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Komárom - Tany

Csütörtökön újra ösz-
szeültek a városatyák
Komáromban, sok
más mellett a fejlesz-
tésekre szánt pénzt
osztották szét. A tes-
tület úgy döntött, sok
kisebb fejlesztést va-
lósítanak meg a 200
ezer eurós beruházási
keretből. Négy külön-
böző helyen is új par-
kolókat alakítanak ki,
konténeres szemétle-
rakatok létesülnek, de
a Kassai utcai „sár-
tengert“ is felszámol-
hatják.

Folytatás a 2.-3. oldalon

Múlt csütörtökön bombariadó volt a komáromi pos-
tákon. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, s a vá-

ros összes postahivatalát, továbbá a környező épülete-
ket is kiürítették, de semmilyen robbanószerkezetet nem
találtak. Végül kiderült, egy fiú „szórakozott“.

Folytatás a 3. oldalon

Bár a rendőrség az elmúlt hetekben
több ellenőrzést is tartott az utakon,

főként gyorshajtókra és szabálysértő so-
főrökre vadászva, mégis újabb halálos
baleset történt a Komáromi járásban. Egy
29 éves férfi Tany közelében egy fának üt-
között kocsijával és meghalt, valószínű-
leg túl gyorsan hajtott. Elhunyt az az idős
néni is, akit január utolsó napján gázoltak
el Komáromban.

Folytatás a 2.-3. oldalon

Bombariadók a postákon
Komárom

Részletek a 2. oldalon

Egyre több a halott az utakon
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A Damjanich utcai posta

Pártalapon 
osztották a pénzt 
Komáromban

Pártalapon 
osztották a pénzt 
Komáromban

Komárom: Testületi beszámoló



Korábban már többször
felmerült, hogy egy új piac
létesül a városi rendőrség
és az egyetem közötti terü-
leten, most viszont a szom-
szédos parkolóban beinduló
piacot kezdtek el hirdetni a
sajtóban és a közösségi ol-
dalon. Eszerint a komáromi
bolhapiac szervezője szer-
dánként és szombatonként
piacot is szervez az egye-
tem melletti gyűjtőparko-
lóba. 

Az ügyben megkerestük a
városi hivatalt, s Králik Ró-
bert szóvivő közölte, érke-
zett ilyen kérvény a polgár-
mesterhez. A kérvényező
egy 40 négyzetméternyi te-
rületet szeretett volna kibé-

relni az egyetem melletti par-
kolóban, havi 35 cent/m2

áron, vásár kialakításának
és fogyasztási cikkek árusí-
tásának céljából. A bead-
vány szerint március 9-től
december 28-ig minden hé-
ten szerdán, szombaton és
vasárnap, hajnali 5 és dél-
után 3 óra között használ-
hatta volna a területet. A pol-
gármester azonban nem
hagyta jóvá a kérvényt, így a
bérbeadás tárgytalan – kö-
zölte Králik Róbert, hozzá-
fűzve, nincs kizárva, hogy a
beadvány módosítása ese-
tén engedélyeznek valami-
lyen árusítást az említett te-
rületen.

Megkérdeztük Sluka Ro-
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Folytatás az 1. oldalról
Tragikus baleset történt

február 16-án, vasárnap
délután 1 óra körül a Tany
és Bogya községek közötti
útszakaszon. Egy Škoda
Octavia 29 éves sofőrje
nem az útviszonyoknak
megfelelően vezetett, el-
vesztette uralmát járműve
felett, és egy fának csapó-
dott. Az ütközés ereje telje-
sen kettészakította az autót,
a fiatal férfi a helyszínen
életét vesztette. A gépko-
csin 4 ezer eurónyi a kár.
Hogy a sofőr esetleg fo-
gyasztott-e alkoholt, majd a
boncolás állapíthatja meg –
közölte Renáta Čuháková
rendőrségi szóvivő.

Talán az esős-nyálkás idő
is közrejátszott abban, hogy
ugyanezen a napon egy
másik súlyos baleset is tör-
tént. Kora este egy Érsekúj-
vár irányából érkező Fiat
Punto Gyulamajor közelé-
ben áttért a menetiránnyal
szembeni sávba, s frontáli-
san ütközött egy szabályo-
san közlekedő Opel Astrá-
val. A baleset oka valószí-
nűleg figyelmetlenség volt,
a Fiatot vezető 28 éves nő
és a mellette ülő 33 éves
hölgy is súlyos sérüléseket
szenvedett. A vétlen jármű-
ben ülő 29 éves anyuka és
8 éves kisfia könnyebb sé-
rülésekkel úszta meg a bal-
esetet. A baleset okozója el-

Egyre több 
a halott az utakon

Folytatás az 1. oldalról
Február 20-án reggel, nem sokkal 8 óra előtt te-

lefonhívás érkezett a komáromi rendőrkapitány-
ságra, miszerint bombát helyeztek el a postán. Mi-
vel a telefonáló nem közölte, melyik postáról van
szó, Komárom mind a négy postájához – az őrsúj-
falusihoz is – kivonultak a rendőrök, tűzszerészek,
tűzoltók és bombakereső alakulatok. Nemcsak a
postákat, hanem a környező épületeket, lakóházakat
is kiürítették, a többi között a Selye János Gimnázi-
umot is, s az érintett területeket több órára lezárták.
Az épületek átkutatása során semmilyen robbanó-
szerkezetet nem találtak. 

Nem is találhattak, mivel kora délután már le is fü-
lelték a telefonálót, csak egy 13 éves fiú „szórako-
zott“. Egyelőre nem tudni, miért jelentette be a hamis
bombariadót, s okozott komoly költségekkel járó fel-
fordulást. Miután a vétkes kiskorú, csak a szociális
hivatal gyermekvédelmi munkatársainak jelenlété-
ben hallgatható ki. (cs)

Az Építők utcai posta

Folytatás az 1. oldalról
A legnagyobb vita a tőkejellegű kiadásokról, azaz a fej-

lesztésekről folyt, ezen belül is a 200 ezer eurós beruházási
keret felhasználásáról. A városfejlesztési osztály vezetője,
Besse Katalin által beterjesztett eredeti javaslatban két pro-
jektre költötte volna a keretet. Az egyik alternatíva a megye-
háza homlokzatának teljes felújítása lett volna, ám ezt az el-
képzelést a képviselők eleve elvetették, s csak a másik le-
hetőségről, a Barátság utca rekonstrukciójáról folyt vita. Ez
utóbbi terv azt is tartalmazza, hogy a Barátság utcát, s majd
az Eötvös utcát is rákötnék a Pozsonyi útra, azonban az elő-
irányzott 200 ezer euró csak a projekt első szakaszát fe-
dezné, azaz egyelőre csak részbeni rákötés lenne megva-

lósítható. Már így használható lenne, de a későbbiekben to-
vábbi 230 ezer eurót kellene rákölteni a teljes befejezéshez.

Szabó Béla (MKP) alpolgármester hangsúlyozta, a nép-
szerű komáromi megmondóblogon közöltekkel ellentétben a
beruházási keret nem egy új kölcsönből van fedezve, hanem
a város saját forrásáról van szó. Andruskó Imre (Híd) a vita
elején leszögezte, a Híd-frakció nem támogatja az eredeti ja-
vaslatot, a beruházási keret elosztására saját elképzelésük
van, s egy nagyobb beruházás helyett inkább több kisebb té-
telre költenék a pénzt.

Szabó Béla szerint egy korábbi szóbeli egyezség arról
szólt, hogy a 200 ezer eurós beruházási keretet – mely de-

cemberben Győrfy László javaslatára került a költ-
ségvetésbe – az MKP elképzelése alapján költik
el, most viszont a Híd képviselői felrúgják ezt a
megállapodást. Hortai Éva és Andruskó Imre ezt
visszautasította, szerintük ilyen egyezség nem
volt.

A Barátság utca rekonstrukciója mellett így az
MKP-s városatyák és a függetlenek többsége ér-
velt, mondván, ezáltal nemcsak a kettes, hanem
a hetes lakótelep is rá lenne kötve a Pozsonyi
útra, s csökkenne például a Temető sor forgalma,
ahonnan csúcsforgalom idején szinte művészet
balra kanyarodni a felüljáró irányába. Elhangzott,
már a felújítás első szakaszában is részben meg-
valósulna a rákötés. A beruházást elsősorban a
Híd képviselői ellenezték, azt hangoztatva, ha a
teljes megvalósításra nincs pénz, nem érdemes
belevágni, és sokkal hasznosabb, ha a keretet
sok kisebb fejlesztésre költik, melyek több város-
részt érintenek. Ezek bár kisebb fejlesztések len-
nének, mégis jobban megérzik majd a lakosok.

Besse Katalin, aki gyakorlatilag a fő városter-
vező feladatait látja el Komáromban, a voksolás
előtt rámutatott, az általa benyújtott anyaggal ren-
geteget dolgoztak, mind a Barátság utcai rákötés,
mind például az Eötvös utcai rákötés esetében el-
készültek a tervek, folyamatban vannak, vagy már
meg is kapták az engedélyeket, s szinte csak a
testület döntése kell a megvalósításához. Viszont
a képviselők által javasolt apróbb felújítások
egyike sincs előkészítve. Előbb közbeszerzés kell
a tervezőre, majd a tervek kidolgozása után köz-
beszerzést kell kiírni a kivitelezőre, s előtte a szük-
séges engedélyeket is el kell intézni, így ki tudja,
mikorra valósulnak meg.

A képviselő-testület azonban elutasította a Ba-
rátság utca projektjét: 10 városatya, az MKP-sok
és a függetlenek többsége igennel szavazott, míg
14-en, elsősorban a Híd képviselői tartózkodtak.

Apróbb beruházások lesznek
Ezt követően a 200 ezer euró szétosztása került

terítékre. A korábbi háttérmegbeszélesek nyomán
hamar egyezség született arról, hogy az egyes
képviselői klubok létszámuktól függően „költhet-

nek“ majd a keretösszegből. A legerősebb Híd-
frakció 80 ezer, a függetlenek csoportja 55 ezer,
míg az MKP-frakció 45 ezer eurónyi fejlesztést ja-
vasolhatott, miközben elfogadták, hogy a fenn-
maradó 20 ezer eurót a Városi Művelődési Köz-
pont szociális helyiségeinek rendbetételére for-
dítják.

A Híd 40 ezer eurót javasolt parkolók kialakítá-
sára a Nádor utca hetes lakótelepen húzódó sza-
kasza mentén, 20 ezer eurót a Duna rakpartnál
megépítendő konténeres szemétlerakatra, to-
vábbá szintén 20 ezret parkolóhelyek létesítésére
a Bástya lakótelepen, pontosabban a Selye János
utca folytatásánál, a betonlapokból álló útszakasz
mentén. A függetlenek 15 ezer eurót különítettek
el a Kapitány utca részleges felújítására, 3 ezret
egy projekt kidolgozására, mely a Rákóczi utca és
a Komensky utca kereszteződésének részbeni át-
alakítását célozza, 5 ezret parkolók létesítésére az
Esztergályos utcán, 4 ezret konténeres szemétle-
rakatra ugyanitt, 3 ezret a kavai kultúrház kazán-
jára, 5 ezret a Temető soron lévő parkolóhelyek
járdától való elválasztására, továbbá 20 ezer eu-
rót a fürdő medencéinek felújítását célzó projekt
kidolgozására. Az MKP 25 ezer eurót javasolt egy
parkolóra az Építők utca, a Panoráma utca és
E.B. Lukáč utcák találkozásánál, valamint 20 ezer
eurót a Kassai utcai lakóövezetben gondokat
okozó sártenger legalább részbeni megoldására.

A beruházási keretösszeg elosztása kapcsán
csak egy vitásabb pont volt, Keszegh Béla füg-
getlen képviselő egy lakossági kérvényre hivat-
kozva 10 ezer eurót szeretett volna elfogadtatni
egy gyulamajori pihenőövezet és játszótér kiala-
kítására, továbbá kevesellte a 3 ezer eurót a ka-
vai kultúrház fűtési gondjainak megoldására, mi-
vel a nyílászárók cseréjét is szorgalmazta. Ezzel
a törekvésével egyedül maradt, mivel a frakciók,
beleértve a függetleneket is, akiknek Ondrej Gaj-
dáč vált a szószólójává, nem karolták fel javasla-
tait. A városatyák végül megszavazták a beruhá-
zási keret frakciók által javasolt elosztását, csak
Keszegh Béla tartózkodott.

A betervezett tőkejellegű kiadások listáján szá-
mos más tétel is szerepelt, amelyeket a végsza-

vazásnál jóvá is hagytak. Így például a városi té-
vét működtető Com-Média 36 ezer eurót kap a di-
gitális átállásra, ami az ígéretek szerint március
végéig meg is valósul. A Komárom-Karva kerék-
párútra 40 ezer eurót, a Komárom-Gúta bicikliútra
pedig 85 ezer eurót különítettek el, utóbbi őszre el-
készülhet, de a másik projekt is megvalósulhat az
év végéig. Több iskolában és óvodában is ablak-
és ajtócserére kerül sor, a Jókai Mór Alapiskola,
továbbá a Munka utcai és Rozmaring utcai isko-
lák 70-70 ezer eurót kapnak erre a célra, de az
Eötvös utcai iskolának is 50 ezer eurót hagytak
jóvá. Ez utóbbi iskolának és a Komensky utcainak
már tavaly is több ezer eurós keretet biztosítottak
nyílászárók cseréjére, mely a folyó évben lesz ki-
fizetve. A Határőr utcai iskola is kap közel 4 ezret,
ez egy önrész a minisztérium által biztosított kár-
mentési összeghez. Az óvodák közül a Kapitány
utcai és a Kacz utcai intézmény 10-10 ezer eurót
kap ablakcserére.

Három nagyobb fejlesztésre pályáznak
Az eddig említett tételekre a város elkülönítette

a szükséges pénzt. A beterjesztett javaslatban vi-
szont olyan kiadásokat, fejlesztéseket is felsorol-
tak, melyek megvalósítása akkor kezdődhet meg,
ha a város tud rájuk pénzt találni. A csaknem 80
tételt tartalmazó lista elején három olyan projekt
szerepel, melyeknél pályázatokat nyújtottak be, s
ezek prioritást élveznek. Az már eldőlt, hogy az
önkormányzati szintű elektronikus ügyintézés fej-
lesztéséről szóló e-Városok elnevezésű projekt
sikeresen pályázott, itt a városnak kell majd biz-
tosítania a 67 ezer eurós önrészt. A remények
szerint sikeres lesz a komáromi vízmű, a KOMVaK
többmilliós pályázata is, mely a tisztítóállomás
bővítését célozza, itt 266 ezer euró körüli ösz-
szeggel kellene majd hozzájárulnia a városnak.
Pályázat készült az erődrendszer felújítására is,
pontosabban az újvár tetőszerkezetének rendbe-
tételére, sikeres elbírálás esetén ugyancsak az 5
százaléknyi önrészt kell biztosítani, ami ebben az
esetben 124 ezer euró lenne. A teljes anyagot a
képviselők 23 igen és egy tartózkodás mellett
szavazták meg. (csaba ádám)

len testi sértés miatt indítot-
tak eljárást.

A közlekedési baleset kö-
vetkeztében elhunytak
száma tovább nőtt járásunk-
ban, mivel a kórházban
életét vesztette az a 80 éves
asszony, akit január 31-én
gázoltak el Komáromban, a
Bene városrészben. A gá-
zoló elhajtott a helyszínről.
A nyomozás jelenleg is fo-
lyik, a cserbenhagyót kere-
sik, a rendőrség a szakértői
véleményeket várja. (cs)

Bombariadók
a postákon

A Király püspök utcai posta

Foto: noviny.sk

Pártalapon osztották a pénzt KomárombanKomárom

Két hónap után újból
egymásnak feszültek a

komáromi városatyák. Mint
várható volt, ismét egy
hosszú, sok pontból álló
programmal vágtak neki a
csütörtöki testületi ülés-
nek, amelyet ismét nem si-
került befejezni. Folytatás
következik kedden délután
három órától.

A már megszokott, állan-
dóan visszatérő interpellációk
után arról szavaztak a képvi-
selők, hogy március 13-án
egy rendkívüli időpontban
megtartott testületi ülésen ta-
lálkoznak, ahol az új, fedett
uszodát és jégcsarnokot is
magába foglaló sportkomple-
xum megvalósíthatósági ta-
nulmányáról lenne szó. En-
nek kapcsán többen is ne-
hezményezték, hogy csak a
sajtóból értesültek a strand
elé tervezett épületegyüttes
projektjéről.

A következő programpont
a főellenőr pozíciójának be-
töltésére kiírt pályázati felté-
teleket volt hivatott jóvá-
hagyni. Csintalan Miklós, fő-
ellenőr mandátuma április el-
sejével lejár, így esedékes a
pályázat kiírása. Andruskó
Imre (HÍD) javaslatára létre-
hoztak egy háromtagú borí-

téknyitó bizottságot - Hortai
Éva (HÍD), Kantha Mária
(MKP) és Bende István (füg-
getlen) -, akiknek feladatul ad-
ták, hogy ellenőrizzék, hogy a
jelöltek megfelelnek-e minden
feltételnek. Így a testület elé
már a potencionális pályázók
kerülhetnek. Szabó Béla
(MKP) javaslatára elfogadták,
hogy titkos szavazással dön-
tenek az új főellenőr szemé-
lyéről a következő rendes ülé-
sen.

A városatyák egyhangúlag
támogatták az oktatásügyi,
kulturális, sport- és ifjúsági bi-
zottság javaslatát, melyben
részletesen leírták, hogy mely
kultúrcsoportok és sport-
egyesületek részesülnek tá-
mogatásban, valamint az
egyszeri rendezvények támo-
gatási listáját is elfogadták.

A következő programpont-
ban a helyi autóbuszközleke-
dés forgalmának változásairól
vitáztak a képviselők. Mint is-
meretes, Komárom városá-
ban egyre több taxitársaság
kínálja szolgáltatásait. Az ár-
versenynek köszönhetően
azonban a városi tömegköz-
lekedés kihasználtsága na-
gyon visszaesett, ezért a vá-
rosi hivatal egy javaslattal állt
elő, melyet az Arriva rt.-vel
(az autóbusz közlekedést biz-
tosító vállalat) dolgozott ki. A

javaslatban az állt, hogy a 2-
es és 8-as járatok útvonalán
változtatnának, valamint a 7-
es autóbusz délutáni járatát
megszüntetnék. A beterjesz-
tett anyag után parázs vita
alakult ki a képviselők között.
Többen megjegyezték, hogy
nagyon gyér a szóban forgó
járatok kihasználtsága és ja-
vasolták a városi hivatal be-
terjesztését elfogadni. Né-
hány képviselő azonban rá-
mutatott arra, hogy a 7-es já-
rat, amely a Singellőn ke-
resztül halad, az egyedüli
lehetőség arra, hogy az ottani
lakosok tömegközlekedéssel
bejussanak a városba. Végül
a szavazásnál a városatyák
úgy döntöttek, hogy a 7-es já-
ratot megtartják és a 2-es já-
rat útvonalát megváltoztatják,
mégpedig úgy, hogy beiktat-
nak egy megállót a kórháznál
és egyet az állomásnál. A vál-
tozások március 1-től lépnek
érvénybe.

szt

Testületi beszámoló

Lesz piac az egyetem melletti parkolóban? 
Vagy már börze sem?

Már egy ideje vasárnaponként az egye-
tem melletti gyűjtőparkololóban tart-

ják a komáromi bolhapiacot. A börze
szervezője január óta kezdte el hirdetni,
hogy március 1-től minden szerdán és
szombaton piacot is szervez ugyanide. A
város viszont nem adott rá engedélyt.

Komárom

landot, a bolhapiac szerve-
zőjét is, aki közölte, még-
sem lesz piac, sőt, már bol-
hapiac sem lesz az egyetem
melletti parkolóban, s azzal
vádolta lapunkat, hogy ezt
mi idéztük elő. Szerinte
ugyanis addig nem lett volna
szabad kérdéseket felten-
nünk a városi hivatalnak,
amíg vele nem beszéltünk.
Azt állította, a polgármester-
rel szóban már megegyezett
a piacról, s a kérvényét azért
utasították el, mert lapunk
érdeklődni kezdett az
ügyben. Bár szerettünk
volna további kérdéseket
tisztázni, a vállalkozó kivi-
harzott szerkesztőségünk-
ből. (csaba)

Illusztrációs felvétel



52014. február 24. AKTUÁLIS - HIRDETÉS4 DELTAKULTÚRA - HIRDETÉS

A film címe Arci-
biskup Bezák zbo-
hom... (Viszlát,
Bezák érsek), írója
és rendezője pe-
dig Oľga Záblacká,
aki elsősorban
műsorvezetőként
és énekesként vált
ismertté. A doku-

mentumfilm Bezák életét mutatja be. Olyan ember képét
festi az érsekről, akit egyesek imádnak, mások pedig eluta-
sítanak. Magánéleti és nyilvános pillanatokat mutat be róla,
a nyilvánosság, és a hozzá legközelebb állók szemén ke-
resztül. Nemcsak érsekként, és a menesztési botrány fő-
szereplőjeként mutatja be, hanem fiúként, testvérként és
barátként is.

Róbert Bezákot 2009 júniusában szentelték érsekké, 2012
júliusában pedig menesztette őt XVI. Benedek pápa. A pápa
egy apostoli vizitáció eredményei miatt váltotta le Bezákot,
zavaros körülmények között. A volt érsek végül teljesen pe-
rifériára szorult az egyházon belül, és egy olaszországi ko-
lostorba kényszerült. (b)

FELHÍVÁS - 51. JÓKAI NAPOK
A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa,

és a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meg-
hirdeti az 51. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr
színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos feszti-
válját. A fesztivál 2014. június 9-15. között kerül megrende-
zésre Komáromban. Jelentkezni kizárólag írásban lehet –
postai úton vagy e-mailben – 2014. március 31-ig a következő
címen: Komáromi Városi Művelődési Központ, Vár út 1.
(Hradná 1), 945 01 Komárom (a borítékra írják rá: „Jókai Na-
pok“), e-mail: csengel.monika @gmail.com. Kérjük, hogy a je-
lentkezés tartalmazza a csoport és vezetője nevét, címét, e-
mail címét és telefonszámát; az előadás címét, szerzőjét és
műfaját. További információk a 0905/892 580-as telefonszá-
mon és a feltüntetett e-mail címen Csengel Mónikánál.

Görcsöl vagy fáj a lába, csökkent a járástávolsága?
Ha előfordulnak Önnél az alábbi tünetek:

• hideg kezek, lábak  • gyakori szédülés • érszűkület
• elszíneződött végtagok • vérellátási zavar

• stroke utáni állapot

FoNToS! Az érszűkület időben történő felismerésével 
és kezelésével az életkilátások jelentősen javíthatók!

Jelentkezzen fájdalommentes 
thermokamerás állapotfelmérésre!

Most családi 
és nyugdíjas kedvezmény!

A vizsgálatot végzi 
és tanácsot ad:

dr. Schéder Ákos 
- vezető főorvos

Bejelentkezés: +36 30 638 24 88

Sonocentrum - Komárom, 
Szent László u. 16.
(Közvetlenül a buszpályudvarnál)
www.sonocentrum.hu

Dr. Csernus Imre március 28-án, pénteken
(18.00 órakor) „A Kiút“ címmel tart előadást
Komáromban, a Matica-házban. Ahogy már
megszokhattuk tőle, most sem fogja kímélni
kérdéseivel, meglátásaival a kíváncsi nézőket
- az előadás interaktív lesz.
Jegyek vásárolhatók: 
FOCUS MUSIC SHOP (0915 707 006)
- Dunaszerdahely
Madách könyvesbolt - Komárom
DiDEROT-könyvesbolt - Komárom
Tel: 0042135 7731 904, (035) 7701 152
Jegyár: 9 €, Információ: 0948/699-293

A Kiút - Dr. Csernus Imre
Komáromban!
Csernus Imre nevét szinte mindenki

ismeri, hiszen ő volt az egyetlen
pszichológus, aki média személyiséggé
vált. Folyamatosan jelennek meg siker-
listás könyvei, azonban az olvasók szá-
mára sok kérdés marad nyitottan.
Ezekre a kérdésekre próbál választ adni
Csernus Imre az előadásain ország-
szerte. Illetve tematikus előadásokat is
tart. 

„Orvosként régóta stigmatizált emberek-
kel dolgozom, olyanokkal, akik a saját pok-
lukban fortyognak, és nem látják a kiutat.
Vajon mit jelent a pokol? Mit jelent talpra
állni, és felnőttként élni? Nekem meggyő-
ződésem, hogy amibe egy ember juttatta
önmagát, abból ki is mászhat. De hogyan?
Mi az út? Ezekről a folyamatokról, az első
lépésekről szól ez a könyv, különös tekin-
tettel a mai huszonéves fiatalokra, akiket di-
vatos szóval Y generációnak is neveznek.
Jó ideje érdekel már, hogy milyenek ők,
milyen erők, kétségek munkálkodnak ben-
nük, hiszen ők a jövőnk letéteményesei.“

Nemsokára bemutatják 
a Bezákról készült filmet

- jóslások
- Szerelmi kötések és oldások
- Párkapcsolatok harmonizálása
- Siker mágia
- rontás és átok levétel
- Egyéni és csoportos oktatások !!!

Odin nagymester!!! és
Mirijam astrologus jósnő !!!

Észak-Komáromban !!!

Újra INDUL!!!
2014. 02. 28.

a mediából ismert 2 legjobb !!...

Újra INDUL!!!
2014. 02. 28.

0915 257 647
Időpontfoglalás a következő telefonszámon:

0915 257 647
Cím: Eötvösa 5, 94501 Komárno, Slovakia

Március 13-án mutatják be Róbert Bezákról, a me-
nesztett, s azóta szinte népi hőssé vált nagyszom-

bati érsekről készült filmet.

Forró Éva, Gúta
Kolena Angéla, Keszegfalva
Tárnok Denisa, Hetény
Méhes Angéla, Ekel
Rónai Katalin, Gúta
Vrábel Márta, Ímely
Pifkó Eszter, Búcs
Bednárik Margit, Bátorkeszi

Hájas Návrádi Magdaléna, 
Őrsújfalu

Vajkai Márta, Ekel

A könyvet szerkesztőségünk-
ben vehetik át. Cím: Feren-
cesek utcája 22., Komárom

Gratulálunk!

„A csallóközi szakácsművészet mesterei“
című játékunk szerencsés nyertesei:

Csáky Pál korábbi mi-
niszterelnök-helyet-

tes vezeti az MKP euró-
pai parlamenti választási
listáját, akit a szintén ta-
pasztaltabbak közé tar-
tozó Farkas Iván gazda-
sági alelnök követ. Utá-
nuk viszont fiatalok kap-
tak lehetőséget, köztük a
Komáromi járás első
számú jelöltje, Domin Ist-
ván izsai polgármester,
aki a lista 4. helyé re ke-
rült.

Május 24-én kerül sor az
EP-választásokra, Szlová-
kia összesen 13 képviselőt
küldhet majd az Európai
Parlamentbe. Az elmúlt né-
hány hónap nyilatkozatai
után borítékolható volt,
hogy a két magyar érde-
keltségű párt ezúttal is kü-
lön jelöltlistákat állít majd.
A Magyar Közösség Pártja
(MKP) már be is mutatta vá-
lasztási listáját. A Komá-
romi járást két jelölt is kép-
viseli, közülük Domin István
izsai polgármester az elő-
kelőnek számító 4. helyre
került, míg a lista 13. helyén
Králik Róbert újságíró, a ko-
máromi városi hivatal jelen-
legi szóvivője szerepel.

„Elsősorban szeretném
leszögezni, hogy az MKP
EP-listáján betöltött előkelő
helyem a Komáromi járás-
nak és Izsa községnek szól.
Rendkívül megtisztelő,

hogy reményeink szerint ka-
rikázással befutó hellyé te-
hető pozícióban képvisel-
hetem a komáromi régiót“ -
nyilatkozta lapunknak Do-
min István. Felvetésünkre,
miszerint 36 évesen nem
gondolja-e túl nagy falatnak
a brüsszeli képviselőséget,
azt válaszolta, 11 év önkor-
mányzati munka áll mö-
götte, s bár fiatalnak szá-
mít, egyáltalán nem zöld-
fülű. Megjegyezte, járá-
sunkban az MKP-n belül
generáció- és arculatváltás
megy végbe, ennek része
az ő indítása is. Nyelvtudá-
sát firtató kérdésünkre meg-
jegyezte, jól beszél angolul.
Jelenleg közgazdász-hall-
gató. „A szakdolgozatomat
városmarketingből írom,
ami nagyban összefügg a
területrendezéssel, terület-
fejlesztési tervek megalko-
tásával, értelmezésével, a
turisták, befektetők igényei-
nek kielégítésével. Ezzel
pedig a későbbiekben el-
méleti és gyakorlati síkon
növelni tudjuk régiónk esé-
lyeit. Azt gondolom, hogy
településeink egy új euro-
régiót alkotva lehetőséget
nyernek arra, hogy az inf-
rastrukturális, illetve mun-
kaerőpiaci fejlesztésekre tá-
mogatásokat merítsenek
uniós forrásokból“ - mondta
el a képviselőjelölt. Hozzá-
fűzte, van tapasztalata a
határon átívelő pályázatok-

kal, s megválasztása ese-
tén például egy olyan pá-
lyázati feltétel-konstrukció
kialakításában szeretne
részt venni, amelyek nem
rónak több terhet az önkor-
mányzatokra. „Gyakorló fa-
luvezetőként és született
izsaiként erős potenciált lá-
tok szűkebb régiónkban és
a Komáromi járásban“ - je-
lentette ki Domin István.

Králik Róbert megkeresé-
sünkre elmondta, EP-képvi-
selőként azokon a területe-
ken szeretne tevékeny-
kedni, amelyek régiónkat,
országrészünket leginkább
kínozzák. „Az infrastruktu-
rális és invesztíciós lehető-
ségek minél hatékonyabb
kiaknázásának az elősegí-
tése a célom, ami a munka-
helyteremtést is elősegít-
heti. Komárom megkerülhe-
tetlen logisztikai központtá
fejlesztése a hosszú távú
célom. Rövid távon pedig a
meglévő és az induló vállal-
kozások segítése, s a krea-
tív ipar meghonosítása ré-
giónkban“ - nyilatkozta Krá-
lik, aki olyan globálisabb té-
mákat is támogat, mint az
adatátviteli és barangolási
díjak további csökkentése,
a cserediák-programok, a
hatékony idegennyelv-tanu-
lás, a továbbképzési és át-
képzési lehetőségek kiter-
jesztése, a fiatalok hatéko-
nyabb védelme az internet
és média káros hatásaitól.

Nyelvtudásával kapcsolat-
ban megjegyezte, szlovák
és angol nyelből is felsőfokú
állami nyelvizsgával rendel-
kezik, korábban angol ta-
nárként dolgozott, s az
Egyesült Államokban média-
menedzseri képzésben is
részt vett. Ha karikázással
sikerülne bejutnia az EP-be,
méltón akarja képviselni a
régió minden polgárát és a
felvidéki magyar közössé-
get.

Némileg meglepő, hogy
az MKP nem indítja jelen-
legi brüsszeli képviselőinek
egyikét sem. Bauer Edit a
listaállítás előtt néhány nap-
pal jelezte, nem kívánja je-
löltetni magát, míg Mészá-
ros Alajos azt követően lé-
pett vissza, hogy kiderült,
nem ő kerül a lista élére.

Néhány párt már koráb-
ban bemutatta EP-listáját,
magyar szempontból kie-
melendő, hogy a Szabad-
ság és Szolidaritás (SaS) a
komáromi születésű Petőcz
Kálmánt indítja. Az MPP és
az MKP egykori alelnöke, a
Kerekasztal korábbi szóvi-
vője, a Szlovákiai Helsinki
Bizottság jelenlegi elnöke a
liberálisok listájának 5. he-
lyén szerepel. A Híd párt or-
szágos tanácsa március 
8-án dönt majd arról, hogy
milyen jelöltekkel vágnak
neki az európai parlamenti
választásnak. Valószínűleg
Simon Zsolt volt agrármi-
niszter lesz a listavezető, a
hírek szerint Nagy József
és František Šebej is a je-
löltek közé kerülhet.

(csaba)

Csáky az MKP listavezetője, Domin István a negyedik
1. Csáky Pál, 57 éves, politikus, közíró, Pozsony
2. Farkas Iván, 48 éves, közgazdász-mérnök, Muzsla
3. Horony Ákos, 39 éves, jogász, Dunaszerdahely
4. Domin István, 36 éves, polgármester, Izsa
5. Agócs Gergely, 27 éves, politológus, Királyrév
6. Nagy Dávid, 26 éves, jogász, Kolta
7. Klenovics Gábor, 36 éves, közgazdász-mérnök, Szenc
8. Gergely Papp Adrianna, 41 éves, polgármester, Debrőd
9. Foglár Gábor, 24 éves, pedagógus, Almágy

10. Ilko Zoltán, 27 éves, pedagógus, Lelesz
11. Ondová Reiter Flóra, 37 éves, közgazdász-mérnök, Kassa
12. Matuszny Katalin, 32 éves, vegyészmérnök, Pozsony
13. Králik Róbert, 43 éves, újságíró, pedagógus, Komárom

Eladó hétvégi ház 
5 áras telekkel 

a Gúta melletti Csergőn
(Čergov), nyugodt, 

csendes környezetben. 
Tel.: 0917 627 033.



Ezekkel a szlogenekkel
szólítják meg a lakoso-

kat a különböző médiu-
mok, hogy népszerűsítsék
a véradás fontosságát.
Ezek szerint még mindig
nem elgendő azok száma,
akikhez eljut az üzenet. Ke-
vesen tudják bizonyára azt
is, hogy milyen kevés ideig
tárolható a begyűjtött
vérplazma, hogy nem min-
den véradó felel meg do-
nornak és milyen sok azok
száma, akik vérre szorul-
nak egy-egy egészségügyi
beavatkozás során.

Ezek a tájékoztató jellegű
adatok is elhangzottak a
Szlovák Vöröskereszt gútai
alapszervezetének éves tag-
gyűlésén, melyen bemutat-
kozott az új vezetőség is. Ve-
selka Ildikó alelnök üdvö-
zölte az egybegyűlteket, a
régi és új tagokat egyaránt,
majd köszönetet mondott az
állandó véradóknak a rend-
szeres részvételükért. Kürti
Mónika, az alapszervezet új
elnöke egyenként szólította
a jubiláló véradókat, akik a
Jánsky plakettre érdemes-

nek bizonyultak, valamint
apró ajándékkal is meglep-
ték őket. Ezüst plakettben ré-
szesült Varga Péter és Don-
ková Beáta, bronz plakettben
pedig Horváth Csaba, Kováč
Tivadar, Tóthová Eva, Tímea
Szabóová és Szomolai Ti-
bor. Meghívást kapott a vá-
ros vezetése is a rendez-
vényre, de egyéb elfoglalt-
ságuk folytán sajnos nem
tudtak részt venni a rendez-
vényen. A folytatásában a ta-
gok és szimpatizánsok Pécsi
Virág, tizenegyéves kislány
énekét hallgathatták meg,
aki Nagykesziről érkezett és
indul a népszerű magyaror-
szági „Az ének iskolája” c.
énekversenyen.

Az új vezetőség kiemelte,

hogy hajdanán Gútán hihe-
tetlenül aktív „vöröskeresz-
tes” élet zajlott. Évente voltak
bálok, amit az alapszervezet
szervezett és arra készült a
fél város. Rengeteg előfize-
tője volt itt a régi vöröske-
resztes lapnak is. Többször
összejártak a tagok és szer-
vezkedtek a rászorulók ér-
dekében. Ezen felül szinte
minden rendezvényre meg-
hívást kapott egy-egy vörös-
keresztes tag, mint felügyelő,
valamint aktívabb volt a rész-
vétel a véradást tekintve, ami
most sem kirívóan rossz.
Éves viszonylatban rendsze-
resen 50 fő ad vért Gútán,
melyet háromhavonta ren-
deznek. csr

Fotó: kispogár
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Gúta

Gúta

Válassza a legjobb minőséget!

Vyberte si najlepšiu kvalitu!0918 473 819, +36 30 4855991 Válassza a legjobb minőséget!

Vyberte si najlepšiu kvalitu!

Szőnyegek mosása, vegytisztítása!

KomáRno cleaneRs s.R.o.
ČIstIaRen- vegytIsztító

cím: 945 01 Komárno,
Dunajské nábrežie 1179/39

nyitva: H-P: 8 -17-ig
telefon: +36-30/4855-991,

+421 918/473 819

Ruhatisztítónk vállalja:
- öltönyök, alkalmi ruhák, tollkabátok, gyapjútakarók,
bútorhuzatok vegytisztítását

- kimosott ágyneműjének vasalását
- abroszok, ágytakarók, ágyneműk, függönyök piperemosását

Akellemes időjárásnak köszönhe-
tően téli gyalogtúra helyett in-

kább tavaszinak volt mondható a
Nagymegyeri Csigák Turistaklub által
szervezett barangolás a Győrhöz kö-
zeli Sokorói-dombság erdei útjain és
ösvényein. 

A csallóközi természetjáró-egyesület
tagjai az utóbbi években már rendszeres
látogatói ennek a tájegységnek, mostani
gyalogtúrájuk során egy rövidebb és egy
hosszabb távot is teljesíthettek, az előbbi
kiinduló és érkezési pontja is Nyúl köz-
ségben volt, miközben érintették az egyik
közeli dombon található kilátót. A majd-
nem félszáz túrázó közül csak néhányan
választották ezt a hat kilométeres sza-
kaszt, a többiek a mintegy 12 kilométe-
resre tervezett hosszabb távnak vágtak
neki, amely Tényő községből indult, és a
már előbb is említett kilátó érintésével
fejeződött be Nyúlon. Ha a túrázók közül
ezen a február 15-i napon esetleg vala-
kinek kisebb honvágya támadt, akkor ezt
az érzését a kilátóból azonnal csillapít-
hatta is, hiszen a végeláthatatlan tájat
fürkészve nemcsak a Sokorói-dombság
közelében fekvő településeket, netán a

Az elmúlt napokban két olvasói pá-
lyázatot is értékelt a városi könyv-

tár, az egyiket közülük az 1863-nan
született Gárdonyi Géza magyar író
születésének 150. évfordulója alkal-
mából hirdette meg korábban a kul-
turális intézmény középiskolások,
míg a másikat - egy rajzpályázatot -
tavaly novemberben írta ki óvodások
és alapiskolások számára.

Gárdonyi születésének kerek évfordu-
lója tiszteletére rejtvényfüzet készült,
amely felölelte az író életpályáját, írói
munkásságát. A füzetben található negy-
venöt feladat, kérdés megoldásába két
helyi középiskola, a közös igazgatású
Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia
és Corvin Mátyás Gimnázium, valamint
a Hidaskürti Magán-szakközépiskola
nagymegyeri kihelyezett tagozatának
összesen 38 tanulója kapcsolódott be,
akik közül Balogh László és Schwendt-
ner Anikó holtversenyben végzett az első
helyen, őket Perina Mária, majd Székely
Melinda (mindannyian az akadémia és
gimnázium tanulói) követte a legsikere-
sebb megfejtők sorában, derült ki a feb-
ruár 17-én megtartott kiértékelésen. 

Egy nappal ezután az Itt a farsang, itt
a bál elnevezésű rajzpályázat értékelője
zajlott a könyvtárban, melynek munka-
társai a farsangi időszakra való tekintet-
tel álarcok, maszkok, jelmezek ábrázo-
lását várták a gyerekektől. „Szép szám-
mal érkeztek pályaművek Nagymegyer-
ről és környékéről, a kisebb gyerekek kö-
zül negyvenketten küldtek be rajzot, a

nagyobbak közül pedig nyolcvanheten. A
zsűri végül három kategóriában értékelte
a beküldött alkotásokat” – mondta a rajz-
pályázattal kapcsolatban Fitzel Jolán
könyvtáros. A legfiatalabbak között Föl-
des Dániel (Vasút utcai óvoda) végzett
az első helyen, második lett Spasojevič
Aleksandra (izsapi óvoda), harmadik
Zsoldos Attila (Vasút utcai óvoda). Az
alsó tagozatos alapiskolásoknál Hodosi
Levente (Bartók Béla AI) pályaműve volt
a legjobb, őt Veronika Kukurová (Ko-
menský AI) és Schmidt Péter (Janiga
József Művészeti Alapiskola) követte. Az
5-9. osztályos tanulók korcsoportjában
Szakács Rebeka (Lakszakállasi AI) volt
a legügyesebb, megelőzve Lengyel Bar-
barát (Lakszakállasi AI) és Lévai Szand-
rát (Apácaszakállasi Egyesített Iskola).
Az alkotók közül végül ötvenen kaptak
valamilyen tárgyi jutalmat és dicsérő ok-
levelet. A farsangi ihletésű rajzpályázat
műveiből készült kiállítás március végéig
tekinthető meg a könyvtár előcsarnoká-
ban. Kép és szöveg: Kovács zoltán 

ACsemadok megyer-
csi alapszervezete

a Boschán kastélyban
tartotta évzáró közgyű-
lését. Az eseményen
részt vett Petheő Attila,
a Csemadok Komáromi
Területi Választmányá-
nak elnöke is. A jelenlé-
vőket Farkas Adél el-
nöknő üdvözölte, majd
ismertette az évzáró egyes pontjait, s többek között megemlí-
tette, hogy mozgalmas évet tudhatnak maguk mögött.

A program első részében Fűzik Irén saját versét tolmácsolta a hall-
gatóság felé. Ezt követően a helyi szlovák és magyar iskola diákjai
adtak műsort. Az elnöknő beszélt az elmúlt esztendő legsikeresebb
rendezvényeiről: a nőnapi kiállításról, a márciusi koszorúzásról, de
megemlítette a falunapi programot is, melyből a Csemadok tagjai bő-
ven kiveszik részüket. Továbbá szólt az új tagok beszervezéséről,
mely által tovább gyarapodna a helyi alapszervezet létszáma. Az év-
záró második felében az új tervek kerültek terítékre. Az alapszerve-
zet idei programtervében többek között az anyák-napi ünnepség, a
sportnap, a hagyományos gyermeknap, illetve a júniusban megren-
dezésre kerülő falunap is szerepel. Egy jól működő szervezet tevé-
kenysége az önkormányzat és a helyi vállalkozók segítsége nélkül
aligha lehetne ilyen programdús. Éppen ezért a kívülről jövő támo-
gatás is nagyban hozzájárul a szervezet sikereihez.

Kép és szöveg: -pint-

Nagymegyer

Tényő - Nyúl - Nagymegyer

Itt a farsang, itt a bál! A megyercsi Csemadok
évzárója

Győrhöz közeli dombokon 
túráztak a Csigák
Győrhöz közeli dombokon 
túráztak a Csigák

pannonhalmi apátság magasztos épület-
együttesét, vagy éppen a picit távolabbi
Győr városát láthatta meg, de az északi
horizonton jól kivehetően felfedezhette
Nagymegyert is, pontosabban a csalló-
közi kisváros két lakótelepének a tájból ki-
emelkedő nyolcemeletes tömbházait, va-
lamint a vasútállomás közelében lévő ga-
bonaraktár hatalmas épületét, azok fehé-
ren virító sziluettjét. „Sokan csodálkoz-
nak is, hogy Nagymegyertől mindössze
35-40 kilométerre már ilyen kisebb hegyi
túrákra lehet járni, ahol nagyon kellemes
környezetben barangolhatók be a Sokoró
dombjai” – mondta a kilátóból szemmel is
érzékelhető Nagymegyer közelsége kap-
csán Ollé Sándor, a Csigák Turistaklub el-
nöke. 

Kz (fotók: Kovács Zoltán) 

„Adj vért és ments meg három életet!”

A csallóközaranyosi székhelyű Centrál nonprofit
szervezet nyugdíjasotthonába FELVESzüNK EGéSz-
SéGüGyI NőVéREKET éS EGéSzSéGüGyI 
ASSzISzTENSEKET.

Elvárásaink :
- Középfokú egészségügyi szakiskolai végzettség érett-

ségivel
- Előnyben részesítjük a szakmai tapasztalattal ren-

delkező jelentkezőket.
A kérvényt, szakmai önéletrajzot és az iskolai végzett-

séget bizonyító okiratot kérjük a következő címre elkül-
deni: Centrál, n.o., 946 12 Zlatná na Ostrove, č. 258. 

E-mail: info@domovpredochodcov.sk vagy szemé-
lyesen leadni az igazgatóságon munkanapokon  8.00 és
14.00 óra között.

Nezisková organizácia Centrál, n.o. PRIJME Do
PRACoVNéHo PoMERU do svojho zariadenia soci-
álnych služieb  zDRAVoTNé SESTRy A zDRAVoT-
NíCKyCH ASISTENToV.

Požiadavky na uchádzača:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou v od-

bore zdravotná sestra alebo zdravotnícky asistent,
- uprednostňujeme uchádzačov s odbornou praxou.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so ži-

votopisom a dokladom o vzdelaní žiadame zaslať na ad-
resu: Centrál, n.o., 946 12 Zlatná na Ostrove, č. 258. E-
mail: info@domovpredochodcov.sk, alebo odovzdať
osobne u riaditeľky pondelok-piatok v čase od 8.00 do
14.00 hodiny. Mgr. Andrea Frustaci Kádár

riaditeľka Centrál, n.o.

Február 22-én ünnepelte 18. születésnapját Csicsay Nikolett.E szép ünnep alkalmábólszívből gratulál: 
mami és papi.

„Alendületre, az örömre, a vigalomra,
nevetésre az időseknek is szüksé-

gük van” – mondja Fűri Edit, a gútai
Nyugdíjasklub vezetője. Régóta próbál-
kozik azzal, hogy becsalogassa rendsze-
res kártyapartikra és más társasjátékokra
az időseket a klubba, mert tudja, hogy a
felhőtlen szórakozásnak ez is alapköve.

Többszöri próbálkozás után most mást
talált ki az időseknek és egy játékdélutánt
szervezett számukra. Több mint ötven idős
érkezett a Nyugdíjasklubba, hogy részt ve-
gyen a kvízdélutánon, melyre meghívást ka-
pott a város vezetése és a Nyugdíjasotthon

és Panzió megbízott vezetése és lakói is. A
délutánt asztali játékokkal kezdték, azaz kár-
tya-, dominó-, sakkpartikkal, melyből aztán
győztest hirdettek. Ezután következtek a
kvízkérdések, melyek főleg Gútát és Szlo-
vákiát érintették. csóka

A játék lendületbe hoz

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

Hiteles és nem hiteles

foRDítás
minden európai nyelvre

fordító és tolmácsügynökség

... hogy a fordítás 

ne legyen probléma!

Olcsón 

és gyorsan!
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Naszvad

Kolozsnéma

•Autoservis • Obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 035/771 37 93

• Autoservis • mobil: 0903 431 736

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno

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

Emisné kontroly na počkaniE

Emissziós EllEnőrzés mEgvárásra

Autošport KISS

Az internet, a számítógépes játékok bűvöletében egyre
nehezebb megszerettetni a gyermekekkel az olva-

sást.Járásunk harmadik legnépesebb községé-
ben a 2012. október 27-én megtartott idő-

közi polgármesteri választás győztese, La-
bancz Roland foglalta el a polgármesteri szé-
ket. Szinte mindenki várakozással tekintett a
község előtt álló időszakra, a lakosság egy
békésebb, tudatosabb, emberközpontú, kö-
vethetőbb jövőtervezés igényét formálta meg
döntésével. 

Az elmúlt évben az új polgármester sokat tett kö-
zösségépítő törekvésében. Nagyon fontosnak tartja
a község és a lakosság viszonyának javítását. Az
elmúlt évben elvégzett munkáról elmondta: „A fel-
adatok két fő célterülete a község kulturális és kö-
zösségi életének fellendítése, illetve falunk gazda-
sági talpra állítása voltak. A kultúra területén az el-
múlt évben nagyon sok új rendezvényt valósítottunk
meg, köztük többet hagyományteremtő szándék-
kal, útjára indítottunk például egy nyári zenei talál-
kozót Bátorkeszi Zenés Nyár néven. Pályázati for-
rásból egy nagysikerű, 400 fős, teltházas színházi
előadást szerveztünk novemberben, ahol újra
használatba került a hosszú évek óta kihasználat-
lan színháztermi zenekari árok. A kultúrközpont a
tavalyi technikai felújításnak köszönhetően immár
sokoldalúan kihasználható: újra cseréltük az épü-
let balesetveszélyes tetőablakát, új borítást kapott
a színházterem előszínpada, megújult a fény- és
hangtechnika, az épület alagsorában pedig egy
minden igényt kielégítő konditerem várja a sportolni
vágyókat. Mellette egy modern multimediális klub-
helyiség került kialakításra, amit az átadás után
máris birtokba vettek a nyelvtudásra vágyó fiatalok
és felnőttek, mintegy 50 fő, akik az „Angolul tanuló
falvak” program keretében háromhetes ingyenes
angol nyelvtanfolyamot abszolváltak egy amerikai
lektor vezetésével. A közösségi élet aktivizálásában
sokat segített a civil, kulturális és sportszervezetek
fokozottabb bekapcsolása falunk vérkeringésébe,
amelyek a községi rendezvények rendszeres se-
gítői, saját rendezvényekkel és önkéntes munkával
is bizonyítják a jó együttműködést az önkormány-
zattal. Jó példa erre a tavaszi „Takarítsuk ki a Duna
mentét!” elnevezésű projekt, amelynek során a he-
lyi iskolák tanulói és önkéntesek - összesen mint-
egy 400 fő – segítségével felszámoltuk a község il-

legális hulladéklerakatait. A pályázatnak köszön-
hetően fából készült köztéri díszítő elemek kerültek
kihelyezésre a község terein. A tornaterem talaj-
cseréje az alapiskolák és a község együttműködé-
sében valósult meg, év végére pedig az épület nyí-
lászáróinak cseréjét is megvalósítottuk pályázati
forrásból. Az eső, a talajvíz és az elhanyagolt álla-
potban levő felszíni vízelvezető rendszer az elmúlt
évben is sok gondot okozott a lakosságnak, ezért,
ahogy az időjárás megengedte, megkezdtük az el-
vezető rendszer kitisztítását és felújítását, amely az
idei évben fejeződik be. A közvilágítás modernizá-
lása, a híd felújítása, a sebességmérő telepítése
csakúgy, mint a pályázati forrásból finanszírozott
térfigyelő kamera-rendszer felszerelése mind a biz-
tonságunkat és kényelmünket szolgálja. Mivel a
községi hirdető elöregedett, szükséges volt a hang-
szóróinak fokozatos cseréje, amit saját erőből va-
lósítottunk meg. A játszópark a legszebb példája a
lakossági összefogásnak, hiszen a Szlovák Gáz-
művek ez irányú pályázatának megnyerése első-
sorban a bátorkesziek online szavazatain múlt, va-
lamint a helyiek téglajegyek vásárlásával is támo-
gatták az építkezést, amely ennek köszönhetően
az idei évben további elemekkel, például egy stre-
etballpályával gazdagodik. A község gazdasági
helyzetének javulása lehetővé tette további beru-
házások megvalósítását falunkban. Új parkolókat
létesítettünk az egészségügyi központ udvarában,
az alapiskola bejárata előtt, a helyi postánál és a
SZEGAB épülete előtt. Vásároltunk egy emelőko-
saras autót, ágaprító gépet és egy konténeres au-
tót, amelyek a lakosság felé nyújtott szolgáltatások
színvonalát emelik. Sikerült a gyűjtőudvarban és a
temetőben évek alatt felhalmozódott mintegy 250
tonna hulladékot előnyös áron elszállítani, és be-
vezettük a szeparált hulladékgyűjtést a temetőkben

kiskonténerekbe, a községi gyűjtőudvarban pedig
hosszabbított nyitva tartás mellett van mód a sze-
lektált hulladék ingyenes lerakására.”

A 2014-es év elképzeléseivel kapcsolatban a fa-
luvezető kifejtette: „Az időközi választás jellegéből
adódóan két év áll csak rendelkezésre a kitűzött cé-
lok teljesítésére, ez az időszak a folyamat elkez-
désére, részcélok megvalósítására elég. A közös-
ségi fejlődést elősegítő légkör és a lakosság bizal-
mának megtartása mellett továbbra is legfonto-
sabb szempont a falufejlesztés. Egyetlen önkor-
mányzat sincs könnyű helyzetben a mai
bizonytalan időszakban, ez alól Bátorkeszi sem ki-
vétel, sőt, a közelmúlt néhány átgondolatlan dön-
tésének terhe továbbra is nehezíti a helyzetet. En-
nek ellenére meggyőződésem, hogy tudatos, át-
gondolt pénzügyi tervezéssel, racionalizációval ez
a gond fokozatosan orvosolható, amit részben már
bizonyítottak is az előző évben elért eredmények.
Aktívabb pályázati tevékenységgel pedig bízunk
olyan források elérésében is, amelyek ezelőtt nem
álltak rendelkezésre. Az idei tervek között szerepel
sorházak (10 lakás) építése községünkben, az épít-
kezés a tavaszi hónapokban kezdődik. A másik
nagy volumenű beruházási terv az idei évben egy
modern, akadálymentesített egészségügyi központ
megépítése a falu központjában, amely bővítené a
szakorvosi szolgáltatások körét Bátorkeszin. Emel-
lett tovább folytatódik a községi játszópark építése,
a közvilágítás felújítása, újabb térfigyelő kamerák
felszerelése. Megkezdjük a két óvodában a nyílás-
zárók fokozatos cseréjét. Bízunk benne, hogy az
eddig kidolgozott pályázataink többsége sikeres
lesz, és az idei évben is több kulturális rendezvényt
és beruházást  tudunk pályázati forrás igénybevé-
telével megvalósítani: Családi Gyermek- és Sport-
nap, Borfesztivál, Bátorkeszi Zenés Nyár, falunap,
borversenyek, fotókiállítás, kórustalálkozó, helytör-
téneti kiadvány, színházi előadások, A miniszter
félrelép című két felvonásos komédia március 7-én,
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.” 

Azzal, ahogy a község lakosságának többsége a
változást választotta 2012 októberében, esélyt adott
arra, hogy 2013-tól Bátorkeszi egy erősebb közös-
séggé alakuljon, elindulhasson a következetes fej-
lődés útján szebb, nyugodtabb jelene és jövője ér-
dekében, 2014-ben és azon túl is. 

Miriák Ferenc, 
KH felvétele

Az Első Izsai Lovas és
H a g y o m á n y ő r z ő

Egyesület szervezésében
a legöregebb huszár strá-
zsamesterre - Skultéty
Lászlóra - emlékeztek az
Izsához tartozó Bokroson.

A panzióban megtartott
rendezvény keretében kato-
nai hagyományőrzők és tör-
ténészek elevenítették fel a
81 éven át szolgáló katona
életútját, a kort, amelyben élt,
a csatákat, háborúkat, ame-
lyekben részt vett. A konfe-
rencián tiszteletüket tették
hagyományőrzők a Kárpát-
medence több szegletéből;
Székelyföldről, Őrségből, Po-
zsonyból, Szegedről, Kecs-
kemétről, Székesfehérvárról,
Balatonfelvidékről, és termé-

szetesen jelen voltak a ha-
zai alakulat katonai hagyo-
mányőrzői is.

Dr. Vass László hagyo-
mányőrző alezredes, a Sze-
gedi 3. Honvédzászlóalj Ha-
gyományőrző Egyesület ve-
zetője elmondta: Skultéty
László magyar huszár, szü-
letési nevén Gábris László
1738. június 27-én született
Hegyesmajtényban. Már
apja is huszár volt, aki fele-
sége halála után, 1750-ben a
Ghillányi-huszárezredbe vitte
ezredfiúnak félárvaságra ju-
tott gyermekét, aki ekkor 12
éves volt. Innen kezdve az-
tán haláláig végigharcolta a
Habsburg Birodalom vala-
mennyi háborúját, küzdött
franciák, törökök, olaszok,
poroszok és oroszok ellen,

összesen 22 hadjáratban
vett részt. Többször megse-
besült, hősiessége miatt
1790-ben strázsamesterré
léptették elő és kinevezték az
ezred zászlótartójává. 1831-

ben, 93 évesen, szolgálatá-
nak 81. évében hunyt el.

2013. május végén a ro-
mán hatóságok, a magyar
kormány tudta és hozzájá-
rulása nélkül exhumálták

az Aradon nyugvó marad-
ványait, s a szlovák légierő
katonai gépe a malackai
katonai reptérre, majd szlo-
vákiai szülőfalujába szállí-
totta. (miriák)

Bátorkeszi

Skultéty Lászlóra emlékeztek Izsán

A következetes fejlődés útján Fontos feladat a kultúrház 
felújítása
Aközel 800 lakost számláló Tanyt ven-

dégszerető nép lakja, erről tanúskod-
nak azok a közösségi programok, melyek
évente megrendezésre kerülnek ebben a
községben. Hogy csak néhányat említ-
sünk: az aratóünnepély, mely főleg han-
gulatában vonzza a szórakozni vágyó em-
bereket, a helyi falunap, ahol összejön a te-
lepülés apraja-nagyja, vagy azok a jóté-
konysági délutánok, melyek a falu lakos-
ságának az összefogását igyekeznek
előmozdítani.

Bugár Imre polgármester az első ciklusát
tölti a község élén. Nála érdeklődtünk az idei
tervekről. „Az eddig beadott pályázatokkal kez-
deném. Két elbírálásra váró pályázat van, ami-
ről szólni szeretnék. Az egyik a Kulturális Alap-
nak címzett, mely az augusztusi aratóünne-
pély és a falunap fellépőinek, szereplőinek az
anyagi hátterét szándékozna biztosítani. Ez az
esemény egyébként augusztus első szom-
batján lesz megtartva Tanyon. A másik pályá-
zat a Pénzügyminisztériumhoz beadott, s ez a
kultúrház felújítását irányozná elő, ugyanis
már a tavalyi évben szerettük volna megkez-
deni a kultúrotthon felújítását, de sok egyéb
dolog hátráltatott bennünket. Ilyen volt például
az épület előtt elhelyezkedő jegenyefák eltá-
volítása. Itt három terebélyes fáról volt szó,
melyet még a kultúrház felújítása előtt ki kellett
vágatnunk. Ami a kultúrházat illeti, mondhatni
teljes felújítást kap az épület. Gondolok itt el-
sősorban a tetőcserére, a nyílászárók kicse-
rélésére, a villany komplett felújítására. Ké-
sőbbiekben a színpad átépítését és az épület
talajburkolatának a felújítását is tervezzük. Itt
jegyezném meg, hogy márciustól a kultúrház
felújítására téglajegyeket fogunk kibocsátani.

A továbbiakban március végén vagy április
elején nagyszabású faültetést szervezünk a
falu különböző pontjain. Így a parkban, a te-
mető környékén, a focipálya mellett, valamint
a szerves hulladékgyűjtő környékén. Ezen a
napon 800 darab oxy fát ültetünk el. Áprilisban
a Föld Napja alkalmából a szokásos falucsi-
nosítást is el szeretnénk végezni. Ugyanebben
a hónapban húsvétvasárnap kerül majd sor a
református gyülekezeti ház átadására. Május-
ban is lesz egy átadás, ez pedig a nyugdíja-
sokat érinti, ugyanis itt a gyülekezeti ház alsó
szintjén egy klubot szeretnénk kialakítani a
munkában megfáradt tanyi emberek számára.
Júniusban gyermeknap, melyet legalább olyan
szinten szándékozunk megrendezni, mint ta-
valy. Júliusban lesz az egyházi napközis tábor,
ahol a helyi gyerekeken kívül részt vesznek
még a környékbeli falvak gyerekei is. Ezután
pedig a szokásos évi rendezvényeink követ-
keznek. A nyugdíjas nap, a Télapó, a kará-
csony, melyek nagy sikernek örvendenek a
községben. 

Ezek mind szép tervek, de talán mondanom
sem kell, ennek megvalósításához elsősor-
ban pénz kell, sikeres pályázatok, de vannak
olyan események is, s ezek vannak többség-
ben, ahol sok függ a hozzáállástól és a lakos-
ság összefogásától“ – mondta Tany polgár-
mestere.

Kép és szöveg: -pint-

Február 16-án, vasárnap felavatták Antall Jó-
zsefnek, Magyarország egykori miniszterel-

nökének mellszobrát Kolozsnémán. Babusa Já-
nos szobrászművész alkotását a magyar állam-
férfi halálának 20. évfordulója alkalmából állította
az  Antall József Alapítvány és a Csemadok Ko-
máromi Területi Választmánya.

Az avatón részt vett Bárdos Gyula MKP-s államfő-
jelölt, a Csemadok országos elnöke is, aki a leleple-
zést követő ökumenikus istentiszteleten mondott be-
szédében hangsúlyozta, Antall József szobra az ösz-
szefogást hirdeti, hiszen ő volt az első kormányfő, aki
kimondta, lélekben 15 millió magyarért vállal felelős-
séget. „Mi, felvidékiek is a magyar nemzet része va-
gyunk, és sajátunknak érezzük az antalli örökséget“
- mutatott rá.

Petheő Attila, a Csemadok járási elnöke is az ösz-
szefogás fontosságára hangsúlyozta. „A kolozsnémai
Antall szobor egy közösség jelzése a megosztott-
ság ellen. Ha tehetik, adják tovább hazaérve, hogy a
szobor áll és jelzi, hogy a felvidéki magyarság és a ré-
giónk ügye pártokon felül álló“ - zárta beszédét Pet-
heő. A bronzszobrot a kolozsnémai főtéren, süttői
márvány alapzaton állították fel. Az alkotás Kolozs-
néma község tulajdonába került. (cs)
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Tany

Felavatták Antall szobrát

(fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Az év olvasói
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„Könyvtárunk az utóbbi években nagy változáson ment ke-
resztül. A könyvtárba járók sem a klasszikus olvasók, ezért
igyekszünk az új kihívásoknak megfelelni. Különféle progra-
mokkal várunk minden korosztályt. Interneten elérhető kataló-
gusunkból otthonról is, kényelmesen tájékozódhatnak. Könyv-
tárunknak 16 298 könyve van, ebből 4002 a felnőtt ismeretter-
jesztő irodalom, 7919 szépirodalmi művek felnőtteknek, 1828
ismeretterjesztő irodalom gyerekeknek, 2744 szépirodalmi
könyvek gyerekeknek. 2013-ban 2 728 látogatója volt, míg
265 személy iratkozott be. Rengeteg hűséges olvasónk van,
ezért úgy gondoltuk, minden évben megjutalmazzuk azokat,
akik a legtöbb könyvet kölcsönzik ki tőlünk” – mondta Asztalos
Márta, aki 1991-től a naszvadi községi könyvtár vezetője. 

2013 legaktívabb olvasóinak a díjakat a könyvtáros adta át.
Az alapiskolások közül Szabó Julcsi és Bernadett Kálmánová,
a középiskolások közül Sóky Barbara és Kristína Sebőková, a
felnőttek közül Lábsky Valéria és Iveta Sebőková olvasta a leg-
több könyvet. Minden aktív olvasó könyvjutalomban részesült
és elismerő oklevelet kapott. (miriák)

annam centrum
s.r.o oznamuje 

že dňa 
15. marca 2014
bude dražba 

a predaj 
priestorov

(stolov) od 12.00 
v dome matice 
slovenskej.

az annam centrum
Kft. értesíti 

az érdeklődőket, 
hogy március 15-én,

12.00 órától a matica
székházban nyilvános

árverést tart, me-
lyen értékesíti 
a piaci helyeket 

(asztalokat).
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Afestői szépségű Boschán kastélyban újabban több
helyi jellegű kiállítást is rendeznek. Tavaly kézimunka

kiállítással lepték meg a falu lakosságát, az akkori be-
mutató nagy élményt jelentett a hímzés szerelmeseinek.
A szervezők úgy gondolták, idén is rendeznek egy egyedi
kiállítást. Az elmúlt héten a tárlat apropója a régmúltat
idézte, ugyanis olyan ereklyék, régi írásdokumentumok,
fényképek és játékok kerültek terítékre, melyek hűen mu-
tatják be a régi Megyercs arculatát. 

A közel 200 fénykép önmagáért beszélt. Ezen a napon a
régi emlékek felidézése láthatóan szép perceket szerzett a he-
lyi lakosoknak. Az egyes dokumentumok pedig  nagymérték-
ben bemutatták a régi Megyercs életformáját, szokásait, az
emberek öltözködését.  A megnyitón Farkas Adél elmondta,
hogy ezzel az eseménnyel szándékukban állt egy kis időuta-
zást tenni a régi Megyercs hétköznapjaiba. Akik részesei vol-
tak ezeknek a pillanatoknak, azoknak emlék, akik viszont fia-
talok, azok most betekintést nyerhettek, milyen is volt az élet
több évtizeddel ezelőtt. A kiállítás résztvevői láthattak kato-
nakönyveket, okiratokat, adásvételi szerződéseket, anyakönyvi
kivonatokat, tanulmányi értesítőket, olyan könyveket, melyek
részletesen taglalják az egyes községek pontos leírását. A ki-
állítás egyik kuriózuma az a múlt századból származó sárga
könyv volt, melyet Rudnyánszky Gyula Mátyás királyról írt. A
kiállítás a lakosság összefogásának köszönhetően valósult
meg, és ez is egy bizonyíték arra, hogy mondhatni minimális
anyagi ráfordítással is lehet örömet szerezni az embereknek.
Ez a bemutató mindenképpen ezt igazolta. 
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Már hagyományosan
minden évben megren-

dezik a farsangi mulatságot
a kolozsnémai nyugdíjasott-
honban. A nyugdíjasok gyer-
meki izgalommal várták az
eseményt, mely egyre na-
gyobb közkedveltségnek ör-
vend az otthon lakói köré-
ben. Egyesek még a díszí-
tésbe is bekapcsolódtak. A
lampionokat, bohócokat,
asztali díszeket már a hónap
elején elkészítették. A beöl-
tözött lakók a farsangi mu-
latság forgatókönyve szerint
felvonultak. Érdekesebbnél
érdekesebb jelmezek szület-
tek, valójában mindenki el-

engedte a képzeletét, és ez
a kreativitásban is megnyil-
vánult. Így bemutatkozott a
matróz, az orvos, a boszor-
kány és még számos más
jelmezbe bújt nyugdíjas is. A
kellemes zene meghozta a

jó hangulatot, mindenki éne-
kelt, táncolt és a farsangi
fánk elfogyasztása után jó-
lesett  a boros tea kortyolga-
tása is.

-pint-, 
Fotó: Beke Csilla

Hat község (Lakszakállas, Szi-
las, Ekecs-Apácaszakállas,

Gellér, Komáromfüss, Nemesó-
csa) és egy város (Nagymegyer)
részvételével nagyszabású nyug-
díjas találkozót rendeztek Lak-
szakállason a helyi kultúrházban.
Programban és jókedvben nem
volt hiány.

Az asztalokon temérdek sütemény
várta az idei nyugdíjas találkozó
részvevőit, akik 170-en tették tiszte-
letüket a rendezvényen. A találkozót
Pázmány Gizella, a helyi NyugiLAK
nyugdíjasklub vezetőnője nyitotta

meg, aki köszöntötte és jó szórako-
zást kívánt az egybegyűlteknek. Az
eseményen részt vett Néveri Sán-
dor, Nagymegyer polgármestere,
Kardos Emil, Komáromfüss polgár-
mestere, Kucsora István, Lakszakál-
las alpolgármestere és Lelkes Péter,
a helyi EFSZ elnöke. A kultúrműsor
első attrakciója Domonkos Zsuzsa
nevéhez fűződik, aki énektudását vil-
lantotta meg a hallgatóság előtt.
Majd ezt követően Krnčan Milan és
Barthalos Andrea tehetségének tap-
solhattak a találkozó résztvevői. A jó
hangulat fokozását Fekete Szilvia
éneke, a VaLAKik tánccsoport ma-

gával ragadó műsora és a helyi ber-
kekben nagyon népszerű lakszakál-
lasi NyugiLAK nyugdíjasklub egyes
tagjaiból verbuválódott ZIZI-labor
tette még emlékezetesebbé. A baráti
összejövetel a vacsora elfogyasztá-
sával és tombolasorsolással folyta-
tódott, ahol 88 ajándék talált gaz-
dára. A vacsora után a Jácint ének-
lőcsoport jóvoltából nagy éneklés

vette kezdetét. Közben a VaLAKik
tánccsoport tagjai egy szál virággal
köszönték meg az időskorúaknak a
felejthetetlen estét. A hajnalig nyúló
mulatság talpalávalóját Domonkos
Árpád és Rajkovics József zenefele-
lősök szolgáltatták. A régióban nép-
szerű nyugdíjas találkozó újabb állo-
mása április 12-én Gelléren lesz, a
helyi kultúrházban. Pint Sándor

Anapokban új klubot
kaptak a keszegfalvai

nyugdíjasok a régi községi
hivatal egyik épületszár-
nyában. A hivatalos meg-
nyitó csütörtökön volt, me-
lyen szép számmal képvi-
seltették magukat a falu
szépkorú lakosai.

Lehocký Milan polgármes-
ter beszédében nagyra érté-
kelte a klub eddigi tevékeny-
ségét, és az örömét fejezte
ki, hogy a kultúrházban hét-
főnként összejövő csoport
immáron egy új hellyel lett
gazdagabb. Kiemelte az idős
emberek összefogását, akik
messzemenően kivették ré-
szüket a klubhelyiség átala-
kító munkáiból. A megnyitó
előtt egy kis kultúrműsort ad-
tak a helyi szlovák és ma-

gyar iskola diákjai, majd ezt
követően a falu polgármes-
tere átvágta a szalagot. Majd
a helyi nyugdíjasok birto-
kukba vették a szép klubhe-
lyiséget. Mindenki nagyon
elégedett volt, mivel egyre
több időskorú személy al-
kotja a falu lakosságát, ezért
szükségessé vált egy klub-

helyiség létrehozása, amely
a nyugdíjasok érdekeit és
igényeit képviseli, továbbá
sok idős embernek segítsé-
gére van a magány, az el-
szigetelődés leküzdésében.
Itt beszélgethetnek, szóra-
kozhatnak, megvitathatják a
napi gondokat.
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Emlékkiállítás 
a Boschán kastélyban
Megyercs

Kolozsnéma

Farsangoltak a nyugdíjasotthonban

Nyugdíjasklubot kaptak
Keszegfalva

Lakszakállas

Hajnalig tartott 
a nyugdíjas találkozó

Az Első Izsai Lovas és Hagyományőrző
Egyesület nyolcadik alkalommal ren-

dezte meg a Felvidéki Huszár és Hagyo-
mányőrző Bált, melynek keretén belül a
vendégek egy XIX. századi múltidéző ren-
dezvényen vehettek részt, egy igazi hon-
véd-huszár mulatságba csöppenve.

„A magyar huszár emlékét és szellemét
meg kell őriznünk népünk, ifjúságunk szívé-
ben. A huszár ma már valóban a mesék,
mondák, legendák hőse, de meg is érde-
melte az elismerő, dicsőítő jelzőket. Volt idő,
amikor kardja hegyével ő írta a történelem
legszebb lapjait hazai földön és messze ide-
genben, Európa- és Amerika-szerte”- nyilat-
kozta lapunknak Tárnok Balázs, az Első

Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület
nevében.

A bál megnyitó ünnepségének keretén be-
lül a katonai hagyományőrző csapatok ün-
nepélyesen bevonultak a bálterembe, majd a
nemzeti imádságok után Domin István pol-
gármester és Horváth Róbert atya, római ka-
tolikus plébános nyitotta meg a bált. A kul-
túrműsorban fellépett Korpás Réka népdal-
énekes, Szabó Péter és Tamás, akik a
Csehszlovák csillag születik című műsorban
értek el szép eredményt, valamint Panyi
András koktélbemutatóját láthatták a bálo-
zók. A vacsora huszár ínyencségekből tevő-
dött össze. Ezt követően a szórakozni vágyó
közönség vette át a táncparketten az ural-
mat, a mulatság pedig hajnalig tartott.

(miriák)
Tárnok Balázs felvétele

A rendezvény az Ősziró-
zsa hagyományőrző csoport
bevonulásával vette kezde-
tét. Majd Havran Erzsébet,

a Nyugdíjasklub elnöke és
Jobbágy József polgármes-
ter is köszöntötte a megje-
lenteket. Az Őszirózsa ha-

Múltidéző farsangi délután
Szentpéteren

Felvidéki Huszár 
és Hagyományőrző Bál Csallóközaranyos

Ahelyi horgászszerve-
zet 2002-ben alakult

68 taggal. Azóta ez a szám
az évek múltával 125-re
emelkedett, ami időköz-
ben azt is jelentette, hogy
az aranyosi az egyik leg-
nagyobb falusi horgász-
szervezet.

A február 16-án, vasárnap
délelőtt megtartott évzáró
gyűlésre nagyon sokan eljöt-
tek. Az eseményen jelen volt
Varjú Éva, Csallóközaranyos
polgármesternője, Tóth Alf-
réd, a komáromi horgász-
szövetség elnöke, Csóka Ti-
bor titkár és Szendi József, a
komáromi horgászszövetség
alelnöke is. Az évzáró ele-
jén Jandás József, a helyi
szervezet elnöke üdvözölte
a jelenlevőket, majd ismer-
tette a napirendi pontokat.
Beszámolók hangzottak el
az eddig elért eredmények-
ről, kiemelve a szervezet
fontosabb tevékenységeit.
Jandás József elnök szólt a
tervekről is. Többek között

ismertette az idei év fonto-
sabb állomásait, az április
12-ére tervezett közhasznú
brigádot, a májusban rende-
zendő ifjú horgászok verse-
nyét, és az ugyancsak má-
jusban történő horgászver-
senyt a Kakal tavon. 

Az évértékelőn kihirdették
„A 2013-as év legnagyobb
hala“ verseny győztesét. Ezt
a címet az aranyosi Janík
Ferenc nyerte el, aki az ekeli
kanálison egy 93 cm hosszú
és 16,5 kilós pontyot fogott.
A továbbiakban több hor-
gász kapott elismerést em-
lékplakett formájában. Töb-
bek között Ferenczi József,
Szalai László, Jakab Kál-
mán, Szabó József és id.
Károly Gyula. Az aranyosi
évzáró egyik kellemes aktu-
saként minden évben kisor-
solnak egy személyt, aki
visszakapja a kiváltott hor-
gászengedélyének az ösz-
szegét. Idén a fölaranyosi
Slaninka Štefannak kedve-
zett a szerencse. 
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Nagy létszámú 
horgász évzáró

Výcvik vodičov
na skupinu
"B" 

0905 489 059

AUTOŠKOLA ELÁN
Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy 
Švajčiarsky dom 12

www.autoskolaelan.sk
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„Tiszteld a múltat,hogy érthesd a jelent és munkál-
kodhass a jövőn” - a Nyugdíjasklub vezetősége e

mottó jegyében ismét megrendezte a múltidéző farsangi
délutánt a kultúrházban. A felhívásnak eleget téve zsú-
folásig megtelt a nagyterem és akik részt vettek, egy kel-
lemes délutánt tölthettek el hagyományaink világában.

gyományőrző csoport és a
Csemadok helyi szervezete
mellett működő citerások kö-
zös műsora után felelevení-
tésre került a kézi kukorica-
morzsolás, a tollfosztás és a
Toledo-hímzés.  A nagy si-
kerű bemutatók után fellépett
még a Csemadok mellett
működő és szárnyaikat bon-
togató néptánccsoport, majd
a jelenlévők megkóstolták a
terem közepén felállított asz-
talokon a legkülönfélébb far-
sangi süteményeket, vala-
mint a polgármester jóvoltá-
ból a különféle disznóságo-
kat (hurka, kolbász, töpör-
tyű, szalonna, disznósajt). 

„Inkább a has fakadjon,
mintsem az étel megmarad-
jon” - mondogatták Szentpé-
teren, ahol nótával, tánccal
szórakoztak a megjelentek
egy kulturális élményekkel
teli délutánon.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Izsa



• Hiányzik fizetéséig 100
euró? Megoldjuk. Tel.:
0907 235 125. 
• Elmaradt lakbére és hite-
lek törlesztésével ? Adós-
ságrendezés egzekúció
esetén is. Tel.: 0907 235
125.

• Takarítást vállalok mély-
tisztítással, speciális géppel.
Kárpitok, szőnyegek, matra-
cok. Tel.: 0918 682 919.

• Cserépkályhák, csempe-
kandallók, fürdődézsák, bú-
torok fából, kapuk, tölgy
nyílászárók, csapágyak ga-
rantáltan jó árakon!
www.cserepkalyhak-mobil-
cserepkalyhak.hu, www.fur-
dodezsak. com, www.kezi-
fabutorok. com, www.ipa-
ricsapagyak. com. Tel:
0036/20 397 9102. e-mail:
zach@ chello.hu, pollak-
feri@icloud.com. 
• Kőművesmunka, csem-
pézés és festés. Tel.: 0944
367 318.
• Eladó garázs a Veľký rad
763 sz. alatt, 5 percre a Víz
utcától. Tel.: 0905 163 317.

• Ügyes, megbízható üzlet-
kötőket keresünk, jutalékos
fizetéssel. Termékek: cse-
répkályhák, fürdődézsák, fa-
bútorok, tölgy nyílászárók,
kapuk, csapágyak, szegek,
erős műanyag áruk. Tel:
0036/20 3979102  e-mail:
pollakferi@icloud.com.
• Prenajmem 1-izbový byt,
KN. Tel.: 0908 775 285.
• Inštalatér, zámočník a
práca s autogénom. Infor-
mácie: 0902 093 447.
• Eladó Felícia LXi. Tel.: 0915
344 849.
• Eladó az Erzsébet-szige-
ten (Platánfa sor 9.) régebbi
4-szobás családi ház. Ár
megegyezés szerint. Tel.:
0915 614 442, 0904 179 889.

• Predám starší 4-izbový ro-
dinný dom na Alžbetinom
ostrove (Platanová alej č.9).
Cena dohodou. Tel.: 0915
614 442, 0904 179 889.
• Bérbe vennék hosszú
távra, bútorozatlan szoba-
konyhás lakást Komárom-
ban. Tel.: 0948 347 681,
0036 20 290 8019.
• Új piactér olcsóbb hely-
pénzzel Komáromban! 2014
március 1-től minden szom-
baton és szerdán a fürdő
mögötti parkolóban. 2014
márc. 2-tól újra indul a
Börze. Tel.: +421 919 183
225.
• Szőlő és gyümölcsfák
szakszerű metszését válla-
lom.Tel.: 0902 841 761.
• Eladó régi mázsa súlyok-
kal. Eladó Škodára téli gumi
felnivel.Tel.: 0907 636 089.
• Mangalica zsír eladó Gútán
a Felső utcában. Tel.:0907
403 391.
• Megkímélt Favorit olcsón
eladó.Tel.: 0915 337 679.
• Eladó Gútán 3-szobás csa-
ládi ház. Tel.: 0907 636 089.
• Készpénzkölcsönök köz-
vetítése. Tel.: 0915 776 147.
•  Kertészmérnök, kertépítő
és zöldfelület fenntartó szak-
mérnök, dísznövény ter-
mesztési és 8-éves árudai
és kertépítő gyakorlattal ál-
lást keres. margitzsolt@
gmail.com.

• Gyakorlattal rendelkező
fodrásznő munkát keres.
Tel.: 0907 235 362.
• Eladó 1-szobás lakás az I-
es lakótelepen. Tel.: 0908
089 315.

• Esőcsatornák szerelése.
Tel.: 0907 561 231.
• Pedikűr, manikűr, házhoz
is megyek KN és környékén.
Tel.: 0907 198 690.
• Garázs kiadó a volt Do-
hánygyárnál. Tel.: 0907 167
096.

• Kiadó 1 szoba családi ház-
ban, KN, közel az állomás-
hoz. Tel.: 0918 497 016.
• Térkő, betonkerítés, fűhé-
zagos betonkocka rendel-
hető. Tel.: 0908 042 655.
• Eladó családi ház a Nap
utcában, Komáromban. tel.:
0918 255 364.
• Eladó 3+2+1 ülőgarnitúra,
válenda, rakodós gyerek-
traktor. Tel.: 0918 125 171.
• Eladó felújított szigetelt 2-
szobás téglalakás KN-ben.
Tel.: 0905 382 173.

ÚJSzüLÖTTEK:
Zachar Damián Tamás (Érsekújvár); Lebová Katarína
(Ógyalla); Kovalčík Alex (Marcelháza); Jančová Zuzana
(Érsekújvár); Lakatos Ricardó (Ógyalla); Šiffelová Kiara
(Gyulamajor); Lukáčik Ágoston Richard (Ógyalla); Trenčík
Bianka (Marcelháza)

ELHUNyTAK
Lami Valent (76) Madar, Boldoghy Mária (63) Komárom,
Nagy Jozef (75) Komárom, Orvos Ján (81) Perbete, Farkas
György (92) Ekel, Kosztolányiová Juliana (80) Komárom,
Vörös František (53) Dunaradvány

HÁzASSÁGoT KÖTÖTTEK
Ács Ondrej (Ekel) és Pálmayová Klaudia (Komárom).
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Szőgyi Erik
Ímely

(4150/51)

Kürthy Vivien
Vágfarkasd
(3950/51)

Akciós gyorskölcsönök
alkalmazottaknak, nyug-
díjasoknak, vállalkozók-
nak. Tel.: 0903 429 427.

V e n n é k
Zetor trak-
tort, TZ-
14TK kis-
t r a k t o r t ,
üzemképtelen állapotban
is lehet. Bármilyen típusú
traktor érdekel, iratok-
rendszám nélkül is. Tel.:
0905 624 310.

zálogház - bazár, Feren-
cesek utcája 5. Komárom
(a Penita  étterem mel-
lett), zálogba veszünk
vagy felvásárolunk arany
ékszereket, műszaki cik-
keket, régiséget, autót, la-
kásokat - házhoz is elme-
gyünk. Tel: 0915 389 405,
0949 525 421, www.vic-
torytrade.sk vagy face-
book: viktor@viktor.

Hölgyek, urak, gyerekek,
valamint duci hölgy mo-
dellek jelentkezését várjuk
fotózásokra, reklámfilm
forgatásokra, tv produkci-
ókba, rendezvényekre stb.
További információ és je-
lentkezés www.monde-
caste.hu oldalon!

„Könnyes szemmel emlékezünk rád. 
Eltelt 3 év, hogy szíved örökre megállt.
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán, 
ahol most vagy, ott neked semmi se fáj.”

Fájó szívvel emlékezünk 
március 1-jén, 

halálának 3. évfordulóján 

Križan Józsefre. 
Emlékét örökké őrző családja.

Kölcsönök
Bármire és
gyorsan

0948 997 166
Azonnali 

hitelelbírálás!
Záhradnícka 15.

Hol a kölcsön?
Itt a kölcsön! 
tel.: 0918 727 431.

Eladó tri color mini shi-tzu
kan, 6 hetes,  féregtele-
nítve,  beoltva. 100 euró.  
Törzskönyv nélkül. Tel.:
0918 038 920

Készpénzkölcsön 
újdonság!
Kisebb és magasabb ösz-
szegek, több ezer euróig
nagyon alacsony kamat-
tal! Kis összegű a vissza-
fizetés. Kezes nélkül, in-
gatlanfedezet nélkül. A
pénz elvihető akár meg-
várásra is. Visszafizethető
hamarabb is, illetékmen-
tesen. Összevonható-
egyesíthető több, máshol
lévő régebbi kölcsön. Fel-
veheti munkaviszonyban
lévő, „určitá doba” mun-
kaszerződésre is, de
hosszabbított szerződé-
sekre is, külföldi munkavi-
szonyban lévők, nyugdíja-
sok, invalid nyugdíjban lé-
vők  és fiatalok – 18 éves
kortól, újdonság. Újdon-
ság: 75 éves korig is. Tel.:
0944 739 484.

elérhető 
és kedvező árak! 
takarítás, 
teppezés, 
építkezési 

munkálatok
és festés. 

tel.: 0908 774 635,
0940 847 779
Vásárcsarnok 

emeleten a kulcsszol-
gáltatással szemben.
legolcsóbb 
a járásban!

Használt És ÖReg
aUtóK lIKvIDálása

Bebiztosítjuk: a gépkocsik
forgalomból való kivonásá-
hoz szükséges igazoláso-
kat, a gépkocsik ingyenes
elszállítását, a KN-es rend-
számú gépkocsik rendőr-
ségi nyilvántartásból való
kivételét. A gépkocsikért a
helyszínen készpénzzel fi-
zetünk! Tel.: 0908 188 115.

SKT ELECTRo SHoP!

TV készülékek
ÚJ AKCIÓK!

Vnútorná okružná 2.,
Komárno (A Tiszti pavi-
lon épületével szemben)

Kollár Alex
Ógyalla

(3225/49)

LEgALAcsOnyABB
áR!

 A legkedvezőbb alap szolgáltatásunk 
a temetkezési szertartásaink közül 
a *TEMETÉS csomag,

melyet kiegészíthet más általunk 
kínált szolgáltatással is.

Irodáink: NAGyMEGyER, Öreg utca 3., 
a Wagner cukrászdával szemben
NEMESóCSA, Vasút utca 75, 
a parketta gyár mellett

Telefon nonstop
0917 850 026
0919 191 270

„Itt hagytál minket, akiket szerettél,
Emléked itt él a szívünkben örökké.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
De emléked örökre itt marad köztünk.”

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékeztünk 
2017. február 23-án, halálának 2. évfordulóján 

ifj. Bugris Gézára Vágfüzesen.
A gyászoló család.

Megemlékezés
„Csillag voltál, mert szívből szerettél, 
S mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett.
Mégis elmentél tőlünk, mint a lenyugvó Nap. 
De a szívünkben élsz örökké, s ott maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
1. évfordulóján, február 25-én 
Perczel Juliannára

Komáromban.
Emlékét őrzik: férje, lánya Juli férjével és családjá-
val, lánya Erika férjével és családjával, fia Gyuri fe-
leségével és családjával.

„Titkos, csendes szenvedés megölte szívedet,
Mely nem ismert mást, csak szeretetet.“

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
10. évfordulóján a drága jó férjre,

édesapára, nagyapára 

Plauter Ferencre 
Lakszakállason.

Köszönjük mindazoknak, akik velünk
együtt emlékeznek rá. 

Gyászoló felesége, fiai, menyei és unokái.

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

21. februára uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustila naša drahá,

milovaná manželka, 
mamička a babička 

Katarína Nagyová
z Balvan.

S láskou spomína: smútiaca rodina.

„Feledni valakit
Lehetetlen csoda,
Mert akit szeretünk,
Azt nem feledjük soha.”

Fájó szívvel emlékezünk 
február 28-án, 

halálának 3. évfordulóján 

ifj. Bozsaky Józsefre (Komárom).
Emlékét örökké őrzik: szülei, testvérei, sógora, só-
gornője és keresztfiai: Zoltán és Gábor Boglárkával.

Megemlékezés
Február 28-án, halálának 

10. évfordulóján szomorúan 
emlékezünk 

Benes Jenőre 
Komáromban, 

aki 67 éves korában 
távozott szerettei köréből. 

A gyászoló család.

„Hiányod szavakkal kifejezni nem lehet.
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk 
február 24-én, 

halálának 4. évfordulóján 

Beke Dénesre 
Kolozsnémán.

Felesége családjával.

Szívünk teljes szeretetével 
emlékezünk a drága jó édesapára,

nagypapára és dédnagypapára
Farkas Györgyre Ekelen, 

aki életének 93.évében örökre 
eltávozott sorainkból. 

Lélekben örökre vele leszünk: 
lányai Juci, Mari, Nóri, testvére Mancika, 

unokái és dédunokái. 
Köszönjük a sok virágot, koszorút és a részvétnyil-
vánítást, melyekkel igyekeztek enyhíteni mély fáj-
dalmunkat. A gyászoló család

Lakatos Liliana
Komárom
(3750/50)

• Házi sütemények sütése.
Tel.: 0949 091 006.
• Házi rétes. Tel.: 0905 889 083.
• Dám do prenájmu 2 izby v
3 izbovom byte. Tel.: 0903
456 475.
• Eladó 2-szobás lakás a Kis
ér soron, ár 28.500 € vagy
megegyezéssel. Tel.: 0915
880 861.

• Hízók eladók. Tel.: 0904
344 272.
• Eladó 2-szobás felújított la-
kás Komáromban. Tel.: 0911
330 552.
• Hegeszteni tudó víz-fűtés
szerelő munkát keres. Tel.:
0918 559 681.

Víz, gáz és fűtés szere-
lés, valamint javítások
és kazáncserék. Tel.:
035 381 11 31.

Fürdőszoba felújítást,
csempézést vállalunk,
egyébb belsű felújításo-
kat. Külső szigetelés,
színhúzás és más kő-
művesmunkák .Te l . :
0908 751 987.

• Eladó gazdagon illusztrált
3-kötetes Magyar irodalmi le-
xikon (Akadémiai Kiadó
1963-65). Összesen 2.000
oldal, ára 3x25 euró. Tel.:
0908 562 250.
• Pôžičky pre živnostníkov
a firmy, pre opatrovateľky
v Rakúsku a Nemecku.
Tel.: 0948 997 166.
• Favágást vállalok motorfű-
résszel. Fák kidöntése ne-
hezen hozzáférhető helyek-
ről is. Tel.: 0908 380 902.
• Eladó 3-szobás téglalakás,
Ul. Priateľstva. Tel.: 0907 317
977.

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

Prijmeme 
do pracovného 

pomeru 
vyučeného 

automechanika 
a autoklampiara.

Prax 3 roky. 
Komárno. 
Kontakt: 

0915 985 167.

• Szobafestést vállalok, KN
és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• Easy zenekar! Ha jó han-
gulatot szeretne! Tel.: 0905
182 833.
• Eladó esztergapad (fára).
Tel.: 0907 486 768.

• Eladó 50 méter hegesztő-
slag autogénhez + pisztoly
és fejek. Tel.: 0907 486 768.
• Szobafestés, mázolás,
glettelés. Tel.: 0918 110 712.
• Szakácsot veszünk fel ko-
máromi éttermünkbe. Tel.:
0905 673 029.

Nőnapi fürdőzés Bükfür-
dőn 2014. március 8-án.
A 27 € tartalmazza  a be-
lépőket és a buszt. Info:
0918 69 79 59 tel. vagy
e-mail: zajazdykati@
gmail.com

„Könnyes szemmel emlékezünk rád, 
eltelt két év, hogy szíved örökre megállt. 
Mély fájdalmunkban vigasz az csupán,
ahol most vagy, ott neked már semmi se fáj.“

Fájó szívvel emlékezünk február 24-én,
halálának 2. évfordulóján 

Magyarics Gabriellára Csicsón.
Emlékét örökké őrző férje István, lányai Gabriella és
Zsuzsa, fia István, vejei Iván és Tibor, menye Andrea
és unokái Lilla, Ákos, István. Akik ismerték és sze-
rették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
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Predpoveď počasia 24. 2. - 2. 3. 2014

HORMI
PRedAj ochRANNých 

PRAcovNých PomôcoK

Areál stráženého parkoviska, Rákócziho 38, KN
0905 327 273, email: hormi@hormi.sk

Pre firmy výhodné zľavy!

V pondelok 24. 2. predpokladám v našom
regióne príjemne, jasno a bez zrážok. Nočná
teplota od - 1 do + 1 °C, denná teplota od  +
8 do + 10 °C. Slabý JV vietor do 2 - 4 m/s.
(od 7 – 14 km/h.)
V utorok 25. 2. predpokladám v našom regi-
óne podobne ako v pondelok, jasno až polo-
jasno a bez zrážok. Nočná teplota od + 1 do
+ 3 °C, denná teplota od + 8 do + 10 °C. Mi-
erny JV vietor do 6 - 8 m/s. (od 22 – 29 km/h.)
V stredu 26. 2. predpokladám v našom re-
gióne bez väčšej zmeny, polojasno a a stále
bez zrážok. Nočná teplota od + 1 do + 3 °C,
cez deň od + 8  do + 10 °C. Slabý JV vietor
do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
Vo štvrtok 27. 2. predpokladám v našom re-
gióne podobne ako v stredu, polojasno ale
bez zrážok. Nočná teplota od  + 1 do + 3 °C,
cez deň od  + 8 do + 10 °C. Slabý Z vietor do
2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.) 
V piatok 28. 2.  predpokladám v našom re-
gióne malá zmena, veterno, oblačno, mies-
tami až veľkú oblačnosť a možnosť slabých

dažďových prehánok. Nemerateľné množ-
stvo vlahy. Nočná teplota od + 2 do + 4 °C,
denná teplota od + 9 do + 11 °C. Čerstvý, mi-
estami až silný nárazový J vietor do 14 - 18
m/s. (od 50 – 65 km/h.)
V sobotu 1. 3. predpokladám v našom regi-
óne nepríjemne veterno a vlhko, veľkú ob-
lačnosť až zamračené a občasný dážď, mi-
estami aj výdatný. Množstvo vlahy aj do 
10 mm. Nočná teplota od + 5  do + 7  °C,
denná teplota od + 9 do + 11 °C. Čerstvý JV
vietor do 10 - 12 m/s. (od 36 – 43 km/h.)  
V nedeľu 2. 3. predpokladám v našom regióne
podobne ako v sobotu len bez vetra, veľkú
oblačnosť až zamračené a občasný dážď.
Množstvo vlahy do 5 mm.  Nočná teplota od +
2 do + 4 °C, denná teplota od + 9 do + 11°C.
Slabý V vietor do 2 - 4 m/s. (od 7 – 14 km/h.)  
V nasledujúcom týždni  očakávam premen-
livé počasie s občasnými zrážkami a stále
bez väčšej zmeny v teplotách.

S pozdravom: „Bude ešte aj krajšie
počasie.“ Dr. Meteo

Centrum voľného času, Rozmarínová 2, Komárno
Občianske združenie Odysea mysle, Komárno

JARNÉ PRÁZDNINY V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
24. február – 28. február 2014 od 6,30 – do 16,00 hod.

Deň otvorených dverí v CVČ
�TVORIVÉ DIELNE • BILIARD •� STOLNÝ TENIS •�ŠÍPKY •�ZÁBAVNÉ HRY

a TURISTICKÉ VYCHÁDZKY
Alternatívne divadlo Odysea mysle Kontakt: Centrum voľného času, 

Rozmarínová ul. č. 2, Komárno Tel.: 035/ 7730 39

ELAdó 18-ÁrAs KErT 
A PLATÁNfA sOrON

AZ ErZsébET-sZiGETEN.
érdeklődni lehet a 0902 377 930-as telefonszámon.

VEĽKÝ VÝBER nEpálskyCh
ručnE tkanýCh kobErCov laCno!

pokládka 
kobercov,

pvC a 
laminátových

parkiet

Vy  tvrdíte, my potvrdíme, 
že sme najlacnejší!

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

Zľavy

až do 20 % AKCIA

Dvanásti apoštoli a
Ježiš zasadli k obru-

som prikrytému stolu,
aby sa pred ukrižovaním
Spasiteľa pohostili na
poslednej večeri...

Kto by nepoznal tento
výjav z náboženskej myto-
lógie? Počas stáročí zaujal
početných majstrov pera i
štetca a celkom nedávno
aj ľudového rezbára Ivana
Kubalu z Holanova pri Hur-
banove.

Dôchodca, 76-ročný
Ivan Kubala, vytvoril vari
poltisícku rozmanitých fi-
gúr a figúrok – od minia-
túrnej podoby útleho vrab-
čeka po monumentálnu
plastiku slona. Rezbára už
dávnejšie upútal výjav po-
slednej večere, no zakaž-
dým ho odsunul na ne-
skoršie, veď čo keď sa mu
nepodarí zmocniť sa témy
v celej komplexnosti.
Lenže toľme sa zapozeral
do obrázkov s touto tema-
tikou, až ho celkom opan-
tala.

„Výjav som jednoducho
musel stvárniť“ – vyznal sa
pre DELTU. – „Začal som
stružlikať vlani v máji, ho-
tový som bol koncom roka.

V niektorý deň som praco-
val aj desať hodín, inokedy
iba hodinu – podľa toho,
koľko som mal času. Bola
to ťažká drina vyžadujúca
trpezlivosť, ostrý zrak a
stabilné ruky. Priznám sa,
neraz tiekla krv z niekto-
rého prsta, veď dláta mu-
sia byť poriadne na-
ostrené...“

Drevorez s názvom Po-
sledná večera je už teda
hotový. Zrodil sa z lipo-
vého dreva zadováženého
rodinou zo Starej Turej. Je
to monumentálny obraz
dlhý 190 a široký 90 centi-
metrov, hmotnosť má
okolo päťdesiat kilogra-
mov. Atmosféru večere do-
tvárajú pri postavách apoš-
tolov známe doplnky – ta-
niere, poháre, kalichy, prí-
bory a podoby poživatín.
Iba vedľa Judáša – to bol
ten známy zradca – leží

mešec s tridsiatimi strie-
bornými. V pozadí vidno
siluety dverí a dvojich
okien.

Hoci ľudový rezbár Ku-
bala sa s plastikou doslova
nadrel, neponecháva ju
pre seba, ani ju nemieni
speňažiť. Ponúkne ju rod-
nej obci Šrobárová na
znak lásky a spomienok
na detstvo prežité v dedine
pod Starým vrchom. V
tejto vieske totiž pripravujú
na september slávnosť pri
príležitosti 80. výročia do-
končenia tamojšieho kos-
tola a darovaná drevo-
rezba naisto zvýši este-
tickú úroveň jeho interiéra.
Bude tiež reprezentovať
umelecké ambície a ne-
zištnosť tvorcu, aj jeho
vrúcny vzťah k rodnej
hrude. 

fb
Foto: autor

Štrnásť rokov jestvuje a aktívne pracuje v Kolárove
Spolok priateľov slovenskej kultúry. Na jeho čele do-

posiaľ vždy stála žena, no teraz sa to zmenilo.

Koncom januára na výročnej členskej schôdzi tohto ob-
čianskeho združenia, ojedinelom na južnom Slovensku, sa
funkcie predsedníčky z osobných dôvodov vzdala Alžbeta
Mršková, za nového predsedu bol zvolený Ondrej Litvai.
Účastníci snemovania sa odchádzajúcej predsedníčke
úprimne poďakovali za šesťročnú činorodú prácu.

Spolok sa usiluje prehĺbiť národné povedomie Slovákov,
pritom pestovať uvážený a tolerantný vzťah k väčšinovému,
teda v prípade tohto mesta k maďarskému obyvateľstvu.

Z vlaňajších podujatí spolku treba vyzdvihnúť najmä vyda-
rený Deň slovenskej kultúry spojený s oslavami sviatku slo-
vanských vierozvestov. K tradičným, no stále príjemným akti-
vitám patrilo posedenie pri trojkráľovej kapustnici, či opekačka
pri vodnom mlyne, no rovnako aj ples Slovákov, alebo domáca
zakáľačka. Z nových aktivít spomenieme burzu odevov a
ukážku prípravy slanej torty. Do mozaiky akcií treba priradiť be-
sedu so spisovateľkou Timeou Keresztényiovou, návštevu di-
vadelného predstavenia v Nitre a zasväcovanie kolárovských
žiakov do výroby vianočných a veľkonočných ozdôb. Ženy pre-
ukázali nevšednú zručnosť pri zhotovovaní takmer zabudnu-
tých polievkových cestovín nazývaných brdovce.

Utužila sa aj spolupráca s milovníkmi slovenskej kultúry v
Nesvadoch a v Nových Zámkoch, podobne aj družobné
vzťahy s potomkami Slovákov v maďarskom Poľnom Berin-
čoku (Mezőberény). Kalendár aktivít zahodno doplniť o ná-
vštevy chorých členov, či o pozdravenie jubilantov. Činnosť
spolku bude v podobných intenciách pokračovať aj tohto roku.

Vážnym problémom sa však stáva úbytok členov. Vlani pre
rôzne pohnútky spolok opustilo deväť Kolárovčanov a pri-
budla iba jedna členka, takže členská základňa sa ustálila na
čísle 123. Úlohou každého dňa teda zostáva získavanie no-
vých členov najmä z príslušníkov strednej a mladej generácie.

fb

Môže – keď je povodeň ľadová. Ešte
dobre, že takáto situácia platila pre

minulosť. o ľadových povodniach, aké
sa často vyskytovali na prelome zimy a
jari, teda v takom čase, ako prežívame v
týchto týždňoch, sa dnes už málo hovorí.
V minulosti však neraz prinášali katas-
trofu aj ľuďom v našom regióne.

Ľadovými tabuľami spestrovaná zátopa
vznikala pri prudkom oteplení, keď bola rieka
zamrznutá a voda z topiaceho sa snehu ne-
mala kadiaľ odtiecť. Súčasne sa tvorili ľa-
dové zátarasy, ktorými bolo riečište celkom
zahatané. Zmiešanina vody a ľadu poľahky
odtlačila ochranné hrádze a keďže v porov-
naní s klasickou povodňou mala dvojnásobnú
silu, brala všetko, čo jej  prišlo do cesty. Ľu-
ďom z ohrozeného územia nezostávalo nič
inšie, len uchmatnúť uzlík s najpotrebnejšími
vecami a ratovať si holé životy.

Zo starých kníh sme sa dočítali, že takáto
pohroma často zaútočila aj na Komárno. Na-
príklad 2. februára 1809 zaliala mesto za
svitania a pováľala 319 domov. Nižšie časti
mesta boli ľadovou povodňou ohrozované
aj 11. a 12. februára 1848, pričom 1516 osôb
zostalo bez strechy nad hlavou.

V kronikách sú aj ďalšie podobné zá-

znamy. Napríklad koncom zimy roku 1876
ľadové kryhy rozdrúzgali drevené mosty cez
Váh a Dunaj a tiež nedávno postavené prie-
pusty na odvádzanie povodňových vôd z
chotárov. Značne boli poškodené aj kotviace
plavidlá. Roku 1880 nastala pri Komárne pa-
radoxná situácia – keďže cez Dunaj zaha-
taný ľadmi nemohla voda odtiecť, našla si
únikovú cestu po Váhu, ktorý potom niekoľko
dní tiekol opačne, čiže hore prúdom.

Najstarší obyvatelia regiónu si ešte pamä-
tajú na doposiaľ poslednú ľadovú povodeň z
roku 1947, keď Dunaj bol zamrznutý rekord-
ných 68 dní. Ľudia mohli bez obáv prechá-
dzať z jedného brehu na druhý, no keď 11.
marca nastalo prudké oteplenie, rieka sa
vzdula ako nespútaný tátoš. Musela zasiah-
nuť moderná vojenská technika, vďaka kto-
rej sa predišlo väčšiemu nešťastiu. Ľadová
zátopa v tom roku síce región obišla, no na-
sledujúce suché mesiace zato tým viac po-
trápili všetko živé.

Ľadové povodne nás v ostatných desaťro-
čiach neohrozujú. Keby aj vznikli, vieme sa
proti nim brániť. Lenže pozor – príroda zavše
dokáže byť nemilosrdnou a vtedy sa aj člo-
vek modernej doby môže len bezbranne pri-
zerať.
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Ľadové povodne – umocnené nešťastie

Môže ľudí postretnúť väčšie
nešťastie ako povodeň?

Posledná večera – dar jubilejúcemu kostolu

Rodnej vieske z lásky
zmena na čele slovenského spolku v Kolárove

Úloha dňa: získať
nových členov

Valentínska kvapka krvi
v nemocnici Komárno
Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná ne-

ziskovou organizáciou FoRLIFE a manažérsky ria-
dená skupinou AGEL, sa aj tento rok zapojí do akcie Va-
lentínska kvapka krvi, ktorá bude trvať od 10.2.2014 do
14.3.2014. oddelenie hematológie a transfuziológie v
Komárne má vyhradené v rámci kampane s heslom
„Pre niekoho si ten pravý“ piatky od 7.00 do 11.00 ho-
diny, v prípade záujmu organizovanej skupiny však aj
pondelky.

Darovanie krvi je prejavom
zodpovednosti, úcty a lásky k
ľuďom. „Darovanie krvi je
skutočným dôkazom lásky a
Valentínska kvapka krvi je
skvelou príležitosťou na pre-
lomenie bariér a zbavenie
strachu z odberu,“ uviedla pri-
márka oddelenia hematoló-
gie a transfuziológie, MUDr.
Elena Hrabovská.

Komárňanské oddelenie
sa do tejto akcie zapojí už po
niekoľkýkrát. „V roku 2013
prišlo v rámci tejto nezištnej
akcie darovať krv až 49 žia-
kov a 208 viacnásobných
darcov a 20 prvodarcov. Ve-
ríme, že tento rok sa zú-
častní ešte väčší počet dar-
cov ako ten minulý,“ dodala

primárka MUDr. Elena Hra-
bovská.

Krv a krvná plazma v
mnohých prípadoch zachra-
ňuje ten najväčší dar, ktorý
sme všetci dostali, a tým je
ľudský život. Darcom krvi sa
môže stať každý zdravý člo-
vek vo veku od 18 do 65 ro-
kov vážiaci viac ako 50 kg.
Či je darca vhodný na odber
krvi, posúdi individuálne od-
borný zdravotnícky pracov-
ník priamo na oddelení he-
matológie a transfuziológie.
Deň pred odberom by mal
darca veľa piť, nejesť mastné
jedlá, nepiť alkohol a ráno by
si mal dať ľahké raňajky. 

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s



16 DELTASZÓRAKOZÁS

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Páratlan sikerekről
álmodó tudósok 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.45 Rex
felügyelő 15.35 A múlt fogságában 16.20 Jövő-időben 16.30 Híradó
16.45 Elcserélt lányok17.30 Híradó+ 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.15 Időjárás 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi mentősök
22.20 Az este 22.55 Híradó 23.10 Verssor 23.15 Aranymetszés

M2

6.00 Rajzfilmek 15.15 Egy vízcsepp kalandjai 15.40 Heathcliff 16.05
Hunyormajor 16.30 Lóti és Futi 16.35 Maja, a méhecske 17.00 Bol-
dogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi 17.30 Richard Scarry Tesz-vesz városa
18.05 Mesélj nekem! 18.15 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Zöld tea 21.10
Heartland 22.00 A következo! 22.55 Ridikül 23.40 Az A38 hajó

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Otthonod a kávéház 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon
8.30 Híradó 8.35 Hagyaték 9.05 Tálentum 9.40 Élő egyház 10.10
Isten kezében 10.35 Vatikáni híradó 11.05 Klubszoba 12.00 Híradó
12.25 Kívánságkosár 14.30 Na végre, itt a nyár!  14.55 A táncz 15.50
Voyager  16.30 Térkép 17.00 Capri 18.00 Híradó 18.20 Dunasport
18.30 Közbeszéd 19.00 Életképek 19.40 A hegyi doktor 20.25 Az öt
zsaru 21.15 Hírek 21.20 Dunasport 21.25 Dokureflex 22.45 Kultikon
23.05 Könyvajánló 23.10 Sportaréna 23.40 Fölszállott a páva 

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz  18.00
Tények 19.30 Az élet show-ja 20.45 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban
22.45 NCIS XI.  23.50 Elit egység 

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet...  9.40 Reflektor 10.05 Topshop
11.45 Asztroshow 12.55 Fókusz plusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest
14.45 Fókusz 15.20 Dél királynője 17.25 A gyanú árnyékában 18.30
RTL-híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok
közt 21.50 Castle 22.50 CSI: A helyszínelők  23.50 Reflektor

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok
16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00
Nyomtalanul 19.00 Való világ 21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00
Való világ 23.00 Belevaló világ 23.30 The Expendables Am. akciófilm 

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirot-novellák: Mi nyílik a kertben? 16.35 Columbo: Ölni már nincs
idő 17.40 Hír 24 18.35 Jim szerint a világ 19.00 Hír 24 19.35 Columbo:
Columbo a panoptikumban 21.35 A hidegsebész  22.35 12 majom. 

VIASAT

7.50 Született detektívek 8.40 Született detektívek 9.30 Erica világa
10.30 Igazgyöngy 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI:
A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok 17.15 Doktor House 18.20 Ká-
oszháza  19.15 Szerintük a világ 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi –
meg egy kicsi 21.20 Szerintük a világ 21.25 Letaszítva Am. thriller 

7:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája  9:00 Olasz foci Bologna - AS Róma
11:00 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Záporožie – Veszprém 12:30
Francia foci  Marseille – Lorient 14:30 Férfi kézilabda Koppenhága –
Dunkerque 16:00 Copa Libertadores 16:30 Handball show 17:00 Fran-
cia fociösszefoglaló 18:00 Mix zóna 18:55 Olasz foci Parma – Fiorentina
élő közv 20:55 Olasz foci  SSC Napoli – Genova

STV :1
8.05 Hírek 9.10 Galileo 9.45 Szélsőséges szakértők 10.50 Párbaj 11.15
Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja 13.50 A sétány  14.50
Őrült szerelmesek  16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szak-
értők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 A fekete
Pimpernel filmdráma 21.50 Tony bosszúja  22.50 Életben maradni

STV :2
11.05 Metód küldetése 11.35 Mesterségek 12.00 Élő körkép 12.40
Folklórműsor 13.20 Néha megölnélek  14.50 Bajnokok Ligájamagazin
15.30 Autószalon 15.55 Német magazin 16.25 A tudomány Európá-
ban 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 18.00
Ahogy önök látják: Kína, Guilin 18.30 A szlovák elit galériája 18.45 Esti
mese 19.10 Maja, a méhecske 19.30 A vadon szülötte 19.55 Hírek
20.00 A férjem, Andrej Szaharov dokfilm 20.55 Tudomány 21.30
Hírek 22.00 Katyn Lengy. filmdráma

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Hokistafeleségek  9.30 Feleségcsere 11.05 Rex
felügyelő 12.10 Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles  14.05 Monk 15.00
Egyről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS  17.00 Hír-
adó 17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó, sport, időjá-
rás 20.30 Forr a bor 21.40 Hokistafeleségek 22.35 Két pasi – meg
egy kicsi 23.00 Egyről a kettőre  23.30 Monk 

JOJ

7.25 Krimihíradó 8.05 Bírósági akták 10.55 Elég, főnök! 12.00 Híradó
12.45 Dr. Csont 13.45 Lépéselőnyben  14.45 CSI: Miami helyszínelők
15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.15 Bírósági akták
18.00 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi történetek
21.30 Kukucska 22.30 Örökség 23.30 A Geiss család

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.01 Hír-
adó 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Vágtass velem!
14.00 Menedékkövek 14.50 Rex felügyelő 15.40 A múlt fogságában
16.35 Híradó+ 16.45 Elcserélt lányok 17.30 Híradó, benne: sporthírek
17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó 20.20 A berni követ film
21.45 Az este 22.20 Híradó 22.35 Verssor ... 22.40 7 fivér – Az építő-
játék és a diktatúra találkozása 23.10  Magyarok Dél-Amerikában 3/1.

M2

6.00 Rajzfilmek 16.00 Egérúti kalandok 16.25 Maja, a méhecske 16.50
Boldogvölgy 16.55 Csurcsavarosdi 17.20 Domonkos, az okostelefon
17.20 Aprónép 17.30 Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Mesélj
nekem! 18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Sophie szerint a világ
21.10 Heartland 22.00 A következő! 22.50 Ridikül 23.35 Az A38 hajó
színpadán: Heaven Street Seven

DUNA

8.05 Könyvajánló 8.10 Kultikon 8.30 Híradó 8.35 Hazajáró 9.05 Közbeszéd
9.30 Virágzó Magyarország 9.50 Novum 10.20 A hegyi doktor 11.10 Az öt
zsaru 12.00 Híradó 12.20 Kívánságkosár 14.20 Vers 14.30 Na végre, itt a
nyár! 15.00 Darabokra szaggattatol 15.55 Károlyi Bernát, a ferences vér-
tanú 16.30 Térkép 17.00 Capri ... 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Köz-
beszéd 19.00 Életképek 19.35 A hegyi doktor 20.25 Mire megvénülünk
21.25 Hírek 21.40 Drága besúgott barátaim. Magy. film 23.10 Kultikon
23.35 Barátság. Am.–ném. film

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45
Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00
Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az
élet show-ja 20.45 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.45 NCIS: Los
Angeles 23.50 Zsaruvér 

8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet... 9.40 Reflektor 10.05 Topshop
11.45 Asztroshow 12.55 Havazin 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45
Fókusz 15.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL-hír-
adó – esti kiadás 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest21.10 Ba-
rátok közt 21.50 Glades... 22.50 Életre-halálra 23.55 XXI. század

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú ár-
nyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Sze-
retok és riválisok16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és
Jerry 18.00 Nyomtalanul  19.00 Való világ 20.00 A gyanú árnyékában,
84. 21.00 Híradó 21.30 Agymenők 22.00 Való világ 23.00 Belevaló világ
23.30 24 – A nyolcadik nap 

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Murdoch nyomozó... 15.30 Poirotno-
vellák: A vadászház titka. Ang. krimi 16.35 Columbo a panoptikumban
17.40 Hír 24 18.35 Jim szerint a világ  19.00 Hír 24 19.35 Columbo: Gyil-
kosság, füst és árnyak 21.35 A diadal. filmdráma 22.25 A hidegsebész 

VIASAT

8.00 Született detektívek 9.40 Erica világa 10.35 Igazgyöngy 11.35
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszínelők  15.15 Gyil-
kos számok 17.15 Doktor House 18.50 Káoszháza 19.15 Szerintük a
világ 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.25 Hőhullám:
Nincs menekvés katasztrófafilm 23.40 Letaszítva Am. thriller

8:00 Francia fociöszefoglaló 9:00 Handball show 9:30 Copa Liberta-
dores 10:00 Francia foci  12:00 Francia összefoglaló 13:00 Olasz foci
Juventus -  AC Torinó 14:55 Handball show 15:25 Olasz foci Parma –
Fiorentina 17:15 Rövid dokumentum 17:30 Copa Libertadores 18:00
Mix zóna 19:00 Svéd jégkorong 21:25 Olasz foci  SSC Napoli - Genova

STV :1
7.20 Medicopter 117 8.10 Hírek 9.10 Galileo  9.45 Szélsőséges szakér-
tok 10.50 Párbaj11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők klubja
13.50 Taxi 14.20 Építs házat, ültess fát! 14.50 Őrült szerelmesek  16.00
Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.50 Párbaj 18.20
Családi vetélkedő 19.00 Híradó  20.20 Senki sem tökéletes 21.20 Grand
Hotel 22.35 Különleges egység 23.15 Medicopter 117

STV :2
9.55 Kína, Guilin 10.20 Német magazin 10.50 Fókusz 11.35 Élni az élet-
ünket 12.00 Élő körkép 12.30 Folklórműsor 13.00 Kobe írt történelem.
Dokfilm 15.00 Família 13.50 Gyötrő lelkiismeret 15.30 Família 16.00 Ru-
szin magazin 16.35 A tudomány Európában 16.45 Fókusz 17.50 Hírek
magyarul 18.00 A szépség szimbólumai 18.25 Lakáskultúra 18.45 Esti
mese 19.30 A vadon szülöttei 19.55 Hírek 20.00 A KGB disszidense
21.00 Rendelő 21.30 Hírek 22.00 Borgiák 22.50 Mozimagazin

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex fel-
ügyelő 12.10 Cobra 11 13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk 15.00 Egy-
ről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Refl ex 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok 22.35
Két pasi – meg egy kicsi  23.00 Egyről a kettőre  23.25 Monk

JOJ

7.35 Krimihíradó 8.05 Új panelházi történetek 9.10 Bírósági akták
10.55 Elég, főnök! 12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont  13.40 Lépéselőnyben
14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Hír-
adó 17.25 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi történetek
21.30 Az özvegyasszony 22.30 Viszlát, Szlovákia!

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Híradó
12.15 Időjárás 12.30 Hrvatska kronika 13.30 Útravaló 13.45 Gasztro-
angyal 14.40 Rex felügyelő 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövő idő-
ben 16.45 Elcserélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.20 Szabadság tér 89 21.10 On the Spot 22.10 Az este
22.45 Híradó 23.00 Verssor... 23.05 Summa 23.35 Kortárs

M2

6.00 Rajzfilmek 14.40 Egy vízcsepp kalandjai 15.10 Heathcliff  15.30 Hu-
nyormajor 15.55 Lóti és Futi 16.00 Egér úti kalandok 16.25 Maja, a mé-
hecske 16.50 Boldogvölgy 17.00 Csurcsavarosdi 17.20 Aprónép 17.30
Richard Scarry Tesz-vesz városa 18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese
20.00 Híradó 20.45 Kapán innen, kaszán túl  21.10 Heartland  21.55 A
következő! 22.50 Ridikül 23.35 Az A38 hajó színpadán: Amatorski

DUNA

8.30 Híradó 8.35 Határtalanul magyar 9.05 Közbeszéd  9.45 Sport-
aréna 10.10 A hegyi doktor 11.00 Mire megvénülünk, megvénülünk
12.00 Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.35 Na végre, itt a nyár!, 15.00
Városrajzolatok – Budapest15.25 Univerzum. A hangyák 16.30 Tér-
kép 17.00 Capri... 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd
19.00 Életképek 19.35 A hegyi doktor 20.25 Megtörtént bűnügyek
21.25 Hírek 21.25 Dunasport 21.35 Vakond. Lengyel film 23.25 Kul-
tikon 23.40 Könyvajánló 23.45 Az éltető víz Kanadai dokfilm

9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Asztro-
világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó. 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az
élet show-ja 20.45 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban 22.45 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.55 A médium 

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó reggel 8:08 – Minden reggel
9.10 Ízes élet... 9.40 Reflektor 10.05 Topshop 11.45 Asztroshow
12.55 A Muzsika tv bemutatja 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45
Fókusz 15.20 Csók és csata  17.25 A gyanú árnyékában 18.30 RTL-
híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt
21.50 Szulejmán 23.15 Házon kívül 23.50 Reflektor

10.00 Segítség, bajban vagyok! 11.00 A gyanú árnyékában 12.00
Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riváli-
sok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry
18.00 Nyomtalanul  19.00 Való világ 20.00 Segítség, bajban vagyok!
21.00 Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ 23.30 Belevaló világ 

STORY TV

14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30 Poirotnovellák: Hová lett egy-
millió dollárnyi kötvény? Ang. krimi 16.35 Columbo: Gyilkosság, füst és
árnyak 17.45 Hír 24 18.35 Jim szerint a világ 19.00 Hír 24 19.35 Co-
lumbo: A bűn jelöltje 21.35 Downton Abbey 23.00 Rózsák harca

VIASAT

8.00 Született detektívek  9.40 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy
11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszínelők
15.15 Gyilkos számok 17.15 Doktor House 18.20 Káoszháza 19.15 Sze-
rintük a világ 19.20 Jóbarátok 20.25 Két pasi – meg egy kicsi 21.20
Szerintük a világ 21.25 Kiképzés.  krimi

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz foci  Inter – Cagliari 10:00 Olasz foci  Samp-
doria - AC Miláno 12:00 Copa Libertadores 12:30 Férfi kézilabda Baj-
nokok Ligája Kielce - Wisla Plock 14:00 Olasz foci Lazio – Sassuolo
16:00 Svéd jégkorong 18:00 Mix zóna 19:00 Francia fociösszefog-
laló 20:00 Olasz focimagazin 20:30 Olasz foci Juventus – AC Torinó

STV :1
7.20 Medicopter 117  8.05 Hírek 9.10 Galileo 9.45 Szélsőséges szak-
értok 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Híradó 12.20 Nők
klubja 13.45 Építs házat, ültess fát! 14.20 Igaz történetek 14.50
Őrült szerelmesek 16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges
szakértők 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20
Schalke 04 – Real Madrid labdarúgómérkőzés 23.25 Medicopter 117

STV :2
9.55 A szépség szimbólumai  10.20 Ruszin magazin 10.50 Fókusz
11.35 Rendelő 12.05 Élő körkép 12.45 Folklórműsor 13.20 A jászói
cseppkőbarlang 13.40 Az asszony levele 14.05 Botrány a kamerával
15.00 Tudomány 15.25 Kvartett 15.55 Magyar magazin 16.25 Ener-
getika 16.45 Fókusz 17.30 Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul
18.00 Lakáskultúra 18.25 Tesztmagazin 18.45 Esti mese 19.30 A
vadon szülöttei  19.55 Hírek 20.00 Líbia véres homokja. Dokfilm
21.30 Hírek 21.40 Junior-világbajnokság 22.10 Boszorkányper film

MARKÍZA

8.30 Forr a bor  9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex felügyelő 12.10 Cobra
11. 13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk 15.00 Egyről a kettőre 15.30
Két pasi – meg egy kicsi  16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.50 A
fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor 21.40 Családi titkok
22.35 Két férfi – meg egy kicsi 23.00 Egyről a kettőre 23.30 Monk 

JOJ

8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták 10.55 Elég, főnök!
12.00 Híradó 12.45 Dr. Csont  13.40 Lépéselőnyben 14.45 CSI: Miami
helyszínelők 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55 Híradó 17.25 Bí-
rósági akták  19.00 Híradó 20.20 Időjárás 20.30 Új panelházi törté-
netek 21.20 CSI: Miami helyszínelők 22.30 Castle
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Programajánló

Horoszkóp
KOs - iii. 21. - iv. 19.

Roppant nagystílű tudsz lenni, ha ru-
háról, modorról vagy magatartásról
van szó, de ez most nem igazán
nyerő. Sokat használsz önmagad-
nak, ha leszállsz a magas lóról.

biKA - iv. 20. - v. 20.
Egy önző, arrogáns személy idege-
sít. Az illető szinte direkt heccel. Ne
ereszkedj le az ő szintjére! Hagyd fi-
gyelmen kívül, amit mond és tesz!

iKrEK - v. 21. - vi. 21.
Forgalmas heted lesz! Ki sem lát-
szol a munkából. A magánéletedre is
időt kell szánnod, főleg a hétvégén.
Igyekezz megőrizni a kettő közti
egyensúlyt! 

rÁK - vi. 22. - vii. 22.
Ne mérgelődj! Vegyél mindent lazán!
Ha ma az érzelmeid vezérelnek, az
rád nézve majdnem hogy végzetes
is lehet!

OrOsZLÁN - vii. 23. - viii. 22.
A változás a levegőben van, bár ami
történik, nem biztos, hogy a ked-
vedre való lesz. Vigasztaljon, hogy
amikor a por leülepszik, látni fogod,
hogy sokkal jobban állsz anyagilag,
mint korábban.

sZűZ - viii. 23. - iX. 22.
Egy rég nem látott ismerősöd hívhat
fel, mellyel bearanyozza a hetedet.
Ám ne engedd, hogy a kapcsolatotok
ismét komoly alapokra helyeződjön!

MérLEG - iX. 23. - X. 22.
Itt az ideje, hogy pontot tegyél egy
rossz kapcsolat végére. Ha nem ra-
gaszkodsz dolgokhoz annyira, akkor
sok újdonság vár rád  életedben.
sKOrPió - X. 23. - Xi. 21.

Úgy gondolod, hogy ha sokat dolgo-
zol, akkor megszűnik a betegséged.
Ez a hozzáállás most működik is,
mivel a hét második felében kitűnő
egészségnek fogsz örvendeni.

NyiLAs - Xi. 22. - Xii. 21.
Ha van valami rossz szokásod, mint
például a dohányzás, vagy a túlzott
evés, esetleg nem szeretsz edzeni,
akkor most nagy elhatározásra fogsz
jutni ezzel kapcsolatban.

bAK - Xii. 22. - i. 19.
Nagyon intuitív vagy, s mindig kita-
lálod, hogy mi az, amire a szerveze-
tednek szüksége van. Ez a képes-
séged most még erősebb, s előnyö-
sen aknázhatod ki.

víZöNTő - i. 20. - ii. 18.
Pihenésre van szükséged. Ne le-
gyen lelkiismeret-furdalásod, ha
megengedsz magadnak egy kis la-
zítást.

HALAK - ii. 19. - iii. 20.
Előfordulhat, hogy elveszted a hite-
det. Nem érsz el egy bizonyos dol-
got, amiben régóta reménykedtél. De
nem szabad feladnod, a végsőkig
küzdened kell.

éSzAK-KoMÁRoM:
zichy palota:
Képzőművészeti spektrum 2014.
Amatőr képzőművészek 51. több-
fordulós képzőművészeti versenye
és szemléje. A kiállítás február 28-
ig látogatható.
Jókai Színház:
Március 14., 19.00 Harold Pinter:
Árulás. Három ember, öt élet. Min-
denki elárul mindenkit, de legin-
kább önmagát. Belemenni egy ár-
tatlannak tűnő apró, kis játékba, de
mi lesz a vége? Nem is olyan köny-
nyű kijönni belőle... S ha egyáltalán
sikerül, mi marad? Valló Péter Kos-
suth-díjas rendező rendezésében
egy elgondolkodtató drámát láthat-
nak.
Március 16., 15.00 Made in Hun-
gária. Ismét a Komáromi Jókai
Színház színpadán a megunhatat-
lan, lendületes és szórakoztató
Made in Hungária előadás. Kiváló
színészeink mellett, Fenyő Miklós
és Puskás Péter is színpadra lép.
Ez az előadás garantáltan kelle-
mes kikapcsolódást nyújt fiatalok
és idősebbek számára is. Jegyár:
15 euró, csoportoknak 15 fő fölött:
13 euró, diákoknak: 7.50 euró.
Borozó (Európa udvar): február
28., 20.00 Táncház-  muzsikál a
Ritka Magyar Folkband és barátai.
VMK: március 11., 10.00 Kicsi hang
verséneklő együttes: Hajónapló 2.
Jegyek ára: 2 euró.
„Nótasztár“. A Nóta Tv tehetségku-
tató versenyének nyilvános felvé-
tele. Döntő: március 22. 16.00. Be-

lépődíj: 15 euró. Gála: március. 23.
18.00.  Belépődíj: 15 euró. Belépő-
díj március 21-től 17 euró!
Fellépnek: Hatvani Kiss Gyöngyi,
Bangó Margit, B. Tóth Magda, Ifj.
Sánta Ferenc, Szirmai László.
Rév:
A facebook-hatás. Beszélgetőest
egy népszerű budapesti pszicholó-
gusnővel, Tari Annamáriával a Z
generációról, a családok szétesé-
séről, a különös kamaszokról, s ar-
ról, hogyan változtatta meg életün-
ket, nyelvünket, udvarlási szokása-
inkat az internet. Tari Annamária
sikerkönyvei (Y generáció; Z gene-
ráció; Ki a fontos: Én vagy Én?) a
helyszínen kedvezménnyel meg-
vásárolhatók és dedikáltathatók.
Bónusz: műveltségi kvíz, értékes
nyereményekért. Február 28-án,
pénteken, este hattól. A belépés
ingyenes.

Panta Rhei
könyvesbolt:
február 27-én
17.30 órakor
Író-olvasó ta-
lálkozó Hoz-
leiter Fannyval
(mosolyka) és
a Te döntesz!
című életrajzi
n a p l ó j á n a k
bemutatója.

DéL-KoMÁRoM:
Arany 17 rendezvényközpont:
február 25., 17.30 Mit üzen a Ló
éve a feng shui szerint?OLVASÓI JÁTÉK:

Játsszon velünk és nyerjen páros belépőt az előadásra! 
Ha helyesen válaszol az alábbi kérdésünkre és beküldi ezt a szel-

vényt, páros belépőt nyerhet az előadásra!
KI ALAKíTJA A FőSzEREPLőT A KÖR CíMű EDDA MUSICALBEN?

A megfejtéseket a DELTA hetilap címére várjuk (DELTA hetilap,
Františkánov 22, Komárno 945 01) legkésőbb március 12-ig.
Szerencsés játékosaink névsorát a március 17-i számunkban olvashatják!

Megfejtés: ...........................................................................................
Név: .....................................................................................................
Cím: .....................................................................................................
Tel.:......................................................................................................







19BULVÁR - HIRDETÉS

M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Családbarát 12.01 Hír-
adó 12.20 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.30 Inse-
quence 13.50 Különleges mentőalakulat 14.40 Rex felügyelő 15.30 A
múlt fogságában 16.20 Híradó 16.35 Elcserélt lányok 17.20 Szeren-
csehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő! 19.30 Híradó
20.20 Fábry 21.45 Az este 22.20 Híradó 22.35 Verssor... 22.45 Rej-
télyes 20. század 23.15 Történetek a nagyvilágból 

M2

6.00 Rajzfilmek  15.35 Hunyormajor 16.00 Lóti és Futi 16.05 Egér úti
kalandok 16.30 Maja, a méhecske 16.55 Boldogvölgy 17.05 Csurcsa-
varosdi 17.30 Richard Scarry Tesz-vesz városa 17.55 Vízipók csodapók
18.00 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 20.00 Híradó 20.45 Jamie 30
perces kajái 21.10 Heartland 21.55 A következő! 22.50 Ridikül 23.35
Az A38 hajó színpadán: Egy kis Erzsi-zene

DUNA

8.35 Nyelvőrző 9.05 Közbeszéd 9.30  Lorántffy Zsuzsanna 9.40 Aka-
dálytalanul 10.10 A hegyi doktor 11.00 Megtörtént bűnügyek 12.00
Híradó 12.25 Kívánságkosár 14.20 Vers 14.30 Na végre, itt a
nyár!,15.00 Erdélyi történetek. Örökség. „Berkenye” Bisztrai Mária 90
éves 15.30 Univerzum – A termeszek titokzatos világa 16.30 Térkép
17.00 Capri... 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00
Életképek, 25. 19.35 A hegyi doktor 20.25 A falu jegyzője 21.30 Hírek
21.35 Dunasport 21.40 Retúr. Magyar film 23.10 Kultikon 23.25
Könyvajánló 23.35 Müpart Classic

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Té-
nyek 19.30 Az élet show-ja 20.45 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban,
2301. 22.45 Sherlock és Watson 23.50 Célkeresztben 

7.35 Híradó 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet... 9.40 Reflektor 10.05
Topshop 11.45 Asztroshow 12.55 Egészségkalauz  13.35 Éjjel-nappal
Budapest  14.45 Fókusz  15.20 Csók és csata  17.25 A gyanú árnyéká-
ban 18.30 RTL-híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10
Barátok közt 21.50 Az igazság nevében Am. akciófilm 23.55 Reflektor

8.30 Vacsoracsata 9.30 Segítség, bajban vagyok!  10.30 A gyanú ár-
nyékában 11.30 Való világ 13.00 Utolsó vérig 14.00 A vihar 15.00 Sze-
retok és riválisok 16.00 Barátok közt 16.30 Vacsoracsata 17.30 Tom
és Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ 20.30 Agymenők 21.00
Híradó 21.30 Agymenők  22.00 Való világ, 23.00 Belevaló világ 23.30
24 – A nyolcadik nap  0.30 Tökéletes célpont 

STORY TV

12.30 Született feleségek  14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei  15.30
Poirot-novellák: Az itáliai nemes esete. Ang. krimi 16.35 Columbo: A
bun jelöltje 17.45 Hír 24 18.35 Jim szerint a világ  19.00 Hír 24 19.35
Columbo: Kettos ütés. Am. krimi 20.55 Labdarúgó-mérkőzés 23.15
Jim szerint a világ  23.45 Labdarúgó-EL – összefoglaló

VIASAT

8.00 Született detektívek 8.50 Született detektívek I 9.40 Szívek szál-
lodája 10.35 Igazgyöngy 11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék
13.25 CSI: A helyszínelők 15.15 Gyilkos számok 17.15 Doktor House
18.20 Káoszháza 19.15 Szerintük a világ 19.20 Jóbarátok 20.25 Két
pasi – meg egy kicsi 21.20 Szerintük a világ 21.25 Emberi tényező
22.25 CSI: New York-i helyszínelők 23.30 Kiképzés. Am.– ausztrál krimi 

7:00 Mix zóna 8:00 Olasz focimagazin 8:30 Sólyomszem – teniszm-
agazin 9:30 Copa Libertadores 10:00 Olasz foci Livorno – Verona
12:00 Olasz focimagazin 12:30 Férfi kézilabda Bajnokok Ligája Ve-
lenje - Flensburg-Handewitt 14:00 Olasz foci Sampdoria - AC Miláno
16:00 Copa Libertadores élő közv 18:00 Mix zóna 19:00 Svéd jégko-
rong 21:25 Olasz foci Inter - Cagliari

STV :1
6.25 McLeod lányai 7.10 Medicopter 117 8.00 Hírek 9.10 Galileo 9.40
Szélsoséges szakértők 10.50 Párbaj 11.15 Családi vetélkedő 12.00 Hír-
adó 12.20 Nők klubja 14.00 Építs házat, ültess fát 14.40 Őrült szerel-
mesek 16.00 Híradó 16.20 Galileo 16.50 Szélsőséges szakértők 17.50
Párbaj 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Az élet tánca
Belga-fr. film 21.55 Riporterek 22.25 Sherlock 23.55 Medicopter 117

STV :2
9.00 Lakáskultúra 9.25 Magyar magazin 9.50 Fókusz 10.35 Évek és
dalok 12.00 Élő körkép 12.30 Junior-vb, Jasná 14.10 Mozdulj! Téli
sportok 14.35 Szlovákia erdői 14.50 Idősebbek klubja 15.30 Út 15.55
Roma magazin 16.25 Rendőrségi magazin 16.45 Fókusz 17.30 Hírek
17.45 Hírek magyarul 17.55 Kölyökállatok a zoóból 18.25 Természet-
barát-magazin 18.45 Esti mese 19.30 A vadon szülöttei 19.55 Hírek
20.00 Szuperfürge állatok. Ang. dokfilm 20.55 Labdarúgó-Európa-
Liga, élő 23.05 Sporthírek 23.10 Junior-vb, Jasná 23.40 Pozsonyi
Dzsessznapok. Curtis

MARKÍZA

6.00Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fi úk nem sírnak 11.05 Rex fel-
ügyelo 12.10 Cobra 11. 13.10 NCIS: Los Angeles 14.10 Monk  15.00 Egy-
ről a kettőre 15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó
17.25 Reflex 17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.30 Forr a bor
21.40 Családi titkok 22.35 Két pasi – meg egy kicsi 23.05 Egyről a ket-
tőre  23.30 Monk – Flúgos nyomozó 

JOJ

7.25 Krimihíradó 8.00 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták
10.50 Elég, főnök!  12.00 Híradó 12.40 Dr. Csont 13.40 Lépéselőny-
ben 14.40 CSI: Miami helyszínelők 15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55
Híradó 17.25 Bírósági akták 19.00 Híradó 20.30 Új panelházi történe-
tek 21.30 Hivatásosok 2014 22.30 Családi panzió  23.30 Halló 2014

cSüTörTöK, február 27 SzOMBAT, március 1
M1

5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege. 10.15 Családbarát 10.30 Sza-
badstílusú sí, női krossz 12.01 Híradó 12.25 Roma kultúra 13.00 Esély
13.30 Történetek a nagyvilágból 14.00 Különleges mentőalakulat 14.45
Rex felügyelő 15.35 A múlt fogságában. 16.25 Jövő időben 16.35 Hír-
adó 16.45 Elcserélt lányok 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következő!
19.30 Híradó 20.05 Sport 20.15 Időjárás 20.20 Az Adlon hotel 22.05 Az
este 22.40 Híradó 22.55 Verssor az utcazajban 23.05 Fargo

M2

6.00 Rajzfilmek 16.05 Lóti és Futi 16.10 Egér úti kalandok 16.35 Maja,
a méhecske. 17.00 Boldogvölgy 17.05 Csurcsavarosdi. 17.30 Richard
Scarry Tesz-vesz városa 18.05 Mesélj nekem! 18.10 Esti mese 20.00
Híradó 20.45 Szeretettel Hollywoodból 21.10 Heartland 21.55 A kö-
vetkezo! 22.50 Ridikül. Noi talkshow 23.35 Kortárs

DUNA

7.30 Híradó 7.35 Otthonod a kávéház. 8.00 Könyvajánló 8.10 Kultikon
8.30 Híradó 8.35 Lyukasóra 9.05 Közbeszéd 9.30 Szerelmes földrajz
10.05 A hegyi doktor. 10.55 A falu jegyzője 12.00 Híradó 12.25 Kí-
vánságkosár 14.30 Dunaújváros PASE – Nyíregyháza Spartacus FC
NB II-es labdarúgó-mérkőzés 16.30 Térkép 17.00 Capri – Az álmok
szigete 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Élet-
képek 19.35 A hegyi doktor. 20.25 Hölgyek öröme. 21.20 Hírek 21.25
Sport 21.35 Hóvirágünnep 23.00 Kultikon 23.20 Júlia és a szellemek. 

6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi
kopó. 15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok. 17.00 Maricruz 18.00 Té-
nyek 19.30 Az élet show-ja 20.45 Édes élet 21.55 Jóban-rosszban.
22.45 Csontdaráló Am. vígjáték

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10
Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Topshop 11.45
Asztroshow 12.55 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fó-
kusz 15.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában. 18.30 Híradó
19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Barátok közt. 21.50
A zöld íjász II., 8. 22.50 Gyilkos elmék VI., 8. 23.55 Refl ektor

9.00 Vacsoracsata 10.00 Segítség, bajban vagyok! Az ügyvéd vála-
szol. 11.00 A gyanú árnyékában 12.00 Való világ 13.00 Utolsó vérig.
14.00 A vihar 15.00 Szeretők és riválisok, 16.00 Barátok közt 16.30
Vacsoracsata 17.30 Tom és Jerry 18.00 Nyomtalanul 19.00 Való világ.
20.00 A gyanú árnyékában 21.00 Híradó 21.30 Agymenők. 22.00 Való
világ. 23.00 Belevaló világ 23.30 Fantomas.

STORY TV

12.30 Született feleségek 14.30 Murdoch nyomozó rejtélyei 15.30
Poirot-novellák: A csokoládés doboz. krimi 16.35 Columbo: Egy fa-
latka sajt. krimi 17.45 Hír 24 18.35 Jim szerint a világ 19.00 Hír 24
19.35 Columbo: Személycsere. krimi 21.35 Párizsi helyszínelők  22.35
Párducemberek. horror

VIASAT

8.00 Született detektívek 9.40 Szívek szállodája 10.35 Igazgyöngy
11.35 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 13.25 CSI: A helyszínelők
15.15 Gyilkos számok 17.15 Doktor House  18.20 Káoszháza 19.15 Sze-
rintük a világ 19.20 Jóbarátok  20.25 Két pasi-meg egy kicsi  21.20
Szerintük a világ 21.25 Törés. thriller 23.55 Emberi tényező  akciósor.

7:00Mix zóna 8:00 Olasz foci Parma – Fiorentina 10:00 Copa Liber-
tadores 12:00 Francia foci Lille - Olympique Lyon 14:00 Olasz foci SSC
Napoli – Genova 16:00 Svéd jégkorong 18:00Mix zóna 19:00 Olasz
focimagazin 19:30 Total Italian Football  20:00 Francia focimagazin
20:30 Francia foci Evian - Nantes

STV :1
7.10 Medicopter 117 – Légi mentok 8.00 Hírek, benne: sporthírek 9.10
Galileo (ism.) 9.45 Szélsoséges szakértok, 68/13. (ism.) 10.50 Párbaj.
Vetélkedo 11.15 Családi vetélkedo 12.00 Hírek 12.20 Nok klubja 13.55
Ügyintézés a hivatalokban 14.20 Riporterek 14.50 Orült szerelmesek
Ol. sor., 30. 16.00 Hírek 16.20 Galileo 16.50 Szélsoséges szakértok,
68/14. 17.50 Párbaj 18.20 Családi vetélkedo 19.00 Híradó, benne:
sporthírek, idojárás 20.25 Családi vetélkedo – extra 21.30 A Rózsaszín
Párduc átka. Ang.– am. krimivígjáték 23.20 Senki sem tökéletes

STV :2
7.45 Hírek a régiókból 8.00 Élo körkép 8.30 Gyerekeknek 9.10 Szu-
perfürge állatok 10.05 Kölyökállatok a zooóból 11.00 Roma magazin
11.40 Detvai Folklórfesztivál 1986 12.30 Junior-vb, Jasná, élő 14.20
Az üveggyártás Szlovákiában 15,00 Labdarúgó-ELmagazin 15.30
Szemtől szemben 16.00 Elnökválasztás 2014 16.45 Fókusz 17.30
Hírek a régiókból 17.50 Hírek magyarul 17.55 Nemzetiségi hírek 18.05
A hegyekben 18.45 Esti mese 19.10 Maja, a méhecske 19.35 Tenger
alatti világ Ang. doksor. 19.55 Hírek 20.00 A befagyott bolygó ter-
mészetfilm 20.55 Família 21.25 Junior-vb, Jasná 21.55 Mozimagazin
22.25 Eichmann vége Ném. dokudráma 23.55 Figyelo szem Prága
felett. Cseh tévéfilm

MARKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Forr a bor 9.40 A fiúk nem sírnak 11.05 Rex fel-
ügyelő 13.10 NCIS: Los Angeles  14.10 Monk  15.00 Egyről a kettőre
15.30 Két pasi – meg egy kicsi 16.00 NCIS 17.00 Híradó 17.25 Reflex
17.50 A fiúk nem sírnak 19.00 Híradó 20.00 Sport 20.15 Időjárás
20.30 Warrior – A végső menet  akciófilm

JOJ

7.25 Krimihíradó 7.55 Új panelházi történetek 9.00 Bírósági akták
10.55 Elég, főnök! 12.00 Híradó 12.45 Dr. Csont 13.40 Lépéselőnyben
14.40 CSI: Miami helyszínelők  15.40 Szójáték 16.20 Topsztár 16.55
Híradó 17.25 Bírósági akták  19.00 Híradó, sport 20.20 Időjárás 20.30
Csalafinta szobalányok  23.30 Az amerikai álom Am. zenés film

PéNTEK, február 28
M1

6.55 Családbarát hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld tea 10.05 Pe-
catúra 10.35 Kincsünk, a ló 11.00 Aranymetszés 12.01 Hírek 12.05
Szabadság tér 89 12.50 Kortárs 13.20 7 fivér 13.55 Budapest Honvéd
– Újpest FC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés 16.05 Szeretettel
Hollywoodból 16.40 Az ég, a föld, a férfi és a nő 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.15 Időjá-
rás 20.20 Mavericks – Ahol a hullámok születnek Am. film 22.20 Ba-
lázs Fecó-koncert 2013 23.15 Az ártatlanság ára filmdráma

M2

6.00 Rajzfilmek 15.15 Csipkerózsika. Ném. mesefilm 16.15 Animália,
16.40 Hunyormajor 17.05 Lóti és Futi 17.10 Maja, a méhecske 17.35
Boldogvölgy 17.40 Mézga Aladár különös kalandjai 18.15 Esti mese
19.15 Nils Holgersson 19.45 Lülü, a teknoc 20.00 Híradó, sporthírek
20.45 Waczak Szálló 21.15 Red Bull Air Race 22.50 Az Adlon Hotel

DUNA

7.40 Élő egyház 8.10 Isten kezében Izrael 8.35 Akadálytalanul 9.05
Novum 9.35 Határtalanul magyar 10.00 Székely kapu 10.30 Hagyaték
11.00 Sírjaik hol domborulnak 11.30 Zöld jelzés 12.00 Híradó 12.05 Vers
12.15 Ízőrzők 12.50 Robbie, a fóka 13.40 Gigi. Amerikai film 15.35 Önök
kérték  16.35 Orient express Magyar film (ff .) 18.00 Híradó 18.20 Du-
nasport 18.30 Életképek 19.05 Fölszállott a páva 19.50 Futótűz 20.35
Hogy volt?! Pásztor Erzsi 21.35 Twist Olivér  film 23.40 Dunasport

6.25 TV2-matiné 9.35 Asztrovilág 10.40 Norbi Update, 5. 11.10 Ál-
latorség, 13. 11.40 Babavilág 12.10 Tusarok 12.40 13-as raktár II.
Ang.–am. sor., 8. 13.40 Édes élet. Realitysor. (ism.) 14.50 Édes élet.
Realitysor. (ism.) 16.00 Családi titkok, 131. (ism.) 17.00 Irigy Hónaljmi-
rigy – 8. típusú találkozások 18.00 Tények 19.00 Magánnyomozók,
23. 20.00 A skorpiókirály Amerikai–ném. akciófilm 21.50 Az ének is-
kolája (ism.) 23.50 A katedrális Kan.–ném. tört. film, 4/3.

6.45 Kölyökklub 8.50 Max Steel Am. anim. sor. 9.15 Ízes élet – Maut-
ner Zsófi val 9.40 Teleshop 10.35 XXI. század – A legendák velünk
élnek 11.10 Házon kívül 11.45 À la car Autós kalandok ínyenceknek
12.15 4 ütem 12.55 MKB MVM Veszprém – Pick Szeged, férfi -kézi-
labdabajnokság 14.40 Észak és Dél II., 3. 16.40 Tökéletes célpont I.,
4. 17.35 A nagy svindli I., 4. 18.30 RTL-híradó – esti kiadás 18.55 Fó-
kusz plusz 19.30 Batman: Kezdodik Am.–ang. akciófilm 22.10 Lán-
goló jég Am. akciófilmkanál II., 3–4. 

11.00 Scarlett. Am. film 12.45 Corrina, Corrina. Am. film 15.00 Nincs
ketto séf nélkül. Ol. krimisor., 1. 16.00 Tru Calling – Az orangyal. Am.
sor., 9. 17.00 Glades – Tengerparti gyilkosságok II., 6. 18.00 CSI: Miami
helyszínelok VII., 7. 19.00 Való világ, 39. 20.05 A biztonság záloga.
Amerikai akciófilm 22.00 Való világ, 40. 23.00 Belevaló világ, 28.
23.30 A tenger vadjai 2. – A

STORY TV

12.30 Vissza Sherwoodba!, 9. 13.00 A négy testőr, avagy a Milady
bosszúja. Sp.–panamai kalandfilm 15.00 Bankapók a pácban. Fr. víg-
játék 17.00 A Vatikán ügynöke, 8. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei
VI., 5. 19.00 Hír 24 19.30 Miss Marple: Végtelen éjszaka. Ang. krimi
21.25 A hal neve: Wanda. Am.–ang. vígjáték 23.30 Párducemberek.
Am. horror (ism.)

VIASAT

7.10 Őrjítő szenvedélyek II., 5. 7.45 Candlefordi kisasszonyok 8.50
Szép remények 9.50 Gyilkos sorok 10.50 Nagy étteremalakítás Gi-
annival, 3. 11.50 A nagy házalakítás 12.50 Doktor House VII., 135.
13.45 Doktor House  14.45 Beethoven 6. Am. vígjáték 16.55 Szere-
lemért szerelem Am. vígjáték 19.10 Derült égbol Polly Am. vígjáték
20.50 Szerintük a világ, 53. 21.00 Mozi 3 – A Te döntésed  23.20 A
tetovált lány – sorozat, 3.

7:00 Mix zóna 8:00 Total Italian Football  8:30 Francia focimagazin
9:00 Corgoň liga Trenčín – Žilina 11:00 Francia foci Evian – Nantes
12:55 Svéd jégkorong 14:55 Corgoň liga Slovan - Banská Bystrica élő
közv 16:55 Francia foci St.Etienne – Monaco élő közv 18:55 Rövid
dokumentum 19:10 Francia focimagazin 19:40 Handball show 20:10
Total Italian Football  20:40 Olasz foci  AS Róma - Inter

STV :1
7.10 Rajzfilmek 8.35 Fidlibum 9.05 Az értelem mindenekfelett, 3/1.
9.40 Arabela visszatér, 20. 10.10 Berlin, Berlin, 29. 11.10 Családi ve-
télkedo – extra (ism.) 12.50 Postaláda (ism.) 13.55 A feleségem, a lá-
nyom és 2 gyerekem Fr. vígjátéksor., 4/2. 15.30 A Rózsaszín Párduc
átka krimivígjáték 17.25 Építs házat, ültess fát! 17.55 Taxi 18.25
Gasztrokalauz 19.00 Híradó 20.20 Postaláda Váratlan találkozások
21.20 Igaz történetek Katka Brychtovával 21.55 München 72 – A
merénylet Ném. filmdráma 23.25 A pillangó csókja Orosz thriller

STV :2
8.55 A megfagyott bolygó 9.45 Rendelő 10.15 Hallássérültek tévé-
klubja 10.40 Idősebbek klubja 11.10 Kvartett 11.35 Az úton II. 12.05
Öt perc múlva tizenkettő 13.05 Lelkecske Tévéfilm 14.00 Út a 2014-
es világbajnokságig 14.25 BL-magazin 14.55 Tesztmagazin 15.15 Ka-
pura 16.00 Köztársaságielnökválasztás 2014 17.00 Színészlegendák
Sona Valentová 17.10 Cid. Tévéjáték 18.45 Esti mese 19.10 Maja, a
méhecske 19.35 A vadon szülöttei Fr. doksor. 19.40 Tenger alatti
világ Ang. doksor. 19.55 Hírek 20.00 Az emberi, aki megmentette a
világot. Ang. dokfilm 20.55 Orangyalok 21.40 Junior-vb, Jasná 22.10
A patkányok ébredése.

7.55 Madagaszkár pingvinei, 16/15. 8.15 Szabad, mint a szél Am. ka-
landfilm 9.50 Két pasi – meg egy kicsi II., 24/6. 10.10 Két csaj a csod
szélén 10.40 A szépész és a szörnyeteg Am. film 12.50 Madagaszkár
Am. anim. filmvígjáték 14.30 Harry Potter és a bölcsek köve Am.–
ang. kaland- fil m 17.25 Hokistafeleségek 18.20 Orkán 19.00 Híradó,

VASÁrNAP, március 2
M1

6.55 Családbarát hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Út-
mutató 9.45 Hét szentség 10.00 Tanúságtevok 10.25 Meg-
keresni az embert 10.50 A sokszínu vallás 11.10
Református magazin 11.35 Evangélikus ifjúsági musor
11.45 Balaton-felvidéki református templomok 12.01 Hírek
12.05 Hétköznapi kifutó 12.40 Telesport – Sport 7 13.10 Út
Rióba Labdarúgó-vbmagazin 13.45 Az elveszett szurdok
csimpánzai Ang. természetfilm 14.35 Az álmodó. Am. film
16.25 Ferencváros TC – Gyori ETO FC labdarúgó- mérko-
zés, OTP Bank Liga 18.50 A lényeg 19.30 Híradó este 20.05
Sporthírek 20.15 Idojárás-jelentés 20.20 Magyarország,
szeretlek! Show-musor 21.40 Annie Hall. Am. film 23.10
Milk. Am. életrajzi fil m

M2

6.05 Rajzfilmek 16.10 Lóti és Futi Magy. rajzfilm 16.15 Ta-
tonka történetei I., 20/1–2. 16.40 Maja, a méhecske 17.05
Boldogvölgy 17.15 Mézga Aladár különös kalandjai 17.40 Ví-
zipók – csodapók 17.50 Rejtélyek Tesz-vesz városban II.,
26. 18.15 Esti mese 19.15 Nils Holgersson csodálatos uta-
zása a vadludakkal 19.45 Lülü, a teknoc 20.00 Híradó, sport
20.45 Mad Men – Reklámorültek 21.30 Az álmodó. Am. film
23.15 Kortársak az A38 hajón

DUNA

8.10 Nemzeti nagyvizit 8.40 Rome Reports  9.05 Napok,
évek, századok 10.00 Magyar klasszikusok új köntösben
10.30 Pannon expressz 11.00 Római katolikus szentmise
12.00 Híradó 12.05 Vers 12.05 Múzeumtúra – francia
módra A Gare du Nord 12.35 Ízorzok13.10 3 : 1 a szerelem
javára. Magyar film 14.40 Hazajáró 15.10 Csellengok 15.40
Hogy volt?! Pásztor Erzsi  16.35 Okos mama Magyar film
(ff .) 18.00 Híradó 18.20 Dunasport 18.25 Idojárás-jelen-
tés 18.30 Életképek, 28. 19.10 Önök kérték 20.05 Különös
házasság, 4/4. 21.40 Hannibál tanár úr Magyar film 23.15
Dunasport 23.30 Heti hírmondó

6.25 TV2-matiné 9.55 Asztrovilág 11.00 Stílusvadász 11.30
Stahl konyhája 12.00 Több mint testor 12.30 Édes élet Re-
alitysor., (ism.) 13.40 Édes élet Realitysor., (ism.) 14.50 Édes
élet Realitysor., (ism.) 16.00 Magánnyomozók, 23. (ism.)
17.00 Élet újra, 4/2. 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 A
nagy duett Élo show-musor 22.30 A megtorló – Háborús
övezet Am.–ném.–kanad. akciófilm

6.45 Kölyökklub 9.55 Max Steel Anim. sor. 10.25 Egész-
ségkalauz 11.00 Teleshop 11.55 Kalandor 12.30 Havazin
13.05 A Muzsika tv bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.45
Batman: Kezdodik Am.–ang. akciófilm 16.35 Krokodil Dun-
dee Los Angelesben Amerikai–ausztrál kalandfilm 18.30
RTL-híradó – esti kiadás 18.55 Cobra 11. XVIII. Ném. sor., 4.
20.00 Angyalok és démonok. Am.–ol. krimi 22.35 Gyilkos
kígyó Am. akciófilm

11.15 Scarlett. Am. film (ism.) 13.00 Segítség, bajban va-
gyok! 18.00 Heti hetes, 63. 19.00 Való világ, 40. 20.00 Való
világ, 3. 22.00 Belevaló világ, 29. 22.30 Heti hetes, 63.
23.30 Horton. Am. anim. vígjáték 

STORY TV

10.30 Dallas 13.30 Hoteltitkok 14.35 A négy testor, avagy
a Milady bosszúja. Sp.–panamai kalandfilm 16.50 Született
férjek. Ausztrál sor., 4. 18.00 Murdoch nyomozó rejtélyei
VI., 6. 19.00 Hír 24 19.25 Poirot: Az elefántok nem felejte-
nek. Ang. krimi 21.20 P.S.: ilove You. Am. vígjáték 23.50 A
hal neve: Wanda. Am.–ang. vígjáték (ism.)

VIASAT

7.15 Doktor House 9.00 Szép remények 10.05 Gyilkos sorok
V., 94. 11.05 Két pasi – meg egy kicsi 12.00 A nagy házala-
kítás  13.00 Extralarge: Ágyúgolyó 14.55 Szerelemért sze-
relem 17.00 Szerintük a világ 17.10 Derült égből Polly 19.00
Nyugdíjas bajkeverők 19.50 Szerintük a világ, 55. 20.00 CSI:
helyszínelok  20.55 CSI: New York-i helyszínelok IX., 193.
22.00 Váltságdíj Am. akciófilm

7:00 Olasz focimagazin 7:30 Francia focimagazin 8:00 Total
Italian Football  8:30 Francia foci St.Etienne – Monaco
10:25 Női kézilabda Bajnokok Ligája Krim – Győr 11:55
Olasz focimagazin 12:25 Olasz foci Cagliari – Udinese élő
közv 14:25 Total Italian Football  14:55 Olasz foci AC To-
rinó-Sampdoria élő közv 16:55 Női kézilabda Bajnokok Li-
gája Larvik – Budúcnost 18:25 Olasz focilivorno – SSC
Napoli élő közv  20:25 Rövid dokumentum

STV :1
7.05 Rajzfilmsorozatok 8.40 Csodamuterem 9.05 A halak
élete Fr. sor. 9.35 Autószalon 10.05 Földünk mesés helyei
II. 11.05 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55
Öt perc múlva tizenketto. Vita 13.05 Ügyintézés a hivata-
lokban 13.45 Poirot-történetek 15.30 A varjúk útja
Csehszlovák vígjáték 17.05 Senki sem tökéletes 18.15 Kony-
hatitkaim 19.00 Hírek 20.20 Sétány. Szlov. sor., 13/8. 21.15
Puskapor, árulás és összeesküvés Ang. film, 2/2. 22.55 A
felügyelono Ném. krimisor., 26/1–2.

STV :2
7.30 A hegyekben 8.00 Élo körkép 8.25 Kapura (ism.) 9.10
Farmergazdaságok 9.30 Tesztmagazin 9.40 Az ember, aki
megmentette a világot (ism.) 10.35 Família – Családi ma-
gazin 11.05 Az okos Gabriella Mesejáték 12.45 Egyházi ma-
gazin 13.10 A szó 13.15 A reggeli holdnál Tévéfilm 14.20
Folklórmusor 15.15 Orangyal (ism.) 16.00 Köztársaságiel-
nökválasztás 2014 16.25 Jégkorong, Extraliga- mérkozés,
élo 18.55 Esti mese 19.10 Kerek húsz Dokfilm 19.55 Hírek
20.05 Dokumentumfilmklub: Az elveszett álmok barlangja
Fr.–ném. dokfilm 21.30 Junior-vb, Jasná 22.05 Éjszaka az
archívumban 23.05 Lefújva

7.45 Madagaszkár pingvinei, 16/16. 8.10 Egyrol a kettore
VI., 24/14. 8.35 Madagaszkár. Am. anim. vígjáték (ism.)
10.10 Harry Potter és a bölcsek köve Am.–ang. film (ism.)

Ára: 13 €

0905 213 967

Megvásárolható  
a DELTA 

szerkesztőségében
(Ul. Františkánov

22, Komárno)

„Olyan legyen életed, mint a friss virág,
Boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, ami szeretnél lenni,
Ne feledd! Mi mindig fogunk szeretni!”

Február 27-én ünnepli 
10. születésnapját 

Hájas Patrícia
Vágfüzesen.

E szép ünnep alkalmából kö-
szönti: anya, apa, mama, papa,
köriék, Vikike és Emese,
Szilvi, Andrea és Roderik
és az egész család.

Február 21-én ünnepelte 
60. születésnapját  

Bódis József Csicsón.  
Sok szeretettel köszönti és jó egész-

séget kíván nővéred Marika, sógo-
rod Józsi, unokaöcséid Feri, Zoli,
Ati, valamint az egész család.

„Nem az a lényeg, hogy múlnak az évek ,
Hanem, hogy szeretve szép az élet. 
Vannak álmaink, hittel telt az élet, 
S mondhatjuk  Neked, Isten éltessen Téged.“

Kürthy Mária 
és fia Kürthy Krisztián
15. születésnapját Nemesócsán.

E szép ünnep alkalmából 
köszöntik őket 

az egész család és rokonság.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet,
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
Légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legtöbb mit adhatunk a családi szeretet.“

Március 1-jén ünnepli 
3. születésnapját

Svitačová Amira.
Sok szeretettel köszöntik: 

anya, apa, nagyszü-
lők, dédszülők és

az egész rokonság.

„Nem az a lényeg, hogy múlnak az évek,
Hanem hogy szeretve szép az élet.
Vannak álmaink, hittel telt az élet,
S mondhatjuk Neked, Isten éltessen Téged!“

Február 23-án ünnepelte 40. születésnapját 

Február 21-én ünnepelte 18. születésnapját 
Anda Róbert

Komáromból.

„Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a 18. évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legfőbb amit adhatunk: a szeretet.
Bár az élet olykor mostoha, egymást szeretve. 
Nem lesz baj soha!“

E szép ünnep alkalomból szívből köszönti őt: 
édesanyja, Vendi, Kincső és az egész rokonság.

Becsöppentél hozzánk, drága kicsi angyal.
Szemed ragyogása vetekszik a Nappal.
Örülünk, hogy napjainkat megédesíted,  
S köszönjük a Jóistennek, hogy hozzánk küldött Téged.

Február 20-án ünnepelte 
3. születésnapját 

Berecz Lara Nikol,
Komáromban. 

Boldog születésnapot és vidám 
gyermekkort kíván  anya, apa, 
nagyszülők, keresztszülők és a dédi.



Régi ár              Új ár
Komárom a Duna gibraltárja 16,43 € 10 €
felvidéki árpád-kori templomok lexikona 6,31 € 4 €
Új komáromi olympos 6,97 € 5,€
felvidéki kastélyok lexikona 9,63 € 7 €
nagy János album 15 € 10 €
Komárom ostroma 1849-ben 4,15 € 3 €
Hagyományőrző és változó települések 9,29 € 7 €

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

Lepje meg szeretteit 
a KT Könyv- és Lapkiadó kiadványaival!Könyvajánlatunk

MOTTÓ

MAGYAR
SZERZETES-

REND
RAJTA!

... ANGELES
(VÁROS)

...-MÓG 
(MOROG)

... FARROW
(SZÍNÉSZNŐ) ŐRLEMÉNY ELEKTRON RÓMAI 1100

DARÁL
A RÉGÉSZ 

TESZI

PASAS
(ARGÓ) FÉRFINÉV

HITTUDO-
MÁNY

VONTATÓ
SZERKEZET

SZÜLŐ 
BECÉZVE

KISISKOLÁS
ÉDES 

FŰSZER

MENY-
ASSZONY

TEXTILIPARI
NYERSANYAG

DELON 
SZEMÉLY-

NEVE
SZÉGYELLÉ

GIGA
BRAZIL 

SZÖVETSÁGI
ÁLLAM

SZERZETES-
REND FŐNÖKE 

ATTA ... 
(HEINE-MŰ)

LÁMPÁS
FELE!

KÉTSÉGBE
VON

BUGAC
KÖZPONTJA!

PÁROSAN 
NAGYÍT!

A BESZÉD
EGYIK SZERVE

KÖZLEKEDÉSI
SÁV

TÖRÖK 
AUTÓJELZÉS

VÁSÁROL
BEMÉLYEDÉS

A MÉSZKŐ-
BEN

KECSKE-
FAROK!

AUTÓMÁRKA
STÁB TAGJA!

AMELY 
SZEMÉLYEK

SZUEZI 
RÉSZLET!

... IDA (GÁR-
DONYI-ALAK)
VILÁGTALAN

LITER
UTÓDOK 

ÖSSZESSÉGE
ÜRES SUT!

NÉMA VALI!
KIEJTETT

BETŰ

GONDOZ, 
RÉGIESEN

KAMRÁBA 
PAKOLTAT

EAST, 
RÖVIDEN

kErEsztrEJtvény
Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére legké-
sőbb március 5-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA előfize-
tést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

1 2

FoRGÁCS 
PéTER

REJTVéNyE

- Tisztelt bíró úr! Isten a tanúm, hogy ártatlan vagyok ...
Mire a bíró: (Lásd a rejtvényben!)
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Veszélyben 
Bátorkeszi ezüstérme

Éles küzdelem a negyedik helyért
Aprivigyei csúfos vereség után

változás történt a hazai keret-
ben, a távozó Juevalh Myles he-
lyett a 25 éves, 192 cm magas,
szerb származású, de monteneg-
rói állampolgársággal is rendel-
kező Krsto Bjelicát szerződtette a
klubvezetés. Krsto Bjelica, tagja
volt a montenegrói U20 váloga-
tottnak, amelynek színeiben részt
vett a 2008-as korosztályos Eb-n.
Juevalh Myles, nagy valószínű-
séggel Magyarországon folytatja
pályafutását. Két fordulóval az
alapszakasz befejezése előtt, még
mindig ádáz csata folyik a negye-
dik helyért, aminek sorsa a friss
kupagyőztes, Tátra aljai csapat
kezében van. A komáromi siker-
hez ugyanis nem elég az esetle-
ges két győzelem sem, ha a svi-
tiek nem botlanak. Az már régeb-
ben eldőlt, hogy a rájátszásban
Svit lesz az ellenfél, az egyetlen
kérdés már csak az, vajon melyik
csapat élvezheti elsőként a hazai
pálya előnyét, ami ugye egy eset-
leges ötödik találkozón is hazai
előnyt jelentene. 

Prievidza – MBK Rieker Com-
therm 90:60 (26:13, 26:25, 21:5,
17:17)

Talán az idény leggyengébb telje-
sítményét produkálta a komáromi
csapat. Az első félidőben még ugyan
úgy-ahogy próbálta tartani a lépést
minden szempontból jobb ellenfelé-
vel, de a másodikban már teljes mér-
tékben a hazaiak uralták a játékot. A

védekezéssel még nem is lett volna
különösebb probléma, de a temér-
dek eladott labda és bizonytalanko-
dás az ellenfél kosara alatt azt ered-
ményezte, amit a végeredmény is
hűen tükröz. Ha a kihagyott lehető-
ségek csak kis százalékát is hasz-
nálták volna ki a piros-fehérek, a ha-
zai csapatnak igencsak meg kellett
volna küzdenie a győzelemért. Így,
ajándékba kapta azt.    

Legsikeresebb pontszerzők:
Klarič 21, Harris 14 – Kovačevič 12,
Joyner és McElrath Hall 11-11,
Szabó 10.

További eredmények: Handlová
– B. Bystrica 78:56, Sp. N. Ves – Le-
vice 79:53, Nitra – Inter 73:104. Svit
– szabadnapos volt. 

MBK Rieker Com-therm – Nitra
74:70 (18:15, 16:14, 19:16, 21:25)

Pontszerzők: McElrath Hall 22,
Bilič 17, Joyner 12, Kovačevič és
Marchyn 7-7, Bjelica 6, Szabó 3 –
Smajlagič 19, Nuhanovič 18.

Bjelica érkezésével nagy változás
állt be a csapat játékában, különösen
a küzdőszellem terén. A szerb játé-
kos ugyan hibákat is vétett, de azt fi-
gyelembe kell venni, hogy a mérkő-
zés előtt mindössze két nappal ér-
kezett meg Komáromba, így új csa-
pattársaival még nem mindig találta
meg az összhangot. A hazai csapat
ezen a találkozón szinte végig veze-
tett, kivéve a harmadik negyedet,
amikor is a vendégek három perc
alatt ledolgozták ötpontos hátrányu-

kat és egy rövid időre átvették a ve-
zetést (37:39). A negyed végére
azonban már helyreállt a rend, mert
nyolcpontos előnnyel újra a hazaiak
vették az utolsó kanyart. Három
perccel a találkozó vége előtt már
66:57 volt az állás, és az optimis-
tább szurkoló már kezdett volna ké-
nyelmesen hátradőlni, de egy nyitrai
csapattal szemben ez igencsak illet-
len dolog lett volna. Egy perc múlva
ugyanis 66:66 világított az ered-

ményjelzőn. A drámai végjátékban
azonban újra előjött a már említett
hazai küzdeni akarás, így az utolsó
percben már nem volt kérdéses,
mely csapat nyeri a találkozót.  

Ezen a héten tehát befejeződnek
az alapszakasz küzdelmei, szerdán
a komáromi csapat Handlovára láto-
gat, majd szombaton a szokásos
időpontban, tehát 18 órai kezdettel a
sereghajtó iglói csapatot látja ven-
dégül. 

A16. fordulóval folytatódott a Területi
Bajnokság küzdelemsorozata, amely-

ben a bátorkesziek okoztak némi megle-
petést hazai vereségükkel az utolsó előtti
helyen tanyázó komáromi Pokrok „C“
csapatától. Ezzel nem kis veszélynek tet-
ték ki szépen alakuló végső második he-
lyüket, mivel az őket üldöző „Iparisták“
első csapata döntetlen eredményt ért el a
gútaiak otthonában.

A 16. forduló eredményei:
Pokrok Komárom „B“  - Hetény „A“

18:0
Pontszerzők: Kučerovský, Urban, Való és

Fercsík 4,5-4,5
Bátorkeszi „A“ – Pokrok Komárom „C“

8:10
Pontszerzők: Száraz és Cséplő S. 3,5-3,5

Cséplő B.1 – Rajko Z. 4,5 Szelid és Košík 2-
2 Rajko A. 1,5

Gúta „B“ – Ipari Komárom „A“  9:9
Pontszerzők: Balogh 3,5 Balázs 2,5 Izsák

2, Fűri 1 - Bitter 4,5 Ibolya 3,5 Berkes 1
Selye János Egyetem „A“  - Ipari Ko-

márom „B“  16:2
Pontszerzők: Sánta és Stefán 4,5-4,5 Mol-

nár és Park 3,5-3,5 – Horváth és Szabó 1-1
A tabella állása:
1. Pokrok „B“ 14 14 0 0 227:25 56 
2. Bátorkeszi „A“ 14 11 0 3 159:93 47
3. Ipari „A“ 14 10 2 2 168:84 46
4. S.J.E SE „A“ 15 7 2 6 125:150 38
5. Hetény „A“ 15 6 0 9 113:157 33
6. Gúta „B“ 14 5 1 8 107:145 30
7. Dunamocs „A“ 14 4 0 10 102:150 26
8. Pokrok „C“ 14 2 3 9 103:149 23
9. Ipari „B“ 14 1 0 13 38:204 17

A tabella állása:
1. Inter 31 25 6 2651:2283 56
2. Prievidza 30 21 9 2307:2091 51
3. Nitra 30 20 10 2523:2321 50
4. Svit 30 18 12 2528:2382 48
5. Komárom 30 17 13 2535:2387 47
6. Handlová 30 13 17 2170:2266 43
7. B. Bystrica 30 12 18 2472:2517 42
8. Levice 30 6 24 2230:2624 36
9. S.N. Ves 29 3 26 1974:2519 32

Krsto Bjelica, a piros-fehérek új szerzeménye (fotó:net)

Keneth McElroth Hall (fe-
hérben) ismét szenzáció-
san játszott és 22 ponttal já-
rult hozzá csapata győzel-
méhez



ben, amely a pozsonyi Inter sikerével zárult ugyan,
de a Szlovák Kupában szenzációs teljesítményt
nyújtva a komáromiaké lett az elsőség. És mind-
ezen eredmények mögött ott állt Paulík József, a
40 éves edzői múltra visszatekintő, 2006-tól azon-
ban sportigazgatóként tevékenykedő „kosárlabda
megszállott”. 

Milyen egy sportigazgató élete, főleg, ha már
nem is olyan fiatal? – kérdezzük. „A sportban
négy dolog nélkülözhetetlen. A pénz, a jó játéko-
sok, a jó edző és a jó klubvezetés. Ha csak egy is
hiányzik a négyből, akkor nem lehet nagyobb cé-
lokat kitűzni. A mi sportágunkban meg különö-
sen, hiszen a legtöbb klub ezen a szinten saját
csarnokkal rendelkezik, mi csak bérlők vagyunk, a
sportcsarnok használatáért becsületesen fizetünk.
A játékosokon és edzőn kívül mindenki szabadi-
dejében és térítésmentesen végzi a munkát. Nem
titok, hogy a bajnokságban mi rendelkezünk a
legkisebb költségvetéssel, mégis mi vagyunk az
extraliga egyik legstabilabb résztvevője. Ellenfe-
leink közül sokan már hosszabb-rövidebb időre
kénytelenek voltak a második vonalban szere-
pelni, de mi eddig tartjuk magunkat. Komáromban
nincs nagyobb vállalat, amely támogathatná a
sportot, nincsenek munkahelyek, mindenütt ke-
vés a pénz. Érdekes, mindezek ellenére, Komá-
romban a sport aránylag jól áll, hiszen több sport-
ágban is sikeresek vagyunk. Ami pedig engem il-
let, nos, sokszor mondtam már magamnak, hogy
abba kellene hagyni, de mindig valami közbejön,
ami újabb erőt ad a folytatáshoz. Soha nem ijed-
tem meg a saját árnyékomtól, és mindig feldob
egy új és újabb feladat. Legnehezebb a tehetet-
lenség érzése, és bizony eléggé gyakran érzem,
amikor szélmalomharcot kell folytatnom néha tel-
jesen értelmetlen problémák megoldásáért. Kapok
kritikát is bőven, de az kijut mindenkinek, aki a
közért dolgozik és igyekszik nagyon komolyan vé-
gezni a dolgát. A szlovákiai kosárlabdában
ugyanis nagy bajok vannak. A jobb kosarasok kül-
földre távoznak, az itthon maradottak meg egy-
szerűen nem akarnak felnőni a külföldről importált
játékosok szintjére. A csapat felépítésénél na-
gyon sok mindenre kell figyelni, hiszen minden or-
szágból más és más mentalitású játékosok ér-
keznek. Más a mentalitása a balkáni, és más az
amerikai játékosoknak. Arra is oda kell figyelnünk,
hogy 10-15 játékost úgy kovácsoljunk össze, hogy
még korban is aránylag közel legyenek egymás-
hoz. Amíg látom azonban azt a bizonyos fényt az
alagút végén, én nem adom fel és küzdeni fogok

a klubért. Még akkor is, ha néha úgy érzem, rám
férne már a pihenés. Szerencsémre, nagyon jó a
hátterem, hiszen feleségem nemcsak megértő,
de kellő mennyiségben kiveszi részét a kosár-
labda körüli teendőkből is. Ugyanúgy egyetemista
lányom is, aki a tolmács szerepét tölti be, ha ame-
rikai játékosokkal tárgyalok ” – mondja kérdé-
sünkre válaszolva. 

A végén afelől érdeklődünk, honnan a Hugo
becenév? „Ennek komoly története van” – kezdi
széles mosollyal, majd így folytatja: „Még aktív já-
tékos koromban, a csapatban mindenkinek volt
beceneve, nekem a Hugo jutott. Volt egy megál-
lapodásunk, miszerint csak becenéven szólítottuk
egymást, mert bizony nagy csibészek voltunk, és
az igazi név elárulása akár problémákat is okoz-
hatott volna. Persze, nem bűncselekményekre és
hasonlókra kell gondolni, a csibészség volt a meg-
felelő szó a mi esetünkben. Mondok egy történe-
tet, hogy érzékelni lehessen, milyen „főbenjáró
bűnöket” követtünk mi el, anno. Mint általában a fi-

ataloknak, nekünk sem volt soha elég pénzünk.
Ha Lévára vagy Nagytapolcsányba mentünk ját-
szani, csak Nagysurányig vettünk jegyet, a ka-
lauz addig ellenőrizte a jegyeket, aztán a célállo-
másig már nem is láttuk őt. Egyszer aztán ren-
desen ráfáztunk. Partizánskeból jöttünk haza
meccsről, és csak Nagytapolcsányig váltottunk
jegyet. Pechünk volt, mert Nagytapolcsányban
húsz percet vesztegelt a vonat, mi nyugodtan ül-
tünk és kártyáztunk, amikor megjelent az unat-
kozó kalauz, és azonnal le voltunk fülelve. Ahogy
az ilyenkor lenni szokott – állomásfőnöki iroda, a
bliccelők kihallgatása, jegyzőkönyv felvétele. Mi
csak becenéven szólítottuk egymást, és amikor a
jegyzőkönyv felvételére került a sor, mindenki ki-
talált egy nevet – nálam a Hugo volt a keresztnév
– és egy érsekújvári címet. Talán még ma is min-
ket keresnek Érsekújvárban” – mondja nevetve
Hugo, akitől a jó humor sem idegen. 

Több mint öt évtized egy sportág élén, bizony
nem kevés. Amikor arra célzunk, vajon lesz-e
majd Komáromban kosárlabda „a Hugo korszak
után” is, mosolyogva reagál: „Persze, hogy lesz.
Az évtizedek alatt sokan megfordultak a klubban,
valaki közülük bizonyára alkalmas lesz erre a fel-
adatra. Sok évtized munkája fekszik ebben a klub-
ban, kár lenne azokat feladni. Egyelőre azonban
még itt vagyok és teszem a dolgomat. Néha si-
kerrel, néha kevésbé. Ez sok mindennek a függ-
vénye. Az egyik legfontosabbnak a kapcsolatok és
barátságok ápolását tartom, aztán a dolgok majd
valahogy mindig jó irányba mozdulnak. Amíg lesz-
nek olyan támogatók, mint a városi önkormányzat,
a Rieker vállalat, a Com-therm és a többiek, addig
életben lehet tartani a komáromi kosárlabdázást.
Ha nem, akkor már én sem tudom, mi lenne a
megoldás” – mondja el végezetül Hugo, a min-
denki által annyira tisztelt sportember. Paulík Jó-
zsef közben feleségével Bátorkeszin vásárolt csa-
ládi házat, és ahogy elmondta, remekül érzi ma-
gát a nyugodt, csendes környezetben. Igaz, a nap
nagyobb részét Komáromban tölti, hiszen a csa-
pat dolgait kell intéznie. És hogy ezt teljes odaa-
dással, szeretettel és becsülettel végzi, ahhoz
nem férhet semmilyen kétség. Mert ő már csak
ilyen! 

Jó egészséget, Hugo! 
Böröczky József

Fotók: Paulík József archívuma és a szerző

Alig töltötte be 14. életévét, amikor a Szecsődi
Ferenc edző vezette Dynamo Komárom felnőtt
csapatának a kapusa lett. Tóth János, a KFC ké-
sőbbi játékosa, aki akkor a Dynamo balszélsője
volt, így emlékezett vissza az 1955-ös idényre: „A
Dynamóval úgy nyertünk bajnokságot, hogy csu-
pán egy pontot veszítettünk, és 111:11 volt a gól-
arányunk. Így jutottunk be a nyitrai kerület „A”
osztályába. Ezt a csapatot életem végéig nem fo-
gom elfelejteni, így festett: Paulík – Kányai, Mé-
száros, Hajtman – Spitálsky, Fügedi – Csiz-
mazia, Csáky, Balogh, Berecz, Tóth”. Egy évvel
később már a KFC „B” csapatának a hálóját védte
a tehetséges kapus. Egészen addig, amíg a ko-
máromi Ipari Iskola elvégzése után, ahol már jó
kosarasként tartották számon, a pedagógiai főis-
kola hallgatója nem lett. 1964-ben szerzett diplo-
mát testnevelés és kémia szakon, első tanári lé-
péseit a II. lakótelepi inasiskolában tette meg. Így
emlékszik vissza azokra az évekre: „A kosárlab-
dával való ilyen szoros kapcsolatom már korábban
elkezdődött, de edzői pályafutásom 1963 óta da-
tálható, amikor Stefanik Pali, kedves barátom és
egykori játékostársam volt a komáromi ifjúsági
csapat edzője. Az igazság az, hogy nagyon hadi-
lábon állt a szövetséggel, és mivel általában a
szövetségnek kellett, hogy igaza legyen, Pali fel-
adta. Ekkor engem bíztak meg az ifjúsági csapat
vezetésével, és azóta szinte egy pillanatra nem
szűnt meg a kapcsolatom a kosárlabdázással. Az
ifjúsági csapat abban az évben kiesett a kerületi

bajnokságból, így mindent új alapokra kellett épí-
tenem” – mondja el lapunknak Paulík József. 

Az 1963/64-es idényben már egy teljesen új
csapat vágott neki a bajnokságnak, amely nem-
csak azonnal visszajutott a kerületi bajnokságba,
de meg sem állt az ifjúsági I. ligáig. 1966-ot írtak,
és a Paulík József vezette komáromi csapat tör-
ténelme folyamán először országos bajnok lett.
Ezt a sikert 1972-ben megismételte, de közben,
1970-ben egy bronzéremmel is gazdagította egyre
bővülő éremgyűjteményét. 

„Az évek folyamán nagyon sok tehetséges, sőt
kiváló kosaras nevelkedett fel a csapatban, akik
közül később sokan bekerültek a csehszlovák kor-
osztályos válogatottakba, de voltak felnőtt válo-
gatott játékosaink is. Néhányan később a pozso-
nyi Inter és Olomouc I. ligás felnőtt csapatait erő-
sítették. Mondok néhány nevet, és a kosárlabdá-
zás komáromi kedvelői előtt lepereg egy régi, na-
gyon szép történet. Nos, Bojanovský Pavol,
Navrátil Ladislav, Fabula Pavol, Gvoth Károly, Tul-
pík Dušan, Loydl Roland, Eduard Šebo, Kuníček
Jozef, Mokran Matej, Diószegi Dénes, Klein Ta-
más, Mračna Viliam, Rácz Vidor, Farkas István,
Kádek Štefan voltak azok, akikre a mai napig
büszke vagyok. Ami név, az szinte fogalom a
csehszlovák kosárlabdázásban” – emlékezik visz-
sza az edző. 

Valóban temérdek ismerős név, és mégsem volt
egy ütőképes férfi csapata Komáromnak – adjuk
fel a labdát Paulík Józsefnek. „Való igaz, de ennek

nem voltak meg a feltételei. Komárom akkor is egy
kisváros volt, ahonnan a középiskolát végzett fia-
talok nagy része kirajzott szinte az ország vala-
mennyi olyan városába, ahol főiskola vagy egye-
tem működött. Ennek is azonban eljött az ideje, az
1972-ben országos bajnokságot nyert ifjúsági csa-
pat zöme itthon maradt, és megalapítottuk a fel-
nőtt férfi csapatot. Meg is nyertük a III. ligát, és fel-
jutottunk a második vonalba, ahol hat éven ke-
resztül szerepeltünk váltakozó sikerrel. Mivel ál-
landó jellegű anyagi gondokkal küszködtünk,
kénytelenek voltunk a csapatot feloszlatni. Ekkor
több szülő is megkeresett azzal a kéréssel, hogy
indítsak edzéseket lányoknak, mivel a lányok ré-
széről is nagy volt az érdeklődés. Így történt, hogy
az ifi lányok három évig az ifjúsági liga élvonalá-
ban játszottak, majd a belőlük kinövő női csapat
évekig az I. liga legfiatalabb csapataként nagy-
szerűen szerepelt a bajnokságban. Aztán ismét
anyagi problémák kezdték kínozni az egyesületet,
így 1986-ban a női csapat is megszűnt létezni.
Azóta Komáromnak nincs női csapata” – mondja
nem kevés csalódottsággal hangjában a komá-
romi kosárlabdázás nagy egyénisége.   

1987-ben újra alakult a férfi kosárlabdacsapat,
amikor tulajdonképpen Paulík József és barátai le-
rakták a mai, sikeres csapat alapjait. A kerületi baj-
nokságban kezdték, de minden évben eggyel fel-
jebb lépve az I. Szlovák Nemzeti Ligáig küzdötték
fel magukat, mi sem természetesebb, Paulík Jó-
zsef vezetésével. Az 1993/94-es idény végén már
selejtezőt játszhattak a Csehszlovák ligába való
feljutásért, de ebből a viadalból Besztercebánya
csapata jött ki győztesen. Egy évvel később, ami-
kor az ország szétválását követően megalapítot-
ták az önálló szlovák bajnokságot, négy csapat ju-
tott fel az I. ligába, de a komáromi gárda az ötö-
dik helyet szerezte meg, így a teljes örömre még
négy évet kellett várni. Az 1999/2000-es idényben
aztán az is elérkezett. A komáromi csapat feljutott
a legmagasabb szlovák bajnokságba, és azóta is
ott szerepel kisebb-nagyobb sikerekkel. Először a
2003/2004-es idényben figyeltek fel a komáromi
csapatra, amikor a negyedik helyen futott be a
célba. A 2011/2012-es idényt már ezüstéremmel
zárta a csapat, de az igazi nagy sikert egy évvel
később érte el. A 2012/2013-as idényben ezüstér-
met szerzett a minden idők legdrámaibb döntőjé-
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Azon kevés ember közé tartozik, aki teljesen összenőtt Komárom sportjá-
val. Igen, ő a mindenki által tisztelt „Hugo”. Nagyon sokan még ma sem

tudják azonnal beazonosítani, ha becsületes nevét említik. A 73 éves sport-
ember olyan utat tett meg napjainkig, amely mellett nem lehet a legnagyobb
tisztelet és megbecsülés, a „kalap megemelése” nélkül elmenni. Talán már
közhelyszámba megy, de ő is focival kezdte pályafutását, de a kosárlabdázás
és röplabdázás sem volt számára idegen. Mindezt a Határőr utcai alapiskolá-
ban, amely azokban az időkben Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola volt. 

Régiónk sportjának egyéniségei

Paulík József (Hugo)

Paulík József (balra) első csapata edzőként

A komáromi Dynamo labdarúgó csapata 1955-ben. Középen, labdával Paulík József Ez az ifjúsági csapat nyerte Komáromnak az első országos bajnokságot
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A mellékletet szerkeszti: Böröczky József

Amúlt század 30-as éveiben ré-
giónkban is gombamód kezd-

tek szaporodni a sportszervezetek,
és mi sem természetesebb, a lab-
darúgás volt az, ami elsősorban fel-
keltette az ifjúság érdeklődését.
Nem volt kivétel Izsa Község sem,
ahol 1934-ben megalakult az első
labdarúgó csapat, amely a mai na-
pig megannyi sikert, de kudarcot is
megélt. Mert ez a játék már csak
ilyen, egyszer fenn és egyszer lenn
a kerék. A Komáromhoz való közel-
ség is sokat nyomhatott a latban,
hiszen a KFC ekkor már 34 éves,
mondhatni komoly korban volt, és a
közelségnek is köszönhetően a rác-
kerti pálya nézőterén gyakorta ott
voltak az izsai fiatalok is. Ezt meg-
csináljuk mi is – mondták többen,
és az ötletet tettek követték.

Bakai Zsolt klubelnökkel, az egykori
kiváló labdarúgóval beszélgettünk szer-
kesztőségünkben. Szembetűnő volt a
klubelnök felkészültsége izsai focitörté-
nelemből, ami akár a jelen sikereinek is
lehet az alapja. Ő tisztában van azzal,
hogy a múltból kell meríteni ahhoz,
hogy meg tudjuk érteni és becsülni azt,
ami ma rendelkezésünkre áll. 

„Ha a történelmi hűség mentén sze-
retnénk haladni, először azt a 24 ne-
vet kell megemlítenem, amelyekhez
az izsai klub megalakulása a legszo-
rosabban kötődik. 1934-ben Bakulár
Lajos, Hajtman István, Németh Vil-
mos, Szabó János, Horváth András,
Papp András, Bugyi Géza, Mészáros
Imre, Mészáros Ferenc, Mészáros Jó-
zsef, Sztancsik János, Olegra Imre,
Ivicsics Antal, Markovics István, Né-
meth István, Németh Károly, Fenekes
Lajos, Fenekes Károly, Máthé And-
rás, Barak István, Zámbó István,
Zámbó Vilmos, Horváth Vilmos és Ko-
vács József voltak azok, akik lerakták
az egyesület alapjait” – mondja el be-
vezetőként Bakai Zsolt. A későbbiek-
ben az izsai ifjak több mérkőzést is le-
játszottak közeli, főleg komáromi csa-
patok ellen. A háború utáni időszak-
ban egy ideig szünetelt a sportélet
Izsán, de aztán nagy lendületet vettek
az események. „Ennek felújításában a
község újdonsült polgárai is jelentős
szerepet játszottak, hiszen régebbi la-
kóhelyükön, Békéscsabán, gazdag
hagyományai voltak a sportnak, külö-
nösen a labdarúgásnak. Közreműkö-
désükkel, már beilleszkedésük első
fázisában megkezdődött a labdarúgó
szakosztály tevékenységének a felé-
lesztése, a csapatépítés. Ebben két
kiváló sportember, Németh István bor-
bélymester és Kudlák András cipész-
mester játszották a főszerepet, de
Varga Lajos tanító is igen aktív ré-
szese volt a helyi sportéletnek, mind-
ezt három évtizeden keresztül” – em-
líti meg a történelmi tényeket a klub-
elnök.  

Az első pályát a Duna partjánál ala-
kították ki, amely a háború alatt és

egy ideig utána is pangott, de a há-
ború befejeztével ez a pálya újra be-
népesült. Később a Leányvárnál,
majd a Komáromi út déli oldalán lévő
kertek végén jelöltek ki új pályát, de
néhány év múlva már a Barak-féle
ház mellett rúgták a labdát. Volt még
egy próbálkozásuk az izsai sportolók-
nak, hiszen már nagyban folyt a ka-
nális és töltés közti terület előkészí-
tése egy szépnek ígérkező sportte-
lep kialakítására, de végül ebből nem
lett semmi. A mai, egyre takarosabb
sporttelep az 50-es évek második fe-
lében kezdte mai formáját ölteni, de az
öltöző épülete 1971 és 1976 között
épült fel ifj. Német István tervei alap-
ján, amikor a Helyi Nemzeti Bizottság
elnöki tisztét Varga Lajos töltötte be,
aki egyben a sportszervezet elnöke is
volt. Egyébként, az utóbbi 50 év elnö-
keinek sorában Bakai Zsolt, a 11. he-
lyet foglalja el sorrendben, mintegy
stílusosan kopírozva a pályán lévő
csapat játékosainak a számát. Néz-
zük tehát az utóbbi 50 év „elnöki csa-
patát”: Varga Lajos, Czékus Tihamér,
Dudás András, Uhrin Pavol, Ing. Ma-
sár Dušan, Szabó Ferenc, Nyirán Ti-
bor, Molnár András, Ing. Orság Ivan,
Jankovič Ján, Bakai Zsolt.  

Ahogy már említettük, az izsai
egyesület sem képez kivételt a hul-
lámzó eredményesség alól. Voltak

egészen kimagasló eredmények, de
voltak szürke évek is, amikor a helyi
labdarúgás egy helyben vesztegelt.
Beszéljünk a sikerekről, azokat szí-
vesebben jegyzik meg a szurkolók –
bíztatjuk a munkáját szemmel látha-
tóan nagy lelkesedéssel végző elnö-
köt. „1953-ban a felnőtt csapatunk fel-
küzdötte magát a kerületi bajnok-
ságba, de két évvel később ifjúsági
csapatunk két fordulón jutott túl a
Szlovák Kupában, sajnos, a harmadik
ellenfelet már nem tudta legyőzni. Fel-
nőtt csapatunk két ízben nyerte el a já-
rási Szlovák Nemzeti Felkelés Kupát,
1987-ben és 1989-ben. Ezekben az
években a helyi mezőgazdasági szö-
vetkezet hathatós segítségével zajlot-
tak az események. Az igazi nagy izsai
menetelés azonban csak ezután kö-
vetkezett be. 1988-ban megnyertük a
Járási Bajnokságot – aminek én is ak-
tív részese voltam játékosként. Szabó
Ferenc klubelnök és Varga Vilmos
edző vezetése alatt olyan jól szere-
peltünk az I. B osztályban, hogy azt
megnyerve feljutottunk az I. A osz-
tályba, ahol nemcsak remekül meg-
álltuk a helyünket, de temérdek ta-
pasztalatot is szereztünk, amit ma is
igyekszünk átültetni a klub minden-
napi működésébe” – emlékezik vissza
a klubelnök.

Az izsai klub jelene igencsak bíz-
tató. Bakai Zsolt elnök egyéves tevé-
kenysége a klub élén eddig nem látott
eredményekről ad tanúbizonyságot.
„Szeretném gyorsan hozzátenni, hogy
nálunk a csapatszellem áll az első he-
lyen, tehát az eredmények a teljes ve-
zetőség munkáját dicsérik. Ők Orság
Norbert alelnök, valamint Domin Ist-
ván (polgármester), Szabó Ferenc,
Csókás Ferenc, Sipos Péter, Czékus
Tibor és Pavlík Tamás vezetőségi ta-
gok. Első feladatunknak a tagság fel-
építését tartottuk, mivel szerettünk
volna rendet teremteni a szervezet so-
raiban. Ma örömmel mondhatom, hogy
beszélgetésünk idején a szervezetünk
61 taggal rendelkezik. Ami még ettől is
talán fontosabb, hogy aktív tagságról
beszélhetünk. Egy példát hoznék fel

ennek bizonyítására. Brigádot szer-
veztünk a pályán, amelyen 46 tagunk
jelent meg, többen családostól, és a
sok elvégzett munka mellett remekül is
szórakoztunk, gulyással és mindennel,
ami ilyen nagyszabású találkozóhoz
tartozik. Talán példát is mutattak tagja-
ink összefogásból és kölcsönös tiszte-
letből. Közben, persze rengeteg mun-
kát is elvégeztünk, amelynek ma min-
denki örül, és élvezi annak eredmé-
nyét. Vannak támogatóink is, elsősor-
ban a helyi önkormányzat, de meg kell
említeni a Gamota vállalatot is. Tagja-
ink közül is sokan segítenek, van, aki
öntözőpumpát adományozott a klub-
nak, van, aki tisztítószerekkel segít, de
olyan is, aki a csapat szállítását bizto-
sítja. Én minden mai, de egykori tag-
nak is egyaránt köszönetemet fejezem
ki áldozatos munkájukért, hozzájárulá-
sukért ehhez a szép évfordulóhoz,
amelyet ebben az évben ünneplünk.
Természetesen, a március 1-jén ese-
dékes évértékelő közgyűlésünkön
minderről beszélni fogok beszámo-
lómban, és tartogatunk néhány meg-
lepetést is kitüntetések formájában, de
erről most nem szeretnék többet el-
árulni, a kitüntetetteknek ez legyen va-
lóban kellemes meglepetés. A nyár fo-
lyamán focival is megünnepeljük ezt a
szép évfordulót, június 28-án az öreg-
fiúknak tervezünk egy tornát, első csa-
patunk pedig terveink szerint Uherský
Brod csapatával mérkőzik majd meg.
Bízom benne, hogy cseh barátaink el-
fogadják meghívásunkat, hiszen sok
hálával tartozunk ennek a városnak.
Jövőre lesz ugyanis 50 éve annak,
hogy az ő segítségükkel is újjáépülhe-
tett községünk az 1965-ös árvíz után”
– mondta el Bakai Zsolt, klubelnök.

Nos, valóban van mit megünnepelni
a szép, Duna menti községben.
Ahogy ez ilyenkor szokás, bizonyára
napról napra nőni fog a baráti klubok
jókívánságainak a száma. Ezekhez
természetesen csatlakozik szerkesz-
tőségünk is.

További szép sikereket és jó
sportolást, izsaiak! 

Böröczky József

80 éves az izsai sportszervezet 

1955-57


