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A diákjai is rajonganak érte

Mgr. Györe Melinda felvétele

A komáromi városi képviselő-testület felügyelete mellett
a vízművek tartozásai lassan kezelhetetlenné válnak

Meddig marad a helyén
a KOMVaK elnöksége?

Háttérinformációink szerint a KOMVaK újonnan választott elnökségének egyes tagjai
már nem sokáig bírják a „nyomást” és lemondásukat fontolgatják. A problémák régi
keletűek és a jelenlegi helyzet már a városi költségvetést is veszélyezteti. Mint ismeretes,
a képviselő-testület a polgármester jogkörét a KOMVaK-kal kapcsolatosan szinte a nullára szűkítette és az összes lényeges döntést saját kompetenciájába utalta.

A vízművekkel kapcsolatosan
már csak egyetlen jó hír maradt:
A csapokból még folyik a víz...
A vállalat belső pénzügyi helyzete még a hivatal számára
is átláthatatlannak tűnik. Információink szerint a vállalat szempontjából rendkívül
előnytelen pénzügyi tranzakciók és vissza nem térülő beruházások egész sora terheli a
cég helyzetét. Mint ismeretes,
a város főellenőre érthetet-

len (vagy nagyon is érthető)
okokból nem ellenőrizte a vállalatot. A jelenlegi helyzethez
feltehetően az vezetett, hogy
a vállalatot Olláry elnöksége

alatt a vezetés és a képviselők
egy csoportja a saját bizniszének tekintette. A hasznot elosztották, a következményeket
pedig a komáromiak viselik.

Amiről nem tudunk, az nincs?

Az elmúlt napokban híre kelt Komáromban, hogy az egyik óvoda
konyháján számos higiéniai és szavatossági hiányosságot észleltek,
amelyek végül hasmenéses járványhoz vezettek. A honi sajtó azonban elfelejtette megemlíteni, hogy másutt is vannak problémák.
Mintegy kéthetes karanténban voltak a komáromi nyugdíjasotthon
lakói is, erről a helyi sajtó nem számolt be.

SOKSZEMKÖZT DR. CEY-BERT RÓBERT GYULÁVAL

Amit tudni kell az őstörténetről

December 9-én (pénteken) 17
órától a komáromi Kossuth téri
Csemadok-székházban a világhírű, Feszty Árpád-életműdíjas
Távol-Kelet- és őstörténetkutatóval, az 1956-os magyar
szabadságharcossal, 36 magyar, francia, angol és német

nyelven megjelent könyv
szerzőjével, a Gasztronómiai
Világszövetség tiszteletbeli elnökével dr. Csámpai Ottó felvidéki szociológus-író beszélget
egy különös életútról, érdekes
könyvekről, magyarságtudatról Cey-Bert Róbert Gyulával.

Húszéves lány vetette le magát a 12. emeletről

Vigyázzunk egymásra!

– Iskolai feladatként kaptam, hogy fényképezzem le a várost a
magasból. Nagyon szépen kérem, engedjen fel a tetőre – kérlelte mosolyogva a lány múlt héten hétfőn a 12-emeletes lakóház tömbbizalmiját. Akkor a fényképezésből nem lett semmi, mert a gondnok a rossz időre való tekintettel lebeszélte a
lányt, de megígérte neki, hogy ha javul az időjárás, felmehet
vele a tetőre. Másnap a lány újra jelentkezett.
A gondnok soha nem felejti el jellegű személyiségváltozásra
a kedd délutáni eseményeket. felfigyeljenek a családtagok,
– Katika mosolyogva jött fel ismerősök. Statisztikai adatok
velem. Vidám volt és amikor a bizonyítják, hogy karácsony és
tetőre értünk, elkezdett fényké- húsvét időszakában, történik a
pezni. Azt mondta, csinál még legtöbb öngyilkosság.
egy képet és felállt a peremre,
ahonnan szó nélkül leugrott.
Olyan gyorsan történt mindez,
hogy nem tudtam közbelépni
– idézte fel a történteket a férfi.
A csinos, húszéves lány a helyszínen szörnyethalt. Információink szerint korábban Katika
édesanyja is öngyilkosságot
követett el és a lány nevelőintézetben nőtt fel. Mindig víg
kedélyű volt, környezete nem
érti, mi vezette a lányt ehhez a
szörnyű tettéhez.
A pszichiáterek véleménye szerint karácsony közeledtével,
illetve az időváltozással együtt
egyre több a szorongásos beteg,
és nagyon fontos, hogy az ilyen

A Püski Kiadó adventi könyvvásárával egybekötött, tartalmasnak ígérkező est szervezője
a hírek.sk – a felvidéki hírportál
és a Csemadok komáromi alapszervezete. A belépés ingyenes!

December 20-ig tart
az egyetemi
könyvbörze

A Selye János Egyetem
Egyetemi
Könyvtárában
december 20-ig könyvbörzét
tartanak. A könyvtár számára feleslegessé vált könyvek
szimbolikus áron elvihetők,
áruk 10 cent és 5 euró között mozog. A részvételhez
előzetes foglalás szükséges.
A könyvek listája letölthető
a könyvtár weboldaláról. A
foglalásról bővebb információt az Egyetemi Könyvtár
weboldalán és Facebook oldalán lehet találni.

Krakkói siker

A komáromi Marianum kórusa
a krakkói adventi és karácsonyi
kórusfesztiválon – ezúttal nem a
gyermek-, hanem az ifjúsági kórusok kategóriájában –, ezüstsávos
besorolást kapott. Az elismerést a
szigorú, ám korrekt olasz, walesi,
cseh, magyar és észt tagokból álló
nemzetközi zsűri ítélte oda. Gerenday Ágnes, a zsűri magyar tagja külön is kifejezte örömét, hogy
meseszép és pontosan előadott dalokat hallhatott és büszke a szlovákiai magyar kórus kiemelkedő
teljesítményére. – Ezúton szeretném kifejezni elismerésemet a
kórusnak és köszönetet mondani
Orsovics Yvette karvezetőnek,
Nagy István orgonaművésznek
a munkájáért, illetve Melicher
Andrea igazgatóhelyettesnek is
a fesztiválon való részvétel megszerzéséért – mondta Madarász
Róbert, a Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatója.

Turczel Lajos-díjat kapott
a Selye János Egyetem
oktatója

A Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója, H. Nagy Péter kapta idén a tudományos és ismeretterjesztő munkásságért járó Turczel Lajos-díjat. A díjat
2009-től adományozzák azoknak, akik különböző tudományterületek elismert művelői (a történésztől az orvosig) és munkájuk során nemcsak alakítják, hanem népszerűsítik is az adott
szakterületet.
Vadkerty Katalin, Koncsol
László, Kubička Kucsera Klára, Szeberényi Zoltán, Zeman
László, Chrenka Edit és Kiss
László után – ők a szépkorú nemzedék képviselői – H.
Nagy Péter, mint a fiatalabb
generáció elismert szaktekintélye vehette át a díjat. Az eddigi
munkássága rendkívül sokoldalú: tanárként számos könyv
és tanulmánykötet publikálása
mellett több folyóirat fő- és tete is, amely ennek egyfajta
segédszerkesztője is (Erudi- párja (parallaxisa), és szintén
tio-Educatio, Opus, Partitúra, a popkultúráról szól. Az előbbi
Prae stb.). Pár héten belül je- inkább szakkönyv, míg a málenik meg Alternatívák című sik inkább publicisztikai jelkönyve, amely a popkultúra legű. Az Alternatívák kifejtetkapcsolatrendszereivel foglal- tebb, alaposabb, a Médiaterek
kozik, illetve előkészületben lazább és könnyedebb. Együtt
van a következő, Médiaterek is olvashatók, de önállóan is
Lady Gaga korában című kö- működnek.

Díszoklevelek a várostól

Hétfőn tartotta meg idei utolsó önkormányzati ülését a gútai képviselő-testület, amelyen Horváth
Árpád díszokleveleket adott át azoknak, akik 2016-ban öregbítették a város hírnevét. Ebben az
elismerésben részesült Vermes István világbajnoki aranyérmes és Európa-bajnok bronzérmes lovasíjász, Vermes Balázs kétszeres Vb bronzérmes lovasíjász, az ACT4 művészi kerékpárnégyes,
a szlovák tehetségkutató verseny győztese és Vb bronzérmes, Farkas Attila dzsesszzongorista, a
Music Fond tehetségkutató verseny „Szlovák reménység”-díjasa. Elismerő oklevelet kapott példás
helytállásáért Szabó Ferenc, aki körültekintően és időben nyújtott segítséget egy úttesten fekvő
férfinak, miután több gépkocsi is elhaladt mellette, megszegve a kötelező elsőbbségadásról szóló
előírást. A férfi agyérgörcsöt kapott, Szabó Ferenc az életét mentette meg önfeláldozásával.

Megszületett (?)
a jövő évi állami költségvetés

A 2017. évi állami költségvetést viszonylag gyorsan, különösebb vita nélkül fogadta el a pozsonyi törvényhozás. Többen – főleg az ellenzék – merészebb előrelépést vártak a kiegyenlített
államháztartás elérése irányában, ám a parlament nagyjából azt fogadta el, amit a kormány
beterjesztett.
Nézzük a jóváhagyott költségvetés sarokszáma- nyezetemben – egy-két kivételtől eltekintve – a
it: a gazdasági növekedést jövőre 3,5 százalék- kis- és közepes vállalkozók, a pénzügyminiszra várják, az államháztartás hiányát a kormány terrel ellentétben, igen borúlátóak a jövőt illető2017-ben a hazai össztermék 1,29 százalékában en. Ha tehát ők foglalkoztatják a munkavállalók
határozta meg, ami szándéka szerint, 2018-ban több mint 80 százalékát, akkor országos szinten
tovább csökken 0,44 százalékra, 2019-re pedig mitől volna sokkal jobb a helyzet?
államháztartási többlettel számol 0,16 százalék A pénzügyi tárca optimista forgatókönyvét szem
értékben. Az állami előtt tartva, jövőre a foglalkoztatottság 1,5 száköltségvetés bevételi zalékkal nő, 24 ezer új munkahely jöhet létre. A
oldalát 15,4 milliárd munkanélküliség statisztikai mutatója 8,5 százaeuróban határozták lékra csökken, a bruttó átlagbér túlszárnyalja a
meg, a kiadási oldalt 940 eurót. Úgy tűnik, a legerősebb kormánypárt
17,5
milliárdban, részben levonta a parlamenti választások tanulvagyis a hiány több ságait, hiszen jövőre a nyugdíjak 2 százalékpontmint
kétmilliárdos tal nőnek, nem pedig 2 euróval, mint legutóbb.
lesz. A pénzügyi tár- A közszférában dolgozók jövőre 4 százalékkal
ca vezetője felettébb magasabb havi bérrel számolhatnak, miközben
optimista, jövőre a a pedagógusok bére jövő szeptembertől 6 százagazdaság hihetetle- lékponttal lesz magasabb.
nül kedvező alakulását várja. Emiatt jövendöli Jelzésértékű, hogy a kiadási oldalon a védelmi
2018-ra és 2019-re a komoly fordulatot, ami az tárca kiadásai emelkednek leginkább, azt követi
államháztartás dinamikáját illeti. 2019-re pedig az oktatási tárca 300 milliós többletforrással. E
az áttörést, ami szerinte a hiánygazdálkodás növekmény tartalmazza majd a pedagógusbérek
megszűnését hozhatja. Szlovákiában még so- újbóli látványos emelését és az infrastruktúrára
hasem zárt többlettel az államháztartás, emiatt szánt megnövelt kiadásokat.
vagyok nála sokkal óvatosabb.
A felvázolt adatok kedvezőek, ám csupán akAz egyik rizikófaktort abban látom, hogy to- kor tarthatók, ha a makrogazdasági folyamatok
vábbra is növekednek a munkavállalók adó- és a pénzügyi tárca felettébb optimista előrejelzéjárulékterhei. A jogi személyek jövedelmi adó- se szerint alakulnak. Amennyiben fordulat áll
kulcsa ugyan 1 százalékponttal csökken és a kis- be – például a brexit erőteljesebb hatása miatt
iparosok adóalapjából leírható átalányköltségek a szlovákiai kivitelre –, akkor borul minden, a
érezhetőn növekednek, ám a teljes lakosságra rózsaszín számok beszürkülnek, 2019-ben pedig
vonatkozóan bevezetik a biztosításokat terhelő nem lesz államháztartási többlet. Bárcsak ne len8 százalékos adókulcsot, valamint a jogi sze- ne igazam!
mélyek tulajdonosait érintő 7 százalékos osztaFarkas Iván,
lékadót. A másik kockázati tényező, hogy köraz MKP gazdaságpolitikai alelnöke
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A komáromi járási rendőrparancsnokság segítségét is igényelték

Sikeres kábítószerellenes rajtaütés

A Memória TársulaT meghívója

Jól előkészített drogellenes rajtaütéseket hajtott végre a Nem-

zeti Bűnüldözési Ügynökség (Národná kriminálna agentúra –
NAKA) november 29-én. Azonos időben, egyszerre csaptak le
Pozsonyban, valamint Dunaszerdahelyen, Nemeshodosban és
Nagyabonyban a szervezett bűnbanda tagjaira. A razziában
több járási rendőrigazgatóság nyújtott segítséget, közöttük a
komáromi igazgatóság speciális egysége is.
A razzia során a NAKA rendőrei szert foglaltak le – tájékoztatta
12 személyt vettek őrizetbe, há- a TASR hírügynökséget Denisa
rom illegálisan tartott fegyvert, Baloghová rendőrségi szóvivő.
lőszereket és 3000 adag kábító- A rendőrségi vizsgálat szerint a

vádlottak kábítószereket szereztek be Pozsonyban, Dunaszerdahelyen és környékén, majd azt
továbbadták a környező járások
drogfogyasztóinak.
Az előzetes szakértői értékelés
szerint a házkutatások során
kokaint és metamfetamint foglaltak le a rendőrök. A lefoglalt
mennyiség értéke hozzávetőleg
23 ezer euró.

Karácsonyi dalokkal köszöntötték
a közelgő ünnepeket
A gútai Szlovák Kultúra Baráti Társasága
idén is megrendezte karácsonyváró ünnepségét, ahol a vendégeket a dúsan terített
asztal mellett a szlovák tannyelvű óvoda
és a J. A. Komenský nevét viselő alapiskola kultúrműsora várta. A programot karácsonyi népi játékok és dalok gazdagították. A szlovák nyelvterületre jellemző házi
sütemények mellett a rendezők hagyományos disznótorossal lepték meg tagjaikat
és vendégeiket.

Valóban megengedhetjük magunknak
ezt a pazarlást?

A dánoknál nagy siker a lejárt szavatosságú élelmiszerek boltja

Neveltetésem okán mindig is felháborított az értelmetlen pazarlás, mint ahogy a társadalmi szakadékok mélyülése is, az az egyre súlyosbodó kontraszt, hogy az egyik oldalon sokan szinte eszeveszetten dúskálnak a javakban, a fényűzésben, a másik oldalon viszont sajnálatos módon egyre többen
élnek mélyszegénységben, kényszerülnek nélkülözésre.
Ezért figyeltem fel arra a hírre, miszerint Kop- lejárt, vagy megromlott, ugyancsak a szemétre
penhágában nagy sikert aratott a város terüle- kerül. Figyeljük csak meg, hogy ilyenkor mit kétén megnyitott két üzlet, ahol lejárt szavatosságú pesek összevásárolni az emberek, csak azért, mert
élelmiszereket lehet kedvező áron vásárolni. S közelednek az ünnepek, és úgy másfél napig nem
ha a nálunk azért jóval magasabb életszínvona- lesznek nyitva az üzletek!
lon élő dánok üdvözölték ezt a lehetőséget, bizo- A lejárt szavatosságú élelmiszer Dániában törnyára érdemes lenne nálunk is bevezetni, hiszen vényesen árusítható, amennyiben ezt a tényt fela félreértések elkerülése végett itt nem romlott tüntetik a csomagoláson és annak fogyasztása
egészségre nem ártalmas. A koppenhágai kezdeményezésnél minden áru adományból származik,
az üzletektől, termelőktől, vagy éppen importőröktől. A lejárt szavatosságú élelmiszert megközelítőleg féláron értékesítik és mindezt egy további
humanitárius tettel megfejelve a bevételt jótékonysági célokra fordítják. Érdemes lenne tehát tanulni
a dánoktól, de hasonló, az esztelen élelmiszerpazarlás megfékezésére irányuló kezdeményezés van
élelmiszerekről van szó, hanem olyanokról, me- már Franciaországban és Angliában is, itt elsőlyeknek bár lejárt a szavatosságuk, attól még az sorban a szegények élelmezését szolgálja. -zsuegészségre nem ártalmasak, minőségi szempontból sem merülhet fel velük kapcsolatban komoly
kifogás, hiszen a szavatosság lejárta nem jelenti
azt, hogy az áru romlott lenne, ebben még jócskán van biztonsági tartalék. Szerintem az, hogy a
világ oly sok részén pusztít csaknem egymilliárd
embert sújtó éhínség, míg másutt évente csaknem
1,3 milliárd tonna élelmiszert pazarolnak el, jóval többet, mint amennyire az éhezők ellátásához
szükség lenne, az emberiség főbűneinek egyike. S
ez még csak az a mennyiség, mely az üzletek polcairól kerül a szemétbe, mert a legtöbb helyen,
így nálunk is, törvény tiltja a lejárt szavatosságú élelem eladását. Nem szóltunk még arról az
ugyancsak óriási mennyiségű élelemről, mely
a háztartásokból kerül a szemétre. Az emberek
többsége ugyanis – már aki megengedheti magának – sokkal több élelmet halmoz fel, mint amen�nyit valójában elfogyaszt. Ezek egy része, miután

A NAKA vizsgálóbírója hét,
33 és 43 év közötti személy
(Elvir I., Gazmend I., Lirim
H., Tomáš K., Silvia D., Ladislav Sz., Attila G.) ellen
emelt vádat kábítószerek
tiltott előállítása, tartása és
terjesztése miatt. Ha a vád
beigazolódik, a vádlottak 1015 éves szabadságvesztésre
számíthatnak.

Karácsonyi házi koncert
nyelvcsapásokkal
a Hoffer étteremben a Shell-kút mellett
december 16-án, pénteken

A műsor kb. 70-80 percig tart szünet nélkül, sok zenével,
„Nyelv/Csapásokkal” tarkítva, otthonias, karácsony előtti hangulattal. Belépő nincs, rendelni nem kötelező, de lehet (öntérítéses).
Nagyon jó szórakozást kívánunk mindenkinek!

Zene nélkül az élet tévedés volna (Nietzsche)

A hét végén kezdetét vette
a Mikulás-dömping ...
Valójában nem marcona
vasparipa-lovagok, ők is
édesapák (sőt édesanyák),
akiknek a családjuk mellett még egy szerelmük
van, s ez a két keréken
történő robogás. És vannak követőik, csodálóik
is, akik rendre ott vannak
a versenyeken. Minden
tiszteletünk azoké a motorosoké, akik a fagyos idő
ellenére elővették „paripájukat”, hogy fergeteges
programot csináljanak a gyerekeknek, illetve
felkeressék a komáromi kórház gyermekosztályát, hogy ott a kis betegek is részesülhessenek az első téli hónap számukra egyik legkedvesebb ünnepében. Idén is „megszállták”
a kórházat a Mikulások, akik nagy szeretettel
vitték ajándékaikat a kis betegeknek.
Az egyik Mikulás jövőre vakólóanyagot is
visz, mert méltatlannak találta az épület bejáratának állapotát. A gyermekosztály szerinte
(is) ennél többet érdemelne!

Kotlebáék felvállalták
az örsújfalusiak képviseletét!

Nemcsak értékes ajándékokkal (ágyneművel) érkeztek az
örsújfalusi És Színház által szervezett Mikulás-napi ünnepségre A Mi Szlovákiánk Néppárt képviselői, hanem azzal a hírrel is, hogy a parlamentben is felvállalják az örsújfalusiak vízproblémáinak felülvizsgálatát.
Váradi Kornélia, a találko- A gyerekek a csallóközarazó főszervezője magyarul és nyosi (ontopai) Greencoop
szlovákul üdvözölte a várat- cégtől déligyümölcsöt, a nélan vendégeket, akik megle- met tulajdonú bútorgyártól
pődtek a kedves fogadtatáson. pedig édességeket kaptak.

Az orkánerejű szél győzött a karácsonyfa felett...

Orkánerejű szél söpört végig a
Komáromi járáson a múlt héten csütörtökön és pénteken.
Sok helyütt megbontotta a családi házak tetőzetét, és a vihar
következményeként Komáromban több fa is kidőlt. A Mariánum Egyházi Alapiskola és
Gimnázium előtti jegyenyefa is
megadta magát a sorsának, de a
Klapka téren felállított központi karácsonyfa is kitörött tartójából. Hétfőn megérkezett az új
fa és felkerültek rá a díszek, így
ismét karácsonyi hangulat költözött a városközpontba.

Múlt héten bemutatót tartottak a Komáromi Jókai Színházban

Nyolckor a bárkán

A Komáromi Jókai Színház december 2-án mutatták be Ulrich Hub Nyolckor a bárkán című zenés mesejátékát. Ulrich
Hub német drámaíró színészként kezdte pályafutását, majd 5
év után odahagyva a világot jelentő deszkákat, rendezőként és
drámaíróként kezdett el dolgozni Németországban.
A Nyolckor a bárkán című mű- gondolatibb, minőségi monvét a karlsruhei Badeni Állami datokkal, helyzetekkel. Bátran
Színház felkérésére írta 2005- hozzányúl az ember és Isten
ben. A diadalút azóta tart. kapcsolatának
témájához,
2006-ban az év gyermek- és if- amelyhez ma nem szokás hozjúsági drámájává választották zányúlni, mert vagy érdekNémetországban és Hollandi- telennek tartják, vagy félnek
tőle. A szerző azonban magától
értetődően, pátosz és rápakolt
lihegés nélkül tud erről beszélni, ettől izgalmas ez az anyag.
Különböző rétegei vannak,
melyek a kisiskolás nézőnek,
a nyolcadikos diáknak, vagy
a tizenhatévesnek egyaránt izgalmasak lehetnek, mindenki
elveheti belőle a magáét.”
A kortárs német szerző mesejátéka egy bibliai példázatból
indít: Isten látva, hogy a világ,
amit alkotott, elaljasult, ezért
úgy döntött, elpusztítja teremtményeit. Az özönvíz kezdetén
indul a történet, melynek főszeában is, egy évre rá megjelent replője három pingvin. Napok
a regényváltozat, amely 2008- óta reménytelenül és megállítban az év mesekönyve lett.
hatatlanul ömlik az eső. EgyA zenés mesejáték sikeréről, szercsak megjelenik a Galamb,
titkáról az előadás rendező- s átadja Isten üzenetét: mivel
je, Méhes László így vall: „A minden fajból két állat túlélheti
Nyolckor a bárkán az általam a katasztrófát, két hajójegyet ad
ismert és olvasott mai mesék át a csodálkozó pingvineknek.
közül a legértékesebb, leg- Igen ám, de a pingvinközösség
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KOMÁROM
VÁROSA
Klapka tér 1., Komárom
értesíti az érdeklődőket, hogy a Törvénytár községi vagyonról szóló
138/1991-es számú törvénye és a későbbi rendelkezések, valamint a
3/2003-as számú, a városi vagyonnal történő gazdálkodásról szóló általános érvényű rendelet és a későbbi vonatkozó rendelkezések alapján
a városi képviselő-testület 2016. 9. 29-én kelt határozata értelmében

nyilvános versenytárgyalást
hirdet

háromtagú, ők hárman barátok.
Melyik a fontosabb? Isten parancsa? Vagy a szeretet?
Az előadáshoz új zene is készült, Kákonyi Árpád munkája, a dalszövegeket az előadás
dramaturgja, Keszthelyi Kinga
fordította újra, a díszlet- és jelmeztervek Gadus Erika alkotásai, koreográfus Kispál Anita.
Az előadást először
december
2-án
láthatták
a nézők, de a
színház hagyományaihoz hűen
Mikulás-nap alkalmából családi
színházi délutánt
rendeztek, melyre december 4-én
került sor.
„A Nyolckor a
bárkán
igazi
családi történet,

bár nem ugyanaz a működési
mechanizmusa, mint A dzsungel könyvének. Ez az előadás
akkor válik családi élmén�nyé, ha azok a felnőttek, akik
elhozzák a gyerekeiket, nemcsak kísérőként viselkednek,
hanem nyitottak, kíváncsiak
az előadásra is.”
(Méhes László)

Meghitt hangulatú, családias Mikulás-napi délután színhelye volt december 4-én a Jókai Színház, ahol a szülők és nagyszülők kíséretében érkezett gyerekek izgatottan várták a Mikulást.
S mindaddig, amíg a gyermekszívek fehér szakállú megdobogtatója meg nem érkezett, sem
kellett unatkozniuk, hiszen lehetőségük nyílt különféle ajándéktárgyak elkészítésére, nem is
szólva arról, hogy ellátogatott közéjük a Simkó Tibor-díjas Z. Németh István költő, számos
gyermekverskötet szerzője, aki ez alkalommal bemutatta legújabb, a Vámbéry Polgári Társulás gondozásában megjelent Aranyeső, ezüsthó című kötetét.
Az Aranyeső, ezüsthó című egyfajta betetőzése gyermek- osztatlan sikert aratott. S ha
gyermekverskötet szerves foly- írói munkásságának. Amint azt már a sikerről beszélünk, nagy
tatása a legfiatalabb olvasókö- a kötet ajánlójában Fellinger tapssal jutalmazták a színház
zönségnek íródott, és korábban Károly
megfogalmegjelent kilenc kötetének, s mazza: „A versek távcsövei az olvasóknak,
rajtuk keresztül rálátni a kincses szigetre,
ami maga a gyerekszív.” A szerzővel és
a kötet Budapesten
élő illusztrátorával,
Papp Anikó Mírával
Szabó Csekei Tímea
művészettörténész
folytatott rövid beszélgetést, amelyet a
gyerekek nagy érdeklődéssel hallgattak.
A grafikus meseillusztrációiból megrendezett kiállítás is

dolgozói gyermekeinek a műsorát, amellyel a könyvbemutatót tarkították.
Ezt követően a délután fénypontja is elérkezett, megjött
a Mikulás, természetesen teli

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, Komárno

zverejňuje zámer priamym nájmom prenajať na dobu určitú alebo neurčitú časť nebytových priestorov v budove dielní na parcele č. 3669/199, k. ú. Komárno, LV č. 2548 vhodné
na výrobný proces alebo skladovanie o výmere 1200 m² (časť výrobnej haly) s cenou nájmu
minimálne 20 €/m²/rok.
Termín obhliadky predmetu nájmu: 14. 12. 2016 v čase od 10.00 h do 14.00 h.
V prípade záujmu doručte Vaše ponuky do 27. 12. 2016 do 15.00 h na adresu:
Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
v označenej obálke: „NÁJOM”. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie
je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení nesk. predpisov. Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868.

városi ingatlanvagyonrész átruházására 201/1000hez arányban, mely a komáromi kataszterben 6752es tulajdonlapon szerepel, mint
* telek: (a komáromi kataszter C regiszterében)
136-os szám alatt szereplő beépített terület és udvar
(2 015 négyzetméter)
* épület: 799-es helyrajzi számmal a 136-os számú
parcellán, egyben
Az ajánlatokat jutassák el a Komárom városa,
Klapka tér 1, 945 01 Komárom címre, illetve a Komáromi Városi Hivatal
iktatójába a hirdetés megjelenésétől számított 17 napon belül, a fogadóórák
alatt. A végső leadási határidő 2016. 12. 14-én 12 óráig tart, melynél a kézbesítés ideje, nem pedig a postai bélyegzőn szereplő dátum a döntő.
Az ingatlanokra vonatkozó részletes információk,
az ajánlat beterjesztésének módja, tartalma, feltételei
és a versenytárgyalás menete a
www.komarno.sk honlapon olvashatók.

A rendőrség időszerű felhívása:

Óvakodjunk
a zsebtolvajoktól!

A rendőrség járási igazgatósága az esetleges törvénysértések elkerülése és megelőzése érdekében felhívással fordul a lakossághoz. A karácsonyt megelőző vásárlások ugyanis alkalmat adhatnak a zsebtolvajoknak áldozataik kifosztására.
A statisztikai adatok is azt bizonyítják, hogy nagyobb vásárokon, üzletházakban, szupermarketekben történő vásárlásnál
a zsebtolvajok sok esetben kihasználják a vásárlók pillanatnyi

puttonnyal. A mozgalmas családi Mikulás-napot ezután a
népszerű kortárs szerző, Ulrich
Hub Nyolckor a bárkán című
mesejátékának nagy sikerű bemutatója zárta.
-ni-

figyelmetlenségét. Ünnepekkor
sokkal nagyobb a vásárlótömeg,
mint az év többi napján. Ilyenkor a pénztárcákban is több pénz
van, s elég egy nyitott válltáska,
bevásárlószatyor, amelyből kilátszik a buksza. A zsebtolvajok
előre kiszemelik a figyelmetlenebb vásárlókat, akiktől azután
elemelik a pénztárcát, többnyire a benne levő okmányokkal
együtt.
Annak érdekében, hogy mindenki gondtalanul élhesse át a
karácsonyi ünnepeket és ne kelljen búslakodni az ellopott értékek miatt, felhívjuk mindenki
figyelmét arra, hogy a bevásárlások során ügyeljenek értékeikre,
ne hagyják felügyelet nélkül a
bevásárlókocsiban a táskájukat,
hanem azt bezárva vigyék magukkal, vagy ügyeljenek rá, így
megelőzve és megnehezítve a
zsebtolvajok dolgát.
Mgr. Dušan Dragúň
r. alezredes,
a RJI Komáromi igazgatója

Karácsonyi vásár
a L imes G alériában

December 6-tól 31-ig hétköznap
10-16 óráig a Limes Galéria kínálatában szerepelnek kortárs
képzőművészeti és iparművészeti alkotások, melyeket a kiállító művészek a galéria számára hagytak (Illényi Tamara,
B. Laborcz Flóra, Stano Černý,
Berecz Antal és sokan mások).
Az ünnepi időszakhoz illően
díszgyertyák, kézműves karácsonyfadíszek, ékszerek, festett
selyemsálak és katalógusok is
megvásárolhatók. A legkisebbek
számára varázslatosan kivitelezett mesekönyveket kínálnak,
amelyek között megtalálhatók
Szegedi Katalin, Békés Pál, Varró Dániel és Finy Petra művei.

Követendő a Lehár Társulás példája!
A halottak napi megemlékezésre fejeződött be a Lehár-szülők
anyai ága sírkertjének területi
rendezése és a sírkövek felújítása. A múlt hét végén a Klemen
Terézia vezette társulás újabb
sikert ért el, amikor a városi
képviselő-testület támogatása
révén elkészülhettek az új márványtáblák is, amelyek a temető
látogatói számára egyértelművé teszik, hogy a nagy operettkirály ősei pihennek a sírokban.
A Lehár Társulás példája követendő, illene Komárom további
nevezetes szülötteinek sírjait is
felkutatni, megtisztítani, bizonyítva azt, hogy az utódok tisztelik őseik munkásságát.
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Növényvédelem

Ajándékba megkaphatja

Tél a kertben

A december még nem a leghidegebb téli hónapunk, ilyenkor sok ködös reggelre és
napos időre lehet számítani.
A korai sötétedés miatt itt az
ideje, hogy korán keljünk fel,
és belevágjunk az olyan kerti munkákba, amelyeket még
nem fejeztünk be!
A következőkben megemlítünk néhány olyan tevékenységet, amelyekre még sort
kellene kerítenünk a kertünkben:
Ilyenkor már hozzáférhetőek a következő évre szóló új
vetőmag-katalógusok, itt az
ideje tehát, hogy leüljünk és
eldöntsük, mit szeretnénk jövőre termeszteni a kertünkben. Jó lenne még azelőtt
határozni, hogy a készletek
kiürülnének.
Folytassuk a téli ásással, de
csak akkor, ha a talaj nem túl
nedves és nincsenek fagyok.
Ha agyagos a talaj, akkor felejtsük el. A következő pár
hónap jó lesz arra, hogy meglátogassuk a kertészeti áruházat és megkeressük azokat a
növényeket, amelyek télen is
jól néznek ki. Amikor rájuk
találunk, vegyük meg őket és
ültessük el a kertben.
Ez a legjobb hónap a díszfák
és cserjék metszésére. Mets�szük le félig a rózsabokrokat,
hogy megóvjuk őket a széltől.
December a legjobb időpont
a csupasz gyökerű cserjék és
fák elültetésére, amíg a föld
langyos.
Ha a kert nem elég színes, a
kertészeti áruházban vegyünk
pár virágzó vagy vonzó kérgű
vagy levelű növényt.
Még mindig javíthatunk a
gyepen, ha az időjárás is
megengedi. Vigyázzunk arra,
hogy amikor fagypont alá
esik a hőmérséklet, ne lépjünk a gyepre, mert nagy barna lábnyomokat fogunk hagy-

ni a törékeny fű szárán.
Tartsunk minden beltéri növényt napos helyen, de ne
tegyük ki őket közvetlen napsütésnek, és öntözzük őket
takarékosan.
Itt az ideje, hogy használjuk
azokat az üvegház-melegítőket, amelyekkel megóvjuk a
gyenge növényeket és hajtásokat. Ha nincs ilyen berendezésünk, szigeteljük a melegház belsejét légbuborékos
fóliával. Izoláljuk a hideg sarkokat is és az igazán kemény
téli éjszakákon rakjunk rájuk
egy extra réteget.
Az, hogy a levegő most hidegebb, mint nyáron, nem azt
jelenti, hogy a melegebb reggeleken nem kell kicsit kiszellőztetnünk az üvegházat. Ez
meggátolja majd a túlpárásodást, és felfrissíti a levegőt.
Nézzünk utána a kertben
zajló életnek,
adjunk friss
vizet, magvakat vagy bármilyen háztartási maradékot
a madaraknak,
de a fehér kenyérrel bánjunk csínján.
Tisztítsuk meg az ösvényeket
az algáktól, takarítsuk ki a fészert, tegyük rendbe a kerítést.
Ez a legjobb idő arra, hogy
bepermetezzük a gyümölcsfákat és a rózsákat kátrányos
olajjal, hogy eltávolítsunk
minden megjelenő feketepenész-spórát.
Nagy havazás után rázzuk le
az ágakról a felgyülemlett havat, nehogy letörjenek a súly
alatt.
Ha a talaj nem túl nedves
vagy fagyos, folytassuk az
évelő növények elrendezését.
Ha van olyan növény, amely
most rügyezik, itt az ideje,

Goddess FTE0100WW8
fagyasztóláda
189.- EUR

B-CENTER

Komárom
Határőrség utca 21.

energiahatékony (A+ besorolású),
100 liter térfogatú fagyasztóláda.
Kiváló választás élelmiszereinek
hosszú távú tárolására. Áramkimaradás esetén akár 28 órán keresztül
alkalmas még a benne lévő
élelmiszerek hidegen tartására.
Fagyasztási kapacitás: 5,5 kg/24 óra

hogy melegebb helyre vigyük.
Öntözzük óvatosan a növényeket és fedjük le őket.
Figyeljünk arra, hogy minden
olyan növényt megóvjunk,
amely ki van téve a fagynak.
Vezessük el a vizet minden
csatornából, vagy csapból a
kertben és szigeteljük le őket.
Takarítsunk el minden elhalt
vagy beteg ágat és hulladékot
a növényekről, vagy a növények mellől.
Takarjuk be a talajt a fagy ellen minden olyan gyümölcsfa
és cserje körül, amelyet megmetszettünk.
Amikor takarítjuk a kertet,
hagyjunk egy kis fahalmot
valahol, amely alatt megbújhatnak a hibernálódó állatok.
Mindig ellenőrizzük a kert
takarításakor, hogy vannak-e
állatok ott, ahol
éppen
takarítunk.
Itt az ideje, hogy
megjavítsuk azokat a dolgokat,
amelyeket
elhanyagoltunk a
kertben: kerítésjavítás, festés, az
ösvények letakarítása.
Nagy éjszakai fagyok esetén
tegyünk egy régi focilabdát a
kis tóba, hogy a halak túlélhessék a fagyot.
A növényeknek ebben a hónapban is szükségük lesz
öntözésre, de vigyázzunk, nehogy túlöntözzük őket. Előfordulhat, hogy a talaj elég
nedves.
Ha
szeles
környezetben
élünk, óvjuk meg a frissen ültetett cserjéket.
Hogy megóvjuk a tömlőt a fagyoktól, vigyük be – de előtte
jól csurgassuk ki belőle a vizet. A külső csapokat pedig
szigeteljük le zsákvászonnal.
-la-

Telefon: 035-7701939,
0908-090 919

Bátorkeszi, Obchodná 41.
Telefon: 035-7611880,
0902-961 352
E-mail: bv-tv@stonline.sk

HOROSZKÓP
VÍZÖNTŐ (január 21. – február 20.) Ezen a héten olyan tanulási lehetőséggel találkozhat, amelynek a munkájában és általános
műveltségének gyarapításában is hasznát veszi. Ezzel együtt új
kereseti forrásra bukkanhat, méghozzá a legjobbkor, mert ugyancsak kiköltekezett az ősz folyamán és még nem állt helyre egészen a házi költségvetése, ráadásul közelednek a nagyobb kiadást
jelentő ünnepek.
HALAK (február 21. – március 20.) Ezen a héten könnyen félreértheti a környezetében élők, különösen partnere reakcióit. Azt
gondolhatja, hogy partnere az ön szempontjait figyelmen kívül
hagyva döntött, pedig az ön érdekeit legalább annyira szem előtt
tartotta, mint a sajátját. Tisztázzák a félreértést, mielőtt késő lenne!
KOS (március 21 – április 20.) Tettvágyát senki és semmi nem
nyomhatja el ezen a héten. Megnő az energiája, akaratereje, önérvényesítési vágya pedig igazán nemes formában tör elő. Nem
egyedül akarja learatni a babérokat, hanem hajlandó a sikerben is
olyan arányban osztozni, ahogyan a munkában tették.
BIKA (április 21. – május 20.) Sok mindent elérhet most befolyásos ismeretségei révén. Új üzleti lehetőségek nyílnak meg
ön előtt, és ezen a héten alkalma lesz megmutatni, hogy valóban ért a szakmájához. Mivel a legjobb reklám a jó minőség,
rövid idő alatt jelentősen szélesedik ügyfélköre, mégpedig nem
is akárkikkel.

A megfejtéseket minden hónap 15-ig kérjük eljuttatni szerkesztőségünkbe
(levélben, vagy e-mailben):

Dunatáj szerkesztősége,
Kiscsapó utca 22., 94501 Komárno
E-mail cím: dunataj@zoznam.sk

humor-csokor
– Ki volt az, aki az anyósomnak fogkrém helyett egy tubus pillanatragasztót adott? – ront
be egy férfi a sarki élelmiszerboltba.
– Én voltam uram, nagyon sajnálom, tévedés
történt – vallja be a segéd.
– Ugyan fiam, csak megköszönni jöttem!
– Miért táncolnak a skótok a lakodalomban mezítláb?
– ???
– Hogy hallják a szomszéd faluból a zenét!
A férjet padlósúrolás közben találja otthon a
barátja.
– Megmondom neked őszintén, hogy nekem
ilyesmit eszembe sem jutna csinálni – mondja
elismerően.
– Nekem sem – válaszolja a férj. – A feleségem
találta ki!
Apuka sétál a kisfiával egy kastély romjainál.
Mindenütt ledőlt falak, ledőlt oszlopok, elgurult
kövek. A kisfiú odafordul az apjához és megkérdezi:
– Ugye itt tanult anya vezetni?

– Jean, hozza a fürdőnadrágomat!
– De uram, éppen az ön esküvőjére megyünk!
– Tudom, de úszni szeretnék a boldogságban.

Megmondják a csillagok

IKREK (május 21. – június 21.) Bár nagyon szeretne megkapni
valamit, annyira fél a visszautasítástól, hogy nem mer tenni érte.
Tudja jól, hogy a nemleges válasz nagyon megviselné érzelmileg
és hosszú ideig nem tudna továbblépni. Ez annak a jele, hogy
érzelmileg túlságosan függ az adott személytől vagy dologtól.
Néha azért nagyobb lehetne az önbizalma!
RÁK (június 22. – július 22.) Időről időre azon kapja magát,
hogy újabb lépést tett valami eléréséért vagy megvalósításáért,
miközben senkinek sem beszél róla, mennyire fontos is ez önnek. Talán saját maga előtt sem vállalja fel, ám ha őszinte önmagához, hosszú ideje része az életének és tudja, hogy nagyon is
lényeges. A hét végén sokat pihenjen, mert eléggé kimerültnek
tűnik.
OROSZLÁN (július 23. – augusztus 23.) Ez a hét az újrakezdés
időszaka az Oroszlánok számára. Most megszerezheti azt, amiről úgy gondolja, boldoggá fogja tenni, legyen szó akár egy cél
eléréséről, akár egy kapcsolatról vagy egy tárgyról. Semmi sem
tarthatja vissza, mindent megkaphat, amire csak szemet vet, de
ehhez bátorság is szükséges.
SZŰZ (augusztus 24. – szeptember 23.) Figyelje meg alaposan
azokat a helyzeteket, amelyek indulatossá teszik önt. Igyekezzen
minél hamarabb kívülről szemlélni a szituációt, vegye észre, hol
az a pont, melyik az a mondat, ahol nem tudja megőrizni nyugalmát, majd pedig keresse meg az okokat. Néha jobb kiadni a
felesleges indulatokat, mint magába fojtani.

MÉRLEG (szeptember 24. – október 23.) A környezetében valaki sorra ér el sikert határozott, kissé talán erőszakos fellépésével. Talán észre sem veszi, de – bár elítéli ezért – saját maga
is használni kezdte ezeket az eszközöket. Őrizze meg a stílusát,
kövesse saját értékrendjét, hiszen ezzel eddig is kiválóan boldogult.
SKORPIÓ (október 24. – november 22.) Ha mostanában nem
figyelt oda, hogy állnak anyagi ügyei, itt az ideje, hogy számvetést készítsen. Gondolja végig, befizetett-e mindent, nem lapul-e
táskája mélyén néhány rendezetlen – és rég elfelejtett – számla,
nem kellene-e felkeresnie könyvelőjét. Jobb idejében gondolni
erre, mint a felszólításokkal bíbelődni.
NYILAS (november 23. – december 21.) Ha nincs elegendő
anyagi forrása, képes több állást, végeláthatatlan túlórákat is vállalni, hogy a családjának biztosan legyen elegendő pénze. Mindaddig helyesen cselekszik, amíg a többiek értékelik és megbecsülik, amit értük tesz, ám ne hagyja magát kihasználni! A túlzott
igyekezet veszélyezteti az egészségét!
BAK (december 22. – január 20.) Ezen a héten több olyan
problémával is szembekerül, amelyek elől első reakcióként
legszívesebben elmenekülne. Mivel erre nincs lehetősége,
kénytelen kezelni a helyzetet és ösztönös megérzéseire hallgatva meg is találja a kiutat a legreménytelenebb szituációból
is. Szerencsére mindig van támasza, aki segít a problémák
megoldásában.
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GALERIA WALDEK
FOTOSZALON

Bejárati ajtók
már

* exkluzív esküvői képek,
tablók fotózása
* digitális és színes, valamint
fekete-fehér fényképek feldolgozása csúcstechnikával
* fényképezőgépek és
kellékek árusítása, javítása

43, 00 eurótól
Beltéri ajtók
már

35, 00 eurótól

Komárom

PVC ajtók és ablakok

Ferences barátok utcája 14.
Tel. /fax: 035/7713 242.

akciós áron!

e-mail:
galeriafoto.kn@gmail.com

Fényképeiket
ajándéktárgyakra
(bögrék, trikók, párnák,
tányérok, stb.)
is felvisszük!
Hosszú távra (min. 5 év)
bérelnék földet
Gúta környékén 20 ha-ig.
Tel.: 0908 463 830

s. r. o.

www. waldek. sk
Meštianska 3019
Komárno
Telefonszám:

0948 252 606.

* Eladó 3-szobás lakás
Gútán, a Brünni lakótelepen,
eredeti állapotban. Érdeklődni
16 óra után a 0905 178 475-os
telefonszámon lehet.

C-SERVICE k. f. t.

Meštianska 3019 * Komárno
WiMAX – gyors drótnélküli INTERNET
Komáromban és környékén.
Cserélje le lassú és elavult WiFi internetjét
egy új és biztonságos technológiára!

www. cservice. sk * Tel.: 035/77 31 731

Te l . : 0 9 0 7 5 6 2 5 2 2 , 0 3 5 / 7 7 1 3 0 0 3
cleancitykomarno@gmail.com

* Régi (háború előtti) rádió
kat gyűjtök. Tel.: 0915 094
045.
* Eladó családi ház Virten.
Tel.: 0903 794 161.

Azonnali belépéssel
felveszünk
gyógyszerészt!
Tel.: 0918 776 733

Fűszerpaprika
eladó Gútán
0905 163 575
Eladó
250 kg-os hízó
és búza.
Tel.: 0915 343 546.
* Eladó őrölt fűszerpaprika
Gútán. Tel.: 0908 853 224.

Vásároljon könyvet
szeretteinek karácsonyra.
Gazdag kínálattal
várjuk!
Tankönyvek, szépirodalom, gyermek- és
ifjúsági irodalom, kották, szótárak

Madách könyvesbolt  Jókai utca 25.
945 01 Komárom  Tel.: 35/7731 9014
E-mail: madachkonyv@gmail.com

Könyveinket megvásárolhatja webáruházunkban is:
www.madachkonyv.com



www.madachkonyv.sk

* Eladó 2-szobás, átépített
lakás Komáromban, a Béke
utcában. Tel.: 0905 693 137.
* Eladó egy alig használt, világoskék metálszínű Toyota
Yaris (50 ezer km, STK, EK
2018-ig). Tel.: 0905 729 551.
* Eladó hízódisznó. Tel.:
0915 441 045.

Dr. Bakai Hedvig
komáromi körzeti orvos
tisztelettel értesíti betegeit,
hogy december 1-jétől
rendelője a VII. lakótelepi

Szent Valéria
Egészségügyi Központban
folytatja tevékenységét.
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MŰSORAJÁNLAT
december 10-től 16-ig

M1

SZOMBAT

5.55 Magyar gazda, 9.15
Hírvilág, 12.45 Ma délután,
18.00 Híradó, 18.30 Ma
este, 19.30 Híradó, 20.25
Sporthírek, 20.35 Ma este,
22.00 Ma éjjel, 0.03 Éjszakai program

TV2

7.00 Barbie (amer.), 9.55
Babavilág, 12.00 Tarzan
(amer.), 13.05 Jöttünk,
láttunk,
visszamennénk
2 (francia), 15.40 Hajrá
csajok 4 (amer.), 18.00 Tények, 18.50 Félelem és röffentés (amer.), 18.55 Gr u
(amer.), 21.00 Szexvideó
(amer.), 23.05 Keresztapa
III. (amer.)

RTL Klub

6.40 Kölyök k lub, 13.10
Döglöt t a k t á k (amer.),
14.10 Ben Hu r (a ngol),
18.0 0 Hí radó, 18.50 Fó k usz plusz , 20.00 X-Faktor, 22.55 Anya a pácban
(amer.), 0.45 A visszavo nuló (amer.), 2.35 Gálvölg y i-show

RTL II

9.00 Tűzön-vízen (amer.),
11.00 Dallas (amer.), 13.00
Szabadítsátok ki Willyt!
2. (amer.-francia), 15.05
ValóVilág, 19.35 A végzet
ereklyéi (amer.), 22.00 ValóVilág, 23.30 CSI: A helyszínelők (amer.)

M2

11.40 Góg yi felüg yelő,
12.30 Luck y Lu ke a vadny ugaton, 12.55 Sherlock,
a jak, 14.25 Vízipók- Cso dapók, 15.25 I rány Ok ido!, 17.00 Mickey egér
játszótere, 19.15 Gondos
bocsok, 20.10 Elcserélt
lányok (amer.), 21.00 Én
vag yok it t, 22.35 M R 2
A k usz ti k, 0.55 Szesz,
szex és steksz (amer.)

Duna tv

10. 55 No é ba r át a i , 12 . 50
Í z őr z ők , 13. 25 H a z ajár ó, 14. 25 Mú z e u mt ú r a ,
15.35 Mé r s ékelt égöv
(m a g ya r), 17.0 0 G a sz t 
r oa ng ya l , 19.30 Téla pu
(a me r.), 21.10 A z örd ög
ü g y vé dje (a me r.-né me t),
23.45 Ro s e m a r y g ye r me ke (a me r.)

Duna World

11.45 Eg y lá ny el i ndu l
(mag ya r), 14.15 Tőkécz k i
és Ta k a ró, 14.45 Ha ng v illa , 15.15 Új idők , új d alai,
15.45 Hog y volt?, 16.40
A Z h ipotéz is, 17.35 Csalá d-ba r át , 19.10 Szaba dság tér 56, 20.0 0 M i ndenből eg y va n , 21.30 Fábr y,
22.45 Mu n k aüg yek , 23.20
O per a Café

Pozsony 1

12.45 Egy lépés a menny
ország, 13.45 Szép kilátás
(német), 15.20 Aranyidők,
16.20 Szlovákia, szeretlek!,
17.55
Főzzünk!,
18.30 Építs házat, ültess
fát!, 19.00 Hírek, 20.25 A
remény éjszakája, 22.25
Szép
kilátás
(német),
23.55 Szlovákia, szeretlek

Pozsony 2

13.30 Farmereknek, 13.50
Vadászoknak,
14.20
Tesztmagazin, 14.35 Színészlegendák, 14.50 Az
anya
(szlovák),
16.10
Bajnokok Ligája Magazin, 16.45 Labdarúgás,
19.00 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.00 Roma Spirit, 21.20 Esküvő, avagy
egy romaféle találkozás
(új-zélandi), 22.15 1992
(olasz), 0.00 Rettegett
Iván (orosz)

Markíza tv

10.00 K redenc, 12.15 Karácsonyi szünidő (amer.),
14.20
A
nagy
csoda
(amer.), 16.40 Shrek 3
(amer.), 18.20 Mulat az
elit, 19.00 Híradó, 20.30
Az
acélember
(amer.),
23.35 Rómeónak meg kell
halnia (amer.)

JOJ TV

8.50 Ninja Factor (amer.),
10.40 Kiütősdi (amer.),
12.35 Férj és feleség
(amer.),
14.30
Csillag
születik, 17.30 Nálunk,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 A galaxis őrzői
(amer.), 23.15 A Fehér Ház
bukása (amer.)

M1

VASÁRNAP

5.55 Magyar gazda, 9.00
Ma délelőtt, 12.45 Ma délután, 18.00 Híradó, 18.30
Ma este, 19.30 Híradó,
20.25 Sporthírek, 20.35 Ma
este, 22.00 Ma éjjel, 0.02
Éjszakai program

TV2

7.0 0 T V2 mat i né, 9.50
Tű sa rok ,
11.25
Több,
m i nt testőr, 12.30 Ta r za n
(a mer.), 13.35 Gy il kos
sorok (a mer.), 15.45 Szörnyek a z ű rlények ellen
(a mer.), 16.0 0 D r. Dolit tle
2. (a mer.), 18.0 0 Tények ,
18.50 Ja mes Bond (a mer.)
22.0 0 Életeken át (a mer.ka nad ai), 0.25 Halál kanya r (a mer.)

RTL Klub

6.30 Kölyökklub, 12.35
Édes otthon, 13.40 XXI.
század, 13.40 Házon kívül,
14.45 Döglött akták (amer.),
15.45 A macskanő (amer.),
18.00 Híradó, 18.50 Amerika kapitány (amer.), 21.35
Hasonmás (amer.), 0.00 Bonin, az országút gyilkosa
(amer.)

RTL II

M1

HÉTFŐ

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.00 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Magánnyomozók (magyar), 15.45 Maria (mexik ói), 16.50 Megtört szívek (török), 18.00
Tények, 19.25 Bumm!, 20.40
A szultána (török), 22.00 A
száguldó bomba (amer.), 0.30
Bűnös Chicago (amer.)

6.20 Mokka, 12.30 Aktív,
13.30 Walker, a texasi kopó
(amer.), 14.40 Magánnyomozók, 15.45 Maria (mexikói),
16.50 Megtört szívek (török),
18.00 Tények, 19.25 Bumm!,
20.40 A szultána (török),
22.00 Hibbant hímek és a
hormonok (amer.), 0.00 Sherlock és Watson (amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.50
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40 Döglött akták (amer.), 15.45 A
kis menyasszony (ind iai),
16.25 A mentalista (amer.),
17.25 Story Extra, 18.00
Híradó,
18.55
Fókusz,
19.35 Éjjel-nappal Budapest, 20.50 Barátok közt,
21.25 Dr. Csont (amer.),
22.30 Glades (amer.)

RTL II

11.35 Segítség, bajban vagyok!, 15.35 A végzet ereklyéi (amer.), 18.00 ValóVilág, 19.00 Showder Klub,
20.00 ValóVilág, 22.00 BeleValóVilág, 22.30 Heti hetes, 23.30 Lepattant a fater,
zúzzuk le a kecót! (amer.),
1.15 Nagyon vadon (amer.)
12.30 Lucky Luke a vadny ugaton, 12.55 Sherlock,
a jak, 14.25 Vízipók-Csodapók, 15.25 Irány Okido!,
17.20 A gumimacik, 19.15
Gondos bocsok, 20.10 Elcserélt lányok (amer.),
21.05 Tisztességtelen ajánlat (amer.), 23.50 Doc Martin (angol)

11.45 Kérem a következőt!,
15.20 Lucas és Emily, 16.00
Traktor Tom, 16.10 Peppa
malac, 16.25 Mesélj nekem!,
17.45 Mily, a kíváncsi, 17.55
Rosie világa, 18.45 Alvin és
a mókusok, 20.10 Mit gondolsz, ki vagy?, 21.00 Én
vagyok itt, 22.35 Tappancs, a
mesterdetektív (német)

Duna tv

9.40 K atoli k us k rón i ka ,
11.05 A z utódok reménysége, 12.55 Rú zs és se lyem, 13.30 A zok a csod álatos fér f ia k , 15.35 Süt a
nap (mag ya r), 17.0 0 Hog y
volt?, 18.0 0 Hí radó, 18.35
Miss Fisher rejtélyes ese tei (ausz t rál), 19.35 Mag ya rország,
szeretlek!,
21.10 K á r t yavá r (a mer.),
22.15 Apá m nevében (a ngol-í r)

Duna World

10.35 Fölszál lot t a páva ,
13.20 Nag yok , 13.50 Szaba d ság t é r 56, 15.10 Rú zs
és selyem , 15.40 Ö nök
ké r t ék , 17.30 Csalá d-bar át , 19.05 Ö t kont i nen s,
20.0 0
Ga sz t roa ng yal,
21.30 A z ot t hon ma r a dott a k , 23.0 0 Bábel – Hesnával a v ilág

Pozsony 1

11.20 A világ képekben,
13.00 Az ajtó mögött, 13.35
Mar ple kisasszony (angol),
15.40 Zypa Cupák (szlovák), 17.00 Senki sem tökéletes, 18.15 Konyhám titka,
19.00 Hírek, 20.25 A Lanzarov klán (francia), 23.35
Julie Lescaut (francia), 1.10
Mar ple kisasszony (angol)

Pozsony 2

13.15 Szlalom, 14.40 Színészlegendák, 14.55 Ežo
Vlkolinský
(szlovák),
16.45 Jégkorong, 19.45
Szóval, 19.50 Hírek, 20.00
A szabadság felé vezető
út, 21.10 Az utolsó előadás
(amer.), 23.10 Atlétika
EB, 23.55 Rettegett Iván
(orosz)

Markíza tv

10.45 Shrek 3 (amer.),
12.25 Chart Show, 14.30
Jó tudni!, 17.50 Alvég, felvég, 19.00 Híradó, 20.30
Felpörgetve
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(amer.),
23.10 Rohadékok (amer.),
1.10 Felpörgetve 5 (amer.)

JOJ TV

10.15 Új kertek, 11.15
Iron Man (amer.), 14.15
A galaxis őrzői (amer.),
16.55 A nyaralóban, 17.55
Új lakások, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Hetedik mennyország, 22.50
A nindzsa (amer.), 0.45
Az ellenség táborában
(amer.), 2.50 A nyaralóban

KEDD

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 11.00
Nyomtalanul (amer.), 11.55
Taxi (francia), 12.50 Segítség, bajban vagyok!,
14.40 Showder Klub, 15.35
Barátok közt, 16.05 ValóVilág, 17.05 Anyák gyöngye (amer.), 20.30 Showder
Klub, 22.00 ValóVilág

M2

M1

M2

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 A
bal káni eső illat a (szerb),
14.25 A császárság k i ncse
(dél-koreai), 15.30 Elfele det t szerelem (mexi kói),
16.15 Charly, majom a családban (német), 17.10 R idi k ül, 18.00 Hí radó, 18.35
Vég telen szerelem (török),
19.25
Maradj
t alpon!,
20.25 Kék fény, 21.25 Hawaii Five.0 (amer.), 22.20
Alpesi nyomozók (osz trák)

Duna World

11.35 Ida regénye (magyar),
13.40 Ízőrzők, 15.10 Roma
magazin, 16.10 Hogy volt?,
17.20 Család-barát, 19.00
K ívá n ság kosá r-válogat á s,
20.00 Hogy volt?, 21.00
Híradó, 21.30 Maradj talpon!, 22.30 Ridikül, 0.25
Fapad (magyar)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
12.50
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal
Budapest, 14.40 Döglött
akták (amer.), 15.45 A kis
menyasszony (indiai), 16.25
A mentalista (amer.), 17.25
Story Extra, 18.00 Híradó,
18.55 Fókusz, 19.35 Éjjelnappal Budapest, 20.50 Barátok közt, 21.25 Keresem a
családom, 23.40 Magyarul
Balóval

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45 A gyanú árnyékában, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05 Gordon Ramsay, a konyha ördöge,
17.05 Anyák gyöngye (amer.),
17.35 Hagyjál főzni!, 19.30
A gyanú árnyékában, 20.30
Showder Klub, 22.00 ValóVilág, 23.00 Barátok közt

M2

13.15 Pin kód, 13.30 Pöttöm
George, 14.00 Kaja-kalandok, 14.50 Caillou, 16.10
Peppa malac, 16.25 Mesélj
nekem!, 18.45 Alvin és a mókusok, 19.40 Pocoyo, 20.10
Mit gondolsz, ki vagy? (angol-amer.), 21.00 Én vagyok
itt, 22.35 Római helyszínelők (olasz), 0.20 Doc Martin
(angol)

Duna tv

13.30 A balkáni eső illata
(szerb), 14.25 A császárság
kincse (dél-koreai), 15.30
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.15 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30 Maradj
talpon!, 20.25 Önök kérték,
21.30 Velvet Divatház (spanyol), 22.25 Gran Hotel (spanyol)

Duna World

Pozsony 1

11.20 A férfiak mesélik
(magyar), 13.20 Magyar
gazda, 14.10 Életkor, 15.10
Nemzetiségi
magazinok,
16.10 Hogy volt?, 19.00 Kívánságkosár, 19.55 Dallamról dallamra, 21.30 Maradj
talpon!, 22.30 Ridikül, 0.25
Fapad (magyar)

Pozsony 2

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 15.30 Lehetőség,
16.25 Csodálatos világ,
16.55 Sherlock Holmes kalandjai, 18.20 Öten öt ellen,
19.00 Híradó, 20.25 Senki
sem tökéletes, 21.35 Szlovák ízek, 22.10 Mindhalálig
(francia), 23.00 Rendőrségi
ügyosztály

12.25 Nők klubja, 14.00
Építs házat, ültess fát!,
14.35 Orvosok (lengyel),
15.30 Lehetőség, 16.25
Csodálatos világ, 16.55
Talk show, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Házi
gondozás (szlovák), 21.55
Riporterek, 22.25 Legenda
a repülő Cypriánról (szlovák), 0.10 Rendőrségi ügyosztály
14.15 A park, 15.35 Nemzetiségi magazin, 16.30 Autószalon, 17.15 A világ kincsei, 18.30 Esti mese, 19.35
Hírek, 20.00 Advent, 21.00
Az állatok élete, 22.30 Nélkülem (iráni)

Markíza tv

11.00 Családi történetek,
13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Családi történetek,
17.25 Reflex, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Felvég, alvég, 21.45 Kredenc, 22.50 Jószomszédi
viszonyok, 23.50 Döglött
akták (amer.), 0.50 A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.50 Dr. Csont (amer.),
14.45 Az ördög nem alszik (szlovák), 17.55 Főzd
le anyámat!, 19.00 Krimi,
19.30 Híradó, 20.35 Inkognitó, 23.00 Találd ki a koromat!, 0.35 Bostoni gyilkosságok (amer.)

Pozsony 1

Pozsony 2

14.40 Diagnózis, 15.40 Ukrán
magazin, 16.30 Vadászoknak,
17.15 A világ kincsei, 18.30
Esti mese, 19.35 Hírek, 20.00
Advent, 21.00 Az állatok élete, 22.30 Szavak, amelyek
megváltoztatták a világot

Markíza tv

13.00 A mentalista (amer.),
14.55 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Reflex, 17.55
Forr a bor, 19.00 Híradó,
20.30 Jó tudni!, 22.40 Szórakoztató műsor, 23.45 Családi történetek

JOJ TV

12.50 Dr. Csont (amer.),
14.45 Az ördög nem alszik
(szlovák), 15.55 Találd ki
a koromat!, 17.55 Főzd le
anyámat!, 19.00 Krimi, 19.30
Hírek, 20.35 Nálunk, 22.00
Találd ki a koromat!, 0.30
Bostoni gyilkosságok (amer.)

M1

SZERDA

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

TV2

6.20 Mokka, 13.00 Walker,
a texasi kopó (amer.), 14.40
Magánnyomozók, 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört
szívek (török), 18.00 Tények,
19.25 Bumm!, 20.40 A szultána (török), 22.00 48 óra
(amer.), 0.20 A törvény embere (amer.)

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.25 Éjjel-nappal Budapest,
14.40 Döglött akták (amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 18.00 Híradó, 18.55
Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.25 Szulejmán (török), 22.40 Házon kívül

RTL II

12.50 Segítség, bajban vagyok!, 14.40 Showder Klub,
15.35 Barátok közt, 16.05
Gordon Ramsey, a konyha
ördöge, 17.05 Anyák gyöngye (amer.), 19.30 A gyanú
árnyékában (amer.), 20.30
Showder Klub, 22.00 A hívás, 23.00 Barátok közt

M2

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család különös
kalandjai, 13.15 Pin kód, 14.50
Caillou, 15.20 Lucas és Emily,
17.55 Rosie világa, 18.45 Alvin
és a mókusok, 20.10 Mit gondolsz, ki vagy? (angol-amer.),
21.00 Én vagyok itt, 22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német),
0.20 Doc Martin (angol)

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 A balkáni eső illata (szerb), 14.25
A császárság kincse (délkoreia), 15.30 Elfeledett
szerelem (mexikói), 16.15
Charly, majom a családban
(német), 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.35 Szabadság tér
56, 21.40 A szabadság vihara (amer.), 23.20 Akiért a harang szól (amer.), 1.45 Nero
Wolfe rejtélyei (olasz)

Duna World

11.45 Holtodiglan (magyar),
13.20 Magyar gazda, 13.40
Noé barátai, 14.10 Nagyok,
14.40 Kárpát expressz, 15.35
Ecranul nostru, 16.10 Hogy
volt?, 17.20 Család-barát,
19.00 Kívánságkosár, 19.30
Magyarország,
szeretlek!,
21.30 Maradj talpon!, 22.30
Ridikül, 23.55 Mindenki akadémiája, 0.25 Fapad (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.35 Orvosok (szlovák), 15.30 Lehetőség, 16.25 Csodálatos
világ, 16.55 Sherlock Holmes kalandjai, 17.50 Párbaj,
18.20 Öten öt ellen, 19.00
Híradó, 20.25 Gyilkosság az
Orient Expresszen (angol),
22.25 A kígyó (francia), 0.25
Orvosok

Pozsony 2

12.30 Advent, 13.35 Az
állatok élete, 14.40 Tudományos magazin, 15.10
Karácsony, 15.30 Magyar
magazin, 16.45 Jégkorong,
17.00 Hírek, 19.35 Hírek,
20.00 Advent, 21.00 Az
állatok élete, 22.30 Művészetek, 23.25 Stalker
(orosz)

Markíza tv

10.05 For r a bor, 11.10
Családi tör ténetek, 13.05
A
ment alist a
(amer.),
15.00 Családi tör ténetek, 17.00 Híradó, 17.25
Ref lex, 17.55 For r a bor,
19.00 Hí radó, 20.30 Char t
Show, 22.25 K redenc,
23.35 Jószomszédi viszo nyok, 0.30 Döglöt t ak t ák
(amer.), 1.30 A ment alist a
(amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 14.45 Az ördög nem alszik (szlovák),
15.55 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó, 20.35 Az én tökéletes
exem (amer.), 23.00 Castle
(amer.), 0.00 Bostoni gyilkosságok (amer.)

CSÜTÖRTÖK
M1

M1

PÉNTEK

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

9.00 Ma délelőtt, 12.45
Ma délután, 18.00 Híradó,
18.30 Ma este, 19.30 Híradó, 20.35 Ma este, 22.00
Ma éjjel

6.20 Mokka, 13.00 Walker, a texasi kopó (amer.),
14.40
Magánnyomozók,
15.45 Maria (mexik ói),
16.50 Megtört szívek (török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána
(török), 22.00 Backstrom
nyomozó (amer.), 23.10 Propaganda

6.20 Mokka, 9.20 Tűsarok,
12.00 Tények délben, 12.30
Aktív, 13.00 Walker, a texasi
kopó (amer.), 14.40 Magán
nyomozók, 15.45 Maria (mexikói), 16.50 Megtört szívek
(török), 18.00 Tények, 19.25
Bumm!, 20.40 A szultána (török), 22.00 Kényszerleszállás
(amer.), 3.50 Maffiadoktor
(amer.)

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!
12.50
Nyugi,
Charlie!
(amer.), 13.25 Éjjel-nappal Budapest, 14.40 Döglött akták (amer.), 15.45
A kis menyasszony (indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz, 19.35 Éjjel-nappal
Budapest, 20.50 Barátok
közt, 21.30 Válótársak (magyar), 22.30 A helyszínelők
(amer.)

RTL II

TV2

RTL Klub

5.55 Jó reggelt, skacok!,
13.25 Éjjel-nappal Budapest,
14.40 Döglött akták (amer.),
15.45 A kis menyasszony
(indiai), 16.25 A mentalista
(amer.), 17.25 Story extra,
18.00 Híradó, 18.55 Fókusz,
19.30 Éjjel-nappal Budapest,
20.50 Barátok közt, 21.25
Gyertek át!, 23.20 Showder
Klub, 1.35 Miami helyszínelők (amer.)

RTL II

11.00 Nyomtalanul (amer.),
11.55 Taxi (francia), 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.45
A gyanú árnyékában, 14.40
Showder Klub, 16.05 Gordon
Ramsey, a konyha ördöge,
17.35 Hagyjál főzni!, 20.30
Showder Klub, 22.00 Kaméleon (magyar), 0.00 A belső
ellenség (amer.)

10.00 Isten áldjon, Esperanza! (argentin), 13.45
A gyanú ár nyékában,
14.40
Showder
Klub,
15.35 Barátok közt, 17.05
A nyák gyöngye (amer.),
18.35 Segítség, bajban
vagyok!, 19.30 A gyanú
ár nyékában, 20.30 Showder Klub, 22.00 Az első
millióm tör ténete

11.45 Kérem a következőt!,
14.00 Kaja-kalandok, 15.20
Lucas és Emily, 16.25 Mesélj nekem!, 17.40 Mil�ly, a kíváncsi, 18.45 Alvin
és a mókusok, 20.10 Mit
gondolsz, ki vagy? (angolamer.), 21.00 Én vagyok itt,
22.35 Tappancs, a mesterdetektív (német), 0.25 Doc
Martin (angol)

11.45 Kérem a következőt!,
11.55 Mézga család, 13.15
Pin kód, 14.00 Kaja-kalandok, 16.10 Peppa malac,
16.35 Gyerekversek, 17.20
Kókusz Kokó, a kis sárkány,
17.40 Milly, a kíváncsi,
20.10 Mit gondolsz, ki vagy?
(angol-amer.), 21.15 Én vagyok itt, 22.50 Tappancs, a
mesterdetektív (német), 0.40
Doc Martin (amer.)

M2

Duna tv

12.50 Ízőrzők, 13.25 A
balkáni eső illata (szerb),
14.20 A császár kincse
(dél-koreai), 15.20 Elfeledett szerelem (mexikói),
16.05 Charly, majom a családban (német), 18.00 Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.25 Maradj
talpon!, 20.25 A Bagi
Nacsa Show, 21.30 Munkaügyek (magyar), 22.10
Hullámok ördöge (amer.)

Duna World

11.40 Hatholdas rózsakert
(magyar), 13.40 Hazajáró,
14.10 Magyar krónika, 16.10
Hogy volt?, 17.20 Családbarát, 19.00 Kívánságkosár,
20.00 Szenes Iván írta, 21.30
Maradj talpon!, 22.30 Ridikül, 0.25 Fapad (magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Menjünk a kertbe!, 14.35
Orvosok, 16.25 Csodálatos
világ, 16.50 Sherlock Holmes kalandjai, 17.45 Párbaj,
19.00 Híradó, 20.25 Aranyidők, 21.25 Kubo (szlovák),
22.40 Egy lépés a mennyország, 23.35 Rendőrségi
ügyosztály (amer.)

Pozsony 2

12.30 Advent, 15.40 Roma
magazin,
16.25
Tesztmagazin, 17.15 A világ
kincsei, 18.30 Esti mese,
19.35 Hírek, 20.00 Advent.
21.00 Diagnózis, 21.30 Tudományos magzain, 22.35
Rendőrség, 22.50 Prof ik

Markíza tv

13.05 A mentalista (amer.),
15.00 Jószomszédi viszonyok, 16.00 Családi történetek, 17.25 Relax, 17.55 Forr
a bor, 19.00 Híradó, 20.30
Jó tudni!, 21.40 Szórakoztató showműsor, 22.40 Last
Vegas (amer.), 0.45 Döglött
akták (amer.), 1.45 A mentalista (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.30 Topsztár, 12.50 Dr.
Csont (amer.), 14.45 Az ördög nem alszik (szlovák),
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 Nálunk, 21.30 Inkognitó, 22.45 Geissenék,
23.40 Bostoni gyilkosságok
(amer.), 0.40 Jasno ügynokség (szlovák)

M2

Duna tv

12.55 Ízőrzők, 13.30 A
balkáni eső illata (szerb)
(amer.), 14.30 A császárság
kincse (dél-koreai), 15.35
Elfeledett szerelem (mexikói), 16.20 Charly, majom
a családban (német), 18.00
Híradó, 18.35 Végtelen szerelem (török), 19.30 Fölszállott a páva, 22.00 Szürke
senkik (magyar), 23.15 Ártatlan áldozatok (amer.)

Duna World

11.30 Asszonyok mesélik
(magyar), 13.40 Rúzs és
selyem, 14.45 Kosár, 15.40
Roma kultúra, 16.10 Hogy
volt?, 19.00 Kívánságkosár, 20.00 Önök kérték,
21.30 Van képünk hozzá,
22.30 Ridikül, 0.25 Fapad
(magyar)

Pozsony 1

12.25 Nők klubja, 14.00
Senki sem tökéletes, 15.30
Lehetőség, 16.25 Csodálatos világ, 16.50 Sherlock Holmes kalandjai,
19.00 Híradó, 20.25 Szlovákia, szeretlek!, 22.05
Az Álmosvölgy legendája
(amer.), 23.50 Senki sem
tökéletes, 1.00 Rendőrségi
ügyosztály

Pozsony 2

11.55
Élő
pa noráma ,
14.30 Művészetek , 16.0 0
Jég korong, 18.45 Est i
mese, 19.50 Hí rek , 20.0 0
Advent, 21.25 Svetozá r
St rači na zenéje, 21.55 A
szerelem (amer.), 23.55
Ja zz

Markíza tv

9.55 For r a bor, 11.0 0 Családi tör ténetek , 13.0 0 A
ment alist a (amer.), 14.55
Családi tör ténetek , 17.0 0
Hí rek , 17.25 Ref lex, 17.55
For r a bor, 19.0 0 Hí radó,
20.30 Cha r t Show, 23.35
Jó t ud n i!, 23.35 Szórakoz t ató show műsor, 1.05
A ment alist a (amer.)

JOJ TV

10.50 Találd ki a koromat!,
12.00 Híradó, 12.25 Topsztár,
12.50 Dr. Csont (amer.),
15.30 Találd ki a koromat!,
17.55 Főzd le anyámat!,
19.00 Krimi, 19.30 Híradó,
20.35 A Karib-tenger kalózai
(amer.), 23.40 Az én tökéletes
exem (amer.)

7

Eseménytár
GRATULÁLUNK

Névnapjukon szeretettel köszöntjük

december
9-én Natália
december
10-én Judit
december
11-én Árpád
december
12-én Gabriella
december
13-án Luca
december
14-én Szilárda
december
15-én Valér
nevű kedves olvasóinkat és mindazokat,
akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Érsekújvárban: az érsekújvári Száraz György és a
nagykéri Gergőová Soňa.

ÚJSZÜLÖTTEK

Komáromban született: az érsekújvári
Raffaj Letícia, az agyagosi Tóth Zsófia,
az ifjúságfalvai Leczkési Alex, a gútai Takács
Benett és Pinke Lilla, a virti Szabó Michal, a komáromi Veleba Alex Juraj és Barkóczi Benjamin,
a nagysurányi Šutka Juraj, a vadasi Csehová Erika,
az ógyallai Lakatos Stefani és Sztojková Anabella, a martosi Nagy Kamilla, a szenyeci Pantúčková
Nina, a dunamocsi Ollé Edina, a marcelházai Horváth Bence és a nagycétényi Tóth Jázmin.
H A L Á L O Z Á S

Az elmúlt napokban örökre eltávozott körünkből:
a komáromi Kerekes Lilla (60 éves), Jančár Imrich
(78 éves), Janíková Eva (58 éves), Angyal Rozália
(87 éves), Jordová Mária (64 éves), Miklós Péter (60
éves), a gútai Czigle Regina (80 éves), a dunaradványi Chovanová Terézia (82 éves), valamint a lakszakállasi Kovács István (69 éves).
Emléküket megőrizzük!

A Dunatáj receptkönyvéből

Csülkös káposzta

Hozzávalók:
15 dkg füstölt szalonna
2 közepes db vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
60 dkg sertéscsülök
40 dkg füstölt sertéscsülök
50 dkg sertéscomb
1 ek fűszerpaprika
1 kávéskanál fekete bors
5 db babérlevél
1,5 kg savanyú káposzta
1 l sonkalé
1 kávéskanál őrölt kömény
30 dkg debreceni kolbász
1 ek ételízesítő (ízlés szerint)
3 evőkanál finomliszt
140 g sűrített paradicsom
0,5 dl víz
Elkészítése:
A szalonnát szeletekre vágjuk, bevagdossuk, kisütjük, és egy tálra félretesszük. A felkockázott hagymákat megpároljuk. Hozzáadjuk a kicsontozott, kockákra vágott húst, kicsit átsütjük. Beletesszük a füstölt
csülökdarabokat és a csontokat. Fűszerezzük, felöntjük a füstölt lével
(húsvétkor fagyasztottam), hozzáadjuk a paradicsomsűrítményt és a
kimosott, kinyomkodott savanyú káposztát. A szükséges, még vizet öntünk rá, hogy ellepje. (Kevés savanyú káposztalevet félretehetünk, és
ízlés szerint ízesíthetjük vele.) Puhára pároljuk. A kolbászokat beletes�szük, pár perc alatt megfőzzük. Visszatesszük a szalonnát. A lisztet simára keverjük kevés vízzel, és besűrítjük az ételt. Tálalhatjuk tejföllel.

OBEC IŽA
Ďatelinová 315, 946 39 Iža
vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 8/2016 zo
dňa 25.1.2016 a č. 55/2016 zo dňa 30.5.2016 v súlade s §§ 281
až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť – pozemok parcela č. 6190/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
707 m2, nachádzajúca sa v obci Iža, katastrálne územie Iža zapísaná na LV. č. 2905, ktorá je určená na odpredaj, sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 7,43 €/m2.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej
tabuli obce Iža a na internetovej stránke obce: www.iza.sk
Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii na Obecnom úrade v Iži a to počas stránkových hodín.
Ing. István Domin, starosta obce

Kókuszos desszert

Hozzávalók:
36 db babapiskóta (kb.
egy 200 g-os zacskó)
25 dkg mascarpone
5 dkg finom szemű
kókuszreszelék
3 tojás
3 ek. tejszín
3 ek. porcukor
(v. egyéb édesítő)
1 cs. vaníliás cukor
kb. 2 – 2,5 dl kókusztej

Elkészítése:
A tojások sárgáját a tejszínnel és a porcukorral hőálló tálba tesszük,
elkeverjük, és vízgőz felett, közepes lángon sűrűsödésig kevergetjük
(ez kb. 3 perc). Fontos a folyamatos kevergetés! A tűzről levéve azonnal egy hideg vízzel teli lábasba (edénybe, bármibe, amibe belefér)
állítjuk, kevergetve kihűtjük.
Egy habüstben szintén vízgőz felett egy csipet sóval felverjük a tojások fehérjét. Addig verjük, míg a habverőn megáll a hab és szép fényes
lesz. Nagyon hamar kész, utána azonnal levesszük a gőzről. Ha kihűlt
a tojássárgás massza, összekeverjük a mascarponéval, kókuszreszelékkel, és fakanállal beleforgatjuk a fehérjét is, majd az egészet szép sima
állagúra kevergetjük. A kókusztejet egy széles, lapos tányérba öntjük
és egyenként megforgatjuk benne a piskótákat (külön nem édesítjük
a kókusztejet, de akinek túl semleges, bátran édesítse tetszés szerint),
majd egy közepes méretű jénai tál (30 x 21 cm-es) aljára lerakjuk,
szorosan egymás mellé. Rákanalazzuk a krémet (az egészet), egyenletesen elosztjuk a piskóta tetején, majd az előzőekre merőlegesen rárakosgatjuk a maradék piskótát. (Természetesen a megadott mennyiség
változhat a tál nagyságától függően). Lefedve hűtőbe helyezzük egy
éjszakára, de minimum 2-3 órára, hogy jó alaposan összeérjenek az
ízek, és a krém kellően megdermedjen. Csak közvetlenül tálalás előtt
vonjuk be tejszínnel, majd kockákra vágva tálaljuk.
* Eladók hízódisznók Gútán. Tel.:
0907 673 607.
* Eladó Dakon típusú széntüzelésű
kazánba való új
öntvényrost. Tel.:
0904 570 156.

S Z U D O K U
Egynapos sebészet Gútán

Kellemes környezetben, európai csúcsminőségű
sebészeti felszereléssel ellátott műtőnkben
új szolgáltatással is jelentkezünk:
Plasztikai sebészetünkön
vállalunk
 mellnagyobbítást,
 mellek térfogatredukcióját,
 hasi korrekciót,
 arc– és fülplasztikát,
 	
régebbi hegek korrekcióját.

info: 0907

227 699

Notebookok,

számítógépek,
kasszagépek,
nyomtatók
eladása és
javítása.

Aplico+
Komárom,

Munka utca 25.

Tel.: 7704 310.

MEDCHIR Kft.

Kereszt utca 8.
Tel.: 035/ 7720 616 * 0907163 386.
hétfőn
7-től 15 óráig
kedden
13-tól 18 óráig
szerdán
10-től 14 óráig
csütörtökön 11-től 18 óráig
pénteken
9-től 15 óráig

www.registracnepokladnekomarno.sk
mail: profitechnik@orangemail.sk

* Adatmentés *
* Vírusírtás *
* Szoftveres karbantartás *

Érdeklődjön Gútán,

Ambuláns kezelések:

Registračné pokladne
* PREDAJ * SERVIS *

Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Viola Miklós sebész
Dr. Máriási László sebész

A gútai
már most gondol a karácsonyra!

10 – 50 %-os árleszállítás
decemberben

dioptriás és napszemüveg-keretekre!
Szerezen örömet szeretteinek
ajándékutalványainkkal

GÚTA * Mély (Hlboká) utca 1.

ny!
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a
Kopogtat

Komárom

UHLIE– DREVO NA KÚRENIE
SZÉN – TÜZIFA

• Fabrikett
• Kemény tűzifa több méretben:

Dermesztő karvai fürdőzés

vágva, hasítva, kalodában,
big bag zsákban, ömlesztve,
erdei méterre.
PREDAJ – ELADÁS:
0908 790 345

Zabezpečíme odvoz!

Biztosítjuk a kiszállítást!

Ünnepi
nyitva tartás:

December 10-én, szombaton
December 11-én, ezüstvasárnap
December 17-én, szombaton
December 18-án, aranyvasárnap
December 24-én (szenteste)
December 25-én és 26-án zárva
December 31-én (szilveszterkor)
Január 1-jén zárva

Üzleteinkben mindent megtalál,
amivel örömet szerezhet szeretteinek!

6-14-ig
9-14-ig
6-14-ig
9-14-ig
6-11-ig
6-12-ig

Hiába hívták az idénynyitó pancsolásra a karvai közönséget a téli úszók, azok érthetetlen okokból nem akartak
megmártózni a Duna 4,7 oC-os vizében. A csoport zömét alkotó gútai Rozmárok mellett dunaszerdahelyi, vágsellyei,
nyitrai, pozsonyi téli úszók is megmártóztak, leúszva a kitűzött egykilométeres távot. Ők egészségesek maradtak, de
információink szerint vasárnap már több karvai náthára
panaszkodott... A hét végén Szereden ismerkednek a Vág
vizével a gútai Rozmárok.

L A B D A R Ú G Á S
Az V. liga értékelése

A régió bajnokságának is tartott V. ligában a kisebb városok,
illetve nagyobb községek indítják csapataikat, amelyek leghőbb vágya, hogy „felsőbb osztályba” léphessenek.
A bajnokságban a Komáromi tett, míg a vendégek jóvoltából
járás öt csapata érdekelt. Az a Zselíz – Ógyalla (1:5), Heőszi idényben lejátszott
tény – Nagygyöröd (1:4)
120 mérkőzés alatt 422
találkozó okozott meggólt láthattak a szurkolók.
lepetést. A legtöbb gól a
A legnagyobb hazai győHetény – Zsitvabesenyő
zelem az Óbars – Hetény
(8) és a Komját – Hetény
(6:0), illetve a Zsitvabesenyő
(8) találkozókon született.
– Ekel (5:1) találkozón szüle- Hét alkalommal Ekel, hatszor
Az V. liga őszi táblázata
1. FK Garamkovácsi
15 14
1
0 42: 9
2. FC Ekel
15
8
2
5 21:16
3. ŠK Termál Bellegszencse 15
7
4
4 33:26
4. MŠK Ógyalla
15
8
1
6 31:24
5. TJ Druž. Zsitvabesenyő 15
8
1
6 29:22
6. FK Marcelháza
15
7
3
5 30:22
7. TJ Szalka
15
7
2
6 19:24
8. ŠK Naszvad
15
6
4
5 19:19
9. OFK Nagygyöröd
15
6
3
6 30:31
10. ŠK Gyarak
15
6
2
7 21:31
11. MŠK Zselíz
15
5
4
6 28:28
12. ŠK Sokol Óbars
15
6
1
8 30:32
13. TJ Hontfüzesgyarmat
15
5
4
6 25:27
14. FC Hetény
15
4
0 11 28:45
15. TJ Druž. Nagysalló
15
3
2 10 15:31
16. FC Komját
15
2
2 11 21:35

43
26
25
25
25
24
23
22
21
20
19
19
19
12
11
8

A S Z TA L I T E N I S Z

III. liga
Léva A – PK Komárom 12:6
Pontszerzők: Moravecz 2, Gálik és Olláry 1,5, Tóth 1. A komáromi csapat a bajnokság
10. helyén áll.
IV., liga
Bánkeszi B – Bátorkeszi 14:4
Pontszerzők: Jozefík 2,5 és
Cséplő 1,5 * Érsekújvár B –
Pokrok Komárom 5:13 Pontszerzők: Kevický 4,5, Nagy
T., 3,5, Rajko Z. 3, Kadlicsek
2. A komáromi csapat a baj-

nokság 3., Bátorkeszi a 12.
helyén áll.
VI. liga
Perbete A – Érsekújvári MT
Gimnázium 1:8 Pontszerzők:
Konč 4, Káploczky 3, Farkas
2, Kántor 1. Perbete a tabella
5. helyén áll.
VII. liga
Szőgyén/Heniss Párkány –
Perbete B 12:6 Pontszerzők:
Lengyel 3, Morvai 2, Kántor
1. Perbete a tabella 2. helyén áll.

Naszvad, Ógyalla 2x, Hetény
pedig egy alkalommal nem
kapott gólt. Az V. liga őszi
idényében a játékvezetők és
sportszakértők ajánlása alapján
az „álomcsapatba” bekerülne
az ógyallai Porubszky Attila és
a naszvadi Molnár Attila is.

Torna az U9-nek

Nemzetközi tornát rendeztek az
utánpótlás csapatoknak Komáromban. Itt Vágsellye, Dél-Komárom, Győrszentiván, Dunaszeg, Ligetfalu és Győr csapatait
leelőzve a komáromi KFC legkisebbjei nyerték a tornát.

Szórád Csaba
Nagymegyeren
folytatja

A III. ligás komáromi focicsapat egyik meghatározó egyénisége volt Szórád
Csaba. A harminchatéves
edző játékos és segítője,
Macek Vladimír átszerződött a nehéz napokat élő
nagymegyeri Thermál csapatába. Távozását tavaszig
kell megoldani a komáromi
klubnak.

Komáromi városi
kispályás fociliga
2. forduló (szombaton):
Csoda Bal -U 20 6:3 * Bauring
City – Aureus 10:2 * Amfora –
Antigén 6:12 * B. Diamonds –
Barracuda 3:7 * B. B. Litovel R. Anaplast 12:3.
3. forduló (vasárnap):
Antigén – Aureus 5:2 * R. Anaplast – Barracuda 4:8 B. Diamonds
– T. TechniCAD 12:3 * B. B. Litovel – Csoda Bal 7:8 * Amfora
– U 20 5:8
-cseri-

TEREMKERÉKPÁR

KOSÁRLABDA

MBK Rieker COM-therm Komárom – Lévai Patrióták
90:94 * 41:51 (20:23, 21:28, 24:13, 18:19, 7:11)

Múlt héten szerdán játszották le az Eurovia SBL 14. fordulóját, amely nem szűkölködött drámai fordulatokban. A lévai vendégek magukkal hozták szurkolótáborukat, amely bizony sokszor „leénekelte” a hazai csapat pártfogóit.
Igaz, az első negyed végén még pontos vezetése figyelmeztető mellett játszott. Nem egészen
nem volt olyan nagy különbség jelnek számított. A második fél perccel a negyedik negyed
a játékba, ám a lévaiak három- negyedben ez be is bizonyoso- előtt 83:80 volt az állás, amikor
dott, a Patrióták szinte időt kértek a lévaiak. Elég lett
minden
támadásukat volna harciasabb játékot muhárompontos dobással tatni a komáromiaknak, büntefejeztek be. Bár a ko- tőkre kényszeríteni őket, ám ez
máromiak többször is elmaradt és végül a hivatalos
látványosan játszottak, játékidőnél a táblán a 83:83-as
a félidő végére már tíz szám jelent meg. A hosszabbípont volt a különbség. A tás öt percében tovább folytaharmadik negyedben a tódott az idegtépő küzdelem.
régi kerékvágásba került Kipontozódott Kuffa és Langa Rieker COM-therm ston is hiányzott, ám ennek
csapata,
lelkesebben ellenére kilenc másodperccel a
szólt a hazai szurkolók mérkőzés vége előtt 90:92 volt
drukkhimnusza és a az eredmény, viszont a lévaiak
komáromiak „ledolgoz- jutottak büntetőhöz, s ezzel elták” hátrányukat és egy dőlt a mérkőzés sorsa.
pontos előnyt is kihar- Komárom: Cobb 28, Langcoltak.. A negyedik ne- ston 20, Vido 11, Halada 8,
gyed drámai fordulatot Bilič 7 (Djordjevič 14, Kuffa
Jakab István felvétele
vett, a két csapat fej-fej 2, Marchyn 0)

BC Privigye – MBK Rieker COM-therm Komárno
106 : 80 (51:35 * 28:24, 23:11, 26:24, 29:21 )

A múlt évi idényben 1:4 volt
a mérleg a komáromi és privigyei csapatok közötti mérkőzéseken. Szombaton az örök
ellenfél pályáján sem sikerült
a bravúr, a hazai csapat bizony
„lelépte” a Duna-parti csapatot.
Azt senki sem tagadhatja, hogy
80 pontot szerezni Privigyén,
az nem zökkenőmentes. A baj
csupán az, hogy a találkozón
a komáromiak 106-ot kaptak,
amely viszont katasztrofálisan
sok.
Kemény harc folyt a pályán
már az első negyedben is, viszont a komáromi csapat sokáig lépést tudott tartani a hazaiakkal. A második negyedben
egyértelműen a privigyeiek irányították a mérkőzés menetét.

Dobóink pontatlanok voltak, a tattak, ami ellen a komáromiak
védelmünk pedig szinte össze- nem találtak ellenszerre.
omlott. A harmadik és negye- Komárom: Cobb 20, Bilič 17,
dik menetben is hasonló volt Langston 16, Vido 5, Djorda helyzet, bár a félidei edzői jevič 0 (Halada 11, Marchyn
„fejmosás” kissé javított a já- 5, Kuffa 4, Jurčina 2, Kürtékmeneten, ám továbbra is a thy és Pigliafreddo 0)
privigyeiek zárták
győzelemmel azokat. Sajnos ismét
érződött az, hogy
a komáromi csapat
szinte darabokra
hullott, sok lett az
egyéni kezdeményezés,
viszont
kevesebb a taktikai megfontolás. A
privigyeiek viszont
továbbra is egységes játékképet mu- Ezúttal nem segítettek az edzői javaslatok

R Ö P L A B D A
Férfi extraliga 15. forduló

VK KDS Šport Kassa – VK Spartak SJE Komárom 3:0 (23, 26, 18)

Nem nagy reményekkel indultak az egyetemi röplabdázók Kassára, elvégre nekik
stabil összeállítású csapatuk
van, miközben a komáromiaknak a sikertelenségek
A világ 18 legnagyobb művészi teremtorna egyesülete
közül nem hiányozhatott a
hét végén Stuttgartban megrendezett világbajnokságról
a gútai ACT4. Klubjuk két
évtizedes múltra tekinthet
vissza és Hajdú Andrea, ennek a sportágnak a hazai
megálmodója,
csapatával
egyre jobb eredményeket ér
el. A múlt heti Cseh-Szlovákia tehetségeket keres vetélkedő első helyezése után
szombaton a lányok Svájc
és Németország mögött
harmadikként világbajnoki
bronzérmet szereztek. Peter
Sagan, minden idők legeredményesebb kerékpárosa és
rajta kívül több százan az
interneten gratuláltak a lányoknak. Balról jobbra Vincze Alica, Domin Henrietta,
Hajdú Andrea (edző), Glofák Viktória és Szabó Dóra.
Ilyen rangos megmérettetésen először vett részt Rozbrožil Tomáš, aki 21 versenyzőből a pontszerző 6. helyen
végzett.

  

Ú S Z Á S

ban) is begyüjtött. Mindegyik
versenyszámban új egyéni csúcsot úszott.
A tehetséges fiú jelenleg a délkomáromi Three Pools klubba
jár edzeni és Szeidl Balázs az
edzője, míg „civilben” a Marianum Egyházi Iskolaközpont
hetedikes tanulója. Az eredményeket természetesen nem
adják ingyen. – Hétfőn és pénteken reggel van edzés, a többi
napokon csak este, szombatonként pedig délelőtt. Egyedül
vasárnap van pihenő
– mesélte Bence. –
Amikor reggel is van
edzésem, már ötkor
csörög az óra. Még
néhány percre visszaalszom, de legkésőbb
5 óra hét perckor ki
kell kelni az ágyból,

s annak ellenére, hogy valójában mindhárom szettből a
vendéglátók jöttek ki jobban,
nincs ok az elkeseredésre,
érezni lehet, hogy egyre jobban „érik” a komáromi csapat.
-za-

KÉZILABDA

November 25-től 27-ig került megrendezésre a 11-12
éves úszók korosztályos téli szlovák bajnoksága Alsókubínban (Dolný Kubín). A versenyen 50 úszóklub 245
versenyzője vett részt.
A legkimagaslóbb eredményt
a 12 éves komáromi Dikácz
Bence érte el, aki a három
nap alatt hétszer állt rajtkőre.
Az országos bajnokságon 400
méteren vegyesen és 200 méteren mellúszásban két országos
bajnoki címet szerzett. Ezzel
az eredménnyel megszerezte a
harmincadik bajnoki címét. És
ha már ott volt, öt ezüstérmet
(100 méteren mell, 200 méteren vegyes, 200 méteren pille,
400-800 méteren gyorsúszás-

miatt sürgősen edzőt is kellett váltaniuk. Az sem lehet
senki számára közömbös,
hogy a tabellán is a kassaiak
állnak jobb helyen. Ennek
ellenére a komáromiak többször is látványosan, igazi
csapatszellemben játszottak,

A kézilabdasport „nagyjai” már a téli szünetet használják ki a
tavaszi idény kezdetére, ám a legkisebbek, vagyis az utánpótlás csapatai azonban még ádáz küzdelmeket vívnak.
Id. diáklányok
aranyos 19:13 (8:6) * NaszSzered – Gúta 15:37 (6:19) vad – Vágsellye A 18:30
Gúta csapata a tabella
(9:16) * Naszvad
7. helyén áll.
– Vágsellye B 13:19
Fiatalabb diáklányok
(8:8) * A tabella 4. heSzered – Gúta 22:21
lyén Gúta csapata áll,
(16:10) * Dunaszer7. Csallóközaranyos,
dahely – Csallóköz13. Naszvad.
különben elkések. Sokszor nagyon fáradt vagyok, de akkor is
megyek az edzésre. Szeretem
csinálni és nagyon jó dolog,
amikor a versenyeken jönnek
az eredmények. Ez motivál.”
Bence szinte valamennyi
úszásnemben jól teljesít. Egyelőre még az edzője sem tudja
eldönteni, melyikre is specializálódjon a fiú, aki a hátúszáson kívül mindegyiket kedveli,
még a legnehezebb úszásnemnek tartott pillangót is.

Megnyílt a korcsolyapálya!
Múlt hét péntekén megnyitotta kapuit a komáromi Erzsébetszigeten található jégpálya. A korcsolya szerelmeseinek jó hír,
hogy a fél éves zárvatartás alatt megújult a pálya körüli palánk, modernizálták a világítást.
Nyitva tartás: hétfő – péntek: 8 órától 17.30-ig * szombaton,
vasárnap és ünnepnapon 10 órától 13 óráig, 14 órától 17.30-ig
Árjegyzék:
Belépődíj felnőtteknek 2,50 euró * Belépődíj gyermekeknek
15 éves korig és nyugdíjasoknak 1,50 euró * Kísérő – korcsolya nélkül 1 euró * Bérlet – 15 belépésre 33,00 euró * Bérlet
– 30 belépésre 50,00 euró * Bérlet – egész idényre 100 euró.
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