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50
zlovákia déli régiói már
hosszabb ideje küzdenek az
országosnál nagyobb munkanélküliséggel. A munkakeresés
senkinek sem könnyű, viszont
az itt élő magyarok helyzete sokszor még nehezebb. Rendszeresen jelennek meg ugyanis olyan
álláshirdetések, melyek nyelvi,
etnikai alapon eleve kizárják annak lehetőségét, hogy olyanok
is betölthessenek egy adott
munkakört, akik nem szlovákok.
Ilyen esetben panasszal élhet az
érdeklődő.
Folytatás a 3. oldalon

S

Leégett a kocsma
Leváltották
az idősek otthona Kolozsnéma
igazgatóját
D
Gúta
ár hosszú hónapok óta rezonál a városban
az a kérdés, hogy Kulich László marad-e
vagy sem az idősek otthona igazgatói posztjában. A városi hivatal mellett működő szociális
bizottság kinyilatkoztatta az igazgató személyével szembeni bizalmatlanságát, ezért Horváth Árpád, polgármester a december 2-i testületi ülésen beterjesztette az igazgató funkciójából való visszahívását.
Folytatás a 3. oldalon

M

ecember 1-jén Kolozsnémára riasztották a
tűzoltókat, mivel nem sokkal hajnali három óra után
tűz ütött ki a helyi kocsmában. A kiérkező tűzoltóknak
először szét kellett szedniük
az épület konstrukcióját, mivel az építményt az összeomlás fenyegette. A lángok
megfékezésére 5000 liter vizet használtak fel. Az anyagi
kár 10 ezer eurós. A tűzben senki nem sérült meg, a lángokat a komáromi és a gútai tűzoltók oltották el. A tűz okát
még vizsgálják.
ga

Ezüstvasárnap – a roham kezdete
Advent harmadik vasárnapján, december 15-én gyújtjuk meg a koszorúnkon a rózsaszín gyertyát, ez az örvendezés vasárnapja, de nemcsak az örvendezésé, hanem a nagy karácsonyi rohamé is. Az áruházaknál a parkolók kevésnek bizonyulnak, és a vásárlók elözönlik a boltokat. A helyzet karácsonyig csak fokozódik. Az ünnepek közeledtével ne csak
azon gondolkodjunk el, mi szerez nekünk örömet, hanem azon is, hogy mi mit tehetünk mások öröméért.
-ga-

Jövő héten karácsonyi
különszámmal
jelentkezünk, melyben
meglepetés várja:
egy falinaptár olvasóink
képeivel.
Keresse újságárusánál!

DELTA

AKTUÁLIS

Rangsorolták az iskolákat
nem az egyes tanintézmények minőségére
vonatkozik. A listáról lemaradtak a kisiskolák,
mivel csak azokat a taninézményeket értékelték, amelyeknek az elmúlt 4 évben legalább 80 tesztelt tanulója (Tesztelés 9), illetve
leérettségizett, végzős diákja volt.
Az iskolák értékelésekor több szempontot
is ﬁgyelembe vettek, a középiskolák esetében például a végzősök foglalkoztatottságát
is. Érdekesség, hogy ebben a tekintetben
kiemelkedő eredményt ért el a Selye János
Gimnázium, mely az országos rangsor 23.
helyét szerezte meg, ezzel a magyar középiskolák közül a legjobb lett. Az egyes iskolákról bővebben a skoly.ineko.sk weboldalon
olvashat.
(cs)

smét rangsorolta az ország iskoláit az
IneKo ügynökség. összességében elmondható, hogy jól szerepeltek a magyar tannyelvű intézmények. járásunk
legjobb iskolái Komáromban találhatók –
az alapiskolák közül az eötvös utcai, a
szakközépiskolák rangsorában az Ipari
Szakközépiskola, míg a gimnáziumoknál
a Selye jános gimnázium szerepelt a
legjobban.

I

A szociális és gazdasági kérdésekkel foglalkozó INEKO intézet idén is összeállította
az alapiskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok rangsorát. Az értékelés elsősorban a
diákok által elért eredményeket tükrözi, és

Megérkeztek
az e-személyik
D

ecembertől igényelhetők az elektronikus csippel ellátott személyi igazolványok. Az új okmányok lehetővé teszik, hogy otthonról, interneten keresztül kommunikáljunk a hivatalokkal. leadhatjuk adóbevallásunkat,
intézhetjük vállalkozással kapcsolatos ügyeinket, vagy
éppen regisztrálhatunk a Szociális biztosítóba. Az egyes
hivatalokat fokozatosan kapcsolják rá az elektronikus
közigazgatási rendszerre.

Az e-személyik az illetékes járási rendőrkapitányságokon igényelhetők – közölte a belügyminisztérium. A kérvényezési folyamat néhány percet vesz igénybe. Az új személyi kinézetre csak
abban különbözik a korábbitól, hogy egy fémlapot ágyaztak bele.
Kiváltása természetesen nem kötelező, ha valaki még érvényes
okmányát akarja lecserélni, 4,50 euróért teheti meg. Alapesetben
30 napon belül készül el az új, de 20 euró fejében két nap alatt
kiállítják.
A csip használata még évekig nem lesz kötelező, az aktiválását kérni kell – erre a jövőben egyébként bármikor lehetőség
nyílik. Ebben az esetben a belügyminisztérium minden háztartás számára ingyen biztosít egy számítógéphez csatlakoztatható kártyaleolvasót. Kérhető továbbá az elektronikus aláírás kialakításához szükséges tanúsítvány is, mely külön biztonsági kóddal védett. Az elektronikus aláírás használatához
szükség van egy szoftverre is, mely a belügyminisztérium
honlapjáról ingyenesen tölthető le.
Az elektronikus ügyintézés lehetőségének elsősorban a cégek, vállalkozók örülnek. Eddig ugyanis a cégvezetők nagyjából évi száz eurót ﬁzettek az elektronikus aláírásért, míg az új
e-személyik segítségével ez ingyenes lesz.
A digitális aláíráshoz szükséges tanúsítvány érvényességi
ideje 5 év, míg a személyi igazolványoké 10 év.
(cs)

A KoMÁRoMI jÁRÁS legjobbRA éRtéKelt 10 AlApISKolÁjA:
Helyezés Nyitra
ALAPISKOLÁK
Tanítási nyelv
Elért pontszám
megyében
Eötvös utcai, Komárom
Munka utcai, Komárom
Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta
Komensky utcai, Komárom
Határőr utcai, Komárom
Rozmaring utcai, Komárom
Konkoly-Thege téri, Ógyalla
Naszvadi Alapiskola
Lakszakállasi Alapiskola
Jókai Mór Alapiskola, Komárom

M
M
M
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
M
M

5,4
4,7
4,4
4,4
4,3
4,2
3,9
3,7
3,6
3,4

14.
41.
53.
55.
60.
67.
77.
86.
91.
97.

A gIMnÁzIuMoK SoRRenDje:
GIMNÁZIUMOK

Tanítási nyelv

Elért pontszám

Helyezés Nyitra
megyében

M
SZ

5,8
5,2

8.
14.

Selye János Gimnázium, Komárom
Ľudovít Šulek Gimnázium, Komárom

*A komáromi Marianum Egyházi Gimnázium és a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium nem lettek rangsorolva

A jÁRÁS SzAKKözépISKolÁInAK RAngSoRA:
SZAKKÖZÉPISKOLÁK
Ipari Szakközépiskola, Komárom
Építőipari Szakközépiskola, Ógyalla
Magán Szakközépiskola, Gúta
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola, Komárom
Műszaki Szakközépiskola, Komárom
Szakközépiskola, Karva

Tanítási nyelv

Elért pontszám

Helyezés Nyitra
megyében

M-SZ
M-SZ
M
M-SZ

6,4
6,2
6
5,5

12.
14.
19.
28.

M-SZ
M-SZ

5,4
5,3

30.
32.

*Az Ógyallai Szakközépiskola nem került a rangsorba

Régiónkban 16 kisiskola került végveszélybe
últ szerdán szlovákiai magyar szervezetek tüntettek
a parlament előtt, tiltakozva a
közoktatási törvény módosítása ellen, mely 2015-től bezárásra ítélné a kisiskolákat. A
smeres kormánytöbbséget nem
hatotta meg az akció, nem sokkal a demonstráció után megszavazták a jogszabályt. A Komáromi járásban 7 magyar és
9 szlovák kisiskolát fenyeget a
bezárás.

M

Az új jogszabály minimális osztálylétszámot határoz meg: az alapiskolák esetében 11 tanulót, míg a

középiskoláknál 17-et. A törvény
ugyan ad némi engedményt a magyar iskolák számára, de így is sok
olyan lesz, amely nem tud megfelelni a feltételeknek. Ráadásul megszűnik annak lehetősége is, hogy
az önkormányzatok saját forrásból
pótolják ki az iskola költségvetését,
és tovább működtessék. A módosítás másfél millió eurós megtakarítást jelentene az államnak, ami viszonylag kis összegnek számít,
mindezért feláldoznák a szlovák
kisiskolák ötödét, és a magyar kisiskolák harmadát, országosan öszszesen 81-et.
A Komáromi járásban a magyar

iskolák közül bezárhatják a karvai
iskola alsó tagozatát, továbbá a gútai egyházi, a búcsi, a dunamocsi, a
hetényi, a madari és az izsai alapiskolák felső tagozatát. A szlovákok
közül a megyercsi, keszegfalvai,
šrobárovái iskolánál az 1.-4. évfolyam, míg a perbetei, bátorkeszi,
dulovcei, marcelházi, nemesócsai,
szentpéteri alapiskoláknál a felső
tagozat szűnhet meg.
A törvény ellen a legjelentősebb
szlovákiai magyar civil szervezetekkel együtt a Híd és az MKP is
tüntetett Pozsonyban. A parlament
előtt 300 fős tömeg gyűlt össze. A
magyarok mellett felszólaltak szlo-

vák ellenzéki politikusok, több érintett kisiskola is képviseltette magát.
„Iskolarombolás = Falurombolás!,
Bezárjátok iskoláinkat, bezártok
minket is?“ - állt a transzparenseken. A megszűnésre ítélt kisiskolákat egy koporsó jelképezte, melybe
a beszédek elhangzása után beverték az utolsó szöget is.
A demonstráció után a kormánytöbbség megszavazta a 2015-től
hatályba lépő jogszabályt. A tüntető szervezetek abban reménykednek, hogy adódik még valamilyen lehetőség a törvény újbóli
megváltoztatására.
(b, csá)
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Mindkét támadót
elfogták
Komárom

Folytatás az 1. oldalról
Teljesen megszokott és érthető dolog, ha egy állást kínáló cég a jelentkezők számára nyelvi feltételt szab. Egy
olvasónk azonban egy érdekes jelenségre hívta fel ﬁgyelmünket. Eszerint – főleg a déli
régiókban – gyakran jelennek
meg olyan álláshirdetések,
melyekben a nyelvi követelmények között szerepel a szlovák, mint anyanyelv. Ezt úgy
is lehet érteni, hogy magyarok
kizárva! - írta.
Lancz Attilát, a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat jogász munkatársát kérdeztük az ügyben. Leszögezte, a szlovák anyanyelv,
mint az alkalmazás feltétele
egyértelműen diszkriminatív
feltételnek minősül az ún. antidiszkriminációs törvény értelmében. „Ennek a feltételnek a
megszabásával az állást meghirdető cég az azonos képességű jelentkezők közül hátrá-

nyos helyzetbe hozza azt a jelentkezőt, akinek nem szlovák
az anyanyelve. Azaz: a munkára való alkalmasság tekintetében azonos helyzetben lévők közül a nem szlovák anyanyelvű jelentkező egy formai
ok miatt – pl. magyar anyanyelv – kerül hátrányba, nem
pedig a munkaadó objektíven
indokolható jogos érdeke miatt. A munkaadó objektíven indokolható jogos érdeke lehet
pl. az, hogy az alkalmazottja
nagyon jól, anyanyelvi szinten
beszélje a szlovák nyelvet, ami
tartalmi feltétel, de az nem,
hogy az alkalmazott anyanyelve a szlovák legyen, mivel
ez formai feltétel. Az anyanyelvi
szintű szlovák nyelvtudás feltétele és a szlovák anyanyelvűség feltétele között tehát különbség van. Ergo: az antidiszkriminációs törvény szempontjából a szlovák anyanyelvűség
feltétele
nem
elfogadható, mert nyelvi – súlyosabb esetben etnikai – ala-

pon diszkriminál“ - fejtette ki a
szakértő.
Megjegyezte, sok esetben
az is kérdés lehet, hogy egyegy munkakör betöltésénél objektíven indokolható érdek-e
egyáltalán az anyanyelvi szintű
szlovák nyelvtudás, vagy elég
a „jó szlovák nyelvtudás“. Tehát akár egy anyanyelvi szintű
szlovák nyelvtudás feltételül
szabása is lehet diszkriminatív.
Lancz Attila közölte, az állás
iránt érdeklődők panasszal fordulhatnak közvetlenül a hirdetést feladó céghez, továbbá a
munkafelügyelőséghez, de
akár még bíróságra is vihetik
az ügyet. „Az a személy, aki a
konkrét munkahely iránt érdeklődőnek tartja magát (de a
szlovák anyanyelvűség feltétele miatt nem jelentkezett), és
különösen az a személy, aki
ténylegesen is jelentkezett a
munkára (de nem szlovák
anyanyelve miatt elutasították),
a hirdetőhöz vagy a munkafelügyelőséghez fordulhat panasszal, vagy akár közvetlenül bírósági beadvánnyal fordulhat a területileg illetékes bírósághoz. Ez utóbbinak arra
is lehetősége van, hogy e
célra szakosított állami vagy
civil szervre bízza ügyének bírósági képviseletét” - fejtette ki
a Jogsegélyszolgálat szakértője.
(cs)

Leváltották az idősek
otthona igazgatóját
Folytatás az 1. oldalról
A hétfői képviselő-testületi ülésen megjelent pár alkalmazott is a szociális intézményből, akik így fejezték ki, hogy teljes
mellszélességgel kiálltak igazgatójuk mellett. Az egyik alkalmazott szót is kért, aki beszédében elmondta, hogy az intézmény falain belül írtak egy petíciót, amelyet 45 lakó
és 33 alkalmazott írt alá, ezzel is bizonyítva,
hogy elégedettek Kulich László munkájával.
A felszólalás után a képviselők titkos szavazással döntöttek a kérdésben. 12-en a
visszahívása mellett és 5-en a visszahívása
ellen voksoltak, így december másodikával
Kulich Lászlót visszahívták posztjáról és az
intézmény ideiglenes vezetésével Mechura
Szilviát (igazgatóhelyettes) bízták meg, amíg
pályázat útján nem fognak új igazgatót választani.
Horváth Árpád polgármester újságírói kérdésre, így indokolta az igazgató visszahívását: „Sajnos az igazgató úr magánjellegű
problémáit is bevitte az intézmény falai közé,
ami nagyban befolyásolta az idősek otthonának nyugodt működését. Azonban azt is el
kell mondani, hogy azzal, hogy Kulich urat

visszahívták a posztjáról, azzal még nincs
veszélyben a munkahelye, mivel ő továbbra
is az otthon kötelékében marad. Most a megbízott igazgatóval kell megbeszélnie, hogy
milyen munkakörben tudna a továbbiakban
dolgozni“ – mondta a polgármester.
Lapunk megkereste Kulich Lászlót, aki a
következőképpen nyilatkozott leváltásáról:
„Már több mint fél éve folyik ellenem a hadjárat, hogy menesszenek a posztomról. De
sajnos a mai napig nem tudom az okát, hogy
miért is váltottak le, a polgármester annyit
mondott, hogy az intézményben lakók és dolgozók érdekeit tartotta szem előtt, és ezért
terjesztette be visszahívásomat. A főellenőr
két hónapon át vizsgálódott az intézményben, de semmi kirívó problémával nem találkozott. Véleményem szerint mesterséges
problémákat generáltak a személyem ellen.
Sajnos az elmúlt hónapok eseményei nagyon megviseltek, lelkileg összetörtem, jelenleg betegállományban vagyok“ – mondta
a volt igazgató. Majd hozzátette, azt nem
tudja elképzelni, hogy milyen munkakörben
tudna az otthonban tovább dolgozni, mivel
minden pozíció be van töltve.
szt

z utóbbi napokban Komárom városában felbukkant
két rabló is, akik védtelen nőket támadtak meg és ellopták táskájukat. Mindkét bűnöző mára már a rácsok
mögött van.

A

A 24 éves Jozef két nőt is kirabolt, egyet októberben a temetőben, egyet pedig a vasútállomás előtt. Az áldozatait követte, majd rájuk vetette magát, és elrohant táskájukkal.
Majd múlt héten csütörtökön ismét akcióba lendült. Zuzana
asszony fél öt körül tartott hazafelé munkahelyéről, mikor a
rabló oldalról közelítve megtámadta őt, és megragadta a táskáját. Az asszony azonban nem hagyta magát megfélemlíteni, és nem engedte el a táskát, a rabló így csaknem 10 méteren át vonszolta őt a földön. A rabló ezután feladta és elmenekült, ám az asszony felhívta rendőr ﬁát, aki épp szolgálatban volt. A rendőrök gyorsan a helyszínre értek, és az
asszony navigálása alapján megtalálták az elkövetőt. Jozef
legutóbb hét hónapja szabadult, de újabb tetteiért 3-8 évet
kaphat a rácsok mögött.
A másik esetben egy 20 éves férﬁ egy idős, 79 éves aszszonyt támadott meg a nyílt utcán. A férﬁ a Kassai utcán támadta meg az idős nőt, hátulról csapott le rá, és ki akarta
tépni a kezéből táskáját. Két métert vonszolta a földön, és végül sikerült megszereznie a kézitáskáját, benne az asszony
pénztárcájával, melyben 80 euró volt. Renáta Čuháková, a
nyitrai kerületi rendőrszóvivő szerint a rendőrség körülbelül
három óra után elfogta az izsai illetőségű Ladislavot. Rablással gyanúsítják, cellában várja a döntést. Az idős asszony
válla a támadás következtében eltört, és több zúzódásos sérülést is szenvedett.
d

Végre elkészül
az erzsébet-hídra vezető főút
Dél-Komárom
ecember közepére befejeződhetnek a munkálatok az
erzsébet-hídra vezető főúton, a dél-komáromi oldalon. Ha így lesz, észak-Komáromból jövet már nem kell
a tesco felé kerülniük az autósoknak. Még a júniusi árvíz miatt rongálódott meg egy közel két méter átmérőjű
vezeték, az út egyik fele teljesen beszakadt, a helyreállítás pedig sok előkészületet és tervezést igényelt.

D

A javítást végző Geotech Kft. illetékese közölte, egy olyan
1,80 m átmérőjű csővezeték sérült meg, amely 7 méteres
mélységben fut és Dél-Komárom egynegyed részének csapadék- és szennyvízelvezetését biztosítja. Hozzátette, december közepére szeretnék teljesen befejezni a munkálatokat, beleértve az útfelület és a járda helyreállítását is.
Molnár Attila polgármester megjegyezte, próbálta sürgetni
a munkálatokat, de a csatornavezeték folytatása a a BécsBudapest-Hegyeshalom vasútvonal alatt húzódik, másrészt
a sérült útszakasz is nemzetközi főút része, emiatt időigényes volt az egyeztetés az illetékes hatóságokkal.
(csá)
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Jubilál a járás egyik legsikeresebb Péntektől indul
oktatási intézményének igazgatója a karácsonyi minivásár
Naszvad

Komárom

árásunk egyik legsikeresebb oktatási intézményének – naszvadi Szabadidőközpont – az igazgatója, Alföldi Károly, hatvanöt éves. ebből az
alkalomból a község polgármestere, Haris József köszöntötte őt, valamint megköszönte
neki példaértékű és eredményes munkáját.

Idén
Érdekesség, hogy december 18-án 16 órától
december 13-tól
a térre érkezik a Mikulás. Pontosabban Santa
december 23-ig tart a
Claus lesz a vendég, aki a világ legnépszeminivásár a komáromi Klapka rűbb üdítőmárkájának jóvoltából, a reklátéren. nyolc faházikóban
mokból ismert piros kamionnal jön. A gyekínálják majd a korábbi években rekek karácsonyi táncot tanulhatnak, fénymár megszokott portékákat. lesz képezkedhetnek a Mikulással és manóival, a
étel, ital, különböző kézműves bátrabbak verset is szavalhatnak. Jótékonyalkotások, ajándéktárgyak –
sági gyűjtés is zajlik majd, melynek bevételét
tájékoztatta lapunkat a
egy komáromi karitatív szervezet kapja meg.
városi hivatal.
cs

Mindig is nevelő-pedagógus
akart lenni a gyerekek, ﬁatalok
körében érezte igazán jól magát.
Ők kötötték le mindennapi pedagógiai tevékenységében,melyet
az ifjúságfalvai Gyermekotthonban kezdett 1970-ben mint nevelő-pedagógus. Később a komáromi Gyermek és Ifjúsági Ház
következett, majd volt kultúrházigazgató, osztályvezető a Matesz-nél, ahonnét visszatért a pedagógusi pályára s a naszvadi
Szabadidőközpont igazgatója
lett. 2003- tól a nyugdíjkor eléréséig kollégium-igazgatóként dolgozott a Selye János Egyete-

men. 2009-ben azonban megpályázva az igazgatói posztot
Naszvadon újból visszatért, s
napjainkig sikeresen vezeti az intézményt.
Alföldi Károly szabadidejében
zenész, a Memória Társulat
tagja, mellyel bizonyítja, hogy
nyugdíjas kora ellenére is a munkahelyi sikerek mellett, aktívan
lehet eltölteni a hétköznapokat
maga és mások örömére is.
(miriák), képarchívum

A komáromi Gaudium vegyes kar
Morvaországban énekelt
Komáromi Városi Művelődési
Központ (Vmk) és a jókai Mór
Alapiskola 12. éve sikeresen működő
gaudium vegyes kara és hangszeres
kamaraegyüttese benevezett és meghívást kapott a 2013. november 23-án,
a morvaországi zábřehben zajló – a régió neves 20. századi zeneszerzőjéről, Václav Kálikról elnevezett – Kálikův podzim (nem versenyjellegű) kórusfesztiválra.

A

Kórusunk pénteken indult útra, hogy a
régió nevezetességeit meglátogathassa,
ínyencségeit megízlelje, s hogy mielőbb
találkozhasson a kórust vendégül látó helyi Slavice női kar tagjaival: akik mindent
megtettek, hogy jól érezzük magunkat
Zábřehben. Szombat viszont már kemény
munkanap volt: a kórusoknak már kora
délelőtt az ún. workshopon kellett gyakorolniuk a délutáni hangversenyen a kórusok közös előadásában felcsendülő műveket. Ebéd után a fesztivál hangversenyének színhelyén, a Szent Bartolomej
templomban került sor az énekkarok
akusztikai próbájára. Három órára megtelt
a templom közönséggel, kezdődhetett a
koncert. Elsőként a Slavice női kar, amely
a GAUDIUM-hoz hasonlóan egy iskola
egykori gyermekkarának tagjaiból verbuválódott – lépett fel, egykori s egyben ma
is karnagyuk Jaroslava Štepánková vezényletével. A Slavicet a GAUDIUM követte. A további kórusok (akikkel a GAUDIUM fel tudta venni a „versenyt”) a
VRBNO POD PRADĚDEM-i, a ŠTEM-

BERK-i és a CARMEN ZÁBŘEH voltak. A
hangversenyt az egyesített kórusok fellépése zárta.
A kedves hálás közönség sok tapssal
jutalmazta a kórusok nívós műsorát, láthatóan mindvégig jól érezte magát, élményekkel telítődve távozott. Nagy öröm
volt számunkra: ahhoz, hogy jól érezzék
magukat, mi is hozzájárulhattunk, hiszen
már színre lépésünk előtt kérdezték: énekelünk-e magyarul is? Igenlő válaszunkat örömmel vették.
A hangverseny után az énekkarok átvonultak a kultúrházba, ahol a rangos zsűri
– doc. Drahomíra Míčková, az osztravai
egyetem, prof. Ľubomír Mátl, a brünni
Leoš Janáček Művészeti Akadémia, PhDr.
Stanislav Pecháček, PhD., a prágai Károly
Egyetem tanára – ugyan nem rangsorolta
az énekkarokat, de értékelte a hangversenyen hallottakat. Az emléklapok mellé
minden kórus külön díjat is kapott; a GAUDIUM a „magyar szerzők műveinek tolmácsolásáért” díjat vehette át.
A GAUDIUM ezúton is tisztelettel köszöni a Komáromi Regionális Népművelési Intézetnek, élén Viera Vlčková igazgatónővel, a támogatást, amely nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy a kórus részt tudott venni egy rangos énekkari fesztiválon,
hogy tanulhatott, s újabb barátokra lelt.
Énekkarunk és hangszeres kamaraegyüttesünk minden kedves érdeklődőt
szeretettel vár, 2013. december 13-án,
17.30 órai kezdettel, a Vmk kórusainak
Adventi Hangversenyére a Tiszti pavilonba.
Stirber lajos

Adventra hangolódik a város

Mikulás parti
a szabadtéri színpadnál
Megyercs
iros palástban és pásztorbottal a kezében már három óra előtt megérkezett a megyercsi Mikulás. ekkor már több százan várták, hogy szép szavak kíséretében ajándékokat osztogasson a gyerekeknek. egy
órával később csaknem megtelt a szabadtéri színpad
előtti tér. Az egész programot első ízben élőben közvetítette a megyercsi kábeltelevízió.

p
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A csillagvizsgáló az egyik
legrégibb és legnevesebb
ilyen intézmény. Önálló jogalanyiságát a múzeumok,
képtárak és kulturális értékek védelméről szóló törvény
módosítása értelmében vonhatnák meg. A jogszabálymódosítással a kulturális
tárca adminisztratív könnyítéseket és néhány tízezer
eurós megtakarítást remél
az intézkedéstől, ez utóbbit a
pozsonyi székhelyű Nemzeti
Népművelési Központ épületének felújítására szánná.
A kulturális minisztérium
által tervezett intézkedést
negatív visszhang fogadta
az intézmény dolgozói és a
széleskörű szakmai közönség részéről is. Ladislav
Druga (a csillagvizsgáló
egyik munkatársa és a Kon-

koly Thege Miklós polgári
társulás elnöke) indokolatlannak és szakmailag megalapozatlannak tartja a változtatást, mert szerinte a 26
alkalmazottal dolgozó intézményt - amely 1969-től a 20
szlovákiai csillagvizsgáló és
5 planetárium módszertani
központja és szakmai irányítója - olyan szervezet alá sorolná, amelynek nincs köze a
szakmai munkájukhoz.
Az ógyallai csillagvizsgáló
jelenleg mint önálló jogalanyisággal rendelkező intézmény önálló költségvetéssel
rendelkezik. A Konkoly
Thege Miklós Polgári Társulás elnöke szerint a tervezett
változtatás azon felül, hogy
az intézmény anyagi hátterének elbizonytalanodásához vezethet, jogbizonytalanságot is kivált, mivel a
nagy múltú intézménynek fel

kellene mondania azokat a
szerződéseket,
amelyek
alapján egy egész sor neves
külföldi partnerszervezettel
együttműködik.
Az ógyallai képviselő-testület 2013. november 13-án
megtartott 29. ülésén a város polgármestere, Zemkó
Margit olvasta fel a csillagvizsgáló tiltakozó levelét,
amelyben tájékoztatták a város önkormányzatát arról,
hogy a csillagvizsgálót elveszítheti. A testület tudomásul vette az előterjesztett jelentést és határozatban nyomatékosan fejezte ki tiltakozását amiatt, hogy a világhírű
csillagvizsgálót
a
Nemzeti Népművelési Központ illetékessége alá sorolnák.
Miriák, mti
Képarchívum

Elsőként a helyi szlovák és magyar iskola diákjai szerepeltek,
majd a Mikulás annak rendje és módja szerint kiosztotta a
megérdemelt ajándékokat. Közben Molnár Zoltán, a falu polgármestere színpadra szólította mindazokat, akik részt vettek
a környezetvédelmi akcióban, melynek során elemeket és
égőket gyűjtöttek. Ebben a lányoknál Szarka Nikolettnek, míg
a ﬁúknál Zakály Károlynak sikerült a legtöbbet összegyűjteni,
de egyébként mind a 18 gyerek megérdemli a dicséretet,
amit a Mikulás is honorált. Az ünnepség kísérőjeként a gyerekek forró teát, a felnőttek forralt bor kaptak. Ezenkívül a
nyugdíjasklub jóvoltából különböző ﬁnomabbnál ﬁnomabb
süteményeket is megkóstolhattak.
Kép és szöveg: -pint-

Az ovisokat és alsó
tagozatosokat ajándékozta meg
komáromi óvodásokat és a helyi alapiskolák alsó tagozatos diákjait pénteken meglepte a Mikulás Bastrnák Tibor, parlamenti képviselő jóvoltából és minden
gyermeknek egy csokit hozott. természetesen az őszszakállú nem feledkezett meg az óvónőkről és az osztályfönökökről sem. összesen 2127 gyermeknek szerzett így örömet a képviselő.
szt

A

Évzáró gyűlést tartottak
Komárom
sütörtökön tartotta évzáró taggyűlését a szívbetegek komáromi alapszervezete. Az eseményen több mint százan vettek részt.

C

A rendezvény elején Pajda Ilona, a szervezet elnöknője ismertette a gyűlés programpontjait, majd a kerek évfordulójukat ünneplő jubilánsokat köszöntötték. Ezután Anton Marek polgármester szólt az egybegyűl-

tekhez. Felhívta a hallgatóság ﬁgyelmét az
egészséges életmódra, és megköszönte a
szervezet egész évi aktív tevékenységét. A
továbbiakban ismertették a szervezet gazdasági eredményeit, majd beszámoló hangzott el a bevételek illetve a kiadások tükrében, folytatásképpen pedig a 2014-es tervek kerültek terítékre. Az évzáró gyűlés végén Pajda Ilona megköszönte a tagok részvételét, támogatásukat, majd sok sikert
kívánt az elkövetkezendő esztendőben.
Kép és szöveg: -pint-



Gúta
Az elmúlt vasárnap meggyújtották a városi adventi koszorú
gyertyájának lángját. Horváth Árpád polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, majd az ünnep
jelentőségéről beszélt. Az evangélikus egyház, a református
egyház és a katolikus egyház
lelki vezetői is szóltak pár szót,
magyarázva az advent jelentőségét, majd közösen gyújtották
meg a várakozást jelképező első adventi gyertyát. Szavalatok hangzottak el magyar
és szlovák nyelven, majd énekeltek a Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és
Óvoda diákjai és a Mlynček folklórcsoport is.
csr
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0907 33 00 10

nyeRjen 50 €-t

1,30 €

Név:

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

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

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

A legolcsóbb taxi Komáromban

A nyertes nevét a december 16-án megjelenő számunkban közöljük.
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Az ógyallai csillagvizsgáló
elvesztheti önállóságát
lveszítheti önállóságát
a Konkoly thege Miklós által alapított ógyallai
csillagvizsgáló a szlovák
kulturális minisztérium
egyik törvénymódosítási
javaslata szerint. A csillagvizsgáló a kulturális
minisztérium járulékos
szervezeteként működött
eddig. A minisztérium javaslatára azonban ezt
most megszüntetnék az
év végén, és a csillagvizsgáló beolvadna a pozsonyi székhelyű nemzeti
népművelési Központba.
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AKTUÁLIS - HIRDETÉS

2013. december 9.

6

DELTA

RÉGIÓ - HIRDETÉS

Megkeresztelték
a nyertes bélyeget

7

RÉGIÓ - HIRDETÉS

2013. december 9.

Geri csodalámpása újra lobogott
Nagymegyer
daganatos betegségekben szenvedő
gyerekek és azok családjainak megsegítésére, támogatására létrehozott geri
Csodalámpása Alapítvány újra kiállítással egybekötött jótékonysági vásárt rendezett a városi művelődési otthon emeleti termében november 29-én.

A

Gúta - Frivaldnádas

ár kapható a postákon
az a bélyeg, melyen a
gútai Korkován Erika rajza
szerepel, és amely a jézuskának címezhető képeslapot is ékesíti. A bélyeget a Szlovák posta
fennállásának 20., a Karácsonyi posta 15. évfordulójának tiszteletére adták
ki.

M

Rengeteg remekmű készült a Karácsonyi Posta
című rajzverseny pályázatára, melybe a Corvin Mátyás Alapiskola diákjai is bekapcsolódtak. Nemcsak egy nyertes került ki ebből az iskolából,
hanem még két gútai diáklány rajzát is értékelték. Kürti Emesét és Rónai Anabellát szép rajzaikért táblagéppel jutalmazták. Csak később jött a hír, hogy szintén innen került ki
a nyertes rajz is, melynek szerzője Korkován Erika. November 4-én adták ki bélyeg formában a rajzot, melyért Erika
szerzői jogdíjat, azaz pénzjutalmat kapott.
November 28-án utazott a gútai küldöttség Frivaldnádasra
(Rajecká Lesná), a bélyeg keresztelőjére, melyen részt vett
Tomáš Drucker, a Szlovák Posta vezérigazgatója, Peter Tarábek,Frivaldnádas polgármestere, a helyi plébános és a
sajtó képviselői. A hatodikos Korkován Erikát kamerák kereszttüzében szólították az emelvényre, hogy keresztelje
meg a bélyeget. Gratulált neki a Szlovák Posta vezérigazgatója és Štefan Pelikán szobrászművész is. Részt vett még
az eseményen Ľudovít Hudec, a gútai főposta vezetője, Takács Imrich, a Közös Tanügyi Hivatal dolgozója, Csütörtöki
Erzsébet, a Corvin Mátyás Alapiskola igazgatónője és Marafkó Klór Ildikó rajztanár.
csr
Fotó: az iskola archívumából, net

Gútaiak nyerték a számlalottó
egyik nyereményautóját
egérdemelt helyre került az autó, ugyanis a
kétgyermekes család 14
éve építgeti, szépítgeti
családi házát, gyermeket
nevelnek, dolgoznak, de új
autóra sohasem telt volna,
mint sokaknak.

M

„Szeptemberben indult a
játék, amiről az egyik közösségi portálon értesültem” –
mondja Rigó Denisza, az
anyuka. „Ettől kezdve folyamatosan regisztráltam számláinkat, hozzáteszem sohasem gyűjtögettem más számláit, nem szedtem össze a
pultnál hagyott számlákat,
mindig kizárólag az általunk
vásárolt dolgok számláinak
kódját küldtem el. Egyik este
a ﬁamat hessegettem a számítógép elől, hogy ellenőrizzem, nem nyertünk-e, el se
hittem, amit akkor a számítógép jelzett a számlalottó honlapján. Üzenetet kaptam,
hogy nyereményben részesülünk, ezért vegyük fel a
kapcsolatot a Tipos irodával.
Akkor még nem is tudtam,
hogy mi a nyeremény, csak
kiabáltam örömömben a gye-

rekeknek, hogy: „Nyertünk,
nyertünk!”. Férjem évek óta
külfödön dolgozik, kamionsofőr, így ritkán tartózkodik otthon. Ha meg sikerül egy-egy
napot otthon töltenie, dolgozik
a ház körül, ahogy azt a közelmúltban is tette. A helyi
festéküzletben 17,06 euró értékben vásároltunk festéket,
hogy kifessük házunk előszobáját (szinte mindent önerőből oldunk meg, hogy ezzel
is spóroljunk). Ez lett a nyertes számla. A második esélyben húzták ki annak az üzletnek a kódját, amelyikben a
festéket vásároltuk. Akkor
még nem is sejtettük mi lesz
a nyeremény, azt hittük, hogy
8 ember között osztanak
majd szét tízezer eurót – osztottunk, szoroztunk és örültünk, hogy ebből szép karácsonyunk lesz. Alig aludtam
egész éjszaka, reggel pedig
rohantam a barátnőmhöz,
hogy közösen hívjuk fel a Tipos irodát. Itt le kellett diktálnom a számla hitelesítő kódját, majd közölték, hogy 35
napon belül meg kell jelennem a nyereményiroda székhelyén. Azért még megkér-

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

deztem, hogy mi a nyeremény, mert furdalt a kíváncsiság. Majd leestem a székről,
mikor meghallottam, hogy
egy vadonatúj Kia Cee´d személyautó. Sírva tettem le a
kagylót, sírva hívtam fel a férjem, aki el se hitte a mondandóm. Beszélgetésünk után fél
órával még visszahívott, hogy
tényleg igaz, amit mondtam,
vagy csak ugratni akartam.
Soha nem volt új autónk, a
jelenlegit is használtan vettük. Soha nem voltunk kirándulni míg a gyerekek kicsik
voltak, most hogy iskolába járnak, útnak indultunk kétszer
is egy kis kirándulásra, mindkétszer autóvontató húzta
haza autónkat. Három hete
tudtam meg, hogy nyertünk
és ma már itthon az új autónk.
Nyitrán voltunk átvenni ünnepélyes keretek között. Még az
a szerencse, hogy nyereményadótól is mentesítve volt az
autó, mert különben ott kellett
volna hagynunk. Nagyon örültünk és még csak most kezdjük felfogni, hogy milyen nagy
szerencse ért minket!” –
mondta Rigó Denisza.
csóka

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

A nagymegyeri alapítvány létrehozásának
egy ezt megelőző szomorú történet volt a kiváltó oka. Ugyanis az alapító, Nagy Ágnes
ﬁa, Gergely 2006. szeptember 11-én hunyt el
egy daganatos betegségben, mindössze
négy évvel azután, hogy csontrákot diagnosztizáltak a térdében. Geri csak tizenhat
éves volt, amikor végül legyőzte őt a kór.
Édesanyja már 2004. december elején jótékonysági estet szervezett Nagymegyeren,
ﬁa mintegy két évvel későbbi halála pedig
csak megerősítette őt abban, hogy rendületlenül segíteni kell a daganatos betegségekben szenvedő gyerekeknek, ezért is hívták
életre a Geri Csodalámpása Alapítványt
2008 júliusában. Az utóbbi esztendőkben
felváltva rendeznek jótékonysági estet és jótékonysági vásárt, ezeket mindig az év vége
felé közeledve valósítják meg. Most éppen a
kiállítással egybekötött vásár volt a soron. A
festmények, graﬁkák mellett az érdeklődők
ékszereket, szobrokat is vásárolhattak, melyeket tulajdonosaik vagy éppen készítőik

ajánlottak fel az alapítványnak. A kiállított
munkák alkotói között sok magyarországi
művészt is találunk, de helyi és régióbeli emberek is a segíteni akarás nagy-nagy örömével kínálták fel munkáikat. A Geri Csodalámpása Alapítvány idén is több gyereknek
segített, mindegy, hogy Szlovákia melyik régiójából származik, sőt Nagy Ágnestől azt is
megtudtuk, hogy például a pozsonyi Dérer
Egyetemi Kórház gyermek-onkológiai osztályát nemcsak anyagiakkal segítik, de igyekeznek játékokat, rengeteg gyümölcsöt is eljuttatni a kicsiknek. Egyébként az alapítvány
számlaszáma (0193723415/0900) egész évben fogadja a pénzadományokat, melyekkel
továbbra is segíteni szeretnék a daganatos
betegségekben szenvedő gyerekeket és
azok családjait.
Kovács zoltán

Polgári értékekben erősödve szeretnének élni
Nagymegyer
redményekben gazdag
első évet tudhat maga
mögött a városban működő pro Megere polgári
társulás, melynek alapszabályait tavaly novemberben fogadták el, 2012
decemberében pedig már
az alakuló ülését is megtartotta a szervezet.

e

„Társulásunk tevékenységével szeretne hozzájárulni
a művelődés, a hagyományápolás, a kultúra, a művészetek, a sport, a környezetvédelem és a társadalomtudományok terjesztésében
szűkebb és tágabb régiónkban is. A 2013-as esztendő
elején rögtön nekiláttunk a
pályázatok írásának, melyek
közül ötöt sikeresnek ítélt
meg a Szlovák Kormány Kisebbségi Kormánybiztosának Hivatala” – mondta az
évértékelő felvezetőjében
Mikóczy Dénes, a társulás
elnöke. Egyébként az öt sikeres pályázatukra mintegy
7 800 eurót kaptak. Az elnöki beszámolóból azt is
megtudhatták a helyi Plauter-kúriában november 30-án
megtartott évzáró tagsági
gyűlés részvevői, hogy társulásuk támogatásával februárban a Vox Megere
együttes jótékonysági koncertet adott, a rendezvény-

nek része volt a Meger Art
képzőművészeti
galéria
gyűjteményéből rendezett kiállítás a kultúrházban és a
termálfürdőben. Május a
pünkösd jegyében telt, ekkor
rendezték meg az I. Nagymegyeri Pünkösdi Bált, továbbá a Nemzetközi Szent
György Lovagrenddel közösen szervezték a római katolikus templomban a Pünkösd üzenete című hangversenyt a dunaszerdahelyi
Szent György Kórus előadásában Érsek Rezső vezényletével, valamint az I. Pünkösdi Mulatságok Napját.
Még ugyanebben a hónapban elkészült a weboldaluk
is. Júniusban a Meger Art
Galéria gyűjteményéből két
hétig tartó kiállítást nyitottak
meg a szilasi falunapon.
Szeptember elején rendezték meg az I. Nagymegyeri
Lecsófesztivált, majd a hónap végén és október elején
négy országból tíz képzőművészt láttak vendégül a
Meger Art szimpózium alkalmából, az itt készült alkotásokból október elején nyílt
meg egy három hétig tartó
tárlat a városi művelődési
otthonban. A Pro Megere
Polgári Társulás szervezésében zajlott Móser Zoltán
fotóművész, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának

október 1-jén és 2-án megtartott két előadása is a
Szent László legendáról, illetve fotóelemzésről. A szervezet által nyújtott idei programok között szerepelt még
a társulás egyik tagjának,
Cséfalvay Gusztávnak az
előadása Kelehomloka titkai
címmel, mely történelmi öszszefüggésekben elemezte a
város határában található
dűlő feltárt és feltáratlan rejtélyeit. Tisztújító gyűlés csak
jövőre lesz a társulásnál, mivel az alapszabályzat szerint
ez csak kétévente esedékes.
Mikóczy Dénes elnök beszámolójában még elhangzott, mivel lehetőségük van
rá, ezért weboldalukra
(www.promegere.sk) szívesen felrakják más szervezetek internetes elérési útvonalait is. A jövő évre tervezett programokról még december folyamán egyeztet a
vezetőség, annyi már most
biztos, hogy az idei rendezvényeik legtöbbjének lesz
folytatása 2014-ben is. A
negyvenkét tagot számláló
polgári társulás évzáróján
vendégként az izsapi városrészben szintén hasonló proﬁllal működő IQUS Polgári
Társulás két alelnöke, Ábrahám Margit és Nagy Krisztina is részt vett.
kz

Hasznos és ötletes ajándékkal
szeretné meglepni azt,
aki Önnek fontos?
Válasszon karácsonyi utalványkínálatunkból:
Ä nyelvvizsgautalvány továbbtanulóknak
Ä számítógépes tanfolyam szenioroknak
Ä nyelvtanfolyamok minden korosztálynak
%ĘYHEELQIRUPiFLy
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Oroszország nagykövete Szentpéteren Bíborpiros szép rózsa Képzőművész
ovember 28-án Jobbágy József polgármester meghívására nem hivatalos látogatást tett Szentpéteren Kuznyecov Pável Maratovics, az orosz Föderáció pozsonyi nagykövete és kísérete.

n

A diplomatát hivatalában fogadta Jobbágy
József, aki a vendégeknek felvázolta Szentpéter község történetét, jellemezte a régió nevezetességeit és tájékoztatta a nagykövetet a
községben elért beruházásokról, fejlesztésekről. Pável Maratovics köszönetet mondott
Jobbágy Józsefnek, hogy az önkormányzat
tiszteletben tartja a második világháború idején Szentpéteren és környékén elesett 16
szovjet katona emlékét és ápolja a tiszteletükre felállított síremléket. Az orosz nagykövet
Szentpéter polgármesterének kíséretében el-

Obec Bátorove Kosihy, Hlavná č. 873, 946 34 Bátorove Kosihy

oznÁMenIe
zámeru predaja nehnuteľnosti formou obchodnej
verejnej súťaže

jubileumi évforduló
egy intézmény életében mindig felemelő,
meghitt ünnepély, amely
alkalmat ad a visszatekintésre, az emlékek felidézésére, az eredmények öszszegzésére. A Karvai
Szakközépiskola megalakulásának 60. évfordulója
éppen egy ilyen alkalom.





A helyi kultúrházban megtartott jubileumi rendezvény
megnyitója az iskola tanulóinak palotás táncával vette
kezdetét. Majd Varga Ingrid
és Kollár Gyöngyi pedagógusok köszöntötték a meghívott vendégeket. Az iskola
igazgatója, Varga Péter ünnepi beszédében elmondta:
„A Karvai Mezőgazdasági
Tanonciskola a Nyitrai Kerületi Bizottságtól 1953. július
9-i dátummal kapta meg az
alapítólevelet, s így szeptember 1-jén megnyitotta kapuit. Az iskola a tanítás bebiztosításának céljából megkapta Láng Gusztáv gépgyáros államosított kastélyát,
melyet két év alatt sikerült átépíteni. Az elmúlt hatvan év
alatt több ezer szakmunkás
és szakember végzett iskolánkban a legkülönbözőbb
szakágazatokban. Köztük
ma is számos sikeres vállal-

pedagógusok kiállítása
Ógyalla
helyi Művészeti Alapiskola és az Artcentrum Polgári
Társulás közös szervezésében idén második alkalommal nyílt lehetősége három művészeti alapiskola művésztanárainak, hogy műveiket a szélesebb publikumnak is bemutathassák. A tizenkét művész - Szilva Emőke, Szilva
Ilona, Szilva József, Marta Jankovichová, Tímea Golasz,
Darázs Rozália, Magdaléna Serbáková, Melinda Záležáková, Zsapka Mária, Horváth Anita, Soňa Poláchová, Juraj
Svitek - munkáiból összeállított tárlatnak ez alkalommal is
a művészeti alapiskola galériája adott otthont. A kiállítás
december 31-ig megtekinthető a művészeti alapiskola galériájában.
(miriák)

A

látogatott a szovjet katonák emlékművéhez,
amelynek talapzatához elhelyezte a tisztelet
és emlékezet koszorúját.
kh

Hatvanéves fennállását ünnepelte
a Karvai Szakközépiskola

A

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Bátorových Kosihách číslo 366/2013 zo dňa 07. novembra 2013 bol schválený zámer Obce Bátorove Kosihy na predaj nehnuteľnosti
formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovného majetku:
Pozemok v k.ú. Bátorove Kosihy, parc. č. 4050/22 – orná
pôda o výmere 13631 m2, evidovaný ako parcela registra „C“
na LV č. 2040 s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku č. 97/2013 vo výške 27.200,- Eur, ktoré je zároveň najnižším podaním.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov, sú zverejnené:
- na úradnej tabuli obce,
- na internetovej stránke obce: www.batorovekosihy.sk.
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako
aj vzor súťažného návrhu zmluvy, v písomnej resp. elektronickej forme poskytne Obecný úrad v Bátorových Kosihách,
na adrese Hlavná č. 873, 946 34 Bátorove Kosihy, I. poschodie, č. dv. , tel. č. 035/7611721.
Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je predmetom obchodnej verejnej súťaže, je
možné na vyššie uvedenej adrese, resp. telefónnom čísle.
Mgr. Roland labancz, starosta obce

népzenei vetélkedő

kozó, szakember öregbíti iskolánk több évtizedes sikeres oktató-nevelő tevékenységét. Erőt merítünk és hitet
a múlt szellemiségéből és
eredményeiből, a jelen sikereiből, hogy fenntarthassuk
a modern vidéki iskola létjogosultságát. Ezért tekintsük
prioritásnak a minőségi oktatást a jövő nemzedékének
érdekében. Intézményünk 60
éves fennállásának alkalmából köszönet az alapítóknak,
a mindenkori pedagógusgárdának, az iskolai alkalmazottaknak, akikről ma már elmondhatjuk, hogy hagyományt teremtettek és történelmet írtak a szlovákiai
szakoktatás területén“ - zárta
beszédét az igazgató.
Az iskola békés, szép környezetben helyezkedik el a
Duna partján. Vidéki kisiskola lévén családias hangulat uralkodik az iskola épületének falain belül. A folyosókon végigsétálva az iskolában végzett diákok képei tekintenek ránk a színes
tablókról. Az iskolában kezdetek óta nagy hangsúlyt kap
a szakmaiság és a gyakorlati
képzés. A gyakorlat, mint
tantárgy szerves egységet
alkot az elméleti oktatással.
Hozzájárul a munkához való
jó viszony kialakításához, a

közösségbe való beilleszkedéshez, valamint az önálló,
felelősségteljes munkavégzés elsajátításához.
Az iskola igazgatójának
ünnepi beszéde után köszöntötte a hatvanéves iskolát a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke és az iskola tanulói. A kultúrműsor
után az iskola igazgatója köszöntötte az intézmény két
hatvanéves alkalmazottját,
Csákvári Géza pedagógust
és Szalai Dezső karbantartót. Az ünnepség részvevői
ezt követően végigjárták az
iskola gyakorlati oktatási központját, ahol megtekinthették
a tanulók munkáiból készült
kiállítást és megkóstolhatták
az iskola borait is.
Miriák Ferenc
A szerző felvételei

Csemadok országos tanácsa megbízásából a Csemadok Művelődési
Intézete főszervezőként és szakmai rendezőként kilencedik alkalommal szervezte meg a bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedőt. A kétévente
sorra kerülő seregszemle fórumot biztosít népdalénekesek, népdalkörök, népi
hangszerszólisták és népi hangszeres
együttesek számára. A hét járási versenyből és két országos elődöntőből továbbjutottak november 23-án versenyeztek és 24-én bemutathatták tudásukat
Dunaszerdahelyen. Alább az eredménylistát közöljük a járásunkból:

A

A Vass lajos népzenei Verseny kárpátmedencei döntőjébe jutottak járásunkból:
Búzavirág vegyes éneklőcsoport, Naszvad,
vezető: Bedecs Ilona
Korpás Réka, népdalénekes, Komárom
Pastorek Cynthia Éva, népdalénekes,
Ógyalla, felkészítő: Deme László
Aranysávos minősítés:
Búzavirág férﬁ éneklőcsoport, Naszvad, vezető: Bedecs Ilona
Búzavirág női éneklőcsoport, Naszvad, vezető: Bedecs Ilona

Búzavirág vegyes éneklőcsoport, Naszvad,
vezető: Bedecs Ilona
Hárompatak zenekar, Komárom, vezető: Illés
Gábor
Korpás Réka, népdalénekes, Komárom
Pastorek Cynthia Éva, népdalénekes,
Ógyalla, vezető: Deme László
ezüstsávos minősítés:
Ágh Erika, népdalénekes, Ímely
Árvalányhaj népdalkör, Perbete, vezető:
Brath Tibor
„Komoly sikernek számít, hogy minden
szólistánk, illetve csoportunk, akik bekerültek
a Bíborpiros szép rózsa országos döntőjébe,
a legeredményesebbek között kaptak helyet
a zsűri pontozása szerint. Óriási öröm volt
látni a vidám és megelégedett arcokat, mikor
az aranysávosok közül is kihirdették, kik képviselik majd 2014 novemberében Budapesten, felvidéki népi kultúránkat. A Búzavirág
vegyes éneklőcsoport is megfelelt az elvárásoknak és ott lesznek a magyar népi kultúra legmagasabb szintű megmérettetésén a
Vass Lajos nevével fémjelzett kárpát-medencei népművészeti fesztiválon” - értékelte
a rendezvényt Dobosi Róbert, a Csemadok
elnöke.
(miriák)
Képarchívum

VI. Mesefesztivál Szentpéteren
agy érdeklődés kísérte Szentpéteren a
Kossányi józsef Alapiskola és Óvoda, valamint a
Csemadok rendezésében
lezajlott VI. Mesefesztivált.

n

A rendezvény első napján
a helyi alsó tagozatos tanulók meseolvasó-versenyen
vettek részt, mert a gyermek
számára a korai olvasmányélmények formája a legfontosabb tapasztalati forrás a
bontakozó írásbeliséghez.
„Mesét olvasni, mesélni kü-

lönleges, meghitt pillanat,
felnőtt és gyermek közös kalandja a már jól ismert vagy
a még ismeretlen mesevilágban. A meséken felnövő
gyermekek fantáziavilága
gazdagabb, változatosabb,
kreatívabb, mint akik mindebből kevéssé, vagy egyáltalán nem részesültek” –
mondta Bukovszky Nóra pedagógus, a meseolvasó-verseny egyik szervezője.
Az alsó tagozatos tanulók
közül az alábbi versenyzők
végeztek az első helyen: az
1. osztály tanulóinak győztese Szinek Zoé Rebeka, a
2. osztály győztese Žigo
Boglárka, a harmadikosoké
Csémy Pál, a 4. évfolyam
győztese Csonka Krisztina
lett. A műveltségi csapatversenyt a Szinek Zoé Rebeka,
Knapp Kamilla Lili, Csémy
Pál, Csonka Xénia, Kajan
Dóra, Jancsár Nikoletta alkotta csapat nyerte.

A Mesefesztivál az alapiskolák színjátszó csoportjainak előadásaival folytatódott.
A perbetei tanulók - Török
Sarolta vezetésével - az
„Oroszlánkirály” mesét mutatták be. A szentpéteriek –
Fekecs Péter vezetésével egy magyar népmesét, „A
kiskakas gyémántkrajcárját”
adták elő. A hetényi színjátszók – Écsi Gyöngyi vezetésével - a „Bábel”-t mutatták
be.
„Tudatában vagyunk a
mese szerepével a gyermeki
személyiségfejlődésben.
Ezért az egész napot arra
szántuk, hogy kicsik és nagyok minél többen átélhessék a mesevilág varázslatos
vonzását, örömöt, tudást és
erőt adó szavait, történeteit –
mondta zárszavában Bukovszky János, a Kossányi
József Alapiskola és Óvoda
igazgatója.
(miriák)
Az AI felvétele

Hirdetését telefonon is feladhatja
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)

VÍNO KOMÁRNO
BER
VEĽKÝ VÝrče
kov

vianočných da
nie len pre vinárov!

www.vino.weblahko.sk
Adresa:
Mestská tržnica prízemie č. 48.
Komárno

0905 959 556

KelleMes KARácsonyi
ünnePeKet KívánunK
üzleti PARtneReinKneK!
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Köszöntötték Szépkorúak találkozója Újbor megáldása és kóstolása Martosi pingpong
a nyugdíjasokat Nemesócsa
Perbete
ﬁeszta
Kolozsnéma
M
z elmúlt évek hagyományait követve az
év legszebb ünnepe előtt
köszöntötték a nyugdíjasokat.

A

Az ünnepélyt Szalay Rozália, Kolozsnéma község
polgármesternője nyitotta
meg, aki szívet melengető
szavakkal köszöntötte az
idős embereket. Ezt követően a helyi óvodások kultúrműsorral kedveskedtek a dédszüleiknek és a nagyszüleiknek. Továbbá az ünnepélyen felléptek a helyi ﬁatal tehetségek,
Beke Dóra és Czita Nikolas is. A kultúrműsor további részében pedig a gönyűi nyugdíjasklub énekkara szórakoztatta a
hálás közönséget. A vacsora elfogyasztása után a jó hangulat tovább fokozódott az érsekújvári Operett Kvintett előadásával. Az önkormányzat jó szokásához hűen vásárlási utalvánnyal kedveskedett a falu nyugdíjasainak.
Kósa éva

eghitt ünnepélyes eseményre került
sor az elmúlt hét péntekjén nemesócsán, ahol a kultúrház nagytermében
tartották meg a már hagyományos szépkorúak találkozóját. ezen az évről évre
megismétlődő rendezvényen idén több
mint 250-en jelentek meg.

Lajos Marianna alpolgármesternő köszöntő szavai után kezdetét vette a kultúrműsor. Elsőként a falu legkisebbjei mutat-

koztak be. A szlovák és a magyar nyelvű
óvoda nebulói tánccal, verssel és énekkel
köszöntötték a nagymamákat és a nagypapákat. A folytatásban a szlovák és a magyar
alapiskola diákjainak műsora következett. A
program további részében Beke Károly szintetizátoros játékában gyönyörködhettek a jelenlevők. Az önkormányzat egy szál virággal,
valamint egy csekély ajándékkal kedveskedett a falu időskorú lakosainak.
-pintFotó: Bajcsi Éva

últ és jelen találkozott november
utolsó hétvégéjén a perbetei kultúrház kis üléstermében, ahová a gondos
szőlősgazdák fáradságos munkájuk gyümölcsét – az újbort – hozták el.

M

A nyugdíjasok napja

Krutek Ottó, a társulás elnöke köszöntötte
a megjelent Kósa József polgármestert és
Erdélyi Zoltán református lelkészt, valamint a
helyi borászokat.
„A hagyomány a kultúra fontos része. Őrzése, ápolása mindannyiunk közös feladata.
Minden évszaknak megvan a maga tradicionális ünnepköre, közülük a szent éltű püs-

Csallóközaranyos
agyon jó hangulatban tartották meg az csallóközaranyosi kultúrházban a már hagyományos nyugdíjas napot. Az eseményen részt vettek a testvérváros
Ács időskorú emberei is. Az ünnepséget Varjú Éva polgármesternő nyitotta meg, aki üdvözölte a jelenlevőket,
majd ezután Prétor Mária, a helyi nyugdíjasklub elnöknője kívánt jó szórakozást az egybegyűlteknek.

n

nyugdíjasnap jubilánsok
köszöntésével fűszerezve
Szilas

A

Tóth Péter, a falu polgármestere ünnepi
köszöntőjében kiemelte, hogy a mai rohanó
világban mennyire fontos, hogy a társadalom
értékelje és kellően megbecsülje az időskorú
embereket. Beszédében kihangsúlyozta,
hogy az önkormányzat nagyra értékeli a
munkával töltött évek alatti példás helytállásukat, a szorgalmat és kitartást. A kedves és jól
megszervezett ünnepségen elsőként a lakszakállasi alapiskolások mutatták be produkcióikat, majd ezt követően a helyi
Szildráma gyermek színjátszócsoport műsorát tekinthették meg a jelenlevők. A kulturális program Keszeg Kitti és Dudás Gergely idősekről szóló szavalataival folytatódott.
A továbbiakban a falu jubilánsait köszöntötték: a 85 éves Tóth Jusztínát, a 80 éves
Kardos Károlyt, valamint a 75 éves Bajcsy

pök, Márton kultusza a legnépszerűbbek
egyike. Nem véletlen, hogy alakját már Szent
István is a zászlajára festette. Örülök, hogy
Perbete is azok közé a települések közé tartozik, amelynek lakói tisztelik őt. Az pedig
szinte kötelező érvényű egy szőlőtermelő vidéken, hogy lakossága ismerje el azoknak a
munkáját, akik lakóhelyük hírnevét ily módon
öregbítik. Úgy vélem, hogy az itt élőknek
fontos, hogy ne csak a mának éljenek, hanem ismerjék, egyben elismerjék azt, hogy
mennyire fontos a múlt, a hagyományápolás”
– mondta a község polgármestere.
Kép és szöveg: miriák

Andrást, Rákócza Józsefet, Karadi Imrét,
Győri Máriát, Bartalos Erzsébetet, Filkó Erzsébetet, majd következtek az idén 60 évet
betöltő egyének is. Ezek után egy kellemes,
nem mindennapi eseményre is sor került,
méghozzá a házassági jubilánsok köszöntésére. Lakó Lajos és Lenke 60 évvel, Gaál
Dezső és Margit 50 évvel ezelőtt kötöttek
házasságot. Az ünnepelteket egy hatalmas
tortával lepték meg, melyből mindenki kedvére falatozhatott. A kellemes hangulathoz
Pálfy Gábor zenefelelős is nagyban hozzájárult.
Kép és szöveg: -pint-

Helyreigazítás
Lapunk december 2-i számában a „Köszöntötték a házaspárokat” című cikkünkben a 25
éve kötöttek házasságot az ünnepelt neve helyesen Arnošt Nagy, a 35 éve kötöttek közül
a hölgyek nevei helyesen Horváth Mária és Szabó Ildikó. A 40 éve kötöttek házasságot közül kimaradtak Ján Krnáč - Júlia Lengyelová és Szabó János - Szabó Ilona. Gyarmati Vince
és Holecz Klára 50 éve, míg Holecz Imre és Lengyel Mária 60 éve kötöttek házasságot. Az
érintettektől elnézést kérünk.
A szerkesztőség.

A rendezvény célja: versenyzési lehetőséget biztosítani amatőr pingpongosok
számára. Céljuk játék- és
sportolási lehetőséghez juttatni a mozgás, a pingpongozás iránt érdeklődő és fogékony gyerekeket, ﬁatalokat, valamint felnőtteket. A
játszva sportolás a legjobb
kikapcsolódás testnek és léleknek. „A pingpong az a
„szerencsés” sportág, ahol
nem rúgják le a másikat,
ahol nem gázolnak el, ahol
egyszerűek a szabályok és
ahol a bírók nagyon ritkán
döntik el a mérkőzés kimenetelét. Egész évben űzhető
sport. Már kisgyerekként
játszható egészen idős korig, ellentétben sok más
sportággal” - mondta meg-

nyitójában a társulás elnöke,
Erdélyi Zoltán.
A remek hangulatú verseny győztese Bánsky Tibor
lett, második Zvoncsár Norbert, harmadik pedig Redecky Gyula lett. A dobogós
versenyzőkön kívül minden
induló tárgyi ajándékot is kapott a szervezőktől.
A martosi ping-pong ﬁeszta közös szórakozással
ért véget.
(miriák)
Sedliak Pál felvétele

Správca konkurznej podstatyjednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii,
záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČo: 00168858
ustanovený uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6K 417/99 zo dňa 25. 10. 2004 v súlade so schváleným plánom speňaženia zo dňa 28.2.2001 vyhlasuje
výberové konanie na predaj nasledovného majetku úpadcu:
I. k o l o v ý b e r o v é h o k o n a n i a
1. pozemky nachádzajúce sa v intraviláne:

múlt héten Szilason is összegyűltek
egy délutánra a kisközség időskorú
polgárai, hogy ismét megünnepeljék a
nyugdíjasnapot. Az eseményen közel
100-an tették tiszteletüket.
A kultúrműsor az óvodások táncos, verses programjával
kezdődött, majd Koczkás Levente, a Kóczán Mór Alapiskola
diákja verselt. Jó szokáshoz hűen idén is köszöntötték a kerek életjubileumukat ünneplőket. Így a 85 éves Ferenczi Júliát,
a 80 éves Lehoťán Máriát, Molnár Irént, Motajcsik Vilmát,
Verbó Paulinát, Vass Erzsébetet, a 75 éves Jakab Máriát, Jandás Teréziát és Kriška Ondrejt, a 70 éves Bogár Gizellát,
Csóka Etelt, Horváth Vilmát, a 65 éves Cseh Ibolyát, Horváth
Ellát, Lapos Erzsébetet, Szabó Máriát, Selmeczi Júliát, Olajos Ilonkát, Prétor Máriát és Hegedűs Ferencet, a 60 éves Szalai Erzsébetet, Sedlák Katalint és Bese Gabriellát. Az ízletes
vacsora után karaoké-éneklés következett, melynek színvonaláról Aranyosi Gábor zenefelelős gondoskodott.
-pintFotó: Községi Hivatal

martosi Sziget polgári
társulás a zsittnyan
István Kultúrházban ebben az évben is megrendezte az asztalitenisz-bajnokságot 20 versenyző
részvételével.

A

k.ú. búč, lV č. 418
parcela č. 509/1 – ostatná plocha o výmere 287 m2
– podiel 1/1 – znal. cena 590 eur
k.ú. Moča, lV č. 112
parcela č. 364/1 – ostatná plocha o výmere 128 m2
– podiel 1/1 – znal. cena 265 eur
k.ú. nová Stráž, lV č. 100
parcela č. 127/2 – ostatná plocha o výmere 25 m2
– podiel 1/1 – znal. cena 200 eur
parcela č. 422/132 – ostatná plocha o výmere 81 m2
– podiel 1/1 – znal. cena 650 eur
k.ú. pribeta, lV č. 350
parcela č. 1546/1 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 951 m2 – podiel 1/1 – znal. cena 4430 eur
k.ú. zlatná na ostrove, lV č. 109
parcela č. 240/1 – záhrada o výmere 225 m2 – podiel
1/1 – znal. cena 730 eur
2. pozemky nachádzajúce sa v extraviláne:
k.ú. Dedina Mládeže:
lV č. 2070 – parcela č. 1661 – orná pôda o výmere
1886 m2 – predáva sa podiel 2/6 o výmere 628,66 m2
za znal. cenu 220,03 eur
- lV č. 1904 – parcela č. 1288 – trvalý trávnatý porast o výmere 5640 m2 – predáva sa podiel 1/4 o výmere 1410 m2 za znal. cenu 141 eur
– parcela č. 1722 – orná pôda o výmere 2316 m2
– predáva sa podiel 1/4 o výmere 579 m2 za znal.
cenu 202,65 eur

k.ú. Komoča:
lV č. 391 – parcela č. 2028, 2422, 2695, 3847, 3973,
3974, 3975, 4252, 4474, 4898 - orná pôda v celkovej výmere 42542 m2 – predáva sa podiel 2/6 o výmere 14180,66 m2 za znal. cenu 7090,33 eur
– parcela č. 2695 – trvalý trávnatý porast o33 m2
– predáva sa podiel 2/6 o výmere 44,33 m2 za znaleckú cenu 7,09 eur
lV č. 1819 – parcela č. 1891, 2622, 2623, 2800, 3514,
3515, 3516, 4769, 4770, 4819 – orná pôda v celkovej
výmere 46973 m2 – predáva sa podiel 1/4 o výmere
11743,25 m2 za znal. cenu 5871,63 eur
– parcela č. 2623 – trvalý trávnatý porast o výmere
1045 m2 – predáva sa podiel 1/4 o výmere 261,25 m2
za znal. cenu 41,80 eur
II. k o l o v ý b e r o v é h o k o n a n i a
pozemky nachádzajúce sa v intraviláne:
k.ú. bodzianske lúky, lV č. 3
parcela č. 1406/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m2 – podiel 1/1 – 70% zo znal. ceny 207,90
eur
parcela č. 1406/2 – záhrada o výmere 452 m2
– podiel 1/1 – 70% zo znal. ceny 452,20 eur
parcela č. 1406/3 – záhrada o výmere 298 m2
– podiel 1/1 – 70% zo znal. ceny 298,20 eur
V prvom kole výberového konania sa majetok
úpadcu predáva za znaleckú cenu, v druhom kole
sa predáva za 70% ceny určenej znalcom. Správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť
predložené ponuky, v ktorých bude ponúknutá kúpna
cena nižšia ako znalecká cena, prípadne môže výberové konanie zrušiť. Znalecké posudky s podrobným

popisom, s uvedením ceny predávaných nehnuteľností sú k nahliadnutiu na adrese záhradnícka 16,
Komárno (kancelária na II. poschodí) v pracovné
dni v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. u p. ballayovej, č. tel.: 035/7701232. Obhliadku predávaných
pozemkov je možné vykonať po nahliadnutí do znaleckých posudkov osobne po vykonanej identifikácii
podľa geometrických plánov znalca v pracovné dni od
zverejnenia inzerátu do 15.1.2014 po predchádzajúcej telefonickej dohode s p. Ballayovou. Záujemca je
povinný zložiť najneskôr do 16. 1. 2014 na účet vyhlasovateľa č. 11367043/5200 vedený vo otp, a.s.,
pobočka Komárno finančnú zábezpeku vo výške
najmenej 25 % z ponúkanej kúpnej ceny. záujemca je povinný svoju písomnú záväznú ponuku doručiť osobne alebo poštou najneskôr do
16.1.2014 do 12.00 hod. na adresu úpadcu jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii,
záhradnícka 16, 945 01 Komárno v zalepenej
obálke s výrazným označením „KonKuRz jednota 6K 417/99 – neotVÁRAŤ“. Ponuka musí obsahovať meno záujemcu, označenie kupovanej
nehnuteľnosti, výpis z obchodného registra, prípadne
živnostenského listu nie starší ako 6 mesiacov, u fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu, výšku
ponúkanej kúpnej ceny, lehotu a spôsob jej úhrady,
doklad o úhrade 25 % zábezpeky z ponúkanej kúpnej
ceny.
Prípadné bližšie informácie k ponuke môže záujemca
získať u správcu konkurznej podstaty na č.tel.: 0905
603 657, prípadne nahliadnutím do znaleckých posudkov v kancelárii na vyššie uvedenej adrese po telefonickej dohode s p. Ballayovou.
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Vízszerelő - szerelés, szerviz. Kanalizáció tisztítása
magasnyomással. tel.:
0908 796 813, 0904 571 706.

„Szerettem volna veled leélni az életem,
Mért vetted el tőlem Istenem?
Csillagként ragyogsz az égen csak nekem.
Míg élek szívemben őrizlek, mert te vagy a mindenem!”

Első fotóm

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

Emléked örökké őrzi:
párod Erzsi és ﬁad Péter.

id. Brezovsky Károlyra
Naszvadon,
aki december 9-én távozott szerettei köréből.
Emlékét őrzik: felesége és gyermekei családjaikkal.

„Ako ticho žila, tak ticho odišla,
skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.“

Ďakujeme všetkým, ktorí
28. novembra odprevadili
na poslednej ceste 97 ročnú

tel.: 0918 727 431.

Juditu Ďurkovičovú rod.
Bánsku,

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi lexikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Vennék 5 tonnás traktor
„vlecskát”. Tel.: 0905 528 784.
• Dél-Komáromban eladó 68
m2-es téglaépítésű zöldövezeti lakás. Tel.: 0036/70 611
3469.

najstaršiu obyvateľku Zemianskej Olče.
Ďakujeme za kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik november 28-án elkísérték
utolsó útjára a 97 éves

Használt És ÖReg
aUtóK liKviDálása

6. decembra ubehol jeden rok od úmrtia

Csehovej Judity z Komárna.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku: dcéra Jutka s manželom, synovia Juraj s
manželkou, Alexander s manželkou, vnučky Katarína, Mário, Benjamin, Dávid a Tomáš a pravnučky
Bryan a Clarissa.
Fájó szívvel emlékezünk 2013. december 13-án, halálának 10. évfordulóján
Danis Imrére (Komárom).
Emlékét örökké őrző felesége Erzsike és
családja, unokái Tamás, Áronka és Dávidka.
Ďakujeme všetkým priateľom, známym,
ktorí si spolu s nami spomínajú na nášho drahého

Imricha Daniša.
Opustil nás náhle pred 10. rokmi 13. decembra 2003.
Manželka s rodinou.
„Csak az hal meg, akit elfelednek,
Akit szeretnek, az örökké él!”
Szomorú szívvel emlékezünk
december 18-án,
halálának 1. évfordulóján

Danis Józsefre Zsitvatőn.
Emlékét örökké őrzi
gyászoló felesége és családja.

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem,
Hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.”
Fájó szívvel emlékezünk december 14-én,
halálának 20. évfordulóján

Szabó Bélára Őrsújfalun.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző családja.

Ďurkovič Juditot,
aki Nemesócsa legidősebb lakosa volt.
Köszönet a virágadományokért.
A gyászoló család.
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.
• 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.
• Eladó keverőgép. Tel.:
0902 253 553.
• Favágást, tűzifa összevágását vállalom. Tel.: 0905
241 253.

• 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.
termőföldet bérelnék.
előre ﬁzetek! tel.: 0907
842 166.
• Felveszünk 15 munkatársat piackutatás (Anketa) készítésére. Tel.: 0917 874 583.
• Henteseket keresünk
észak-németországi húsüzembe - német bejelentés,
lakhely, kiutazás megoldott.
Tel.: 0036/1 299 0286,
0036/1 780 9456.
• Eladó családi ház a Nap
utcában. Tel.: 0918 255 364.

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.
• Predám 2-izbový tehlový
byt na Mederčskej ulici. Tel.:
0905 253 084.
• Idős emberek gondozását
vállalom, takarítást, bevásárlást és egyebet. Akkreditált
gondozási igazolásal rendelkezem. Tel.: 0905 697 672.
• Kőművesmunkát vállalunk.
Csempézés, padlógáz, szigetelés és egyéb javítások.
Tel.: 0905 528 358. ﬁ.murar@gmail.com.
Gyorskölcsönök,
cím:
Župná 14., Komárno (Allianz épülete), 1. emelet
210-es ajtó. Tel.: 0907 452
538.

ladislav noah Riszdorfer
Komárom
(3110/48)
• Pôžičky pre živnostníkov a
ﬁrmy pre opatrovateľky v Rakúsku a Nemecku. Tel.: 0948
997 166.
• Sofőröket keresünk nemzetközi fuvarozásra. Tel.:
0905 918 388.
• Eladó 50 mázsa kukorica.
Tel.: 0948 049 669.
• Eladó hűtő, fagyasztóval
110 €, 2,5 éves, hűtő 120 €,
subwoofer erősítővel 80 €,
fekete mounteinbike 50 €.
Tel.: 0917 567 773.
Vennék Zetor
traktort és TZ-14
K kistraktort
üzemképtelen állapotban is.
Tel.: 0905 624 310.
• Csicsó község albérletre
kínál 2014. január 1-től 3szobás alacsony költségű újépítésű lakást. Érdeklődni lehet: 035/7795 103.
• 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.
• Eladó vörösbor 1,20 €/l, eladók női-férﬁ kerékpárok.
Tel.: 0905 789 773.
• Utánfutó eladó, érvényes
STK-val. Tel.: 0902 253 553.
• Magas jövedelem lehetősége. Segítek! Tel.: 0903
783 477.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

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

Fotó: Böröczky József

ne várjon,
kölcsönözzön
most!

Balázs Ivánra Keszegfalván.

Sok szeretettel emlékezünk

5%

akcia trvá
do 30. 12. 2013

Fájó szívvel emlékeztünk
december 4-én, halálának 1. évfordulóján

„Négy éve hunytad örök álomra két szemed,
Nem könnyen adtad fel, meg kellett küzdened.
Most könnyes szemmel megállunk sírod mellett,
Mi szólítunk, de a sír néma, nem felel.
Szerető szívünkben örökké létezel.“
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silvia válek – internetto
Železničná 134/7, zemianska olča
tel.: 035/381 22 11

Adam Sabo
Izsa
(4000/51)

perniš Martin
Marcelháza
(4050/50)

ÚjSzülötteK:
Svitek Mirko (Komárom); Kuczman Jakub (Komárom);
Gudor Melinka (Komárom); Csémi Krisztina (Szentpéter);
Lakatos Erika (Agyagos); Sántha Marián (Csallóközaranyos); Okša Dominik (Gúta); Kraslan Dominik (Komárom);
Győri Orsolya (Csicsó)
elHunytAK:
Némethová Gabriela (81) Komárom; Lábska Mária (70)
Komárom; Vrzala István (76) Perbete; Kacz Lajos (71) Komárom; Ing. Fűri Angéla (59) Komárom; Betková Irena
(80) Komárom
HÁzASSÁgot KötötteK:
Kollár Silvester (Nyitra) és Bölcskeiová Ivana (Komárom)
• Szántőföldet vásárolnék
Lakszakállas, Gellér, Bogya,
valamint Keszegfalu, Megyercs környékén saját használatra - haszontermő fák
termesztése céljából, min.
0,5 ha - max 1,5 ha. Katona
Gábor és Vajlik Ottó 0917
749 692.
• Eladó új fekete ebédlőbútor
kihúzható rekamiéval, valamint lakatosműhelybe szerszámok, gépek. Árban megegyezünk. Tel.: 0903 634
990.
• Irodai munkát, irodák, lakások takarítását vállalom.
Tel.: 0918 038 807.
• Gyakorlott agykontrollosok
segítségét várom. Tel.: 0908
397 397.
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

Csempézést, parkettázást,
szobafestést
vállalunk,
kedvező áron. Tel.: 0908
532 450.
• Csallóközaranyoson családi házamat elcserélem 2szobás lakásra KN-ben. Tel.:
095 329 873.
• Bérelnék vagy vennék garázst a Gazda utcán. Tel.:
0915 779 550.
• Eladó esztergagép, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 305 258.
• Eladó vegyes kazán, ár
megegyezés szerint. Tel.:
0908 305 258.
Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak. tel.: 0903 429 427.
• Gyerekfelügyeletet, takarítást, házimunkát, kerti munkát vállalok. Tel. 0907 123
113.
• Eladó 2 db pehelypaplan
és 2 db párna. Tel.: 0910 535
911.
• Vadonatúj Avia akkuk és A20-21 gyors differenciák.
Tel.: 0911 831 465.

0948 997 166
Azonnali
hitelelbírálás!
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Záhradnícka 15.

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület), mobil: 0915 790 546, www.lingualeader.com

FoRDítás
minden európai nyelvre
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Kojenecký
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tovar,
postielky,
ohrádky,
Ul. Bisk. Királya 10, Komárno autosedačky,
Tel.: 0905 860 203,
kočíky.
e-mail: babyshopkn@gmail.com,

• Eladó babakocsi tartozékokkal. Tel.: 0904 025 986.
• Eladó nagyméretű 2-szobás lakás a Cseh utcában.
Tel.: 0905 230 373.
Nem szeretne karácsonyra
TV nélkül maradni? Hívjon!
Digi, Magio, UPC, Digitális
antenna szerelés és javítás. Tel.: 0908 132 362.

Kereskedelmi asszisztenst
keresünk komárnói üzletünkbe, perfekt szlovák-magyar nyelvtudással, gépíró
és számítógépes ismeretekkel, jogosítvánnyal, önállóan dolgozni tudó, precíz, megbízható, kommunikatív férﬁ személyében 2545 éves korig. Érettségi feltétel, műszaki végzettség
előny. Jelentkezés e-mailben kizárólag fényképes
magyar nyelvű önéletrajzzal: eurobrany.komarno@
gmail.com.

• Otelló vörösbor eladó, 1
€/L. Tel.: 0907 167 096.
• www.reﬂex-reality.sk Ingatlaniroda Komáromban. Tel.:
0905 230 373.
• Predám kompl. obýv. a
spálňu svet, vysoký lesk, 150
€. Tel.: 0904 185 728.
• Veľký výber kalendárov na
rok 2014! Kolárovo: Alfa Market. Tel.: 035/7771 860.
• Eladó karosa 735 ABS új
gumik és akkumulátor. Tel.:
0905 248 430.

• 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.
• 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.

elérhető
és kedvező árak!
takarítás,
teppezés,
építkezési
munkálatok
és festés.
tel.: 0908 774 635,
0940 847 779
legolcsóbb
a járásban!

Sex shop Unicorn - Ponúka erotický tovar rôzneho druhu, erotickú bielizeň, DVD filmy a iný tovar erot. charakteru.
Otvorené 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.

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

14

DELTA

AKTUÁLNE - INZERCIA

Prenájom osvetlenej plochy
s rozmermi 200x100 cm

Oslávili Deň školy
Svätý Peter

pri hlavnej ceste do Komárna,
na Vážskom moste.
Kontakt: Milan Horváth, 0905 327 274
e-mail: horvathvlado@yahoo.com

AutoŠKolA elán
ladislav lakatos, nádvorie európy
Švajčiarsky dom 12

Vodičský
preukaz už
za 6 týždňov

Výcvik vodičov na skupinu "B"
www.autoskolaelan.sk

0905 489 059

iaci a zamestnanci základnej školy s materskou školou, Svätý peter
21. novembra oslávili Deň
školy slávnostným programom „A tak ide čas” v
miestnom
kultúrnom
dome.

Ž

Najprv sa konali otvorené
hodiny a sútažné hry v telocvični. Potom za prítomnosti hostí, miestneho vedenia, priateľov a spolupracovníkov školy v kultúrnom
dome odznel kultúrno-umelecký program.
Na úvod riaditeľka školy
Ingrid Zachorecová gratulovala zamestnancom a žiakom ku Dňu školy. „Sústavne pracujeme na zlepšení pracovných podmienok, podľa nového školského
vzdelávacieho
programu platného od šk. r.
2008/2009 sa škola proﬁluje
na výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 5. ročníka,
informatickej výchovy od
1.ročníka a informatiky od
5.ročníka. Venujeme sa aktívne športu. V roku 2005 získala škola významné ocenenie MŠ SR v oblasti
športu ako Škola roka, ktoré
získala aj v roku 2008. Na
škole máme pomocou projektu vybudované Jazykové
laboratórium. Prostredníctvom projektu Infovek škola
získala počítače, a bolo zakúpených ešte niekoľko. Počítačová učebňa má mo-

mentálne 28 PC. Na ročníkoch 1. – 4. sme rozšírili o
ďalšiu učebňu IKT, keďže
sme získlali pre školu prostredníctvom projektu Otvorená škola 2008 ﬁnancie.
Základná škola s materskou
školou už niekoľko rokov
udržuje veľmi pekné priateľské vzťahy s družobnou
školou za hranicami, konkrétne v Maďarsku, v Dunaegyháze” − povedala riaditeľka školy.
Prítomných pozdravil a
privítal starosta obce Svätý
Peter, Jozef Jobbágy, Patrik
Senkár, odborný asistent
Univerzity J. Selyeho, zástupca Dotyk ľudskosti o. z.
a riaditeľka zo štátnej skoly
Dunaegyháza Takács Zsuzsanna.
Potom nasledoval prvácky
sľub, v ktorom žiaci sľubovali, že si pravidelne zjedia
svoju desiatu, že spolužia-

kovi nebudú ubližovať a v
škole budú pozor dávať. Deťom sa v očkách zjavila neskrývaná radosť, keď v ruke
stískali svoje prvé pero, imatrikulačný list a sladkosť. A
nám už len ostávalo popriať:
„Prváci, držte sa a s radosťou navštevujte našu školu!“
Deti dostali certiﬁkát, odznak správneho prváka a
drobné darčeky. V prestávkach vystúpili s programom
starší spolužiaci a prváci ich
odmenili potleskom. Na záver ešte zložili sľub prváka a
svojím hlasným „TO SĽUBUJEM!“ sa imatrikulácia
skončila.
V kultúrno-umeleckom
programe sa predstavili žiaci
všetkých ročníkov a medzi
nimi aj žiaci školy Dunaegyháza z Maďarska. Podujatie
bolo zavŕšené spoločenským večerom.
Text a foto: miriák

Predpoveď počasia 9. 12. 2013 - 15. 12. 2013

vörös attila
geodet - földmérő

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

V pondelok 9. 12. predpokladám v našom regióne nepríjemne, veľkú oblačnosť
až zamračené so snežením alebo dážď so
snehom. Množstvo vlahy, snehu do 5 cm.
Nočná teplota od - 2 do 0 °C, denná teplota
od + 2 do + 4 °C. Čerstvý, nárazový SZ vietor do 8 - 10 m/s. (od 29 – 36 km/h.)
V utorok 10. 12. predpokladám v našom
regióne chladno, polooblačno a bez zrážok.
Nočná teplota od - 3 do - 1 °C, denná teplota len okolo 0 °C. Slabý SZ, SV vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V stredu 11. 12. predpokladám v našom
regióne chladno ale pekne, polojasno a bez
zrážok. Nočná teplota od - 6 do - 4 °C, cez
deň od - 1 do + 1 °C. Slabý SZ vietor do 2
- 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
Vo štvrtok 12. 12. predpokladám v našom regióne podobne ako v stredu, polojasno a bez zrážok, zrána možnosť hmiel.
Nočná teplota od - 4 do - 2 °C, cez deň od
+ 1 do + 3 °C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
V piatok 13. 12. predpokladám v našom

regióne príjemne ale chladno, polooblačno
a bez zrážok, zrána možnosť hmiel. Nočná
teplota ešte od - 4 do - 2 °C, denná teplota
od 0 do + 2 °C. Slabý premenlivý vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V sobotu 14. 12. predpokladám v našom regióne podobne ako v piatok, polooblačno a bez zrážok, zrána možnosť hmiel.
Nočná teplota od - 4 do - 2 °C, denná teplota okolo 0 °C. Slabý premenlivý vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)
V nedeľu 15. 12. predpokladám v našom
regióne malú zmenu, oblačno, miestami so
slabými snehovými prehánkami prípadne aj
dažďovými. Nemerateľné množstvo vlahy.
Nočná teplota od - 3 do - 1 °C, cez deň od
+ 2 do + 4 °C. Čerstvý SZ vietor do 8 - 10
m/s. (od 29 – 36 km/h.)
V nasledujúcom týždni podľa predpovedných modelov očakávam premenlivo a
nie chladno.
S pozdravom „Bude ešte aj krajšie počasie.“
Dr. Meteo

Fit CVč Day s RAKytníčKOM
k chceme úspešne
predchádzať hrozbe
civilizačných ochorení,
zvýšenú pozornosť musíme venovať všetci spoločne prevencii už pri našich najmenších – deťoch.
podľa odborníkov, každé
dieťa by malo mať denne
60 minút pohybu a ďalšia
hodina – pohybové hry a
voľná činnosť. Samozrejme, mal by to byť pohyb, ktorý rovnomerne zaťažuje srdce, pľúca a kĺby.

A

Najviac pohybových aktivít by mali deti vykonávať počas víkendových dní, a to minimálne 5 až 6 hodín – boli
úvodné slová, ktorými riaditeľka CVČ Mgr. V. Györeová
otvorila v sále kultúrneho
strediska Miklósa Konkolyho
Thege v Hurbanove l. Fit
CVČ Day s RAKYTNÍČKOM,
ktorý je súčasťou projektu.
Šťastné dieťa – šťastná rodina. Všetky prítomné deti a
rodičov privítali na podujatí aj
JUDr. Margita Zemková, primátorka mesta Hurbanovo, a
Ing. Karol Lovász, zástupca
primátorky mesta. Podujatie
Fit CVČ Day s RAKYTNÍČKOM bolo určené nie iba deťom a rodičom, ale jednoducho sa ho mohol zúčastniť
každý, kto sa rozhodol tráviť
druhú novembrovú nedeľu
pohybom a dozvedieť sa
všetko o správnom životnom
štýle. Organizátorom podujatia bolo centrum voľného času
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v Hurbanove spoločne s hlavným sponzorom, spoločnosťou TEREZIA COMPANY,
ktorá podporovala počas celého podujatia vitalitu všetkých
účastníkov, svojimi výživovými
doplnkami zo zdraviu prospešných húb a rastlín.
Po otvorení nasledovalo
roztancovanie, jednoducho
povedané rozcvička, kedy
vstúpili na scénu Jana so
svojim HIP–Hopérskym tímom a všetkých prítomných
rozhýbali, rozcvičili, pričom
sa mohli naučiť hip-hopové
kreácie spoločne so záujmovými krúžkami CVČ HIP–
HOP a BREAK DANCE. Aby
boli vitálni počas celého popoludnia, deti mali k dispozícii kútik vitality s RAKYTNÍČKOM, do ktorého sa chodili posilňovať multivitamínovými želatínkami a pastilkami. Oddychovú pauzu
vyplnila Viki Lovászová s
prezentáciou.
Med a jeho účinky vo svojom včelárskom kútiku. Deti
mali možnosť osvojiť si nové
poznatky o mede a peli a samozrejme mohli si pomaškrtiť na chutnom agátovom,
repkovom, lipovom a slnečnicovom mede. Po zdravej
lyžičke medu sa deti so svojimi rodičmi dali opäť do pohybu a to cvičením na ﬁt loptách s dvojnásobným majstrom sveta a Európy, držiteľom svetového pohára v silovom trojboji Ing. Jánom
Habardíkom. Správne drža-

nie tela, zdravá chrbtica, dôležitosť cvičenia boli rady,
ktoré nie iba deti, ale i rodičia
s vážnosťou prijímali od prítomnej športovej osobnosti.
Po zábavnom cvičení sa išli
deti posilniť RAKYTNÍČKOM
do stánku TEREZIA COMPANY. Nakoľko byť dobrou
mažoretkou nie je iba o šikovnosti, je treba mať aj
dobrú kondíciu a byť športovo zdatný, čo nám potvrdila mažoretka Veronika
Gulaiová, ktorá prišla medzi
deti, aby im ukázala svoj talent. Jej produkciu sledovali
všetci v sále s otvorenými
ústami a Veroniku odmenili
veľkým potleskom. Ďalším
účinkujúcim na podujatí bol
karatista Adrián Pánis, ktorý
veľmi zaujímavo porozprával
deťom o jeho obľúbenom
športe karate a samozrejme
predviedol aj svoje ukážky,
ktoré zvládol na jednotku s
hviezdičkou. Nový krúžok
centra voľného času v Hurbanove ﬂorbal prišiel predstaviť na podujatie Szabolcs
Lovász. Deti si mohli priamo
v sále vyskúšať túto hru podobnú hokeju - ﬂorbal, ktorý
od septembra tohto školského roka zahájil svoju činnosť pod vedením Gábora
Tárnoka. Vyvrcholením podujatia plného pohybu, tanca
a zábavy bolo stretnutie s
vedúcou hádzanárskeho
krúžku CVČ Klaudiou Gogolovou – bývalou reprezentantkou SR, siedmou na
Majstrovstvách sveta v hádzanej do 18 rokov, siedmou
na Majstrovstvách Európy v
hádzanej do 17 rokov, viacnásobnou víťazkou Majstrovstiev SR a MR a bývalou
hráčkou najvyššej maďarskej súťaže. Deti mali možnosť zoznámiť sa s pravidlami hádzanej, hádzanárskou loptou, s ktorou si aj zastrieľali na hádzanársku
bránu spoločne s Klaudiou.
No a na záver to pravé orechové, hip-hop a break
dance opäť s Janou a všetkými, čo sa nachádzali v tom
čase v sále KS MKT v Hurbanove. Po spoločne trávenom nedeľňajšom popoludní
rodičov a detí a zdravom pohybe nasledovala úplne na
záver opäť zdravá maškrta RAKYTNÍČEK, výborný medík a rozlúčka s podujatím
Fit CVČ Day s RAKYTNÍČKOM. Počas podujatia dodržiavali všetky deti pitný režim, ktorý pozostával z čistej
pitnej vody.
Text a foto:
CVČ Hurbanovo

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.

Na Vianoce bude mať
na RTVS premiéru nový
pôvodný večerníček
predvianočnom období sa zas na obrazovky
projekt Slovensko 2013 Advent.
Vdostane
Rozhlas a televízia Slovenska
(RTVS) uvedie 23. decembra na
Jednotke prvý diel nového večerníčkového seriálu Mimi a
Líza.
Autorkou trinásťdielneho seriálu je režisérka a animátorka
Katarína Kerekesová, ktorá na
diele scenáristicky spolupracovala s Katarínou Molákovou. Seriál prináša dobrodružné príbehy poslušnej Mimi a bláznivej Lízy, ktoré spolu odhaľujú tajuplné svety svojich susedov. Nájde sa v ňom nielen mnoho
vtipných a dobrodružných momentov, ale aj posolstvo o nutnosti tolerancie - malá Mimi je totiž nevidomá.
Ako na stredajšej tlačovej konferencii uviedol generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, na Jednotke budú mať diváci a diváčky cez Vianoce možnosť v slovenskej premiére vidieť aj
americký hraný dokumentárny seriál Biblia (2013). Okrem toho
RTVS uvedie aj ﬁlmy ako Sváko Ragan (1961), Sněženky a
machři (1982), Utekajme, už ide! (1986), či Legenda o lietajúcom Cypriánovi (2010).
V predvianočnom období sa zas dostane na obrazovky projekt Slovensko 2013 Advent, ktorý od 2. do 20. decembra ponúkne na Dvojke o 20:00 v priamom prenose pätnásť koncertov interpretov ako napríklad IMT Smile, Zuzana Smatanová,
Lavagance, Korben Dallas, Lucia Šoralová, Cigánski Diabli, Peter Lipa, AMO, či Para. Každý koncert sa uskutoční v inom
meste, pričom výťažok z neho poputuje na konto jednej miestnej charitatívnej organizácie. Moderátormi vystúpení budú Katarína Brychtová, Jarka Hargašová, Soňa Müllerová, Igor Haraj a Dado Nagy.
Prehľad koncertov v rámci projektu Slovensko 2013 Advent:
9. decembra - Skalica (Jezuitský kostol) - Lavagance
10. decembra - Bytča (Sobášny palác) - Korben Dallas
11. decembra - Hlohovec (Empírové divadlo) - Lucia Šoralová
12. decembra - Komárno (Dôstojnícky pavilón) - Otto Klein
13. decembra - Levice (Synagóga) - Cigánski Diabli
16. decembra - Spišská Nová Ves (Reduta) - Peter Lipa
17. decembra - Levoča (Mestské divadlo) - Sima Martausová
18. decembra - Žilina (Mestské divadlo) - AMO
19. decembra - Trenčianske Teplice (Kursalón) - Janko Lehotský
20. decembra - Nitra (Župný dom) – Para
webnoviny.sk
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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. November 22-től 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.
Mokka Café: Ľudia a veci, Vallach
Ladislav fotókiállítása.
December 17-én 18.00 órától Ahogy
esik, úgy puffan. Improvizációs játék.
Játékmester: Majorfalvi Bálint. Játszanak: Derzsi György, Nagy László,
Olasz István és vendégünk: Kátai István (a Komáromi Jókai Színház vendégművésze). Belépő: 5 euró.
Dél-KoMÁRoM:
Adventi hétvégék:
Református templom: december
15., 15.30 Pitti Katalin.

Horoszkóp
Kos - iii. 21. - iv. 19
Az elkövetkező hetekben több céges
és családi bulin, fogadáson is számítanak megjelenésedre, ám nem boszszankodsz, hisz jelenleg élvezed, hogy
fontos tagja lettél a közösségnek.
BiKA - iv. 20. - v. 20.
Az év vége közeledik, ilyenkor mindig
több a fejfájás az ember háza táján.
Sajnos most téged is megérint a vita
szele, viselkedj higgadtan.
iKReK - v. 21. - vi. 21.
Egy hosszabb üzleti utazás vagy külföldi kiküldetés vár rád, ami most nagyon jól jön, hisz végre le tudsz zárni
magadban pár régi dolgot.
RáK - vi. 22. - vii. 22
Szerelem, túláradó érzelmek, romantika. Ezek lesznek a kulcsszavai
ennek a hétnek. Ez jó hatással van
az ünnepekre való készülésre.
oRoszlán - vii. 23. - viii. 22
Elkezdődött a karácsonyi őrület nálad, és azon töröd a fejed, hogy mivel tudsz majd előállni, amivel megleped az egész családot.
szűz - viii. 23. - iX. 22
Most kifejezetten jól érzed magad a
rengeteg elfoglaltságod közepette,
ezért nehezen tudod felmérni, mikor
kéne abbahagyni a munkát.

MéRleG - iX. 23. - X. 22
Bár a tél már beleköszöntött, a te
életed mégis túlfűtött lesz. Most ne
gondolkodj, csak bátran szánj magadra időt, kényeztesd magad. Romantikus hangulatodban leszel.
sKoRPió - X. 23. - Xi. 21.
Ne szégyelld, ha segítséget kell kérned másoktól. Ez nem a gyengeség
jele, inkább azt mutatja, hogy nagyon
is tisztában vagy a saját határaiddal.
nyilAs - Xi. 22. - Xii. 21.
Ha kiszemeltél valakit, ideje elvetni a
szerelem magjait. Ha türelmesen,
gondosan ápolod, meghozza a várva
várt gyümölcsöt.
BAK - Xii. 22. - i. 19.
Sok-sok pozitív energia - ez az, ami
a napokban majd körbevesz. Jelentős az aktivitásod: ezen értendők a
bulik, a vásárlás, a baráti találkozók,
mivel egész héten pezsegni fogsz.
vízöntő - i. 20. - ii. 18.
A munkában elkezdődik az őrület,
de ne aggódj, mert pluszbevételre
számíthatsz.
HAlAK - ii. 19. - iii. 20.
Valaki, aki már régebb óta szeretne
veled találkozni, valamilyen extrém
módszerekhez vetemedik, hogy felhívja magát a ﬁgyelmet.

December 19. Csütörtök 18 óra A
lélek és fény varázslata Rákász
Gergellyel. Különleges, érzéki és
érzelmes hangversenyprogrammal
indul turnéra decemberben a klaszszikus zene orgonista-sztárja, Rákász Gergely. Az Illuminations című
élmény-show speciális koncepcióval, a karácsony jegyében kínál varázslatot a ﬁatal és felnőtt koncertlátogatóknak.
jókai tér: december 22-én, 16.00
Városi karácsony - tea, forralt bor,
sütemény. Vasárnaponként: 15.0018.00 óra mézeskalács-készítés,
17.00 óra Adventi áhítat a Jókai téren.
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 szere-

tettel várunk mindenkit, aki újra szeretné átélni a győzelem pillanatát,
és Krisztián szájából hallani, mit is
érzett, mire is gondolt azokban a
percekben. Belépés ingyenes,
vagy egy már megunt játék! A játékokat a találkozó után társulásunk
szétosztja a gútai óvodák között!

9. KARÁCSonyI VÁSÁR
December 13.-15. Iskola utcai sétány: 9.00-21.00 Karácsonyi vásár.
December 11.
VMK: 15.30 Mgr. Golasz Tímea –
képzőművészeti kíállítás megnyitója.
December 13.
Városi hivatal előtt: 16.30 Karácsonyi vásár megnyitója, fellép Csizmár
József és zenekara.
17.00 A városi Mikulás és kíséretének érkezése.
Római katolikus templom: 18.00 A
gútai Művészeti Alapiskola karácsonyi koncertje.
December 15. VMK: 17.00 Alma Art
művészeti együttes karácsonyi műsora.
December 31. VMK Gúta 24.00 A
polgármester újévi köszöntője, 0.10
Szilveszteri tűzijáték, mulatság.
KeSzegFAlVA:
Kultúrház:
December 14-én 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.
December 25.
Iskolabál a szlovák és magyar munkaközösség együttes szervezésében.
A kezdés ideje 20:00 óra. Belépődíj 5
euró. További információért érdeklődni
lehet az alábbi telefonszámokon:
Szabó Ildikó – 0907 786 766, illetve
Jobbágy Mónika – 0905 367 833.
December 31.
Szilveszteri bál a Csemadok keszegfalvai alapszervezetének rendezésében 19:00 órai kezdettel. A
zenét a komáromi PARTNER zenekar biztosítja. Jegyek a helyi COOP
Jednota üzletben kaphatók.
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TVműsor

december 9 - december 15

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, december 9

Kedd, december 10

M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Napirend előtt 12.55 Roma Magazin 13.25 Domovina 13.55
Magyarlakta – vidékek krónikája 14.55 Család csak egy van 15.45 A
múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Hacktion 21.20
Kékfény 22.20 Az Este 22.50 Híradó 23.05 Aranymetszés
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.35 Állatkert a hátizsákban 16.50 Lolka és
Bolka 17.05 Caillou 17.10 Csűrcsavarosdi 17.35 Richard Scarry Teszvesz városa 18.00 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a
világ 21.15 Bosszú 22.00 A következő! 22.55 Ridikül 23.40 Életművész
DUNA
7.00 P´amende 7.30 Híradó 7.35 Camino 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Közbeszéd 9.40 Isten kezében 10.10 Élő egyház 10.40 Rome Reports 11.05 Klubszoba 12.00
Híradó 12.15 Vers 12.27 Napirend előtt 12.55 Közvetítés a Parlament
üléséről 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.25 Doc Martin 20.15 Vivát Benyovszky! 21.15
Hírek 21.25 Ondine. Ír-am. film 23.10 Kultikon 23.35 Sportaréna

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 13.25 Kerékpártúra
14.00 Hacktion – Újratöltve 14.55 Család csak egy van 15.40 A múlt
fogságában 16.30 Híradó 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó,
sporthírek 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Párizsi
helyszínelők 21.15 King II., 22.00 ESTE 22.35 Híradó 22.50 Gyilkosság
23.35 Egy zenész Liszt nyomában
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.40 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou
17.15 Csűrcsavarosdi, 31. 17.40 Richard Scarry Teszvesz városa 18.05
Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30 perces kajái, . 21.15 Bosszú
22.00 A következő! 22.55 Ridikül. Női talkshow 23.40 Pasta.
DUNA
7.00 Domovina 7.30 Híradó 7.35 Camino 8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Zebra 9.00 Közvetítés a Parlament üléséről 16.30
Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 20.20
Én, Strasznov Ignác, a szélhámos, 2/2. (ff .) 21.15 Hírek 21.25 Dunasport 21.30 Krízispont. Am. film 23.15 Kultikon 23.35 Könyvajánló
23.40 Koncertek az A38 Hajón. Zechs Marquise

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
14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj
Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet
20.25 Jóban-rosszban 21.30 NCIS 22.30 NCIS: Los Angeles 23.35
Fogyj Rékával és Norbival! 23.40 Én is menyasszony vagyok

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 14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55
Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30
Kisvácsó vígjáték 23.30 Fogyj Rékával és Norbival 23.35 Zsaruvér

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.45 Asztro-Show
12.50 Havazin 13.30 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője. 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL
híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.45 Dr. Csont 22.50 CSI: A helyszínelők 23.55 Mr. és Mrs. Bloom
9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! A pszichológus válaszol 13.00 A gyanú árnyékában, 27.
13.55 Barátok közt 14.30 Az örökség 15.30 A sors hullámain16.30 A
vihar. 17.30 Heti Hetes 18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30
A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 31. 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 Ramsay17.50
Hír24 18.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35
Columbo: Diplomáciai mentség. 21.10 Murdoch nyomozó rejtélyei
22.10 Horrorra akadva 2.
VIASAT
7.45 A médium 8.40 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.35 Sátánka
– Pokoli poronty 11.20 Férjek gyöngye 11.50 ÁlomÉpítők 12.50 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 14.45 CSI: A helyszínelők
15.35 Nyomtalanul 16.30 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok I18.25
Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 19.50 Jóbarátok
20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Zodiákus. Am. thriller
7:00 FIM magazin 8:00 Olasz foci Livorno - AC Miláno 10:00 Francia
labdarúgás 12:00 Olasz foci SSC Napoli –Udinese 14:00 Brazil labdarúgás 16:00 Olasz foci AS Róma – Fiorentina 18:00 Mix zóna 18:25
Brazil fociösszefoglaló 19:00 Francia fociösszefoglaló 20:05Mix zóna
20:30 Spanyol foci Copa del Rey
STV :1
7.00 Medicopter 117 7.45 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 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 15.10 Asija választása
16.00 Híradó 16.25 Úticél. Kis nomádok télen 17.15 Csalók akcióban
17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 A mumus.
Ol. film 22.15 Ami örökre megmarad 23.55 Medicopter 117
STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.50 A gyerekek kifecsegik 9.20 Anorexia mentalis Tévéfilm 10.45 Milan Rúfus-porté 11.30 Szemtől szemben 12.00
Élő körkép 12.40 Folklórműsor 13.45 Jánošik Napok 2013 14.00 BLmagazin 14.25 Lefújva 14.50 Sportvisszhang 15.30 Autószalon
15.55 Szerb nemzetiségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Ahogy önök látják 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 – Advent 21.05 Tudomány 21.35
Hírek 22.00 Sporthíradó 22.05 Az idegen. Ném. filmdráma
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 A fiúk nem sírnak 9.35 Cobra 11 11.35 Nyomtalanul 12.30 A farm 13.45 A farm 15.30 Két pasi – meg egy kicsi
16.00 NCIS X. 17.00 Híradó 17.25 Sóhivatal 17.50 A fiúk nem sírnak
Szlovák sorozat 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás 20.30
Forr a bor 21.40 A farm. 23.00 NCIS
JOJ
7.10 Shopping királynők 7.35 Bírósági akták 8.35 Bírósági akták 9.30
Extrém esetek 10.35 Panelházi törénetek 12.00 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 20.20 Panelházi történetek 21.40 Örökség 22.50 A szállító. 23.50 Dr. Csont

Szerda, december 11
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai, 51. 10.15 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Hrvatska kronika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40
100 kép a XX. századról 13.50 Gasztroangyal 14.55 Család csak egy van
15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó 16.45 Az élet sava-borsa 17.30
Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó, sporthírek 20.20
Retró kabaré 21.10 Bábel – Hesnával a világ 22.05 Az ESTE 22.40 Híradó
22.55 Summa 23.25 Angi jelenti 23.55 Történetek a nagyvilágból
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.35 Állatkerti hátizsákban 17.05 Caillou I–
17.10 Csűrcsavarosdi 17.40 Richard Scarry Teszvesz városa18.00 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Kapa, kasza, fakanál 21.15 Bosszú 22.00 A következő! 22.55 Ridikül. Talkshow 23.40 Noé barátai – Minden, ami állat
DUNA
7.35 Camino 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.35 Határtalanul magyar
9.05 Közbeszéd 9.30 Sport 10.00 Kultúra a nagyvilágból. 10.15 Doc
Martin 11.00 Én, Strasznov Ignác, a szélhámos 12.00 Híradó 12.25
Három királyok 13.15 MR Szimfonikusok 13.50 Dániel14.30 Kívánságkosár 16.30 Térkép 17.05 Everwood 18.00 Híradó 18.35 Közbeszéd
19.00 Kisváros 19.30 Doc Martin 20.25 Glóbusz 21.25 Hírek 21.35 Mezítlábas szerelem 23.30 Kultikon 23.45 Könyvajánló 23.55 Beavatás

6.55 MOKKA 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping Királynők 15.50 Családi titkok
16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények
19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 Frizbi Hajdú Péterrel
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00 22.40 Tökéletes katona: A visszatérés Am. akciófilm
Top Shop 11.45 Asztro-show 12.50 Brandmánia 13.30 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A 7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Reflektor 10.00
gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Top Shop 11.45 Asztro-Show 12.50 A Muzsika TV bemutatja 13.30 ÉjjelBudapest 21.10 Barátok közt 21.45 A mentalista 22.50 Döglött akták nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Szulejmán 23.05 Házon kívül
vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt 14.30 Az örök- 23.40 Reflektor 23.55 Vundersőn ás Zuperszexi
ség 15.30 A sors hullámain 16.30 A vihar17.30 Gazdálkodj okosan!
18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, baj21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Hír- ban vagyok! 13.00 A gyanú árnyékában 13.55 Barátok közt, 14.30 Az
adó 23.30 Heti Hetes
örökség 15.30 A sors hullámain 16.30 Vihar 17.30 Az első millióm története, 10. 18.30 Nyomtalanul 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú
STORY TV
14.30 Columbo: Diplomáciai mentesség16.00 Jim szerint a világ 16.55 árnyékában 21.30 Segytség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt
STORY TV
Gordon Ramsay 17.50 Hír24 18.00 NCIS I 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori
Peller Mariannal 19.35 Columbo Am. krimi 21.10 Négyen résen. Am. 14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay17.50
vígjáték 22.55 Rózsák harca I. Ol. filmdráma, 12. 23.55 EZO TV
Hír24 18.00 NCIS III., 19. 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal
19.35 Columbo 21.10 Danny Blue 21.40 Miss Fisher rejtélyes esetei
VIASAT
VIASAT
8.00 A médium 8.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.50 Gyilkos
számok 10.50 Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 ÁlomÉpítők, 5. 8.00 A médium 8.55 Esküdt ellenségek 9.50 Gyilkos számok 10.50
12.50 Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 14.45 CSI: A helyszí- Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 ÁlomÉpítők 12.50 Szívek szálnelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 lodája 13.50 CSI: A helyszínelők 14.45 CSI: A helyszínelők 15.35 NyomFérjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 talanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye
Egy igaz ügy Am. thriller 23.25 Zodiákus. Am. thriller
19.20 Jóbarátok 20.20 Két pasi – meg egy kicsi 21.20 Mátrix
7:00 Brazil fociösszefoglaló 7:30 Olasz foci Sampdoria – Verona 9:30
Mix zóna 10:00 Olasz foci Inter – Parma 12:00 Mix zóna 12:25 Francia
fociösszefoglaló 13:25 Olasz foci Bologna – Juventus 15:25 Brazil fociösszefoglaló 16:00 Francia labdarúgás 18:00 Mix zóna 18:25 Handball show 18:55 Svéd jégkorong Växjö Lakers - HV71 élő közv 21:25
Mix zóna 21:50 Spanyol foci Copa del Rey
STV :1
7.00 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 13.55 Építs házat, ültess fát 14.30 Riporterek 15.10 Asija választása 16.00 Híradó 16.25 Úti cél: Izland 17.15 Csalók akcióban 17.50
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Senki sem tökéletes 21.30 A szakítás félideje 23.15 Szlovákia elhíresült bűnügyei
STV :2
8.30 Gyerekeknek 9.00 Fókusz 9.45 Sportvisszhang 10.10 Szerb nemzetiségi magazin 10.40 Ahogy önök látják 11.05 Szlovákia 2013 – Advent 12.10 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.15 Don Carlos 14.35
Tudomány és technika 15.05 Família 15.35 Egyházi magazin 16.00
Ukrán magazin 16.25 A tudomány Európában 16.45 Fókusz 17.30 Hírek
a régiókból 17.50 Hírek magyarul 17.55 A világ lovasai 18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti mese 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.50 Hírek 20.00
Szlovákia 2013 – Advent 21.05 Rendelő 21.35 Hírek 22.05 Fehér gárda
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 17.00 Híradó 17.25
Refl ex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Időjárás 20.30 Forr a bor 21.40 A farm 23.05 NCIS X.6.15 Híradó
JOJ
7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 8.25 Bírósági akták 9.30
Extrém esetek 10.35 Panelházi történetek 12.00 Híradó 12.30 Dr.
Csont 14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00
Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó, sport 20.15 Időjárás-jelentés
20.20 Panelházi történetek. Tévésorozat 21.40 Tron: Örökség Am. scifi thriller

7:00 Spanyol foci 9:00 Motormagazin 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz foci
Sampdoria – Catania 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil fociösszefoglaló 13:00
Brazil labdarúgás 15:00 Svéd jégkorong Växjö Lakers - HV71 17:00
Francia fociösszefoglaló 18:00 Mix zóna 18:25 Olasz foci Inter – Parma
20:25 Mix zóna 20:50 Olasz focimagazin 21:20 Brazil focimagazin
STV :1
7.00 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 13.55 Építs házat, ültess fát! 14.30 Igaz történetek 15.10 Asija
választása 16.00 Híradó 16.25 Úticél: Marokkó 17.15 Csalók akcióban
17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzés 22.50 Bajnokok Ligája - összefoglaló
STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.55 Fókusz 9.40 Rendelő 10.10 Ukrán magazin
10.35 A világ lovasai 11.05 Szlovákia 2013 – Advent 12.10 Élő körkép
12.40 Kulturális körkép 12.45 Folklórműsor 13.30 Don Carlos 14.45
Fehér gárda 15.35 Magyar magazin 16.00 Hipertónia 16.45 Fókusz
17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00 Lakáskultúra
18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.10 Mivel utazzunk 19.20 Találd ki, ki hívott meg 19.50 Hírek 20.00 Szlovákia 2013 – Advent 21.05
Kolostor. Dok. film 21.35 Hírek k 22.05 Minden jó földi Cseh film
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor .35 A fi úk 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 fi úk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát
22.30 NCIS X. 23.35 Cobra 11.
JOJ
7.30 Bírósági akták 8.25 Bírósági akták 9.30 Extrém esetek 10.35
Panelházi történetek 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont IV., 26/16. 13.30
Dr. Csont VI., 15. 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 Dr. Csont 22.45
Castle V., 17. 23.45 Castle

CSütörtöK, december 12 PénteK, december 13
M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Átjáró 14.00 Fény
és árnyék 14.40 Család csak egy van 15.30 A múlt fogságában 16.20
Híradó 16.35 Az élet sava-borsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 FÁBRY 21.20
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.30 Munkaügyek
22.00 Az ESTE 22.35 Híradó 22.50 Nemzeti nagyvizit 23.20 Rejtélyes XX. század 23.50 Reguly Antal északi utazása. Magy. dok. film
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.35 Állatkert a hátizsákban 17.05 Caillou I–
17.10 Csűrcsavarosdi17.35 Richard Scarry Teszvesz városa 18.00 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Hétköznapi kifutó 21.15 Bosszú II. Am. tévéfilm-sor., 22/14. 22.00 A következő! 22.55 Ridikül 23.40 KorTárs
DUNA
7.35 Camino 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd 9.30 Építészet XXI 10.05 Doc Martin 11.00 Glóbusz 12.00 Híradó 12.20 Múzeumi alkuk 13.15 Magyar történelmi arcképcsarnok
13.50 Dániel. 14.30 Kívánságkosár 16.25 Rövidpályás Úszó Európabajnokság 18.00 Híradó 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.25 Doc
Martin 20.15 Angyalbőrben.21.15 Hírek, sport 21.25 Sose halunk meg
Magyar film 22.55 Kultikon 23.10 Könyvajánló 23.20 MüpArt classic
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó, 133.
14.00 Tények 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 Családi titkok, 55. 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán 18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 21.30 Ananász-expressz.
Am. vígjáték 23.45 Fogyj Rékával és Norbival (ism.) 23.50 Propaganda
7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop
11.45 Asztro-show 12.50 EgészségKalauz 13.30 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és csata 17.25 A
gyanú árnyékában18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 Tűz a mélyben Am. akciófilm
23.55 Brandmánia
9.00 CSI: Miami helyszínelők 11.00 Vacsoracsata 12.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd válaszol, 33. 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, 50. 18.30 Nyomtalanul19.30 Vacsoracsata, 123.
20.30 A gyanú árnyékában, 31. 21.30 Segítség, bajban vagyok! A pszichológus válaszol, 34. 22.30 Barátok közt 23.00 RTL II Híradó
STORY TV
14.30 Columbo 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája 118.00 NCIS 19.00 Hír24 19.25 Napi sztori Peller Mariannal 19.35 Columbo: Gyilkosság a műtőasztalon. Am. krimi 20.55
Labdarúgó Európa Liga, élőben 23.15 Jim szerint a világ III., 24. 23.45
Labdarúgó Európa Liga - öszszefoglaló
VIASAT
8.10 A médium 9.05 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.55 Gyilkos számok 10.50 Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 ÁlomÉpítők 7. 12.50
Szívek szállodája 13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25 Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok
20.20 Két pasi – meg egy kicsi21.20 CSI: New York-i helyszínelők 22.15
CSI: New York-i helyszínelők 23.10 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
7:00 Svéd jégkorong Växjö Lakers - HV71 9:00 Olasz focimagazin 9:30
Mix zóna 10:00 Olasz foci Torino – Lazio 12:00 Mix zóna 12:25 Brazil
fociösszefoglaló 13:00 Brazil focimeccs 15:00 Motormagazin 15:30
Olasz foci SSC Napoli –Udinese 17:30 Motormagazin 18:00 Mix zóna
18:25 Olasz focimagazin 18:55 Svéd jégkorong Rebro Hockey – AIK
élő közv 21:25 Mix zóna 21:50 Francia focimagazin
STV :1
7.00 Medicopter 117 7.50 Hírek 9.00 Viharos szerelem 9.50 Asija választása. Tör. sor., 88/72. (ism.) 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő
12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.45 Építs házat, ültess fát! 14.20
Konyhatitkaim 15.10 Asija választása. 16.00 Híradó, sporthírek 16.25
Négylábú hajóslegények. Fr.–ném. útifilm 17.15 Csalók akcióban17.50
Párbaj. 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Hűtlenség szlovákmódra. 21.35 Riporterek 22.00 Wallander III. 23.35 Medicopter 117
STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.55 Fókusz 9.40 Átrium 10.10 Magyar magazin
10.35 Lakáskultúra11.00 Szlovákia 2013 – Advent 12.05 Élő körkép
12.40 Nyolc és fél. 13.25 Évekkel ezelőtt… 14.00 Éjszaka az archívumban 15.05 Idősebbek klubja 15.30 Halláskárosultak tévéklubja
15.55 Roma magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30
Hírek 17.50 Hírek magyarul 17.55 Kölyökállatok a ZOOból 18.25 Természetbarát-magazin 18.45 Esti mese 19.20 Találd ki, ki hívott meg
19.50 Hírek 20.00 Szlovákia 2013 – Advent 21.00 Labdarúgó Európa
Liga mérkőzés 23.10 Nemzetközi terrorizmus 1945 után
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Teljesítjük a legtitkosabb álmát Szívbe markoló
történetek 10.30 A fiúk nem sírnak 11.35 Cobra 11. 12.40 Nyomtalanul 13.35 Doktor House 15.30 Két pasi – meg egy kicsi X. Am. vígjátésorozat, 23/9. 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A fi úk
nem sírnak. 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.30 Forr a bor. 21.40 A
farm. Realityshow 23.00 NCIS
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 14.30 Castle15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó 17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Panelházi
történetek. Tévésorozat 21.40 Gladiátor. Am. film.

Szombat, december 14

M1
5.55 Ma reggel 9.00 A királyi ház titkai 10.10 Család-barát 12.01 Híradó 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Virágzó Magyarország. Magy.
ism.terj. film 13.50 Angi jelenti 14.20 Történetek a nagyvilágból 14.50
A gnúk leghosszabb vándorlása 15.45 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 Bízunk benned! 21.20 Életművész 22.20
Az ESTE 22.50 Híradó 23.05 Végre karácsony! Puerto-ricoi–am. film
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.40 Állatkert a hátizsákban, 65/18. 17.05
Caillou I–II. 65/10. 17.15 Csűrcsavarosdi, 34. 17.40 Richard Scarry
Teszvesz városa I–V., 7. 18.05 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie
30 perces kajái, 21. 21.15 Bosszú II., 22/15. 22.00 A következő! 22.50
Ridikül 23.40 MNASZ autó-motorsport magazin
DUNA
7.30 Híradó 7.35 Pannonia 3 keréken 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon
8.35 Akadálytalanul 9.05 Közbeszéd 9.35 Csellengők10.10 Doc Martin 11.00 Angyalbőrben 12.00 Híradó 12.20 Kultúránk a világban.
12.50 Székelyek nagy menetelése. Dok.film 13.45 Dániel. 14.30 Kívánságkosár 16.25 Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság 18.00 Híradó, sport 18.30 Közbeszéd 19.00 Kisváros 19.55 Doc Martin 20.40
A Kennedy család 21.25 Hírek, sport 21.40 Gyöngyöző cián 23.20
Kultikon 23.35 Könyvajánló 23.45 Az öldöklő angyal Mexikói film

M1
6.25 A mi erdőnk 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Noé barátai 9.30
Zöld tea 10.00 Vízitúra 10.30 Aranymetszés 11.30 KorTárs 12.01
Hírek 12.05 Célkeresztben 12.35 Az élő örökség 12.50 Milliomos Mikulás Am. film 14.25 A világörökség kincsei 14.40 Jane Eyre. Ang.–
am. film 16.40 Havasi Balázs: Tavaszi szél 16.45 Egyszer volt, hol nem
volt 17.30 Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó
20.20 A nemzet aranya Am. film 22.35 A Bécsi Filharmonikusok
hangversenye Pekingben
M2
6.00 Rajzfilmsorozatok 16.35 Belle és Sébastien, 13/9. 17.05 Állatkert a hátizsákban 17.30 Caillou 17.40 Süsü, a sárkány 18.10 Esti
mese 20.00 Híradó 20.45 Clara Campoamor, az elfeledett aszszony
tévéfilm 22.25 Engem mégis vár valaki. Szerb filmdráma
DUNA
6.00 Gazdakör 6.25 Másfélmillió lépés Magyarországon Sümegtől az
Alpokaljáig 7.15 Obi-ugorok. Dok.film 8.10 Élő egyház 8.35 Isten kezében 9.05 Novum 9.30 Határtalanul magyar 10.00 Akadálytalanul
10.30 Székely kapu 11.00 Hagyaték 11.30 Sírjaik hol domborulnak
12.00 Híradó 12.10 Pannon expressz 12.40 Kapásjelző 13.10 Robbie,
a fóka, 37/5. 13.55 Önök kérték 14.55 Fügefalevél. Magyar film (ff
.) 16.25 Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Kisváros. Tévésor. 19.25 Hogy volt?! Szerednyei Béla
felvételeiből 20.25 Futótűz 21.10 Ne ébreszd fel az alvó zsarut! Fr.
6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop film 22.45 Dunasport
10.50 Astro-Világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó, 134.
14.00 Tények délután 14.25 Aktív 14.50 Shopping királynők 15.50 6.25 TV2-matiné 10.00 Monster High 11.15 Astro-Világ 12.20 ÁllatCsaládi titkok, 56. 16.50 Fogyj Rékával és Norbival 16.55 Hal a tortán őrség, 4. 12.50 Babavilág 13.20 Tűsarok. Magazin 13.50 Stílusvadász,
18.00 Tények 19.15 Édes élet 20.25 Jóban-rosszban 2255. 21.30 24. 14.20 Xena 15.20 13-as raktár 16.20 Minizsenik. Am. film 18.00
S.O.S. Love – Az egymilió dolláros megbízás. Magy.– am. vígjáték Tények 19.00 Aktív extra 19.30 A stepfordi feleségek vígjáték 21.25
23.45 Szellemdoktor
Tökéletes védelem. akciófilm 23.40 Shaft. Am. film
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet 9.40 Refl ektor
10.00 Top Shop 11.45 Asztro-show 12.50 Gasztrotúra 13.30 Éjjelnappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője 16.20 Csók és
csata 17.25 A gyanú árnyékában18.30 RTL híradó 19.30 Fókusz 20.00
Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt 21.45 CSI: Miami helyszínelők 22.50 Gyilkos elmék 23.55 Odaát
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, 49. 17.30 Péntektől
péntekig 18.30 Nyomtalanil 19.30 Vacsoracsata 20.30 A gyanú árnyékában 21.30 Segítség, bajban vagyok! 22.30 Barátok közt 23.30
Péntektől péntekig, 43.
STORY TV
12.30 Született feleségek 14.30 Columbo: Gyilkosság a műtőasztalon.
Am. krimi 16.00 Jim szerint a világ 16.55 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája V., 10. 17.50 Hír24 18.00 NCIS III. 19.00 Hír24 19.25 Napi
sztori 19.35 Columbo: Kézirat vagy halál. Am. krimisor. 21.10 Párizsi
helyszínelők 22.10 Goodbye Emmanuelle! Fr. erot. film
VIASAT
8.00 A médium 8.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 9.50 Gyilkos
számok 10.50 Káoszháza 11.20 Férjek gyöngye 11.50 Szívek szállodája
13.50 CSI: A helyszínelők 15.35 Nyomtalanul 17.25 Gyilkos számok 18.25
Káoszháza 18.55 Férjek gyöngye 19.20 Jóbarátok 19.50 Kertvárosba
száműzve 20.20 Két pasi – meg egy kicsi20.50 Két pasi – meg egy kicsi
21.20 Durr, durr és csók Am. filmvígjáték 23.20 Mátrix. Am. akciófilm
7:00 Brazil liga 9:00 Brazil fociösszefoglaló 9:30 Mix zóna 10:00 Olasz
foci AS Róma – Fiorentina 12:00 Mix zóna 12:30 Olasz focimagazin
13:00 Spanyol foci Copa del Rey 15:00 Brazil fociösszefoglaló 15:30
Svéd jégkorong Rebro Hockey – AIK 17:30 Brazil focimagazin
18:00Mix zóna 18:25 Sólyomszem – teniszmagazin 19:35 Francia focimagazin 20:05 Mix zóna 20:25 Francia foci
STV :1
7.00 Medicopter 117 – Légi mentők Ném. sorozat 7.45 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 Építs házat, ültess fát! 14.30 Gasztronómiai kalauz 15.15 Asija választása 16.00
Hírek 16.25 Geo-riport. Az andoki keselyű szárnyain. Fr.–ném. útifilm
17.15 Csalók akcióban 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szlovákia szeretlek! 21.40 Poplegendák Karel Gott
STV :2
8.30 Gyerekeknek 8.55 Fókusz 9.40 A gyerekekről és fiatal szüleikről
10.10 Romamagazin 10.35 Kölyökállatok a ZOOból 11.00 Szlovákia
2013 – Advent 12.05 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.15 Szörnyű
alattomos helyzet. 14.15 Standard táncok országos bajnoksága 15.15
Labdarúgó Európa Liga - összefoglaló 15.55 Szemtől szemben 16.20
Eurovirtuál 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyar
nyelven 18.10 A hegyekben 18.45 Esti mese 19.05 Mivel utazzunk
19.20 Talál ki, ki hívott meg 19.50 Hírek 20.00 Szlovákia 2013 – Advent
21.05 Família 21.40 Kinorama 22.05 A hírhedt nápolyi Ol. krimifilm
MARKÍZA
6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor. 9.35 A fiúk nem sírnak 10.45 Cobra
11. 12.45 Doktor House 13.45 Egyről a kettőre 14.15 A farm 15.30
Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS17.00 Híradó 17.25 Refl ex 17.50
A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.30 Forr a bor. 21.40
The Expendables Am. akciófilm 23.50 NCIS
JOJ
7.10 Shopping királynők 7.25 Bírósági akták 9.30 Extrém esetek 10.35
Panelházi történetek. 12.00 Híradó 12.30 Dr. Csont 13.30 Dr. Csont
14.30 Castle 15.40 Shopping királynők 15.55 Szójáték 17.00 Híradó
17.50 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.20 Panelházi történetek Tévésorozat 21.40 Szerelem és egyéb katasztrógák. Fr.– ang.–am. vígjáték 23.45 Halálra jelölve Am. akcióthriller

7.25 Kölyökklub 10.10 Ízes élet 10.40 XXI. század – a legendák velünk
élnek 11.10 Házon kívül 11.45 a’la CAR. 12.10 4ütem 12.45 Gossip girl
– A pletykafészek 13.45 Kőgazdagok I. Am. sor., 5. 14.40 A hős legendája 15.45 Jóbarátok16.20 Benjamin közlegény Am. vígjáték
18.30 RTL híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 X-Faktor. Élő show – Finálé 22.45 A szellemfarkas bosszúja. Am. akciófilm
7.00 Az örökség 9.55 Ezel – Bosszú mindhalálig 12.05 Nyomtalanul
13.00 Tru Calling – Az őrangyal 14.00 Behajtók. 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
Fejjel a falnak. Am. filmvígjáték 22.30 After X. Az X-Faktor titkai
23.00 PokerStars European Poker Tour-9, 10.
STORY TV
10.30 Dallas 12.30 Danny Blue12.55 A muskétás. Ném.–lux.–ang. kalandfilm 14.50 Álomhajó 17.20 Flört a fellegekben. Am. filmvígjáték
19.00 Hír24 19.20 Miss Marple 21.15 Megkísértve. Am.ang. thriller
23.20 Goodbye Emmanuelle! Fr. erot. film
VIASAT
6.50 Őrjítő szenvedélyek 7.55 Heston lakomái 9.00 A vörös Pimpernel 11.00 Két pasi – megy egy kocsi 12.00 Kertvárosba száműzve
12.30 Szívek szállodája 14.25 Doktor House VI., 113. 15.20 Doktor
House 16.15 Valami Amerika vígjáték 18.35 Szerencse dolga Am. filmvígjáték 21.00 Amerikai nindzsa 2 22.55 Féktelen Minnesota Am. film
7:00 Francia focimagazin 7:30 Brazil focimagazin 8:00 Sólyomszem
– teniszmagazin 9:00 Total Italian Football 9:30 Mix zóna 10:00 Spanyol foci Copa del Rey 12:00 Mix zóna 12:25 Francia fociösszefoglaló 12:55 Svéd jégkorong Rebro Hockey – AIK 14:55 Brazil
focimeccs 16:55 Sólyomszem – teniszmagazin 17:55 Olasz foci Catania – Verona élő közv 19:55 Motormagazin 20:10 Total Italian Football 20:40 Olasz foci Juventus - Sassuolo
STV :1
6.45 Rajzfilmsorozatok 8.20 Fidlibum meséi 8.50 Sportvetélkedő
gyerekeknek 9.40 Dunai mesék 10.15 Berlin, Berlin. Ném. sor., 20.
11.15 Szlovákia, szeretlek! 13.05 Postaláda 14.10 Elisa di Rivomborsa
15.45 La Tour színre lép kalandfilm 17.15 Építs házat, ültess fát! 17.55
Taxi 18.25 Gasztronómiai kalauz 19.00 Híradó 20.20 Postaláda 21.20
Igaz történetek Visszatérés 21.55 Lilly Schönauer: Szerelem második
látásra. Ném. film 23.25 A kert végében Kanad. film
STV :2
8.30 A hegyekben 9.00 Rendelő 9.25 Hipertónia – magas vérnyomás
10.00 Út 10.30 Élni az életet Dok. film 10.50 Szlovákia 2013 – Advent. 11.55 Pilóták 12.25 Öt perc múlva tizenkettő 13.25 BL-magazin 14.05 Kapura 14.45 Farmergazdaságok 15.10 Tesztmagazin 15.25
Idősebbek klubja 15.50 Štefánik. Dok. film 17.00 Ladislav Chudík 17.10
Demeterék 18.45 Esti mese 19.10 Mivel utazzunk 19.20 Találd ki, ki
hívott meg 19.55 Hírek 20.05 Gypsy Spirit 2013 20.55 Őrangyalok
21.30 Átrium 21.55 Nader és Simin – Egy elválás története. Iráni film
MARKÍZA
6.55 Kung-fu panda 7.50 Gézengúzok karácsonya. Am. film 9.35 Két
csaj a csőd szélén. Am. sorozat 10.05 Kelekótya karácsony vígjáték
12.00 Álljon meg a nászmenet! vígjáték 14.05 A maszk. Am. filmvígjáték 16.15 Kutyák és macskák Am. vígjáték 18.05 Orkán. Szórakoztató műsor 18.50 Bulvármagazin 19.00 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Időjárás 20.30 A bosszú jogán Am. akcióthriller 22.40 Félholt.
Am.–ném. akciófilm
JOJ
7.55 Max Steel 8.20 Tarzan legendája 9.40 Move up! 11.10 Panelházi
történetek 12.35 Cseh–szlovák tehetségkutató – döntő 15.50 A
nagy karácsonyi izzócsata 17.55 A valós ár 19.00 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Lepattintva. Am. filmvígjáték 22.55 Taxi 3. Fr. filmvígjáték

HIRDETÉS

vaSárnaP, december 15
M1
6.55 Család-barát hétvége 9.00 Jónak lenni jó 10.00 Katolikus krónika 10.40 Jónak lenni jó 11.10 Evangélikus templomok 11.35 Református ifjúsági műsor 11.45 Jónak lenni jó
12.01 Híradó 12.05 Jónak lenni jó 12.35 TeleSport 14.00
Jónak lenni jó 15.30 Kóristák. Fr.film 17.10 Jónak lenni jó
18.00 Indul az M3 18.25 Jónak lenni jó 18.50 A Lényeg 19.30
Híradó 20.15 Időjárás-jelentés 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Jónak lenni jó 22.45 A harcos. Am. film
M2
6.10 Rajzfilmsorozatok 11.55 Táncakadémia 12.20 Csajok a
zŰrből 12.50 Rocky és Bakacsin kalandjai 15.05 H2O 16.00
Fixi, Foxi és barátaik 16.25 Shaun, a bárány 16.35 Gyalogbéka 17.10 Állatkert a hátizsákban 17.40 Caillou 17.50 Rejtélyek Tesz-vesz városban 18.15 Esti mese 20.00 Híradó, sport
20.45 Mad Men 21.35 Dermesztő nyár Lett filmdráma
DUNA
7.35 Isten kezében 8.05 Napok, évek, századok 9.00 Jónak
lenni jó 10.05 Rome Reports – Vatikáni híradó 10.30 Magyar
klasszikusok új köntösben 11.00 Önkéntesek 11.25 Új nemzedék 12.00 Híradó 12.10 Ízőrzők. 12.45 Hazajáró 13.15 Szerelmes földrajz 13.45 Hogy volt?! 14.45 Havasi napsütés
Magyar film (ff .) 16.25 Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság
18.00 Híradó, sport 18.30 Kisváros 19.25 Önök kérték 20.20
Fekete város 21.20 A világörökség kincse 21.40 Jónak lenni
jó 22.45 Ház a sziklák alatt Magyar film (ff .)
6.25 TV2-matiné 10.00 Astro-Világ 11.05 EgészségMánia
11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint TestŐr 12.35 Aktív
extra13.05 Psych – Dilis detektívek14.05 A szépség és a
szörnyeteg15.10 Doktor House 16.15 Stepfordi felesége
Am. vígjáték 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Nanny
McPhee – A varázsdada. Ang: film 22.05 Hívatlan vendég
Am–ném. horror
7.00 Kölyökklub 10.15 EgészségKalauz 10.50 Teleshop 11.50
Gasztrotúra 12.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus
lelkek 12.55 Havazin 13.30 X-Faktor nap 18.30 RTL híradó
18.55 X-Faktor nap 20.00 X-Faktor – élő – fi nálé 22.30 Nullpont – Az egyetlen esély. Kanad. thriller
9.20 Jégvárak. Am. film 11.15 Les Bandidas. Am. akcióvígjáték 13.00 Behajtók 14.00 Glades 15.00 CSI: Miami helyszínelők 16.00 Nyomtalanul17.00 Segítség, bajban vagyok!
22.00 Heti hetes 23.00 After X., 28. 23.30 Érintés
STORY TV
10.30 Dallas 13.30 Túrakommandó 14.00 Királyi csemeték.
Dok. film 15.00 A muskétás 16.50 Terence Hill – Alpesi őr-

járat. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.00 Hír24 19.20
Poirot 21.20 Elit harcosok 23.15 Megkísértve
VIASAT
7.55 Doktor House 8.50 Doktor House 9.45 A nagy házalakítás10.15 Trendközelben 11.15 A nagy házalakítás IX., 18.
12.10 Valami Amerika Magy. vígjáték 14.35 Szerencse dolga
Am. vígjáték 17.00 Nászok ásza Am. vígjáték 19,00 Kordáék
a Föld körül, 56. 20.00 CSI: helyszínelők 21.00 CSI: New Yorki helyszínelők IX., 183. 21.55 Töketlenek. Am.- kanad. vígjáték 23.45 Amerikai nindzsa 2
7:00 Sólyomszem – teniszmagazin 8:00 Francia labdarúgás
10:00 Svéd jégkorong Rebro Hockey – AIK 12:00 Adrenalin
sportok 12:30 Francia focimeccs 14:25 Total Italian Football 14:55 Olasz foci Lazio – Livorno élő közv 17:00 Olasz
foci Fiorentina – Bologna 19:00 Sólyomszem – teniszmagazin 20:00 Brazil fociösszefoglaló 20:40 Olasz foci SSC
Napoli - Inter
STV :1
8.45 Csodaműterem 9.10 Megaagy. 9.45 Autószalon 10.15
Bolygónk I. Jéges világok. Ang. természetfilm 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva tizenkettő 13.10 Ügyintézés a hivatalokban 13.45 Agatha
Christie15.20 Édes gondok. Szlov. filmvígjáték 16.55 Senki
sem tökéletes 18.15 Konyhatitkaim 19.00 Hírek 20.20 Isten
nagyhatalmú szolgálója 23.20 Agatha Christie
STV :2
7.40 Clementine. 8.00 Élő körkép 8.30 Kapura 9.10 Farmergazdaságok 9.35 Tesztmagazin9.45 Família –10.10
Ádám és Anna Videófilm 11.15 Az ördög zsákja Mesejáték
12.55 Egyházi magazin 13.20 A szó 13.30 Folklórműsor
14.50 A szobafestő . 16.50 Jégkorong Extraliga 19.10 Esti
mese 19.25 Lolka és Bolka 19.35 Mivel utazzunk 19.55 Hírek
20.00 Hollywoodi mesék 21.35 Lefújva. 22.00 Végzősök.
MARKÍZA
7.45 Kung fu Panda II., 26/25–26. 8.35 A kutya, aki megmentette a karácsonyi vakációt. Am. vígjáték 10.25 Egyről
a kettőre IV., 24/21. 10.55 Kutyák és macskák Am. vígjáték
(ism.) 12.35 Kutyaszálló. Am.– ném. vígjáték 14.35 Vejedre
ütök Am. vígjáték 17.00 Shrek 2. Am. anim. filmvígjáték
19.00 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.30
A farm – elődöntő 22.30 Machete. Am. akcióthriller
JOJ
7.15 Tarzan legendája . 8.35 A nagy karácsonyi izzócsata.
10.35 A Geiss család – A milliomosok nehéz élete 12.40 Az
utolsó mohikán Am. tört. western 15.15 Taxi 3. 17.15 Lakáskultúra 17.55 A valós ár. Szórakoztató show 19.00 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Időjárás20.20 Halálfutam Am.–
ném.–ang. akcióthriller 22.55 Nindzsa Am. akciófilm

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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December 10-én ünnepli születésnapját
Szolik Erika szül. Rácz
Komáromban.
Légy vidám,
ne légy soha szomorú,
A Jóisten adjon sok erőt,
egészséget!
Ezt kívánja
testvéred Ferike és szüleid.
„Öröm és boldogság legyen mindig Veled,
Arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kísérjen utadon.
Nagyon boldog légy minden szülinapodon.”
December 13-án ünnepli
5. születésnapját
Vajlík Tomika Bogyaréten.
Ez alkalomból szeretettel
gratulál, vidám és boldog
gyermekkort kíván Csicsó
mama és Csicsó papa.

Kikupálták timit Vajna
mellett
Teljes átalakuláson ment keresztül
Vajna Tímea (31) ﬁlmproducer férje,
Andy Vajna (69) mellett. Ez persze nem
csoda, hiszen Timivel szemben már vannak bizonyos elvárások, amióta a fontos
pozíciót betöltő férﬁval kötötte össze az
életét, s becsületére legyen mondva:
igyekszik is megfelelni ezeknek.
Újabban jótékonysági akciókban vállal szerepet, és protokolleseményeken
mutatkozik Andy oldalán. Az újfajta szerepkörhöz pedig az új, elegánsabb
megjelenés is elengedhetetlen, ehhez
pedig Vajna ﬁatal, trendin öltözködő feleségének el kellett
tűrnie, hogy immár mások mondják meg, mikor milyen ruhát vegyen fel, hogyan viselje a haját, vagy hogyan sminkelje magát. Timinek tehát a ruhatárából száműznie kellett
a bohókás, túlságosan szexis, kihívó darabokat.
Andy Vajna felesége nemrégiben állatokat is mentett, sőt
a napokban egy neves eseményen díjat is adott át sportolóknak, vagyis csupa olyan feladata van, amelyekkel hajadonként nem szembesült.

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!

L
X
6
M
XS-L
ünnepi
nyitva tartás:
Hétfő-péntek 10-18
Szombat 9-12
Vasárnap 9-12

Caremo Komárom
nádor utca 41
Szent István szoborral szemben
– a Diderot könyvesbolt mellett

A megrendeléseket postán is elküldjük!

Caremo Komárno

0907 413 526

caremo
c o l l e z i o n e

La Papaya

T
R
O
P
S
Kosárlabda

Szoros vereség és magabiztos győzelem
z elmúlt hét folyamán felemás eredményeket produkált a komáromi csapat, bár a nyitrabányai vereség sem párosult rossz játékkal.
Sőt! A sereghajtó elleni hazai mérkőzés viszont
csak igazolta, hogy Rón edző csapata hoszszabb távon is tudja tartani jó formáját és dobogós helyét a tabellán. egy szó mint száz, a
szurkolók elégedetten nyugtázhatják a csapat
idei szereplését, még ha voltak is kisebb kisiklások. összességében a csapat ott áll az alapszakasz felénél, ahol a szurkolók és a klubvezetés látni szeretné. és ez a lényeg.

A

Handlová – MbK Rieker Com-therm 86:81
(22:18, 22:19, 19:23, 23:21)
pontszerzők: Vojtek és Mrviš 17-17 – Myles és
McElrath-Hall 18-18, Bilič 15, Kovačevič 11, Kozlík 8,
Joyner 7, Šoška és Stojanov 2-2.
Nagyon jól kezdtek a hazaiak, és szinte pillanatok
alatt 12:2 volt az állás. A vendégek azonban túlélték
a kezdeti hazai nyomást, és lassan ugyan, de kezdték kiegyenlíteni a játékot. És bár a mérkőzés nagyobb részében a hazaiak vezettek, a komáromi
csapat teljesen egyenrangú ellenfélként viselkedett.
Sőt, a harmadik negyedben annyira szorossá tette
a mérkőzés állását, hogy a hazai bányászok kezdtek aggódni az eredményért. Amikor két perccel a
mérkőzés vége előtt a vezetést is átvették, már-már
vendég győzelem kezdett körvonalazódni, de... Egy
utolsó nekifutásként a hazai csapat nagyobb sebességre kapcsolt, sorban bejöttek a dobásai is,
ami végül megérdemelt sikert hozott a számukra.
Mindenképpen le kell szögezni, hogy a komáromi piros-fehérek semmiképpen nem okoztak csalódást,
csak most fejet voltak kénytelenek hajtani egyre javuló ellenfelük előtt. Nagyon jó mérkőzés volt!
további eredmények: Nitra – Prievidza 69:70,
Levice – Svit 84:90, S. N. Ves – Inter 56:94. B.
Bystrica – szabadnapos volt.

MbK Rieker Com-therm – Sp. n. Ves 100:70
(24:14, 25:17, 21:21, 30:18)
pontszerzők: McElrath-Hall 18, Joyner 16, Kovačevič 15, Bilič és Stojanov 10-10, Myles 9, Szabó
8, Šoška 6, Kozlík 4, Marchyn és Maslík 2-2 – Baldovský 21, Evans 17.
Két célja lehetett a komáromi csapatnak ezen a
mérkőzésen. Szórakoztatni a közönséget, és ha lehet, dobni egy „százast” a sereghajtónak. Mindkettő
ugyan sikerült, de azért az út nem volt annyira könynyű a célok eléréséig. A vendégek ugyanis jobban
kezdtek, és már 10:2 arányban ők vezettek, amikor

Nyitrabányán a vereség ellenére is jól játszottak a
komáromiak (pirosban)
Fotó: -net-

Asztalitenisz

Megvásárolható
a DELTA
szerkesztőségében:
Ferencesek u. 22,
Komárom
vagy

Templom tér 32
(A munkahivatal
épülete)

Gúta

0905 213 967

Ára: 13 €

8. és 9. fordulókkalfolytatódtak a területibajnokságküzdelmei, amelyeken a
következőereményekszülettek:
8.forduló:
gúta „b“ – Ipari Szakközépiskola Komárom „b“ 14:4
pontszerzők: Ižák 4,5 Fűri 4, Rajtár 3,5
Balog 2 - Sárközy 1, Szabó 1,5 Horváth 1,5
bátorkeszi „A“ – Ipari Szakközépiskola
Komárom „A“12:6
pontszerzők: Jozefík D 4,5 Száraz 4,5
Cséplő 2,5 Varga 0,5 - Bitter 2, Ibolya 2, Berkes 1, Kányai 1
pokrok Komárom „b“ - pokrok Komárom „C“ 16:2
pontszerzők: Kučerovský 4,5 Való 3,5 Turner 3,5 Fercsik 2,5 Tóth 2 - 2x wo
Dunamocs „A“ -Hetény „A“ 3:15
pontszerzők: Tücsök 3 - Vojáček 4,5 Macho 3,5 Szikonya 3,5 Ember 3,5
9.forduló:
pokrok Komárom „C“ – Dunamocs „A“ 8:10
pontszerzők: Kadlicsek 4,Szelid 2, Kovács 2 - Tücsök 3,5 Danázs 2,5 Boros 2,5 Banai T. Pál 1,5

A bajnokságban hosszabb szünet következik,
legalább is a komáromi csapat szempontjából.
Szombaton, december 14-én Pozsonyban játsszák le a hagyományos Kelet – Nyugat Sztárjai
mérkőzést, majd az azt követő szerdai fordulóban a piros-fehéreknek szabadnapjuk lesz. Bajnoki mérkőzést legközelebb december 21-én
(szombaton) játszik, amikor a nagy rivális, Léva
pályáján teszi tiszteletét. Hazai csarnokban december 28-án látjuk újra a piros-fehéreket, amikor
a besztercebányai rendőröket látják vendégül.

Sporthírek röviden

Magabiztos Pokrok „B“ vezetés
A

„felébredtek” a hazaiak. Ez az ébredés aztán meghozta gyümölcsét, mert pillanatok alatt már 14:12 volt
ide. A vendégektől nem lehet megvonni az igyekezetet és nagy akarást, de igazából nem jelentettek a
mérkőzés további folyamán nagy veszélyt a hazaiakra. Voltak ugyan szép pillanataik, amikor közelíteni
tudtak, de a „gyeplő” már erősen hazai kezekben
volt. Végig növelve előnyüket, szinte sétagalopp volt
eljutni a hőn áhított száz pontig, mintegy igazolva jelenlegi helyezésük jogosságát a bajnoki tabellán.
Rón edző ezen a mérkőzésen valamennyi játékosának lehetőséget adott, és ők éltek is a lehetőséggel. A pályára lépő 12 játékosból 11-en pontot –
pontokat értek el.
további eredmények: Svit – Nitra 84:66,
Prievidza – Handlová 72:52, B. Bystrica – Levice
(lapzártánk után játszották). Inter – szabadnapos volt.
A tabella állása:
1. Inter
16 13
3
1340:1162
29
2. Nitra
16 11
5
1384:1209
27
3. MbK Rieker 16 10
6
1362:1251
26
4. Prievidza
16 10
6
1197:1139
26
5. Svit
16
9
7
1419:1353
25
6. Handlová
16
7
9
1167:1203
23
7. B. Bystrica
15
6
9
1221:1236
21
8. Levice
15
3 12
1096:1299
18
9. S. N. Ves
16
2 14
1134:1468
18

Ipari Szakközépiskola Komárom „A“ pokrok Komárom „b“ 2:16
pontszerzők: Bitter 1,5 Ibolya 0,5 - Urban
4,5 Turner 4, Kučerovský 4, Fercsik 3,5
Ipari Szakközépiskola „b“ – bátorkeszi
„A“ 4:14
pontszerzők: Mátyus 1,Sárközi 1,Szabó 1,
Horváth 1 - Varga 4,5 Jozefík 4,5 Cseplő 4,5
Jóba 0,5
Selye jános egyetem „A“ – gúta „b“
11:7
pontszerzők: Zakály 4,5 Sánta 3, Molnár
2,5 Boncsek 1 - Fűri 2,5 Rajtár 2, Balogh 1,5
Ižák 1
A tabella állása:
1 pokrok „b“
2 Bátorkeszi „A“
3 Ipari „A“
4 SJE „A“
5 Hetény „A“
6 Gúta „B“
7 Dunamocs „A“
8 Ipari „B“
9 Pokrok „C“

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
4
4
3
2
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
1
2
3
4
5
6
7
7

130:14
96:48
92:52
73:71
62:82
62:82
53: 91
29:115
51: 93

32
29
26
21
20
17
14
11
9

Kézilabda: Szenzációs őszi idényt zártak a naszvadi/ímelyi lányok. Az utolsó őszi fordulóban a nyitraiak
pályáján győzött Miškovič György edző csapata, ezzel
megszerezve az őszi bajnoki címet. nyitra – naszvad/ímely 28:31 (14:12) Vendég góldobók: Bízik és
Haris E. 7-7, Pócsik és Molnár B. 5-5, Oláh 4, Gál 3.
Nem kevésbé nagyobb sikerről számolhatunk be a
csallóközaranyosi lányok teljesítményének kapcsán,
akik a legjobb négy közé jutottak a Szlovák Kupában.
Szenzációs mérkőzésen, 25:25 arányú döntetlent értek
el a nemzetközi ligában szereplő Szenc ellen, majd 4:3
arányban megnyerték a továbbjutást jelentő büntetőpárbajt.
Csallóközaranyos – Szenc 25:25 (12:18) – 4:3.
Röplabda: Újabb szenzációs győzelmet aratott a
férﬁak extraligájában szereplő VK Spartak Komárom a
nyitrai csarnokban. nyitra – VK Spartak Komárom 0:3
(23:25, 21:25, 18:25). A Privigye elleni hazai mérkőzésüket lapzártánk után játszották.
A nők extraligájában továbbra sem megy a komáromi
egyetemisták csapatának, most Bazinban szenvedett el
vereséget. pezinok – Selye jános egyetem 3:0
(25:17, 25:17, 25:17). A vasárnapi, Paneuropa Pozsony
elleni mérkőzést lapzártánk után játszották.
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Felvidéki siker a IX. összmagyar nemzeti
Diákbajnokságon
écs Városa adott otthont a IX. összmagyar nemzeti Diákbajnokság döntőjének,
amelyen mintegy 250 ﬁatal sportoló mérte
össze erejét. Ők Délvidékről, erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, és a tengerentúli Kanadából érkeztek a megmérettetésre. A felvidéki küldöttség a Kárpátia Sport polgári társulás szervezésében 42 sportolóval vett részt
a rendezvényen. A verseny házigazdája a pécsi Sport nonproﬁt zrt. volt, melynek vezérigazgatója Vári Attila, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Az ünnepélyes megnyitóra a
lauber Dezső Sportcsarnokban került sor,
amelyet németh Károly, többszörös magyar
kosárlabdázó válogatott vezetett. Mint házigazda, a vendégeket Vári Attila köszöntötte,
majd Kű lajosnak, az Aranycsapat Alapítvány
elnökének ünnepi köszöntője után, páva zsolt,
pécs Város polgármestere nyitotta meg a versenyt. A házigazdákat még Kutas józsef, a
baptista Szeretetszolgálat Sportiskola igazgatója, valamint Sztojkovics éva, többszörös
magyar bajnok, volt válogatott kosárlabdázó
képviselte.

p

„Felvidék nevében Csallóközaranyos és Nyárasd településeket mutatták be az onnan érkező
sportolók. A versenyek és irodalmi-történelmi vetélkedők mellett a versenyzők részt vettek egy
ökumenikus istentiszteleten a „Dzsámiban”, de
nem maradt ki a városnézés sem, konkrétan a
Zsolnay negyed megtekintése. A versenyek utáni
eredményhirdetésen Schmitt Pál olimpiai bajnok,
volt köztársasági elnök, Páva Zsolt, Vári Attila és
Kű Lajos adták át a díjakat. A szervezők abban is
megállapodtak, hogy jövőre, a jubileumi X. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság döntőit ismét
Pécs Városa fogja megrendezni” – mondta el többek közt lapunknak a felvidéki küldöttség vezetője
Pallag György, a Kárpátia Sport Polgári Társulás
elnöke, majd így folytatta: „Versenyzőink remekül
helytálltak, hiszen több versenyszámban is elhoztuk a győzelmet, de ezüst- és bronzérmes helyezések is akadtak bőven. A lányok és ﬁúk kiválóan képviselték Felvidéket nemcsak a sportpályákon, de azokon kívül is. Már most megkezdjük
szervezni a jövő évi felvidéki versenyek programját, hogy a jubileumi tizedik évfolyamban az ideihez hasonlóan jó csapattal utazhassunk el a pécsi döntőkre”.

A csallóközaranyosiak magabiztosan nyerték a lányok kézilabda tornáját
A felvidéki csapatok és versenyzők eredményei:
Kézilabda – lányok
1. Csallóközaranyos (Felvidék)
2. nyárasd (Felvidék)
3. Ada (Délvidék)
4. Makfalva (Erdély)
5. Zenta (Délvidék)
6. Nyárádszereda (Erdély)
A torna legjobb kapusa:
Baranovics Nikolett (Felvidék – Nyárasd)
A torna legjobb játékosa:
Goda Melánia (Felvidék – Csallóközaranyos)
A torna gólkirálya:
Karácsonyi Kitti (Délvidék – Ada, 25 góllal)
Kulturális – történelmi vetélkedő
(Témakörök: Szent István, Gárdonyi Géza,
Hunyadi János, Aranycsapat, Zsolnay)
1. Felvidék (Balogh Péter, Vörös Gellért,
Szalai Klaudia, Rancsó Márk)
2. Délvidék
3. Kárpátalja
4. Erdély
Versenyen kívül: 3. Kanadai magyarok
Sakk
Középiskolás ﬁúk:
1. balogh péter
(Felvidék – Selye János Gimnázium Komárom)

2. Vörös gellért
(Felvidék – Selye János Gimnázium Komárom)
Középiskolás lányok:
2. Szalay Klaudia
(Felvidék – Selye János Gimnázium Komárom)
3. tomovics evelin (Felvidék – Szenczi Molnár
Albert Gimnázium Szenc)
Általános iskolás ﬁúk:
1. Viczencz péter
(Felvidék – Jókai Mór Alapiskola Komárom)
Általános iskolás lányok:
1. Hervai Szandra (Felvidék – Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc)
3. Simon Dóra (Felvidék – Szenczi Molnár Albert
Alapiskola Szenc)
Asztalitenisz
Általános iskolás ﬁúk:
2. patasi lászló
(Felvidék – Pongrácz Ágoston Alapiskola Negyed)
3. Kovács Álmos
(Felvidék – Eötvös Utcai Alapiskola Komárom)
Középiskolás lányok:
3. Anda tamara (Felvidék – Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár)
Középiskolás ﬁúk:
1. piatrik lászló (Felvidék – Czeglédi Péter Református Gimnázium Léva)
2. lehotka péter
(Felvidék – Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár)

A Városi Futsal Bajnokság 2013/2014-es
idényének sorsolása
Igaz, lapunk megjelenésekor
már négy fordulón lesznek túl a
csapatok, de olvasói kérésre közöljük a bajnokság teljes sorsolását. Komáromban ugyanis
nagy az érdeklődés az egyes
mérkőzések iránt, és mivel
nyomtatott formában nem található a bajnokság sorsolása,
örömmel teszünk eleget olvasóink kérésének.
Az a kérdés is felmerült, vajon a
Delta miért nem közöl rendszeres
beszámolókat a bajnokság egyes
fordulóiról? Nos, amint arra rendszeres olvasóink bizonyára jól emlékeznek, az első évfolyamokban a
bajnokság szervezői fő médiatámogatóként tartották számon lapunkat, mi ehhez híven hetente
közöltük is az egyes találkozók
eredményeit, az aktuális tabellát és
a góllövő lista élvonalát. Amióta
azonban a bajnokság játéknapját
szombatról vasárnapra helyezték
át, és a mérkőzések még a késő
esti órákban, lapzártánk után is zajlanak, csak egyhetes késéssel tudnánk leközölni a már nem éppen
aktuális beszámolókat. Ennek,
ugye semmilyen gyakorlati értelme
nem lenne, így majd csak a bajnokság befejezése után tekintünk
vissza az idényre. Megértésüket
köszönjük!

1. forduló, 2013. november 17.
12 ó.: SJE – DHL 1:4
13 ó.: Anaplast – Králik TV 11:0
14 ó.: 1.FC Doki – Black Bull-Litovel 4:1
15 ó.: Barracuda – Bauring City 3:3
16 ó.: Amfora – Vágfüzes 14:7
17 ó.: Cars Team – FK Activ 3:5
18 ó.: KFC ifi – Imont 7:1
2. forduló, 2013. november 24.
12 ó.: Ilmont – Králik TV 2:1
13 ó.: KFC ifi – FK Activ 4:8
14 ó.: SJE – Cars Team 1:7
15 ó.: Bauring City – 1. FC Doki 5:2
16 ó.: Black Bull-Litovel – Amfora 3:5
17 ó.: DHL – Anaplat 3:8
Barracuda – Vágfüzes 9:2
3. forduló, 2013. december 1.
11 ó.: Amfora – Cars Team 8:5
12 ó.: Bauring City
– Black Bull-Litovel 6:5
13 ó.: Vágfüzes – KFC ifi 2:12
14 ó.: Barracuda – FK Activ 3:4
15 ó.: Ilmont – DHL 2:9
16 ó.: Anaplast – 1. FC Doki 2:6
17. ó.: Králik TV – SJE 6:5
4. forduló, 2013. december 8.
12 ó.: DHL – Black Bull-Litovel
13 ó.: Vágfüzes – Cars Team
14 ó.: Anaplast – Barracuda
15 ó.: Amfora – SJE
16 ó.: Králik TV – 1. FC Doki
17 ó.: Ilmont – FK Activ
(előrehozva 0:3)
18 ó.: KFC ifi – Bauring City
(előrehozva 4:11)

5. forduló, 2013. december 15.
13 ó.: Anaplast – Amfora
14 ó.: SJE – Barracuda
15 ó.: KFC ifi – Black Bull-Litovel
16 ó.: Cars Team – Ilmont
17 ó.: Bauring City – Králik TV
18 ó.: FK Activ – Vágfüzes
19 ó.: 1. FC Doki – DHL
6. forduló, 2013. december 28.
9 ó.: Bauring City – Vágfüzes
10 ó.: DHL – KFC ifi
11 ó.: Amfora – Králik TV
12 ó.: FK Activ – Black Bull-Litovel
13 ó.: SJE – Ilmont
14 ó.: 1. FC Doki – Barracuda
15 ó.: Anaplat – Cars Team
7. forduló, 2013. december 29.
14 ó.: KFC ifi – Králik TV
15 ó.: Amfora – Bauring City
16 ó.: SJE – Vágfüzes
17 ó.: Cars Team – Black Bull-Litovel
18 ó.: DHL – Barracuda
19 ó.: Anaplast – Ilmont
20 ó.: FK Activ – 1. FC Doki
8. forduló, 2014. január 5.
12 ó.: 1. FC Doki – Ilmont
13 ó.: Vágfüzes – Anaplast
14 ó.: Black Bull-Litovel – SJE
15 ó.: DHL – Bauring City
16 ó.: FK Activ – Králik TV
17 ó.: KFC ifi – Cars Team
18 ó.: Barracuda – Amfora
9. forduló, 2014. január 6.
12 ó.: Anaplast – SJE
13 ó.: KFC ifi – 1. FC Doki
14 ó.: Cars Team – Bauring City

A felnőttek is megküzdenek
a téli Kupáért
zombaton, december 14-én a csallóközaranyosi Kóczán Mór Sportközpont ad otthont a területi labdarúgó Szövetség hagyományos téli teremtornájának. A versenykiírás szerint, a területi bajnokság őszi idényében az első hat helyen végzett csapat, valamint a II. osztály első két csapata vehet részt. A tlSz sporttechnikai bizottsága elkészítette a torna pontos menetrendjét, a csapatokat két csoportba osztotta be, a csoportmérkőzések lebonyolítása után helyosztó mérkőzésekre kerül sor.

S

Csoportbeosztások:
„A” csoport: Hetény (1), Perbete (4), Izsa
(5), Bogya/Gellér (II/2)

15.15 – 15.35 5.-6. helyért
15.40 – 16.00 3. helyért
16.05 – 16.25 DöntŐ

„b” csoport: Keszegfalva (2), Bátorkeszi
(3), FK Activ (6), Pat (II/1)

Emlékeztetőül idézzük fel a tavalyi, Naszvadon megrendezett torna végeredményét:
1. ekel FC 2. Dulovce 3. nemesócsa

A mérkőzések időrendi beosztása:
9.00 – 9.20 Hetény – Bogya/Gellér (A)
9.25 – 9.45 Keszegfalva – Pat (B)
9.50 – 10.10 Perbete – Izsa (A)
10.15 – 10.35 Bátorkeszi – FK Activ (B)
10.40 – 11.00 Hetény – Izsa (A)
11.05 – 11.25 Keszegfalva – FK Activ (B)
11.30 – 11.50 Perbete – Bogya/Gellér (A)
11.55 – 12.15 Bátorkeszi – Pat (B)
12.20 – 12.40 Hetény – Perbete (A)
12.45 – 13.05 Keszegfalva – Bátorkeszi (B)
13.10 – 13.30 Izsa – Bogya/Gellér (A)
13.35 – 13.55 FK Activ – Pat (B)

A felvidéki csapat
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14.00 – 14.20 7.-8. helyért
14.25 – 14.45 A1 – b2
14.50 – 15.10 A2 – b1

A felújított, takaros csallóközaranyosi
csarnok várja a résztvevőket

15 ó.: Amfora – FK Activ
16 ó.: Black Bull-Litovel – Králik TV
17 ó. : Barracuda – Ilmont
18 ó.: Vágfüzes – DHL
10. forduló, 2014. január 12.
12 ó.: Cars Team – 1. FC Doki
13 ó.: DHL – FK Activ
14 ó.: Králik TV – Vágfüzes
15 ó.: Black Bull-Litovel – Barracuda
16 ó.: KFC ifi – Anaplast
17 ó.: SJE – Bauring City
18 ó.: Amfora – Ilmont
11. forduló, 2014. január 19.
12 ó.: Anaplast – Black Bull-Litovel
13 ó.: Ilmont – Vágfüzes
14 ó.: FK Activ – Bauring City
15 ó.: 1. FC Doki – SJE
16 ó.: Králik TV – DHL
17 ó.: Barracuda – Cars Team
18 ó.: Amfora – KFC ifi
12. forduló, 2014. január 26.
12 ó.: Bauring City – Ilmont
13 ó.: Amfora – 1. FC Doki
14 ó.: Cars Team – DHL
15 ó.: Barracuda – Králik TV
16 ó.: KFC ifi – SJE
17 ó.: Black Bull-Litovel – Vágfüzes
18 ó.: Anaplast – FK Activ
13. forduló, 2014. február 2.
12 ó.: FK Activ – SJE
13 ó.: Amfora – DHL
14 ó.: Králik TV – Cars Team
15 ó.: Bauring City – Anaplast
16 ó.: 1. FC Doki – Vágfüzes
17 ó.: Barracuda – KFC ifi
18 ó.: Ilmont – Black Bull-Litovel

Dulovce nyerte
az ifjúsági tornát
A

madari csarnokban rendezték meg a területi labdarúgó Szövetség téli ifjúsági teremtornáját, amelyen a
dulovcei csapat vitte el a végső győzelmet. Már a torna első
mérkőzésén összecsapott a hazai őszi bajnok madari csapat a későbbi tornagyőztessel, és a 0:0-ás eredmény arra
engedett következtetni, hogy amennyiben a folytatásban
mindkét csapat hozza a várt győzelmeket, úgy a gólkülönbség fogja eldönteni a végső győzelmet. és valóban.

eredmények:
Dulovce – Madar 0:0
Ímely – FK Activ 1:1 – Lelovič – Macek
Perbete – Dulovce 2:4 – Rigó J., Farkas – Rigó D. 2, Szabo
M., Rigó M.
Madar – Ímely 3:2 – Sebők 2, Csicsó Z. – Janko, Belokostolský
Ímely – Perbete 1:1 – Lelovič – Tornóczy N.
FK Activ – Madar 1:3 – Rajtan – Szemenyei 2, Sebők
Dulovce – Ímely 2:0 – Rigó M., Hegedűs
Perbete – FK Activ 0:1 – Berta
FK Activ – Dulovce 0:4 – Rigó M. 3, Rigó D.
Madar – Perbete 4:2 – Szemenyei 2, Répás, Tóth – Farkas,
Tornóczy N.
A torna végeredménye:
1. Dulovce
4
3
1
0
10:2
10
2. Madar
4
3
1
0
10:5
10
3. FK Activ
4
1
1
2
3:8
4
4. Ímely
4
0
1
3
4:7
2
5. Perbete
4
0
1
3
5:10
1
A torna legjobb kapusa: Marek Daniš – Dulovce
A torna legjobb játékosa: Marcel Rigó – Dulovce
gólkirály: Szemenyei József – Madar
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Karate

taroltak a gútaiak
nyugat-szlovákiai Karate Szövetség nagysurányban rendezte meg
a Regionális Kupa második fordulóját, amelyen két gútai egyesület is képviseltette magát. A taiyo Karate Klubnak sikerült jobban a
verseny, hiszen a 15 klub 183 versenyzőjét felvonultató nagyszabású rendezvényen 14 érmet gyűjtött be (7-6-1), ezzel megszerezve az
első helyet az éremtáblázaton. A Corvin H.e. sem vallott azonban szégyent, a 11 érem (2-4-5) ugyanis magáért beszél.

A

eredmények:
TAIYO KARATE KLUB
Bogár Dominika – kata 1., kumite 1.
Nagy Viktor – kata 1., kumite 1.
Kiss Tibor – kata 2.
Szulcsányi Anasztázia – kata 3., kumite 2.
Varga Tünde Emese – kata 2., kumite 3.
Vermes Ákos – kumite 1.
Jóba Attila – kumite 1.
Bogár Ján – kumite 2.
Szabó Imrich – kumite 1.
Angyal Zoltán – kumite 2.

Nagy Zalán – kumite 2.
Szulcsányi Viktor – kumite 2.
CORVIN H.E.
Pápai Erika – kata 1.
Mezei Szabolcs – kata 3.
Horváth Christopher – kumite 3.
Lakatos Marián – kata 3.
Horváth Zoltán – kumite 3.
Horváth Adrián – kumite 3.
Bezúr Nikoletta – kata kezdők 1.,
kata haladók 2.
Lakatos Erika – kata kezdők 2., kata
haladók 2., kumite 2.

Palota Kupa a Seishin Karate Klub
részvételével
keszegfalvai Seishin Karate Klub tíz versenyzőjét küldte ki a Várpalotán először megrendezett palota Kupára, amelyen két ország
200 versenyzője képviselt 15 klubot. A nagyszabású rendezvényen remekül teljesítettek Markovics jános edző védencei, hiszen valamenynyien dobogós helyen fejezték be a versenyt.

A

első helyezettek: Kovács Kata Zsóﬁa (Ekecs), Bakos Virág Orsolya (Keszegfalva), Čajan Dávid (Nagymegyer)
Második helyezettek: Kósa Tamás (Dunaszerdahely), Fodor Gergő (Dunaszerdahely), Kulcsár Krisztián (Nagymegyer), Németh Bence (Ekel), Nagy
Róbert (Ekecs)
Harmadik helyezett: Varga Máté (Ekecs), Bohos Szilárd (Ekel)

Birkózás

tíz érem az országos bajnokságon
égiónk négy klubjának versenyzői vettek részt a privigyén megrendezett 2013-as évi szabadfogású diák országos bajnokságon. A Komáromi Spartacus mellett a gútai bK, Marcelházi bK és a Madari bK tehetségei is összemérték erejüket az ország legjobbjaival. ebből az erőmérésből jól jött ki a komáromi régió, hiszen a három aranyérem mellett négy ezüst- és három bronzérem is kijutott régiónk egyik legsikeresebb sportágának.

R

Régiónk versenyzőinek eredményei:
31 kg: 2. Opálka Kevin (Marcelháza)
3. Dolník Krisztián (Spartacus)
33 kg: 2. Marosi Péter (Gúta)
35 kg: 1. Kürti Adrián (Gúta) – országos bajnok
6. Kürti Krisztián (Gúta)
37 kg: 2. Kürti Márió (Gúta)
5. Lakatos Lucián (Gúta)
6. Nagy Tamás (Spartacus)
40 kg: 1. Megály Zoltán (Marcelháza) – országos bajnok
2. Brand Alex (Madar)
8. Csicsó Adrián (Madar)
44 kg: 9. Kajtár Sándor (Madar)
48 kg: 3. Hulman Nikolas (Spartacus)
52 kg: 6. Várady Karol (Spartacus)
7. Molnár Martin (Gúta)
8. Hegedűs Viktor (Marcelháza)
57 kg: 1. Sluka István (Madar) – országos bajnok
4. Kovács Nikolas (Madar)
62 kg: 8. Rigó Kevin (Spartacus)
68 kg: 3. Tóth Gergely (Madar)
73 kg: 6. Megály Ádám (Marcelháza)
Régiónk érmesei a privigyei országos bajnokságon

