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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2009. december XIX évfolyam 12.szám
Idén 20-ik éve ünnepeltük együtt a Falukarácsonyát

Áldott ,Békés Boldog Karácsonyi
Ünnepeket kívánunk minden
olvasónknak és minden bajóti lakosnak
Ady Endre: Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

2

Bajóti Kisbíró

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bajót Község Önkormányzatának
képviselő-testület 2009. november 26-án
tartotta testületi ülését, melyen az alábbi
rendeleteket fogadta el:
Bajót Község Önkormányzatának
19/2009.(XI. 26) számú rendelete
a 2009. évi önkormányzati
költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló
4 /2009.( II. 11.)számú rendeletének
módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a
68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló
– módosított – 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat
– a 2009. évi költségvetésről alkotott
4/2009
(II..11)számú
költségvetési
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) (1) A 2009. június 30-a és november
26-a között átvett támogatások miatt az
alaprendelet

3.§

(1)

bekezdésében

megállapított
136.524 E Ft
22.817 E Ft
123.189 E Ft
28.817 E Ft
13.335 E Ft

Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési
forráshiánnyal
és az önkormányzat 2009. évi
146.981 EFt
29.578 EFt
146.531 EFt
30.028 EFt
0 E Ft

állapítja meg.

Módosított működési
kiadással
Módosított
felhalmozási kiadással
Módosított működési
bevétellel
Módosított
felhalmozási bevétellel
Működési
forráshiánnyal

(2) A kiadási főösszegen belül
módosított kiemelt előirányzatokat
44.249 E Ft
12.237 E Ft
51.788 E Ft
22.041 E Ft
3.619 E Ft
10.315 E Ft
1.000 E Ft
5.571 E Ft
22.451 E Ft

a

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás
államháztart. Kívülre
társadalom- és
szociálpolitikai juttatás
Kamatkiadások
( folyószámla hitel kamata )
felújítás
intézményi beruházási kiadások

73 E Ft Felhalmozási tartalék
1.732 E Ft Működési tartalék
1.483 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés
jogcímenkénti
meg.

megoszlásban

állapítja

(3)
Bajót
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete a következő kiemelt
bevételi előirányzatokat határozza meg,
2.017 E Ft Intézményi működési bevételek
79.597 E Ft Önkormányzatok sajátos
működési bevétele
Önkormányzatok
42.778 E Ft
költségvetési támogatása
19.435 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök
(felhalmozási)
19.079 E Ft Támogatásértékű működési
bevételek
13.653 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
az alábbi jogcímenkénti megoszlásban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésében megállapított
bevételek
forrásonkénti,
kiadások
jogcímenkénti
megoszlását
mérlegszerűen önkormányzati szinten, a
rendelet 1. számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(5) (4) A működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatokat –
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen
önkormányzati szinten a 2. számú
melléklet szerint állapítja meg a
képviselő-testület.
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2.§
Az
önkormányzat,
valamint
a
költségvetési szervei, módosítás utáni
előirányzatát a 6,11,15,15/a,16,16/a,
számú mellékletek tartalmazzák
3.§
(1) Ez a rendelet 2009. november 26-én
lép hatályba. E rendelet hatályba
lépésével, egy időben a 4/2009 (
II.11.)sz. költségvetési rendelet 3.§.
(1), (2), (3), (4), bekezdése és a 4.§
(1) ,(8), bekezdése hatályát veszíti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Tóth Zoltán polgármester
Tarnóczy Tünde körjegyző
Bajót Község Önkormányzatának
20/2009. (XI.26.) sz. rendelete a
települési szilárd hulladék kezeléséről
szóló 7/2007 (IV.5.) sz.
rendelet módosításról
Bajót
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Tv. 16. § (1) bekezdésében, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás
alapján,
valamint
a
települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szabályairól
szóló 242/2000 (XII.23.) korm. Rend.
(továbbiakban: díjr.) rendelkezéseire
figyelemmel megalkotott 7/2007 (IV.5.)
KT rendeletét (Továbbiakban: R) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 11. § (4) bekezdésében megjelölt
1. sz. melléklet helyébe e rendelet 1. sz.
melléklete lép:
2. §
E rendelet 2010. január 1-én lép
hatályba.
Tóth Zoltán sk. polgármester
Tarnóczy Tünde sk. körjegyző
1. számú melléklet
Közszolgáltatási szemétdíj mértéke
1. Lakossági kommunális
hulladékszolgáltatási díj, edénybérleti
díj és díjbeszedés nélkül

60 literes edény

179-Ft+ÁFA/db/ürítés

80 literes edény

233-Ft+ÁFA/db/ürítés

110 literes edény 313 Ft+ÁFA/db/ürítés
120 literes edény 340,-Ft+ÁFA/db/ürítés
240 literes edény 662,-Ft+ÁFA/db/ürítés
770 literes edény 2084,-Ft+ÁFA/db/ürítés
1100 literes
2969,-Ft+ÁFA/db/ürítés
edény
Zsák
245,-Ft+ÁFA/db/ürítés
2. Edénybérleti díj:
Lakossági bérleti
díj

Edény típusa

1100 literes edény 1406.- Ft/hó+ÁFA
3

2,5 m -es edény

Nem lakossági
bérleti díj
2291,-Ft/hó+ÁFA

2216,-Ft/hó+ÁFA

3685,-Ft/hó+ÁFA

3

2661,-Ft/hó+ÁFA

4335-Ft/hó+ÁFA

3

3192,-Ft/hó+ÁFA

4989Ft/hó+ÁFA

3 m -es edény
5 m -es edény

3. Díjszedés éves díja 949.-Ft/db+AFA

Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti
lakosokat,
akik
december hónapban ünneplik
születés és névnapjukat.
70 éves
Sinkó József János
75 éves
Galba Istvánné
( Monos Margit)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Schlenk Brigitta és
Albert Zoltán
HIRDETMÉNY
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Bajót Község Önkormányzata nevében
tájékoztatásul
közöljük
a
BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj
Pályázat keretében nyújtott támogatások
összesített anyagát.
Beérkezett
„A” tipusú pályázat száma:
15 db
„B” tipusú pályázat száma:
3 db
Támogatott
„A” tipusú pályázat száma: 15 db
„B” tipusú pályázat száma:
3 db
Az összes megítélt támogatás összege
2010. évre : 700.000,- Ft.
Tóth Zoltán polgármester
Tarnóczy Tünde körjegyző

Karácsonyi ünnepeket és
Áldott békés új esztendőt
kívánok szeretettel
Ferenczy Éva
karitász régió vezető
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IDŐSEK Napja
Az Önkormányzat idén is ünnepséggel és
ajándékcsomaggal köszöntötte a 70 évnél
idősebb bajóti lakosokat. Örömünkre
szolgált, hogy sokan eljöttek az ünnepségre.



Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a KOMTŰZ Kft dolgozói
december 15-től megkezdik a második
kéményellenőrzést és tisztítást
valamint az elmaradt szolgálati díj
beszedését.
Kérjük a lakosság közreműködését,
hogy szolgáltatásunkat zavartalanul
végezhessük.
Értesítjük Önöket, hogy a komáromi
kirendeltségünkön minden hétfőn
meghosszabbított ügyfélszolgálatot
tartunk 800-2000óráig.
KOMTŰZ Kft vezetői
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Karácsonyi fények
Már jó
divatba

„Ó gyönyörűséges szent éjszaka,
Amelyben az angyalok tábora,
Átvonul az égen nap fényében,
Dicsőségben,
A földre szállanak Betlehemben.
Köszöntést mondanak a Jézusnak
Megváltónak,
Üdvözletet az ő szűz anyjának.”
A kis Jézus szeretetével köszönöm a kedves
bajóti testvéreknek, hogy figyelemmel
kísérték a karitász munkát.
Köszönöm, hogy segítették és adományukkal
idén is támogatták a csoport munkáját.

Mindnyájuknak Kegyelemmel teljes

néhány éve
jött
a
karácsonyelőtti
díszkivilágítás és mára
már hagyománnyá vált.
Az egyre szebb és újabb világító díszek,
angyalkák és mikulások, fényfüzérek mellett
egyre több ablakban feltűnik az üzletekben
mindenhol kapható égőpiramis. Ez utóbbival
kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot
megosztani az olvasókkal.
Sokan nem tudják,
hogy
ez
az
égőpiramis
egy
jelkép. A zsidó
vallás
jelképe,
melynek
neve
menóra és a hétágú
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gyertyatartó modern változata. Ez minden
zsidó család asztalán ott díszeleg.
A zsidó vallásban a hét gyertyát a Hanuka
ünnepén gyújtják meg és nyolc napig égetik.
A Hanuka a felszentelés ünnepe és
decemberre esik. A zsidók a szír-görög
uralom alóli felszabadulásról és a
Jeruzsálemi
templom
újjászenteléséről
emlékeznek ekkor.
A zsidóvallás az Adventet, Karácsonyt és
Húsvétot nem ismeri, Jézust nem tekinti
megváltónak. A keresztények karácsonykor
Jézus születését ünneplik. A zsidó vallás
szerint azonban a messiás még nem jött el.,
ma is várják. Bár a kereszténység a zsidó
Ószövetségben gyökerezik a két vallás már
csaknem kétezer éve különvált és jelentősen
el is távolodott egymástól.
A hétágú gyertyatartó, a menóra a zsidó
Hanuka ünnep jelképe és a keresztény
Karácsonyhoz semmi köze, a keresztény
hívők ablakában semmi keresnivalója nincs!
Gondolkozzunk el az ilyen és hasonló
dolgokon,
tájékozódjunk
róla mi hova
való. Maradjon a
mi Karácsonyunk
a
miénk
és
ragaszkodjunk a
mi ősi keresztény jelképeinkhez.
Sinkó Ferenc

A hithű zsidók kerülik a
keresztény ünnepet, a
karácsonyt.
Ők
december 22-étől nyolc
napon
át
hanukát
tartanak, melyen a
gyerekek ajándékokat
is kapnak. A buddhisták
nem
ünneplik
a
karácsonyt, és ennek
megfelelő ünnepük sincs december
végén. Nem csak a Mikulásokban,
Hálaadásban és Fagyapókban van
különbség a világon, ha a karácsony
ünneplését nézzük. Izraelben egészen
másképp zajlik a december, mint nálunk.
Nem állítanak karácsonyfát, nincs náluk
vásárlási láz és nincsenek a nálunk mára
megszokott karácsonyi díszek és fények.
A decemberi ünnepük a hanuka, ami

Bajóti Kisbíró
nem egyenlő a karácsonnyal, csak egy
időben van e két ünnep. A hanuka
minden évben késő ősszel vagy kora
télen kezdődik és a zsidó, ősi
kalendárium a nap és a hold ciklusait

követi, idén december 22-ére esik. Ezért
van az, hogy a dátum minden évben
ugyanaz, csak a világi kalendáriumban
változik.A hanuka nyolc napon át tart,
melynek szimbóluma a kilenc ágú
gyertyatartó, a menora, melynek formája
és anyaga nem meghatározott. Fontos,
hogy nyolc darab mellékgyertyából és
egy fő gyertyából álljon, melyeket
meghatározott
sorrendben
kell
meggyújtani. Első nap a főgyertyát és
egy mellékgyertyát kell fényessé tenni,
második nap a főgyertyának és két
mellékgyertyának kell égnie, és így
tovább.
Miután
a
gyertyákat
meggyújtották hanuka ünnepe miatt, tilos
elfújni vagy megérinteni, hagyni kell,
hogy égjenek. A hanuka eredete a bibliai
időkből származik, amikor a görög IV.
Antiokhosz Szeleukosz betiltotta a zsidó
hagyományokat.
A
jeruzsálemi
templomot kiközösítették, és a görög
isteneknek állítottak fel szobrokat.
Forradalom
tört
ki,
melyben
a
makkabeusok
visszafoglalták
a
templomot, amit meg szerettek volna
szentelni,
melynek
legfontosabb
tartozéka az örökmécses volt, amit épp
ki akart hunyni, mert az olaj fogyóban
volt. Ez a kevéske olaj azonban a
történet szerint kitartott nyolc napig, míg
az új, szent olaj elkészült. Mindennek
emlékére tartják a hanukát. Az igazán
hithű zsidók, az ortodoxok, nem tartják
egyáltalán a karácsonyt, teljesen távol
tartják magukat ettől, tévét sem néznek
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és még az interneten is kerülik a témát.
Vannak azok a zsidó családok, ahol
tartják a nyolc nap ünneplését, ekkor a
barátokkal, családtagokkal minden nap
vacsoráznak, és ünnepelnek. Vannak
köztük olyanok is, akik karácsonyfát
állítanak, és vannak akik ennek árából
inkább megajándékozzák egymást. A
hanuka
ünneplése
pusztán
a
gyerekeknek lehet kínos, ha épp olyan
családban nőnek fel, ahol nem adnak
ajándékot az ünnep alkalmára, hisz
ekkor ők kimaradnak a jóból. Él még egy
olyan szokás is, mely szerint a gyerekek
hanuka-pénzt kapnak a nagyszülőktől.
Forrás: Internet

ritmusával. Nem bronz, ezüst és arany
vasárnappal tartották számon az Adventet,
éjszakába nyúló bevásárló őrülettel a plázák
mesterséges rivaldáiban, hanem annak rendje
szerint Márton nappal kezdődött az Advent.

Advent van.

Ebben az időszakban az asszonyok szépen
elvégezték az év második nagy takarítását,
pincétől padlásig. Kimeszeltek, ablakokat
pucoltak, felfrissítettek mindent. Hiszen a kis
Jézust várták. Hogy közénk szülessen
megint. Titokban készültek az ajándékok is.
Nem
vásárolták,
hanem
készítették.
Mennyivel nagyobb értékük volt azoknak!
Aztán András napkor elkezdődtek a
disznóvágások, hiszen a bőségesen, ünnepi
pompával terített karácsonyi asztalokra
kellett a sok finom falat. András napja a
legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap
volt. Ilyenkor az eladó sorban lévő lányok
próbálták meg kitudakolni az égiek
szándékát. Fennmaradt mondások szerint:
„Aki böjtöl András napján, Vőlegényt lát
iccakáján.” vagy „Ágyláb, léplek Szent
András kérlek, mondd meg, hogy ki lesz
férjem!”

A csend, a visszahúzódás,
az összerendeződés, a felkészülés időszaka.
A Fény várásának időszaka. Ilyenkor az
ember lelke megtelik izgalmas várakozással,
készülődéssel. Olyan ez, mint amikor a
menyasszony ékesíti magát menyegzője
előtt. Mielőtt Isten elé lépne örök hűséget
esküdni választott szerelmes társának,
gondolatban szépen mindent a helyére rendez
magában. Fontos ez a belső rendrakás, talán
mindennél fontosabb.
Ilyenkor Adventben a rövidülő napok és az
egyre hosszabb éjszakák alatt a természet is
visszahúzódik, elcsendesedik, elsötétedik. Az
anyaméhet idézi. S ahogy az anyaméh
mélyén szépen kiteljesedik az új élet, úgy
jutunk el mi is minden Advent alatt egy-egy
sóhajtásnyit magasabbra a teremtett világ
végtelen lépcsőjén
Ilyenkor az ember lelke érzékenyebb lesz.
Fogékonyabbá válik. Valami egészen
különös varázslat lesz úrrá az embereken. S
mire eljutunk a téli napfordulóig, már
Karácsony küszöbén topogunk. Karácsony.
A magyar ember számára a legszentebb
ünnep. Kerecsen születik, közénk jön a kis
Jézus. S magával hozza az emberi sötétséget
bontó örök fényét, a Szeretet Fényét.
Régen, ebben az időszakban tilos volt a
hangos mulatság. Ebben az időszakban nem
voltak bálok, nem voltak lakodalmak. A
régiek még pontosan tudták a természet
rendjét, együtt lélegeztek a teremtett világ

Márton napján már vágni lehet a tömött libát.
Hagyományunk szerint ilyenkor minden
rendes háznál libát sütnek és a liba csontjából
még az időjárásra is jóslatokat tesznek. Így
ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas
lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor
sáros. Az aznapi időből is jósoltak: „Ha
Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán,
kemény tél várható.”

A közös jóslások általában a fonóban
történtek
–
ólomöntéssel
vagy
gombócfőzéssel. A gombócba egy-egy
férfinevet rejtettek, s amelyik gombóc
elsőnek jött fel a víz tetejére, úgy tartották,
hogy olyan nevű lesz az illető leány férje. Az
ólomöntésnél az öntvény alakjából a
jövendőbeli
foglalkozására
próbáltak
következtetni. A Gyimes-i csángók ezen a
napon a farkasok ellen fokhagymával kenték
be az ajtókat, hogy azok ne vigyék el a
jószágokat. Összekötötték az ollót is, mert
úgy tartják mai napig is, hogy ha nyitva
maradna az olló, akkor a farkasok elvinnék a
juhokat.
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A karácsonykor született gyermekről azt
tartották, hogy különösen szerencsés életű
lesz. A kis Jézust látták benne és igen nagy
tisztelet övezte azt a házat, ahol Karácsony
estéjén jött világra a gyermek. A gyermek
pedig áldás volt és még véletlenül se teher.
Az új reménység, az új élet jött vele. Mi
magyarok az újszülött érkezésére amúgy is
nagy gonddal készülődtünk mindig. De nem
úgy, hogy a fél világ összes kacatját
összehordtuk a külön álló gyerekszobába.
Sokkal inkább úgy, hogy az érkező gyermek
testi-lelki- szellemi fejlődése a lehető
legkiválóbb
körülmények
között
történhessen. A szülés a tiszta szobában
zajlott és a szülő anya soha nem volt
egyedül. Asszonytársai segítettek neki s a
férfiak pedig a konyhában iddogáltak s
imádkoztak. Ha fiú született, akkor miután
megmutatták Istennek, báránybőrbe tekerték
és kivitték az istállóba, s a ló hátára tették.
Ha leány született, akkor a kezéhez orsót
érintettek. Az ifjú édesapáról azt tartották,
hogy borjúkötélen van. Ez azt jelentette,
hogy már nem illett a családtól távol
maradnia a férfiak mulatságaival. Az
édesanya pedig hat hétig fel sem kelhetett a
gyermekágyból. Őt teljesen kiszolgálták,
ellátták minden jóval és egyetlen dolga volt
csupán, a kisded gondozása, szoptatása..
Énekelt neki, ringatta őt a mestergerendához
rögzített lengő bölcsőjében, amit az első
keresztapa készített a gyermeknek, a bele
való kelengyét pedig a keresztanyja varrta,
hímezte. S szokta a gyermek a ritmust, a
teremtett világ dallamok általi üzenetében
hordott bölcseletet. A gyermek szent volt
minden háznál, de a családi, társadalmi,
pontosan szabott helyéről neki se volt
ajánlatos kilengeni.
Hát így éltünk mi egykor. Éltünk. Jól,
szépen, erkölcsösen. S ide kell tudnunk
visszakanyarodni ebből a mögöttünk hagyott
huszadik századi történelmi szeméttelepről.
Vissza kell szelídülni a Teremtő Istenünkhöz.
Vissza kell tudni kanyarodni a Fénybe, mely
minden Karácsony estén újra és újra eljön
közénk.
Töltsük hát meg szívünket szeretettel,
forduljunk befelé, adjunk számot magunkban
eddigi életünk minőségéről, mert Advent

Bajóti Kisbíró
van. A szeretet ünnepe és Szent Fény
születik.
Udvarhelyi Róza
Forrás: Magtár levelező lista

December 19-éig volt látható az a kiállítás
a Millenniumi Házban amely a falubeli
asszonyok és Boris néni kézimunkáit
mutatta be. Sok szép munkát hoztak a
kiállításra, igazán öröm volt látni ezt a sok
értéket amelyet szorgos, ügyes kezek hoztak
létre.
Köszönjük mindenkinek a segítségét aki
közreműködött a kiállítás létrejöttében.
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Békés Boldog Ünnepeket kíván minden kedves
Kábaltelevíziós Előfizetőknek
Sterczer Gergely


ELADÓ KÖNYVEK
Eladom a jó állapotban levő
A Világirodalom Remekei sorozat
könyveit és a Magyar Remekírók Kötetei
sorozatban megjelent könyveket.
Komoly érdeklődők a 06/20 3473 149
telefonszámon érdeklődhetnek.

Tisztelt Kábel TV előfizetők
PROGRAMCSOMAGOK
Start
Basic
EBS csomag
Basic
csomag
csomag
Start
csomag+az
alábbi
csatornák

MTV 1
MTV2
Duna TV
Duna II
RTL

RTL klub
TV2
Magyar ATV

csomag+az
alábbi
csattornák

A
Kuckó
Gyermekjóléti
és
Családsegítő Szolgálat legközelebbi
ügyfélfogadási ideje 2010. január 05én és 06-án lesz.


December 19-án állították fel a
Millenniumi téren az életnagyságú
betlehemet .A betlehemet és a
bábokat Ferenczi Gábor készítette,
Ferenczi Éva és Paul Zoltánné segített
a bábuk öltöztetésében. Délutánra
erősen havazott, mégis sokan eljöttek,
meghitt jó hangulat volt az átadón. A
hideget forralt borral, meleg teával,
mézeskalács süteménnyel enyhítettük

Filmmúzeum
National G.
Sport 1
Motors/XXL
Hallmark
Kabel 1
Sportklub

Spektrum
Minimax
Eurosport
Super 1
MUSIC
Hálózat TV RTL 2
Viasat 3
Discovery
Nóta TV
Rai Uno
Hír TV
VIVA
SAT 1
TV 5
2010. február 1-től a csomagok díjai az
alábbiak szerint módosulnak
Előfizetési díj Ft/hó/lakás ÁFA-val
Start
Basic
EBS
250,-Ft
1 400,-Ft
2 200,-Ft
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