk csak olyan gyereket fogadhat be, aki vagy teljesen árva,
vagy a szülőktől véglegesen megvonták a
szülői felügyeletet. A mi esetünkben harminc
gyerekről van szó, akiknek nyolcvan százaléka ukrán volt, nem tudtak magyarul, amikor
úgy három évvel ezelőtt a gyerekotthonunkba kerültek. Ma már minden gyerek magyar iskolába jár. Magyar családba, magyar
közösségbe kerültek, fél év alatt mindegyikük
tökéletesen megtanult magyarul. Azt hallani
kellene, ahogy a Talpra, magyar!-t éneklik” –
mondta a ﬁatal önkéntes. Aki még azt is elárulta, Sándor atyával már tervezik, hogy
ezek a gyerekek eljuthassanak ide, Ekecsre
is, ez reményeik szerint néhány héten belül
sikerülni is fog. A gyermekotthonuknak van
egy zenekara, a Zenede, amely már nyáron
járt a Felvidéken, és most karácsony környékén szeretnének egy koncertet adni az
ekecsieknek, hogy megköszönhessék nekik
a segítséget.
Kovács Zoltán

Idén is sikeresen araszoltak a Csigák
Nagymegyer
több mint három évtizede működő nagymegyeri természetjárók egyesülete újabb sikeres esztendőt tudhat maga mögött. Ez is kiderült a november 23-án megtartott
évértékelő gyűlésükön,
melynek helyszínéül az
egyik helyi étterem tágas
helyiségeit választotta a
Nagymegyeri Csigák Turistaklub vezetősége.

A

A több mint száz tagot
számláló egyesület elnökétől, Ollé Sándortól megtudtuk: két tervezett akciójuk van
még hátra az idei évben,
mellyel együtt harminc volt a
2013-ra betervezett turisztikai
események száma, ezekből
mindössze kettőt nem tudtak
csak megvalósítani, az egyiket a jelentkezők alacsony
létszáma miatt, a másikat pedig az esős, zord időjárás miatt voltak kénytelenek elhalasztani. Ennek ellenére is remek év áll mögöttük, túráikba
összesen 763 személy kapcsolódott be, ebből 223-an a
járási gyalogtúrákon, 300-an
a hegyi túrákon, 71-en a kerékpártúrákon, míg a minden
hónap első szombatján zajló
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Nagymegyer környéki túrákon 169-en vettek részt. S ez
a szám még a hátralévő két
decemberi rendezvényükkel
csak növekedhet. A Nagymegyeri Csigák Turistaklub
sikeres működésének egyik
titka az is, hogy az egyesület
nem zárkózik el a régióból érdeklődő emberek elől, így
tagjai között rengetegen vannak olyanok, akik a Dunaszerdahelyi járás más településeiről érkeztek a természetjárók helyi nagy családjába. Az évzárón résztvevő
mintegy nyolcvan ember azt
is megtudta, hogy a tagsági
illeték a jövő évben 15 éves
korig 2 euró, 15 és 18 év közöttieknek 4 euró, a 18 és 26
éves diákoknak szintén 4

euró lesz, a 18 és 60 év közötti felnőttek 7 eurós illeték
ellenében lehetnek tagok, viszont a 60 és 70 év közötti
nyugdíjasok csak 4 eurót ﬁzetnek a tagságért, ugyanígy
az egészségkárosodottak,
míg a 70 év felettiek számára
ingyenes a klubtagság. A
jövő évi tervek újabb előrelépésről árulkodnak, mivel az
akciók számát tekintve 2014re már negyven eseményt
tartalmaz a nagymegyeri természetjárók kalendáriuma.
Teszik ezt azért is, hogy a
nagy létszámú tagság megtalálja magának az időben és
nehézségi fokban is megfelelő rendezvényt.
Kép és szöveg:
Kovács Zoltán

Átadták
az új irodaépületet

Komárom
November végén adták át a Petőﬁ utcán az új Pepita
polifunkciós irodaházat. Köles Zsolt a Pepita utazási
iroda igazgatója, valamint az új épület megálmodója elmondta, az épületben kapott helyet az irodájuk, valamint az emeleten lakásokat fognak kialakítani, az alagsorban pedig egy boráriumot terveznek.
Az ünnepélyes megnyitó után az irodaház tetejéről 16
galamb szállt fel a magasba, több kört is leírva - utalva
arra, hogy az utazási iroda által szervezett kirándulások jellemzője mindig a családias gondoskodás, a szeretet és odaﬁgyelés.
Pr
Fotó: Krűger Viktor

Emisné kontroly na počkaniE
•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93
• Autoservis • mobil: 0903 431 736

Autošport KISS
•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

Tel.: 035/771 37 93
• Autószerviz • mobil: 0903 431 736

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra
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Hirdetését telefonon is feladhatja

Emléktáblát avattak Bátorkeszin Ekoudvart építenek Javítások a ravatalozónál
étvégén a beneši törvények miatt
meghurcolt és kitelepített felvidéki
magyarságra emlékeztek Bátorkeszin a
római katolikus templomban, ahol emléktáblát is avattak. Az eseményt a komáromi Kecskés László Társaság szervezte, védnökei voltak: Dr. Molnár Attila,
Komárom polgármestere, országgyűlési
képviselő és Labancz Roland, Bátorkeszi
polgármestere.

H
Ferencesek utcája 22,
Komárom
0905 213 967, 035/77 33 566
Köszöntők, köszönetnyilvánítások,
megemlékezések: 8 euró
Apróhirdetések: 20 cent/szó,
félkövér betűvel: 30 cent/szó,
keretben: + 1,70 euró/hird.
Területi hirdetés: 70 cent/cm2

Már Gútán is
0905 471 942
Templom tér 32 alatt.
(A munkahivatal épülete)

Város
non-stop 2 €
0911 822 501

A rendezvény ünnepi szentmisével vette
kezdetét, Varga Róbert katolikus plébános,
Czinke Zsolt református lelkész és Nagy Attila Ákos, a szőnyi gyülekezet lelkipásztora
közreműködésével. A megjelenteket Nemes
Andrásné Zsuzsanna köszöntötte. Ezt követte a Szózat eléneklése, majd az emléktábla avatása egyházi szertartással.
Elsőként Bátorkeszi község polgármestere, Labancz Roland tartotta meg ünnepi
beszédét. Dr. Molnár Attila, Komárom polgármesterének gondolatait Hornig Rudolfné
alpolgármester tolmácsolta. Dolník Tibor alpolgármester szavalata után a Karátsony
Imre énekkar és a búcsi Verselő Igricek zenés irodalmi műsorát látták, majd egy közös
dalt Radvanszky Valériával és Bathó Annamáriával. Szabó Edit egykori polgármester
megemlékező előadása a Bátorkesziről kitelepítettek és deportáltak sorsáról nemcsak

Ifjúságfalva
falu határában, a főút mellett egy 1000 négyzetméter területű ekoudvar építésébe kezdtek az ifjúságfalvaiak. A helyi önkormányzat uniós pályázat által kapott lehetőséget az ekoudvar megépítésére.

A

az előadónak, de a jelenlévők közül többeknek is könnyeket csalt a szemébe. A 86 éves
Rigó Jánosné visszaemlékezéseiben és saját költeményének elszavalásával emlékezett a kitelepítésre, mert tudja, a felejtés
száműzetés, az emlékezés szabadulás. A
megemlékezők végül elszorult torokkal hallgatták Tolcsvay Béla lélekemelő műsorát.
A megemlékező ünnepség koszorúzással, nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével
ért véget a templomban, utána bensőséges
hangulatú szeretetvendégség következett a
kultúrház presszójában.
Kép és szöveg: miriák

Gárdonyi Géza emlékest
Martos
Vymeňte nábytkové dvierka alebo obnovte
Vašu kuchyňu s malou investíciou!
Široký výber dvierok od 32,90 € /m2 bez DPH!
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Csemadok martosi
alapszervezetének vezetősége ﬁlmvetítéssel és
kiállítással egybekötött
Gárdonyi Géza emlékestet
rendezett az író születésének 150. évfordulója alkalmából.

A

Elsőként a Zsittnyan István
Kultúrház kistermében Zsigó
Anna, a Csemadok helyi
szervezetének elnöke nyitotta meg az évforduló alkalmából készült kiállítást. Életműve átmenetet képez a 19.
századi romantikus, anekdotikus történetmesélés és
a 20. századdal születő Nyugat-nemzedék szecessziós,
naturalista-szimbolista stíluseszménye között. Gárdonyi

„kövek alatt nőtt fűhöz” hasonlította önmagát, és ezzel
nem csupán közéleti elzárkózását, rejtőzködő életvitelét, de irodalmi építkezését
és ars poeticájának kialaku-

Zsigó Anna
nyitotta meg
a kiállítást

lását, művészi eszköztárának hosszan tartó érlelődését is illusztrálta. Az Egri csillagok regénye a magyar irodalmi panteonban biztosította Gárdonyi számára azt a
helyet, amely ma is megilleti. A mű egyfelől a nemzeti
önfeláldozás, a hazaﬁasság
hőskölteménye a török uralom alá kerülő 16. századi
Magyarország kulisszájával,
ugyanakkor egy idillikus költői eszközökkel ábrázolt szerelem – Bornemissza Gergely és Cecey Éva – sorsát
is végigkövetheti benne az
olvasó. Mint ismeretes, Gárdonyi baráti kapcsolatot tartott fenn a Feszty családdal,
és többször is megfordult
Kingyesre menet Martoson.
(miriák)
Sedliak Pál felvételei

A Környezetvédelmi Minisztérium
segítségével
(95% támogatás és 5%-os
önrész) 614 ezer eurós be-

ruházással épül majd meg
az említett udvar. A november elején kezdődött építkezés jó ütemben folyik, s ez

köszönhető a kivitelezőnek
is, mely jelen esetben az
OSP Danubius DS s.r.o. építőcsoportja. Az ekoudvar
technológiai részének a közbeszerzése most van folyamatban. Ebbe a részbe beletartozik egy traktor, egy
modern préselőgép, valamint
11 konténer. Gönczöl Gabriella, a falu polgármesternője
az építkezéssel kapcsolatban megemlítette, hogy a faluban elterjedt tévhírekkel ellentétben ez a hely nem szemétlerakat lesz, mint ahogy a
községben ezt sokan hangoztatják, hanem itt osztályozott hulladék lesz elhelyezve nagyobb mennyiségben. Valójában ez egy gyűjtőrendszer lesz a további
műveletek alkalmazására.
Kép és szöveg: -pint-

Köszöntötték a házaspárokat
Szentpéter
ár hagyománnyá vált a községben,
hogy a 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.
házassági évfordulós házaspárokat köszöntik. Így történt ez legutóbb is. Urbáneková Renáta anyakönyvvezető köszöntötte a megjelenteket. Ezután
egyenként szólította a házaspárokat.

M

25 éve kötöttek házasságot: Gerendás
Jónás – Gere Gyöngyi, Ján Mihalik –Lívia
Urbáneková, Nagy Arnold – Kékesi Ezsébet, Andó Tibor - Németh Mária, Ando Jaroslav - Nagy Sarolta, Jozef Kmet' - Viera
Krnácová, Acsay János - Bilkó Ilona, Kucman Róbert – Mária Molnárová, Pintér Sándor - Petrin Terézia, Hajabács Gyula - Sukola Júlia. 30 éve kötöttek házasságot: Zsoldos László - Gerendás Mária, Lengyel Zoltán - Dóczé Zsuzsanna, Csalava János –
Oláh Gizela, Szalay Ferenc - Varga Erzsébet. 35 éve: Jozef Zakar – Júlia Gumberová,
Bagin Béla - Bilkó Gabriela, Hok István Bednár Zsuzsanna, Németh Alfréd - Horváth Miriam, Milan Sajben - Zuzana Na-

gyová, Pivoda Pál - Szabó Ilona, Holec Mikulás - Urbánek Irén. 40 éve: Ondrej Salinka - Valéria Bálintová, Kukola László Varga Mária, Michal Tomasík – Irena Markovicsová, Dusan Pluhár - Margita Kocsisová, Cyprián Rusnák - Mária Veselková,
Július Turan – Terézia Harisová. 45 éve:
Szabó Sándor - Molnár Aranka, Uzsák
László – Hajabács Erzsébet, Ladányi István
– Szabó Mária, Holec Tibor - Pivoda Teréz,
Gyarmati Vince - Holec Klára, Holec Imre Lengyel Mária, Bilkó Vilmos - Mária Ondrusíková, Bocska Zoltán – Haris Mária. 50
éve: Lévia János - Kuchárik Julianna, Kelle
András - Havran Mária, Vörös Benő - Kelkó
Erzsébet, Igar András - Molnár Mária, Gyarmati Vince - Holec Klára. 55 éve: Nagy
László - Bálint Margit, Molnár Károly Szetei Mária. 60 éve: Holec Imre - Lengyel
Mária.
Az anyakönyvvezető után Jobbágy József polgármester köszöntötte a párokat. A
köszöntés után ajándékokat adtak át az ünnepelteknek, majd a kultúrházban megvendégelték őket és hozzátartozóikat.
(miriák)

Keszegfalva
ravatalozó 1984-ben épült, tíz évvel később tetővel
is ellátták az épületet, de azóta nem történt semmilyen érdemlegi változás a létesítmény házatáján.

A

Idén októberben a tetőrészhez tartozó esővíz-elvezetőt
szerelték fel, ugyanis mindezidáig nem volt csatornája az említett épületnek, ezért a tetőrész oldalaihoz tartozó lambéria
az idő múltával egyszerűen elrothadt, ezért vált halaszthatatlanná az épület javítása, amit a község saját erőből volt
kénytelen megoldani. Mint ahogy Lehocký Milan polgármester elmondta, a keszegfalvai ravatalozó javítása azért
vált szükségessé, mert az épület jelenlegi állapota nem
megfelelő, valamint az épület további állagromlását meg kell
akadályozni. Az itt élők számára is fontos, hogy halottaikat
méltó körülmények között tudják elbúcsúztatni, ezért szükséges a meglévő ravatalozó épületének idővel nagyobb mértékű felújítása, amit jövő év tavaszán szeretnének megvalósítani.
Kép és szöveg: -pint-

0918 473 819, +36 30 4855991
Szőny
Ruhatisztítónk vállalja:

e
mosásgek
a,
vegyti
sztítás
a!

- öltönyök, alkalmi ruhák, tollkabátok, gyapjútakarók,
bútorhuzatok vegytisztítását
- kimosott ágyneműjének vasalását
- abroszok, ágytakarók, ágyneműk, függönyök piperemosását

t!
jobb minősége
Válassza a leagjlepšiu kvalitu!
Vyberte si n
KomáRno cleaneRs s.R.o.
ČistiaRen- vegytisztító
cím: 945 01 Komárno,
Dunajské nábrežie 1179/39
nyitva: H-P: 8 -17-ig
telefon: +36-30/4855-991,
+421 918/473 819
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Aranyeső éneklőcsoport

Olvasói levél

DELTA

Ízelítő a bátorkeszi
Kis utcai óvoda életéből
A

Csallóközaranyos
kilencvenes évek közepén Aranyos dalos ajkú lakosai éneklőcsoportot hoztak létre, mely mind a mai
napig a nyugdíjasklub mellett működik. Először saját
szórakoztatásukra kezdtek el énekelni, majd később az
éneklést elérhetővé tették a nagyközönség számára is.
Szívügyüknek tartják a magyar nóta és népdal továbbadását, hogy ne menjenek feledésbe az egykor apáink
és nagyapáink által ismert dallamok, hanem megismerhesse azt a jövő nemzedéke is.

A

Az utóbbi időkben a Csernus Terézia, Koczkás Mária, Borsos Mária, Zakál Mónika, Bogár Izabella, Selmeczi Julianna,
Horváth Ella, Lesko Gizella, Osváth Klára, Vígh Erzsébet,
Cseke Mária, Bese Gabriella, Simon Elvira, Kurucz Mária,
Prétor Mária, Gubicza Imre és Gyürösi János összetételű
éneklőcsoport szép eredményeket ért el. Többek között
részt vettek a madari Borkorzón, a tanyi Kórustalálkozón, az
ácsi falunapon. Természetesen az éneklésen kívül maximálisan kiveszik részüket a helyi rendezvényekből is, legyen az előkészítés, szereplés vagy éppen főzés. A repertoárjukban megtalálhatók a magyar népdalok, nóták, de szívesen énekelnek egyházi énekeket is. Minden kedden és
csütörtökön rendszeresen tartanak énekpróbákat, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy méltóképpen képviseljék községüket az egyes rendezvényeken.
-pintFotó: Jandás Erszébet

z ősz beköszöntével
számos tevékenység
formájában ismerkedhettek meg az apróságok az
évszak sokszínűségével:
őszi gyümölcsöket formáztak, kóstoltak, termésbábokat készítettek, sárkányt eregettek, az őszi
szél erősségét mérték
szalagokkal, őszi divatbemutatót tartottak, továbbá
őszi kiállításra is sor került az évszak kincseiből.

A gyerkőcök számára az
egyik legnagyobb élményt a
„Gesztenyemanó” megérkezése nyújtotta az óvodába.
A manó megnézte a gyermekek egész heti alkotásait,
meghallgatta verseléseiket,
énekléseiket, továbbá gesztenyepürére is meginvitálták
őt. Az óvodások részt vet-

tek egy sétán a galambosi
erdőben, ahol megfigyelhették a természet szépségét, őszi színeit, az erdő
békességét. Ezt követte
egy
élménybeszámoló
Szenczi Attilától. A vadász
ellátogatott az óvodába kutyájával, Stellával. A gyerekek nagyon élvezték a távcsövet, a vadászkutya be-

2013. december 2.

A drótozás
és a gyöngyözés mestere
Csicsó
z utóbbi évtizedekben a drótozás és
a gyöngyözés, mint művészeti ág
igazi reneszánszát éli, a drótból készült
tárgyak, ékszerek egyre keresettebbek.
A csicsói Sárközy Angelika egyike azon
amatőr művészeknek, akik többféle technikával „gyártják” a különböző, drótból
és gyöngyből készült alkotásokat.

A

mutatóját és az érdekes
történetek rengetegét. Az
óvónők mindent megtettek
annak érdekében, hogy
apróságaik az óvoda intézményében és azon kívül is
jól érezzék magukat, valamint számos élménnyel, vidámsággal, jó hangulattal
gazdagodjanak.
Kétyi Adriana

Ismét színvonalas Katalin bál
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az effajta művészeti mód, hogy miből, mit lehet készíteni, ám igazából úgy öt éve foglalkozik behatóbban ezzel a kedvteléssel. Folyamatosan keresgél, kutat újabb és újabb
technikák után, amit természetesen ki is próbál, és ezáltal születnek meg a „drótos“ alkotások. Ékszereihez leginkább vörösréz drótot használ, ezt kombinálja különböző gyöngyökkel. Arra a kérdésre, hogy honnan szerzi
be az alapanyagot, Angelika ezt válaszolta:
„A faluban sokan tudják mivel foglalkozom,
így nagyon segítőkészek, mert ha valaki hozzájut bizonyos mennyiségű vörösrézhez huzal formájában, biztos, hogy felkeres, és felajánlja nekem. Így ebben az alapanyagban
nem szenvedek hiányt“ – mondta nevetve.
Természetesen Angelika nemcsak saját
örömére készíti ezeket az alkotásokat, hanem célja, hogy a nagyközönség is láthassa,
megismerhesse, ezért több helyen is megfordult már Németh Anettel közösen, akivel
űzik ezt a mesterséget. Így Bősön, Perbetén,
Nagymegyeren, Tanyon és Csallóközaranyoson is megmutatták tehetségüket. Azt
kell, hogy mondjuk: kevés falunap volt a környéken, ahol ne találkozhattak volna a szemlélődők Angelika munkáival.
Kép és szöveg: -pint-

Združenie trhovník
Nákupné centrum
Komárno

Na najkrajšom
vynovenom
námestí Kossutha.

Pozýva srdečne širokú verejnosť
NA PREDVIANOčNé NáKuPY
do Nákupného centra – tržnica Komárno.
Parkovanie bezplatne!
Mikuláš navštívi Nákupné centrum Komárno
v dňoch od 5. 12. 2013 od 14.00 do 17.00, a
6. 12. 2013 od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.30

Otváracia doba v mesiaci december 2013:
Otváracia doba v mesiaci december 2013:
14. 12. 2013 – strieborná sobota 6.00-14.00
15. 12. 2013 – strieborná nedeľa 9.00-14.00
21. 12. 2013 – zlatá sobota 6.00-14.00
22. 12. 2013 – zlatá nedeľa 9.00-14.00
24. 12. 2013 – štedrý deň 6.00-11.00
25. 12. 2013 – I. sviatok vianočný zatvorené
26. 12. 2013 – II. sviatok vianočný zatvorené

Kontakt:
035/7701 642
www.nck.sk

Csicsó
ovember 23-án Csicsó község Önkormányzata megrendezte a már hagyományos Katalin bált a helyi kultúrházban. A bált Földes Csaba, a község polgármestere nyitotta meg, a jelenlévő Katalinokat pedig egy-egy szál rózsával köszöntötte.

N

Az ünnepélyes megnyitót követően várkonyi fellépők hastáncbemutatóval emelték az est
színvonalát. A zenét a csicsói ﬁatalokból álló GRANDIOSO zenekar szolgáltatta. A svédasztalos vacsora után ismét megválasztották a bál szépét és a legjobb táncospárt. Éjfélkor került
sor a tomboladíjak kisorsolására,
melynek fődíja egy két személyre
szóló hétvége volt Selmecbányán. A rendezőség legnagyobb
örömére a rendezvény ismét pozitív visszhangra talált.
Both Németh Éva

Szinte hihetetlen, milyen változatos, gyönyörű, esetenként meghökkentő darabok kerülnek ki Angelika keze alól, mint például a
nemez-rézből készült apró bogarak, állatok,
vagy gyöngyök. Angelikát mindig is érdekelte

Vetélkedős szórakozásra invitálták
kortársaikat

Megyercsen már
itt a Mikulás
últ hét keddtől egy 5 méter magas,
szalmabálákból készített Mikulásﬁgura díszíti a község főterét. Eredetileg 2010-ben állították fel először a
falu Mikulását, melynek ötletgazdája
Kürthy Helena volt, akinek akkori elképzelését Molnár Zoltán polgármester is támogatta, így idén már negyedszer jelent
meg a falu közkedvelt Mikulása. Az alkotásban nagyban segítettek még a közhasznú munkások, valamint a községi hivatal dolgozói is. Érdekesség a Mikulás
puttonya, ahová várja a gyerekek leveleit.
-pintFotó: Községi Hivatal

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

M

Karácsonyi
akció
10%
kedvezmény



Gúta
„Ilyen jó rendezvényen nagyon régen vettünk részt, mi több nagyon régen szórakoztunk ilyen jól barátainkkal, egyesületbeli társainkkal együtt” – mondta Máté
Gizella, a Szlovák Nyugdíjasok Egyesületének tagja.
A nyugdíjasotthon és panzió alkalmazottai
szórakoztató vetélkedővel kedveskedtek lakóiknak és vendégeiknek. Megszólították a

helyi Nyugdíjasklub és a Szlovák Nyugdíjasegyesület gútai alapszervezetének tagjait,
hogy 5 fős csapatokkal vegyenek részt a vetélkedőn. 4 csapat vett részt a versenyen, a
másik két csapatot a panzió lakói alkották és
a Napközi otthon látogatói. Minden versenyszámot potozott a zsűri, mégis az első helyre
azonos pontszámmal a Gútai Idősek Otthona és a Szlovák Nyugdíjasok helyi egyesülete került. A mai napig emlegetik az ott eltöltött kellemes perceket.
csr

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!
Nyitvatartás: hé-pé: 7.00 - 16.00 óra, szom. 8.00 - 12.00

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

DELTA
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Vízszerelő - szerelés, szerviz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. Tel.:
0908 796 813, 0904 571 706.

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
És nem hisszük el, hogy már Téged hiába várunk.
Temető csendje ad Neked nyugalmat,
Szívünk bánata örökre megmarad.
Vidám arcod nem látjuk többé,
De drága emléked szívünkben él örökké.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk 2013. december 2-án, halálának
1. évfordulóján
Berkes Károlyra Őrsújfalun – Nová Stráž.
Felesége Valéria, ﬁa Károly, menye Klárika, unokája
Csilla, lánya Valika, veje Miro és a kisunokája Lucinka.

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék,
Gondoljanak rá, akik őt ismerték, szerették.”
Fájó szívvel emlékezünk
2013. december 5-én,
halának első évfordulóján

Márton Tamásra Ekelen,
akit az Úr életének 17. évében
magához szólított.
Emlékeznek: szülei,
testvérei Krisztián, Noémi és Tibor.

„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Őrizzétek emlékem.”
Fájó szívvel emlékeztünk
november 26-án, halálának
2. évfordulóján

Szeder Jánosra Vágfüzesen.
Emlékét őrző családja.

Megemlékezés
December 7-én, halálának
6. évfordulóján szomorúan
emlékezünk

Panyi Bélára
Őrsújfalun,
aki 69 éves korában távozott szerettei köréből.
A gyászoló család.
• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Személyszállítás 1-14
személyig
repterekre.
Sportolóknak, iskolásoknak kedvezmény. Tel.:
0915 111 646.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.

• Eladó 50 méter hegesztőslag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Dél-Komáromban eladó 68
m2-es téglaápítésű zöldövezeti lakás. Tel.: 0036/70 611
3469.
• Predám 2-izbový tehlový
byt na Mederčskej ulici. Tel.:
0905 253 084.

Gyorsabb internet
már 9,90 €
Számítástechnika eladása
és javítása
APLICO SERVICE,
Damjanich utca 3515, Komárom
T-COM épülete 1. emelet
0905 388 820,
aplico@slovanet.sk,
www.slovanet.sk
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2013. december 2.
Első fotóm

Všetko pre Vaše dieťa Kupón
www.babywebshop.sk Pri predložení
kupónu
5 %-ná zľava

5%

akcia trvá
do 30. 12. 2013

Karácsonyi kölcsön akció!
Készpénkölcsön a létező
legalacsonyabb kamattal 24
órán belül, de akár megvárásra. 1.000 €-tól 25.000 €-ig
ingatlanfedezet és kezes
nem szükséges. Ingatlanfedezettel magasabb összeg,
szétírható hosszabb időre,
de visszaﬁzethető hamarabb
is. Alacsony havi törlesztő.
„Určitá“ munkaviszonyra és
hosszabbított szerződésekre. Régi kölcsönök öszszevonása kisebb törlesztőre, mellé készpénz. Külföldi munkaviszonyra is. Fiatalok most előnyösebben.
Felvehető munkaviszonyra,
„živnosť-ra”, nyugdíjra, invalidra. Tel.: 0949 664 167.
• Ajándékozzon régi emlékeket karácsonyra! Régi
videókazetta DVD-re mentése (családi videó, szalagavató, esküvő stb.) 8 euróért. Bővebb infó: 0908
585 544 vagy videomento@gmail.com email
címen.
• Kiadó Komáromban belvárosban egy 3-szobás téglaépítésű lakás. Tel.: 0907 768
646.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan
0948 997 166
Azonnali
hitelelbírálás!

• A gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozó 4Fruit,
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 816 óra között.
BUDAPEST
Karácsonyi bevásárlás olcsón a Sárkány centerben.
Adventi vásár a Vörösmarty téren 2013. dec. 8.
Komáromi indulás - 15,-€
BÉCS
Schönbrunn-Bécs adventi
vásár 2013. dec. 14. Komáromi indulás - 20,- €
Info tel: 0918 697 959
email:
zajazdykati@gmail.com
Bővebben megtekinthető:
utazvelem.5mp.eu oldalon

tel.: 0918 727 431.
• Predám prerobený 2-izbový byt na Mederčskej ulici.
Tel.: 0903 264 915.
• Eladó konzerválógép és
káposztasavanyításra 20 les cserépfazék (kotyogó). Ár
megegyezés szerint. Tel.:
0905 974 037.
• Eladó családi ház Csallóközaranyoson vagy elcserélem lakásra KN-ben. Tel.:
0903 253 282.

Használt És ÖReg
aUtóK liKviDálása

• Felveszünk 15 munkatársat piackutatás (Anketa) készítésére. Tel.: 0917 874 583.
• Henteseket keresünk
észak-németorszégi húsüzembe - német bejelentés,
lakhely, kiutazás megoldott.
Tel.: 0036/1 299 0286,
0036/1 780 9456.
Termőföldet bérelnék.
Előre ﬁzetek! Tel.: 0907
842 166.
• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi lexikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Eladó felújított 2-szobás lakás a Megyercsi utcán. Tel.:
0903 264 915.

• Idős emberek gondozását
vállalom, takarítást, bevásárlást és egyebet. Akkreditált
gondozási igazolásal rendelkezem. Tel.: 0905 697 672.
• Pôžičky pre živnostníkov a
ﬁrmy pre opatrovateľky v Rakúsku a Nemecku. Tel.: 0948
997 166.
Plasztablakok szerelése és
szervizelése. Montáž a
servis plastových okien.
Tel.: 0918 262 260.
• 2-szobás családi ház eladó
Gútán. Tel.:0907 148 774.

• Eladók hízók 140-150 kg.
Kilós ár: 1,70 €. Nemesócsán. Tel.: 0907 209 821.
• Vennék 5 tonnás traktor
„vlecskát”. Tel.: 0905 528
784.
• Eladó garázs, Orechový
rad, 1392 sz.. Tel.: 0908 037
466.
• Sofőrt keresünk nemzetközi fuvarozásra C-típusú jogosítvánnyal, 2 év gyakorlattal.Tel.: 0905 620 242.

• Sofőr 10 év tapasztalattal
nemzetköziben, C-jogosítvánnyal munkát keres. Tel.:
0915 750 354.

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

Záložňa Unicorn, Komárno, Palatínová 34.
Najstaršia a najspoľahlivejšia záložňa v Komárne.
Preberáme zlato, starožitnosti, elektroniku, mob. telefón, stálym klientom
poskytujeme 10 % zľavu.
0905 528 522.

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

Bakmaz Elizabeth Mária
Dulovce
(3200/49)

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásához szükséges igazolásokat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rendszámú gépkocsik rendőrségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel ﬁzetünk! Tel.: 0908 188 115.

Záhradnícka 15.
Zálogház - bazár, Ferencesek utcája 5. Komárom
(a Penita étterem mellett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cikkeket, régiséget, autót, lakásokat - házhoz is elmegyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.victorytrade.sk vagy facebook: viktor@viktor

Fotó: Böröczky József

ne várjon,
kölcsönözzön
most!

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

Vennék Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.

• Starožitnosti Unicorn
Régiségek, Župná ul., az
Allianz biztosító mellett.
Predaj – výkup, eladás –
felvásárlás. Po dohode prídeme aj na adresu. Kérésre címre megyünk. Tel.:
0905 528 522.

• Sex shop Unicorn Ponúka erotický tovar
rôzneho druhu, erotickú
bielizeň, DVD filmy a iný
tovar erot. charakteru.
Otvo rené v prac. dňoch
od 16.00 - 18.00. Na telefonické zavolanie otvoríme počas celého dňa,
tel: 0905 528 522. Adresa:
Europália - oproti Šeko
shop-u. KN.

Zakály Lola
Ekel
(3200/49)

Ravasz Bianka
Gúta
(3350/48)

ÚJSZÜLÖTTEK:
Mitaš István (Karva); Lakatošová Bianka (Marcelháza); Böhm Tobiás (Érsekújvár); Liczényi Damian (Jasová); Ihás Natália Mirella
(Ete – Magyarország); Pásztor Lea (Komárom); Ruszoová Dóra
(Komárom); Rakovská Emília (Párkány); Lakatoš Denis (Ógyalla);
Mórocz Mátyás (Lándor); Feruszová Lea (Érsekújvár); Bella Poništová (Ógyalla); Takács Dorina (Komárom)
ELHUNyTAK:
Vaskó Mária (92) Csallóközaranyos; Vida Julianna (79) Komárom;
Topos Pál (84) Komárom; Vysloužilová Mária (75) Lakszakállas;
Mítová Oľga (78) Komárom; Bábindeli Alexander (81) Bátorkeszi;
Rácz Edit (56) Komárom; PhDr. Jakab István PhD. (85) Komárom;
Hegedűsová Katarína (72) Komárom; Csizmadia Ján (68) Komárom; Majercsiková Juliana (91) Gúta; Barthalos Vince (85) Lakszakállas
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Vadkerti Jozef és Mgr. Bendová Andrea (Komárom); Őri Tomáš és
Bancsíková Helena (Komárom)

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket,
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy a névnapodon!“
December 3-án
ünnepli névnapját
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tovar,
postielky,
ohrádky,
Ul. Bisk. Királya 10, Komárno autosedačky,
Tel.: 0905 860 203,
kočíky.
e-mail: babyshopkn@gmail.com,
„Szívünknek ékköve, lelkünknek szabadsága,
Napfényes álmunk, tündöklő virágszálunk.
Üres lenne az életünk, ha nem lennél velünk.
Boldog születésnapot kincsünk!“
November 26-án ünnepelte
4. születésnapját kislányunk

Janetka Edina.
Szívből köszöntik őt: anyukája és
apukája. A jókívánságokhoz csatlakoznak: mamák, papák, dédik,
keriék, nénnyék, unokatestvérek,
az egész rokonság és a barátai is.
„Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Legyen az életed állandó vendége.
Álmodd, hogy az élet egy szép tündérmese,
Kicsi szíved bánat ne érhesse sose.
Örömteli, vidám legyen számodra az élet,
Szívünk legmélyéből ezt kívánjuk Néked!“

November 23-án ünnepelte
5. születésnapját
Molnár Dávid Komáromban.
Drága kisﬁunk, e szép ünnep
alkalmából szívből
köszöntünk, jó egészséget és
boldog gyerekkort kívánunk:
anya, apa, nagyszüleid
és a rokonság.

Rácz Ferike Komáromban.
Sok szeretettel köszöntik:
anyuka, apuka és nővére Erika.

„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kísérjen utadon,
Nagyon boldog légy minden szülinapodon!“
December 7-én ünnepli
65. születésnapját

Soóky Mária
Lakszakállason.
Köszöntik Őt ﬁai László és Gergely
családjaikkal. A jókívánságokhoz
csatlakozik szomszédasszonya és
a Delta szerkesztősége.
• Eladó termő citromfa, fügefa, szeder, ﬁkusz, páfrány
Gútán. Tel.: 0908 547 153.
• Eladó konzerválógép, kézi
káposztagyalu, 32-es húsdaráló. Tel.: 0908 547 153.
• Családi ház eladó Paton
közel a Wellnesshez 22 á telekkel. Tel.: 0915 284 349.
• Eladó babakocsi tartozékokkal. Tel.: 0904 025 986.
• Eladó árpa, búza és kukorica. Tel.: 0915 600 652.
Professzionális Kärcher
teppezőgép, bérelhető ár:
14 €/nap. Infó: 0905 860
203.

• Eladó leánybicikli nagyon
jó állapotban 60 €, 5 éves
kortól. Tel.: 0918 496 430.
• Eladó gabonadaráló + 60 literes darling Izsán megegyezéssel. Tel.: 0908 102 902.
Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak. Tel.: 0903 429 427.
• Eladó 4-kerekű dobozos
utánfutó és 1,9 Td Fiat hengerfej. Tel.: 0905 248 430.
• Eladó RS09-es után rotovátor.Tel.: 0905 248 430.
• Panoráma mikrobusz 8+1,
bárhova. Tel.: 0905 248 430.

„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet.
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon.
Légy boldog sokáig ezen a világon!”
December 6-án ünnepli 3. születésnapját

Zachar Lucinka
Őrsújfalun – Nová Stráž.
Szívből gratulál: anya, apa,
nagyszüleid,
keresztszüleid,
unokatestvéred és
az egész rokonság.
Csempézést, parkettázást,
szobafestést
vállalunk,
kedvező áron. Tel.: 0908
532 450.
• Eladó bőr ülőgarnitúra
(ekokoža) 3+2+1, 100 €. Tel.:
0907 167 096.
• Otelló vörösbor eladó 1 €/l,
vennék kosarat demizsonokra. Tel.: 0907 167 096.
• Eladó Zinger varrógép, régiség, szép kidolgozás. Tel.:
0904 185 728.
• Eladó kukorica 17 €. Tel.:
0907 492 511.
• Eladó fagyasztóláda 250 l,
olcsón érdeklődni a 0911
933 090.
• Csicsó Község albérletre
kínál 2014. január 1-étől 3szobás alacsony költségű új
építésű lakást. Érdeklődni lehet: 035 77951 03.

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

elérhető
és kedvező árak!
takarítás,
teppezés,
építkezési
munkálatok
és festés.
tel.: 0908 774 635,
0940 847 779
legolcsóbb
a járásban!
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Pre blahoželania, či pre spomienku
Prenájom osvetlenej plochy
s rozmermi 200x100 cm
pri hlavnej ceste do Komárna, na Vážskom moste.
Kontakt: Milan Horváth, 0905 327 274
E-mail: horvathvlado@yahoo.com

ELáN AuTÓSISKOLA
Lakatos László Európa udvar
Svájci ház 12.

Jogosítvány
már
6 hét alatt

"B" kategóriás képzések és továbbképzések
www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

nižnica Józsefa Szinnyeiho v našom
meste vydala Kalendárium výročí
osobností a udalostí okresu Komárno na
rok 2014. Sú v ňom formou bibliograﬁckého slovníka zachytení najmä jubilujúci
ľudia, ktorých život sa nejakým spôsobom viaže k nášmu regiónu, napríklad tu
sa narodili, pôsobili, zomreli a podobne.
Ide o vedcov, umelcov, lekárov, pedagógov, ekonómov a osôb ďalších profesií.
Teda sú to osobnosti, ktoré pre náš región niečo vykonali, alebo po sebe čosi
zanechali.

K

ĽUDIA S PEčAťOU TVORIVOSTI
Zostavovateľke slovníka Eve Ďurčovej sa
tentoraz podarilo získať, zhromaždiť a zdokumentovať vyše tristo zaujímavých i podnecujúcich faktov. Je ich toľko, že by sa nám
ani pri najlepšej vôli nepodarilo uviesť všetky,
preto tak robíme iba náhodne.
Napríklad v Kameničnej sa pred 75 rokmi
narodil zakladateľ detašovaného pracoviska
Slovenskej technickej univerzity Koloman
Vincze a pred 85 rokmi v Zemianskej Olči
historik Juraj Žudel. Okrúhle 55. narodeniny
si pripomenie člen skupiny Elán, komárňanský rodák Peter Farnbauer a sedemdesiatiny
slovenský fyzik Štefan Lányi. Spomenieme aj
jubilantov, ktorí však už nie sú medzi nami –
popredného fotografa Karola Vlčka a uznávaného rybárskeho odborníka Vojtecha
Geczőa.

Starší z nás si ešte azda budú pamätať
hlas slovenskej speváčky Tatiany Hubinskej,
ktorá sa síce narodila v Paríži, ale od roku
1946 žila v Komárne, kde aj maturovala.
Roku 2014 si ju budeme môcť pripomenúť
dvakrát, veď sa narodila pred sedemdesiatimi a zomrela pred pätnástimi rokmi. Podobne aj ďalší jubilanti si zaslúžia naše
uznanie – živí úctu, mŕtvi spomienku.
GyMNÁZIUM 365-ROčNÉ
Komárňanské katolícke gymnázium ako
školu jezuitského rádu založili roku 1649,
teda pred 365 rokmi. Športovci v sídle okresu
si azda pripomenú 115. výročie futbalovej
jednoty KFC a folkloristi zasa 55. jubileum
súboru Dunaj. Pred storočím, presne 8. novembra 1914, otvorili železničnú trať Komárno – Kolárovo, ktorá však už neslúži
svojmu účelu. Pred 25 rokmi zasa zorganizovali v našom meste prvý modlitebný deň
za maďarského biskupa a pred desaťročím
vznikla Selyeho univerzita.
Z kalendária zostaveného Evou Ďurčovou
nám prichodí zaznamenať aj jednu tragickú
udalosť: Dňa 20. januára 1974, okrúhle pred
štyridsiatimi rokmi, lavína zasypala a usmrtila
desiatich študentov komárňanskej Strednej
priemyselnej školy strojníckej, ako aj jedného učiteľa a jeho syna.
MOHLA By Byť AJ OSLAVA
Obyvatelia Hurbanova a Duloviec si roku
2014 môžu pripomenúť 685. výročie prvej
písomnej zmienky o ich usadlosti. Ďalšie výročia sú zoradené takto: Zlatná na Ostrove –
920., Veľké Kosihy – 780., Nesvady – 745.,
Bohatá (dnes mestská časť Hurbanova) 610.
výročie. Okrúhle pred šesťdesiatimi rokmi
Dedinu Mládeže vyhlásili za samostatnú
obec.
fb

Predpoveď počasia 2. 12. 2013 - 8. 12. 2013

geodet - földmérő

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

Dejiny astronómie už v druhom vydaní

Známi jubilanti, vzácni ľudia Kniha faktov z Hurbanova

čOSI Z HISTóRIE
Pred 275 rokmi sa narodil maďarský básnik Dávid Baróti Szabó a pred dvesto rokmi
hudobný skladateľ Béni Egressy. Slovenský
národný buditeľ Ľudovít Jaroslav Šulek zomrel v Komárne pred 165 a maďarský románopisec, miestny rodák Mór Jókai pred
110 rokmi, avšak v Budapešti.

vörös attila
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V pondelok 2. 12. predpokladám v našom regióne
chladno ale príjemne, polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
̊ , denná teplota od + 3 do
- 3 do - 1 C
+ 5 ̊C. Slabý V vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
V utorok 3. 12. predpokladám v
našom regióne veľmi podobne
ako v pondelok, polojasno a bez
̊ ,
zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2 C
̊ . Slabý JV viedenná teplota od + 2 do + 4 C
tor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V stredu 4. 12. predpokladám v našom regióne podobne ako v utorok, polojasno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2 ̊C,
cez deň od + 1 do + 3 ̊ C. Slabý JV vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
Vo štvrtok 5. 12. predpokladám v našom
regióne ešte ako v stredu, polooblačno a
bez zrážok. Nočná teplota od - 4 do - 2 ̊C,
cez deň od + 1 do + 3 ̊C. Mierny SZ vietor
do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)
V piatok 6. 12. predpokladám v našom regióne zmenu, zrána polojasno, počas dňa
už veľká oblačnosť až zamračené s občasným snežením. Množstvo snehu do 2 cm.

Nočná teplota
ešte od - 4 do - 2
̊C, denná teplota
̊ . Mierny J vieod 0 do + 2 C
tor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29
km/h.)
V sobotu 7. 12. predpokladám v našom regióne premenlivo, oblačno s miestnymi snehovými prehánkami, možnosť aj slabého
sneženia. Množstvo snehu do 2 cm. Nočná
teplota od - 2 do 0 ̊ C, denná teplota od
+ 1 do + 3 ̊C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
V nedeľu 8. 12. predpokladám v našom regióne podobne ako v sobotu, premenlivo,
oblačno, miestami až zamračené so slabým
snežením. Množstvo snehu do 2 cm. Nočná
̊ , cez deň od - 1 do +
teplota od - 5 do - 3 C
1 ̊ C. Mierny SZ vietor do 6 - 8 m/s. (od 22
– 29 km/h.)
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam nástup pravej zimy.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

nímavý čitateľ sa naisto vždy poteší pri pohľade na novú knihu zo svojho regiónu. Jeho radosť sa nepochybne ešte znásobí, keď blízke dielo vychádza opakovane, veď to svedčí o jeho zvýšenom čitateľskom záujme. S takýmito myšlienkami
môžeme privítať publikáciu Ladislava Drugu Úvod do dejín astronómie, ktorá v hurbanovskej Slovenskej ústrednej hvezdárni práve vychádza v druhom, rozšírenom a
doplnenom vydaní.

V

Hurbanovský rodák Ladislav Druga (1946) pôsobí v
tamojšej hvezdárni už 44 rokov a okrem iného bol členom šiestich našich expedícií za úplným zatmením
Slnka. Jeho doménou sa
však stali dejiny astronómie,
ktoré po prvý raz čitateľom
priblížil v rovnomennom

diele pred osemnástimi
rokmi.
Teraz vydaná a množstvom faktov obohatená
kniha má 250 strán a text v
nej spestruje 550 fotograﬁí a
ilustrácií. Autor pomocou
knihy demonštruje videnie
obrazu sveta od najstarších
čias po dnešok. Napríklad
prvý potvrdený údaj o výstavbe astronomických observatórií je z Číny a pochádza z roku 3200 pred naším
letopočtom.
Veľkú pozornosť venuje
dejinám tohto vedného odboru na Slovensku. Z regionálneho hľadiska je prínosom, že obšírne sa zaoberá
dejinami astronómie v Hurbanove, čo vychádza z toho,
že v tomto mestečku bolo
roku 1871 založené jedno z
prvých astrofyzikálnych observatórií v strednej Európe,

ktoré – s krátkymi prestávkami – vyvíja činnosť dodnes.
Fakty a ďalšie fakty – až
čitateľa prekvapí ich veľký
počet, ale aj namáhavá hľadačská cesta autora z hlbín
archívov do knižnej podoby.
Napríklad bohatú databanku
údajov skytá v sebe zoznam
svetových a našich astronómov s charakteristikou neuveriteľného počtu 1050
osobností.
Autor sa pustil po ťažkej a
namáhavej ceste. Námaha
však bola korunovaná bohatým ovocím – v podobe diela
približujúceho záujemcom
dejiny zrejme najstaršieho a
najzaujímavejšieho odboru
prírodných vied. Drugova
kniha je súčasne potvrdením
bohatých hvezdárskych tradícií nášho regiónu a tiež príspevkom k poznávaniu vesmírneho nekonečna.
fb

Nemusíš robiť nič, i tak
môžeš zachrániť život
ž tradične sa Všeobecná nemocnica
Komárno, prevádzkovaná neziskovou
organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, aj tento rok zapojila
do akcie Študentská kvapka krvi, ktorá sa
začala 14.10.2013 a trvala až do 15.11.2013.
Na oddelenie hematológie a transfuziológie prišlo tento rok darovať krv až 107
žiakov v rámci tejto ušľachtilej akcie.

U

Darovanie krvi je prejavom zodpovednosti,
úcty a lásky. „Krv je nenahraditeľná a najvzácnejšia tekutina. Preto je nevyhnutné neustále vychovávať a povzbudzovať zdravých
potenciálnych darcov krvi a viesť ich k pravidelnému darcovstvu. Študentská kvapka krvi
je už tradičnou kampaňou určenou všetkým
potenciálnym aj pravidelným darcom, študentom, a zároveň výzvou pre prvodarcov,“
uviedla primárka oddelenia hematológie a

VEĽKÝ VÝBER nEpálskyCh
ručnE tkanýCh koBErCov laCno!

transfuziológie, MUDr. Elena Hrabovská.
Komárňanské oddelenie hematológie a
transfuziológie sa k Študentskej kvapke krvi
pridalo už po niekoľkýkrát. „V roku 2012 prišlo
v rámci tejto nezištnej akcie darovať krv 76 študentov. Z roka na rok narastajúci počet študentov nás nesmierne teší a hreje pri srdiečku,
lebo si uvedomujeme, že je medzi nami
mnoho mladých ľudí, ktorí neváhajú darovať to
najcennejšie čo majú, a to vlastnú krv, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú,“ dodala primárka
MUDr. Elena Hrabovská s tým, že by sa touto
cestou chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto kampane zapojili, zvlášť
prvodarcom, ako aj profesorom stredných
škôl, ktorí boli pre študentov príkladom a vzorom, lebo sami spolu so svojimi študentmi darovali tú najcennejšiu tekutinu, vlastnú krv.
Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.

Zľavy
0%
až do 2

Predávame PVC a koberce na m2,
a režeme na požadované rozmery

pokládka
kobercov,
pvC a
laminátových
parkiet

AKCIA

08:30 - 14:30 kancelária DMS - I.poschodie 0905 229 214
14:00 - 17:30 Collavino production, Komárno - budova DMS,
I. poschodie - zadný vchod (od hodinára) 0905 283 006

Oznámenie
Mesto Kolárovo oznamuje,
že v dňoch 13., 14. a 15. decembra
2013 usporiada

„IX. ročník vianočných trhov
a vianočného kultúrneho
programu“,
na ktorý aj touto cestou pozýva
podnikateľov – predávajúcich.
Povolenia na predaj sa vydávajú
od 09. decembra 2013
na Mestskom úrade v Kolárove.
Na tradičné vianočné trhy srdečne
pozývame spotrebiteľskú verejnosť
a milovníkov kultúrnych podujatí.

KontÉneRes

HUllaDÉKszállítás
• építési törmelék
• lomhulladék
• sóder,
homok szállítása
• ipari hulladékok

3 m3-es, 5 m3-es
és 8 m3-es konténerek
közületeknek
és magánszemélyeknek
a lEgJoBB áron!

Vy tvrdíte, my potvrdíme,
že sme najlacnejší!

nakor, s.r.o., tel.: 0917 430 667
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Programajánló
ÉSZAK-KOMÁROM:
A Duna Menti Múzeum díszterme:
100 éves a komáromi Kultúrpalota“
c. időszaki kiállítás. Laco Stuhár,
QEP művészi fotográﬁái január 31ig tekinthetők meg.
Zichy palota: Prezmeczky Péter
első önálló fotókiállítása január 15-ig
tekinthető meg. Királyi udvarok - középkori és reneszánsz ruhák bábokon.
Limes Galéria: Jezsuita jelenlét régen és ma - Pázmány Péter 1635,
1814, 2014 című kiállítás.
Csemadok Galéria: M. Kass Judit,
felvidéki származású budapesti festőművész Képzelet és valóság c. kiállítása december végéig tekinthető
meg.

Városi Karácsony - tea, forralt bor,
sütemény. Vasárnaponként: 15.0018.00 óra mézeskalács készítés,
17.00 óra Adventi áhítat a Jókai téren.
Monostori Erőd: 2013. november
18-tól téli nyitva tartással, 8-17 óráig,
kedvezményes belépőjeggyel várja
a látogatókat. A Dunai Bástya kiállítását az Erődbe megváltott belépővel, ingyenesen tekinthetik meg az
érdeklődők. A tárlatvezetés kérhető
keddtől vasárnapig, csoportoknak,
előzetes egyeztetés alapján. A túra
időtartama 1-1,5 óra (2 km, részben
szabadtéri útvonalon). A látogatók
sétálótérkép segítségével, egyénileg is végigjárhatják a túraútvonalat a hét minden napján.
GÚTA:
Kultúrház: December 14-én, 16.00
órakor Berki Krisztián, London olimpai bajnoka, a Gútáért Polgári Társulás - Občianske združenie za
Gútu meghívására Gútára érkezik.
Nagy szeretettel várunk mindenkit,
aki újra szeretné átélni a győzelem
pillanatát, és Krisztián szájából hallani, mit is érzett, mire is gondolt
azokban a percekben. A belépés ingyenes, vagyis egy már megunt játék! A játékokat a találkozó után a
társulás szétosztja a gútai óvodák
között!

Horoszkóp
KOS - III. 21. - IV. 19
Nagy változások, átszervezések várhatóak. Emberek, pozíciók, munkafolyamatok is változhatnak.
BIKA - IV. 20. - V. 20.
Az ünnepek közeledtével természetes, ha van pár extra költség. Csak
az nem mindegy, hogy mennyi.
IKREK - V. 21. - VI. 21.
A főnököd, vagy egy kollégád kemény kritikával fog illetni. Ne hagyd
magad, de ne reagáld túl a dolgot!
RáK - VI. 22. - VII. 22
Tüzességed példaértékű ezen a héten, amibe belekezdesz, azt végre is
hajtod. Erőd és kitartásod meghozza
a gyümölcsét.
OROSZLáN - VII. 23. - VIII. 22
Feledkezz meg a problémáidról,
nemsokára itt a karácsony, inkább
foglalkozz a családoddal! Félre a bánatoskodással, hisz nem mennek
rosszul a dolgok.
SZűZ - VIII. 23. - IX. 22
Ahogy egyre közeleg a karácsony,
egyre többet fantáziálsz mindenféléről. A most következő napokban
kissé álmodozó hangulatban leszel.
MéRLEg - IX. 23. - X. 22
Ideje felébredni az álmodozásból,
most már tényleg nem teheted meg,

hogy bedugod a fejed a homokba,
hisz ettől még nem oldódik meg
semmi!
SKORPIÓ - X. 23. - XI. 21.
Vidáman kezdődik a hét, de épp
ezért kicsit felületesebb leszel, így
megeshet, hogy elfeledkezel valamiről, ami fontos lenne.
NYILAS - XI. 22. - XII. 21.
Fantasztikusan érzed magad a bőrödben, nemcsak környezeted nézi
ezt fura szemmel, hanem magad is
csodálkozol azon, hogy ebben a leterhelt időszakban milyen könnyen
veszed az akadályokat.
BAK - XII. 22. - I. 19.
Ezen a héten sajnos a saját károdon tapasztalhatod meg, hogy miért
ne segíts úton-útfélen bárkinek.
VíZöNTő - I. 20. - II. 18.
Kiváló napok következnek, élvezd
minden pillanatát ennek a hétnek,
nem fogod megbánni semmilyen tettedet. Lázban tart a karácsonyi hangulat!
HALAK - II. 19. - III. 20.
Tele vagy régi elhatározásokkal, melyeket még mindig szeretnél megvalósítani. Most kockázat nélkül hagyhatod magad mögött azt, ami eddig
körülvett.

Jókai Színház: December 6-án Lili
bárónő (operett).
Mokka Café: Ľudia a veci, Vallach
Ladislav fotókiállítása.
VMK: December 2-án, 19.00 Cigánski diabli & Totti Ovidiu. December 6-án, 19.00 Szigligeti Ede: Liliomﬁ a GIMISZ SZÍNPAD előadásában. Zenés vígjáték. December
7-én, 18.00 órai kezdettel a GIMISZ
színjátszó csoport fennállásának
20. évfordulója alkalmából gálaműsorral emlékezik az elmúlt évekre,
amelyen fellépnek a régebbi évek
előadásainak szereplői is. Az eseményhez kapcsolódóan kiadásra
kerül „A komáromi magyar gimnázium százéves kulturális múltja”
publikáció, mely egy évszázad távlatában foglalja össze a komáromi
magyar gimnázium kulturális életét,
különös tekintettel a GIMISZ tevékenységére.
Rév: December 2-án 19.00 órától
Ifjú szívek táncház.
DÉL-KOMÁROM:
December 8-án 8.30-19.00 Mikulásnap (ugrálóvár, trambulin).
Jegyár: 1500 Ft, kísérőjegy: 300 Ft.
Adventi hétvégék:
Jókai mozi: december 8, 18.00 Mária evangéliuma, rockopera a Magyarock Dalszínház előadása.
Jegyár 1.500 Ft.
Református templom: december
15., 15.30 Pitti Katalin.
Jókai tér: december 22-én, 16.00

KESZEGFALVA:
Kultúrház: December 6-án, 16.00 a
helyi óvoda és alapiskola szlovák
és magyar nyelvű diákjainak Mikulás ünnepsége. A belépés díjtalan.
December 14-én a TAT (Tehetség a
tét) elnevezésű tehetségkutató verseny VII. sorozatának gálaestje
17:00 órai kezdettel. Jegyek csak
elővételben kaphatók a keszegfalvai
községi hivatalban és az alábbi telefonszámon: 0918 524 936.
December 21., Aranykapu - Karácsonyváró ünnepség ﬁnom ételekkel és italokkal, valamint játszóházzal, foglalkozásokkal és még sok
más érdekes programmal. Helyszín
a községi hivatal előcsarnoka és a
mellette elhelyezkedő parkoló. Kezdés 08:00 órától.
EKECS:
Művelődési otthon: 2013. december 7. szombat 18.00, A bőség
megteremtése - BAGDI BELLA est
- Lélekerősítő énekek a jólét és a
boldogság megteremtéséhez Deepak Chopra tanításai nyomán.
Jegyek a művelődési otthonban
kaphatók elővételben 8,- € , műsorkezdéskor 10,- € értékben.
Római katolikus templom: 2013.
december 8. vasárnap, 17.00
Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás betlehemi műsora, majd utána
betlehemszentelés a templom melletti téren.
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TVműsor

december 2 - december 8

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

hétfő, december 2
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.15 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Család csak egy
van 15.40 A múlt fogságában 16.25 Jövő-időben 16.35 Híradó 16.50
Az élet sava-borsa17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.20 Hacktion – Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az
Este 22.50 Híradó 23.05 Aranymetszés
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.50 Lolka és Bolka17.05 Csűrcsavarosdi,
17.35 Blinky Bill kalandjai 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ . 21.15 Bosszú 22.00 A következő! 22.50 Ridikül
23.40 Életművész
DUNA
8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd 9.30 Isten kezében 10.05 Élő egyház 10.30 Vatikáni híradó 11.00 Klubszoba 12.00
Híradó 12.27 Napirend előtt 13.00 Közvetítés a Parlament üléséről
16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00
Kisváros 19.30 Doc Martin 20.15 Vivát Benyovszky! 21.20 Hírek 21.30
Dokureflex 22.30 Kultikon 22.45 Sportaréna 23.15 Erdélyi történetek.
6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények Délután 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok, 66.
16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15
Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 NCIS 22.30 NCIS: Los Angeles
23.35 Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 Én is menyasszony vagyok
8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztro-Show 12.50
Portré 13.30 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője
16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó –
Esti kiadás 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok
közt 21.45 Dr. Csont22.45 CSI: A helyszínelők 23.55 A Tudorok
11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanúárnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Heti Hetes 18.30 Nyomtalanul 19.30
Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó 23.30 PokerStars
STORY TV
14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50
Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35
Columbo 21.10 Murdoch nyomozó rejtélyei 22.10 A préda akciófilm
VIASAT
8.30 Harmadik műszak 9.25 Happy, a flúgos golfos 11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 12.55 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25
Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.25 Twister katasztrófafilm 23.35 Harmadik műszak
7:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Barcelona - Vardar Skopje 8:30
Olasz foci Parma – Bologna 10:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Veszprém – Szentpétervár 12:00 Brazil focimecss 14:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Metalurg Skopje – Thun 15:30 Corgoň liga
Zlaté Moravce – Slovan 17:30 Handball show 18:00 Mix zóna 18:25
Brazil fociösszefoglaló 18:55 Olasz foci Fiorentina – Verona élő közv
20:55 Olasz foci Lazio – SSC Napoli
STV :1
7.15 Medicopter 117 8.05 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem
9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek
12.20 Nők klubja 13.55 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.15 Asija
választása 16.00 Híradó 16.25 Úticél. Búvárok a Bajkál-tótól Fr.
dok.sor. 17.15 Csalók akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő
19.00 Híradó 20.20 Baaria. Fr.–ol. film 22.40 Ami örökre megmarad
STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.50 Miroslav Polakovič rendező portréja 9.15 Szemtől szemben 9.45 Csak játék 11.05 Fókusz 11.50 Mesterségek 12.10
Élő körkép 12.50 Folklórműsor 13.40 BL-magazin 14.10 Lefújva 14.50
Sportvisszhang 15.30 Autószalon 15.55 Nemzetiségi dokumentum
16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Ahogy
önök látják Lengyelország 18.30 Kassa 18.45 Esti mese 19.05 Mivel
utazzunk 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.50 Híradó 20.00 Szlovákia
2013 21.05 Tudomány 21.35 Hírek 22.00 Sporthíradó 22.05 Európai
filmklub: Az utolsó hóhér. Ang. filmdráma
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. Tévésor. 9.35 A fiúk nem sírnak
10.40 Cobra 11 11.40 Nyomtalanul 12.30 A farm. Realityshow 13.45
A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS X. 17.00 Híradó
17.25 Sóhivatal 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS
JOJ
8.30 Bírósági akták 9.30 Extrém esetek 10.35 Panelházi törénetek
12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr. Csont 14.30 Castle IV. 15.40
Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták
19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.40
Örökség. 22.50 A szállító. sor., 8.

kEdd, december 3
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó
délben 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.35 Vágtass velem!
14.05 Hacktion – Újratöltve 15.00 Család csak egy van 15.45 A múlt
fogságában 16.35 Híradó 16.50 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Párizsi helyszínelők 21.15 King II., 22.00 ESTE 22.35 Híradó
22.50 Gyilkosság II. 23.35 Az ellenség köztünk van. Magy. dok. film
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 17.00 Lolka és Bolka 17.15 Csűrcsavarosdi 17.40
Blinky Bill kalandjai I–II. 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30
perces kajái 21.15 Bosszú 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Pasta
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Camino 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.00
Közvetítés a Parlament üléséről 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.30 Doc Martin 20.20 Én,
Strasznov Ignác, a szélhámos 2/1. 21.30 Hírek 21.35 Dunasport 21.45
Wallis és Edward tévéfilm 23.20 Kultikon 23.40 Koncertek az A38 Hajón

szErda, december 4

M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.15 Család-barát 12.01 Híradó
12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.35 Jelfák 13.50 Gasztroangyal Felvidék 14.45 Család csak egy van 15.35 A
múlt fogságában 16.30 Jövő-időben 16.35 Híradó 16.50 Az élet savaborsa 17.30 Híradó, sporthírek 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30
Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Retró kabaré 21.20 On The Spot – BEST OF
22.20 Az ESTE 22.50 Híradó 23.05 Summa 23.35 Angi jelenti
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.25 Lóti és Futi 16.35 Állatkerti hátizsákban 17.00 Caillou 17.10 Csűrcsavarosdi, 17.35 Blinky Bill kalandjai
18.00 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál 21.15 Boszszú 21.55 A következő! 22.50 Ridikül. 23.35 Noé barátai
DUNA
7.35 Camino 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar 9.05
Közbeszéd 9.30 Sportaréna 10.00 Doc Martin 10.50 Én, Strasznov
Ignác, a szélhámos 12.00 Híradó 12.25 Három királyok13.15 Mediterraneo13.50 Dániel 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.30 Doc
9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-Világ Martin 20.20 Glóbusz 21.20 Hírek 21.30 Csoda Krakkóban Magy. film
12.00 Eva Luna 13.00 Knight Rider 14.00 Tények 14.25 Aktív 14.50 23.10 Kultikon 23.25 Ülök és meditálok dok.film
Shopping Királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rossz- 6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
ban 21.30 Üvegtigris 23.50 Fogyj Rékával és Norbival 23.55 Zsaruvér 10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna13.00 Knight Rider 14.00 Tények
Délután 14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok
8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények
10.00 Top Shop 11.45 Asztro-show 12.50 Brandmánia 13.30 Éjjel-nap- 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 A bura alatt 22.30 Frizbi
pal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata Hajdú Péterrel 23.35 Fogyj Rékával és Norbival
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjelnappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 A mentalista 22.45 Dög- 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00
lött akták 23.55 XXI. század – a legendák velünk élnek
Top Shop 11.45 Asztro-Show 12.50 A Muzsika TV bemutatja 13.30
Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók
9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz
vagyok! Az ügyvéd válaszol 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Szulejmán, 59.
közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Gaz- 23.05 Házon kívül 23.40 Reflektor 23.55 Vundersőn és Zuperszexi
dálkodj okosan! 18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú
árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajRTL II Híradó 23.30 Heti Hetes
ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30
Az örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Vihar 17.30 Az első millióm
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Matt két lépésben 16.00 története 18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árJim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS III., 12. nyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00
19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Kettő RTL II Híradó 23.30 Forró nyomon
STORY TV
ütés. Am. krimi 21.10 Túl az Óperencián. Am. film 23.45 Rózsák harca
14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50
VIASAT
Hír24 18.00 NCIS III., 13. 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Marian7.55 A médium . 8.55 Harmadik műszak 9.50 Gyilkos számok 10.50 Ká- nal 19.35 Columbo: Gyönyörű gyilkos 21.10 Danny Blue Mentalista
oszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 Jól nézel ki! 12. 12.55 Szívek szál- show 21.40 Miss Fisher rejtélyes esetei
lodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul
VIASAT
17.25 Gyilkos számok18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.25
Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 A végső határ Sp. 8.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.50 Gyilkos számok 10.50
Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 ÁlomÉpítők 1. 12.50 Szívek
horror 23.15 Tudom, mit tettél tavaly nyáron Am. thriller
szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye
7:00 Brazil focimagazin 7:30 Olasz foci Atalanta - AS Róma 9:30 Mix 19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 20.55 Két pasi – meg
zóna 10:00 Olasz foci Juventus – Udinese 12:00 Mix zóna 12:25 Cor- egy kicsi 21.25 Poseidon akciófilm 23.15 A végső határ Sp. horror
goň liga Nitra – DAC 14:25 Handball show 14:55 Leshelyzet 15:05 Motormagazin 15:25 Brazil focimagazin 16:00 Olasz foci Lazio – SSC
Napoli 18:00 Mix zóna 18:25 Francia focimagazin 18:55 Olasz foci Bo- 8:30 Handball show 9:00 Francia fociösszefoglaló 9:30 Mix zóna 10:00
logna – Sienna élő közv 20:55 Mix zóna 21:20 Férfi kézilabda Bajno- Brazil liga 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil fociösszefoglaló 13:00 Olasz foci
Catania - AC Miláno 15:00 Francia fociösszefoglaló 15:30 Olasz foci
kok Ligája Aalborg - Flensburg-Handewitt
Fiorentina – Verona 17:30 Brazil fociösszefoglaló 18:00 Mix zóna 18:25
STV :1
7.20 Medicopter 117 8.05 Hírek, sporthírek 9.00 Viharos szerelem Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Veszprém – Szentpétervár 19:55 Olasz
9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó fociösszefoglaló 20:30 Mix zóna 20:55 Coppa Italia Inter - Trapani
12.20 Nők klubja 13.55 Építs házat, ültess fát 14.30 Riporterek 15.10
STV :1
Asija választása 16.00 Híradó, sport 16.25 Úti cél: Kiruna 17.15 Csalók 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Csaakcióban 17.50 Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthí- ládi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.55 Építs házat, ülrek, időjárás 20.20 Senki sem tökéletes 21.30 A mentőautó 2. 22.30 tess fát! 14.30 Igaz történetek 15.10 Asija választása 16.00 Híradó,
sporthírek 16.25 Úticél: Grossglockner 17.15 Csalók akcióban 17.50
Szlovákia elhíresült bűnügyei 23.25 Medicopter 117
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Enigma thriller
STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Fókusz 9.45 Sportvisszhang 10.10 Nemzeti- 22.15 Három fölösleges férfi 23.50 Medicopter 117
ségi dokumentum 10.35 Ahogy önök látják Lengyelország 11.05 AdSTV :2
vent 12.05 Élő körkép 12.45 Tudomány 13.15 Jennie Gerhardt 15.05 11.05 Advent 12.05 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.40 Róka 14.40
Família. 15.35 Egyházi magazin 16.00 Orosz magazin 16.25 A tudo- Fehér gárda. 15.30 Szlovákok a nagyvilágban 15.55 Magyar magazin
mány Európában 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek ma- 16.25 Tempó 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 A világ lovasai 18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.05 gyarul 18.00 Lakáskultúra 18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.05
Mivel utazzunk 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.50 Hírek 20.00 Advent Mivel utazzunk 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.50 Hírek 20.00 Advent
21.05 Rendelő 21.35 Hírek 22.05 Fehér gárda
21.05 A neonatológus egy napja 21.35 Hírek 22.05 Dita Saxová. dráma
MARKÍZA
MARKÍZA
8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11 11.45 Nyom- 6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra 11.
talanul 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre 14.15 A farm 15.30 11.45 Nyomtalanul 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre 14.15 A
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS X. 17.00 Híradó 17.25
fiúk nem sírnak Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 IdőIdőjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.05 NCIS X.
járás 20.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 22.30 NCIS 23.35 Cobra 11.
JOJ
JOJ
7.10 Shopping királynők 7.30 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30 7.15 Shopping királynők 7.30 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30
Extrém esetek 10.35 Panelházi történetek 12.00 Híradó 12.30 Dr. Extrém esetek 10.35 Panelházi történetek 12.00 Híradó 12.30 Dr.
Csont 13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Csont 13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.15 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.15
Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.40 Csillagközi inváz
Időjárás 20.20 Panelházi történetek 21.40 Dr. Csont I22.45 Castle

péntEk, december 6

szomBat, december 7

M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai. 10.10 Család-barát 12.01 Híradó délben 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Virágzó Magyarország. Mohács 13.45 Életművész. Katus Attila 14.45 Család csak
egy van 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó 16.35 Az élet savaborsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, sporthírek 20.15 Időjárás20.20 FÁBRY 21.45
Munkaügyek – IrReality show III., 10. 22.15 Az ESTE 22.50 Híradó
23.05 Nemzeti nagyvizit Egy forradalom és egy puccs
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.20 Lóti és Futi 16.25 Állatkert a hátizsákban, 65/10. 16.55 Caillou 17.00 Csűrcsavarosdi 17.35 Richard Scarry
Teszvesz városa 18.00 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Hétköznapi kifutó 21.15 Bosszú II. 22.00 A következő! 22.50 Ridikül. 23.35 KorTárs
DUNA
7.35 Camino 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Magyar klasszikusok új
köntösben 9.05 Közbeszéd 9.30 Pannon expressz 10.00 Magyar történelmi arcképcsarnok 10.15 Doc Martin I 11.00 Glóbusz 12.00 Híradó 12.25 Fiatal miskolci muzsikusok Belfortban. Magyar dok. film
13.55 Dániel. 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood
18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.30 Doc Martin 20.20 Angyalbőrben 21.20 Hírek, sport 21.30 Magyarok. Magy.
film 23.20 Kultikon 23.40 MüpArt classic

M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó
12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 A Rózsaember: Márk Gergely.
Magy. dok. film 13.55 Angi jelenti 14.25 Történetek a nagyvilágból
14.55 Család csak egy van 15.35 Jövő-időben 15.45 Ridikül 16.35 Híradó+ 16.50 FIFA World Cup 2014. Labdarúgó-vb sorsolás. Élő 18.45 A
következő! 19.30 Híradó 20.20 Prima Primissima 2013 22.25 Híradó
22.40 Szeretettel Hollywoodból 23.10 Cserbenhagyás Am. film
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.25 Lóti és Futi, 60. 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.00 Caillou 17.10 Csűrcsavarosdi, 29. 17.35 Richard Scarry
Teszvesz városa 18.00 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái, 19. 21.15 Bosszú 21.55 A következő! 22.35 Ridikül. 23.20
MNASZ autó-motorsport magazin 23.50 Angi jelenti
DUNA
8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Akadálytalanul 9.05 Közbeszéd 9.30
Szerelmes földrajz 10.10 Doc Martin 11.00 Angyalbőrben 12.00 Híradó
12.20 Az utolsó remény 12.45 A világörökség kincsei 13.00 Insequence. Dok. film 13.20 Gyógyító természet 13.50 Dániel 14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó, sport 18.30
Közbeszéd 19.00 Kecskemét–Kaposvár labdarúgó-mérkőzés 21.00 A
Kennedy család 21.45 Hírek 22.00 Szemfényvesztés Fr. tévéfilm 23.35
Kultikon 23.55 Dillinger halott Olasz film

M1
6.55 Család-barát hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.00 Kerékpártúra 10.30 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.01 Hírek 12.05 Az
élő örökség 12.25 Nem kívánt kív ánság. Am. filmvígjáték 13.55 Újpest FC–Puskás Akadémia FC OTP Bank Liga labdarúgómérkőzés
16.00 A világörökség kincsei. A Nagy-korallzátony 16.20 Szeretettel
Hollywoodból 16.50 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal
Felvidék 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.20 Filofax, avagy
a sors könyve. 22.15 Lerch István koncertje 23.50 Furnitur.
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.25 Shaun, a bárány 16.35 Belle és Sébastien, 13/8. 17.05 Állatkert a hátizsákban, 65/12. 17.35 Caillou I–II.
65/4. 17.40 Süsü, a sárkány 18.10 Esti mese 20.00 Híradó, sporthírek 20.45 Top Gear XVI., 7/7. 21.40 Köszönjük, Sunderland Szlovén
tévéfilm 23.15 4 összeesküvő és 1 temetés
DUNA
7.45 Élő egyház 8.10 Isten kezében 8.40 Örvényben 9.05 Novum
9.35 Határtalanul magyar 10.05 Akadálytalanul 10.30 Székely kapu
11.00 Hagyaték 11.30 Sírjaik hol domborulnak 12.00 Híradó 12.15
Zöld Jelzés 12.45 Visszatérés Bharatpurba. Dok. film 13.20 Robbie, a
fóka 14.10 Tetőnk a csillagos ég. Ol. film 15.45 Önök kérték 16.50
Mindenki ártatlan? Magyar film 18.00 Verdi: Traviata 20.25 Arcélek
21.00 A zsaru szava Francia film 22.40 Dunasport 22.55 MüpArt

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knigth Rider 14.00 Tények
14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj
Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet.
Realitysorozat 20.25 Jóban-rosszban 21.30 A testőr akciófilm 23.30
Fogyj Rékával és Norbival

6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Knigth Rider 14.00 Tények
14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok16.50 Fogyj
Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet.
Realitysorozat 20.25 Jóban-rosszban 2250. 21.30 Sztárban sztár
23.50 Fogyj Rékával és Norbival! 23.55 Briliáns elmék

6.25 TV2-matiné10.30 Astro-Világ 11.35 Kalandjárat extra 12.05 Állatőrség 12.35 Babavilág 13.05 Tűsarok. Magazin 13.35 Stílusvadász,
14.05 Xena 15.05 A férjem védelmében 16.05 Ne folytassa, felség!
filmvígjáték 18.00 Tények 19.00 Aktív extra 19.30 Feketék fehéren
Am. krimivígjáték 21.40 A törvény erejével akciófilm 23.40 Az Álmosvölgy legendája. Am. film

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor 10.00
Top Shop 11.45 Asztro-show 12.50 EgészségKalauz 13.30 Éjjel-nappal
Budapest 14.50 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25
A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Terminátor 3. akciófilm

7.35 Híradó 8:08 - Minden reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztro-show
12.50 Gasztrotúra 13.30 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.20
Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30
RTL híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok
közt 21.45 CSI: Miami helyszínelők 22.45 Gyilkos elmék 23.55 Kemény
motorosok

7.25 Kölyökklub 10.20 Ízes élet 10.45 XXI. század 11.20 Házon kívül
11.50 a’la CAR. Autós kalandok ínyenceknek 12.20 4ütem 13.00 Gossip girl 14.00 Kőgazdagok 15.00 A hős legendája15.55 Jóbarátok
16.30 Magas, barna férfi , felemás cipőben vígjáték 18.30 RTL híradó – Esti kiadás 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor 22.05 Vakáció
a szigeten Am. filmvígjáték

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar 17.30 Forró nyomon
18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában,
26. 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II
Híradó 23.30 Gazdálkodj okosan!
STORY TV
14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay 17.50
Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35
Columbo: Ahogy a könyvben meg van írva. Am. krimi 21.10 Atomcsapda. kalandfilm 23.40 Párizsi helyszínelők
VIASAT
8.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.50 Gyilkos számok 10.50
Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye11.50 ÁlomÉpítők 2. 12.50 Szívek
szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye
19.25 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 CSI: New Yorki helyszínelők 23.20 Őrangyal

9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az
örökség 15.30 A sors hullámain.16.30 A vihar 17.30 Péntektől péntekig 18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata, 119. 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00
RTL II Híradó 23.30 Péntektől péntekig
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo16.00 Jim szerint a világ III.,
16.55 Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi
sztori 19.35 Columbo 21.10 Párizsi helyszínelők 22.10 Emmanuelle
2. Fr. film 23.55 EZO TV
VIASAT
7.55 A médium 8.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.50 Gyilkos
számok 10.50 Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 ÁlomÉpítők 3.
12.50 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul
17.25 Gyilkos számok18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.25
Jóbarátok Kertvárosba száműzve 20.25 Két pasi – meg egy kicsi
20.55 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Dante pokla. Am. katasztrófafilm 23.30 Poseidon. Am. akciófilm

7.00 Az örökség, 94–95. 9.00 Minden lében négy kanál 9.55 Ezel –
Bosszú mindhalálig 12.05 Behajtók 13.00 Tru Calling – Az őrangyal
14.00 Nyomtalanul 15.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok 16.00
Gazdálkodj okosan! 17.00 Az első millióm története 18.00 CSI: Miami
helyszínelők 19.00 Forró nyomon 19.55 Beépített szépség akcióvígjáték 22.00 After X. Az X-Faktor titkai 23.00 PokerStars
STORY TV
12.30 Danny Blue – A Tudatfeletti 13.00 A négy testőr, avagy a Milady bosszúja 15.10 Álomhajó – Galapagos/Jamaika 17.10 Titkos télapó. Am. filmvígjáték 19.00 Hír24 19.20 Miss Marple 21.15 Rémisztő
suttogás. Am.–kanad. thriller 23.00 Emmanuelle 2..
VIASAT
7.30 Őrjítő szenvedélyek 8.35 Heston lakomái 9.40 A vörös Pimpernel 11.50 Két pasi – megy egy kocsi 12.45 Kertvárosba száműzve
13.15 Szívek szállodája 14.15 Szívek szállodája 15.10 Peren kívül I., 8.
16.05 Peren kívül I., 9. 17.00 Dante pokla katasztrófafilm 19.10 Bagolyvédők Am. vígjáték 21.00 Amerikai nindzsa 22.55 Viharok nyomában kaland-film

7:00 Olasz foci Catania - AC Miláno 9:00 Brazil fociösszefoglaló 9:30 Mix
zóna 10:00 Corgoň liga Zlaté Moravce – Slovan 12:00 Mix zóna 12:30
Olasz fociösszefoglaló 13:00 Olasz foci Coppa Italia Sampdoria – Verona 15:00 Motormagazin 15:15 Leshelyzet 15:30 Svéd jégkorong HV71
- Örebro Hockey 17:30 Brazil fociösszefoglaló 18:00 Mix zóna 18:25 Sólyomszem – teniszmagazin 19:20 Olasz fociösszefoglaló 19:50 Total Italian Football 20:20 Mix zóna 20:40 Olasz foci Bologna - Juventus
STV :1
7.05 Medicopter 117 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők
klubja 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Gasztronómiai kalauz 15.10
Asija választása 16.00 Hírek 16.25 Szibériai tűzoltók 17.15 Csalók akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szlovákia szeretlek! 21.40 Poplegendák 23.35 Senki sem tökéletes
STV :2
7.20 Hírek a régiókból 7.30 Hírek 8.00 Élő körkép 8.30 Gyerekeknek
9.00 Fókusz 9.45 A tudomány spektruma 10.10 Romamagazin 10.35
Kölyökállatok a ZOOból 11.05 Advent 12.05 Élő körkép 12.40 Kulturális körkép 12.55 Télapó 14.05 Lámpa alatt 16.30 Szemtől szemben
17.00 A 2014-es labdarúgó vb sorsolás 18.45 Esti mese 19.05 Mivel
utazzunk 19.20 Talál ki, ki hívott meg 19.50 Hírek 19.55 100 vélemény 20.00 Advent 21.05 Família 21.35 Sporthíradó 21.40 Kinorama
22.10 Megváltás filmdráma 23.50 Pozsonyi Dzsessznapok 2011

7:00 Francia fociösszefoglaló 8:00 Alpari Match Cup 9:00 Francia
fociösszefoglaló 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci Bologna – Juventus
12:00 Mix zóna 12:25 Francia fociösszefoglaló 13:25 Total Italian Football 13:55 Francia focimagazin 14:25 Francia focimeccs 16:25 Alpari Match Cup 17:15 Motormagazin 17:25 Total Italian Football
17:55 Olasz foci Livorno - AC Miláno élő közv 19:55 Brazil fociösszefoglaló 20:25 Motormagazin 20:40 Olasz foci SSC Napoli - Udinese
STV :1
6.45 Rajzfilmsorozatok 8.15 Fidlibum 8.45 Sportvetélkedő 9.35 Dunai
mesék 10.05 Berlin, Berlin 11.05 Szlovákia, szeretlek! 12.55 Postaláda
13.55 Elisa di Rivomborsa 15.30 Csoda a farkasokkal Fr.–ol. kalandfilm
17.15 Építs házat, ültess fát! 18.00 Taxi 18.25 Gasztronómiai kalauz
19.00 Híradó 20.20 Postaláda. 21.20 Igaz történetek Előítéletek
21.55 Lilly Schönauer: Szerelem akadályokkal Ném. film 23.25 Változó idők. Fr. film
STV :2
8.00 Élő körkép 8.30 Hétvége 8.55 Tempó 9.10 Rendelő 9.40 Halláskásorodottak tévéklubja 10.15 Természetbarát-magazin 10.30
Szlovákok a nagyvilágban 11.00 Szlovákia 2013 – Advent. Jótékonysági koncert 12.05 Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Gimi.TV. Tévésor.,
13. 14.40 Kapura 15.25 Farmergazdaságok15.50 Tesztmagazin 16.05
Idősebbek klubja 16.40 Színészlegendák Ladislav Chudík 16.45 Álarcosbál. Tévéjáték.18.45 Esti mese 19.05 Mivel utazzunk 19.20 Találd
ki, ki hívott meg 19.55 Hírek 20.05 Világot rengető találmányok
20.55 Őrangyalok 21.25 Átrium 21.55 Isten bárányai Iráni film

MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. 9.35 A fiúk nem sírnak.10.45 Cobra
11. 11.45 Nyomtalanul 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre
14.15 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS X. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Csizmás, a kandúr anim. vígjáték 22.10 Az
igazság mecénása. Am. akciófilm
JOJ
7.15 Shopping királynők 7.30 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30
Extrém esetek 10.35 Panelházi történetek12.00 Híradó 12.30 Dr.
Csont 13.30 Dr. Csont 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55
Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Cunami akcióthriller 22.30 Panelházi történetek
23.50 Bosszú mindhalálig Am. krimifilm

MARKÍZA
6.45 Bugs és barátai 7.10 Scooby-Doo, hogy vagy? 7.55 Kung-fu
panda 8.45 Alf 9.15 Csizmás, a kandúr 10.55 Két csaj a csőd szélén
11.25 Két pasi – meg egy kicsi 11.50 Túlélni a karácsonyt Am. filmvígjáték 13.40 A kismenő. Am. filmvígjáték 15.35 A szuper exnőm
Am. vígjáték 17.40 Orkán. Szórakoztató műsor 18.20 Bulvármagazin
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 A farm
– a párbaj 21.45 Ízlések és pofonok
JOJ
7.05 Tarzan legendája 8.25 Move up! 9.55 Panelházi történetek.
11.15 Cseh–szlovák tehetségkutató 13.20 Vasakarat. Am. kalandfilm
15.15 A Bourne-ultimátum Am.–ném. akciófilm 17.55 A valós ár.
19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Menekülés Szibériából. Am. kalandfilm 23.25 Irakosz. Am. film

Csütörtök, december 5

7:00 Olasz foci Bologna – Sienna 9:00 Olasz fociösszefoglaló 9:30 Mix
zóna 10:00 Olasz foci Fiorentina – Verona 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil fociösszefoglaló 13:00 Coppa Italia Inter – Trapani 15:00 Olasz focimagazin 15:30 Svéd jégkorong Färjestad BK - Skellefteå AIK 17:30
Handball show 18:00 Mix zóna 18:25 Francia focimeccs 20:30 Mix
zóna 20:55 Coppa Italia Sampdoria - Verona
STV :1
7.05 Medicopter 117 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása. 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20
Nők klubja 13.50 Építs házat, ültess fát! 14.20 Konyhatitkaim 15.15
Asija választása 16.00 Híradó, sporthírek 16.25 Guayana, az idegen
légi zöld pokla Útifilm 17.15 Csalók akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Hűtlenség szlovákmódra. 21.30 Riporterek 21.55 Wallander 23.30 Medicopter 117
STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Fókusz 9.45 Lakáskultúra 10.00 Magyar magazin 10.20 Lakáskultúra 10.55 Advent 11.55 Élő körkép 12.35 Božena Polónyiová–Čupková operaénekes portréja 13.05 Vigyázat az
angyalokra. 14.20 Zenészcsaládok Dok.film 15.00 Idősebbek klubja
15.30 Út 15.55 Roma magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek 17.50 Hírek magyar nyelven 17.55 Kölyökállatok a
ZOOból 18.25 Természetbarát-magazin 18.45 Esti mese 19.50 Hírek
20.00 – Advent 21.05 A tudomány spektruma 21.35 Hírek 22.00
Sporthírek 22.05 Lámpa alatt.
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát 10.30 A fi úk
nem sírnak 11.35 Cobra 11. 12.40 Nyomtalanul 13.35 Doktor House
15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS X. 17.00 Híradó 17.25 Refl
ex 17.50 A fi úk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.00 NCIS X.
JOJ
7.15 Shopping királynők 7.30 Bírósági akták 8.30 Bírósági akták 9.30
Extrém esetek 10.35 Panelházi történetek 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr.
Csont 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00
Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Panelházi történetek. 21.40 Hajnali mentőakció Am. film.

HIRDETÉS

vasárnap, december 8
M1
6.55 Család-barát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevők 10.05 A biblia a magyar költészetben 10.15 Református magazin 10.40 Református ifjúsági műsor 10.50
Evangélikus templomok 11.05 Katona József-portré 11.30
Baptista magazin 12.01 Híradó 12.05 Hétköznapi kifutó
12.35 Sport7 13.10 A majmok kastélya Magy.–fr.–ang.–ném.
anim. film 14.30 Vízkereszti boszorkányok. Ol. gyerekfilm
16.20 Videoton FC–Ferencvárosi FC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40
Millió dolláros bébi Am. film 23.50 Zongoralecke filmdráma
M2
6.10 Rajzfilmsorozatok 17.30 Caillou 17.35 Rejtélyek Teszvesz városban 18.05 Kérem a következőt 18.15 Esti mese
20.00 Híradó, sport 20.45 Mad Men – Reklámőrültek III.
21.35 Haluk szerencséje tévéfilm 23.00 Robbanáspont
DUNA
8.40 Élő világegyház 9.10 Vatikáni híradó 9.35 Törzsasztal
10.30 Lyukasóra 11.00 Evangélikus istentisztelet 12.00 Híradó 12.10 A világörökség kincsei 12.25 Ízőrzők 13.00 Beszterce ostroma Magyar film 14.35 Hazajáró 15.05 Csellengők
15.35 Hogy volt?! Bara Margit felvételeiből 16.35 Balkezes
angyal Magyar film (ff.) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30
Kisváros. . 19.00 Önök kérték 19.55 Fekete város 21.00 80
huszár. Magy. film 23.05 Heti Hírmondó 23.35 Klubszoba
6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia
11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint TestŐr 12.35 Falforgatók, 9. 13.05 Psych – Dilis detektívek 14.00 A szépség és
a szörnyeteg 14.55 Doktor House 15.55 Feketék fehéren
18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Világok harca Am. akció scifi 22.25 Éjszakai járat Am. akcióthriller
7.00 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30
Gasztrotúra 12.00 A Muzsika TV bemutatja 12.35 Tuti gimi
VI., 24. 13.05 Dilinyósok I., 3. 13.40 X-Faktor – A show 15.45
Jóbarátok I., 16. 16.30 Banános Joe. Ol. akcióvígjáték 18.30
RTL híradó 18.55 A szállító 20.00 X-Faktor – élő 21.10 Vundersőn és Zuperszexi 22.35 Showder Klub
9.35 Muskétás kisasszony 13.00 Glades – Tengerparti gyilkossűgok14.00 CSI: Miami helyszínelők 15.00 Nyomtalanul16.00 Segítség, bajban vagyok! 21.00 After X 22.00 Heti
hetes 23.00 Érintés. Am. filmsor., 9
STORY TV
13.30 Hercegilakosztály. Ang. dok. film, 3. 14.35 A négy testőr, avagy a Milady boszszúja 16.45 Terence Hill – Alpesi őr-

járat. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24 19.20
Columbo: Visszajátszás. Am. krimi 21.00 Poirot: Mrs. McGinty
halott. Ang. krimi 23.00 Horrorra akadva 2.
VIASAT
7.40 Heston lakomái 8.45 Peren kívül10.40 Trendközelben
11.10 A nagy házalakítás 12.05 A nagy házalakítás 13.05 Négyen egy gatyában. Am. vígjáték 15.20 Bagolyvédők 17.15
Sátánka 18.55 Kordáék a Föld körül 20.00 CSI: helyszínelők
20.55 CSI: New York-i helyszínelők 21.55 Kőagy őrnagy vígjáték 23.50 Amerikai nindzsa Am. akcifófilm
7:00 Francia fociösszefoglaló 7:55 Olasz foci Sampdoria –
Verona 9:55 Olasz foci Bologna – Juventus 11:55 Francia
focimagazin 12:25 Olasz foci AS Róma – Fiorentina élő közv
14:25 Motormagazin 14:55 Olasz foci Torino – Lazio élő közv
16:55 Francia labdarúgó mérkőzés élő közv 18:55 Alpari
Match Cup 19:45 Motormagazin 20:00 Total Italian Football
20:40 Olasz foci Inter - Parma
STV :1
6.45 Rajzfilmsorozatok 8.45 Csodaműterem 9.10 Megaagy.
Tudományos ismeretterjesztő magazin 9.45 Autószalon
10.15 Bolygónk I. 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.10 Ügyintézés a
hivatalokban 13.45 Agatha Christie: 15.20 Aki esőben távozik Szlov. film 16.55 Senki sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.20 Gyermekek órája
STV :2
7.40 Clementine 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin (ism.) 9.45 A szlovákiai falvak enciklopédiája Zlatá Baňa 10.00 Szűz Mária szeplőtlen
fogantatása 11.40 Árvák. Mesejáték 12.25 Világot rengető
találmányok 13.45 Família. 14.15 Egyházi magazin 14.40 A
szó 14.50 Karácsonyi műkorcsolya gála 15.50 Őrangyalok
16.20 Jégkorong Extraliga 19.10 Esti mese 19.25 Lolka és
Bolka világgá megy 19.35 Mivel utazzunk 19.55 Hírek 20.00
Halhatatlanok21.10 Bányászkenyér Dok. film 22.05 Lefújva
23.35 Évekkel ezelőtt…
MARKÍZA
6.55 Scooby-Doo, hogy vagy? 7.45 Kung fu Panda 8.30 Egyről a kettőre9.00 A kutya, aki megmentette a karácsoyt
10.35 A szuper exnőm Am. filmvígjáték 12.30 Ízlések és pofonok 14.40 Apádra ütök Am. vígjáték 17.00 Shrek. Am.
anim. filmvígjáték 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 A farm – elődöntő 22.20 Nyolc tanú
Am. thriller
JOJ
7.40 Vasakarat. Am. kalandfilm 10.05 A Geiss család 12.10
Hókölykök. Am. film 14.10 Menekülés Szibériából.17.15 Lakáskultúra 17.55 A valós ár 19.00 Híradó 20.20 Cseh-szlovák tehetségkutató 23.45 Ellenséges terület 2

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

Komárom a Duna gibraltárja
Felvidéki árpád-kori templomok lexikona
Új komáromi olympos
Felvidéki kastélyok lexikona
nagy János album
Komárom ostroma 1849-ben
Hagyományőrző és változó települések

Régi ár

Új ár

16,43 €
6,31 €
6,97 €
9,63 €
15 €
4,15 €
9,29 €

10 €
4€
5,€
7€
10 €
3€
7€
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Cseke Katinka párja még
együtt lakik a nejével
Egy budapesti klubban találkozott Cseke Katinka és Váradi Robi,
egyik sem tudta, hogy kicsoda a
másik – írja a Bors. „Gőzünk sem
volt a másik munkásságáról. Olasz
(ez a beceneve Váradi Robinak)
nem néz tévét, sosem látott Jóban
Rosszbant... Amikor kiderült, hogy
ki kicsoda, mindenesetre nagyon
örültünk" – mondta Cseke Katinka, aki azt is megerősítette,
hogy szerelme együtt lakik volt feleségével, de a színésznő
elmondása szerint barátként élnek egymás mellett.
„A különleges emberekhez vonzódom... Robi fantasztikus
muzsikus. Előbb szerettem bele a zenéjébe, mint belé. Borsódzott a hátam, ahogy játszott, le sem tudtam róla venni a tekintetem... A koráról pedig annyit, hogy bár a személyi igazolványában huszonöt évet tud igazolni, amennyi mindenen
átment már az évek során, az élettapasztalatait tekintve legalább negyvenéves. Sokkal érettebb a koránál. Én meg ﬁatalabb vagyok a sajátomnál, szóval pont egyidősek vagyunk" –
mesélte Cseke Katinka, aki azt is elmondta, hogy már nyolc
kilót fogyott, annyira intenzív Váradi Róberttel való kapcsolata.
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon Rád napfény,
Legyél boldog nagyon.”
November 28-án ünnepelte 40. születésnapját

Papp László Vágfüzesen.
t
Boldog születésnapo
d,
kívánunk: édesanyámi,
ﬁad Kristóf, Gizi ma
húgaid: Annamária
ea,
családjával és Andr
d.
lei
zü
zts
res
ke
„Születésnapodon kívánunk Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

November 26-án ünnepelte
40. születésnapját
Tóth Zoltán Picasso Komáromban.
E szép ünnep alkalmából sok boldogságot, jó egészséget és minden jót kíván:
szerető párja Diana, édesanyja, bátyja
Attila és gyermekei: Bianka, Vivien
és Viktória.

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

2013 decemberében

Tematikus Közérzetjavító
Napokat szervez.
Dr. Schéder Ákos - vezető főorvos
Bejelentkezés: +36 30 638 24 88
Sonocentrum - Komárom,
Szent László u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

Jelentkezzen fájdalommentes
thermokamerás
állapotfelmérésre!
KÖZÉRZETJAVÍTÁS felsőfokon, több ezer kezelt
bizonyítékaként, dr. Schéder Ákos vezető főorvos
és több ismert természetgyógyász közreműködésével

Program:
• Hőkamerás és egyéb megelőző szűrővizsgálatok
• Sonoterápia
• Light lézer-terápia
• Pulzáló mágnes-terápia
• Korszerű orvostechnikai eszközök bemutatása,
használatbavételi lehetőségek biztosítása
• Mágnes-terápiás eszközök bemérése
• Személyre szóló pulzáló mágnes-terápiák készítése
• Elektroszmog szűrés
• Lelkisegélyszolgálat – Parapszichológia
• Életmód tanácsadás

Az érdeklődők a Tematikus Közérzetjavító Napok keretében a
szolgáltatásokat 30-50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe.
A bemutatásra kerülő eszközök:
keringési rendellenességek, magas
vérnyomás, allergia, cukor, átmeneti beszéd, memória és látászavar
stb. terápiák Complementer (kiegészítő) gyógyászati eszközei.
A részvételt a helyiség korlátozott lehetőségei miatt kérjük a
0036/30 638 2488 számú telefonon előre jelezni.
A Sonocentrum a nyílt napon szeretettel várja minden régi és leendő
ügyfelét!
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Hazai vereség a forduló slágermérkőzésén
nyitraiak állították meg nagy menetelésében a komáromi csapatot a bajnokság
15. fordulójában. Két nagyszerű idegenbeli
győzelmük után, Svitben és Privigyén, az
egyik bajnokesélyes, a nyitrai csapat parancsolta vissza a realitások talajára Rón edző
védenceit, akik ezen a mérkőzésen nem igazán találtak fogást ellenfelükön. Persze, ettől
a komáromi legénység továbbra is ott van a
legjobbak között, és továbbra is igyekszik a
legjobb pozíciót elfoglalni a rájátszás előtt.

A

két büntetőt. Az egyik bement, a másik nem,
így négy pontra duzzadt az előny (68:72), ami elvileg már a győzelmet jelentette. A mérkőzés
végét jelző dudával egy időben Guede hárompontos kísérlete sikerrel járt, de az igazat megvallva, ekkor már a komáromi játékosok ünnepeltek, nem is nagyon kísérték figyelemmel azt
a próbálkozást. A győzelem volt a fontos, nem
annak az aránya.
További eredmények: Prievidza – Inter 70:78,
Levice – Handlová 65:62, B. Bystrica – Nitra
94:108. Sp. N. Ves – szabadnapos volt.

Prievidza – MBK Rieker Com-therm
71:72 (22:20, 18:18, 13:22, 18:12)

MBK Rieker Com-therm – Nitra 76:81

Pontszerzők: Klarič 18, Jefferson és Santee
13-13 – Šoška 14, Kovačevič és Myles 13-13,
Kozlík 11, McElrath Hall 9, Joyner 6, Bilič 4,
Szabó 2.
Kiegyenlített, nagyon jó színvonalú mérkőzésen szerezte meg újabb idegenbeli győzelmét a
komáromi csapat. Remek kezdés után a hazaiak
kiegyenlítették nemcsak a játékot, de pontszámban is utolérték a piros-fehéreket, sőt, az
első negyedet meg is nyerték. Ezt a kétpontos
vezetésüket az első félidő végéig meg is tartották. A harmadik negyedben nagyon rákapcsoltak
a komáromiak, a játékrész végén már ők vezettek hétpontos előnnyel. Az utolsó tíz percben a
hazaiak kezdték ledolgozni a már tízpontos hátrányukat. Néhány másodperc volt már csak
hátra a találkozóból, a komáromi csapat hárompontos előnnyel vezetett, amikor Myles dobhatott

(19:23, 27:17, 6:17, 24:24)
Pontszerzők: Myles és Kozlík 15-15, Bilič 12,
Šoška és McElrath Hall 11-11, Kovačevič 10,
Joyner 2 – Frazier 28, Smajlagič 16
A forduló slágermérkőzésén a vendégek kezdtek jobban, és a negyed felénél már 2:14 világított az eredményjelzőn. Rón edző időt kért, megpróbált rendet rakni a fejekben, ami úgy látszott
sikerült is, mert a negyed végére már elfogadhatóbb lett az eredmény (19:23). A találkozó 12.
percében egyenlítettek a komáromiak először
(25:25), egy perccel később azonban már a vezetést is átvették (30:27). Innen kezdődően beindult a hazai gépezet, és az első félidő végén,
már hatpontos hazai előnnyel vonultak a csapatok pihenőre. Ami szépen jött, az a második félidőben szépen el is ment. Nem jöttek be a cserék, a hazaiak nem igazán találták a vendégek

agresszivitásának ellenszerét, de a dobások
pontossága is hagyott némi kívánnivalót maga
után. A siralmas hat pont egy negyedben, bizony
nagyon kevés, sőt ritkaságszámba megy. Így
történt, hogy az utolsó negyednek a vendégek
futhattak neki ötpontos előnnyel. A hazaiak
ugyan még kétszer egyenlítettek (59:59 és
61:61), de a vezetést már nem sikerült megszerezniük. A vendégek kemény védekezéssel és
pontos dobásokkal egyre jobban eltávolodtak, és
magabiztosan gyűjtötték be a két bajnoki pontot.
További eredmények: Svit – Prievidza 70:71,
Inter – Handlová 70:62, B. Bystrica – Sp. N. Ves
99:67. Levice – szabadnapos volt.
Az MBK Rieker Com-therm csapata szerdán Handlovára utazik, majd szombaton, hazai csarnokban Iglót fogadja.
A tabella állása:
1. Inter
2. Nitra
3. MBK Rieker
4. Prievidza
5. Svit
6. B. Bystrica
7. Handlová
8. Levice
9. S.N.Ves

15 12 3 1246:1106
14 11 3 1249:1055
14 9 5 1181:1095
14 8 6 1055:1018
14 7 7 1245:1203
15 6 9 1221:1236
14 6 8 1029:1050
14 3 11 1012:1209
14 2 12 1008:1274

27
25
23
22
21
21
20
17
16

Úszás

Iglón is taroltak a Komko Úszó Klub tehetségei
november 23-án és 24-én Iglón (Sp. N. Ves) megrendezett
Jozef Baláž Emlékversenyen ismét taroltak a ﬁatal komáromi
úszók. A szlovákiai úszószakma
ezt a versenyt tekinti a 9 ill. 10
éves úszók őszi nem hivatalos
országos bajnokságának, ezért is
szinte az összes szlovákiai úszóklub képviseltette magát a rangos eseményen.

A

A Komko komáromi úszóklub háromtagú csapata: Kardhordó Richard, Dikácz Bence és Patus
Keve személyében, Štefan Peťkovský úszóedző felügyelete
alatt - megismételve a tavaszi nyitrabányai (Handlová) nem hivatalos
országos bajnokságon elért sikereket - 12 szerzett éremmel ismét
maga mögé utasította az ország
úszó klubjainak színe-javát. Egyedül a nagyszombati úszóklub (STU
Trnava) úszói szereztek többérmet,
mint a komáromi úszók, bár az
igazsághoz hozzátartozik, hogy a
nagyszombatiak a 15 érmüket 14

fős fiú csapattal szerezték meg.
A 2003-ban születettek kategóriájában Kardhordó Richard az 50 mes gyorsúszásban és 100 m-es mellúszásban aranyat, 200 m-es mellúszásban és 100 m-es vegyes
úszásban ezüstöt, illetve 100 m-es
gyorsúszásban bronzérmet szerzett,
így összesen 2 aranyéremmel, 2
ezüstéremmel és egy bronzéremmel gazdagította a Komko úszóklub
hírnevét.
A 2004-ben születettek kategóriájában Dikácz Bence a 3 aranyérmét
az 50 m-es, 100 m-es és 200 m-es
mellúszásban szerezte, 100 m-es vegyes úszásban ezüstérmet érő időt
úszott, a 200 m-es vegyes úszásban
pedig bronzérmet szerzett.
Szintén a 2004-ben születettek
kategóriájában indult Patus Keve,
aki a hosszabb távokon volt sikeres:
200 m-esés 400 m-es gyorsúszásban szerzett egy-egy bronzérmet.
A ﬁúk együttesen az 5 arany-, 3
ezüst- és 4 bronzéremmel újfent bebizonyították, hogy Komáromban
van jövője az úszósportnak.

Balról jobbra: Kardhordó Richárd, Dikácz Bence és Patus Keve
A Komko Úszó Klub vezetősége
ezúton szeretné megköszönni a magyarországi Komáromi Úszóklub
sportegyesületnek, az Érsekújvári
Úszóklubnak, a párkányi Delphinus
Úszószakosztálynak és az udvardi
Szakközépiskolának, hogy a Komko

úszóival megosztották a rendelkezésükre álló úszópályákat, így biztosítva a Komko úszói számára a
versenyre való felkészülés lehetőségét, ami saját városukban sajnos
nem adatott meg.
Fotó: Komko
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Labdarúgás

Ökölvívás

Az évszázad mérkőzésére emlékeztünk a Selye János Gimnáziumban

Komáromi ökölvívók Banja Lukában

„Kell egy csapat…”

G

yőrﬁ György edző vezetésével négy komáromi ökölvívó vett részt a
Bosznia – Hercegovina-i
Banja Lukában megrendezett Radovan Bašič Emléktornán. A torna névadója, a Banja Luka-i illetőségű, egykori jugoszláv
válogatott a balkáni háborúban veszítette életét. A
szervezők minden évben
így emlékeznek meg híres
ökölvívójukról, és hogy
milyen hangsúlyt helyeznek a megbékélésre, mi
sem bizonyítja jobban,
mint a meghívott válogatottak névsora: Szlovénia,
Horvátország, Szerbia,
Macedónia, Montenegró
és a hazai Bosznia-Hercegovina. A klubcsapatok
közül egyedül az ŠKB
Spartak Komárom kapott
meghívást, ami egyben a
komáromi ökölvívás legmagasabb elismerését is
jelenti.

i serkentheti együttműködésre a testnevelőket és a történelemtanárokat?
Természetesen a sporttörténelem. Ha magyar sportról van szó, mi lehet a legfényesebb epizódja, mint a Londonban lejátszott angol-magyar? Iskolánk tanárai
már jóval az évforduló előtt hangoltak a
megemlékezésre, mikor a hagyományos
diáknapi tanár-diák labdarúgó mérkőzésre Puskás-mezekben lépett fel a tanárcsapat. A híressé vált fehér válogatott mezzel és hat góllal hajtottunk fejet az
Aranycsapat emléke előtt.

M

November 25-ére különböző programokkal emlékeztünk meg az évszázad mérkőzéséről. Vendégünk volt Batta György újságíró, aki sokunkhoz
hasonlóan megszállott amatőr labdarúgó volt. A
gimnázium dísztermében tartott előadásában
olyan élményekről számolhatott be, amelyek kimaradtak az Aranycsapat tagjainak életrajzaiból.
Előadónk a legendás labdarúgók nagy többségével kapcsolatban volt, akár munkájából kifolyólag, akár személyes okokból. Így tudtuk meg, hogy
fénykorukban is mennyire közel voltak az emberekhez, mai kifejezéssel élve „nem szálltak el maguktól”. Batta György beszámolt arról, hogy segítettek ismeretlen embereken a híres sportolók.
Ahogy Alfredo di Stefano jellemezte csapattársát,
Puskás Ferencet: „Játékosként és emberként is tízes! Minden magyarnak segített, olyan volt a magyaroknak, mint egy nagykövetség. A pénzét rájuk költötte…” S ha már szóba jött Öcsi bácsi,
vendégünk külön kitért a Panathinaikosz pozsonyi
kupamérkőzésére, amikor a görögök edzésén az
ezerötszáz kíváncsi néző szeme láttára parádézott rúgótechnikájával a leghíresebb magyar.
A hallgatóság sorai között üdvözölhettük test-

vériskolánk diákjait is, akik a budapesti Szent István Gimnáziumból látogattak el hozzánk, s nagy
örömünkre, részt vettek rendezvényeinken. A komáromi sportcsarnokban a két iskola csapata emlékmeccsel tisztelgett a novemberi angol-magyar
mérkőzés előtt, majd az előadás és a ﬁlmvetítések
után részt vettek az Aranycsapatról rendezett vetélkedőn.
Batta György előadását ﬁlmvetítések követték.
A diákok kedvük szerint választhattak: az iskola
dísztermében a leghíresebb magyar pályafutását
és személyiségét feldolgozó Puskás Hungary
című dokumentumﬁlmet láthatták az érdeklődők,
a tornateremben – stílusosan – az évszázad mér-

kőzését láthatták azok, akik egy vérbeli focimeccset akartak látni az ötvenes évekből Szepesi
György közvetítésével. Azok a diákok, akiket végképp nem érdekel a labdarúgás, Sándor Pál klaszszikussá vált ﬁlmjét nézhették meg az egyik osztályban. A Régi idők focija a megszállottságáról ismert mosodásnak és csapatának, Csabagyöngyének sorsát mutatja be a húszas évek környezetébe ágyazva, sokszor chaplini burleszk
eszközökkel körítve. Minarik Ede szállóigévé vált
mondatát azóta sokszor és sok helyen értelmezték át, így máig is aktuális: „Kell egy csapat!”
A vetélkedőre 14 csapat részvételével került sor.
Házon belül, az osztályok vállalkozó kedvű diákjai mérték össze tudásukat az Aranycsapat történetéből. Örömünkre budapesti partnereink is versenyeztek, s mindazok, akik az előadást és a ﬁlmvetítéseket is látogatták, értékes információkkal
lettek gazdagabbak. De hogy a versenyzők nem
csak ebből éltek, mutatják az eredmények is. Az
olyan alapvető ismeretek, hogy Puskás sváb származású volt, hogy Kocsis fejesgóljairól volt híres,
hogy őt Spanyolországban Aranyfejűnek hívták,
minden csapat számára egyértelműek voltak. A
csapatok fele a pontoknak több mint 80%-át megszerezte, ami azt mutatja, hogy a diákokat komolyan érdekli a magyar labdarúgás fénykora. A vetélkedőt szoros küzdelemben a Bukovszky Gergely – Dóczé Bálint Jonatán – Gelle Donát öszszetételű másodikos csapat nyerte meg.
Mindent összevetve az emléknap jó hangulatban telt el, köszönettel tartozunk minden kollégának, aki segített a lebonyolításban, hogy a különböző események gördülékenyen kövessék egymást, biztosítva azt az elképzelésünket, hogy a lehető legtöbb és legszélesebb formában ismerkedjenek meg diákjaink egy olyan örökséggel,
amelynek bemutatására nem nagyon van lehetőség egy tanórán belül. Bízunk abban, hogy „A
magyar foci napjához” hasonló események nemcsak színesítik, hanem felkeltik tanulóink érdeklődését a kulturális és sporttörténeti örökségünk
iránt is.
A szervezők: Elek József és Gyurenka István

Győrﬁ edző Csonka Máriót
(60 kg), Rajcsányi Patrikot
(69 kg), Kormančík Lukášt
(69 kg) és Marek Strapecot
(81 kg) szerette volna kipróbálni egy ilyen nagyszabású
nemzetközi tornán, és bár a
négy versenyző közül csak
egy állhatott fel a dobogóra, az
edző felettébb elégedett volt
védencei teljesítményeivel.
A 60 kilogrammos súlycsoportban Csonka Márió
első mérkőzésén macedón
ellenfelet kapott, Martin Alexon személyében. Márió végig fölényben volt, szinte biztos, hogy az első két menetet

tisztán nyerte. Annál nagyobb volt a meglepetése,
amikor a mérkőzés végén a
macedón ﬁú keze lendült a
magasba.
A 69 kilogrammos súlycsoportban két versenyzőnk
is szorítóba lépett. Lukáš
Kormančík szintén macedón
ellenfelet kapott, Bujan Ristovsky, a válogatott bunyós
semmit nem bízott a véletlenre, és pontozásos győzelmet aratott a komáromi versenyző ellen. Ennek ellenére, Győrﬁ edző éppen az ő
teljesítményét emelte ki. Másik ágon Rajcsányi Patrik, a
bosnyák válogatott Ermin Andič ellen lépett szorítóba, és
élete eddigi, talán legszerencsétlenebb mérkőzését vívta
meg. A harmadik menet elején felszakadt a szemhéja, a
ring-bíró orvosi javaslatra
nem engedte tovább a küzdelmet. Az új szabályok szerint, ilyen esetben az addigi
állást kell pontozni, és annak
értelmében kihirdetni a győztest, amint azt nemrégen a
komáromi Euroliga mérkőzésen is láthattuk. Sajnos, Rajcsányi Patrik sérelmére nem
ez történt, a bírák ragaszkodtak a régi szabályokhoz.
Kár, mert Patrik simán vezetett a bosnyák ﬁú ellen…
A 81 kilogrammos súlycsoportban Marek Strapec
képviselte Komáromot, és
nem is rosszul. Első mérkőzésén pontozásos győzelmet
aratott szlovén ellenfele felett, majd a döntőben horvát
ellenfelétől, Damir Plančičtól
szenvedett el pontozásos vereséget.

A komáromi ökölvívók, egy magyar versenyző társaságában. Balról jobbra: Lukáš Kormančík, Csonka Márió, dr. Lakatos Balázs, Rajcsányi Patrik és Marek Strapec
Győrﬁ György edző: „Nagyon tanulságos volt számunkra, különösen a ﬁúk
számára ez a nemzetközi
megmérettetés. Meggyőződhettek róla, hogy ilyen erős
nemzetközi mezőnyben is
megállhatják a helyüket, a tudásuk szemmel láthatóan
megvan, a kellő önbizalom
hiánya az, ami még gátolja
őket a még nagyobb sikerek
elérésében. Különösképpen
Lukáš Kormančík lepett meg
kellemesen, aki Bujan Ristovsky, macedón válogatott
ellen remek mérkőzést vívott.
Lukáš szinte kétszáz száza-

lékos teljesítményt nyújtott,
már a mérkőzés elején meglepte kiváló ellenfelét egy bal
egyenessel és egy jobb horoggal, ami kellő tiszteletet
váltott ki a macedón ﬁúnál.
Kár, hogy a bírák nem engedték pontozni Rajcsányi
Patrik mérkőzését, az ő súlycsoportjában ugyanis éppen
az ő ellenfele, a bosnyák Ermin Andič diadalmaskodott.
Maga a torna amolyan igazi
balkáni hangulatban zajlott,
a hevesebb vérmérséklet érződött úgy a szorítóban, mint
a nézőtéren egyaránt. Az
egyetlen hiányosságot a bí-

Birkózás

A madari Brand Alex országos bajnok,
a gútai Balko Áron tornagyőztes
Két nagyszabású versenyen is
szőnyegre léptek régiónk tehetséges birkózói. Előbb a két komáromi
csapat, a Spartacus és a Slávia,
valamint a naszvadi és gútai klubok
versenyzői Hodonín Város Nagydíja, nemzetközi kötöttfogású versenyen vettek részt további 180 versenyző társaságában. Egy héttel
később, a Sninán megrendezett
szabadfogású serdülők országos
bajnokságán versenyeztek a Spartacus, a Madari BK és Marcelházi
BK serdülői. Mindkét verseny közös jellemzője, hogy régiónk versenyzői ismét bizonyították rátermettségüket, ami egyben kiváló edzőik odaadó munkáját is dicséri.

HODONíN VÁROS NAGyDíjA
Gyermekek (2006-2007)
22 kg: 4. Karahuta Martin
(Spartacus)
30 kg: 2. Forgáč Samuel
(Spartacus)
Gyermekek (2004-2005)
31 kg: 4. Lakatos Imre (Spartacus)
55 kg: 1. Balko Áron (Gúta)
Gyermekek (2002-2003)
35 kg: 4. Prezmeczky Gyula
(Spartacus)
54 kg: 4. Molnár Márton (Gúta)
67 kg: 2. Gergő Kristóf (Spartacus)

ORSZÁGOS BAjNOKSÁG – SNINA
38 kg: 1. Brand Alex (Madar)
– országos bajnok
47 kg: 3. Hulman Nikolas
(Spartacus)
53 kg: 5. Borka Kevin (Naszvad)
66 kg: 5. Konyári Dániel (Spartacus)
73 kg: 4. Petrók Markusz
(Spartacus)
85 kg: 2. Marcinkó Nikolas
(Marcelháza)
Brand Alex győzelmének kapcsán még megjegyezzük, hogy a
madari srác az idén már második
országos bajnoki címét szerezte,
hiszen tavasszal kötöttfogásban
sem talált legyőzőre.

rák kiválasztásában láttam,
de fátylat rá, megtörtént. Láttunk néhány káprázatos öszszecsapást,
amelyeken
ugyan nem a technika dominált, viszont záporoztak az
ütések, ami a közönségnek
nagyon tetszett. A tornán
megjelent a Banja Lukában
élő boxlegenda, az 1984-es
Los Angeles-i olimpia győztese a 81 kilogrammos súlycsoportban, Anton Josipovič
is, az akkori jugoszláv válogatott. Mindent összevetve,
érdemes volt ilyen messzire
utaznunk“.
Fotó: Tóth Gábor
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Karate

Cselgáncs

Nagy Viktor
a döntőben

Hét versenyző – hét érem
agyszerű eredménnyel zárták a bazini (Pezinok) Diák Olimpiát a gútai cselgáncsozók. A versenyre hét versenyzőjüket nevezték, és valamennyien érmet szereztek. Ami külön öröm, hogy ebből négyet a legszebben csillogó kategóriából.

N

agyon szép sikert könyvelhetett el a gútai Taiyo Karate Egyesület Budapesten. A Tatami Cup nemzetközi versenyre kiküldött versenyzője, Nagy Viktor a döntőig menetelt, ahol ugyan vereséget szenvedett török ellenfelétől, az ezüstérem azonban számára aranyként
csillog a 32 versenyzőt felsorakoztató súlycsoportban.

N

Eredmények:
Super mini – 27 kg: 1. Szabó Margaréta
Mini – 41 kg: 2. Angyal Márk
Mini – 53 kg: 1. Nagy Ádám
Mini – 66 kg: 2. Gulyás Gábor Zsombor
Ifjabb diákok – 30 kg: 3. Tóth Miklós Levente
Ifjabb diákok – 34 kg: 1. Keszeli Róbert
Idősebb diákok – 66 kg: 1. Szépe Zsolt

Ugyanazon a napon három klubtársa a kassai Szlovák
Kupa második fordulójában lépett tatamira, ahol két ezüst- és
egy bronzérmet szereztek.

Bogár Dominika – 3. kumite
Bogár Ján – 2. kumite
Jóba Attila – 2. kumite

Nagy Viktor a budapesti Tatami Cup-on

... és Nagy Ádám a dobogó legfelső fokán

Szabó Margaréta...

Sporthírek röviden

Asztalitenisz

KÉZILABDA – NőK I. LIGA: A 11.
Fordulóban: Mocsonok – Csallóközaranyos24:23 (13:14) Vendég góldobók:
Turza 6, Svec-Somogyi és Szabó M 4- 4,
Szabó J. és Kasznár 3-3, Lehocky 2,
Cseh 1.
A 10. fordulóból: Csallóközaranyos –
Nagytapolcsány 27:25 (15:10) Hazai
góldobók: Turza 11, Szabó J. 6, Kasznár
3, Zakál és Šebeňová 2-2, Cseh, Gőgh és
Szabó M. 1-1.
Naszvad/Ímely csapata lapzártánk
után lépett pályára a listavezető Nyitra
pályáján.

Kezd kialakulni az élmezőny
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0905 213 967
Megvásárolható a DELTA
szerkesztőségében:
Ferencesek u. 22, Komárom
vagy Templom tér 32

(A munkahivatal épülete) Gúta

olytatódott az asztaliteniszezők Területi Bajnoksága, amelyben a dobogósok kezdenek eltávolodni ellenfeleiktől. Csakúgy a háromtagú középmezőny, amely meglépni látszik a sereghajtó hármastól. A hangsúly azonban a lelkesedésen van, és ebben valamennyi résztvevő a legnagyobb elismerést érdemli.
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A 6. forduló eredményei:
Ipari Szakközépiskola Komárom „A”– Selye János Egyetem
„A” 12:6
Pontszerzők: Berkes 3,5 Ibolya
és Bitter 3-3, Nagy 2,5 – Zakály
4,5 Boncsek 1, Molnár 0,5
Gúta „B” – Pokrok Komárom
„C” 14:4
Pontszerzők: Izsák, Rajtár,
Szabó és Balogh 3,5-3,5 – Rajko
Z. 4
Bátorkeszi „A” – Hetény „A”
18:0
Pontszerzők: Száraz, Jozefík V.
és Varga 4,5-4,5 Jozefík D. 3,
Cséplő 1,5
Pokrok Komárom „B” – Dunamocs „A” 17:1

Pontszerzők: Kučerovský, Urban és Turner 4,5-4,5 Való 3,5 –
Tücsök 1
A 7. forduló eredményei:
Hetény „A” – Pokrok Komárom „B” 1:17
Pontszerzők: Ember 1 – Fercsík, Való és Turner 4,5-4,5 Kučerovský3,5
Pokrok Komárom „C” – Bátorkeszi „A” 7:11
Pontszerzők: Rajko Z. 2,5 Košík
2, Rajko A. 1,5 Szelid 1 – Jozefík
D. 4,5 Cséplő 4, Varga 2,5
Ipari Szakközépiskola „A” –
Gúta „B” 14:4
Pontszerzők: Bitter és Ibolya

A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

4,5-4,5 Nagy 3,5 Berkes 1,5 – Fűri
2, Balogh és Rajtár 1-1
Ipari Szakközépiskola „B” –
Selye János Egyetem 4:14
Pontszerzők: Mátyus 2, Szabó
1,5 Horváth 0,5 – Zakály 4,5 Park
4, Molnár 3,5 Stefan 2
A tabella állása:
1. Pokrok „B” 6 6
2. Ipari „A”
6 6
3. Bátorkeszi „A” 6 5
4. S. J. E.
7 3
5. Hetény „A”
7 3
6. Gúta „B”
7 3
7. Dunamocs „A” 6 1
8. Ipari „B”
6 1
9. Pokrok „C”
6 0

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0 98:10 24
0 84:24 24
1 70:38 21
3 52:74 17
4 47:79 16
4 41:67 12
5 40:68 9
5 21:87 9
5 41:67 7

