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Alapítva 1849-ben

Költők 
magyarul 

és szlovákul
A városunkbeli TEÁTRUM 

színházi társulás új műsora – az 
Egy hazában c. zenés-verses ösz-
szeállítás – a pozsonyi bemutató 
után  országos körúton keresi 
majd közönségét magyar és szlo-
vák nyelvű pódium-előadásával.

A részletekről Dráfi Mátyás 
Jászai-díjas színművészünk, a 
Jókai Színház örökös tagja, a TE-
ÁTRUM egyik alapítója és művé-
szeti vezetője, a két nyelvű műsor 
magyar főszereplője tájékoztatja 
lapunkat: 

„Pozsonyban még június vé-
gén volt a bemutatónk a Magyar  
Köztársaság Nagykövetségének 
kamaratermében, de mivel ösz-
szeállításunk a felvidéki, vegyes 
tanítási  nyelvű középiskolák di-
ákjainak szól elsősorban, az or-
szágjárással meg kellett várnunk 
az új tanév kezdetét.

A műsort kétrészesre tervez-
tük: először négy magyar és négy 
klasszikus szlovák költő versei-
ből hallhatnak ízelítőt a diákok 
– Vörösmarty Mihály, Arany 
János, Petőfi Sándor és Ady 
Endre, illetve Samo Chalupka, 
Andrej Sládkovič, Janko Kráľ 
és Pavol Országh Hviezdoslav 
költeményeit mondjuk Katarína 
Mrázová kolléganőmmel együtt, 
– de folynak az előkészületek a 
második rész bemutatására is – 
abban a huszadik századi mo-
dernek szerepelnek majd.

Fellépéseinken  Jaroslav 
Hruska zongoraművész és énekes 
működik majd közre.”

Dráfi Mátyás sokoldalú te-
hetsége, szinte mindegyik színi 
műfajban való jártassága köz-
ismert, és tudjuk róla azt, hogy 
gyakran szerepel szlovák színhá-
zakban és filmekben. De vajon 
kicsoda Katarína Mrázová?  A 
műsorfüzet ezt írja róla:

„Színész és a pozsonyi kon-
zervatórium tanára. Már tanul-
mányai idején, a pozsonyi Szín-
művészeti Főiskolán felfigyeltek 
tehetségére a külföldi kritikusok 
is, s a főiskola külföldi szereplé-
sein a legjobb női alakítás díjával 
jutalmazták.

Tanulmányai befejeztével a 
Tatra revue szólistája lett, ahol 
kihasználta énekesi és táncosi 
képességeit, és széles hangskálá-
ját. Több filmben játszott és esz-
tendőkön át oktatott a pozsonyi 
konzervatóriumban. Az utóbbi 
időben két monodrámában sze-
repelt.”

Batta György

A napokban zajlott vá-
rosunkban a bor, a zene és a 
finomságok ünnepe, a borkor-
zó. A Szentháromság szobor 
szomszédságában felállított 
színpadon együttesek váltot-
ták egymást, volt gyermekfog-
lalkozás, ismét szórakoztatott 
a Jókai színház, és ahogy illik, 
különféle borokat kóstolhattak 
e finom nedű kedvelői.

Az idén is megrendezték a 
Jókai bableves-főző versenyt: 

ezúttal több mint tíz csapat  
versengett egymással. Jöttek 
vendégcsapatok is, például a 
szilasi szépkorúak csapata, de 
a KOMVaK, a Comorra servis, 
a városi hivatal, az Egy jobb 
komáromért kezdeményezés, a 
magukat szemtelennek nevező 
vakok és gyengénlátók, a Jó-
kai színház tagjai, a Selye János 
gimnázium pedagógusai, illet-
ve a Híd és a Magyar Közösség 
Pártja politikusai, akik a múlt 

héten kötött együtműködési-
koalíciós megállapodás szelle-
mének megfelelően önállóan és 
közösen is főztek. 

A szakavatott zsűri végül 
a következő döntést hozta: a 
harmadik helyen a komáromi 
vízművek csapata végzett, a 
képzeletbeli dobogó második 
fokára a szilasiak állhattak,  az 
aranyéremmel pedig a Partos-
újtelepiek, vagyis a kabátfalusiak 
büszkélkedhetnek. A szeptemberi Európai 

Mobilitási Hét a fenntartha-
tó városi közlekedést célzó 
menzetközi kampány, amelybe 
16-a és 22-e között városunk is 
bekapcsolódik. 

Az Európa Tanács által tá-
mogatott kezdeményezés célja, 
hogy támogassa az önkormány-
zatokat abban, hogy a városi 
infrastruktúrát megpróbálják 
alkalmassá tenni a fenntartható 
közlekedésre és arra ösztönözzék 
lakosaikat, hogy minél gyakrab-
ban éljenek a tömegközlekedés 

és az alternatív közlekedés adta 
lehetőségekkel.

Komárom város a komá-
romi helyi tömegközlekedést 
üzemeltető érsekújvári ARRIVA 
Rt-vel kötött megegyezése alap-
ján az említett hét folyamán, 
azaz szeptember 16-tól 22-ig 
ingyenes tömegközlekedést biz-
tosít a cég helyi autóbuszjárata-
in! Az utasok nulla centes jegyet 
kapnak majd, hogy ki lehessen 
értékelni az akció sikerét és ha-
tékonyságát.

Európai Mobilitási Hét
Utazzon ingyen!

A Híd párt és a Magyar Kö-
zösség Pártja helyi szervezete-
inek vezetői sajtótájékoztatón 
jelentették be, hogy a két párt 
négy évre szóló koalíciós szer-
ződést írt alá. Ennek értelmé-
ben közös polgármesterjelölt-
jük Czíria Attila.

A 25-ös képviselőjelölti lis-
tán 13 jelöltet a Híd, 12-őt pe-
dig a Magyar Közösség Pártja 
indít, szintén közösen. Bastrnák 
Tibor elmondta: ha nincs olyan 
polgármesterjelölt, aki mögött 
erős, összetartó csapat sora-
kozik fel, akkor nagyon nehéz 
feladat a városvezetés. Kilábalni 
a mai nehéz helyzetből ugyanis 
csupán szélesebb összefogással 
lehet. Czíria Attila alkalmas le-
het erre a feladatra, de csak egy 
olyan csapattal együttműködve, 

amely valamennyi komáromi 
polgárt képviseli, nemzeti hova-
tartozásra való tekintet nélkül. 
Czíria Attila polgármesterjelölt 
eképpen fogalmazott: a kidol-
gozás alatt álló ötpontos prog-
ramot a két párt együtt szeretné 
megvalósítani.

Ennek részeként munka-
hely-teremtési programot ké-
szítenek, fontosnak tartják a 
lakossági terhek csökkentését,  
az úgynevezett rezsicsökkentést, 
a városi hivatal munkájának 
hatékonyabbá tételét és kijelen-
tette azt is, hogy a komáromi 
vízművek, a KOMVaK, illetve a 
vízvagyon nem eladó. A közös 
programot a tervek szerint egy 
hónapon belül tárják a választó-
polgárok elé. 
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Szövetséget kötött a két párt helyi szervezete

A zene, a finomságok és a bor ünnepe

Sajtótájékoztatón jelentet-
te be a Híd párt, hogy megszü-
letett képviselőjelölti listája. 
A novemberi önkormányzati 
választásokon a párt színeiben 
13 jelölt neve szerepel majd 
azon a közös listán, melyen – a 
koalíciós megállapodás értel-
mében – a Magyar Közösség 
pártja 12 jelöltje is ott szerepel 
majd.

 A Híd és a Magyar Közös-
ség Pártja együtt, közös listán 25 
képviselő-jelöltet indít, polgár-
mesterjelöltje pedig Czíria Atti-
la. A Híd párt képviselőjelöltjei: 
Andruskó Imre gimnázium-
igazgató, Bastrnák Tibor or-
vos, Hortai Éva jogász, Dubány 
Imre közgazdász, Batta György 
újságíró, Varga Tamás jogász, 

Ipóth Szilárd orvos, Héder 
Ágnes nyelvész, Jágerszky Er-
zsébet közgazdász, Sebő Zsolt 
orvos, Cúth Csaba nyelvész, 
Tárnok Magdaléna politológus 
és Sárai Márta közgazdász. 

A Magyar Közösség Párt-
ja képviselőjelöltjei: Csintalan 
Zsuzsa pedagógus, Dékány 
Gábor vállalkozó, Farkas Atti-
la közgazdász, Feszty Zsolt lel-
kész, Fördős Zsolt közgazdász, 
Kiss Róbert gyártási igazgató, 
Kolek Zsolt tanár, publicis-
ta, Korpás Péter informatikai 
mérnök, Petheő Attila törté-
nelem tanár, Stubendek László 
villamosmérnök, Szabó Béla 
gépész-közgazdász, Szayka Ró-
bert sportedző. 
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Ismertek az összefogás 
képviselő-jelöltjeinek nevei

Egyházi építmények és emlékhelyek a Csallóközben
Ezzel a címmel nyílt fotokiállítás az egykori katonatemp-

lomban található Limes Galériában, amely ez év október 5-ig 
várja a szakrális emlékeink iránt érdeklődő művészetpártoló 
közönséget.



5 éve történt

10 éve történt

15 éve történt

20 éve történt
Csallóköz középkori emlékei. Az európai kontinensen negyedik 
alkalommal, Szlovákiában harmadszor rendezik meg az Európai 
Kulturális Örökség Napjai rendezvényeit. Komárom városa szintén 
bekapcsolódik ebbe a rendezvénysorozatba. A komáromi kulturális 
programok nyitórendezvénye volt az 1994 szeptember 9-én a Cse-
madok Galériában nyílt Csallóközi templomok című fotokiállítás. 
A kiállítás anyagát tizenhét csallóközi középkori templomról ké-
szült dokumentatív felvételek képezik. Az összeállítók nem a művé-
szi hatás elérésére törekedtek. Felvételeiken a templomok egyes ere-
deti állapotban megmaradt középkori részletei – ablakok, boltívek, 
portálék, keresztelőmedencék, szenteltvíztartók – láthatók. A fotók 
kiegészítőiként az egyes települések rövid története is szerepel.

(Komáromi Lapok, 1994. szeptember 16, 37. szám)

Városunk vendége volt a Magyar Köztársaság elnöke. Szep-
tember hetedike nevezetes napként vonul be Komárom történe-
tébe: félnapot városunkban töltött Göncz Árpád magyar köztár-
sasági elnök, aki előzőnapi hivatalos tárgyalásai után ellátogatott 
Dunaszerdahelyre és hozzánk. Az elnök egy óra után pár perccel 
érkezett a városi hivatal bejárata elé, a Klapka térre, ahol a Pásztor 
István vezette fogadóképviselet várta. Göncz Árpádot számos heléyi 
polgár tüntette ki jelenlétével. Ők is látták, amint az elnök koszorút 
helyez el Klapka tábornok szobrának talapzatán, majd együtt énekeli 
a Himnuszt az esemény résztvevőivel és a közönséggel. A jeles ven-
dég műsorában sajtótájékoztató is szerepelt. Göncz Árpád kifejtette, 
hogy látogatása során őszinteséget és jóindulatot tapasztalt szlovák 
partnerei részéről, fel lehetett vetni bármilyen témát, nem zárkóztak 
el a válaszadás elől, nem volt sértődés

(Komáromi Lapok. 1999. szeptember 10, 36. szám)

Államfőknek kijáró tisztelettel  a szülőváros megünnepelte 
olimpiai hőseit. Augusztus utolsó napján délután egy órakor ezres 
tömeg várta a Klapka téren az athéni olimpia kajakversenyeinek 
komáromi bronzérmeseit: Riszdorfer Mihályt és Richárdot, Erik 
Vlčeket és Juraj Bačát. A küldöttség két gépkocsiban érkezett haza 
Pozsonyból, a miniszterelnöki fogadásról; a városban motorosok 
biztosították akadálytalan haladásukat – elmondható hát, hogy 
államférfiaknak kijáró tisztelettel fogadta őket a szülőváros. 
Jó ötlet volt megrendezni az ünnepélyes fogadtatást, hiszen a 
szurkolók együtt örülhettek a sportemberekkel. A felzúgó tapsok 
szinte bearanyozták a bronzérmeket. Az ünnepség a Tiszti pavilon 
dísztermében folytatódott, ahol nem csupán városunk vezetői, és 
a kajaksport hódolói gratuláltak a „bronz-szinű” fiúknak, hanem 
azok a támogatók is, akik segítsége nélkül nehezebb lett volna a 
felkészülés, és e kiváló eredmény elérése.

(Komáromi Lapok, 2004. szeptember 8, 18. szám)
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92 éve történt
Harangszentelés a Szent Annában. Vasárnap délután 3 óra-

kor ünnepi litánia keretében szenteli fel dr. Majer Imre apátplébános 
a Szent Anna templom uj harangját, mely Dosztál Jakab, a komáromi 
katolikus templomok gondnoka személyes felügyelete alatt az ő vas 
és fémöntödőjében készült. Az ékesszavú kisharang már hetek óta 
készen áll Dosztál Jakab kapitány-utcai ipartelepén. Komáromi ipa-
ros munkája, idevaló hívek áldozatkézsége hozta létre a kis harangot, 
mely vasárnaptól, Mária nevenapjától kezdve most már naponkint 
háromszor megszólal Isten dicséretére. A megszentelés szertartását 
a templom előtt végzi az apátplébános nagy papi segédlettel. A ha-
rangszentelés után a Kóstoló kezdődik a Legényegylet összes helyi-
ségeiben.

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

Nagycsaládosok köszöntése a városházán. Városunk vezetői 
azokat a példás édesanyákat és édesapákat fogadták a városházán, 
akik négy vagy több gyermeket nevelnek. Mindnyájukban van 
valami közös: az elhatározás ugyanis, hogy ezekben az időkben 
több gyermeket vállaljanak, nehéz döntés. A szülők gyermekeik 
iránti felelősségtudata nem könnyű küldetés. Aki megbírkózik 
vele, annak jár az elismerés, főként a többgyermekes családoknak. 
Ezekkel a szavakkal fejezték ki elismerésüket és érdeklődésüket a 
város vezetői a nagycsaládosok helyzete iránt. Átadták a város által 
nyújtott pénzügyi támogatást, melyre most, az iskolaév kezdetén, 
igazán szükségük volt. A nagycsaládosok találkozója kötetlen 
beszélgetéssel zárult.

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

1864-ben, vagyis éppen 
150 esztendővel ezelőtt készült 
el a Szent András-templom 
orgonája, amely annak idején 
a régió egyik legnagyobb és 
legkiválóbb hangzású orgoná-
jának számított.

E szép jubileum alkalmából 
Komáromi orgonaestek címmel 
hangversenysorozatot szervez a 
városi művelődési központ és a 
katolikus plébánia. A kezdemé-
nyező Szabó Imre érsekújvári 
származású orgonaművész, aki 
elmondta: az, hogy Komárom-
ban másfél évszázada egy 42 
regiszteres orgonát építettek, 
amely nagyobb volt, mint pél-

dául budai, pesti vagy akár po-
zsonyi „társai”, azt is bizonyítja, 
hogy annak idején Komárom 
gazdag város volt.

A hangszer készítője Cark 
Friedrich Ferdinand Buckow 
porosz orgonaépítő volt, s a 
komáromi  egyben az utolsó 
munkája volt. 1860-tól dolgo-
zott rajta, de befejezni már nem 
tudta, hiszen hetekkel a munka 
elvégezte előtt elhunyt.

Az orgonát – melynek 
mintegy 3100 sípja van - a 19. 
század legvégén kissé átalakítot-
ták, 51 regiszteresre bővítették. 
Stubendek László, a templom 
orgonistája úgy fogalmazott, 

Iskolánk, a Selye János 
Gimnázium, 2005-től ápol 
testvériskolai kapcsolatot a 
székelyudvarhelyi Tamási 
Áron és a budapesti Szent Ist-
ván Gimnáziummal.

A közel 10 év alatt ez a köte-
lék csak erősödött, ezt bizonyít-
ja a számos kölcsönös látogatás, 
legyen az szalagavatói ünnepség 
vagy március 15-e. Sőt, egyre 
több osztályunk választ testvér-
osztályt is az erdélyi gimnázi-
umból, melynek köszönhetően 
szép barátságok alakulnak ki a 
diákok és testvérosztályfőnö-
kök között egyaránt. Mindig 
örömmel tölt el bennünket, 
amikor Komáromban láthatjuk 

vendégül a székelyudvarhelyi 
iskola Vitéz Lelkek nevű szín-
játszó csoportját és a Gereben 
néptáncegyüttest. Mindkét tár-
sulat felejthetetlen előadással 
készül minden fellépésre.

Szeptember 5-én idén is 
A dzsungel könyve után Az 
oroszlánkirály című darabbal 
érkeztek hozzánk a Vitéz Lelkek 
színjátszói. Miután Magyaror-
szágon több helyen már bemu-
tatták, szívesen jöttek hozzánk 
Szász-M. Mária vezetésével, aki 
így nyilatkozott rólunk: „Na-
gyon szeretünk Nálatok szere-
pelni, mert fogékony közönsé-
getek van.”

Králik Zsuzsanna

A komáromi Jókai Szín-
házban szeptember 10-én mu-
tatták be a Három kismalac 
című bábjátékot Pille Tamás 
rendezésében. Öreg erdő kö-
zepében vígan éldegél három 
kismalac és barátaik. Ám 
a gonosz ide is eltalál, véde-
kezni kell ellene. Miből készül-
jön a kismalacok háza, hogy 
megvédje őket a támadástól? 
A klasszikus történet vadonat- 
új feldolgozását mutatja be a 
komáromi színház.

Pille Tamás, rendező, Röfi, 
Nyuszi, m.v.: – Mai szlenggel: 
bejövős a gyerekeknek, cool mese 
lesz. Minden benne van, ami 
minket körülvesz napjainkban. 
Szeretek nosztalgiázni is, nem 
arról van szó, nem vagyok én 
egy ilyen belevaló mai srác, de 
ugyanakkor haladni kell a kor-
ral, és én azt gondolom, hogy ez 
érdekes a gyerekek számára. Jó, 
hogyha egy trendi mese van, és 
akkor azzal talán jobban tudnak 
azonosulni, mert csupa olyan do-
log fordul meg a mesében, a me-
sén kívül, ami körülvesz minket 
a mindennapjainkban.

Bábjátékról lévén szó, a szí-
nészek a megszokottól egészen 
eltérő körülmények közt játsza-
nak.

Pille Tamás, rendező, Röfi, 
Nyuszi, m.v.: Kis képesség is kell 
azért ehhez, mert nem minden 
színész ért a bábok nyelvén. Ez 
nem von le a többi színésznek 
sem a színészi értékéből, de ez 
azért egy speciális dolog, talán 
olyan, mint a sztepp, vagy – cso-
da tudja – olyan, mint a zsong-
lőrködés, azért kell hozzá egy kis 
képesség is.

Holocsy Krisztina két bá-
bot kelt életre a mesében: – 
Technikai műfaj. Én először, ami-
kor találkoztam a bábozással, az 
a Minden egér szereti a sajtot 
című mese volt, és azelőtt azt 
gondoltam, hogy tulajdonképpen 
a bábokat elég rángatni jobbra 
vagy balra. Most már rájöttem, 
hogy nem egészen – nagyon fá-
rasztó, nagyon sok mindenre kell 
odafigyelni. A nehézsége szerin-
tem abból adódik, hogy felfelé 
kell beszélni. Attól nehéz. Most 
nyilván hangokat kerestünk min-
denfélét, és elnagyított hangokon 

kell beszélni – ugye bábnak adjuk 
a hangot, amely nem gesztikukál, 
nincs mimikája.

Tóth Károly első évadját 
tölti Komáromban, és életében 
először játszik bábjátékban:

– Nagyon mély vízbe dobtak, 
én életemben először csinálok 
bábmesét, és nagyon nehéz dolog. 
Egy paraván van előttünk, ahol 
a színészt nem lehet látni, úgy-

hogy olykor a fizikai törvényeket 
meghazudtoló pózokban bábo-
zunk, ami néha nagyon érdekes, 
és fizikailag megterhelő.

A bábjáték további szerep-
lői: Kalmár Gergely, Bernáth Ta-
más és Majorfalvi Bálint. A bá-
bokat Maszlay Judit és Somogyi 
Katalin tervezte, a díszlet Győri 
Gabriella munkája, a zeneszerző 
Juhász Levente. 

Három kismalac 
Bábjáték a Jókai Színházban

Jubileumi koncertek a Szent András templomban
hogy ma már sajnos nincs ide-
ális állapotban a hangszer, ki-
sebb-nagyobb javításokat ugyan 
folyamatosan végeznek rajta, de 
a teljes felújítására nagyon ko-
moly összegre lenne szükség. 

A jubileumi koncerteket 
szeptember 21-én, 28-án, vala-
mint október 12-én rendezik, 
mindhárom alkalommal 18 
órai kezdettel. Az elsőn Jean-
Christophe Geiser svájci, a 
másodikon Kecskés Mónika 

magyarországi, a harmadikon 
pedig Szabó Imre orgonamű-
vészt hallhatja a közönség. 

„Mindhárom koncert in-
gyenes, a svájci és a magyar-
országi nagykövetségeknek, 
valamint komáromi vállalko-
zók anyagi hozzájárulásának 
köszönhetően” – árulta el Varga 
Anna, a városi művelődési köz-
pont igazgatója.

-me-

Az oroszlánkirály 
a Selye Gimnáziumban

Kedves várlátogató vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a komáromi erődben 

a szeptember 10-14 között tervezett filmforgatás 
szervezési okok végett áthelyeződik szeptember 
17 – 21 közé, ezért abban az időszakban annak 
látogatása nem lehetséges. Megértésüket előre is 
köszönjük.

Komáromi Információs Iroda
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A Komáromi Városi Képvi-
selőtestület kezdeményezésére 
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 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. A lenti  
szelvényt kivághatják és eljuttat-
hatják a TIK irodába, a városi 
hivatal iktatójába, illetve a  szer-
kesztőségbe. A három lehetőség 
közül karikázzák be azt, amelyet 
támogatni szeretnének. A határ-
idő szeptember 30-a.

Szavazzon! 
Egressy, Lehár vagy vmk?

November 7-ig látogatható a Feszty kiállítás
Ezúton értesítjük kedves látogatóinkat, hogy Feszty Árpád 

(1856-1914) festőművész halálának 100. évfordulója alkalmá-
ból rendezett emlékkiállításunk 2014. november 7-ig látogat-
ható a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében. 
Nyitva tartás: szept. 30-ig Ke-Szo 9.00-17.00 ó., okt. 1-től Hé-Pé 
9.00-16.00 ó.

Szinte naponta meglá-
togatom a Klapka téren lévő 
idegenforgalmi központot, a 
TIK irodát. Szeretem figyelni, 
ahogy dolgozói, Balázs Tamás 
és Himpán Terézia, illetve az 
iroda vezetője, Sebő Beáta 
hasznos tanácsokkal és tájé-
koztató anyagokkal látja el az 
idelátogató turistákat, akik 
örömmel veszik át a több mint 
40, különböző nyelvű tájékoz-
tatót a város műemlékeiről.

Beindult már a különbö-
ző emléktárgyak árusítása is. 
Amikor bent voltam, éppen 
Budapestről hívták telefonon 
a központot, arról érdeklődve, 
mikor jöhet egy nagyobb cso-
port megtekinteni, bejárni a 
város központi erődjét, s persze 
ennek a kérésnek is eleget tettek. 
Látogatásomkor tudtam meg azt 
is, hogy a nyárelőn két, a város-
unkat is népszerűsítő rendezvé-
nyen vettek részt Budapesten és 
Pozsonyban. A „Miénk a Vár“ 
nevet viselő hagyományőrző 
kulturális eseményt Budapesten, 
Vajdahunyad várában rendezték 
meg. A kiállításon Balázs Tamás 
és Himpán Terézia képviselték 
városunkat, és részvételük fő 
célja a komáromi központi erőd 
és városunk iránt érdeklődők tá-
jékoztatása volt. Tehát van értel-
me ilyen rendezvényeken részt 
venni és személyesen meghívni 
az érdeklődőket. 

A második idegenforgalmi  
kiállítás, amely a „Koronázási 
ünnepségek 2014“ címet viselte, 
Pozsonyban volt megrendezve. 
Komárom azért is kapott meg-
hívást, mert a rendezvény célja 
a szabad királyi városok bemu-
tatása volt.

Az idei nagyszabású ese-
mény keretében I. József koro-
názását elevenítették fel a szer-
vezők. Komáromot – Balázs 
Tamáson kívül – még két, város-

unkat kedvelő ifjú hölgy, Varga 
Alexandra és Zahorec Tímea 
képviselte. A rendezvény  során 
a meghívott városok képviselői 
korabeli ruhát viseltek, ami csak 
fokozta az egyébként is nagy ér-
deklődést a kiállítás iránt a hazai 
és a világ számos országából ér-
kezett vendégek részéről.

A mi standunk körül min-
dig sokan voltak, s rengeteg kér-
dést tettek fel városunk történel-
mével kapcsolatban. S a munka 

megérlelte gyümölcsét: mivel 
nagyon aktívak voltunk, Ko-
márom jövőre is meghívást ka-
pott a következő rendezvényre, 
amikoris III. Károly koronázási 
ceremóniája kel életre Pozsony 
utcáin. Városunk népszerűsí-
téséhez csak gratulálni tudok 
s további jó munkát kívánok a 
központ dolgozóinak.

Dr. Bende István 
képviselő

Új polgári társulás 
kezdte meg tevékenységét 
Bátorkeszin. A Pro Futuro Vil-
la Kezw legfontosabb célja a te-
lepülés történetének kutatása, 
tárgyi és egyéb emlékek gyűj-
tése, a hagyományok őrzése és 
ápolása. A névválasztás, lehet, 
kicsit idegennek hangzik, ám 
történelmileg megalapozott.

Pallag György, Pro Futura 
Villa Kezw, elnök: – Utal arra 
az első írásos bátorkeszi emlékek-
re a 12. századból, ahol először 
ezen a néven emlegetik a falut. 
A polgári társulás célja, hogy 
a Bátorkeszivel kapcsolatos tör-
ténelmi, néprajzi adatokat össze-
gyűjtjük, dokumentáljuk, bemu-
tassuk a lakosságnak, az itt élő 
bátorkeszieknek, az elszármazott 
bátorkeszieknek, és mindenki 
másnak, aki érdeklődik a falu 
iránt.

Gál István, Pro Futura Vil-
la Kezw, alapító tag: – Nagyon 
kevés írásos dokumentum van itt 
helyben a faluban, a kultúrház-
ban, vagy a községházán kevés 
volt. Tehát valaki idejött, hogy 
szeretne valamilyen információt, 
hogy a malom, vagy a szeszgyár 
mikor, meddig működött, nem 
tudtunk neki mondani semmit 
– tehát ekkor, eddig – mert nem 
volt leírva sehol. Semmilyen do-
kumentum itt helyszínen nem 
maradt. És most ezt próbáljuk 

így összegyűjteni, és alkalmi vagy 
állandó kiállítás formájában 
a nagyközönség elé vinni.

Az új polgári társulás az 
„Örökségeink“ című helytörté-
neti kiállítással mutatkozott be 
a nyilvánosság előtt. A kultúr-
házban berendezett, október 
6-ig megtekinthető tárlatot már 
az első napon sokan megnézték.

Kissné Szalai Margit, 
bátorkeszi lakos: – Nagyon jó, 
visszanézni ezeket a régi képeket, 
nagyon jó. Nálunk is akadnak 
valahol a szülői háznál, érdemes 
volna őket megkeresni.

Kiss Mária, bátorkeszi la-
kos: – A gyerekek, dédunokák, 
unokák láthatják milyen volt ré-
gen a falu, a házak. Unokáimnak 
már megmutattam azt a fény-
képet, amelyen nagymamájuk is 
szerepel. A helyi műkedvelők régi 
fotója, ahol édesanyám színdara-
bot játszott, mikor kislány volt.

A Pro Futura Villa Kezw tár-
sulás négy alapító tagja – Zsok 
Gizella, Gál István, Pallag Gábor 
és Pallag György – további tagok 
jelentkezését várja, folytatják az 
értékmentő munkát: gyűjtik 
a fellelhető emlékeket. Távla-
ti céljaik közt szerepel tájház 
létrehozása, amelyben állandó 
kiállítás formájában tervezik be-
mutatni Bátorkeszi múltját.

-pad-

Az idén nyáron 16. alka-
lommal rendezték meg a Nyá-
ri Kempo MMA Nemzetközi 
Edzőtábort, melyen nyolc klub 
csaknem száz harcművésze 
vett részt. Az edzőtáborban a 
küzdelmi technikákon kívül az 
utcai önvédelmi technikákat is 
elsajátithatták a tanítványok. 
Az edzőtábor szervezőjét, 
Szayka Róbert 5 danos mes-

tert, a Szlovák Kempo Szövet-
ség elnökét kérdeztük.

- Engedtessék meg, hogy felso-
roljam azon kitűnő szakemberek 
nevét, akik az edzéseket tartot-
ták:  Weiszengruber János Mester 
6. dan, Metzger Antal Mester 6. 
dan, Rauf Ibrahimov Mester 4. 
dan, Bajnóczi Roland Mester 
2. dan, Koltai Ármin Mester 3. 
dan és Kopecsni Gábor Baranta 

Mester, de meghívásunkra Rauf 
Ibrahimov, az Azerbajdzsáni 
Kempo Szövetség elnöke is eljött 
közénk.

Nagy sikere volt az edzésen 
kívüli programoknak, mint pél-
dául a jogos önvédelem a bün-
tető törvénykönyv szerint, az 
egészséges életmód és táplálko-
zás, a drogellenes előadás, sport 
masszázs oktatása, speciális éj-

szakai riadó és természetesen a 
kihagyhatalan tábortűz, sütés. 
Gratulálunk mindenkinek, aki 
végig csinálta az edzőtábort, s 
annak is, aki levizsgázott. Külön 
gratuláció és elismerés annak, aki 
a barna öv tulajdonosa lett. (3 
kyura, 2 kyura és 1kyura). Jövőre 
pedig néhányan már dan vizsgán 
bizonyithatják tudásukat.

b

Jól képviselte Komáromot az idegenforgalmi központ

Szavazószelvény
Egressy Lehár vmk

Örökségeink

Edzőtáboroztak a komáromi kempósok

Eleget téve egy kedves meghívás-
nak, a párkányi Barta Gyula galériá-
ban jártunk kameránkkal. 

Meghívónk egyben kollégánk is, 
Kurucz Ottó operatőr volt, akinek a 
világ számos pontján készített fotóit 
tekinthették meg az érdeklődők. S nem 
csupán a szemnek tetszetős alkotások 
ragadták meg a tárlatlátogatókat, ha-
nem a Pásztor János és tanítványai által 
előadott világszínvonalú zene és ének-
hang is.

-batta-

Kurucz Ottó fotográfus alkotásai Párkányban

Verseny ifjú művészek számára
A Selye János Gimnázium a komáromi általános iskolák 

és nyolcosztályos gimnáziumok tanulói számára művészeti 
versenyt hirdet meg, amelybe a tanulók, diákok tetszés sze-
rinti (akár kombinált) technikával készült rajzokat, festmé-
nyeket nevezhetnek be (kollázs, asszamblázs, metszet, számí-
tógépes grafika stb.) 8 témakörben.
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Apróhirdetés
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 Bérbe adok 3-szobás la-
kást a Bástya lakótelepen. Tel.: 
0907/739 389.
l Kerti munkákat vállalok:  ka-
szálás, ásás, fűnyírás, permete-
zés, fák metszése. Tel.: 0917/629 
893.
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 VILLANYSZERELŐ.  Tel.: 
0908/415-657.
l Teljes ingatlan kínálat a 
www.bluechipreality.sk. Tel.: 
0902/202 951.
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát készí-
teni? Házhoz megyek. Tel.: 0907 
271-670.
l Bérbeadó 24 m2-es üzlethe-
lyiség a belvárosban szimboli-
kus összegért, 100 euro/hónap. 
Tel.: 0944 702 320.

Újszülöttek
Blaskovics Damján, Komárom; Kamenický Jakub, Érsekújvár; 

Nagy Ármin, Megyercs; Dostál Maxim, Komárom; Tóth Hanna, 
Tany; Bödők Mia, Csallóközaranyos; Laceková Lívia, Komárom; 
Seneši Peter, Kolta; Mátyus Andrej, Komárom; Koczkás Adrián, If-
júságfalva; Lakatošová Viktória, Marcelháza; Púchovský Sebastián, 
Komárom; Bílek Peter, Ógyalla; Fekete Attila, Szímő; Ódor Denis, 
Szentpéter; Kádeková Barbora, Ógyalla; Halász Sebastián, Dubník; 
Varga Sofia, Komárom; Ďurenka Ladislav, Komárom; Szabó Vince, 
Gúta; Mura Dániel, Marcelháza; Slávik Markus, Naszvad; Macháč 
Tomáš, Érsekújvár; Birdáčová Barbara, Rubáň; Fűr; Baleszová Dor-
ka, Garamkövesd; Lakatos Gábor, Gúta; Štupická Zuzana, Szilos; 
Sliva Dominik, Garamkövesd; Horváth Csenge, Komárom; Balla 
Dominika, Keszegfalva; Kmeťo Jakub, Bajcs

Házasságot kötöttek
Várady Balázs és Mészáros Anikó; Kasnyik Gábor és Dobay Vi-

rág; JUDr. Sklenár Michal és Ing. Grešová Petra 

Elhunytak
Az 59 éves Szűcs Olga, Csallóközaranyos; a 61 éves Püsky 

Gábor, Dunamocs; a 36 éves Varga Anikó, Gúta; a 72 éves Mar-
csa József, Búcs; a 62 éves Horján Judit szül. Križan, Keszegfalva; 
a 61 éves Csuport Gyula, Komárom; a 86 éves Gyuricsek Valéria, 
Marcelháza; a 64 éves Tóth Judit, Keszegfalva; a 73 éves Varga Ele-
onóra, Gúta; a 77 éves Dócza Márta, Komárom; a 85 éves Füsi Ilo-
na, Vágfüzes; a 81 éves Szabó Ilona, Marcelháza; a 91 éves Varga 
Magdaléna, Komárom; az 56 éves Petrík Alexander, Komárom; a 
89 éves Ollé Gizella, Gúta; a 63 éves Boros Károly, Gúta; a 88 éves 
Jassa Mária, Nagykeszi; a 76 éves Tanoczki Imre, Búcs; a 85 éves 
Vörös Magdaléna, Csallóközaranyos; a 69 éves Both Zsusanna, Ko-
márom; a 74 éves Csákvári Zoltán, Marcelháza; a 44 éves Marsalik 
Imre, Komárom; az 57 éves Paksi Teréz, Komárom; a 66 éves Né-
meth Magdaléna, Keszegfalva  

Gyógyuljunk együtt!
Hétfőként este hattól az Eötvös utcai alapiskola tornater-

mében, csütörtökönként délelőtt tíztől  a sportcsarnok boksz-
termében  várom szeretettel  a fej-, gerinc-, forgó- és a helytelen 
testtartás okozta fájdalmakból gyógyulni akarókat egy kis test-
mozgatásra.

Fekete  Lívia tornavezető

A komáromi VKP Spartak 
röplabda szakosztály férfi csa-
pata az extraliga új bajnoki 
idényére való felkészülés je-
gyében rendezte meg a Belatti 
Kupát. A nemzetközi jellegű 
tornára erős csapatokat hívtak 
meg a komáromiak, így való-
ban színvonalas összecsapáso-
kat láthattak a sportág szurko-
lói a sportcsarnokban.

Csapatunk a torna nyitó-
mérkőzésén az előző bajnoki 
évad ötödik helyezettje, a VK 
Prievidza együttesét győzte le 
3:1 arányban. A folytatásban az 
SK Volejbal Brno, a cseh liga ne-
gyeddöntőse elleni összecsapás 
következett. Itt is 3:1 arányban 
győzött a csapatunk, de egy 
sokkal keményebb, szorosabb 
csata után. A torna másnapján a 
magyar bajnok és kupagyőztes, 
a KRC Kecskemét elleni mér-
kőzés volt a torna záró akkord-

ja. Mivel a torna során, menet 
közben történtek körbeverések, 
a komáromi röplabdásoknak 
már vereség esetén sem úszha-
tott el az elsőség. Daniel Oravec, 
a hazai csapat vezetőedzője ezen 
a találkozón  lehetőséget adott 
minden játékosának, és ezt a 

magyar csapat 3:1 arányú győ-
zelemmel ki is használta. 

A II. Belatti Kupa végső sor-
rendje: 1. Spartak VKP Komá-
rom – 6 pont (7:5 szettarány), 
2. SK Volejbal Brno – 5 pont 
(7:5 szettarány), 3. KRC Kecs-
kemét – 5 pont (7:7 szettarány), 
4. VK Prievidza – 2 pont (4:8 
szettarány). Egyéni díjazottak: 
Legjobb leütő - Csanád Dávid 
(Kecskemét), legjobb feljátszó 
– Tomáš Hollý (Komárom), leg-
jobb blokkoló – Robin Pelucha 
(Komárom), legjobb libero 
– Matej Kubš (Prividza), leg-
produktívabb játékos – Andrej 
Patúc (Komárom). 

Daniel Oravec edző a tor-
na végén megjegyezte: „Az új 
bajnoki idény előtti első tornánk 

teljesítette a célját. Minden já-
tékosom esélyt kapott, így képet 
kaptam arról, hogy éles játékban 
hol tartanak az egyes játékosok. 
Két tornán veszünk még részt 
idegenben, és a bajnokság kez-
detéig is sokat fogunk dolgozni 
azon, hogy a bajnokságot megfe-
lelő formában kezdhessük el.”

Az új bajnoki idény szep-
tember 20-án veszi kezdetét, 
és a komáromi csapat ellenfele, 
hazai pályán, a szlovák bajnok 
Chemes Humenné gárdája lesz. 

Az immár a második idény-
ben, a legmagasabb bajnokság-
ban szereplő csapatunknak sok 
sikert, jó szereplést kívánunk. 

Keresztényi Gábor
Rigó Péter felvételei

A komáromi Spartakus 
birkózó klub nemzetközi rész-
vétellel rendezte meg a kötött-
fogású ifjúsági emlékversenyt, 
melyen 8 ország 22 klubjának 
(magyar, cseh, szerb, horvát, 
román, ukrán, lengyel, szlo-
vák) 176 birkózója mérte össze 
birkózó tudását a szőnyege-
ken.

A rendező Spartakus klu-
bot 30 ifjú birkózó képviselte, 
de járásunk színeiben szőnyeg-
re léptek még a gútai, naszvadi, 
marcelházi és a madari klubok 
kis versenyzői is. A súlycsoport-
ok 19 kilogrammnál kezdődtek, 
majd 2 kilogrammonként emel-
kedtek. Az alacsony kezdő súly-
csoport, és az ehhez kapcsolódó 
korcsoportok is   jelzik,hogy 
ezen a versenyen valóban az volt 
a lényeg, hogy a kezdő korosz-
tályok versenylehetőséget kapja-
nak. Ennek az emlékversenynek 
a kezdetektől fogva ez a fő célja, 
és most sem volt ez másként. 

A 22 csapat pontverseny-
ében a Komáromi Spartakus 
végzett az élen 124 ponttal. Mö-
göttük az első hat helyen nagyon 
szoros volt a további sorrend: 
Tatabányai SC 48 pont, Buda-
pesti FTC 47, Munkács (UKR) 
46, Madari BK 46, Szatmárné-
meti (RO) 43 pont. Járásunk 
további klubjainak helyezése és 
pontszáma: 13. a Gútai SK 23 
ponttal, 15. Marcelházi BK 18. 
pont, 18. Naszvadi BK 13 pont. 

A Spartakus birkózó klub 
elnöke, JUDr. Kúr Károly a ver-
seny, és a klub életében beállt 
változások kapcsán elmondta: 

„15 éve, 1999-ben Knirs Imrével 
közösen, az ifjúságiakra épít-
ve alapítottuk meg a Spartakus 
klubot. Az akkor induló ifjúsági-
akból Lengyel Károly edző veze-
tése alatt fejlődött ki egy sikeres 
csoport, amelyik jelenleg már a 
besztercebányai Dukla színei-
ben, felnőttként képviseli Szlo-
vákia színeit a világversenyeken, 
ugyancsak Lengyel Károly ve-
zetőedző irányítása mellett. Az 
akkoriban kialakult erős csoport 
után az eredményességet illetően 
volt bizonyos visszaesés a klub-
nál, szinte újra kellett építeni 
mindent.”

 A Szabadság utcai tornate-
rem az otthona a klubnak, ahol 
a klubelnök, és Csóka Kriszti-

án edző vezetése mellett zajlik 
az edzésmunka. Külön foglal-
koznak a kicsi kezdőkkel és a 
diák korosztályokkal, és külön 
a serdülőkkel. A klubelnök a 
versenyzésre való felkészítés 
mellett fő célként fontosnak 
tartja, hogy a sport segítségével 
a gyerekek hasznosan töltik sza-
badidejüket, nem csavarognak 
az utcán, egészségesebb életmó-
dot folytatnak, és a versenyeken 
képviselhetik a klub, és a város 
színeit.

Az emlékverseny névadó-
jának kapcsán a következőket 
mondta el a főszervező klubel-
nök: „Géza öcsémmel 1966-ban 
együtt kezdtük el a birkózást. 
Ifjúsági szinten csehszlovák 

válogatott volt, résztvevője az 
akkoriban kiemelkedő Družba 
kupáknak. Elsők között jutott be 
a Dukla Trencsény katonai csa-
patba, majd onnét haza kerülve 
Komáromba a munka mellett 
edzősködött Virágh István ve-
zetőedző segédjeként. Neveltjei 
közé tartozott többek között Len-
gyel Károly országos válogatott, 
a jelenlegi szövetségi kapitány, 
valamint Jankovics Tibor, aki 
a szöuli olimpiána hatodik he-
lyen végzett. Géza edzősködése 
alatt sok-sok birkózót vezetett 
be a sportág alapjaiba, és meg-
érdemli, hogy emlékversennyel 
tisztelegjünk elvégzett munkájá-
nak érdemei előtt.“

keresztényi

Triatlon hír
A Balaton melletti Ábrahám hegyen rendezett triatlon 

versenyen (750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás, 5 
km futás) városunk színeiben Ambrus Sándor az 55. felettiek 
korosztályában az első helyen végzett.

Komáromi elsőség a Belatti Kupán

XII. Kúr Géza birkózó emlékverseny

Emlékünnepély 
a Duna Menti Múzeumban

A Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara 
néven alakult Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass La-
jos Kórusa megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére 
emlékünnepélyt rendez 2014. szeptember 20-án a Duna 
Menti Múzeumban, melyre szeretettel várnak minden 
kultúra iránt érdeklődőt.

A rendezvény délután öt órakor kezdődik emlékezés-
sel Vass Lajosra, majd fél hatkor Vass Lajos szobrát avat-
ják fel és megnyitják a jubiláló kórus 50 évét bemutató 
kiállítást. Az emlékünnepély az este fél hétkor  kezdődő 
jubileumi hangversennyel zárul. 



Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen reklámot a Komáromi Lapokban 

és a Komáromi Városi Televízióban!

Második alkalommal ingyen közöljük!
Tárcsázza a 035 77 13 488-as telefonszámot!

2014. szeptember 17. 5

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.tvkomarno.sk

„Sokat kell tanulnia az em-
bernek ahhoz, hogy megtudhas-
sa, milyen keveset is tud.”

(Széchenyi István)
A komáromi Selye János 

Gimnázium a 2014/2015-ös 
tanévet 24 prímós diákkal, 
114 első évfolyamos tanulóval, 
összlétszámot tekintve 570 di-
ákkal indította. Az ünnepélyes 
tanévnyitóra szeptember 2-án 
került sor, az intézmény dísz-
termében.

Az Európai Unió himnu-
szát követően Fábik Flóra, III.D 
osztályos, valamint Szebellai 
Dániel, II.D osztályos tanuló 
köszöntötte az új tanévet, dallal 
és Radnóti Miklós Naptár című 
versével. Az intézmény küszö-
bét először átlépő diákok szülei 

mellett vendégünk volt Eo. Prof. 
L. Erdélyi Margit PhDr. CSc. 
asszony, a Selye János Egyetem 
dékánja, valamint dr. Bastrnák 
Tibor és Vörös Péter, régiónk 
parlamenti képviselői.

Andruskó Imre igazgató úr 
köszöntő szavai előtt Erdélyi 
Margit professzor asszony adott 
„útravalót” a selyés diákoknak, 
majd két kedves – immár ha-
gyománnyá vált – gesztus kö-
vetkezett a vezetőség részéről. 
Tortával köszöntötték a prímós 
kisdiákokat, majd a „szerencse-
torta” kisorsolása  következett, 
melyet ezúttal az érettségi előtt 
álló IV. B osztály tanulói fo-
gyaszthattak el.

A szünidő végével remélhe-
tőleg minden diák eltűnődött, 

mitől is válhatott széppé az idei 
nyár. Összerakható minden 
egyes nap, pillanat, de a legszebb 
élményeket az emberi kapcsola-
tok ápolása adja.

Ez legyen a bástya, mely erőt 
ad a tanév nehéz pillanataiban 
is! Járuljon ehhez még Szent Ist-
ván, államalapító királyunk In-
telmeinek pár gondolata, mely 
gimnáziumunk tanévnyitójának 
zárszavaként hangzott el:

„Légy türelmes!... Azután 
légy erős, nehogy a szeren-
cse túlságosan felvessen! Légy 
mértékletes és szelíd! Légy be-
csületes, szándékosan bántással 
senkit ne illess!... Tartsd min-
dig eszedben, hogy semmi sem 
emel fel, csakis az alázat!”

Dr. Farkas Adrianna

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Nem vagyok a szavak embere, a tettek sokkal nagyobb kihívást jelentenek számomra, s kér-

lelhetetlenül hiszem és vallom azt, hogy a szavakból, a hangzatos gondolatokból egyszer, s min-
denkorra elég volt Komáromban. Azt is pontosan tudom, hogy most a politikusok iránt érzett 
előítéletek és a közöny járja át a gondolataikat, de vallom, a tisztán látáshoz minden komárominak 
joga van. 

Vallom azt is, hogy a politika sem mellőzheti a becsület és a tisztesség alapvetéseit, s ezzel 
együtt, igenis, van „komáromi érdek”. A részinformációk gátlástalan és folyamatos, s az érdekelvű 
írásos tákolmányok félrevezetik Komárom lakosságát. Ebben nem az a legveszedelmesebb, hogy 
mondjuk olyan döntéshozók kerülnek hatalmi pozíciókba, akik érdekcsoportokat szolgálnak ki, 
hanem az – s ebbe kevesen mernek és akarnak igazán belegondolni -, hogy a döntéseknek hosszú 
távú, baljós következményei lehetnek városunkra nézve. 

Legyünk őszinték! 
Legyünk őszinték egymáshoz! Komáromiak a komáromiakhoz, 

polgárok a polgártársaikhoz, emberek az emberekhez!
2014-ben kénytelenek vagyunk alkalmazkodni egy alaphelyzethez. Ez az alaphelyzet pedig 

nem más, mint az, hogy a politikai érdekképviseletünk a Felvidéken két táborra szakadt. Ez a két 
tábor eddig csak a markáns különbözőség jeleit mutatta. Tette ezt mindamellett, hogy a választók 
már rég megfogalmazták jogos igényüket az összefogásra. Megint csak legyünk őszinték: lehetnek 
az MKP és a HÍD között kemény különbségek, ugyanakkor a regionális politika, a sikeres regioná-
lis politika más elvárásokat támaszt. A fejlődés és a tovább lépés érdekében tettük azt, amit tettünk! 
Nem kívánunk megfelelni senkinek, „csak” a választópolgárnak, emellett természetesen városunk 
érdekeinek. Ez az egyetlen járható út! 

Az MKP és a HÍD komáromi alapszervezeteit nem a szerelem hozta össze, hanem a csapatban 
gondolkodás. Komáromiként látjuk azt, milyen helyzeteket generálhat az, ha a városvezető mögött 
nincs ütőképes csapat, s teljes a bizalmatlanság egymás iránt a polgármesteri hivatalban. Az íróasz-
tal szélére kell tennünk minden pártoskodást, kizárólag a Komárom felemelkedése lehet a célunk! 
Épp e tény felismerése hajtott bennünket a koalíciós szerződés aláírására. Van csapatunk. Ütőképes 
szakemberekkel vérteztük fel magunkat, s hisszük azt, hogy ez a csapat működőképes, mert hinni 
akarjuk, s nyugodt lelkiismerettel állíthatom: mindent megtettünk ennek érdekében!

 Az, hogy megoszlott, két táborra szakadt a magyar politikai érdekképviselet Szlovákiában, 
nem a mi sarunk. Nem a mi sarunk az sem, hogy ezzel a nagyra becsült választópolgárokat dön-
téshelyzetbe kényszerítették. Az azonban – a lehető leghatározottabban – a mi sarunk és a mi fele-
lősségünk, hogy a régi sérelmeket orvosolva, alkalmazkodjunk a jelen politikai kihívásaihoz. 

Komárom most történelmi lehetőséget ragadhat meg! Négy évvel ezelőtt még a dac és a kö-
zöny politikája győzött, nem volt hajlandó közeledni egymáshoz a két párt – az MKP és a HÍD 
között akkor még áthidalhatatlan szakadék tátongott. Tudom. Most azonban hitet tettünk azonban 
amellett, hogy az idő múlásával minden változhat, s ellenfélből együttműködő partner válhat. A 
falakat ledöntöttük, s az élet menete kérlelhetetlenül halad, mi pedig, akik Komárom sorsát a szí-
vünkön-lelkünkön viseljük, felvettük a harcot a széthúzás démonával.

Csak úgy működhet egy plénum, ha van közös, megjelenítendő akarat. Van stabil háttér a 
polgármester mögött – ez garantálja a nyugalmat, a fejlődést és a biztonságot. Kénytelenek va-
gyunk belátni, hogy Pozsony nem kényezteti a déli régiókat – Komárom kifejezetten specifikus 
helyzetben „díszeleg”. Leszakadt, hátrányos helyzetű régió, amit csak az együttműködés emelhet 
ki a kátyúból. Az önkormányzati munkában elért tapasztalataink, s csapatunk szerteágazó kapcso-
latrendszere semmiképp nem azt irányozza elő, hogy az „MKP kapitulált volna már a választások 
előtt”, ahogy azt egy helyi lap megírta. Nem ezt tettük. Hiszünk magunkban!

Hoztunk egy felelős politikai döntést. Nem „árusítjuk ki az MKP-t”, s nem értjük azokat az em-
bereket, akik „nem adják a nevüket” a közös kézfogáshoz, s petícióban támadják ezt az összefogást. 
Nem értjük, már csak azért sem, mert Stubendek László, akinek a neve nagy eséllyel szerepelhet 
a polgármester-jelöltek listáján (függetlenként), jelenleg az MKP-HÍD közös listájának teljes jogú 
tagja. Elfogadta a koalíciós szerződés feltételeit, a jelöltséggel együtt. Ha mégis függetlenként indul 
a választásokon, etikai vétséget követ el pártja ellen. A taggyűlés a helyi MKP legfelsőbb legitim 
szervezete, s a taggyűlés döntő többséggel engem szavazott meg, s tart alkalmasnak a városvezetői 
tisztség betöltésére. 

Stubendek László ezzel az eredménnyel nehezen békélt meg, s attól tartunk, egy esetleges in-
dulás épp azt az egységet bontja meg, amiért mi töretlen erővel harcolunk, s nem lehet elégszer 
ismételni: tesszük ezt a város érdekében. Van egy nagyrészt fiatalokból álló listánk, személyemben 
van egy polgármester-jelöltünk. Esélytelenségemet gyakran latolgatja az a lap, mely eddig még 
soha nem kért tőlem semmiben állásfoglalást, holott az újságírói etika ezt előirányozná.

Az egyoldalú tájékoztatás pedig féligazság lehet csupán – ha egyáltalán van benne némi „igaz-
ságmorzsa”. A sajtón keresztüli üzengetés – valljuk be – etikátlan, pláne egy olyan embertől, aki 
nyíltan vállalta a pártpolitikusi munkát. 

Legyünk őszinték egymáshoz! Joguk van a teljes igazság ismeretéhez, s ne habozzanak: ke-
ressék fel bátran jelöltjeinket! Beszélgessünk, találkozzunk egymással, hogy tiszta legyen a kép, s 
november 15-én felelősen dönthessünk!  

Czíria Attila 
az Önök polgármesterjelöltje

A Selye János Gimnázium ünnepélyes tanévnyitója

E héten szombaton, szeptember 20-án kerül 
sor a dél-komáromi Monostori erődben a „Ko-
máromi Kazamata túrák” projekt keretében 
megújult erőd kazamatáinak és az abban léte-
sült kiállítás ünnepélyes átadójára.

Az avatóünnepséghez, az Európai Együtt-
működés Napjához, a Kulturális Örökség Nap-
jaihoz és az Autómentes Naphoz kapcsolódóan 
ezen a hétvégén díjmentesen tekinthető meg a 
Monostori erőd. Szombaton a kihívásokra vágyó 
kicsiket és nagyokat tucatnyi izgalmas ügyességi 
programmal is várják a szervezők, vasárnap pedig 
egyenruhás tárlatvezetésen,1848-as puskamust-
rán és ágyúlövésen vehetnek részt az érdeklődők. 
Szombaton a Városi Autómentes Nap programja 
is zajlik az erődben

Szeptember 20-án, szombaton 9,10,11,13,14 
és 15 órakor indul a tárlatvezetés. A monarchia 
egyenruháját viselő tárlatvezetők az újkori erőd-
építészet sajátosságai mellett az erődrendszer tör-

ténetéről és az itt szolgált katonák mindennapjai-
ról is mesélnek a látogatóknak.

10-től 14 óráig Cakkumpakk - Európa, vagyis 
ügyességi játékok gyermekeknek a Jégveremnél. 
A játék során európai városokon és kultúrákon át 
vezet az út.

10-től 16 óráig Kalandok Erődje. A játékosok 
menetlevél alapján keresik fel a játékhelyszíneket. 
Ha mind az tizenöt helyszínen sikerrel jártak, és 
leadják a menetlevelet, sorsoláson vesznek részt. 
A szerencsés kalandor az erőd ajándékcsomag-
ját veheti át. Kihívások: falmászás, sportlövészet, 
átkelés a kötélhídon, lecsúszás, lézerharc, gránát-
hajítás, íjászat, puskamustra, csipegető, bekötött 
szem, fémdetektor, gólyaláb, lépegető, kincskere-
sés és térképészet

13-tól 21 óráig Kultúrlazulás a Dunai Bástya 
teraszán babzsákkal, raklapbútorokkal és DJ Mil-
lerrel.

14 órakor az Épületgépészeti Múzeum „Rég-
múlt idők épületgépészete, technikatörténeti em-
lékek és tájképi elemek, helytörténeti nosztalgia 
mesterségek” című kiállítás megnyitója a Dunai 
Bástya Guyon termében.

15 órakor a HUSK projekt keretében megva-
lósított kazamata projekt átadóünnepsége a Klap-
ka teremben.

17-től 19 óráig egyéni kazamatatúrára nyí-
lik lehetőség. Este nyolc órakor, valamint 20.30-
kor és 21 órakor Esti kazamatatúrák indulnak 
az udvari ágyútól. Szeptember 21-én vasárnap 
9,10,11,13,14 és 15 órakor egyenruhás tárlatve-
zetés, majd 13 órakor „Jó ebédhez szól az ágyú”, 
azaz ágyúszó és 1848-as puskamustra.

A Monostori erőd és a programok mindkét 
napon ingyenesen látogathatók!

Kazamata túrák a Monsotori erődben


