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Alapítva 1849-ben

Kezdődik 
az új tanév

Itt a nyár vége, kezdődik az új 
tanév. Városunkban is esemény a 
szeptember eleje, amikor ismét be-
népesülnek az iskolák, és kis- meg 
nagydiákok százai várják, hogy 
felkészítsék őket  tanítóik-tanáraik 
az életre.

Az idén Arany János: Családi 
kör c. örökszép költeményének nyitó 
sora villant elő hajdanvolt iskolás 
koromból – „Este van, este van, ki-
ki nyugalomban”.  Utolsó szavához 
– „nyugalomban” , többször vissza-
tértem.  Vajon van-e még nyugalom 
mindegyik család házatáján a mai 
forrongó, lehangoló eseményekkel 
sorjázó világunkban?  Vannak-e 
még olyan családok, melyek csendes 
beszélgetésekkel zárják a búcsuzó 
napot, számbaveszik örömeiket és 
gondjaikat, s bizalommal várják a 
folytatást? 

Mára nagyot változott a világ.  
Vannak édesanyák, akik más orszá-
gokban töltik a tanévkezdés napját 
is, mert csak  ott találtak munkát.  
Gyermeküket a nagyszülő  kíséri 
az iskolába, s a nagymama vagy 
a nagyapa ügyel a leckekészítésre  
is.  Másutt nagy gondokat okoz az 
iskolába vonulás, mert a szülők  se-
gélyből tengetik az  életüket.  Van-
nak persze, boldoguló családok is, 
de azok zömében  sincs már szinte 
semmi az Arany János megénekelte 
régi hangulatból – az édesapa vagy 
édesanya estére  megfáradt a min-
dennapos hajszában, nincs türelme 
a társalgáshoz,  inkább  nézi a tévét 
és magábazárkózik.

Sokaknak a számítógép vagy a 
mobiltelefon a beszélgető társa.  És 
mostanában, a huszonegyedik szá-
zad második évtizedében  sok he-
lyen az esti, éjszakai zajok is megza-
varják a nyugalmat, hol üvöltés, hol 
vad zene, hol motorkerékpár vagy 
autó bömbölése hallatszik – hol van 
már a versben megénekelt zúgó éji 
bogár,  mely nekimegy a falnak, s 
miután nagyot koppan, elhallgat?  
Valószínű, hogy a pedagógusok sem 
tudnak már valamennyien a haj-
dan megszokott módon,  másnapi 
foglalatosságukra összpontosítani, 
ők sem lelnek nyugalmat  a munká-
jukat sűrűn megzavaró, folyamatos 
szabályozások korában.

Remélem, hogy a helyzet még-
sem olyan aggasztó, mint amilyen-
nek leírtam. Remélem, hogy sok 
szülő és pedagógus ma is képes 
erőt gyűjteni a mindennapokhoz, 
a tanító-tanár ma is lámpásnak 
hiszi magát, és a tudásával,  sze-
retetével jelentősen   hozzájárul  a 
felnövő nemzedékek oktatásához 
és neveléséhez.  Remélem, mielőbb 
rádöbbenünk, hogy ez a mai világ 
méltatlan az emberhez, mert egyre 
ritkább a nyugalom és a csend, s 
hogy egy-egy társadalom kiegyen-
súlyozottságának alapvető feltétele:  
mindenkinek legyen munkája.  Eb-
ben a hitben kívánunk tanárnak-
diáknak-szülőnek-nagyszülőnek 
sikeres tanévet!

Batta György

Beiratás a művészeti alapiskolába
A Komáromi Művészeti Alapiskola  Igazgatósága értesíti a 

tisztelt szülőket, gyerekeket és minden érdeklődőt, hogy a be-
íratás a zene, tánc- és képzőművészeti szakra szeptember 2-a  és 
szeptember 10-e között, naponta 14-től 17 óráig lesz az iskola 
Nyár utcai épületében.

Augusztus huszadikán 
szentmisével, illetve ünnepi 
istentisztelettel vette kezde-
tét a komáromi Szent István 
napi ünnepség, majd a pol-
gárok – már hagyományo-
san – az államalapító király 
lovasszobránál gyűltek össze, 
ahol Keszegh Margit, a Jókai 
Közművelődési és Múzeum 
Egyesület elnöke köszöntötte a 
résztvevőket.

A Kárpát-medence-i ma-
gyar nemzeti szinű szalaggal 
díszített, hosszú érlelésű, bur-
gonyából készült kenyerét Fa-
zekas László református püspök 
és Elek László esperes-plébános 
szentelte meg. Csáky Pál európa-
parlamenti képviselő, a megem-

lékezés ünnepi szónoka eképpen 
fogalmazott: 

„Szent István művének 
üzenete a felvidéki magyarság 
számára most, 2014-ben az le-
het, hogy közössége derűlátóan 
tekintsen a jövőbe, legyen képes 
felismerni saját érdekeit és az 
azok megvalósításához vezető 
utakat. Meg kell erősítenie azo-
kat a lelki pilléreket, melyeken 
identitása alapszik, ragaszkod-
nia kell anyanyelvéhez és erősí-
tenie kell a közösségi összetar-
tozás belső kohézióját“.

Az ünnepi megemlékezésen 
a Duna népdalkör, Paszmár Já-
nos szólóénekes és Jókai Ágnes 
szininövendék működött közre. 

-ci-

Szent István üzenete: Felismerni saját érdekeinket
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2014. szeptember 5-7.

Szeptember 5., péntek
16.00 – Ünnepélyes megnytó (Korzószínpad, Klapka tér)

16.00 – Gyermekfoglalkozások  a Jókai Színház 
 művészeivel 19.00 óráig (Jókai Színpad, Klapka tér)

16.30 – Slovenskí rebeli együttes műsora (Korzószínpad, Klapka tér)

18.00 – A Jókai Színház műsora (Jókai Színpad, Klapka tér)

19.00 – Memória Társulat koncert (Korzószínpad, Klapka tér)

20.30 – Barátság cigányzenekar koncert (Korzószínpad, Klapka tér)

21.00 – Kovács József és zenekara koncert (Korzószínpad, Klapka tér)

23.00 – Zsapka Attila és Emmer Peter koncert (Korzószínpad, Klapka tér)

Szeptember 6., szombat
8.00 – Jókai bableves-főző verseny az Anglia parkban, kiértékelés  
13,00 órakor
15.00 – Gyermekfoglalkozások a Jókai Színház 
 művészeivel 20.00 óráig (Jókai Színpad, Klapka tér)

15.30 – Jókai Színház gyermekműsora (Jókai Színpad, Klapka tér)

17.00 – A „Duna Arany Párlata“ verseny ünnepélyes eredményhir-
detése (Korzószínpad, Klapka tér)

18.30 – A Jókai Színház műsora (Jókai Színpad, Klapka tér)

19.00 – Vidám fiúk fúvósegyüttes műsora (Korzószínpad, Klapka tér)

21.00 – Komáromi Dixieland Band koncert (Korzószínpad, Klapka tér)

22.30 – Eli Trio koncert (Korzószínpad, Klapka tér)

Szeptember 7., vasárnap
15.00 – A Kantantína Dalkör műsora (Korzószínpad, Klapka tér)

15.30 – A Klapka Dalkör műsora (Korzószínpad, Klapka tér)

16.30 – A Junior táncegyüttes műsora (Korzószínpad, Klapka tér)

17.30 – A Dunajíček együttes műsora (Korzószínpad, Klapka tér)

18.00 – A Dunaj folklóregyüttes műsora (Korzószínpad, Klapka tér)

19.30 – A Pengő zenekar műsora (Korzószínpad, Klapka tér)

A műsorváltozás joga fenntartva!

A Komáromi Városi Képvi-
selő-testület kezdeményezésé-
re június elején online szavazás 
indult, amely arra a kérdésre 
kereste a választ, hogy a lako-
sok melyik nevet választanák a 
komáromi vmk-nak.

Andruskó Imre képviselő 
javaslatára a testület három le-
hetőséget szabott meg: változ-
zon a vmk neve Egressy Béni 
Művelődési Központra, legyen 
az új név Lehár Ferenc Műve-

lődési Központ, illetve marad-
jon minden a régiben, legyen 
az intézmény neve továbbra is 
Városi Művelődési Központ. A 
nagyjából egy hónap leforgása 
alatt 620 polgár kapcsolódott be 
a szavazásba. 

A szavazás a város honlapján 
tovább folytatódik mindaddig, 
amíg a testületen a képviselők 
nem határoznak a szavazás le-
állításának időpontjáról, illetve 
nem döntenek a kérdésben.

Az online szavazás mellett 
szeretnénk lehetőséget teremte-
ni arra, hogy véleményüket más 
módon is elmondhassák. Pél-
dául a szelvényt kivághatják és 
eljuttathatják a TIK irodába, a 
városi hivatal iktatójába, illetve 
a KL szerkesztőségébe. A három 
lehetőség közül karikázzák be 
azt, amelyet támogatni szeret-
nének. A határidő szeptember 
15-e.
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Szeptember 14-én ismét 
találkozunk Komáromban. 
Hagyománnyá vált, hogy a 
Zsidó Kultúra Európai Napján 
egésznapos rendezvényen lá-
tunk vendégül minden érdek-
lődőt.

Ünnep ez, amikor a zsidóság 
pozitív oldalát ismerhetik meg a 
Menházba látogatók, melynek 
ezúttal már a felújított kertjét 
is használni fogjuk. Délelőtt fél 
11-kor Kicsik és nagyok címmel 

az együttműködés lehetősége-
iről beszélgetnek a régió zsidó 
közösségeinek vezetői. Meghí-
vásunkat elfogadta a budapesti 
és a pozsonyi hitközség elnöke, 
és számos kisebb közösség első 
embere. A beszélgetés mindenki 
számára nyitott.

Bina Stiefel rebecen kóser 
ebédje után folytatódik a prog-
ram. Dr. Sági György új köny-
ve a Gilgul nemrég jelent meg, 
ennek bemutatója a sátorban 

lesz. Bemutatkozik az új pozso-
nyi rabbi Misha Kapustin, majd 
Toronyi Zsuzsanna, a Magyar 
Zsidó Levéltár vezetője egy Rej-
télyes esküvővel ismertet meg 
minket. A zsinagógában idén 
is átadjuk a Kehila és a Kehila 
Haver díjakat. A programot az 
Igényes Nézők Egyesületének 
koncertje zárja.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Szavazzon! Egressy, Lehár vagy vmk?

A zsidó kultúra napja elé

A győri székhelyű Graf-
Get Számítástechnikai Kft. 
Akkreditált Felnőttképző és a 
szlovákiai székhelyű Szövetség 
a Közös Célokért társulás szer-
vezésében konferenciára került 
sor, a Magyar- Szlovák határon 
átnyúló partneri együttműkö-
dés a felnőttképzés és a szak-
képzés területén elnevezésű 
projekt lezárása alkalmából.

A konferencia egyik elő-
adója, Czetti Balázs, az Audi 
Akadémia igazgatója volt. El-
mondása szerint a képzés a jövő 
kulcsa, ezért a jövő építését a 
legjobbakkal kell elkezdeni. A 
legmegfelelőbb jelölteket kell 

munkatársnak megtalálni, mert 
velük képes a szektor fejlődni. 
Büszke munkatársakra szert 
tenni, megmutatni, hogy milyen 
hatékony az ember. A tapaszta-
latok azt mutatják, az önképzés 
erősít. Meg kell mutatni a diá-
koknak, hogy miért erősebb a 
csapat, mint több önálló egyén. 

A konferencia sarkalatos té-
mája volt a csallóköziek munka-
vállalási lehetősége (csoportos, 
nagyobb létszámú munkaválla-
lás) és az átképzés lehetőségei, 
valamint az Audi Akadémia Kft. 
és a felvidéki szakközépiskolák 
közti együttműködés megte-
remtése.

A szervezők nevében  
Csepiga István Graf-Get Kft. 
ügyvezetője és Pogány Erzsébet 
a SZAKC  igazgatója mondott 
köszönetet minden részvevőnek 
és szervezőnek a többéves mun-
káért.     

Czíria Attila

Határmenti együttműködés a felnőttképzésben 
Esély a munkahelyteremtésre

Egyházi építmények 
és emlékhelyek 
a Csallóközben. 

Új kiállítás nyílik 
a Limes Galériában 
szeptember 17-én 

17 órától



5 éve történt

10 éve történt

15 éve történt

20 éve történt
Hétfő délután a Komáromi Városháza Tanácstermében volt a 
színhelye az 1994-es választásokkal kapcsolatos megbeszélésnek. A 
dr. Hortai Éva alpolgármester által vezetett tanácskozáson először 
a választási bizottságokban való részvételről kaptak tájékoztatász 
a jelenlévő pártok képviselői. Második témaként a város terüle-
tén folytatandó plakáthelyezés szerepelt. Figyelmeztették a jelen-
lévőket, hogy a magántulajdonban lévő, de plakátozásra alkalmas 
felületek engedély nélküli használata kihágásnak minősül, melyet 
pénzbírsággal büntetnek. A város által plakátozásra felajánlott fe-
lületekkel kapcsolatban a jelenlévők megállapodtak, hogy ezeket 
igyekeznek azonos arányban felosztani egymás között.  

(Komáromi Lapok, 1994. augusztus 26, 34. szám)

Indul a szezon. Színházunk az emberi történések örömét-bá-
natát, az irodalmi értékek bemutatását, a kreativitás művészetét 
tűzte ki célul az ezredforduló tiszteletére. Jószándéka olyan irányba 
mutat, hogy az előtte álló idei öt bemutatója után remélhetően elé-
gedetten távozhatunk. Ugyanakkor mód nyílik a reális mérlegelés-
re annak tudatában, hogy színpadunk nem attól mutatkozik jónak, 
mert egy másik hazai vagy külhoni színház profiljára, egy bizonyos 
„már volt”-ra hasonlít, hanem mert önmagától válik elfogadható-
vá és egyénibbé. Ma már fölösleges korlátot emelni a régi és a mai 
dráma közé. Csupán a vendégművészek meghívását kellene ponto-
sabban egybehangolni, s ügyelni arra, hogy a színpadi játék mindig 
egyazon stílusban maradva egyenérétkű színpadi művészettel lep-
jen meg mindannyiunkat, mert ez a feladata.  

(Komáromi Lapok. 1999. augusztus 27, 34. szám)

Folyik az új egyetem könyvtárának az alapozása. Napjainkban 
serény munka folyik a Selye János Egyetem leendő könyvtárának 
alapozásánál. Mint sokan tudják már, az első önálló magyar 
felsőfokú intézményünkben szeptember közepén három karon 
indul meg az oktatás. Ezeknek a fakultásoknak külön-külön 
is lesz könyvtáruk – a teológiai kar hallgatói a Calvin János 
Teológiai Akadémia tíz éve működő tékáját használhatják; a 
gazdaságtudományi fakultás diákjai a Selye János Egyetemi 
Központ már rendszerbe állított szakkönyveit forgathatják; a 
tanárképző kar pedagógiai könyvtárának kialakítása pedig éppen 
most folyik. A közös igazgatás alatt működő, három részlegből álló 
egyetemi könyvtár a Jókai utcában, a Tiszti pavilonban és a Sirály 
kollégiumban működik majd.   

(Komáromi Lapok, 2004. augusztus 25, 16. szám)
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92 éve történt
Aki magyar iskolába jár, az nem kap segélyt. Említettük 

mult számunkban, hogy az állami segélyben részesült komáromi sze-
gény magyar gyermekektől megvonták a segélyt, ha magyar iskolába 
és nem a tiszti pavilonban levő csehszlovák állami iskolába iratták 
be. A szabad iskolaválasztás e durva megsértése ügyében Füssy Kál-
mán komáromi kisgazda és kisiparos párti nemzetgyűlési képviselő 
nyomban felutazott Pozsonyba és ott felkereste Stefanek iskolaügyi 
referenset, akinek előadván a sérelmeket, kérte annak gyors orvoslá-
sát. A referens sürgős orvoslást ígért. Olyan sok be nem váltott igéret 
hangzott már el, hogy kételkedve nézünk a most beigért gyors intéz-
kedés elé is. 

Szüreti mulatság. A Komáromi Építőmunkások Szakszerve-
zete az elaggott szaktársak felsegélyezésére szept. hó 24-én este 8 órai 
kezdettel a Munkásotthon összes helyiségeiben zártkörű Szüreti mu-
latságot rendez. Belépődíj személyjegy 8 K, családjegy (3 személyre) 
16 k. A meghívó másra át nem ruházható, kívánatra felmutatandó.  

(Komáromi Lapok, 1922. szeptember 9, 108. szám)

Mi újság a KFC házatáján. Hét fordulón van túl a negyedik ligában 
szereplő komáromi KFC csapata. Öt győzelem, két vereség, tizenöt 
pont a csapat eddigi mérlege. Mindenesetre az előző évekhez képest 
sokkal jobb rajtot vett a KFC gárdája. Az is igaz, hogy ebben a 
bajnokságban a korátlagot tekintve az egyik legfiatalabb összetételű 
a lila-fehérek csapata. Ami a jövőt tekintve nem baj, sőt, Zdenko 
Kršteňanský játékos edző néhány alkalommal már megjegyezte, 
hogy dícséretesnek tartja a fiúk játékhoz való hozzáállását, küzdeni 
akarását. Mint elmondta, van a csapatnak tartása, és idővel a 
megfelelő tapasztalatot is megszerzi ez a fiatal gárda. Jó jelnek 
tekinthető az az irányvonal is, hogy a klubvezetés kimondottan 
csak a hazai játékosokra építi a csapatot. 

(Komáromi Lapok, 2009. szeptember 23, 15. szám)

Közösen tartottak sajtótá-
jékoztatót a Híd és a Magyar 
Közösség Pártja komáromi 
szervezeteinek vezetői augusz-
tus huszadikán, s nem véletle-
nül éppen ezen a szimbolikus 
napon.

Mint hangsúlyozták, állam-
alapító királyunk arra intett, 
hogy azt kell keresni, ami ösz-
szeköt, s nem pedig azt, ami 
elválaszt, s a két párt vezetői 
éppen ezen munkálkodtak az 
elmúlt hetek tárgyalásai során. 
Bastrnák Tibor elmondta: a több 
hete zajló tárgyalásokon a közös 
programról, annak téziseiről, a 
közös polgármesterjelölt fontos-
ságáról, illetve a képviselőjelölti 

listáról tanácskoztak. Ha a két 
párt tagsága szeptember elején 
jóváhagyja a születőben lévő 
koalíciós megállapodást, akkor 
hivatalosan is Czíria Attila lesz a 
közös polgármesterjelölt. Cziria 
Attila úgy fogalmazott: fontos, 
hogy közös polgármsterjelöltje 
legyen Komáromnak, aki mö-
gött kell hogy megfelelő erő, 
azaz összetartó képviselő-testü-
let álljon, és segítse munkáját. 
Bastrnák Tibor hozzátette: ösz-
tönzőleg hathat a polgárokra, 
hogy a két legnagyobb párt – ta-
nulva a múltbeli hibákból – meg 
tud egyezni, felül tud kerekedni 
a pártérdekeken, ambíciókon. 
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A Komáromi Városi tele-
vízióban már beszámoltunk 
arról, hogy pénzügyi támoga-
tást nyert a Selye János Gimná-
zium: az intézmény a szlovák 
kormányhivatal jóvoltából 
közel 40 ezer eurót kapott a 
norvég alapból a gimnázium 
udvarának parkosítására, a 
zöldterületek bővítésére. A 
szerződés megszületett, s a 
munkák már el is kezdődtek. 

Andruskó Imre igazgató: 
– Tavaly 520 diákkal fejeztük 
be, az idén pedig 570 diákkal 
kezdjük a tanévet, ami megkö-
zelítőleg 10 százalékos növeke-
dés. Kevés iskola mondhatja el 
magáról, hogy ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben, amikor 
drasztikusan csökken a diák-
létszám, növelni tudja az iskolát 
látogatók számát. Ezért is fontos 
ez a projekt, hiszen fiataljaink 
egy szebb környezetben kezdik 
meg tanulmányaikat. Mint is-
meretes, tavaly a kormányhiva-
tal útján pályáztunk a norvég 

alapnál: a projekt összeértéke 
39 500 euró, melynek 85 száza-
lékát fejlesztésre fordíthatjuk, 
a maradék 15 százalék pedig 
az egyéb költségeket jelenti. Az 
intézmény előtt egy új, szép par-
kot alakítunk ki, illetve bővítjük 
a már meglévőt, s az udvaron 
pedig zöld övezeteket létesítünk. 
A földben két nagy vízgyűjtő 
tartályt helyezünk el, s ezek se-
gítségével az öntözés esővízzel 
történik majd.

Fontos szempont az is, hogy 
környezettudatosan neveljük a 
diákokat, új tanterveket dolgo-
zunk ki, melyek központi eleme 
a víz, s annak körforgása lesz. 
Versenyt is hirdetünk alapisko-
lások részére, melynek fő témája 
természetesen szintén a víz lesz. 
Számunkra az ivóvíz nem okoz 
problémát, ilyen szempontból 
szerencsés helyen élünk, ám 
Földünk nagy részén emberek 
milliói nem jutnak vízhez, ivó-
vízhez.

-batta-

Körvonalazódik az összefogás

Szépül a gimi környezete

A romániai Szászsebes 
városával már  több, mint egy 
évtizedes partneri kapcsolatot 
ápol a két Komárom. ( A  „ma-
gyar”  Komárom 2001-ben, a 
mi településünk 2003-ban kö-
tötte meg a baráti együttmű-
ködést  hitelesítő szerződést.)  
Az idén is együtt indultunk az 
augusztus 21-e és 24-e között 
megtartatott szászsebesi kul-
turális napokra, melyekre  Ale-
xander Dancilu ottani polgár-
mester hívott meg bennünket.

A meghívottak között volt 
a németországi Büdingen és a 
moldavai Straseni delegációja 
is: ez a két település is jó kapcso-
latokat  ápol a szászsebesiekkel.  
(Mi elsősorban a németekkel 
találtuk meg a közös hangot.)  A 
révkomáromi „csapatot” Kantha 
Mária önkormányzati képviselő, 
Bese Katalin, a városi hivatal 
fejlesztési osztályának vezetője, 
Gubien Anna, a pénzügyi rész-
leg munkatársa és Zakar Péter 
informatikus alkotta. A delegá-
ció vezetője én voltam.

Jól felkészülten, városunkat 
reprezentáló kiadványokkal in-
dultunk útnak  a testvérvárosi 
komáromi küldöttséggel együtt.  
Velünk tartott Csordás Árpád 

is, aki rendszeresen ellátja a tol-
mács és az idegenvezető szerepét 
az erdélyi  utazásokon.   Kolozs-
vár felé haladva megcsodáltuk 
a híres Tordai hasadékot, és az 
ottani hatalmas sóbányát, amely 
még ma is képes lenne egész Eu-
rópa só-ellátását biztosítani.

 A szászsebesi városházán  
Dancilu polgármester fogadta 
a négy küldöttséget ünnepélyes 
keretek között.    A  helyi egyház 
papjainak áldása után Dancilu 
polgármester mondott  köszön-
tőt, majd következtek a baráti 
városok vezetőinek megnyilat-

Sikeresen képviseltük a két Komáromot
Küldöttségünk részt vett a szászsebesi napokon

kozásai.  E sorok írója átadta 
Anton Marek polgármester és 
a városi képviselőtestület üd-
vözletét, hangsúlyozva, hogy 
a baráti kapcsolat hasznos az 
önkormányzati tapasztalatcsere 
szempontjából.

 Hét esztendeje jól műkö-
dik az ifjúsági alkotótábor is, 
melyen képviselteti magát a 
csehországi Kralupy város is. 
Beszédem végén – nagy tetszést 
kiváltva - román  nyelven kíván-
tam további sikereket Szászse-
bes fejlődéséhez.  Az ünnepség 
keretében köszöntötték Csordás 
Árpádot is, akit  sokéves tolmá-
csi munkája elismeréseként már  
előzőleg díszpolgárrá avattak.

Szászsebesnek harmincezer 
lakosa van, a románok mellett 

más nemzetiségek is békében 
élnek együtt  a településen.  A 
városnak számos német és olasz 
érdekeltségű telepe van, így pél-
dául  sörgyára, autóalkatrész, 
édesség- , és  fagylalt készítő 
nagyüzeme.  Ennek  köszönhe-
tően alacsony a munkanélküli-
ség, amit írigyeltünk tőlük.

Érdekesség, hogy  önkor-
mányzatukban mindössze 
egyetlen  független képviselő 
található, a többiek a helyi pár-
tokat színeiben politizálnak, s 
jó az összhangot alakítottak ki 
Dancilu polgármesterrel. Ezt az 
is bizonyítja, hogy a városveze-
tő már ötödik választói ciklusát 
tölti.  Ottani tartózkodásunk 
során Bogdán Adrien alpolgár-

(Folytatás az 5. oldalon)
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Augusztus 17-én és 18-án a 
Komárom-Esztergom megyei 
Császár község római-katoli-
kus templomában, valamint a 
révkomáromi Selye János Gim-
názium dísztermében nagy 
sikerrel és több perces vastaps 
kíséretében mutatták be Tarics 
Péter legújabb színdarabját, a 
szerző rendezésében.

A „VÉRTANÚ KRISZTUS 
EREJÉBŐL – Wohlmuth Fe-
renc keresztútja“ című három-
szereplős monodráma – ame-
lyet Tarics Péter Író Sándor 
jelenlegi császári plébános 
felkérésére írt – 1894 és 1919 
között játszódik Császár tele-
pülésen, és annak a Wohlmuth 
Ferenc vértanú-papnak az 
életéről és haláláról szól, aki 
Komárom-Esztergom Megye 
neves és népszerű plébáno-
sa volt a XIX. és a XX. század 
fordulóján, s akit 1919. június 
5-én, koholt vádak alapján, 
koncepciós perben végeztek ki 
a kommunista Magyar Tanács-
köztársaság idején.

A révkomáromi előadáson 
Beke Gyöngyi, Császár köz-
ség polgármestere, Író Sándor 
császári plébános (aki maga is 
felvidéki származású), illetve 
Elek László komáromi esperes is 

részt vett, akik felemelő gondo-
latokkal vezették fel az előadást. 

„A vértanúk azok, akik tény-
legesen is bizonyítást adnak arról, 
hogy az Isten iránti hitük meg-
ingathatatlan, de a felebarátuk 
iránti szeretetük is, és ez nem-
csak szóban elmondott igazság, 
de ezt alátámasztják életútjukkal 
is“ – mondta Elek László espe-
res, hozzátéve: amikor emberek 
és emberi sorsok fölött dönte-
nek mások hirtelen elhatározás 
alapján, mindig szükség van, 
szükség volt és szükség is lesz 
vértanúkra, hitvallókra. Beke 
Gyöngyi kiemelte: „Mai életünk-
ben nagyon fontos üzenete van a 
Tarics Péter által írt és rendezett 
darabnak, amely a vértanúha-
lált halt plébános imádságával 
végződik.“ Hozzátette: nem él-
hetünk gyűlölettel, feladatunk a 
megbocsátás és az emlékezés. 

Wohlmuth Ferenc szerepé-
ben Jónás Csaba Wass Albert-
díjas előadóművészt láthattuk és 
hallhattuk, aki tökéletes karak-
tert alakított. Hiteles volt, élet- 
és korhűen formálta meg a vér-
tanú-plébános alakját, jellemét. 
Az ember és a pap Wohlmuth 
Ferencet egyaránt bemutatta Jó-
nás, aki ezúttal is bebizonyítot-
ta, hogy igazi színészegyéniség. 

Őszinte belső lélekkel, megnye-
rően mutatta meg a Jézust feltét-
lenül követő, az ökumenizmust 
hirdető és minden erőszakot 
elítélő császári plébánost, a be-
tegeket örömmel látogató, a 
híveit mindenben segítő papot, 
a kommunistákat meggyón-
tatni kívánó, a hazájáért aggó-
dó Wohlmuth Ferencet. Szabó 
Gézát, Wohlmuth atya egykori 
káplánját, Kulich László alakí-
totta, aki áhítattal, méltósággal 
próbálta követni plébánosát.

A legnehezebb időkben is 
plébánosa mellett áll, segíti őt, 
aggódik érte, a kivégzés előtti 
pillanatban ő az egyetlen, aki lé-
lekben is mellette áll. Kulich pél-
dásan helytáll az „asszisztens” 
szerepében, végül a záróakkord 
rendkívül megható gondolatival 
zárja az előadást. Jóba István 
kitűnően formálta meg azt a 
gátlástalan, cinikus tatai ter-
rorlegényt, aki az egyház teljes 
megsemmisítési folyamatának 
egyik legjellegzetesebb megtes-
tesítője, s akitől nem áll távol az 
önbíráskodás sem. Sőt: élvezet-
tel gyilkol.

Ugyanez mondható el Tarics 
Péter rendezéséről is, aki ismét 
komoly színházi tapasztalatá-
ról, szakmai hozzáértéséről és 

alapos történeti ismereteiről tett 
tanúbizonyságot. S nem utolsó 
sorban pedagógiai-lélektani ké-
pességéről, hiszen egyértelműen 
látni lehet segítő-irányító kezét, 
szívét és lelkét, rendezői felké-
szültségét színészeinek alakítá-
sán.

Az előadás tudatosan, ter-
vezetten felépített. Az első kép-
ben tulajdonképpen szentmisét 

látunk és hallunk, a második 
képben már a Császár közsé-
gért, a hazájáért aggódó plébá-
nost ismerhetjük meg, a harma-
dikban a plébános és a káplán 
párbeszéde kifejezetten fokozza 
a feszültséget, felpörgeti az ese-
ményeket, mintegy előkészíti a 
tatai terrorlegény, Lantos-Lőwy 
Bertalan érkezését, a negyedik 
képben a szabadtéri „népbíró-

sági” tárgyalást látjuk, amely-
nek végén és eredményeképpen 
Wohlmuth Ferencet kivégzik. A 
produkció úgynevezett záróak-
korddal, imádsággal fejeződik 
be, amelyben az életben maradt 
káplán azt jelzi: új élet kezdődik 
Császáron, Wohlmuth Ferenc 
szellemében.

Bernáth Tibor

Lélekemelő volt Tarics Péter legújabb színdarabjának bemutatója

Jóba István, Jónás Csaba és Kulich László az előadás egyik jelenetében.     Fotó: Krűger Viktor

A Selye János Gimnázium 
a 2013/2014-es tanévben is 
folytatta azt a több száz éves 
hagyományt, melyet az egyko-
ri komáromi jezsuita, majd ké-
sőbb bencés gimnáziumok di-
ákjai és tanárai alapoztak meg. 
A tanulók nevelésében tovább-
ra is három pillérre építünk: 
magyarság iránti hűségre, a 
másság tiszteletére és a nagy-
fokú tudásra. Testvériskolai 
kapcsolatokat tartunk fenn a 
budapesti Szent István Gimná-
ziummal és a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziummal. 
Rendszeressé váltak iskoláink 
közötti osztálylátogatások, az 
elmúlt tanévben az udvarhe-
lyiek két osztálya járt nálunk, s 
nekünk egy osztályunk látoga-
tott el Erdélybe.

Az elmúlt tanév több je-
lentős eseménnyel gazdagítot-
ta iskolánk krónikáját, melyek 
közül kiemelkedik a GIMISz 

diákszínpad megalakulásának 
20. évfordulójára rendezett 
nagyszabású gálaműsor. Ha-
sonló fontosságú rendezvény 
volt öregdiákok és iskolabarátok 
szervezésében megvalósított 
Generációk Nagytalálkozója. 
Tanulóink komfortérzékét jelen-
tősen emelik majd annak a majd 
40 ezer euró értékű projektnek 
az eredményei, melyet a Szlovák 
Köztársaság kormányhivatala és 
az Európai Gazdasági Közösség 
anyagi támogatásával valósítunk 
meg, és amelynek keretében az 
többek közt az iskolaudvar par-
kosítását is elvégezzük az idén 
nyáron.

Diákjaink a tantárgyi és 
sportversenyeken kiemelke-
dően szép eredményeket értek 
el az elmúlt tanévben. Közép-
távfutó csapataink országos 
ezüst- és bronzérmet szereztek 
a Zavarská-emlékversenyen, 
ahol a fiúk 10x1000 méteren, 

a lányok 5x800 méteren mérik 
össze erőiket. 

Történészeink a „Tolsztoj 
és kora” vetélkedőn szerezték 
meg az elsőséget a lakitelki 
országos döntőn. A „Rákóczi 
Ferenc, az államférfi” történel-
mi vetélkedő döntőjében Sá-
rospatakon iskolánk csapata 
a 2. helyen végzett. A „Cultura 
Nostra” történelmi vetélkedő or-
szágos döntőjében Pannonhal-
mán iskolánk csapatai az 5. és a 
7. helyet szerezték meg.  A ro-
mániai Nagyváradon megren-
dezett „Festum Varadinum” 
történelmi vetélkedőn isko-
lánk csapata az 1. helyen vég-
zett. Egy diákunk a Móra Ferenc 
Novellaelemző és Fogalmazási 
Versenyen ért el 1. helyezést. A 
humán irányú tantárgyak vona-
lán ezzel korántsem értek véget 
a sikerek, hiszen szavalóink a 
Tompa Mihály szavalóverseny 
országos döntőjén két 1. helyet 

is szereztek, melyet egy 2. és egy 
3. hely is kiegészített. Hasonló 
siker született a Szép magyar 
beszéd verseny országos döntő-
jén, ahol 1. és 2. helyen végeztek 
diákjaink, a Jó szó szlovák nyel-
vű szavalóversenyen pedig or-
szágos 3. helyet érdemelt ki egy 
diákunk. Az Implom József he-
lyesírási verseny országos dön-
tőjében  diákjaink az 1., 3., és 
4. helyet szerezték meg. Tanu-
lóink az idegen nyelvi olimpi-
ákon is 4 ezüstérmet szereztek 
a kerületi versenyeken. 

A reál jellegű tantárgyak 
versenyeiben diákjaink ha-
gyományosan jól szerepelnek, 
ám ez a tanév minden vára-
kozásunkat túlszárnyalta. Ezt 
bizonyítja az a tény is, hogy a 
matematika-fizika-informatika 
tantárgyak közös Nyitra-megyei 
kiértékelésén a szóba jöhető 9 
kategóriában diákjaink 7 első 
helyezést szereztek, ebből ma-

tematikusaink három kategóri-
ában 3, fizikusaink pedig négy 
kategóriában 4 elsőséggel büsz-
kélkedhetnek. A szóba jöhető 
27 dobogós helyből összesen 
12 dobogós hely lett diákjainké, 
miközben a kerületben egyetlen 
másik gimnáziumnak sem lett 
több mint 3 dobogós helyezése 
ezen a 9 értékelt versenyen. Ezek 
a számok magukért beszélnek, 
sőt a kerületi versenyek ered-
ményei alapján három tanulónk 
jutott el a matematika és fizika 
olimpia országos döntőjére. 

Külön örömet jelent, hogy 
az informatika területén is 
kiemelkedő eredmények szü-
lettek, melyet bizonyít egy ke-
rületi olimpiai 3. hely, az iBobor 
verseny országos 26. helye (3999 
versenyző közül), az „Infoprog” 
országos döntőjén elért 1. hely, 
valamint a „Nemes Tihamér 
Informatikai Verseny”  me-
gyei fordulójában elért 1. hely 
és csapatunk által a „Természet-
tudományi triatlon” versenyen 
Füleken elért 1. hely.

De az említetteken kívül az 
elmúlt tanévben egy tanulónk 
biológiából kerületi 2., majd or-
szágos 10. lett, kémiából pedig 
egy kerületi 4. helyezés bizonyít-
ja az oktatás magas színvonalát. 
Matematikusaink még kipró-
bálták magukat a „Matematický 
náboj” csapatversenyen is, ahol 
az országos döntőben 63 csapat 
közül a 10. helyen végeztek.  Ez 
nemzetközi viszonylatban 5 
ország 178 csapatának versen-
gésében a 35. helyet jelentette. 

„Kisgimnazistáink” (azaz a 
nyolcosztályos gimnázium alsó 
tagozatának tanulói) is kitettek 
magukért, hiszen számtalan 

elsőséget szereztek a korosztá-
lyos matematika-versenyeken. 
Ezek közül kiemelkedik a járási 
matematikai olimpia (3 első he-
lyezés), a Pitagorasz verseny já-
rási fordulója (3 első helyezés), 
a Pitagorasz verseny országos 
döntője (5., 6. és 10. helyezés), 
valamint a Katedra verseny 1. 
helye és a német nyelvi olimpia 
kerületi 2. helyezése.

A felsoroltakon kívül már 
nem maradt idő és hely a spor-
tolók további járási és kerületi 
sikereinek (asztalitenisz, futsal, 
atlétika, röplabda, kosárlab-
da), sem pedig az egyéb nem 
hivatalos tantárgyi versenyek 
és háziversenyek győzteseinek 
méltatására (Zrínyi Ilona Ma-
tematikaverseny, Nemzetközi 
Magyar Matematikaverseny, Iri-
nyi János Kémiaverseny, Poznaj 
slovenskú reč, Kazinczy verseny, 
Kenguru Matematikaverseny, 
stb.). Pedig ezeken a további 
versenyeken legalább még egy-
szer ennyi szép eredmény és 
siker született, mint a fentebb 
felsoroltak. Csak bízni tudok 
benne, hogy ez a folyamat a kö-
vetkező években is hasonlóan 
folytatódik majd.

A sikerekért természetesen 
köszönet illeti a diákokat, a fel-
készítő tanárokat, de ugyanak-
kor a szülőket is, akik évről évre 
sok tanulót íratnak be hozzánk. 
Míg az elmúlt tanévben gim-
náziumunknak 520 diákja volt, 
ezzel szemben a következő tan-
évet már 560-570 diákkal indít-
hatjuk. Ez nagyon jó jel a jövőre 
nézve. 

Andruskó Imre, igazgató

A Selye János Gimnázium diákjai szép eredményeket értek el
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Apróhirdetés

Tiszteletemet kifejezve ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a Fovera-Oftalmologiai egynapos sebészeti központ min-
den alkalmazottjának, az aranykezű MUDr. Lajos Noémi fő-
orvosnak és Pál Emíliának, illetve az ott dolgozó nővéreknek 
odaadó munkájukért, hozzáállásukért, a magasszintű ellátá-
sért és sikeres sikeres szemműtétemért.

Külön köszönet Herdics doktornőnek és nővérkéjének, 
amiért emberségesen gondoskodtak rólam.

Tisztelettel Tóth László, 75 éves komáromi lakos

l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Penita étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  
l ELADÓ  gyönyörű 7-hetes 
törpespic kan kiskutya. Tel.: 
0908/123 583.
l ELAJÁNDÉKOZOK kisci-

cákat. Tel.: 0915/482 282.
l Eladó  2-szobás első emeleti 
felújított téglalakás a Megyercsi 
utcában, hőszigetelt. Tel.: 777 
8724, 381 0674 (12 szoba).
l Eladó  szoba-konyhás lakás a 
Vár u. 13. Ár: 14.500 Euró. Tel.: 
7702 439, 0907/260 438.
l VILLANYSZERELŐ. Tel.: 
0908/415-657.
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát készí-
teni? Házhoz megyek. Tel.: 0907 
271-670.

Még a nyár elején a német-
országi Ingolstadtban rajtolt 
el a nemzetközi Duna-túra, a 
Tour Internacional Danubien 
59. évfolyama. A világ egyik 
legrégibb és legjelentősebb 
vízi-túrájának össztávja csak-
nem 2500 folyami kilométert 
tesz ki. A TID első évfolyama 
1955-ben zajlott Pozsony és 
Budapest között, majd fokoza-
tosan bekapcsolodott a túrába 
minden Duna-menti állam, ki-
véve Romániát.

A románok nem is engedé-
lyezték, hogy az ő Duna-szaka-
szukra beevezzenek a TID részt-
vevői. Ezért volt ötvenegy éven a 
túra végcélja a bulgáriai Silistra. 
Kilenc évvel ezelőtt megtört a 
jég, Románia is tagja lett a túra 
szervezőinek, így újabb négy-
száz kilométerrel lett hosszabb a 
TID távja. St. George, a végcél, 
két kilométerre van a tengertől, 
így az utóbbi években többen is 
úgy gondolták, ki kell ezt hasz-
nálni, és néhány kilométert be-
eveztek a tengerbe is. 

A TID első négy évtize-
dében sokkal tömegesebb volt 
a részvétel a Duna-túrán, voltak 
évek, amikor több ezer résztve-
vője is volt a sporteseménynek. 
A rendszerváltás után jócskán 
megcsappant a résztvevők szá-
ma, ami érthető volt, hiszen 
megszapaorodtak a  utazási 
lehetőségek. Az utóbbi tíz év-
ben viszont egyre jobban kez-
denek visszaszivárogni az igazi 
vízi-túristák, akik a kényelmes, 
többcsillagos szállodáknál 
többre tartják a kapcsolatot a 
csodálatos természettel, vállal-
ják a „millió csillagos”, sátoros 
életet, naponta a sátorépítést és 
bontást, ki és becsomagolást, és 

akár az időjárás viszontagságait, 
hideget, hőséget, esőt és vihart 
is. Ők az igazi turisták. 

A korábbi évfolyamok során 
akadt rá nem is egy példa, hogy 

valaki leevezte a TID egész táv-
ját, ami persze nagyon időigé-
nyes, hiszen a pihenő napokat is 
beleértve több mint két hónapig 
tart, és ezt inkább csak a nyug-
díjas korosztály engedheti meg 

magának. Na, meg vastagabb 
pénztárca kérdése is a dolog.

Általában a főszakaszok 
közül választanak a résztvevők. 
Ezek:Ingolstadt – Linz, Linz – 

Pozsony, Pozsony – Budapest, 
Budapest – Mohács, Mohács – 
Belgrád, Belgrád – Vidin, Vidin 
– Silistra, Silistra – St. George. A 
napi túratávok hossza változó, 
több vagy kevesebb, mint ötven 

kilométer. A beiktatott pihenő-
napokat a résztvevők városné-
zésre, és kulturális kikapcsoló-
dásra használják ki. 

Ha valaki nyaranta bevállal 
minimum egy résztávot, akkor 
néhány év után büszkén elmond-
hatja, hogy közelről megismerte 
az egész Duna-mente szépségét, 
varázsát. Óriási élmény.

 A nagy létszámú Duna-tú-
rák ideje már a múlté, és ennek 
a táborhelyek szervezői örülnek 
a legjobban, mert így be tudják 
biztosítani a megfelelő higieniai 
feltételeket a vizi-turisták szá-
mára. Az már szinte bevett szo-
kás, hogy estebéddel is megven-
dégelik az érthetően fáradtan 
beérkező turistákat, így volt ez 
Pozsonyban, Bősön és nálunk,  
Komáromban is.

Bárány István, Duna-túra 
szlovákiai szakaszának felelőse 
többek között elmondta, hogy 
Pozsonytól a mezőnyt német, 
osztrák, magyar, szerb, bolgár, 
román, cseh, de még amerikai, 
brit, svájci és izraeli vízi-turisták 
alkották. Az említett nemzetek 
több mint százfős csoportjához 
Pozsonyban 52 szlovák evezős 
csatlakozott, és nagyjából ha-
sonló módon alakul a létszám 
a Duna alsóbb szakaszain is. A 
nemzetközi csoportok vezető-
ivel szívélyesen elbeszélgetett 
városunk polgármestere Anton 
Marek, valamint Gráfel Lajos 
elöljáró, és Pavol Martinček, 
járásunk turista szövetségének 
elnőke. 

Lapunk megjelenése idején 
már a romániai szakasz végé-
hez közeledve eveznek a turis-
ták, közeledve a célállomás, St. 
Georgeu felé.

Keresztényi Gábor

Fenyves futóverseny
A Koppánymonostorban megrendezett versenyen hat ko-

máromi futó képviselte városunk színeit. A 3,2 kilométeres 
távon a következő helyezéseket érték el: 8-14 éves korosztály – 
Halama Lilla – 8. hely, 45-50 éves korosztály - Puha Zoltán - 4. 
hely, 55-60 éves korosztály – Ambrus Alexander – 1. hely, 60 év 
feletti korosztály – Kubica János 2. hely, Borbély Kálmán – 3. 
hely. A 13 kilométeres távon a 40-45 éves korosztályban Ibos 
Csaba a 2. helyet szerezte meg.

Nemzetközi Duna-túra – 59. évfolyam
Lapátolás az értől (majdnem), a tengerig

Augusztus közepén 
Pőstyénben került megrende-
zésre a rövidpályás országos 
kajak-kenu bajnokság, ahol a 
200, 500 és 1000 méteres távon 
28 szakosztály 343 sportolója 
versengett a minél jobb helye-
zésekért.

A klubok ifjúsági, összesí-
tett pontversenyében Somorja 
végzett az élen, Nováky és Ko-
márom előtt. A pozsonyi ŠKP 
színeiben győztesként zárta 
a versenyt a friss világbajnok 
Vlček Erik – Tarr György pá-
ros a K2-es hajóban, a K4-nek 
pedig tagja volt a szintén ko-

máromi Demin Viktor is. Re-
mekül teljesítettek a komáromi 
ifjúsági versenyzők, Polhammer 
László, Dosudil František és 
Koczkás Olivér edzők véden-
cei, akik 24 arany, 11 ezüst és 
15 bronzérmet harcoltak ki. A 
komáromi színek legsikeresebb 
versenyzői voltak: Mariana 
Petrušová 7, Szokol Dániel és 
Koczkás Dávid 4, Adam Botek, 
Richard Zilizi és Obert Ákos 3 
alkalommal, Samuel Živický 
2x, Banai Tóth István és Daniel 
Sýkora pedig 1x állhattak fel a 
dobog´legmagasabb fokára.

Extraligás kosárlabda 
csapatunk új edző, Miljana 
Čurovič vezetésével augusztus 
elején kezdte meg felkészülését 
az új bajnoki évadra. Az edzé-
sek mellett az ilyenkor megszo-
kott előkészületi mérkőzések 
is műsoron vannak, különböző 
erősségű szintet képviselő csa-
patokkal szemben.

Az első ilyen felkészítő jelle-
gű mérkőzését Győrben játszotta  
csapatunk, ahol magabiztosan 
győzte le a Széchenyi Egyetem 
együttesét 97: 66 arányban. A 
folytatásban tervezett Orosz-
lány elleni találkozó technikai 

okok miatt elmaradt, helyette 
csapatunk Zlínben és Brünnben 
lépett előkészületi mérkőzésen 
pályára. A kosárlabdára kiéhe-
zett komáromi szurkolók ide-
haza a következő időpontokban 
figyelhetik éles szemmel, a még 
nem élesre menő találkozókat: 
szeptember 10, szerda – Komá-
rom – Győr, szept. 12, péntek 
Komárom – Dečín, szept. 26-án 
Komárom – Falco Szombathely. 
A klubvezetés tudatja szurkolói-
val, hogy megkezdődött a bérle-
tek árusítása, az égész szezonra 
szóló bérletet szeptember 15-ig 
lehet megváltani. 

Kosárlabda előkészületi mérkőzésekKajak-kenu országos bajnokság

Újszülöttek
Kutka Lucas László, Perbete; Brellíková Petra, Nána; Paulovičová 

Sabina, Érsekújvár; Beke Beatrix Lili, Nemesócsa; Koczkás Filip, Ko-
márom; Slančíková Nina, Komárom; Kóša Márk, Bajcs; Wittichová 
Rebeka, Imely; Brend Robert, Komárom; Lengyel Damianá Leonid, 
Csallóközaranyos; Benkó Dániel, Marcelháza; Csicsó Dezső, 
Ógyalla; Simon Sebestyén, Nemesócsa; Bujna Dániel, Komárom; 
Tóth Matúš, Naszvad; Semeníková Lilien, Komárom; Gyalog Lau-
ra, Érsekújvár; Vas Katinka, Komárom; Dorčiaková Dominika, Ko-
márom; Kehe Lajos, Gúta; Kiss-Pistiová Viktória, Ógyalla; Mátyás 
Dóra, Komárom; Simonek Nina, Szentpéter; Molnár Sabina, Gúta; 
Szalai Zalán, Farkasd; Lapos Luca, Csallóközaranyos; Šamonov 
Gabriella, Naszvad; Mészáros Dorka, Gúta; Horváth Zuzana, Ko-
márom; Újvári Nina, Érsekújvár; Vas Martin, Ógyalla; Sárközi 
Leo, Gúta; Mankovická Nella, Komárom; Gerejchanov Velichan, 
Udvard; Pásztó Katalin, Naszvad; Szabó Patrik Olivér, Szentpéter; 
Hanzsér Lilla, Komárom; Csóka Jázmin, Ógyalla; Grajszky Ákos, 
Búcs; Žideková Mia, Komárom; Solík Kornél, Nemesócsa; Gőgh 
Dávid, Zsigárd     

Házasságot kötöttek
Szép Attila és Tóth Mária; Balko Jozef és Bercik Melinda; Barta 

Erik és Mgr. Varga Csilla; Nagy Zsolt és Kovács Anikó; Kristó Ádám 
és Balogh Tamara; Kopják Štefan és Havlitusová Angelika; Vörös 
Attila és Bereczk Zsuzsanna; Fehér Sándor és Pisárová Zuzana; 
Bogdány Zsolt és Tóth Hilda; Beke Patrik és Tóth Edit

Elhunytak
Az 59 éves Laczkó Edit, Komárom; a 80 éves Vasi Margit, 

Vágfüzes; Ľubomír Michal Rastislav (Náruč, n.o.); a 80 éves Tiliček 
János, Komárom; a 91 éves Házi Irén, Ekel; a 62 éves Balogh Mag-
dolna, Komárom; a 62 éves Szász Márta, Komárom; a 43 éves 
Zemková Mónika mérnök, Komárom; a 80 éves Kovács Lajos, 
Őrsújfalu; a 48 éves Móricz Darina, Komárom; a 79 éves Budai Irén, 
Komárom; az 53 éves Jassa Imre, Nagykeszi; a 86 éves Kvasňovský 
Štefan, Komárom 

Idén lenne 85 éves Czibor Zoltán
Czibor Zoltán legendás labdarúgó, az Aranycsapat tagja 

augusztus 23-án lett volna 85 éves. A magyar válogatott címe-
res mezét először 1949. május 8-án a Magyarország – Ausztria 
6:1-es mérkőzésen, utoljára pedig szintén Ausztria ellen, 1956. 
október 14-én a 2:0-ra végződött mérkőzésen húzta magára, 
43 válogatott mérkőzést játszott, 17 gólt szerzett. Tagja volt az 
angolok elleni Wembley stadioni 6:3-as és a népstadionbeli 
7:1-es győzelemmel végződött csapatnak. A Budapesti Honvéd 
színeiben 58 gólt szerzett. 1956-ban a forradalom bukása után 
tért vissza Magyarországra. Dél-Komáromban megalakította a 
Komáromi Football Clubot, amelynek elnöke volt.  

batta
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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 003mester kalauzolásával megte-
kintettük pl. a helyi vízműveket, 
s  az evangélikus templomot, 
melyben  idős szászok tartanak 
istentiszteleteket.  A katolikus 
templomban magyar nyelven is 
hallhatók szentmisék.

Élményszámba ment a vá-
rosi múzeum meglátogatása, 
ahol megtudtuk, hogy a másik 
Komárommal  már évek óta 
szerveznek közös rendezvénye-
ket, a mi múzeumunk munkáját 
viszont nem ismerik.  (Meg-
ígértük Totianu igazgató úrnak, 
hogy megpróbáljuk bepótolni a 
mulasztást.)

 A szászsebesi katolikus 
temetőben megkoszorúztuk a 
hősi halált halt negyvennyolcas 
honvédek emlékművét, melyet 
1909-ben emeltek, s azt a vá-
ros  rendben tartja.  A magyar 
himnusz meghallgatása után 
könnyeivel küszködve megszó-
lalt mellettünk  magyarul egy  
szászsebesi asszony, Fábián Juli 
néni, aki nagyon örült a láto-
gatásunknak.   Romániai láto-
gatásunk során bő félnapot töl-
töttünk ez az erdélyi fejedelmek 

központjában, a  felújított  gyu-
lafehérvári várkomplexumban.  
A vár vonzza a turistákat, mert 
egymást érik ott a látványossá-
gok, így például a díszőrségvál-
tás vagy az ágyúk díszlövései.

Sok-sok neves magyar tör-
ténelmi személyiség mellett ott 
alussza örök álmát  Hunyadi 
János  kormányzó is, aki 1456-
ban húnyt el.  A nevezetes, tu-
ristákat vonzó várkomplexumot 
járva küldöttségünk minden 
tagja azt kívánta, hogy bár a 
(majdan)  felújított komáromi 
erődrendszerben is ilyen  nagy 
lenne a nyüzsgés!  A búcsúva-
csorán sokmindenről  szó esett.  
Dancilu polgármester, aki a vá-
ros vezetőivel együtt látott ben-
nünket vendégül, meglepődött, 
amikor megtudta, hogy nálunk 
vétójoga van a polgármesternek.  
Megjegyezte, hogy az bizony 
neki is jól jönne!

Hazafelé megálltunk Maros-
vásárhelyen, megnéztük Beth- 
len Gábor erdélyi fejedelem szü-
lőházát, s az abban berendezett 
múzeumot, majd meghatottan 
helyeztük el koszorúinkat az 
aradi vértanúk emlékművénél.  

Úgy gondolom, küldöttségünk  
méltóképpen  képviselte város-
unkat. Szeretettel gondolunk 
vendéglátóinkra, és köszönjük 
Csordás Árpád közreműködését 
is, aki kellemes perceket szerzett 
számunkra helyismeretével és 
vidámságával.  

Dr. Bende István 
önkormányzati képviselő  

Sikeresen képviseltük a két Komáromot
Küldöttségünk részt vett a szászsebesi napokon

Bő negyedévvel a két Ko-
márom közös kamarazeneka-
rának áprilisi hangversenye 
után ismét teltház várta a 
Tiszti pavilonban  megrende-
zett  újabb koncert szereplőit.  
A „Klasszikusok kicsit más-
képpen” után most idősebb és 
ifjabb Johann Strauss művei 
csendültek fel augusztus hu-
szonötödikén este: szebbnél 
szebb nyitányok és keringők, 
polkák és marschok. 

Városunkban változatlanul 
nagy az érdeklődés a szórakoz-
tató muzsika iránt, hiszen Ko-
máromban látta meg a napvi-
lágot a világhírű Lehár Ferenc, 
akinek édesapja Klapka gene-
rális zenekarának „direktora” 
volt, s talán éppen a zene iránti 
vonzódásunk  a legjelentősebb 
hagyományunk ma is. Persze, ez 
sem alakult ki véletlenül.

A tizenkilencedik századi 
nagy elődök munkássága irán-
ti tiszteletből, s abból a felis-
merésből, hogy a jó muzsika 
mindenkor gyógyír, a huszadik 
században, s ma is akadtak-

akadnak olyan tehetségeink, 
akik folyamatosan művelték-
művelik a hangszeres zenét, 
illetve  „beavatják”,  az újabb 
és újabb  nemzedékek tagjait a 
zenei kultúra továbbéltetésének  
titkaiba.  Ezért zárulhatott az 
idén augusztusban a kamaraze-
nei mesterkurzus immáron ti-
zenhatodik évfolyama, melynek 
befejező eseménye a Strauss-
hangverseny volt. (A Komáromi 
Városi Művelődési Központ és a 
Komáromi Művészeti Alapisko-
la együttműködésének köszön-
hetően.)

Tovább él hát az  Egressy 
Béni, Krizsán József, Schmidt 
Viktor, Dobi Géza és mások 
által  kialakított, illetve  meg-
őrzött nemes hagyomány.  To-
vább él, s lehetővé teszi, hogy, 
mint legutóbb is, bő két  órára 
kiszabaduljunk a bennünket 
körülvevő aggasztó események 
szorításából, kis időre elfeledjük 
az ukrajnai, gázai, afrikai, bo-
zóttűzként  terjedő háborúkat, 
s  megtapasztalhassuk: az ember 
nem  gyilkolásra, más emberek  

kifosztására, ásványi kincseinek  
kirablására, zsarnokságra és ha-
zudozásra született…

A nagy sikerű zenei pará-
dé megalkotója  Medveczky 
Szabolcs művészeti vezető  és 
karmester volt, de dícséretet ér-
demel valamennyi szereplő, így 
a közreműködő Jana Szigetiová 
ás Pfeirferlik Tamás műsorve-
zetők, illetve Takács Odett és 
Szentiványi Richard táncosok.

Sokadszor írjuk már: a két 
Komárom zenészeinek és zenei 
szakembereinek közös mun-
kálkodása lehetővé tenné, hogy 
akár havonta is élvezhessük 
hangversenyeiket.  A közönség 
ki van éhezve az ilyen színvo-
nalas, élő muzsikára.  Most is 
zsúfoltság volt a Tiszti pavilon 
dísztermében, sokan elmentek 
a szünetben, mert nem bírtak 
tovább állni, mások, a tömeget 
látva, hazamentek.  Vajon meg-
érjük-e, hogy sokszáz, szóra-
kozni vágyó s közben lélekben 
nemesedő ember óhaja valóra 
váljon?

Batta György

Ha azt halljuk, bonzáj, so-
kunknak egy miniatűr fácska 
jut eszünkbe, amely cserépben 
nő, s egy igazi, erdőben növő 
fa kicsinyített mása. Így is jel-
lemezhetnénk, egyszerűen, ám 
a bonzaj művészet ennél jóval 
több, sokszínűbb és összetet-
tebb. Bölcsője a távoli Japán, 
ahol többszáz évvel ezelőtt 
született meg, s ma már szerte 
a világban sok-sok rajongója 
van. E szép kedvtelésnek szen-
telik idejüket a városunkban 
működő Bonzáj klub tagjai is, 
akiket éppen a kiállításra való 
készülődés közben kerestünk 
fel.

Vladimír Kamocsai, a klub 
tagja: – Legfőképpen nálunk 
vagy kertjeinkben, családi há-
zakban találkozunk, vagy pedig 
az egyes kiállításokon. Nincs 
olyan klubhelyiségünk, ahol a 
fáink is ott lehetnének, hiszen 
a bonzájoknak kint, a termé-
szetben kell lenniük. Saját kiál-
lításokat is szervezünk, az idén 
ez a nyolcadik, beleértve azt az 
országosat is, melyet Komárom-
ban rendeztek meg.

Ha van időnk, találkozunk, 
havonta vagy félévente egyszer, 
kedvünk szerint. Legtöbben 
műszaki beállítottságú embe-
rek vagyunk, nem kertészek, 
van köztünk közgazdász, vagy 
például a hajógyár volt igazga-
tója. Én például irodatecnikus 
vagyok. Gyarapodtunk egy új 
taggal, de ő is műszaki ember. 
Találkozóink alkalmával mindig 
más-más kertbe megyünk, de a 
fácskákat nem visszük magunk-

kal. Ilyenkor két-háromszor is 
körbejárjuk a polcokat, meg-
nézzük, melyik fát kéne kissé 
megmetszeni, vagy egy kissé 
alakítani a formáján.

Kölcsönösen bíráljuk is, 
vagy pedig tanácsokkal látjuk el 
egymást. Jó hangulatú találko-
zóink vannak, néha más téma 
is szóba kerül, mint a fák. Per-
sze, a végén mindig a bonzáj a 
fő téma. A bonzáj sokat ad az 
embernek, például kellő türel-
met, hiszen nem egy hét vagy 
egy hónap alatt születik a siker, 
sőt, eleinte jönnek a kudarcok. 
A kezdők még nem tudnak bán-
ni a fákkal, melyek gyakran el is 
pusztulnak, ám az évek múltával 
megismerjük őket, tudjuk, ho-
gyan viselkednek tavasszal vagy 
nyáron, mikor kell öntözni őket, 
s mikor nem, vagy hogy mely 
részeit vágjuk le, hogy megfele-
lően nőjjenek. A tanulás sokáig 
tart, nem kétnapos folyamat. 

Milan Skačan, a klub tagja: 
– Érdekelt a természet, a növé-
nyek, a virágok, sok kiállításra 
ellátogattam, s amikor néhány 
seregszemlén találkoztam a 
bonzájokkal, elkezdett érdekelni 
a természetnek ez a világa, s azt 
mondtam: én is ezzel fogok fog-
lalkozni. Akkor azonban még 
dolgoztam, így nem volt rá kellő 
idő, de jöttek a nyugdíjasévek és 
több időm lett. 

Vladimír Kamocsai: – 
Egy neves angol bonzáj-gyűjtő 
könyve került a kezembe, aki 
sajnos már nem él, legyűrte őt 
a betegség, megvásároltam a 
könyvét. Akkor találkoztam elő-

ször a bonzájokkal, ez úgy 1999 
táján lehetett. Később, ennek 
hatására, elmentem a nyitrai ki-
állításra, melyet évente rendez-
nek meg, s azóta vagyok ennek 
a szerelmese.

Kisebb növényekkel kezd-
tem, eleinte a lakásban, majd 
a kertben. Minden évben van 
valami újdonság, amit elhozok, 
nevelgetem a bonzájokat, törő-
dök velük. Ezek a kis növények, 
ott a fák között, egyfajta kiegé-
szítő növények, s ezeket mutató-
ba hagyjuk itt, de ezek valójában 
díszítésül szolgálnak, ugyanúgy, 
ahogy a kövek is, s ezek így 
együtt az egyes évszakokat jel-
képezik, a nyarat, tavaszt vagy 
éppen a telet. Harmóniában kell 
lenniük.

Ezeknek a kiegészítő, vagy 
díszítő növényeknek a fák kö-
zelében kell nőniük. Egy nyírfát 
vagy egy kaktuszt nem tehetünk 
egymás mellé, hiszen együtt 
nem léteznek. Ezen a kiálltáson 
második alkalommal mutatjuk 
be a köveket, ezek a szuiszekok, 
s a japán alkotói módot képvise-
lik: megőrzik őket természetes 
formájukban, nem fényezik, csi-
szolják, s nem változtatják meg 
alakjukat. Tájakat vagy mitoló-
giai alakokat jelképeznek, s ez 
az ősrégi ázsiai, kínai, japán kul-
túrából, vallásból gyökerezik, 
bár ez utóbbit mi nem jelenítjük 
meg erőteljesen. A módszer, a 
stílus viszont hasonló, s ezek a 
kövek békét árasztanak a szem-
lélődő ember felé, aki, éppen 
ennek hatására, elgondolkodik. 
S ez a szép benne.                 -lu-

A bonzáj gondolkodásra sarkall

(Befejezés az 1. oldalról)

A jó muzsika, mint gyógyír
Nagy siker volt a Strauss-koncert is

Csicsai Béla ekeli  asztalos 
nem mindennapi kedvtelésnek 
hódol: olyan biciklit készített, 
melyben egyetlen fémdarab 
sincs, bringája kizárólag fá-
ból készült. Csupán egy fúró 
hegyét találjuk benne, amely 
munka közben beletört. 

Egy váltója van a bicikli-
nek, hiszen nem az a fontos, 
hogy száguldani tudjak rajta. 
A nyerget is hagyományos ülés 
alapján készítettem, kifaragtam, 
csiszoltam, és beállítottam, hogy 
jól nézzen ki. Két hónapon ke-
resztül dolgoztam a műhelyben, 

hogy valóra váltsam álmom.  
Kifaragtam a külső részeket, 
lemértem a fatipliket, a közép-
ső részt is én esztergáltam ki. 
Gyakran járok biciklitúrákra, 
de ilyen fakerékpárral még nem 
találkoztam, ezért született meg 
bennem az ötlet. Kíváncsi vol-
tam, vajon meg lehet-e csinálni 
és sikerült, működik. A fából 
készü lt kétkerekű táltost csak az 
elkészülte után mutattam meg 
barátaimnak. Igaz, ha hosszabb 
útra készülök, nem erre a kerék-
párra pattanok fel. 

-dr-

Azt mondják, hogy a méz 
Isten ajándéka. Sokan közü-
lünk nem csupán konyhai fi-
nomságként, hanem gyógyító 
hatásúként is ismerjük.

Arról, hogy hogyan is 
készül a méz, vagy hogy se-
gítségével milyen betegségek 
gyógyíthatók, illetve sok más 
egyebet is megtudhatnak a má-
sodik alkalommal megrende-
zendő mézfesztiválon, melyet 

szeptember 13-án, szombaton a 
Matica slovenská székházában 
tartanak meg. A fesztiválról, 
annak programjáról és jelentő-
ségéről Pavol Petruš főszerve-
ző, a komáromi méhészek helyi 
szervezetének vezetője szól:

- Tisztelt komáromi és 
régiónkbeli polgárok. Ezúton 
tudatom önökkel a komáromi 
méhészek szándékát, elhatáro-
zását: megszervezni a méhé-

szet, a méhek és a méhészeti 
termékek ünnepét a második 
méhészeti fesztiválon. Kívá-
nom, hogy az időjárás ked-
vezzen nekünk, és hogy sokan 
eljöjjenek. Megannyi élmény-
ben lesz részük, bővíthetik 
ismereteiket, vásárolhatnak, 
finomságokat kóstolhatnak, és 
kellemes perceket tölthetnek el 
a méhészek társaságában.

-kv-

Mézfesztivál-második alkalommal
Biciklit készített-fából Útlezárás 

Gadóc felé!
Értesítjük a gépkocsive-

zetőket, hogy a Gadóci úton 
található nemrégiben felújí-
tott vasúti átkelőhely kar-
bantartása, javítása miatt a 
II/573-as számú közutat Ko-
márom és Gadóc között szep-
tember 4. és 7. között 8-tól 
18 óráig teljes szélességében 
lezárják. Az útlezárás a Ko-
márom - Csallóközaranyos 
- Megyercs - Keszegfalva 
útvonalon kerülhető el, amit 
ideiglenesen táblákkal jelöl-
nek majd az illetékesek.


