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Alapítva 1849-ben

Vigyázz, 
a bácsi harap!

Ahány ember, annyifélekép-
pen minősíti a brazíliai focivébét, s 
ez végeredményben természetes is, 
hiszen nincs két egyforma személy 
a Földön. Van, aki azért csalódott,  
mert éppen magát a játékot hiá-
nyolja a meccseket nézve. A küz-
delem olykor a gladiátorok via-
dalaira  emlékeztet, minthogy ma 
már mindegyik labdarúgó szinte 
tökéletesen képzett atletikusan. 

A résztvevők és a háttérben 
működők számára óriási a tét: a 
sikeres világbajnoki szereplés nagy 
pénzekkel jár, ráadásul a piacon 
értékesebbé, eladhatóbbá  teheti 
a játékost. Folyik hát az olykor 
kíméletlen küzdelem, a kapura 
törő focistákat általában könnyű 
szívvel gáncsolják  el   üldözőik. 
A  kamerák lassított felvételein   
jól látható, hogy  még esés közben 
is megpróbálnak sérülést okozni 
ellenfeleiknek  felbőszült védőik. 
Van, aki belekönyököl a küzdő-
társba, van, aki, ha más nem sike-
rül,  legalább  a lábfejére lép.

Ilyen szempontból külön cse-
megének számít az az eset, - ezt 
is tanulmányozhattuk az operatőr 
jóvoltából, - amikor „a küzdelem 
hevében” ellenfelébe harapott az 
egyik,   a csapatát mindhalálig hű-
ségesen szolgáló labdarúgó!  Lehet, 
hogy ha a kamera nem rögzítette 
volna: el sem hinnénk a történ-
teket? Nem valószínű, hiszen ma 
már bármi megtörténhet, és meg 
is történik bolygónkon.

Elgondolkodni affölött lehet, 
hogy vajon lesz-e a százmilliók 
látta harapásnak ösztönző ereje? 
Esetleg már a gyerekek is megpró-
bálnak majd – igaz, csak tejfogak-
kal – belemarni ellenfeleikbe?  És: 
vajon a négy hónapos eltiltásnak 
lesz-e elrettentő  hatása? Ha egy 
harapásért négy hónap jár, akkor 
kettőért nyolc, háromért tizen-
kettő?  Része lesz-e ezentúl a já-
tékmodornak  a „harapd meg!” S 
ha igen: miképpen lehet védekezni 
ellene?

 Szerencsére a brazíliai vi-
lágbajnokság is hoz gyönyörű 
megmozdulásokat, pompás gólo-
kat, meghökkentő megoldásokat.  
Olykor annyira gyors a játék, 
hogy bíró legyen a talpán, aki ész-
reveszi, mi szabályos és mi nem.  
Máskor viszont  hiába történik a 
vétség az orra előtt, látását  roha-
mosan  gyengíteni kezdi  valami 
ősi  kór  – ezen a téren nincs új a 
nap alatt.  

Amikor ez a jegyzet készül, 
még tart a vébé. Reméljük, egy 
másik vagy harmadik bácsi már 
nem próbálkozik harapással. Min-
denesetre nagyon jó lenne, ha ez a 
nagy labdarúgótorna úgy kerülne 
be a sporttörténetbe, hogy itt esett 
meg az utolsó harapás.

Batta György

Tavasztól késő őszig sok 
turista látogatja meg Duna 
menti városunkat, Komáro-
mot. A vendégek élénk érdek-
lődést tanúsítanak a Központi 
erőd, a különböző műemlékek 
és híres szülöttünk, Lehár Fe-
renc, az operett halhatatlan 

mestere emlékei iránt. Ilyen a 
Lehár-park a zeneszerző mo-
numentális szobrával, melyet 
Emil Venkov szobrászművész 
alkotott.

A Duna Menti Múzeum-
ban lévő Lehár emlékkiállítás is 
vonzza a látogatókat. Természe-

tesen sok élő, zenés rendezvény 
is hozzájárul a Lehár hagyomá-
nyok ápolásához. E szép feladat 
főszervezője a csaknem 3 éve 
működő Lehár Ferenc Polgári 
Társulás a várossal és számos 
lelkes támogatóval együttmű-
ködve.

Ebben az évben is megren-
dezték a nagy sikerű Lehár- bált, 
melyet nyilvános hangverseny 
követett április 30-án, a zene-
szerző születésének napján a 
Klapka téren, amely ünnepélyes 
műsoros koszorúzással volt egy-
bekötve Lehár szobránál. Tavaly 
nagy siker volt a Lehár Nyár 
koncertsorozata a Klapka téren. 
Mivel várja az idei Lehár Nyár a 
zenekedvelőket? Erről  Klemen 
Teréziával, a társulás elnökével 
és Jobbágy Ľubica alelnökkel 
beszélgettem:

– Természetesen az idén sem 
feledkeztünk meg kedves közön-
ségünkről és a Klapka téren min-
den vasárnap este héttől egészen 
augusztus 24-éig színvonalas 
zenei műsorokkal várjuk hazai 
és külföldi vendégeinket. Nyitó 
rendezvényünkön 400 néző előtt 
nagy sikerrel szerepelt „Sólyom 
szárnyán“ c.  összeállításával a 
gútai, ma már külföldön is elis-
mert Vadkerti Imre énekes, akit 
vastapssal jutalmazott a közön-
ség. Július 6-án az Atlantic cso-
port koncertje következett, 13-án 

a Memória Team újabb, nosz-
talgiázó zeneszámait hallhatja 
majd a közönség, 20-án pedig 
a DJ Benes discó, funky és soul 
zenével lép a közönség elé. Nagy 
érdeklődés előzi meg  július 27-én 
Boráros Imre Kossuth díjas szín-
művész fellépését: örökzöld dal-
lamok hangzanak majd el. Au-
gusztus 3-án a Liberáte zenészei 
hangversenyeznek. Bizonyára 
szép énekszámokkal szórakoztat-
ja majd  a közönséget Pöthe Ist-
ván és Benes Ildikó színművész.  

Augusztus 17-én a Dominó 
csoport tánczenéje szól, záró kon-
certünkön, augusztus 24-én pedig 
Čeku-Čerňanský közismert DJ 
szórakoztatja a közönséget és az 
utcabál résztvevőit. Meggyőződé-
sünk, hogy igyekezetünket siker 
koronázza az idén is és a zenei 
élmények  mindenkinek örömöt, 
jó hangulatot szereznek majd. 
Részletes információinkat a we-
boldalunkon, (www.fr.-lehar.
sk) tesszük közzé. Mindenkit sze-
retettel várunk a II. Lehár Nyár 
rendezvényeire.

Dr. Bende István

Az év elején beszámoltunk 
az adókkal, illetékekkel kap-
csolatos információkról. Most 
arra kértük a városi hivatal 
főosztályának vezetőjét, nyújt-
son tájékoztatást arról, hogyan 
áll Komárom városa a helyi 
adók beszedésében. Bohumír 
Kóňa, az illetékes főosztály ve-
zetője:

– Az év elején közzéadott 
információkkal kapcsolatban 
szeretnék tájékoztatást nyújta-
ni arról, hogyan áll Komárom 
városa az adók és illetékek be-
szedésében. Az ingatlanadó ese-
tében a kintlevőségek elérik az 
5,8 százalékot, az összes adóból. 
A kutyaadó, vagy ebadó eseté-
ben ez körülbelül 9 százalék. 
A kertek bérléséért járó illeték 
2 és fél százalék, a telekadók 
kintlevősége 6,16 százalék.

A nem lakáscélú helyiségek 
után járó adók esetében rosz-
szabb a helyzet, itt valamivel tíz 
százalék felett van a kintlevőség. 
Itt azonban el kell mondanom, 
hogy valamennyi adó, illeték 
esetében már a 2013-as évig fel 
van dolgozva minden és kiadtuk 
az illetékes jogi szerveknek a be-
hajtásról szóló kérelmet. 

A hulladék-illetéket a végére 
hagytam, s itt két részre bonta-
nám a beszámolót. A jogi sze-
mélyek esetében 7,6 százalék a 
kintlevőség, de rosszabb a hely-
zet a polgárokat érintő adóáta-
lánynál. Ahogy arról már az elő-
ző hónapokban szóltunk, sajnos 

ennek a területnek 2008-tól na-
gyon kevés figyelmet szenteltek, 
éekvre visszamenőleg sok a hiá-
nyosság. Azt is hangsúlyoznom 
kell azonban, hogy az elmúlt 
évben, a tavalyi esztendőben 
komoly munkát végeztünk el, s 
ezért jelentősen javult a helyzet. 
Az általunk kiadott határoza-
tok, végzések tekintetében ez az 
arány 14 százalék, s ez a szám 
már jelentős csökkenés. Azokra 
a kérdésekre összpontosítanék, 
melyek a leginkább foglalkoz-
tatják a lakosokat: ezek pedig a 
mentesség vagy a kedvezmény 
megadása.

Az év elején már tájékozta-
tást nyújtottunk a televízió és a 
nyomtatott sajtó útján, miként 
kell kérvényezni ezeket, tájékoz-
tattuk a lakosokat. S itt szeretnék 
köszönetet mondani, hiszen úgy 
érzem, hogy ezeket a tanácso-
kat, ajánlásokat megértették az 
emberek, túlnyomó többségük 
helyesen megfogalmazva, iga-
zolva és kitöltve adta be kérel-
mét. Persze, az eredmény nem 
száz százalékos. Mi valamennyi, 
egészen 2013-ig történő elmara-
dást – többezer ilyen volt – fel-
dolgoztunk.

Az idei évben 2500 kérelem, 
kérvény érkezett a mentesség 
vagy a csökkentés vonatkozásá-
ban. A diákok esetében például 
az igazolást arra az időszakra 
fogadtuk el, mely időszakra 
lett igazolva, ha például június 
30-ig, akkor ezt az időpontot 

fogadtuk el. S persze figyelem-
be vettük azt is, hogy az utolsó 
tanévről van-e szó az adott diák 
esetében, vagy pedig nem. Itt 
azonban nem voltak jelentősebb 
változások.

Ami pedig azok esetét ille-
ti, akik Komáromon kívül dol-
goznak: itt kellett a munkáltató 
igazolása, természetesen a szál-
láshellyel, szálláslehetőséggel 
együtt. Ezekben az esetekben 
több hiányosság volt, hiszen 
sokan vannak a városon kívül 
dolgozók között, akiknek nincs 

hivatalos lakhatásuk, mert pél-
dául barátaiknál laknak, s ezért 
nem tudtak igazolást, bizonyla-
tot mellékelni. Itt azonban – az 
általános érvényű rendelettel 
összhangban – el kellett utasí-
tanunk kérelmüket. A legjobb 
a helyzet azok esetében, akik 
hosszú ideig vannak távol.

Sajnos sok olyan fiatalunk 
van, aki szerte a nagyvilágban 
él, de elküldte igazolását. Jó, 
hogy elkezdhettünk kommu-
nikálni ezekkel a fiatalokkal az 
internet segítségével, hiszen az 

elekronikus úton beadott ké-
relmeket is elfogadtuk. Az ily 
módon eljuttatott dokumentu-
mokat is feldolgoztuk.

Fontos elmondani azt is, 
hogy senkitől sem követeltünk 
szlovák nyelvre lefordított  hi-
vatalos dokumentumokat, meg-
birkóztunk a hat alapnyelvvel, 
sőt, az olasz és a spanyol nyelv-
vel is. Érkezett néhány kérelem 
Japánból és Kínából is, ami már 
nagyobb gondot okozott, de 

Meghívó a Lehár Ferenc Polgári Társulás Lehár Nyár rendezvényeire

A városi hivatal pénzügyi főosztálya komoly munkát végzett

A Komáromi Városi Kép-
viselő-testület július harmadi-
kán tartotta 39. rendes ülését. 
A megnyitó után az interpel-
lációk, majd a határozatok 
teljesítéséről szóló beszámoló 
következett. Egy további napi-
rendi pont a főellenőr által az 
idei esztendő második felére 
tervezett ellenőrzések ismerte-
téséről szólt. 

A városatyák megszüntették 
a szociális segélynyújtásról szó-
ló alapelveket: a testület ugyanis 
egy új általános érvényű rendele-
tet fogadott el tavaly, amely 2013 
márciusában érvénybe lépett és 
szabályozza ezt a területet. A 
képviselők megtárgyalták azt 
a javaslatot is, amelyet a városi 
hivatal alkotott meg, s amely a 
választási körzetek meghatáro-
zásáról szól. A javaslat három 

lehetőséget tartalmaz: az egyik, 
hogy fennmarad a jelenlegi álla-
pot. A másik értelmében csupán 
egy körzetben változna a kép-
viselők száma, míg a harmadik 
változat – leszámítva az egy 
mandátumos Őrsújfalut – két 
részre osztaná a várost, s ezek-
ben 12-12 képviselői hely lenne. 
Az ülésen is történtek javaslatok 
a képviselők létszámát illetően, 
itt a 17,19 és 21-es modell is szó-
ba került. A testület szeptem-
berben hoz döntést, amikor már 
ismert lesz az önkormányzati 
választások időpontja. Addig 
szakmai egyeztetést folytatnak 
a képviselők, akik szavaztak a 
pénzügyi, vagyonjogi, szociá-
lis és lakásügyekben beérkezett 
kérvényekről és javaslatokról is.

Nem kapott támogatást az a 
javaslat, amely a komáromi víz-

művek alapszabályának a meg-
változtatását célozta. A vitában 
nem alakult ki egyetértés a vá-
rosvezetés, a képviselő-testület, 
illetve a KOMVaK részvénytár-
saság között, s mint elhangzott: 
szükség van a módosításra, de 
az csak konszenzus alapján tör-
ténhet.

A képviselők módosítot-
ták az idei évi költségvetést is. 
A kiadási és bevételi oldal nem 
változott, csupán egyes tételek 
átcsoportosítása történt, azzal 
a céllal, hogy a tervezett beru-
házások megvalósulhassanak. 
A testület 21 500 eurót hagyott 
jóvá a fedett uszoda tanmedence 
feletti tetőszerkezetének javítá-
sára, hogy a gyerekek a jövőben 
is használhassák a medencét.

-év-

Testületi krónika
(Folytatás a 2. oldalon)



5 éve történt

10 éve történt

15 éve történt

20 éve történt
Észrevettük. A minap a piacon járva érdekes dologra lettem figyel-
mes. Az ember általában azért indul a piacra vásárolni, mert friss a 
zöldség, gyümölcs mellett jónéhány fehérneműt és kozmetikai ter-
méket is olcsóbban megkaphat. Legalábbis eddig így hittem. Most 
azonban meglepődve tapasztaltam, hogy az egyik árus 85 koroná-
ért árusít ugyanolyan napolajat, amilyet két nappal korábban egy 
illatszerboltban 78-ért vásároltam. Jó, jó, nem olyan nagy a kettő 
közti különbség – mondhatnánk. De ha meggondoljuk, hogy a 
kisebb összegben is benne van a kereskedő (nyilván) tisztességes 
haszna, akkor bizony a semmilyen adót, helyiségbérletet nem fizető 
piaci kereskedő enyhén szólva is borsos árat szabott az árujának. 
Jó tehát olykor alaposan körülnézni, összehasonlítani az árukat és 
árakat, mielőtt a vásárlás mellett döntünk!

(Komáromi Lapok, 1994. július 15, 28. szám)

Felhőszakadás: Medárd, vagy más a ludas? Július első hétvégé-
jén Komáromban és környékén is megtapasztalhattuk, milyen az, 
ha nem a tévé képernyőján látjuk, hanem mi magunk éljük meg a 
természeti csapást. Szakadt az eső, dörgött és villámlott, először az 
utcákon állt a víz, majd befolyt a pincékbe, garázsokba, később a 
lakásokba. Néhol megszűnt az áramszolgáltatás, elnémultak a te-
lefonok, leálltak a liftek, lehullottak a fákról a gyümölcsök, gyöke-
restől dőltek ki fák... A végeredmény? Ha ugyan pár napi esőszünet 
után egyálatalán lezárható az ítéletidő beszámoló. A Komáromi já-
rás északi részén a földek negyven százaléka víz alatt áll, számtalan 
pincében víz van, tönkrement a gyümölcstermés egy része, fekete-
dik a kaszára várű gabona...

(Komáromi Lapok. 1999. július 16, 28. szám)

Elfogadták a Selye János Egyetem három karának pedagógiai 
programját. Június huszonnegyedike minden bizonnyal bekeról 
a Selye János Egyetem krónikájába: ezen a napon fogadta 
el az akkreditációs bizottság új magyar állami felsőoktatási 
intézmányünk harmadik karának, a közgazdaság-tudományi 
fakultásnak pedagógia programját. Albert Sándor parlamenti 
képviselő, a Selye János Egyetem megbízott vezetője lapunknak úgy 
nyilatkozott, hogy az akkreditációs bizottság döntése nagy örömet 
szerzett számára, de jól tudja, hogy a neheze most következik. Egy 
egyetem szellemisége nem alakul ki egyik napról a másikra, de jó 
érzés, hogy a huszonegyedik század elején végre megtörtént, amiről 
szüleink és nagyszüleink csupán álmodoztak

(Komáromi Lapok, 2004. június 30, 13. szám)
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92 éve történt
Kereskedelmi akadémiát Komárom számára. Tudvale-

vő, hogy a magyar nyelvű kereskedelmi akadémiákat, köztük a kas-
sait is, eltörölték, tanárait szélnekeresztették s azóta a tanulók százai 
nyelvi okokból nem részesülhetnek magasabb kereskedelmi okta-
tásban. Éppen most törölték el az ungvári magyar kereskedelmi is-
kolát is, melyet az odavaló lapok „utolsó érettségi” címen mélabusan 
búcsúztatnak. Füssy Kálmán képviselő nyomatékosan felszólalt 
e trágyban is, s a kereskedelmi iskolákra nézve ezt mondotta: Te-
kintettel arra, hogy a kereskedelmi iskolák tanulóinak 40 százaléka 
magyar, követeli, hogy a kereskedelmi központokon, így Kassán, 
Losoncon és Komáromban magyar fiu- és leánykereskedelmi is-
kolát létesítsenek. Ime, ki van adva jelszó, meg kell mozdulniok a 
városoknak és vidékeknek. Nem szabad megengedni, hogy fiaik és 
leányaik bármely – tehát nyelvi – ürüggyel is leszorítassanak a gaz-
dasági emelkedés lehetőségéről. 

(Komáromi Lapok, 1922. július 4, 79. szám)

Kamerarendszer a nagyobb biztonságért. A városvezetésnek és 
a képviselőtestületnek köszönhetően újabb segítsége van a városi 
rendőrségnek. Július elsejétől ugyanis további öt alkalmazottat 
foglalkoztat, s ennek köszönhetően aprólékosabban figyelni tudják 
a város 16 pontján elhelyezett kamerákat, melyek vezérelhetőek, 
vagyis közelíteni, távolítani lehet a megcélzott objektumok felé 
ezekkel az alkalmatosságokkal, s így rendőreinknek minőségi, 
akár bizonyítékként is szolgáló felvételek vannak birtokukban. 
A monitorozásra kialakított rendszernek komoly hozadéka van, 
főleg a bűnmegelőzésben. A tapasztalt rendőrök már a személyek 
magatartása alapján képesek megjósolni, hogy mire készülnek, 
milyen, akár törvényellenes lépést is tesznek. Ennek köszönhetően 
tehát városunk biztonságosabbá válik

(Komáromi Lapok, 2009. július 22, 13. szám)

sikerült ezekben az ügyekben 
is megoldást találni. A két és 
félezer kérelemnek a három-
negyedét már feldolgoztuk, így 
már csak néhány száz maradt, 
de úgy vélem, hogy két-három 
héten belül ezeket is elintézzük. 
S hol, mely kérvények esetében 
született a legtöbb elutasítás? 

Vannak polgárok, akik a 
végzés átvételétől számított 
harminc napos határidőt nem 
tudták betartani. Ezekben az 
esetekben – az igazolások meg-
léte vagy nemléte ellenére – el-
utasítottuk a kérelmet, és sajnos 
van még itt egy nagy csoport, 
akiket nagyon sajnálunk, s azt 
hiszem, hogy ezt az egész város-
vezetés nevében mondhatom, 
de a törvények, az általános ér-
vényű rendeletek megkötötték a 
kezünket. Azokról a polgárok-
ról van szó, akik rossz szociális 

helyzetük miatt küldték el kér-
vényeiket: azok, akik a létmini-
mum határán élnek vagy pedig 
munkanélküliek és a megélhe-
tés is nehéz számukra. Sajnos, 
nem fogadhattuk el kérelmüket. 
Talán némi reményt adhat az a 
készülő módosító jogszabály, 
amely ezt a kérdést is megoldja, 
akár már a következő évtől.

Sajnáljuk, hiszen úgy gon-
doljuk, hogy a hátrányos helyze-
tű emberek ügyét nem az adott 
településnek kéne megoldania, 
amely más feladatokat lát el: 
ezekben az esetekben az állam-
nak kéne megtennie a szüksé-
ges lépéseket, egy szociális háló 
kialakításával, például akár az 
energiaárak csökkentésével, 
vagy más módon. De most saj-
nos a város – az érvényes jogsza-
bályoknak megfelelően – nem 
tehetett eleget a kérelmeknek.

-lu-

Pénzügyi támogatást nyert 
a Selye János Gimnázium: az 
intézmény a szlovák kormány-
hivatal jóvoltából közel 40 ezer 
eurót kap a norvég alapból a 
gimnázium udvarának parko-
sítására, a zöldterületek bőví-
tésére és a tanmenetek átdolgo-
zására, nagy hangsúlyt fektetve 
a környezettudatos nevelésre 
– mondta el Andruskó Imre 
igazgató a sajtótájékoztatón.

A támogatást járásunkban 
csak egy középiskola kapta meg. 
A Komáromi Régiófejleszté-
si Ügynökség kitűnő projektet 
dolgozott ki Fonód Tibor igaz-
gatóhelyettes segítségével és az 
ügynökség munkatársa, Daniela 
Schulzová irányításával, aki egy-
ben a projekt menedzsere is.

Vladimír Matejička, a Smer 
parlamenti képviselője, a gim-
názium iskolatanácsának tagja 
úgy nyilatkozott: lokálpatrióta-
ként szívesen segíti a régió ok-
tatási intézményeit, függetlenül 

azok oktatási nyelvétől. Örül 
az ilyen jellegű projekteknek, 
hiszen ezek a környezettudatos 
életre nevelnek. Mint mondotta, 
az iskolatanácsi tagságot is azért 
vállalta, hogy segíthesse a gim-
názium munkáját.

Az idén június 21-től a jövő 
esztendő márciusáig zajló pro-
jekt során egy nagyobb és két ki-
sebb parkot alakítanak ki, gyűj-
tőedényeket helyeznek el, több 
tucat fát ültetnek és többszáz 
négyzetméter zöld gyep lesz az 
iskolaudvaron. Egy honlapot is 
üzemeltetnek majd, a gimnázi-
um weboldalának aloldalaként. 
Versenyt hirdetnek az alap-és 
középiskolák diákjai részére, 
azzal a céllal, hogy képekkel, 
rajzokkal, alkotásokkal fejezzék 
ki a gyerekek, mit gondolnak 
az élet egyik legfontosabb ele-
méről, a vízről. A legeredetibb 
alkotások készítőit tárgyi juta-
lomban részesítik.

-év-

A közelmúltban töltötte be 
hetvenedik életévét Imely Ká-
roly, akit akár világutazóként 
is jellemezhetnénk, hiszen az 
Antartktiszon kívül Földünk 
valamennyi kontinensét be-
utazta már. A világifjúsági 
mozgalom küldötteként, illet-
ve az ökölvívókat kísérő dele-
gátusként 84 államban járt.

Ott volt például a Sydney-i 

világbajnokságon, három és 
fél hónapot pedig Szibériá-
ban töltött: a két nemzetközi 
hidegvizes úszó, Dr. Ján Novák 
és František Venclovský tolmá-
csa és menedzsereként a saját 
szemével láthatta, hogyan úsz-
szák át a jéghideg Angara folyót 
vagy a Bajkál-tavat. Ez utóbbi 
átúszására addig még nem volt 
példa a történelemben.

A városi hivatal 
pénzügyi főosztálya 
komoly munkát végzett
(Befejezés az 1. oldalról)

Parkosítanak, versenyt hirdetnek

Hetven éves a világutazó

Nagy élmény volt számá-
ra az 1980-ban megrendezett 
moszkvai olimpia, de járt töb-
bek között Kambodzsában, Vi-
etnamban, Kubában és Japán-
ban is. Imely Károly azt vallja: 
aki sokat utazik, annak megvál-
tozik a világszemlélete, gondol-
kodásmódja, másképpen tekint 
a gyakran súlyosaknak tetsző 
mindennapi gondokra.

„1979-ban egy hónapig Indi-
ában voltam, s nagyon mellbevá-
gott az ottani emberek nyomora. 
Láttam anyákat, akik két éve 
halott gyermeküket a karjukon 
hordva koldultak az utcán“. 

Imely Károly nyolc nyelven 
beszél, így hát hitelesen hangzik 
a szájából, amikor azt mond-
ja: fontos a nyelvtudás, aminek 
mindig hasznát vette ő maga is. 
Az idő nem fog rajta, ahogyan 
ő fogalmaz, benne ég a szikra 
még, pedig komoly szívműtéten 

is átesett már. Derülátó ember, 
aki elérendő célokat tűz ki maga 
elé. Eddigi hat expedíciója után 
most a hetedikre készül. Hol-
land régész barátai nemrégiben 
a Tikal piramisrendszerben, egy 
mélyen az őserdőben található 
dzsungelben új maya pirami-
sokat fedeztek fel, így hát velük 
együtt utazik Guatemalába.

Gyakran láthattuk őt mik-
rofonnal a kezében is, s nem 
véletlenül. Imely Károly a világ 
legidősebb ökölvívó kommen-
tátora, 1975 óta csaknem nyolc-
száz bokszmeccset közvetített, 
s nemcsak idehaza, hanem 
Magyaroszágon és Csehország-
ban is. 

Szerkesztőségünk nevében 
egészséget és további céljai el-
éréséhez sok-sok erőt kívánunk 
neki.

Ifjabb Batta György

Információink szerint az 
MKP taggyűlésével egyidőben a 
Híd párt is megválasztotta pol-
gármester-jelöltjét és meghatá-
rozta prioritásait az elkövetkező 
választásokra.  Bastrnák Tibort, 
a párt Híd klubjának vezetőjét 
kérdeztük:

– Igen, a hír igaz, de úgy vé-
lem, hogy nem a név a fontos, hi-
szen pártunkban sok tehetséges, 
alkalmas ember, jelölt van. A fon-
tos elsősorban az, hogy városunk 
fejlődjön. Mi tehát most még nem 
szeretnénk a nevekre összpontosí-
tani, először partnereinkkel kívá-
nunk tárgyalni, s nem pedig az új-
ság hasábjain üzengetni. Megvan a 

tárgyalódelegációnk, és megvan a 
programunk is, de a feladat most 
az, hogy Komárom letérjen arról a 
helytelen útról, amelyre a városve-
zetés vitte az elmúlt négy évben, s 
hogy városunk visszataláljon a he-
lyes útra: amikor kiszámítható volt 
a fejlődés, Európai Uniós pénzek 
jöttek és idegen tőkével, spórolással 
fejleszteni tudtuk a várost.

Természetesen, ha ebben bár-
melyik párt társunk lesz, akkor szí-
vesen hozunk kompromisszumokat 
az itt élők érdekében, de hangsú-
lyozni szeretném a partner szót. A 
megegyezés elengedhetetlen feltéte-
le ugyanis a partneri viszony.

Czíria Attila 
az MKP polgármester-jelöltje

A múlt hét péntekén taggyű-
lést tartott a közelgő novemberi 
önkormányzati választások előtt 
a Magyar Közösség Pártja helyi 
szervezete, amely Czíria Attilát, 
a párt komáromi elnökét válasz-
totta meg polgármester-jelöltjé-
nek. Czíria Attila:

Miután Petheő Attila és Feszty 
Zsolt lemondott indulási szándé-
káról és jelezte, hogy engem támo-
gat, végül ketten mérettettünk meg 
a szavazáson: Stubendek László és 
jómagam.

A tagok meghatározó többsége 
úgy döntött a szavazáson, hogy én 
induljak a polgármesteri tisztsé-
gért. A tagok meghatározó többsé-

gének a támogatása vélhetően an-
nak köszönhető, hogy az összefogás 
és az együttműködés mellett tették 
le voksukat.

A taggyűlés felhatalmazott 
arra, hogy a város jelentős politikai 
erőivel és civil szervezeteivel tárgya-
lásokat kezdeményezzek, melyek 
célja a város irányíthatóságának 
biztosítása. Azt tapasztalom, hogy 
a komáromiakat – érthetően és 
jogosan – a munkahelyteremtés, a 
megélhetés, a gazdasági felemelke-
dés foglalkoztatja. A szavazás ered-
ménye megmutatta: a párt tagsága 
is ebben a szellemben gondolkodik, 
s ez még több erőt ad nekem.

Jelöltet választott a Híd is

Szibéria, fogság, hazatérés
A fenti címmel jelent meg Bottka Mária társszerző könyve, 

melyet éppen lapzártánk idején mutattak be a városi nyugdí-
jasklubban, s mellyel szeretett nagyapjának, Bárczi Lászlónak 
állít emléket, akinek naplója az 1914 és 1920 között Szibériában 
töltött hadifogság rövid emlékezését és a hazatérést jelentő két 
hónapos hajóút leírását tartalmazza. Bottka Mária maga is rég 
nyugdíjas, és boldogsággal éli meg, hogy így emlékezhet szere-
tett nagyapjáról.
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Ezzel a címmel új kiállítás 
nyílt a Limes Galériában, ahol 
ezúttal Győrfi András alkotá-
sai tekinthetők meg.

A kaposvári festőművész 
tavaly már járt a galériában, 
s megtetszett neki az egykori 
katonatemplom, amely, mint 
mondja, egy igazi szakrális tér, 
s ő maga is keresi a kapcsolatot 
a mennyek országával, szeretne 

közelebb kerülni a paradicsom-
hoz. Istenfélő, szerény ember, 
aki a tízparancsolat szerint él. 
Így hát nem véletlen, hogy a tár-
lat a Felhőkeringő címet kapta, 
hiszen az égi magasságokon át 
vezet az út a mennyek országá-
ba, s ezt az utat könnyed léptek-
kel, táncolva, keringőzve teheti 
meg.

-ifjabb batta-

Az osztálykirándulásokról 
visszatérő diákokat immár ha-
gyományosan izgalmas prog-
ramsorozat várja a Selye János 
Gimnázium épületének falai 
között. Zenészek, kézművesek, 
táncosok, színészek veszik bir-
tokukba az udvart, a termeket 
egy délelőtt erejéig, amikor 
megpróbálják közelebb hozni 
a felmérőkben elfásult tanuló-
kat nemcsak a művészetekhez, 
hanem egymáshoz is. A Művé-
szetek Napja nevű rendezvény-
ről a szervező diákcsapat koor-
dinátora, Szabó Gábor tanár 
úr mesélt: 

„A művészetek oktatása el-
engedhetetlen a középfokú ta-
nulmányok során. A művészet és 
kultúra tantárgy bevezetése pótol-
ta ennek hiányosságait még évek-
kel ezelőtt. Ezzel párhuzamosan 
valósítottuk meg a Művészetek 
Napját is. Rengeteg tehetséges di-
ákunk van, akik különböző mű-
vészeti ágakban csillogtathatják 
meg ilyenkor tehetségüket, legyen 

az festészet, irodalom, színjátszás 
vagy éppen zene. A szervezés per-
sze megterhelő, de ebből egy-két 
aktív diák is kiveszi a részét.”

A nyitórendezvény egy 
különleges „happening” volt, 
amikor a jelenlevő diákoknak 
köszönhetően a tanár úr ve-
zényszavaira mozgásba lendült 
az emberekből alkotott nap. A 
művészetek napja. A kézműve-
sek nemcsak Orbán Katalinnal 
áldozhattak a gyöngyszövés 
oltárán, hanem Vida Nikivel 
(Vidu) is készíthettek kis virá-
gokat, valamint lelkes diákoktól 
tanulhattak csomózni és horgol-
ni is.

A kevésbé aktívak számára 
egy beltéri mozi üzemelt. Az 
aula színpadára először a Tom-
pa Mihály Országos Vers- és 
Prózamondó verseny szavalói 
álltak, később a Slam Poetry 
hódolói, majd a GIMISz Diák-
színpad vállalkozó szellemű szí-
nészei szórakoztatták a közön-
séget. Ezéven is megvalósítottak 

rendhagyó ötleteket, többek 
között a Fekete szobát a medi-
tálni vágyók számára, az Anime 
és manga valamint a barokk 
művészetének szánt kiállítást, a 
modern táncok oktatását, vagy 
akár a tanár úr kedvencét, az ak-
ciófestészetet. A művészeti kvíz 
nyertesei az évzáró ünnepségen 
vehették át jutalmukat.

A rossz állapotban levő 
szekrények is új külsőt öltöttek, 
a tanulók pingáltak rájuk külön-
böző népművészeti mintákat. A 
még tollak sercegését visszhan-
gozó iskolapadokat ilyenkor fél-
retolják, és a tágas osztályokból 
kiállítótermeket varázsolnak, a 
rajzaikat és festményeiket kö-
zönség elé tárni kívánó művész-
palánták örömére.

„Az a fő célkitűzése ennek a 
napnak, hogy eloszlassuk azo-
kat a képzelgéseket, miszerint a 
művészet egy muzeális jelenség. 
Sajnos sokszor csak akkor válik 
értékessé az alkotás, ha a művész 
már nem él.

Ha kihozzuk a múzeumból 
a művészetet, akkor egy egészen 
más szemszögből fogják látni a 
diákok is. Itt a művészet emberi 
aktivitás során jelenik meg, va-
lamint a velük egy iskolába járó 
kortársak alkotásait láthatják, 
tehát tudatosítják, hogy az élő 
ember is reflektál az őt körülvevő 
világra.

A XX. századi művészek 
pont azért küzdöttek, hogy a mű-
vészet ne elit foglalatosság legyen. 
Aztán ez pont a fordítottjára sült 
el, a művészetet berakták a galé-
riákba. Eleve egy kultúrájában is 
konzervatív környezetben élünk, 
ahol a kreativitás csak a koncert-
teremben kap teret, az utcákon 
már nem. A régi sémák szerint 
irányítjuk a kulturális életünket. 
Tehát nálunk még újnak és érde-
kesnek számít a művészetek ilyen 
módú adaptálása az emberek 
hétköznapjaiba, az iskolába, de 
egyébként meg talán már annyi-
ra nem is az.” 

Paluska Zsuzsanna

Az idén is megrendezték 
a Hakija Turajlic elnevezésű 
nemzetközi tornát, melynek 
Szarajevó városa adott ott-
hont, s melyen a városunkbeli 
ŠKP Spartak ügyeskezű ököl-
vívói szép eredményeket értek 
el. Bodoki Péter csapatvezető 
– aki Győrfi György és Sárközy 
János edzőkkel utazott a torna 
helyszínére, - így nyilatkozott 
újságunknak:

– Sikerrel zárult számunkra 
a verseny, hiszen ökölvívóink jól 
szerepeltek, kitartóan küzdöt-
tek, s így négyük közül hárman 
egészen a döntőig eljutottak. A 
60 kilogrammosok kategóriájá-
ban Csonka Márió ezüstérmet 
szerzett, bár hozzáteszem, sze-
replése alapján az aranyérmet 
neki kellett volna megkapnia. 
Megtekinthettem a furcsaságokat 
tartalmazó pontozólapokat, de 
utólag már nincs értelme foglal-
kozni a bírók megkérdőjelezhető 
döntésével.

A 69 kilogramm súlyú 
Rajcsányi Patrik aranyérmet ho-
zott haza. Bélai Tibor  (+91kg) 
szintén szépen csillogó ezüstér-
met szerzett. Marek Strapecnek 

nem sikerült a döntőig érnie. 
Összegezve: neves sportolókkal 
küzdöttünk meg, akik között vol-
tak Európa-bajnokok és számos 
rangos verseny győztesei, így a 
három érem kitűnő eredmény-
nek számít.

Egy másik versenyről is sze-
retnék beszámolni a kedves olva-
sóknak: bokszolóink ott voltak a 
Magyar Ökölvívó Szakszövetség 
által megrendezett nemzetközi 
Sió Kupán is, melyen csaknem 
nyolcvan sportoló küzdött meg 
egymással. Az eredmények ön-
magukért beszélnek, hiszen négy 
arany, egy ezüst és egy bronz-
érmet hoztak haza. Álljon itt 
ökölvívóink neve is: Rajcsányi 
Patrik, Csonka Márió, Marek 
Strapec, Tuzinčin Martin, 
Šimkovič Sebastian és Bélai 
Tibor.

Ezúton szeretnék, sportolóink 
mellett támogatóinknak is köszö-
netet mondani: a Šeko Shop, a 
Com-Klima, a Com-therm és az 
Euline vállalatoknak az anyagi 
támogatásért. Ökölvívó klubunk 
szeretettel várja a sportolni, mo-
zogni vágyókat, hiszen köztudott: 
a sport a testet-lelket egyaránt 

megedzi. Aki tehát úgy érzi, köz-
tünk van a helye, jöjjön el a Sport 
utca 1-es szám alá, vagy hívjon 
bennünket a 0903 447 784-es te-

lefonszámon. Minden kedves ér-
deklődő rendelkezésére állunk. 

Ifjabb Batta-

A komáromi Limes Galé-
ria idei kiállítási programjának 
utolsó rendezvényét Dúdor 
István művészetének szeretné 
szentelni. Tisztelettel kérjük 
azokat a gyűjtőket, magánsze-
mélyeket, akik tulajdonában 
van Dúdor István-mű (bármi-
lyen technikával készült), hogy 
jelezzék levelezési címünkre 
szeptember 30-ig : PRO ARTE 
DANUBIÍ Polgári Társulás, 
Vnútorná okružná 54/10, 945 01 
Komárno vagy személyesen: Li-

mes Galéria, Ferences barátok u. 
31, volt Katonatemplom, Komá-
rom, e-mailben: galerialimes@
gmail.com, telefonon: 0903 719 
493 vagy 0905 903 920.

Az összegyűjtött képzőmű-
vészeti műveket katalogizáljuk, 
digitalizált formában dokumen-
táljuk és ebből az anyagból áll-
na össze a kiállítás anyaga, amit 
természetesen, a kiállítás után a 
tulajdonosok visszakapnak.

A rendezők nevében kö-
szönjük segítőkészségüket! 

 A Komárom és Vidéke Célalap, valamint a Komáromi Vá-
rosi Művelődési Központ 2014. július 31. és augusztus 9.-e 
között rendezi meg a 

XVII. Nemzetközi 
Kamarazenei Mesterkurzust

A rendezvény záróakkordjaként a mesterkurzus résztvevői 
nyilvános hangversenyt tartanak az érdeklődők számára a Tisz-
ti pavilon dísztermében, melyekre a belépés ingyenes.
2014. augusztus 8-án, este hét órai kezdettel a mesterkurzus 
résztvevőinek zongorahangversenyére kerül sor, majd egy 
nappal később, augusztus 9-én, ugyanebben az időpontban a 
mesterkurzus résztvevőinek záróhangversenyét hallgathatják 
meg az érdeklődők. A szakmai rendezvénysorozat művészeti 
vezetője Török Ferenc.
A mesterkurzus a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala és Ko-
márom város támogatásával valósul meg

„Más szemszögből látni a művészetet”

Komáromi ökölvívók sikere Szarajevóban

Felhőkeringő a Limes Galériában

Dúdor István alkotásait keresi a Limes Galéria

Az idei Duna-nap rendez-
vény ezúttal is sok érdeklődőt 
csalogatott ki a folyópartra, s 
nem véletlenül, hiszen most is 
gazdag program várt minden-
kire: egyebek mellett ingyenes 
sétahajózás, bicikliakrobaták, 
hatalmas ugrálóvár, arcfestés, 
kempo-és capoeira-bemutató. 

A résztvevők kipróbálhat-
ták az elektromos kerékpárt és a 
tandembiciklit, miközben kelle-
mes zene szólt. Este a népszerű 
LGT Revival Band szórakoztatta 
közönségét. Bastrnák Tibor, az 
egyik főszervező:

– Tavaly egy magánvállal-
kozó szervezte a családi napot, 
a Híd párt helyi klubja pedig a 
rendezvény társszervezője volt, 

az idén azonban már a Híd he-
lyi klubja állt a szervezőmunka 
élére. Szeretnénk hagyományt 
teremteni, hiszen Komárom a 
vizek városa, ezért folyónknak, 
a Dunának nagyobb szerepet 
kell kapnia az emberek életében. 
Igyekeztünk-igyekszünk tehát 
összekötni a kellemeset a hasz-

nossal, és egy kellemes délutánt 
szervezni a komáromi családok-
nak.

Köszönöt támogatóinknak és 
a Híd komáromi klubjának, akik 
közül kiemelném Varga Tamás 
nevét. Jövőre is szeretnénk meg-
szervezni a Duna-napot és sok 
embert kicsalogatni szeretett fo-
lyónk partjára.

-év-

Családi nap a Duna parton



4 2014. július 9.

Apróhirdetés

Újszülöttek
Keseg Dominika, Komárom; Bučeková Alexandra, Vadas; Osváth 

Csaba, Komárom; Rehák Roderik, Kürt; Baka Zoé Patrícia, Bény; 
Vígh József, Csallóközaranyos; Dobrovodská Emily, Bajcs; Madarász 
Félix, Szentpéter; Mátyás Sára, Kisújfalu; Vozarik Daniel, Ógyalla; 
Takács Samuel, Komárom; Tánczos Zalán Tibor, Gúta; Ďurianová 
Nikola, Komárom; Mišáková Michaela, Perbete; Bajcsi Kitty, 
Vágfüzes; Lakatos József és Richardo, Ógyalla; Nagy Bence, Perbete; 
Labancz Boglárka, Kürt; Lakatos Ronaldo, Ógyalla; Farkašová 
Melissa, Marcelháza; Vajkai Fanny, Komárom; Dobi Denis, Ifjúság-
falva; Oršošová Stefanie, Perbete; Szlávik Bella, Naszvad

Házasságot kötöttek
Turán György és Jandás Hajnalka; Mičík Stanislav és Lehnerová 

Marianna; Kociský Miroslav mérnök és Mgr. Kováčová Jana; Tóth 
Marián mérnök és Popelková Denisa mérnök; Farkas Csaba mér-
nök és Gergely Gabriella mérnök; Ledinsznki László és Fehérváry 
Bernadett

Elhunytak
A 88 éves Bogár Teréz, Dunamocs; a 87 éves Botka Erzsébet, Ekel; 

a 44 éves Rafael Tibor, Komárom; a 64 éves Kis Pavol, Bátorkeszi; a 86 
éves Leckési Vendelin, Gúta; a 81 éves Eke Sándor, Komárom; 89 éves 
Dašková Anna, Komárom; a 74 éves Danišová Terézia, Szentpéter; 
a 87 éves Vincze Anna, Kava; a 75 éves Kucsera Gyula, Gúta; a 78 
éves Hencz Miklós, Martos; a 82 éves Németh Teréz, Marcelháza; 
a 93 éves Kiss Júlia szül. Endrédi, Martos; a 76 éves Mura Vincent, 
Komárom; a 83 éves Jakab Sarolta, Perbete; a 80 éves Nagy Mária, 
Komárom; a 74 éves Likérová Žofia, Komárom; a 63 éves Szikonya 
József, Marcelháza; a 62 éves Balogh István, Csallóközaranyos; a 84 
éves Németh Ödön, Komárom; a 86 éves Kis Blažej, Gúta; az 53 éves 
Janeba Milán, Komárom, a 82 éves Néveri Teréz, Gúta 

l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Penita étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisége-
ket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikke-
ket. Állandó ügyfeleinknek hűség-
kártyát biztosítunk. Kérésre házhoz 
megyünk, hétvégén is. Nyitvartatás 
hétköznap: 9.00-18.óráig. Tel.: 0915 
389 405.
l KÚTFÚRÁS. 0948 424 805.
l Kerti munkákat vállalok:  ka-
szálás, ásás, fűnyírás, permetezés, 
fák metszése. Tel.: 0917 629 893.
l Zárt udvarban a város központ-
jában garázs kiadó Komáromban. 
Tel.: 77 13 409. 
l ELADÓ 4-áras kert, téglás pin-
cézett víkendházzal, tulajdonlappal. 

Víz és villany bevezetve. Tel.: 0949 
400 968, 035 77 01 554.  
l VILLANYSZERELŐ. Tel.: 0908 
415 657.
l ELADÓ teljesen átalakított 
3-szobás lakás. Látni kell! Tel.: 0903 
759 128.
l Akciós kölcsön. 0949 226 661. 
l Szeretne kényelmesen otthon 
hajat vágatni, frizurát készíteni? 
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271 670.
l Gyorskölcsönök bármire, azon-
nali hitelelbírálással. Tel.: 0910 666 
427.
l	Eladó szoba-konyhás lakás a Vár 
utca 13-as szám alatt. Ára 14 500 
euró. Tel:: 77 02 438, 0907 260 438.

A komáromi kajak-ke-
nu szakosztály hagyományos 
versenyére az idén tizennyolc 
klub, köztük két magyarorszá-
gi és egy cseh klub versenyzői 
adták le nevezésüket. A nem-
zetközi versenyen több mint 
350 kajakos és kenus harcolt az 
érmekért és a helyezésekért. A 
futamok, elődöntők és a dön-
tők során, a két nap alatt, a 
rajtbíró kilencvenegyszer raj-
tolta el a versenyzőket.

Az első versenynapon az 
500 és 2000 méteres távon zaj-
lottak a versenyek, míg a má-
sodikon a hosszú távú, az 5000 
méteres versenyek voltak műso-
ron. A legrövidebb, 200 méteres 
távon, a K4-es hajóban, egyedül 
az old boys kategória versenyzői 
mérték össze tudásukat. Csak-
nem tíz éve zajlik ez a verseny 
a komáromi öregfiúk között, 
akik a verseny előtt sorsolással 
döntik el, hogy milyen összeál-
lításban ülnek be a hajókba. Az 
idén a Broczky, Tóth, Mádel, 
Hekel négyes nyerte a versenyt, 
és álhatott fel a dobogó legfelső 
fokára, hogy átvegye a nyer-
teseknek járó vándorkupát. A 
Nagydíj idei legeredményesebb 
versenyzője a tiszaújvárosi He-
gedűs Ákos lett. 

Az ifjúságiak pontversenyét 
Nováky csapata nyerte meg, a 
komáromi és tatai klub verseny-
zői előtt. A komáromi klub ifjú 
kajakosai és kenusai 35 alkalom-

mal állhattak fel a dobogóra, 17 
első, 9 második és 9 harmadik 
helyet szereztek. 

Első helyezést értek el: Kara 
Mátyás 2x, plusz egyszer ket-
tes hajóban Mikes Gáborral,  
Doktorík Dominik 2x, Léránt 
Lukas 2x, Szépe Samuel 2x, eb-
ből egyszer Meszlényi Márkkal 
kettes hajóban, Léránt Peter 
Christopher, Grolmus Lukáš, 
Koczkás Dávid 2x, ebből egy-
szer kettes hajóban Zilizi Ri-
chárddal, Szokol Daniel és 
Botek Ádám kettes hajóban, 
Óbert Ákos és Baláž Samuel 
kettes hajóban, Živicky Samuel 
és Matúš Jedinák  kettes hajó-
ban, valamint egyéniben Mari-

anna Petrušová. 
Második helyen végeztek: 

Filip Podleiszek 2x, Gallo Dá-
vid, Gőcze Andrea és Petra 
Kostíková kettesben, Szokol 
Daniel, Zilizi Richárd, Szabó 
Michal, kettes hajóban Szabó 
Michal és Nagy Márk, valamint 
Sýkora Daniel és Banai Tóth 
István.

Harmadik helyet harcoltak 
ki: Doktorík Jakub 2x, Banai 
Tóth István 2x, Zrnek Jakub, 
Bugár Réka, Újvári Mário, 
Botek Ádam, valamint kettes 
hajóban Konečný Kevin és Ka-
rika Benedek.

Az idei, 56. komáromi ka-
jak-kenu nagydíj a jól sikerült 

évfolyamok sorát gyarapította. 
A kajak-kenu klubunkat érintő 
kiemelkedő hír, hogy a szlovák 
kajak-kenu szövetség eddig elért 
eredményeik alapján három ko-
máromi versenyzőt, Botek Ádá-
mot, Szokol Dánielt és Mari-
anna Petrušovát beválogatta 
a napokban Frnaciaországban 
sorra került kadet és junior Eu-
rópa-bajnokságra. A Nantesban 
június 26. és 29. között meg-
rendezett versenyen 32 ország 
képviseltette magát. Az országos 
válogatott színeiben verseny-
zőink a következő helyezéseket 
érték el: 

K4 1000 m juniorok: Botek 
Ádám, Alexander Bóri, Patrik 
Stránsky, Horváth Pál a dön-
tőben a 8. helyen végzett. K2 
500 m juniorok – Botek Ádám, 
Alexander Bóri a B. döntő-
ben a 6. helyen, összesítésben 
a 15. helyen végzett. K2 200 
m juniorok: Szokol Dániel és 
Richard Rebro az A döntőben 
a 6. helyet szerezte meg. A csak 
15 éves  Marianna Petrušová, a 
bajnoksg legfiatalabb résztvevő-
je volt, a szlovák hajó a K4 500  
m-es versenyben a 11. helyen 
zárta a versenyt. 

Botek Ádám a K4 1000 
m-en, Szokol Dániel pedig a 
K2 200 m-es távon kiharcolták 
a részvételt a Szegeden július 17. 
és 20. között megrendezésre ke-
rülő junior világbajnokságra. 

Keresztényi Gábor

Az igaz, hogy a szünidő 
kapcsán már bezárultak az is-
kolák kapui, de a júniusban, a 
Selye Gimnáziumban megren-
dezett generációk sporttalál-
kozója megérdemel egy vissza-
pillantást.

Néhány éve immár ha-
gyományosan sor kerül erre 
az eseményre az iskolaév vé-
gén, amikor kispályás fociban, 
röplabdában és kosárlabdában 
mérik össze sporttudásukat az 
egyes generációk képviselői. Azt 
le lehet szögezni, hogy itt nem 
is  annyira az eredményességen 
van a hangsúly, mint inkább a 
játékok örömteli átélésén. Az 
egész nap során sportcsatazajtól 
hangos az udvar és a tornate-
rem.

Generációk váltják egymást, 

kezdik a kisgimisek, majd jön-
nek sorra azok, akik még jelen-
leg is koptatják az iskola padjait, 
őket a múlt diáksága követi, akik 
közül a legidősebbek a hetvenes 
évek végén voltak a gimnázi-
um diákjai. A sportnap során a 
gimnázium testnevelő tanárai 
nemcsak irányítói a sportesemé-
nyeknek, de aktívan is pályára 
lépnek. A generációk sporttalál-
kozója a sportélmények mellett 
a nosztalgiázásra is lehetőséget 
teremt.

Az idén először sikerült 
megszervezni azt is, hogy az ese-
ménybe bekapcsolódtak azok a 
testnevelők is, akik a komáromi 
gimnáziumban valaha is tanítot-
tak, vagy itt érettségiztek. Este 
nyolc óra után gulyásparti várt 
mindenkire. Az udvaron felállí-

Generációk sporttalálkozója a Selye Gimnáziumban

Komáromi Kajak-kenu Nagydíj – 56. évfolyam

A kadétok 5000 méteres távjának versenye

Polhammer László védence Kara Mátyás (balról) háromszor állhatott fel a dobogó legfelső 
fokára C1 500 méteren, C2 500 méteren és C1 5000 méteren

Elhunyt  Batta  István református zsinati tanácsos
Gyakran megfordult városunkban, s utolsó autós útjára is 

Komáromból indult hazafelé lakhelyére, Somorjára Batta Ist-
ván, az Együttélés Politikai Mozgalom volt parlamenti képvi-
selője, aki mérnöki oklevele után még politológusi és lelkészi 
diplomát is szerzett, s aki július negyedikén tragikus balesetet 
szenvedett Egyházgelle térségében. Az 59 éves közéleti szemé-
lyiség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati taná-
csosa és szóvivője volt, tele tervekkel. Utolsó közéleti szereplé-
sére Pozsonyban került sor, ahol a Malina Hedvig védelmében 
szervezett nagygyűlésen imát mondott. Most mi kérjük Istent, 
adjon neki örök nyugodalmat.                                           (Gy.F.)

A képen látható kutyust 
Picurkának hívják. Kedves, sze-
rethető négylábú, aki ezidáig 
gazdájával lakásban lakott, ám 
most a kutyamenhelyen van, 
amit nem szokott meg, s nem 
találja a helyét. Reméljük, hogy 
hamarosan – az önök segítsé-
gével - sikerül új gazdira és ott-
honra találnia.

Picurka gazdira vár

Szavazzon Egressy Bénire
„Komárom városának régi tartozását próbáljuk meg tör-

leszteni, hiszen Egressy Bénit, a magyar színházi élet polihisz-
torát, géniuszát nemcsak mi, komáromiak felejtettük el, hanem 
sajnos az egész magyar kultúrvilág. Csodáljuk műveit, énekel-
jük, hallgatjuk a Szózatot, a Bánk bánt, a Klapka indulót és so-
kan közülünk nem is tudják, kinek is lehetünk hálásak ezekért a 
gyöngyszemekért.” Ezek Szénássy Zoltán Tanár Úr, az egyesület 
örökös tiszteletbeli elnöke szavai.

„Hazám, hazám, te mindenem...” Amikor hallgatjuk a 
Bánk bán opera kicsúcsosodásaként Bánk monológját, jusson 
eszünkbe, hogy Egressy Béni gondolataiból született, s nem 
sokkal halála előtt vetette papírra a sorokat: „Magyar hazám, te 
mindenem! Hisz mindenem neked köszönhetem.” 

Sírján a Kerepesi temetőben ez olvasható: „Aki szeretteinek 
emlékében él, az nem hal meg, csak távol van: halott csak az, 
kit elfelejtenek.”

Tisztelettel emlékezünk Egressy Bénire, a komáromi hősre 
születésének 200. évfordulóján, s kérjük támogassa szavazatá-
val javaslatunkat, hogy a Komáromi Városi Művelődési Köz-
pont vegye fel Egressy Béni nevét. 

A Jókai Egyesület elnöksége nevében 
Dr. Keszegh Margit elnök

tott sátrak alatt ment a csevegés, 
az emlékezés. A jó hangulathoz 
az alapot először szebbnél szebb 
számaival Kovács József és zene-
kara adta meg, majd következett 
a régi gimis zenekar Holczhei 
Árpád vezetésével, akik ferge-
teges hangulatot teremtettek a 

gimi udvarán. A visszajelzések 
alapján az ötödik gimnáziumi 
generációs sporttalálkozó na-
gyon sikeres volt, ami egyértel-
műen jelzi, hogy a jövőben is 
érdemes lesz megszervezni ezt 
az eseményt. 

kg



2014. július 9. 5

RučNá AuTouMyVáREň za trhoviskom

KÉZI AuTóMosó a piac mögött

AKCIA!!! 
K veľKému 
Kompletu 

vosKovanie 
Karosérie 

v hodnote

20 € 
Zdarma

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér
sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni, Po-so 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Umytie s voskom od 3 €
Leštenie karosérie od 40 €
Veľký komplet od 55 €

Podnikateľské 
priestory 

do prenájmu 
v areáli už od 
50 €/mesiac

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancity@inmail.sk

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten! 
www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com/MestskaTeleviziaVKomarneKomaromiVarosiTelevizio

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja önök-

kel, hogy a háztartási hulladék egyes öszetevőinek 
(papír, műanyag palackok, üveg, zöldhulladék) sze-
lektív gyűjtése a családi házas övezetekben a követ-

kező időpontokban folytatódik:
2014 július 21. – 2014  július 25. között

2014 augusztus 18. –  2014 augusztus 22. között
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel  együtt a megadott 

időszakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk 
elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájá-
ból szokták elszállítani a hulladékot. A gyűjtőedények tartalmát 
ill. az osztályozott hulladékkal telt zsákokat a Clean City Kft. 
más-más járművei szállítják el. A zsákokat a megadott időpon-
toktól eltérő időpontokban közterületre kihelyezni tilos!

Fontos tudnivalók
Háztartásonként maximum 4 zsák igényelhető havonta (a 

kihelyezett zsákok mennyiségétől függően). A háztartási hul-
ladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Har-
csási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: 
keddtől péntekig 10.00-18.00, szombaton 8.00-12.00, hétfőn és 
vasárnap zárva). Információk: Komáromi Városi Hivatal, Vá-
rosüzemeltetési osztály, tel.: 035/28 51 362. 

Idén június 1-jén kezdte 
meg működését Komárom 
legújabb egészségügyi léte-
sítménye. A nyitrai illetősé-
gű JESSENIUS zrt. modern 
radiodiagnosztikai munka-
helyet létesített a Szt. Valéria 
Rendelőintézetben, az Eötvös 
u. 37 sz. alatt. A megszűnt 
Klapka téri, és a később bezárt 
Eötvös utcai rendelőintézetek 
által nyújtott egészségügyi 
szolgáltatások hiányát még ma 
is érezzük. 

Még elevenen él emlékeze-
tünkben, amikor körzeti és szak-
orvosaink nagy részének szinte 
egyik napról a másikra kellett 
új működési helyet találniuk, 
gyakran a megkövetelt építésze-
ti és egészségügyi előírások be 
nem tartása árán is. Így történ-
hetett, hogy számos  körzeti or-
vos volt kénytelen a város másik 
felén  rendelni. A szakrendelők, 
laboratóriumok, rehabilitációs  
és a diagnosztikai munkahelyek 

szétszóródtak, nem kis problé-
mát okozva a pácienseknek.

Ennek a folyamatnak vetett 
véget a Eötvös utcai Szt. Valéria 
Rendelőintézet újranyitása. Ko-
máromban lassanként újra egy 
fedél alá kerülnek  az egészség-
ügyi szolgáltató és diagnosztikai 
egységek. Ennek köszönhetően, 
hosszas előkészületek után nyíl-
hatott  meg Komárom harmadik 
radiodiagnosztikai munkahelye. 

Bc. Anton Šmondrk, a 
JESSENIUS – diagnostické cent-
rum részvénytársaság igazgató 
tanácsának tagja mutatja be cé-
güket: – Társaságunk 13 éve mű-
ködik, mint radiodiagnosztikára 
specializálódott egészségügyi 
szervezet. Egy-két évig klasz-
szikus röntgendiagnosztikával 
foglalkoztunk, később fokozato-
san bővítettük  szolgáltatásain-
kat. Elsősorban Nyitra megyé-
ben, Nyitrán, Aranyosmaróton, 
Vágsellyén, Verebélyen és másutt 
működünk.

A  röntgendiagnosztika mel-
lett szonográfia, számítógépes to-
mográfia, mágneses rezonancia, 
denzitometria és mammográfiai 
rendelőink vannak. Működé-
sünk az ide vonatkozó szigorú 
európai normák alapján zajlik, 
bevezettük az ISO 9001:2008 
standardot. Műszereink európai 
színvonalúak, munkahelyeink 
90 %-a  ma már csak digitális 
technológiát használ. Magasan 
képzett szakembereink, orvosa-
ink vannak, akik Európa számos 
élenjáró radiodiagnosztikai mun-
kahelyével működnek együtt. 
Nem elhanyagolható számunkra 
munkahelyeink környezete és 
megközelíthetősége sem. Cégünk-
ről többet a www.jessenius.com 
oldalon olvashatnak.

Miért fogtak bele éppen 
Komáromban egy ilyen igé-
nyes és anyagilag költséges be-
ruházásba?

– Komáromban két röntgen-
diagnosztikai rendelő van: az 

egyik a  város központjában lévő, 
mentővel nehezebben megköze-
líthető, a másik, a  kórházban 
működő  viszont a járóbetegek 
számára nehezen elérhető, és 
egyik sem akadálymentesített.  

Mindkét helyen nagyon sok 
a beteg, hosszú a várólista, így 
egy új radiodiagnosztikai mun-
kahely  enyhíteni tud a túlzsúfolt-
ságon. Ezért kerestünk olyan he-
lyet, ahol a pácienseink számára 
könnyen elérhetőek lennénk, jó 
parkolási feltételekkel mentőknek 
és személyautóknak egyaránt. A 
mostani  épület akadálymentesí-
tett,  az előírásoknak megfelelően 
legalább egy szociális helyiség áll 
a tolókocsis betegek rendelkezé-
sére. További feltételünk az volt, 
hogy a helyiségeink teljesen át-
alakíthatóak legyenek, a szigorú 
előírásoknak (pl. báriumfalak) 
megfeleljenek. Ezért fogadtuk el 
a Szt. Valéria Rendelőintézet új 
működtető-tulajdonosának az 
ajánlatát.

Így majd egy éve elkezdtük  
az igényes tervezést, utána az 
átépítést, a műszerek megrende-
lését, engedélyeztetést, próbaüze-
melést és végül,  nemrég a szol-
gáltatást. 

Hogyan  működik az új 
röntgendiagnosztikai munka-
hely?

– Mivel digitális technikával 
működünk, nem használunk 
klasszikus filmet. Ez nagyon meg-
gyorsítja a folyamatot, hiszen, 
például,  nem kell a páciensnek 
az előhívásra várni. A Szt. Va-
léria rendelőintézet orvosainak 
előnye, hogy a   kapott képet 
közvetlenül a számítógépükre 
küldik, így  mire a páciens visz-
szatér az orvosához, már a kész 
lelet várhatja.

Azok a betegek, akiknek  ke-
zelőorvosai nem a rendelőintézet 
falai közt rendelnek, a leletet  
CD adathordozón kapják meg, 
amelyért nem kell fizetni. Így 
más orvosok  is könnyen hozzá-

juthatnak  a felvételekhez. Ha 
a páciens kezelőorvosai sürgősen 
kérik a leletet, részletes szakle-
írást  igényelnek a radiológustól, 
nyitrai központunkban dolgozó 
kollégáink ezt e-mailen elküldik 
nekik, a  így a  betegnek nem kell 
megvárnia  a  papíron rögzített 
lelet elkészültét. Munkahelyün-
kön  minden  röntgenvizsgála-
tot elvégzünk  hétfőn, kedden és 
pénteken 7 óra és   14 óra között 
, szerdán és pénteken 7-től 16 
óráig.  Mindenegyik  egészség-
ügyi biztosítóval  szerződést  kö-
töttünk, ezért a szolgáltatásaink 
ingyenesek. Időpontot nem kell 
egyeztetni, folyamatosan fogad-
juk betegeinket.

További információk 
a 035/6479006-os  telefonszá-
mon. Szívélyesen várunk minden 
rászoruló beteget korszerű mun-
kahelyünkön, kellemes környe-
zetben,   a Szt. Valéria Rendelő-
intézetben. 

Dr. Bende István

Új radiodiagnosztikai központ Komáromban

Második alkalommal rendezte 
meg a komáromi Slávia birkózó szak-
osztály ezt a nemzetközi versenyét, 
megemlékezve a komáromi Slávia 
klub megalapítőjára, Virágh Istvánra, 
aki 1961-ben rakta le a komáromi bir-
kózó klub alapjait, és 1995-ig annak 
elnöke és edzője volt, 2005-ben hunyt 
el.

Virágh István a szlovákiai birkózó 
szövetség elnöki, és a csehszlovák szö-
vetség alelnöki posztját is betöltötte. 
Papp Zoltán, a Slávia klub jelenlegi el-
nöke és edzője a verseny megnyitóján 
többek között köszöntötte, és emlék 
plakettet adott át, a 75 éves Varga Jó-
zsefnek, aki még ma is edzői munkával 
segíti a Slávia kis birkőzóinak fejlődé-
sét. 

Összesen 18 magyar, cseh és szlo-
vák klub 134 kis versenyzőjét láthattuk 
a szőnyegeken, akik görög-római, azaz 
kötöttfogásban mérték össze tudásukat. 
A Slávia klub kimondottan a kezdő kor-
osztály, a 6-11 éves kis birkózók számára 
írja ki ezt a versenyt, ahol a súlycsoport-
ok 20 kilogrammtól, 60 kilogrammig 
terjednek. 2-3 kilogrammonként vál-
toznak a súlycsoportok, ezért nem cso-

da, ha 45 súlycsoport kis versenyzőit 
láthattuk az emlékversenyen.

Ha menet közben tussal nem dőlt 
el az összecsapás, akkor az 2x1,5 per-
cig tartott, közte fél perces szünettel. 
A verseny során összesen csaknem 300 
összecsapás zajlott a szónyegeken. Több 
kislányt is láthattunk birkózni, amire 
Papp Zoltán edző megjegyezte: „bennük 
is él a küzdőszellem, mozgékonyak ők is, 
és ebben a korban még lehetséges, hogy a 
fiúkkal egy csoportban versenyezzenek.“

A verseny végén a főrendező így 
értékelt: „Elértük a kitűzött célt, az idei 
versenyt sikerült még magasabb szinten 
megrendeznünk mint a tavalyit. Célunk 
a sportág népszerűsítése, a gyerekeket 
arra ösztönözzük sportágunkkal, hogy 
megszeressék a rendszeres mozgást, és 
a versenyzést. A kicsi kezdők számára 
az ilyen jellegű versenyek komoly ta-
pasztalatszerzést jelentenek. Ezúton is 
szeretném megköszönni a támogatóink-
nak a segítségét, akik nélkül nem tudtuk 
volna ilyen színvonalon megrendezni ezt 
a versenyt. A Com-therm, a Komáromi 
Nyomda, a Creacom, és még mások is se-
gítettek, akik viszont nem akarták, hogy 
megnevezzük őket.“

Mint  kiderült a csapatok pontver-
senyét a magyarországi MTK csapata 
nyerte meg a Vasas, és a cseh Hodonín 
csapatai előtt. 

A komáromi Slávia kis birkózói kö-
zül a 25 kilogrammos súlycsoportban 
az 5. helyen végzett Ďumbier Armin, 
31 kg-ban 2. helyen Pribelsky Armin, 
37 kg-ban 5. helyen Székely Bence, 43 
kg-ban 5. lett Kukoda Áron. A verse-
nyen ott voltak a komáromi Spartakus 
kis birkózói is, akik három arany, öt 
ezüst és három bronzérmet szerez-
tek. 1. helyezettek: Prezmecky Július, 
Csongor Gergő, és Keszan Szabolcs. 2. 
hely: Martinček Szilárd, Nagy Dávid, 
Karahuta Martin, Forgáč Patrik, Szi 
Mátyás. 3. hely: Nagy Nikolasz, Nagy 
András, Balázs Adrián.

A Slávia birkózó klubban júliusban 
szünetel az edzés, utána viszont egy ma-
gyarországi edzőtáborozáson vesznek 
részt a gyerekek. Szeptember elejétől 
Papp Zoltán edző szeretettel várja a Ha-
tárőr utcai iskola tornatermébe azokat a 
gyerekeket, akik valamit tenni akarnak 
az egészségük és mozgáskultúrájuk javí-
tása érdekében. 

ker

Virágh István birkózó emlékverseny
Lapzártánk idején vette kezdetét 

a II. Martosi Szabadegyetem, mely-
nek zenei kínálata már ismert, és 
mostanra kialakult a rendezvény sa-
va-borsát adó közéleti beszélgetések 
műsora is.

A szabadegyetem műsora termé-
szetesen a felvidéki magyarság éle-
tének kérdései körül szerveződik. A 
nyelvi és a közösségi jogok európai 
szintű körüljárásában katalán, baszk 
és dél-tiroli vendégek, továbbá Björn 
Cato Funnemark norvég politológus 
lesz segítségünkre, az oktatásügy pe-
dig többek között Albert Sándor, a 
Selye János Egyetem egykori rektora 
és Szigeti László, korábbi oktatási mi-
niszter részvételével kerül terítékre.

A magyarságot érintő jövőbeni 
közös kihívásokról és feladatokról 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes és Bárdos Gyula, az első magyar 
elnökjelölt beszélget.

A Farkas Iván vezette közgazdász 
csapat részletesen bemutatja a Ba-
ross Gábor Tervet, amely a Felvidék 
gazdaságának helyreállítását célozza 
meg, Esterházy Jánossal, a második 
világháború után elhurcolt mártír 

politikussal pedig kiállítás és beszél-
getés keretén belül is foglalkozik a 
MartFeszt.

Jön Világi Oszkár, a felvidéki ma-
gyarság ikonikus futballklubja, a DAC 
új tulajdonosa, Ferenczi Attila labda-
rúgás-szakíró és Bordás Sándor szoci-
álpszichológus a magyar társadalmi és 
focikudarcok közös gyökerét boncol-
gatják majd.

A II. Martosi Szabadegyetem, 
amellett, hogy közösségi ügyeink 
megbeszélését tartja szem előtt, gya-
korlatban is tenni kíván egy közösségi 
ügyért. Ezért csatlakozik a születése-
kor megsérült, gútai Németh Tomika 
gyógykezelésére indított, „Esély egy 
jobb életért” nevű gyűjtéshez. A helyi-
ek összefogása és műanyag kupakok 
gyűjtése által már összejött a speciális 
járókeret ára, azonban a történet itt 
nem ér véget.

Az eddigi eredményen fellelkesül-
ve, a kezdeményezésben részt vevők 
– így a MartFeszt is – azt szeretné, ha 
össze tudnánk gyűjteni a kisfiú gyógy-
kezeléséhez és teljes felépüléséhez 
szükséges 6000 eurót.

MartFeszt – II. Martosi szabadegyetem


