XXIII. évfolyam, 17. szám

Ingyenes kiadvány

2014. október 1.

Alapítva 1849-ben

Átadták a Komárom és Gúta közötti kerékpárutat

A napokban átadták a Komáromot és Gútát összekötő
kerékpárutat. A 17 km hosszú
szakasz megépítésére a szlovák
magyar határon átnyúló program keretében a Pons Danubii
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás nyert uniós
pályázatot. A mintegy 2,6 millió euróból a szlovák oldalon
17 kilométer, a magyar oldalon pedig a Monostori Erődöt
körülölelő 1,1 kilométer hos�szú szakasz épült.
Bara Zoltán, Pons Danubii
EGTC, igazgató: – Mind a kettő
rákapcsolódik az Eurovelo 6-os
nemzetközi kerékpárút útvonalára, amely végig követi a Duna
mentét. Azzal, hogy elkészült a
Komáromot Gútával összekötő
kerékpárút, és hamarosan elkészül a Komáromot Karvát, a
Duna mentén összekötő kerékpárút, a régió, és Komárom városa rákerül Európa nemzetközi
kerékpáros térképére.

Az új kerékpárút mindkét
város számára új lehetőségeket
kínál – akár a szabadidős foglalkozások, akár az idegenforgalom terén.
Marek Anton, polgármester: – Örülök ennek, hogy ki
lesz használva ez a szép terület
a Vág mentén egészen Gútáig,
és így biztonságosabb lesz az út.
Tehát mindenki kijöhet nemcsak
biciklizni, sétálni, ha akarnak
görkorcsolyázni. Azt hiszem, ez a
két város ezen az úton is közelebb
kerül egymáshoz. Bízom benne,
hogy sokan használják majd ezt
a biztonságos közlekedést, és én is
ki fogom használni.
Horváth Árpád, polgármester, Gúta: – Azt szeretném,
ha ez a 17 km-es szakasz csak egy
része volna annak a kerékpárútnak, ami a Vág mellett fog futni
majd egészen akár a Tátráig. El
kell, hogy mondjam, hogy mi
már a jövőbe nézünk, és tervezzük azt, hogy Gútán megépíte-
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nénk egy kétkilométeres szakaszt,
és innen átjutunk a vágsellyei járásba, ahol aztán szépen a sellyeiek építhetnék, és folytathatnák a
Vág mentén ezt a kerékpárutat.

A Pons Danubii újabb forrásokat keres a meglévő kerékpárutak összekötésére és bővítésére
– terveik közt szerepel a CsicsóKomárom szakasz megépítése,

valamint a városok területén is
szeretnének kerékpárutakat kialakítani a biztonságos biciklizés érdekében.
-pad-

Komárom város legutóbbi beruházásai:
Petőfi utca, óvodák, új városi piac a várnál

Néhány aktuális beruházási, felújítási, vagyonmegőrzési és gyarapítási intézkedésről beszélgettünk Komárom
polgármesterével, Dr. Anton
MAREKkel:
- Örömmel tudatom a lakosokkal, hogy a következő
hetekben felújítjuk a Petőfi utca
útburkolatát a kórház melletti kereszteződéstől egészen a
buszpályaudvarig. Ezen az útszakaszon nagyon sűrű a forgalom, így az út sajnos elég rossz
állapotban volt, amit joggal nehezményeztek a polgárok. Ezért
úgy határoztunk, hogy legfőbb
ideje felújítani ezt az évek óta
csak toldozott-foltozott utcát,
így a jóváhagyott projekt értelmében kiírtuk a versenypályázatot a felújítás kivitelezésére.
A gyakorlatban ez annyit jelent,
hogy a teljes útszakasz megújul

és a kivitelezést elnyert cég 60
hónapos, azaz 5 éves garanciát
nyújt majd az elvégzett munkára. A szerződés értelmében a
munkálatokat október hó folyamán be kell fejezniük, így a város lakói, autósai és az átutazók
hamarosan birtokba is vehetik
azt. Az előző években tapasztalt
javítgatásokhoz képest ez tényleg komoly minőségi változás
lesz.
Mennyi anyagi forrást
emésztenek majd fel az óvodai
javítások, felújítások?
- E téren leszögezhető, hogy
számos óvodai intézmény energetikai kiadásai nagy mértékben
csökkennek majd, hiszen sor
került a nyílászárók cseréjére
és más, a fentartási költségeket
csökkentő javításra. Tételesen
felsorolva, az Eötvös utca 48-as
és 64-es szám alatti intézmény-

ben egyaránt 25 ezer eurónyi
összeget ruháztunk be, 10-10
ezret pedig a Kapitány és a Komáromi Kacz utcai óvodákban.
Hamarosan megtörténik az ablakcsere egyes általános iskoláinkban is.
Mi a helyzet a vár melletti
új piactér kialakításával?
- A polgárokat már korábban is tájékoztattuk arról, hogy
a városi rendőrség székháza és
az egyetem konfenciaközpontja
közötti területen, a volt garázsok helyén létesülne az új városi piac.
A cél az, hogy így olyan piactér alakuljon ki, amely nem
jelent konkurenciát a városban
már meglévő piacoknak, mivel
az elsődleges célja az, hogy az
őstermelőknek nyújtson lehetőséget portékájuk értékesítésére.
A napokban fejeződnek be az

A Marianumban a jövőre építettek

Megalapításának 85., illetve újraindításának 20. évfordulóját ünnepelte a múlt
héten a Marianum Egyházi
Iskolaközpont. E két jubileum
alkalmából szép ünnepséget
tartottak az intézményben.
Az eseményen Madarász
Róbert igazgató szólt az iskolaalapításról, a sokéves küzdelmekről, s eképpen fogalmazott:
a viharos időkben két dolgot
tehet az ember. Az egyik megöli
a lelket, a másik pedig megőrzi azt. Az egyik út a könnyebb:

a megadásé, beletörődésé. Ha
átadja magát a fájdalomnak,
elveszíti tartását, méltóságát,
életkedvét, és hagyja, hogy elsodorja az idő, akkor elveszett az
ember, s elenyészik a közösség
is. A mi őseink nem ezt az utat
választották, jövőjüket Szűz Mária oltalmába ajánlották és építeni kezdték a jövőt – mondotta,
s hozzátette: Húsz évvel ezelőtt,
az iskola újraindításakor ezekre
az értékekre, hagyományokra
építettek az alapítók. Megnyitotta kapuit az alapiskola, majd

András-napi vásár
Komáromban

a gimnázium és óvoda, később
pedig kollégiummal bővült az
intézmény.
Az iskola főbejárata felett ez alkalomból elhelyezett
dombormű– amely Nagy János
szobrászművész alkotása, s melyet Troznai István ötvösmester
öntött bronzba – Szűz Máriát
ábrázolja a kisdeddel. Az iskola patrónusát ábrázoló domborművet Kiss Róbert püspöki
helynök, kanonok áldotta és
szentelte meg.
-batta-

előkészítési munkálatok. Korábban – a helyi vállalkozókkal
összefogva – sikerült megtisztítani a terepet. Mintegy 100 konténernyi hulladék és bozót lett
eltávolítva. Ez volt az alap, amire
már építhettünk.
Következett a villany-, a
víz- és a kanalizációs rendszer,
valamint a toalettek kialakítása
és az udvar burkolatának kőzúzalék általi megszilárdítása. Ily
módon mintegy 400 négyzetméternyi fedett területet nyertünk, ahol mintegy 60 stand létesítésére nyílik lehetőség. Plusz
az udvaron, szabad ég alatt is
lehetségessé valik az árusítás.
A árusok számára kialakított
helyek száma – igény szerint - a
jövőben még bővülhető. Az új
városi piac előreláthatólag ezév
október közepétől kezdi meg
működését.
Mikor tartja meg a város az
idei András-napi vásárt?
- Minden komáromit és
környékbelit nagy szeretettel
várunk a régió legnagyobb vásárára, a komáromi András-napi
vásárra, amelyre az idén október 24. és 26. között kerül sor,
immár hagyományosan a várfal melletti nagy parkolóban az
egyetemi konferenciaközpont
és a városi rendőrség épületénél.
Úgy gondolom, hogy ez a helyszín bevált, hiszen ezt támastják
alá a lakosok, a vásárlók és a vásárosok visszajelzései egyaránt.
Margóra megjegyezném, hogy

a hagyományos András-napi
vásár időpontja a 19. századi
történésekre vezethető vissza,
amikor 1848-ban kiégett a Szent
András templom, amit felújítottak és 1860. október 28-án újraszenteltek. Ezen események emlékére és tiszteletére szervezzük
az andrás-napi vásárt október
utolsó hétvégéjén.
Komárom város nem kevés
külső forrást nyert el a vár felújítására. Mire lesz ez a pénz
felhasználva?
- Nagyon örülök annak,
hogy erőfeszítésünket siker koronázta. Az idén ismét unuiós
forrásokért folyamodtunk a vár
felújítására és ezúttal sikerrel is
jártunk. Az elnyert összeg mintegy 2,5 millió euró, amelyet az
Újvárban található óriási kaszárnyaépület tetőszerkezetének
felújítására fordítunk majd. A
város önrészének összege 5%,
amit saját költségvetési forrásból fedezünk majd.
Amint az ismeretes, a várkomplexum egésze a város tulajdona, így nagyon fonrtos, hogy
mielőbb sikerüljön legalább
részben felújítanunk ezt az óriási épületegyüttest. Hosszú és
nehéz út előtt állunk, de az első
fontos lépést 2015 őszéig remélhetőleg sikerül megtennünk. A
városban eddig elvégzett beruházásokról a Komáromi Lapok
következő számában tájékoztatom majd a tisztelt olvasókat.
bal

A fenti mondat Pósa Lajostól, a tájainkon, Nemesradnóton
(Gömöri tájegység) született költőtől- írótól való és tökéletesen
jellemzi szerzőjét. Erről a száz
esztendeje elhunyt alkotóról írta
Móra Ferenc: „Pósa Lajos bohókás rímeivel kacagni, könnyen
kihulló és könnyen száradó kön�nyeivel sírni és puha ágyukban
az Isten elé térdelni időtlen időkig
fognak még a magyar gyerekek.”
S bár a jóslat beteljesedését
a második világháború utáni Isten-ellenes korszak megpróbálta
megakadályozni, a Pósa-írások
erősebbeknek bizonyulnak. Most
ismét megjelennek költeményei
és egyéb írásai, kezdik életművét
megismerni a magyar kultúremberek. Halála évfordulója alkalmából „Váltogatja az ecsetjét”
címmel gyönyörű könyvecskével
lepte meg a kicsiket-nagyokat
a budapesti Siker Kiadó, amely
képzőművészeti versenyre hívta
a gyerekeket.
A verseny egyik témája Pósa
bácsi meséihez fűződő illusztrációk készítése volt. A könyvbe
a városunkbeli Jókai Mór Alapiskola négy tanulójának munkája is bekerült –Varga Tímea,
Pipper Dávid, Krizsan Bence és
Vörös Virág „művei”. Segítőjük,
felkészítő tanárnőjük Jókai Éva
volt. A négy gyermek százötven diáktársuk, Mátyás Katalin
igazgatónő és a tantestület számos tagja jelenlétében szeptember huszonharmadikán egy-egy
tisztelet példányt vehetett át
jutalmul Csipka Rozáliától, a
kiadvány szerkesztőjétől, a budapesti Siker Kiadó munkatársától.
Csipka Rozália, aki maga is felvidéki származású és gyermekként
Pósa Lajos szülőföldjén élt, azon
szívvel-lélekkel
munkálkodó
szakemberek egyike, akik a költő
újrafelfedezésén dolgoznak.
Kultúra nélkül nincsen Magyarország – hirdette minden
idők legjelentősebb kultuszminisztere, Klebelsberg Kuno. Kultúra nélkül nem születik meg a
béke a világban – ezt már mi, ma
élők tehetjük hozzá.
Batta György
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Három intézményben járt
az oktatásügyi miniszter

Peter Pellegríni oktatási
miniszter három komáromi
tanintézményt látogatott meg
a múlt héten. Járt a Selye Jánosról, illetve Ludovít Jaroslav
Šulekról elnevezett gimnáziumokban, s beszédet mondott a
tizedik születésnapját ünneplő
Selye János Egyetem tanévnyitóján is. Peter Pellegríni, oktatási miniszter:
– Örülök, hogy mai programom a Selye János Gimnáziumban kezdhettem, ahol Andruskó
igazgató és Matejička parlamenti képviselő úrral részesei lehettünk a szépen felújított iskolaudvar, s az új parkosított rész
ünnepélyes átadásának.
A felújítás a kormányhivatal, illetve a norvég pénzalap
jóvoltából valósult meg, s e
projekt része a környezettudatos nevelés, amely a műszaki
dolgok mellett a tanrendnek
is a része lesz. A diákok arról

tanulnak majd, hogy mit eredményez a klímaváltozás, hogy
mindennek milyden hatása lesz
az ivóvízkészletünkre. Kellemes
találkozás volt, majd ezután ellátogattam a szlovák tannyelvű
gimnáziumba is, ahol arról tájékoztattak, hogy mi mindenre
lenne szüksége az intézménynek. Mindkét iskola épülete
csaknem száz éves, így hát sok a
teendő, javítanivaló.
Szó volt a balesetveszélyes
tornateremről, saját szememmel
győzödhettem meg arról, hogy
nem huszonegyedik századi viszonyok uralkodnak ott. Komáromi látogatásom a Selye János
Egyetemen ért véget. Megtiszteltetés számomra, hogy az intézmény tizedik születésnapján,
az ünnepélyes tanévnyitón én is
szólhattam, beszédet mondhattam a meghívott vendégek előtt.
-batta-

A Háló a két párt
polgármesterjelöltjét támogatja

A Radoslav Procházka
vezette Sieť (Háló) párt nemrégiben alakult komáromi
szervezete sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy régiónkban
három tagja méretteti meg magát a novemberi önkormányzati választásokon.
Peter Závodský Ógyalla
polgármester-, illetve képviselőjelöltje, Marek Mihály földmérő és Tárnok Károly vállalkozó
pedig a komáromi képviselőtestületbe jelölteti magát. Mint

elhangzott, sikeres szereplésük
esetén hatékonyabbá kívánják
tenni a városi hivatal működését, a közbeszerzések folyamatát
és az európai uniós pénzek felhasználását.
Megválasztásuk esetén képviselői tiszteletdíjukat jótékony
célra fordítják, s amennyiben
célkitűzéseiket Czíria Attila,
a Híd és az MKP közös polgármester-jelöltje is elfogadja,
támogatni fogják őt az önkormányzati választásokon. -év-

Ember nélkül semmi
sem lehetséges

Szeptember 20-án ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját városunkban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass
Lajos Kórusa, akkori hivatalos
nevén a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara, amely 1964. november
27-én alakult meg.
A Duna Menti Múzeumban megtartott ünnepségen
Stubendek László, a komáromi
Csemadok elnöke köszöntötte
az egybegyűlteket, s idézte fel
kezdő karénekesi élményeit.
A Jókai szobor előtt fellépett a
lakiteleki Népfőiskolai Alapítvány Kösöntyű néptánccsoportja, amelynek alapítója és vezetője
Lezsák Sándorné. A néptánccsoport bodrogközi táncokat adott
elő, amelyekben felhasználták
Vass Lajos felesége, Kaposi Edit
tánckutató cigándi gyűjtését is.
A múzeumban kiállítás is nyílt,

amely a jubiláló kórus 50 esztendejét mutatja be. Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója így
fogalmazott: 600 hónap-600 dal.
Az éneklő intézmény a saját eszközeivel mutatja be ezt a hosszú
életutat, s annak szereplőit.
„Ember nélkül semmi sem
lehetséges, intézmény nélkül pedig semmi nem tartós. Az ember:
Vass Lajos, az intézmény pedig: a
kórus" – ezt már Lezsák Sándor,
a Magyar Országgyűlés alelnöke
mondta, aki így folytatta: jusson
eszünkbe, hogy sok száz felvidéki magyar tanító és tanár figyelte
Vass Lajos arcát, fogta föl tekintetét, a szeméből áradó bíztatást,
lelkének rezdülését.
Ezt követően leleplezték és
megkoszorúzták Lantos Györgyi Csongrádon élő szobrászművész Vass Lajost ábrázoló
bronz mellszobrát.
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Testületi krónika

A napokban tartotta 42.
rendes ülését a komáromi
városi képviselő-testület. A
képviselők szavaztak a testületi határozatok teljesítéséről, illetve a főellenőr által elvégzett ellenőrzésekről szóló
beszámolóról.
Döntöttek arról is, hogy
Komárom legyen tagja a régió településeit tömörítő, s a
szomszédos
magyarországi
településekkel együttműködő
Alsó-Csallóköz Társulás helyi

akciócsoportjának. A tagság
ugyanis a komáromi vállalkozók, az itt működő civil szervezetek számára hozadékot,
fejlődési, fejlesztési lehetőségeket jelent.
Elfogadták azt az általános
érvényű rendeletet, amely szabályozza a város területén lévő
piacok működését: szigorítja
az árusítási feltételeket, az eladóknak, mind pedig a piacot
üzemeltetőknek komoly kötelezettségeket jelent ez az új,

a parlament által jóváhagyott
törvényre épülő rendelet. Módosult egy másik szabályrendelet is, amely lehetővé teszi,
hogy ezentúl a lisztérzékeny
középiskolások is étkezhessenek a város étkezdéiben.
A képviselők elfogadták
az egyes városi intézmények,
mint például az iskolák, a
városi művelődési központ
vagy a Comorra servis féléves
zárszámadását, és 12 ezer eurót szavaztak meg a művészeti alapiskola számára, ami
törvényből adódóan jár az

iskolának. Emellett 25 ezer
euróval támogatták az óvodákat, napköziotthonokat és
a szabaidőközpontot. A képviselők az ezt a célt szolgáló
célalapból tanulmányi ösztöndíjat ítéltek meg két tehetséges diáknak és elfogadták a
kikötő távlati fejlesztési tervét,
amely alapján 2025 és 2027
között Harcsásra költöztetik a
kikötőt, ami állami és megyei
segítség nélkül nem megvalósítható.
sz

Bastrnák Tibor: az összefogás érdekében léptem vissza

Hónapokkal ezelőtt még
elképzelhetetlen lett volna
Komáromban, hogy a Magyar Közösség Pártja és a Híd
párt egymással összefogva,
közös listán indul az önkormányzati választásokon, most
mégis megtörtént: Bastrnák
Tibor visszalépett Czíria Attila polgármester-jelölt javára.
Miért tette meg, miért látta
ennek szükségét? - kérdeztük
Bastrnák Tibortól.
– Elemezve Komárom elmúlt négy évét látnunk kell,
hogy a jelenlegi városvezetés
rendkívül nehéz helyzetbe hozta Komáromot, s meggyőződésünk, hogy ebből a helyzetből
csak egy széleskörű összefogás
jelenthet kiutat. Ha a két legerősebb komáromi politikai
erő egymásnak feszült volna az
összefogás helyett, mindegy, ki
lett volna a győztes a kettő közül, egy biztos: a lakosok lettek

volna ennek a vesztesei. Ezért
amikor pártunk megválasztotta
polgármesterjelöltjét, készültünk a szövetségkötésre, majd
amikor az MKP is bizalmat szavazott jelöltjének, felvettem a
párt vezetésével a kapcsolatot és
örülök, hogy ők is hajlottak az
egyezségre.
Hogyan zajlottak a tárgyalások, s mi vezetett el odáig,
hogy visszalépett Czíria Attila
javára?
– A tárgyalások kemények,
de tisztességesek, korrektek
voltak. Elsősorban elvekről beszélgettünk, azt kerestük, mi
az, ami összeköt bennünket, s
ennek legfőbb mozgatórúgója a
komáromi polgárok érdeke volt.
Mivel az MKP a tárgyalások során kikötötte, hogy csak abban
az esetben születhet egység, ha
ők adhatják a polgármester-jelöltet, az összefogás érdekében
visszaléptem. Érzem ugyanis a

városunkbeli emberek akaratát:
döntő többségük kívánja, szeretné, sőt elvárja az összefogást.
Bízom abban, hogy ezt a választásokon is kifejezik és bizalmat
szavaznak közös polgármesterjelöltünknek és az összefogás
csapatának, akik között nem
csupán párttagok, hanem civil
emberek is vannak.
A Híd jelöltjeinek fele például nem is tagja a pártnak, így
hát elmondható, hogy a két párt
listáján szereplők személyének
köszönhetően nemcsak a két
legerősebb párt, hanem egy széles civil összefogás is létrejött.
Ha a választásokon sikeresek
lennénk, akkor bizonyítást nyerne az, hogy jó döntés volt visszalépnem és a tárgyalások során
érdemes volt háttérbe szorítani
párt-és politikai érdekeinket,
hiszen a szerződés értelmében
nemcsak a két legjelentősebb
– vagyis a polgármesteri és a

hivatalvezetői - tisztség lehet az
MKP-é győzelem esetén, hanem
a közös frakció vezetőjét is ők
jelölhetik.
Mit remél a választásoktól?
Mi a voksolás tétje?
– Sajnálatos, hogy Stubendek
László megtöri, szerintem önös
érdekből, ezt a széleskörű összefogást, de remélem, hogy a polgárok az összefogást választják,
hiszen Czíria Attila nem elméleti szakember, hanem gyakorlatias ember. Mert csupán egy
gyakorlatias ember és egy vele
együttműködő erős csapat tudja
kivezetni a várost nehéz helyzetéből. Éppen ezért fontos, hogy
ne holmi vádaskodásokra, hazugságokra hallgassunk, hanem
a józan belátásunkra, s arra kérem a választópolgárokat, hogy
az MKP-Híd közös jelöltjeit támogassák november 15-én.
-év-

Ígéretekkel tele van a padlás!

Vörös Péter parlamenti képviselőt arról kérdeztük, milyen
további lépéseket tett a Nokiagyárból elbocsátott munkavállalók érdekében a parlamentben.
Képviselő úr, Ön a nyári
hónapokban kiállt a megszűnőben lévő magyarországi Nokia-gyárból elbocsátott szlovákiai munkavállalók érdekeiért.
Akkor ígéretet tett arra, hogy
számon kéri az illetékes tárcavezetőt, mit tett az elbocsátottak érdekében. Mi történt
azóta?
– Ahogy elkezdődött a parlament szeptemberi ülésszaka,
a csütörtöki Kérdések órájában
megkérdeztem Ján Richter szociális ügyi minisztert, miként
teljesítette ígéretét, hogy segítséget nyújt a komáromi Nokiából
elbocsátott szlovákiai munkavállalóknak. A miniszter válaszában hosszan részletezte azokat a
tárgyalásokat és intézkedéseket,
amelyeket a majd 700 elbocsátott szlovákiai munkavállaló
kártalanítása érdekében tettek.

Tárgyalt a két ország, Szlovákia
és Magyarország uniós biztosaival, Andor Lászlóval és Maroš
Šefčovičcsal, akikkel a kártalanítás lehetőségét vitatták meg. Arról is beszélt, hogyan próbálnak
a számukra munkahelyet találni
Észak-Magyarországon és a szlovákiai nagyvállalatokban.
Elégedett volt a miniszter
válaszával? Elfogadta a miniszter válaszát?
– A miniszter szemmel láthatóan igyekezett magyarázni a
bizonyítványát, ám azt egyelőre
nem tudtuk meg, hány munkavállaló problémáját sikerült
ténylegesen megoldani. Valljuk
meg őszintén, ez csak egy egyszeri beavatkozás volt, de valójában
nem oldotta meg a komáromiak
és a dél-szlovákiaiak problémáját. Ez pedig az, hogy nincs elég
munkahely.
A SMER biztonságot ígért a
kampányában az embereknek,
aminek az alapja az, hogy legyen
munkalehetőség. Az emberek
nem a szociális segélytől várják a
biztonságot. Lehetőséget kérnek,
és nem jól hangzó szlogeneket
akarnak hallgatni. Dél-Szlovákia
gazdasági háttere lerongyolódott, mivel a kormány fejlesztései
rendre az ország északi részébe
kerülnek.
Milyen irányba kellene elmozdulnunk, hogy vidékeink
kiemelkedhessenek ebből a siralmas helyzetből?

– Az mindenki számára világos, hogy munkahelyeket egyik
napról a másikra nem lehet teremteni. Az elmúlt 20 év alatt
erre a kérdésre nem fektettünk
kellő hangsúlyt. Az európai uniós alapok felhasználása terén a
Komáromi járás az egyik olyan
járás, amely a legkevesebb pénzt
kapta. Alapvető szemléletváltásra van szükség, főleg az állami
politika területén, mert DélSzlovákiának nagy kihívás, hogy
önerőből talpra álljon. De szemléletváltásra van szükség a helyi
politika képviselőinél is, mert
csak ők lehetnek a kezdeményezők. Ebben kell összefognunk,
hogy képviselni tudjuk az érdekeinket.
Viszont hiába vannak jó
ötletek, ha fentről nem kapnak
támogatást. Eddig nem úgy tapasztaltuk, mintha a kormányzat a szívén viselné Dél-Szlovákia sorsát.
– Az lenne a legjobb, ha a
miniszter a saját szemével győződne meg arról, mi a helyzet,
ezért megkértem őt, hogy személyesen látogassa meg Komáromot, Nagykürtöst, Füleket,
Rimaszombatot,
Nagykapost,
hiszen ezekben a városokban a
legmagasabb a hosszú távú munkanélküliség.
Az én városomban, Komáromban és környékén 6 évvel
ezelőtt 8%-os volt a munkanélküliség, ma pedig 17% fölött van.

Ez több, mint 9000 embert, így
ugyanennyi családot érint csak a
Komáromi járásban.
Elmondtam a miniszter úrnak, hogy már több, mint két év
eltelt a Fico-féle kormányzásból
és egyelőre nem láttunk semmilyen rendszer szintű intézkedést
a kormány részéről a helyzet
megoldására, vagy az itt élő emberek megélhetési problémáinak
enyhítésére. Erre a felvetésemre
meglehetősen ingerült választ
kaptam, a miniszter az előző
kormányokat és köztük a magyar
pártokat tette felelőssé a kialakult
helyzetért. Csakhogy két év után
az előző kormányra ujjal mutogatni meglehetősen farizeusi magatartás.
Azt is hangsúlyoznám, hogy
2002 és 2007 között, minden
bizonnyal a Dzurinda kormányok intézkedéseinek hatására
is, amelynek része voltunk, a Komáromi járásban a 20 százalék
fölötti munkanélküliség 10 százalék alá csökkent.
A miniszter persze most fűtfát megígért, hogy igyekeznek
befektetőket találni, hogy ipari
parkokat fognak létrehozni és
kapcsolatot teremtenek az önkormányzatok és a befektetők
között. Egy dolgot én is ígérhetek:
szaván fogjuk a miniszter urat.
Ígéretekkel ugyanis valóban tele
van a padlás.
sz
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Az idén nyáron is jól szórakoztattak Lehár Ferenc dallamai

A városunkbeli Lehár Ferenc Polgári Társulás már harmadik esztendeje népszerűsíti
Komárom világhírű szülöttének műveit és a szép muzsikát
különféle rendezvényein. A
köztudatba kerültek a Lehárbálok, a szabadtéri hangversenyek és a zeneszerző születési
évfordulója alkalmából felcsendülő műsorok.
A Klapka téren az idén nyáron is nagy sikerrel zajlottak vasárnap esténként a legkülönfélébb zenei műfajokat képviselő
koncertek. Saját tapasztalatom
alapján írhatom, hogy remek
volt itt a hangulat és mindig
megtelt a tér. A sikeres estek
két „kovácsa” Klemen Terézia,
a Társulás elnöke, és Lubica
Jobbágyová alelnök volt. Elsősorban nekik köszönhető, hogy
jól szórakoztak és jó hangulatban töltöttek el számos estét
zenét kedvelő polgáraink. Eljött

hát az ideje, hogy megszólaltassuk a két hölgyet is.
Önök miben látják az idei
Lehár-nyár sikerességét?
– Június 29-től augusztus
24-ig kilenc szabadtéri hangversenyt rendeztünk – egy koncert
meghiúsult a kedvezőtlen időjárás miatt. Mindegyik estünkön
300-400 főnyi közönség jelent
meg. Jöttek egész családok, mert
a műsorok eseményszámba mentek , lehetővé tették a kellemes
szórakozást, sokan kiélhették
magukat a felcsendülő gyönyörű
dallamokban.
Talán Vadkerti Imre nyitó
koncertje, Boráros Imre Kossuthdíjas színművészünk sanzon
estje, és a Domino táncegyüttes
fellépése váltotta ki a legnagyobb
visszhangot. Nagyra becsüljük
Komárom Város és a Nyitrai
Önkormányzati Kerület anyagi
és erkölcsi támogatását, Győrfy
László vállalkozó, Novák Ta-

más alpolgármester és a városi
tájékoztató iroda segítségét. A
hangtechnikát Róbert Benes biztosította, aki a nyár folyamán
hangversenyt is adott Komáromban. Már most megigérhetjük,
hogy jövőre is megrendezzük
a Lehár Nyár műsorait, szívesen fogadva bárki segítségét. Az
ezzel kapcsolatos részleteket a
www.fr.lehar.sk honlapon találhatják meg.
Mivel készül a Lehár Ferenc Polgári Társulás a közeljövőben?
– Természetesen nem pihenünk babérjainkon, így pl.
október 24-én, Lehár Ferenc halálának napján és Kálmán Imre
születésének évfordulóján a városi
művelődési központtal közösen
operett gálára várjuk a közönséget jeles vendég- és komáromi
művészek közreműködésével. A
koncert színhelye a városi művelődési központ színházterme lesz.

Hagyományos Lehár-bálunkat
2015 január 17-én rendezzük
meg, s már most élénk iránta az
érdeklődés. Nem titok, hogy az
operett műfajának népszerűsítését Szlovákia más városaiban is
folytatni szeretnénk. E cél érdekében már benyújtottuk pályázatainkat a Visegrádi Négyek,
az Európai Unió és az illetékes
hazai intézményekhez. A városi
művelődési központtal közösen
ismét meg szeretnénk rendezni a
Lehár nevével fémjelzett tehetséges fiatal európai énekművészek
versenyét.
Tervekből ezek szerint
nincs hiány. Kívánjuk hát, hogy
a Lehár Ferenc Polgári Társulás
folytassa a városunk kulturális életét gazdagító munkáját, s
egyúttal köszönetet mondunk
eddigi lelkes és színvonalas tevékenységükért.
Dr. Bende István
önkormányzati képviselő

– a magyar hadseregnek és Magyarországnak a császárságtól
való elszakadását és a legmagasabb uralkodóháznak a magyarországi trónörökösödésből
való kizárását kimondó, ez év
április 14-ei debreceni országgyűlési határozat végrehajtása érdekében a cs. kir. osztrák
hadsereg elleni fegyveres küzdelemben való részvételükért
– megindult a hadbírósági vizsgálat...“
Damjanich imája
Damjanich kézzel sokszorosított csodálatos imája viszont
Magyarországon kézről-kézre
járt. Senkinek nem volt kétséges a rövidítés jelentése, amikor
ezekkel a betűkkel találkozott:
„P.V.D.T.N.A.K.L.S“ Németül:
„Pannonia Vergiss Deine Toten
Nicht, Als Klager Leben Sie!“
Magyarul annyit jelent: „Pannónia, ne feledd halottaidat, mind
vádlók, élnek ők!“ A kezdőbetűk egyébként megegyeznek az
aradi véranúk családi nevének
kezdőbetűivel.
A császári udvar nem elégedett meg az október 6-ei tömegmészárlással és bosszúval. 1849.
október 10-én Pesten a politikai vezetők közül Csány László
közlekedési és közmunkaügyi
minisztert és Perényi Zsigmond

felsőházi elnököt végezték ki,
valamint báró Jeszenák János
kormánybiztost. 1849. október
18-án Kolozsváron végezték ki
Tamás András csíkszéki nemzetőr alezredest és Sándor László nemzetőr századost. 1849.
október 25-én Kazinczy Lajos
honvédezredest végezték ki
Aradon.
1849. október végén I. Ferenc József elrendelte a halálos
ítéletek végrehajtásának felfüggesztését. A szabadságharc leverését követő három év alatt 4628
ügyet tárgyaltak, több mint száz
főt kivégeztek, s legalább 1500
főt ítéltek hosszú lejáratú börtönbüntetésre, s egyben vagyonelkobzásra. A halálos ítéletek
többségét 1850 tavaszától várfogságra enyhítették. 1851-ben
még a távollevőket is elítélték:
Kossuth Lajos és Szemere Bertalan nevét az akasztófára szögezték. Rájuk mindig érvényes lesz
Klapka György tábornok 1849.
október 3-i komáromi búcsúparancsa: „Megcselekedtük, mit
ember saját erejével tenni képes,
s pirulás nélkül állhatunk Isten
és a világ színe elé.“ A szabadságharc áldozatai így maradnak
meg emlékezetünkben.

„Pannónia, ne feledd halottaidat,
mint vádlók, élnek ők!“

Tudvalevő, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon
az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc tizenkét
tábornokát és egy ezredesét.
Október 6-án azonban nemcsak a tizenhárom aradi vértanúra, hanem a szabadságharc
valamennyi áldozatára emlékezünk.
Az aradi tizenhárom és
Battyhány Lajos miniszterelnök
ugyanazon a napon történő
kivégzése Haynau szándékos
lélektani időzített bombája volt
a magyar nép számára a végső
osztrák-orosz győzelem nyomatékos demonstrálására. A
megtorlás részeként végrehajtott kivégzések azonban már
korábban megkezdődtek, hiszen
1849. március 30-án Pozsonyban kivégezték Barta József
honvéd őrmestert, majd június
5-én – szintén Pozsonyban –
Lipótvár védőit, Mednyánszky
László honvéd őrnagyot és
Gruber Fülöp századost, akik
a vár feladása ellen szavaztak.
A csornai ütközet után, június
13-án agyonlőtték Csőkör István szolgát, majd Tóth János
zsellért, Major Ferenc gazdát és
Buzus Mihály csizmadiát pedig
– elhurcolásukat követően –
Metszésen végezték ki. Öt nappal később Rázga Pál pozsonyi
evangélikus lelkésznek vették el
az életét a császári hatóságok.
Rendkívüli hadiés ostromállapot
van érvényben
Haynau 1849. július 1-jén
Győrben kiadta Kiáltványát
(Proklamatio), melyben egyértelműen tudtul adta Magyarország népének, hogy mit várhat a
szabadságharc leverése után. Kiáltványában az uralkodó 1848.
október 3-ai, valamint Puchner
tábornok 1849. október 18-án
kiadott kiáltványára hivatkozva
megerősítette, hogy Magyarország és Erdély területén rendkívüli hadi- és ostromállapot

van érvényben. Ennek alapján
a „magyar pártütéssel“ kapcsolatos bűntettek és vétségek katonai törvénykezés hatálya alá
esnek. Az intézkedés a katonai
bíráskodás körét a következőkre
terjesztette ki:
– mindazokra, akik 1848. október 3-a után a magyar Országgyűlés munkájában részt vettek,
külön kiemeleve a Függetlenségi Nyilatkozat megalkotásában
résztvetteket,
– a „fegyveres pártütő seregek“
vezéreire,
– mindazokra, akik fegyverrel
küzdenek a császári-királyi vagy
az orosz seregek ellen anélkül,
hogy „a felkelők valamely fegyveres hadtestéhez tartoznának.“
Minden magasabb
rangú tiszt
hadbíróság elé került
Ugyancsak rögtönítélő hadbírósági eljárás várt a „népet
lázadásra“, fegyveres felkelésre
„csábítókra“, mindenkire, aki
a „lázadók parancsát teljesíti“,
vagy a császári-királyi hatóságok
utasításait nem teljesíti, illetve
az osztrák vagy orosz csapatok
katonáit hitszegésre csábítókra, a császárhű személyek ellen
bármi módon fellépőkre, akik
fegyvert, lőszert rejtegetnek.
A vétségek elkövetői számára
a kiáltvány közzétette a hadbíróságok által kiszabható büntetésnemeket, melyek skálája a
kötél- vagy golyó általi haláltól
a deportáláson és a szabadságvesztés különböző fokozatain
keresztül egészen a pénzbüntetésig terjedt. A már meglévő
pozsonyi és budai Katonai és
Politikai Vizsgáló Bizottmány
mellett haditörvényszék létesült
Aradon, Temeváron, Nagyváradon, Pécsen, Kassán és Nagyszebenben.
Minden magasabb rangú tiszt hadbíróság elé került.
A honvédtisztek, képviselők
töbsége túlélte ugyan a megtorlást vizsgálati fogsággal, de az

ítéletek az egész magyar társadalom megfélemlítését szolgálták. A honvédség állományának
csaknem harnminc százalékát
besorozták a császári-királyi
hadseregbe. Haynau működése
során, 1849. augusztus végéig,
összesen 38 főt végeztek ki.
1849.
július
6-án
Margburgban a Nádor-huszárok
közül kivégezték Szokolay János
őrmestert, Lengváry Pál, Gyökeres András, Kőmíves János
és Deák János tizedeseket, valamint Herczeg Károly és Farkas
Péter közvitézeket. Hat nappal
később Nagyigmándon végeztek
ki két csákberényi egyházi személyt, Szikszay János református lelkészt és Mansbarth Antal
katolikus papot. 1849. július 16án Mészáros Dániel katolikus
papot végezték ki Pozsonyban,
majd szintén Pozsonyban oltották ki életét Stiff József sarluskai
földbirtokosnak, Rettig Vilmos
asztalost pedig Sárváron lőtték
főbe július 21-én. Két nappal
később három tardoskeddi polgárt végeztek ki Pozsonyban:
Tóth József földművest, Bugyik
József bérest és Treksler Ferenc
jegyzőt.
A kivégzésekek
folytatódtak
A következő hónapban is.
Augusztus 20-án Hruby Gyula
huszérszázadost ölték meg Temesváron, Nagy István jegyzőt
Jután. A következő napon két
kivégzés, két különböző helyen: augusztus 22-én Pesten
Mezey József kajászószentpéteri
jegyzőt, Aradon pedig Ormai
Norbert ezredest végezték ki.
Augusztus 25-én Temesváron
kivégezték Murmann Sámuel
nemzetőr őrnagyot, 27-én pedig
Pesten oltották ki Schweitzer József nyomdász és Kantsur András szokolai református lelkész
életét.
1849 szeptemberében és
októberében 29 személy kivégzéséről tudunk. A megtorlás

legerősebb hulláma 1849. október 6-án kezdődött. Ezen a
napon végezték ki Pesten Batthyány Lajos miniszterelnököt
és Fekete Imre gerillaszázadost.
Szintén október 6-án végezték
ki Pécsen az eszéki várból megszökött Vertike Gábort és Szilva
Jánost. 1849. október 6-án hajnalban az aradi vár sáncárkában
agyonlőtték Kiss Ernő altábornagyot, Dessewffy Arisztid vezérőrnagyot, Schweidel József
vezérőrnagyot és Lázár Vilmos
ezredest. Ugyanezen a napon –
néhány órával később – Aradon
felakasztottak további kilenc
tábornokot: Poeltenberg Ernőt,
Leiningen-Westerburg Károlyt,
Láhner Györgyöt, Aulich Lajost,
Damjanich Jánost, Knézich Károlyt, Török Ignácot, Nagysándor Józsefet és Vécsey Károlyt.
Az aradi tizenháromnak
nem volt védője
A tárgyalást a vádat képviselő törzshadbíró vezette, és ő írta,
diktálta a fennmaradt jegyzőkönyveket is. Pártatlan bíráskodásnak a nyoma nem fedezhető
fel a vértanúk esetében. A fő vád
azonban félreérthetetlen volt:
„...a 2305/t sz. ez év augusztus
25-én kelt magas hadsereg-főparancsnoksági parancs értelmében valamennyiük ellen

Tarics Péter
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A Szabadidőközpont kínálata
az új tanévben
Játékos szlovák nyelv tanulás, Szlovák nyelvű társalgás
Magyar nyelvű társalgás, Magyar népdalkör
Alkotók klubja“- szülők és gyerekek
Ötlettár alapiskolások részére
„Gyermek gasztronómia“- recept kör
Ifjúsági nyitott klub, Képzőművészeti kör
Szabás – varrás ,folt-technika köre
Úszó tanfolyam óvodásoknak és AI
Alkotók köre, Drámajátékok- dramatizáció
Bábkör, ART – kerámia, agyagozás
SOS gyerekek és ifjúság részére
Ifjúsági alkotók klubja, Asztaliteniszezők köre AI, KI
Kung -fu AI, KI, hastánc és jóga
Tánciskola óvodások és AI részére
HIP – HOP- HIP-HOP, Break AI,KI
Arany kapu“- felkészítés az iskolai nevelésre
Modelezőkör
Mozgásos játékok gyerekek részére, atlétika
Iskolai sportközpont-kajak- kenu
sportközpont- kosárlabda, gimnasztika

Újszülöttek

Balogh Roland György, Ekel; Nagy Noel, Szentpéter; Gyurcsik Jázmin, Bálvány; Fatonová Dalma Cascada, Nagymegyer; Szabó Dorka,
Komárom; Kopáč Jaroslav, Bánov; River Sebastián Castillo, Komárom;
Váradi Áron, Perbete; Domján Péter, Komárom; Paló Lýdia Edita,
Bátorkeszi; Mikle Norbert, Naszvad; Mezei Cynthia, Dunamocs; Tóth
Emily, Lakszakállas; Kováčová Amira, Ógyalla; Rusňáková Mia, Komárom; Polgárová Noémi, Farkasd; Szabó Sándor, Nemesócsa; Mátheová
Kiara, Komárom; Bozsaki Elisabeth Lilien, Komárom; Melečky Martin,
Érsekújvár; Molnár Mátyás Zoltán, Hetény; Štefanec Adam, Komárom;
Kánai Márk Péter, Komárom; Petík Matias, Komját; Pastorek Márton,
Lakszakállas; Venth Kevin, Érsekújvár; Černáková Sophia, Surány; Lakatos Tibor, Dunamocs; Révész Gábor, Gúta; Haris Lorina, Naszvad;
Lepiešová Júlia, Komárom; Bobák Dávid, Snina; Lakatošová Sabrina,
Ógyalla; Fűri Lena, Gúta; Guban Tibor, Újgyalla

Házasságot kötöttek

Barta Tibor és Kajanová Kristína; Németh Péter és Erős Henrietta; Gábovics Vilmos és Kosár Gabriella; Paluga Lukáš és Böhlke Andrea; Kobza Tibor és Sárkány Tímea; Répási Dániel és Paraiová Martina; Szendi Gejza és Ürbényi Csilla; Záhorecz Marián jés Tóth Mária;
Krepelka Rudolf és Csicsó Edit; Pálmay Dávid és Csizmazia Éva; Tovtyn
Nykola és Filkó Anna; Cajigal Fay Július és Ďuraková Katarína; Sztankó
János és Kurdi Erika; Czibor Zsolt és Komlósi Mónika

Elhunytak

A 90 éves Roszicsk Etel, Marcelháza; az 59 éves Fábik Mária, Komárom; a 37 éves Kováč László, Vék; a 74 éves Bajkai Júlia, Búcs; a
64 éves Klučár Ladislav, Dunamocs; a 75 éves Lőrincz Rozália, Komárom; a 75 éves Földes Gizella, Komárom; a 75 éves Jandás Terézia,
Csallóközaranyos; a 74 éves Fűri Mária, Megyercs; a 81 éves Hosnédlová
Magdaléna, Komárom; a 60 éves Édes András, Marcelháza; a 68 éves
Kusala János, Madar; a 69 éves Vendégh Julianna, Komárom; a 44
éves Tushková Tatiana, Csallóközaranyos; a 80 éves Pálinkás István,
Bátorkeszi; a 68 éves Mgr. Obrancová Vlasta, Komárom; a 48 éves Mészáros Sándor, Komárom; az 57 éves Uzola František, Csallóközaranyos;
a 70 éves MUDr. Spál Oto, Komárom; a 89 éves Jankóné Szakál Erzsébet, Komárom; a 93 éves Porubská Lenka, Komárom; a 66 éves
Senkárová Mária, Marcelháza; az 58 éves Forró Vilma, Kava; a 61 éves
Szabó István, Marcelháza; a 77 éves Nagy Teréz, Gúta; a 86 éves Horváth Helena, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS

„Suhannva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha.
Várni valakit, aki nem jön többé,
De emlékét őrizzük szívünkben örökké.“

Fájó szívvel emlékeztünk 2014. szeptember 29-én, halálának 2. évfordulóján

DIAN Endrére
(Komárom).

Emlékét örökké őrző felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Ő a világ legszebb hivatását választotta:
ANYAKÉNT családjának szívét-lelkét adta.
Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretetettel emlékezünk október 5-én, halálának
30. évfordulóján a szerettei köréből 53 évesen távozó

MISKÓ Mária-Magdolnára,
szül. GYURCSOVICS, (Komárom).

Kérjük mindazokat, akik tisztelték-szerették Őt, hogy velünk
együtt emlékezzenek Rá ezen a szomorú évfordulón!
Három Őt sosem feledő lánya és azok családja

Rajtol a kosárlabdabajnokság
új bajnoki évada

Október 4-én megkezdődik a pontvadászat a
kosárlabda
extraligában.
A komáromi MBK Rieker
Com-therm kosárlabda csapata a felkészülés jegyében
előkészületi
mérkőzések
egész sorát játszotta le. A kosárlabdára kiéhezett szurkolók a hazai mérkőzések során
kíváncsi szemekkel kisérték
figyelemmel az újonnan formálódó csapatunk játékát.
František Rón, az előző
évek sikeredzője a pozsonyi
Inter csapatához szerződött, és
a játékos állományban is komoly változások álltak be. Az
új edzőnek, Miljan Čurovičnak
a bajnokság nyitányáig az volt
a fő feladata, hogy minél eredményesebben, összehangoltabban készítse fel a csapatot
a bajnokságra. A bajnoki rajt
előtt a klub menedzserével,
Paulik Jőzseffel beszélgettem.
– A felkészülés augusztus 4-én kezdődött el, a két
amerikai játékos tíz nappal
később csatlakozott a csapathoz. A csapat összetételében
a legkomolyabb változások
a játékot meghatározó három
poszton, az edzői, irányító és
center poszton álltak be. A szerencse, na meg az ismeretség
is közrejátszott, hogy itt van
Bannister, Jankovič, Kratochvíl
és Halada is. Fontos, hogy Bilič
is itt maradt. Az, hogy erősebb
lesz a csapatunk a tavalyihoz
képest, majd elválik, hiszen az
ellenfelek is erősítettek, de hogy
harciasabb, az biztos. Ezt már
az előkészületi mérkőzések is
bizonyítják. Azt is tudni kell,
hogy június 15-ig, a bajnokságba való bejelentkezés időpontjáig nagyon úgy nézett ki, hogy
akár meg is szűnhet a klubunk.
Sikerült összehoznunk egy
megmentő költségvetést, amelyik 40%-al kisebb a tavalyinál,
és ami tetemes, mínusz 80 ezer
eurót jelent. Abból főzünk, ami
van, ebből kellett csinálni csapatot. A lényeg, hogy sikerült
megmentenünk a kosárlabdát
Komáromnak.
Mit lehet leszűrni az előkészületi mérkőzésekből?

– Az előkészületi mérkőzések eredményei sohasem
mérvadóak. De a lényeg, hogy
mindig nehezebb ellenfelekkel
játszottunk, és minden mérkőzésünk javulást mutatott. Még
így sem lehet előre tudni, hogy
az élesre menő bajnokságban
ez mire lesz elég. Egy azonban
biztos, kezd összeforni a társaság. Valójában szűk az alap keretünk, de bízunk benne, hogy
nem lesz annyi sérültünk mint
tavaly.”
Milyen elvárásokkal nézhetünk az új bajnoki idény
elé?
– Elvárásunk az, hogy a
csapat minden mérkőzésen
teljes erőbedobással küzdjön,
és nemcsak otthon, hanem
idegenben is. Persze a kinti
mérkőzések mindig nehezebbek
lesznek, mert minden csapat a
saját nézőközönsége előtt bizonyítani akar. Ha viszont eredményesek akarunk lenni, akkor
a kinti pályákról is kell pontokat rabolni. Fontos, hogy a játékosok úgy álljanak hozzá, hogy
Komárom színeit képviselik.
A pozsonyi Karlovka révén tízcsapatos lesz a bajnoki mezőny, nem lesz pauzáló
csapat. Előrevetítve elképzelhető, hogy a bajnokság végső
szakaszában csapatunk ismét
ott lesz az első négyben?
– Ezt nehéz megmondani,
reméljük a play off-ban ott leszünk.
Ejtsünk még néhány szót
a hazai utánpótlásról, az ifjúságiakról is.
– A tavalyi ifjúsági csapatunk, Marek Jurík edző védencei, az ifi ligából felkerültek a
felnőtt korosztályba és a felnőtt
bajnokságban, az első ligában
indulnak el, ami a második legmagasabb osztály.
Itt edződhetnek még jobb
játékosokká, és később bejuthatnak akár a nagycsapatba
is. Egyébként Stojanovon kívül
még három komáromi fiatal
kosaras is szerepel felnőtt csapatunk listáján, ami a jövőt
tekintve jó előjel.
Keresztényi Gábor

Komárom Város az SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003-as
számú, az államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai
önkormányzatokban szóló törvény 3 és 4. §–a és néhány
törvény változása és kiegészítése alapján és az SZK Nt
rendelete a T. t. 552/2003-as számú, a közjóléti munkákról szóló törvény 5. §–a alapján

pályázatot hirdet az alábbi
iskolai intézmények igazgatói posztjára:

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským,
Ul. františkánov. 20, Komárno – Frences Barátok Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29,
Komárno – Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
Centrum voľného času – Szabadidőközpont,
Rozmarínová ul. 2, Komárno
Jelentkezési határidő: 2014. október 10.
Képesítési követelmények az alapiskola és szabadidőközpont igazgatói posztjára:
a) Másodfokú főiskolai végzetség - Az elbírálás alapjául az adott típusú
iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra
vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 390. törvény értelmében,
amellyel módosul és kiegészül a 2009. évi 317. törvény 6. és 7. §-a, és
a 2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely
meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.
b) legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat a T.t. 596/2003-as számú
törvény 3 §-a 5. bekezdésének b) pontja szerint,
c) első atesztáció - I. kvalifikációs vizsga, illetve annak más, adekvát
formával való helyettesítése T.t. 317/2009-es számú törvény 61§-a 7-es
bekezdése értelmében.
Képesítési követelmények az óvoda igazgatói posztjára:
a) Óvópedagógiai végzetség - Az elbírálás alapjául az adott típusú iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra
vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 390. törvény értelmében,
amellyel módosul és kiegészül a 2009. évi 317. törvény 6. és 7. §-a, és
a 2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely
meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket,
b) legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat a T.t. 596/2003-as számú
törvény 3 §-a 5. bekezdésének b) pontja szerint.
Egyéb követelmények és elvárások:
a) büntetlen előélet és erkölcsi fedhetetlenség a T. t. 317/2009-es számú
törvény 6 §-a, 1. bekezdésének b) pontja értelmében,
b) egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi alkalmasság) a T. t. 317/2009es számú törvény 6 §-a, 1. bekezdésének c) pontja értelmében,
c) az államnyelv ismerete a T. t. 317/2009-es számú törvény 6 §-a, 1.
bekezdésének d) pontja értelmében,
d) az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
e) személyi és erkölcsi alkalmasság,
f) szervezési képesség.
A benyújtandó okiratok és pályázati anyagok jegyzéke:
- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
- a képesítést igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
- kitöltött személyi kérdőív,
- szakmai önéletrajz,
- orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai
és szellemi alkalmasságról,
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- az iskola, óvoda, ill. a szabadidőközpont a pályázó által írásban előterjesztett fejlesztési koncepciója az elkövetkező időszakra,
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához
a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény
11. §-a 4. bekezdése értelmében.
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal
együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové
konanie – (az iskola, óvoda, ill. szabadidőközpont megnevezése) –
Neotvárať!”a Mesto Komárno, Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3,
945 01 Komárno címre beküldeni legkésőbb 2014. október 10-ig.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallgatás előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.
MUDr. Anton Marek polgármester

Remek rajtot vettek röplabdásaink az extraligában

A komáromi Spartak férfi
röplabda csapat játékosai második bajnoki évadjukat kezdték meg az extraligában. A tavalyihoz képest viszont sokkal
erősebb csapattal vágtak neki
a bajnoki pontvadászatnak.
Csapatunk ugyanis fuzionált a
megszűnés előtt álló pozsonyi
VKP csapatával, és a továbbiakban Spartak VKP név alatt
szerepel a bajnokságban.
Az új vezető edző, Daniel
Oravec irányítása mellett már
az előkészítő tornák is jelezték,
hogy csapatunk sokkal magasabb célokat is kitűzhet maga elé
az új bajnoki idényben. A jó elő-

jelek ellenére mégis szinte bombaként hatott, hogy szeptember
20-án, a nyitófordulóban csapatunk hazai pályán 3:1 arányban
legyőzte a sokszoros bajnok
Chemes Humenné csapatát. Sőt
másnap a folytatásban, idegenben, ugyanilyen arányban diadalmaskodtak Trencsénben is.
A rajt tehát több mint remekre
sikeredett, és a továbbiakban is
elképzelhető, hogy ez a csapat
még sok szép élményt fog nyújtani szurkolóinak.
A Humenné elleni nyitó
mérkőzés után Daniel Oravec
vezetőedző így nyilatkozott:
– Abban bizakodtam, hogy

a megszokottnál kiegyensúlyozottabb lesz az összecsapás, de
hogy legyőzzük a bajnokot, hát
az bizony meglepett. Szerencsére
a fiúk hittek magukban, hiszen
elég tapasztaltak már, ráadásul
taktikailag is érett játékot mutattak be. Megnyertük az első
két játszmát (25: 21, 25:14), a
harmadikban viszont az ellenfél
mindent egy lapra téve, és feljavulva győzni tudott (14:25).
A negyedik játszmában 20:
20-ig felváltva haladtak a csapatok, de a végjátékban mi voltunk
a jobbak. A bajnok elleni győzelem bizonyára alaposan megemeli a fiúk önbizalmát az elkö-

vetkező mérkőzések során. Nehéz
bajnoki évad vár ránk, de ez a
kezdés fantasztikusra sikeredett.
Németh Ödön edző hozzáfűzte:
– Nagyon jót tett nekünk ez
a kapcsolódás a VKP-val. Ha
még jobban összekovácsolódunk,
és ha folytatni tudjuk a sikeres
kezdést, akkor ebben az idényben
ott lehetünk az élvonal csapatai
között. A mi fiatal játékosaink,
Vavrinec András, Ferencz Dávid,
Németh Zsolt, de még a legfiatalabbak, Százvai Ádám és Habán
Máté is sokat fejlődhetnek a tizenhatos keret rutinos, meghatározó játékosai mellett.
kg
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Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Lezárták a Petőfi utcát!

Felújítás miatt szeptember 18
és október 20 között szakaszosan
lezárják a Petőfi utcát. A folyamatos munkavégzés érdekében arra
kérik a gépkocsitulajdonosokat,
hogy NE PARKOLJANAK a
Megyercsi és a Kassai utca érintett szakaszának ezen a részén.

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten!

www.tvkomarno.sk

Apróhirdetés
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Penita étterem mellett. Készpénzért felvásárolunk
régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk.
Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás hétköznap.
9.00-18.00. óráig. Tel.: 0915 389
405.
l Eladó garzon Komáromban.
Ár: 10 000 Euró. Tel.: 0908/305
105.
l Kerti munkákat vállalok: kaszálás, ásás, fűnyírás, permetezés,
fák metszése. Tel.: 0917/629 893.
l Bérbe adok 3-szobás lakást a
Bástya lakótelepen. Tel.: 0907/739
389.
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. 0902/202 951.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíteni?
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271670.

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

Egyet fizet, kettőt kap!
Tárcsázza a 035 77 13 488-as telefonszámot!

