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Alapítva 1849-ben

KOMÁROM, 2014

A város, melyben huszadik
éve élek, hajdanán a Magyar
Királyság ötödik legfontosabb
településének számított – szívesen időzött itt Mátyás királyunk is. A századok folyamán
földrengés, tűzvész, járvány,
fegyver pusztította, de mindig
életre kelt, s az 1848-49-es szabadságharcban – a várvédők
hősiességének
köszönhetően
– örökre beírta magát történelmünkbe. Ez a város azonban az
idei helyhatósági választáson
eddig soha nem ismert arcát
mutatta: polgárainak kétharmada úgy döntött, hogy nem óhajt
beleszólni jövőjének alakulásába, s bojkottálta a szavazást. A
távolmaradás bizonyíték: a komáromiak magas fokú reményvesztettségének jele. A tény
kétszeresen is fájdalmas, hiszen
ez a harmincötezres szlovákiai
helység nem csupán egy járási
székhely, hanem mára a Trianon utáni idők egyetlen magyar
szellemi műhelye a Felvidéken,
hiszen Kassa és Pozsony már
„elesett”. Úgy tetszik – és ez
(is) magyarázhatja a bojkottot, – hogy a városlakók még
mindig nem tudták kiheverni
a hajógyár térdre kényszerítését, az évszázados, biztonságos,
többezer munkalehetőség elvesztését. Az évek múlásával
egyre többen ábrándulnak ki
a rendszerváltozáskor még lelkesen megtapsolt társadalmi
átalakulásból, az egyre hajszol-

tabb, boldogulást alig-alig hozó
életvitelből, a fiatalok idegenbe
kényszerüléséből. Lehangoló a
fokozódó elszegényedés, az egyre gyakoribb önzés, a kapzsiság:
a pénz az úr. Ebből a súlyos
helyzetből kellene kihozni az új
polgármesternek és az önkormányzatnak Komáromot, megszolgálni a szavazók bizalmát ,
mozgósítani a hitehagyottakat.
Félre kellene tenni minden
egyéni érdeket, el kellene ásni a
csatabárdokat, meg kellene teremteni a város felemelkedéséhez nélkülözhetetlen egységet,
a békés alkotó légkört. Komárom kincsei: folyói, bőségesen
termő földjei, történelmi múltja,
gyógyító termálvize, és európai
hírű erődrendszere – az Öregvár a zseniális Makovecz Imre
által megtervezett életre keltése
– olyan jövővel kecsegtetnek,
melyet bárki megirígyelhet. Tudom, ez mai helyzetünkben inkább álom, csakhogy álom – cél
– nélkül nemigen lehet jövőt
építeni. Össze kell hát fogni!
A munkához a Komáromban
gyakran megfordult Esterházy
János példája lehet az erőforrásunk. Az ő politikusi pályáját a
magyarság – és a velük együtt
élő szlovákság – rendíthetetlen
szolgálata jellemezte. Legfontosabb „munkaeszköze” a becsülete volt.
BATTA GYÖRGY
Komárom Pro urbe
(A városért)-díjas polgára

Stubendek László lett
Komárom új polgármestere

Köszönöm a bizalmat

A november tizenötödikei önkormányzati választásokon a komáromi polgárok csaknem 35 százaléka adta le voksát, vagyis
szám szerint 10 322 lakos.
A polgármester-választás eredményei:
Stubendek László
független
Czíria Attila
Most-Híd/SMK-MKP
Marek Anton
független
Benčič Peter
független
Gulyásová Magdaléna
független
Less Károly
független

3 877
3 047
3 877
780
411
334

Megválasztott képviselők:
Rajko František, Ing.
független
Vetter Ján, Ing.
független
Gajdáč Ondrej, Mgr.
független
Kiss Péntek József, PaedDr
független
Andruskó Imre, Mgr.
Most – Híd/SMK-MKP
Bujna Zoltán, Ing.
független
Glič Konštantín Ing.
független
Batta György, Mgr.
Most – Híd/SMK-MKP
Marek Anton, MUDr.
független
Bastrnák Tibor, MUDr.
Most – Híd/SMK-MKP
Less Károly, Mgr.
független
Bende Štefan, JUDr.
független
Szabó Béla, Ing.
Most – Híd/SMK-MKP
Horváth Attila, MUDr.
független
Stubendek László, Ing.
független
Keszegh Béla, Mgr.
független
Benyó Zoltán, MUDr.
független
Varga Tamás, JUDr.
Most – Híd/SMK-MKP
Ipóth Szilárd, MUDr.
független
Keszegh Margit, JUDr.
független
Kovács Dávid
független
Knirs Imrich, PhDr.
független
Szénássy Tímea, Mgr.
független
Feszty Zsolt
Most – Híd/SMK-MKP
Korpás Peter, Ing.
Most – Híd/SMK-MKP

Kedves Komáromiak!
A házak falán, utcák kiemelt helyein felfüggesztett óriásplakátok még jelzik: az elmúlt szombaton (november 15-én) az egész
országban, így városunkban, Komáromban is, önkormányzati
választások voltak.
Az eredmények bizonyára sokak számára ismertek, mégis,
engedjék meg, tisztelt Komáromiak, hogy röviden bemutatkozzam: Stubendek László vagyok. És az önök szavazatai alapján
az elkövetkező négy évben, személyemben új polgármestere lesz
Komáromnak.
Komáromot a történelem folyamán mindig is az erős, bevehetetlen vára jelképezte. Mára ez a dicsőség elhomályosult, büszke várunk romos, tetőzete omladozó.
Az önöktől kapott bizalom alapján december közepétől egy
új összeállítású képviselő-testülettel nekivágunk egy új jövőt építeni Komáromban. Ehhez elszántságra és sok-sok munkára van
szükség.
Ígérem, hogy társaimmal mindent megteszünk annak érdekében, hogy városunkban minél több becsületes ember megtalálja
a megélhetéshez, a kulturált szórakozáshoz és az aktív kikapcsolódáshoz méltó körülményeket.
Ehhez kérem az Isten és az Önök segítségét!
Hajrá komáromiak,
Hajrá Komárom!

Páratlan sikert aratott Tarics Péter legújabb (13.) könyve

A rendszerváltás 25. évfordulója alkalmából a budapesti
Panoráma Világklub gondozásában megjelent Tarics
Péter újságíró, író tizenharmadik könyve, melynek címe:
„HAZUGSÁGVIZSGÁL AT
AVAGY AZ IGAZSÁG ÁRA –
Magyarság- és világpolitikai
reflexiók 1984-2014 – A rendszerváltás negyedszázada”. A
mintegy 600 oldalas reprezentatív kötetet rendhagyó
könyvbemutatón mutatták be
a közelmúltban Komáromban,
a Selye János Gimnázium dísztermében, illetve Budapesten,
és további tizenkét magyarlakta településen.
A komáromi bemutató
meghívott vendégei voltak:
Chrudinák Alajos külpolitikai
újságíró, a Közel-Kelet világhírű, legendássá vált tudósítója, a
Magyar Televízió Külpolitikai
Főszerkesztőségének egykori
vezetője, Pozsgay Imre, a rendszerváltás meghatározó alakja,
és dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke, a

könyv kiadója. A könyvbemutatót – Dráfi Mátyás Jászai Maridíjas Érdemes Művész szavalata
után – dr. Keszegh Margit, a Jókai Közművelődési és Múzeum
Egyesület nyitotta meg, aki méltatta Tarics Péter munkásságát
és könyvét. Dr. Tanka László, a
könyv kiadója hézagpótló irodalomnak nevezte, s megjegyezte:
„Tarics Péter felbecsülhetetlen értékű munkát végez az egyetemes
magyarság érdekében, így külön
öröm a Panoráma Világklub magyar közösségének is, hogy újabb
könyvvel és történelmi értékű alkotással gazdagította a magyarság értéktárát.”
Tanka továbbá így érvelt:
„Egyértelmű kérdések, egyértelmű válaszok, kiváló tudományos
eszmefuttatások, bátor és szókimondó riportok, vakmerőség,
őszinteség és hit – ezt képviseli
Tarics Péter az elmúlt harminc
év politikai eseményeiről szóló
írásaiban.” Mint mondta, Tarics
legújabb könyve – mellyel vis�szaadta az újságírói hivatás becsületét, tisztességét – igazi, hi-

teles kortörténeti dokumentum,
remekmű, amely a szerző eddigi
rendkívül termékeny életművének kicsúcsosodása.
Chrudinák Alajos az általa
vezetett Panoráma című világhírű rendszerváltó televíziós
műsor építésére és szétverésére
emlékezett vissza, felelevenítette
a Tarics Péterrel 1988 és 1994
között végzett közös televíziós
munkát. Chrudinák mesélt a
Havel- és Duček-interjú hátteréről és következményeiről,
valamint arról a Panorámadossziéről, amit a Panoráma-ellenes támadásokról szerkesztett
Tarics Péter 1989-ben. „Az igazságot nem lehet kisajátítani, ez
az újságíró alapfeladata” – jelentette ki, hozzátéve: A Panoráma
műsorai iránt nem lehetett közömbösnek lenni, hiszen minden műsorunkban az igazságot
hirdettük, és azt jeleztük, hogy
az emberekben megérett a változás igénye.
„Tarics Péter barátom rendkívül vakmerő érdeklődése 1985ben, 1987-ben, 1988 októberében

és 1989 tavaszán, őszén meghozta gyümölcsét, hiszen most megjelent könyvében nem a visszaemlékezések, hanem a lakiteleki
találkozón, az Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon
és máshol készített riportjai köszönnek vissza, melyeket a rend-

szerváltás veszélyes időszakában
csinált” – mondta a jelenlévőknek
Pozsgay Imre, aki azt is elmesélte,
miként lehetett békés átmenetet
megvalósítani Magyarországon
1987-től 1990-ig.
A szerző a komáromi könyvbemutatót követően majdnem

egy órán keresztül tisztelte meg
dedikációjával az érdeklődőket.
Azóta a könyvet hatalmas sikerrel mutatták be Budapesten,
valamint Magyarország és a Felvidék több magyarlakta településén.
Cseres Péter, mérnök

Dr. Keszegh Margit, dr. Tanka László, Pozsgay Imre, Chrudinák Alajos és Tarics Péter a könyvbemutatón. 						
Fotó: Krűger Viktor
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Tisztelt komáromi polgárok!

Ezúton szeretnénk kifejezni Önöknek köszönetünket bizalmukért, támogatásukért, melyben a választások során részesítettek bennünket. Jó érzés volt találkozni és beszélgetni önökkel, s ígérjük, hogy az összefogás gondolatát, városunk érdekeit
az elkövetkező négy évben is képviselni fogjuk.
Köszönettel a Híd és az MKP megválasztott képviselői:
Andruskó Imre, Batta György, Bastrnák Tibor,
Szabó Béla, Hortai Éva, Varga Tamás, Ipóth Szilárd,
Feszty Zsolt és Korpás Péter.

Köszönjük a támogatást!

A Komáromi Függetlenek Csoportja köszönetét fejezi ki,
hogy a lakosok támogatásával 8 képviselőjelöltünk kapott mandátumot. A legjobb tudásunk szerint, kellő alázattal igyekszünk
dolgozni, hogy Komáromot újra fejlődő pályára állítsuk. Hiszünk az önállóan gondolkodó, tenni akaró képviselők csapatmunkájában.
Bizalmuk és szavazatuk kötelez, minden Komáromit képviselni akarunk.
Bujna Zoltán, Horváth Attila, Keszegh Margit,
Kiss Péntek József, Kovács Dávid, Szénássy Tímea,
Vetter János és Keszegh Béla

Köszönet!

Ezúton mondok köszönetet azon komáromi polgároknak,
akik a novemberi önkormányzati választások során rám szavaztak és megválasztottak a képviselőtestület tagjává. Észrevételeiket, javaslataikat az ondrej.gajdac@komarno.sk címre várom. Tegyünk együtt városunk fejlődéséért!
Mgr. Ondrej Gajdáč

Köszönöm a bizalmat!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon komáromi polgároknak, akik az önkormányzati választások során bizalmat
szavaztak nekem.
Konštantín Glič mérnök

Köszönöm szavazataikat, támogatásukat

Ezúton mondok köszönetet azon komáromi polgárnak,
akik szavazataikkal támogattak engem az önkormányzati választásokon. Szintén köszönetet mondok azoknak, akik támogattak. A Komáromi Képviselő-testület tagjaként mindent
megteszek azért, hogy ne veszítsem el bizalmukat s ne okozzak
csalódást nekik.
MUDr. Anton Marek

Nyílt levél Berényi Józsefnek

Tisztelt elnök úr!
Az ember hoz munkája során jó és rossz döntéseket egyaránt.
A rossz döntés hiba, de a hiba elismerésének és orvoslásának
megtagadása vétek!
A kialakult helyzetben egyetlen kiút van a párt számára, mégpedig végleg leszámolni a múlt árnyaival! Nem látszat-személycserékre van szükség, hanem radikális megoldásra. A „komáromi
betegen“ már nem segít a fájdalomcsillapító, vérátömlesztésre van
szüksége! Ha egy pöcegödörből kimerjük a szennyvíz felét és felöntjük tisztával, az még nem lesz iható!
Elnök úr, ha a szívén viseli a Magyar Közösség Pártja sorsát
és jövőjét, akkor hozzájárul ahhoz, hogy az OT a járási elnökség javaslatára feloszlassa a komáromi alapszervezetet és megbízzon egy külső embert, akit a helyi és az országos közösség is
elfogad - nem akarok tippeket adni, de Bárdos Gábor somorjai
polgármester alkalmas lehet a feladat elvégzésére -, aki újraindítja a komáromi pártszervezetet. Meg kell találni azt a minimum
15 hiteles embert, akik tovább tudják vinni a közösség számára
reménysugarat jelentő fáklyát, akiket az emberek, a választók elfogadnak, akiket nem terhelnek és nem bénítanak múltbeli személyi és gazdasági kötődések.
Ez az egyetlen esély a túlélésre! Arra, hogy a párt visszataláljon a bizalom útjára, hogy eséllyel szálljon ringbe a 2016-os
országos megmérettetésen.
Tisztelettel
Králik Róbert, a Magyar Közösség Pártja - a komáromi
pártpaktum megkötése miatt kilépett - volt tagja, az MKP
korábbi europarlamenti képviselőjelöltje
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesztőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő, Czékus
Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár. Gazdasági
ügyek: Deminger Gita. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. IČO: 0036522309.
Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. Web: www.tvkomarno.sk

Vox populi – a nép hangja

25 évvel a rendszerváltozás után, éppen a bársonyos
forradalom évfordulója körül
meglehetősen erős mozgások
indultak meg a társadalmi élet
mélyén. A jelenlegi rendszer,
amelynek alapjait az akkori
rendszerváltók rakták le, most
komoly kihívások elé néz. Az
emberek Közép-Európa több
országában vonulnak az utcára
és fejezik ki elégedetlenségüket, amit nem lehet figyelmen
kívül hagyni, sem pedig alábecsülni.
Pozsonyban a korrupció
ellen emelték fel hangjukat és
a tiltakozás még a házelnököt
is lemondásra késztette, Csehországban a köztársasági elnök
személyét kifogásolják, Magyarországon pedig szintén a vélt
vagy valós korrupció, a regnáló
politikai rendszerrel való elégedetlenség vitte utcára az embereket.
Egy közvélemény-kutatás
szerint a szlovákiai lakosok
70%-a elégedetlen a rendszerváltás eredményeivel, többet és
más várt. Az emberek bizonytalanok és borúlátóak a jövőjükkel
kapcsolatban, kiábrándultak a
pártokból, a politikából, új utakat keresnek. Nem a rendszer-

váltás eszmei értékeivel elégedetlenek és nem is becsülik alá
ezeket az értékeket. Csakhogy a
többségük a saját bőrén azt érzi,
hogy nem tud ötről hatra jutni, emberfeletti erőfeszítést kell
tennie, hogy egyáltalán fönntartsa magát és a családját. Óriási a szakadék a Pozsonyban és
környékén dolgozó, viszonylag
jól szituált társadalmi rétegek
és az ország déli, illetve szinte
az egész keleti régiójában egyik
napról a másikra tengődő, szociálisan leszakadó társadalmi
csoportok között.
Ebbe a sorba szorosan illeszkedik a szlovákiai önkormányzati választások eredménye, amelyen a magukat
függetlennek mondó, vagy nyílt
párttámogatás nélkül induló
jelöltek taroltak. Egyetértek
Lucia Žitňanskával, aki az önkormányzati választásokat értékelve azt mondta, „szorosabbra
kell fűznünk a kapcsolatot a
civil szervezetekkel és a független polgármesterekkel” és „el
kell gondolkodnunk azon, mit
kell másképp csinálnunk, hogy
politikai pártként megőrizzük a
közbizalmat, amely az egyedüli
garanciája a parlamentáris demokrácia működésének abban a

formában, ahogy ma ismerjük”.
Önreflexióra képtelen, magába
forduló politikai elittel ugyanis
a polgári elégedetlenségre nem
fogunk tudni érvényes válaszokat adni.
Az önkormányzati választások fontos tanulsága, hogy az
emberek – kiváltképp helyben
– nem párthovatartozás alapján
döntenek, nem pártszövetségekre szavaznak, hanem személyekre, személyiségekre adják
a voksukat. Ezért hiteles emberekre van szükség. Nemcsak
a pártelnöknek kell karizmatikusnak, hitelesnek és a tetteiért
felelősséget vállaló embernek
lennie, hanem azoknak is, akik
egy politikai pártot helyi szinten
képviselnek.
Gyökeres fordulatnak kell
végbemennie a politikában. A
tüntetéseken megjelenő polgárok erkölcsi alapértékeket kérnek számon a politikusokon.
A „ne lopj, ne csalj, ne hazudj”
parancsát. Nincs mese, a politikának is valamiféle erkölcsi
alapértékekre kell épülnie, és
ez nagyon is jogos elvárás az
emberek részéről. Ahogy jogos
elvárás az is, hogy a politikai
élet szereplői az ő életük jobbításán dolgozzanak – még akkor

is, ha ezt okos politológusok
„populizmusnak” minősítik.
A Fico-kormány most még
parlamenti többséget tud maga
mögött, de ereje és lendülete
megtörni látszik. Itt az idő, hogy
reális alternatívával álljunk
az emberek elé, még mielőtt a
semmiből előbukkanó politikai
kalandorok megpróbálják meglovagolni a társadalmi elégedetlenséget. A jobboldali pártoknak
be kell fejezniük az egymás ellen
acsarkodást, meg kell érteniük,
hogy nem egymás ellen kell
harcolniuk, hanem meg kell állapodniuk bizonyos közös minimumfeltételekben, egy közösen
vállalható programban, amelynek gerincét a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés
fellendítése kell, hogy képezze.
Az senkinek sem lehet érdeke,
hogy Közép-Európa politikailag destabilizálódjon. Akkor hát
tegyünk érte, hogy Szlovákia ne
következmények nélküli ország
legyen, ahol csak a csúfosan
megbukott Pavol Paška végtelenül cinikus mondata érvényesül: „Nyerd meg a választásokat
és mindent megtehetsz“.
Vörös Péter
parlamenti képviselő

A Felvidéki saga tanulságos olvasmány mindnyájunk számára

Tavaly hézagpótló családregény jelent meg a hazai
könyvpiacon: Szomolai Tibor
Rimaszombatban élő író Felvidéki saga c. munkája. Én is
megvettem a vaskos, csaknem
600 oldalas, szép küllemű
könyvet. Ebben a műben gyakran felvetődik a kérdés, hogy
miért nehéz a Felvidéken magyarnak lenni?
Aki elolvassa Szomolai Tibor regényét, közelebb kerül
a válaszhoz. A szerzőnek egy
nagy családi találkozón jött az
ötlete, hogy megírja rokonsága történetét. Így született meg
a Felvidéki Saga. A regény egy
nincstelen zsellérlány és utódai
sorsán keresztül ábrázolja a hazai magyarság nehéz életét. Angyal Mária története az ezeréves
Magyar Királyság végnapjaiban,
a huszadik század elején kezdődik a két családi fészekben,
Királyréven és Alsószeliben,

de az olvasmány Budapestre és
más városokba is elkalauzolja az olvasót. Angyal Mária és
hozzátartozói
megszenvedik
az első és a második világháború, Trianon, majd a csehországi
deportálás gyötrelmeit. Utódait
a kommunizmus évei, a prágai
tavasz, a bársonyos forradalom, Csehszlovákia szétesése,
majd az önálló Szlovákiának az
Európai Unióba való belépése
érintik. Számomra különösen
rokonszenves a család összetartó ereje: a rokonok mindig
segítik egymást a nehéz időkben, és megállják helyüket az
új viszonyok közepette. Angyal
Mária Mihály nevű testvére
például Budapesten működtetett egy gabonatárolót, s onnan
segítette az otthoniakat. Az író
a Bognár-család sorsán keresztül mutatja be a deportálások
szörnyűségeit - leírja például,
hogy a fűtetlen tehervagonok-

Köszönet

Köszönet mindenkinek, aki bizalmát fejezte ki irántam a 2014-es helyhatósági választásokon, és azoknak,
akik segítettek a kampányomban.
Ing. Czézinger Csaba

Táncház a Borozóban

Táncházat tartanak november 27-én (csütörtökön) este nyolc
órai kezdettel az Európa Udvarban található Borozóban. Kötetlen zenés, táncos este, táncoktatás nélkül. Az este folyamán
hagyományos falusi tánczene szól majd az erdélyi Mezőségről,
Kalotaszegről és a Felvidékről!
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ban számosan megfagytak a
Csehországba tartó szerelvényeken. Figyelemre méltó, hogy
bárhová kényszerítette az élet
ősi szülőföldjükről az ártatlan
magyarokat, ők rövid időn belül
megtalálták a helyüket az idegen
környezetben, és hasznosakká
váltak. Hol a táborparancsnok
segédei, hol a mezőgazdaságban
vagy az iparban váltak szakemberekké, de bárhol is folytatták
új életüket, a szívük mindig
visszavágyott az óhazába, a Felvidékre. A néhai szegény zsellér,
Angyal Mária leszármazottai
nem keseregnek minduntalan
gyötrelmes sorsukon, mert a

tragédiák ellenére bizalommal
tekintenek a jövőbe a családtalálkozókon. A rokonok jelentős
része még mindig a két ősi családi fészekben, Királyréven és
Alsószeliben él. Megtartották
és ma is tartják magyarságukat.
Tapasztalják, hogy a családfájuk
erős és egészséges, nem tépázták
meg a viharok, mert összetartottak, segítették egymást. Írásommal igyekeztem felkelteni
Szomolai Tibor könyve iránt az
érdeklődést, mert úgy érzem, ez
a mű szép karácsonyi ajándék
lehet a Komáromi Lapok bármely olvasója számára.
Dr. Bende István
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Diákhét a Selye János Gimnáziumban

A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan
gesztus, amely mindenképpen
megbecsülést érdemel(ne)! A
gyógyítás
nélkülözhetetlen
kellékévé vált. A nagyobb műtéteknél, bizonyos életmentő
kezeléseknél és a gyógyszerek
gyártásnál is nagy szerepet játszik. Egy adag levett vér akár
három embernek is segíthet,
különböző eljárások után több
dologra is fel tudják használni. Gimnáziumunk 28 diákja
vállalkozott erre a nemes cselekedetre, és majd harmincan
nyújthatták karjukat és adhattak vért november 11-én. A komáromi véradó központ minden évben számíthat ránk.
November 12-én 10.0011.30 óráig a Norvég Alap és a
Szlovák Kormányhivatal támogatásával projekt-napot tartottunk a Selye János Gimnázium
aulájában. A legjobb munkákat
alkotóik a projekt-nap keretében mutatták be diáktársaiknak
és a nyilvánosságnak. Iskolánk
„Klímaváltozás – árvizek és
szárazság” címmel versenyt
hirdetett meg az iskola tanulói
számára prezentációk készítésére, melybe a tanulók a klímaváltozás, kincsünk a víz, sikerül e
megmentenünk a csallóközi víz-

készletet, vízkészletünk védelme
stb. témákban nevezhettek be.
A kiértékelés során a pályamunkák, összesen 35!, az egyes zsűritagoktól kapott pontszámok
alapján lettek sorrendbe állítva.
A prezentációk érdekessége,
hogy nemcsak magyar, hanem
szlovák, német és angol nyelvű
munkák is születtek.
Délután 13.30-tól 14.15-ig
a szlovákiai magyar egyetemistákat tömörítő Diákhálózat vezetői, tagjai adtak a negyedikes
diákoknak tájékoztatást gimnáziumunk aulájában. Habár gimnáziumunk partneri kapcsolatban áll a komáromi Selye János
Egyetemmel, úgy gondoljuk,
teret kell adni más egyetemek
és főiskolák bemutatkozásának is. Tanulóink így lehetőséget kaptak arra, hogy szemtől
szembe feltehessék kérdéseiket.
Ezen a találkozón sokkal többet megtudhattak, mint egy
internetes portálról. Az ismertető- és reklámanyagokon kívül
rendhagyó módon ismertették
a továbbtanulási lehetőségeket,
praktikus információkat szerezhettek a jelentkezési folyamatról, a felvételi követelményekről
és nem utolsósorban arról, hogy
is lehet majd elhelyezkedni az
aktuális szakkal. A tanulók be-

tekintést nyerhettek nemcsak a
hazai, hanem a cseh és a magyar
felsőoktatási és felvételi rendszerbe is, valamint első kézből
tájékozódhattak az egyetemi
városok nyújtotta lehetőségekről, a diákélet mindennapjairól,
a diákklubok tevékenységéről és
az aktív diákéletről. A bemutatkozó délután talán legfontosabb
célja, hogy mindazok, akiket a
pályaválasztás, a továbbtanulás
foglalkoztat, ez nálunk a diákság 95%-át érinti, kihasználhassák ezt a kitűnő alkalmat
az információk begyűjtésére,

a Diákhálózat képviselőivel
való személyes találkozásra. Az
aktivisták az előző évekhez hasonlóan idén is saját tapasztalataikkal, élményeikkel és néhány
helyi anekdotával színesítették
prezentációjukat.
Minden évben 2-3 alkalommal hívunk drogkereső kutyát,
ez a szúrópróba iskolánk egy
drogmegelőző akció része. A
rendőrök
meglepetésszerűen
érkeznek, Általában egy vagy
két drogkereső kutyát vetnek
be, a diákokkal udvariasan bánnak. Türelmüket kérve jelzik,

Népmese a Teátrumban

Népmesét mutatott be a napokban
a Teátrum színházi polgári társulás. A
„Mesét a gazdag kereskedőről ésa szegénylegényről“ Dobi Ákos dolgozta át
színpadra és zenésítette meg. A közönség
egy vicces, zenés, és persze tanulságos történet láthat, amellyel tapasztalt és fiatal
színészek, sőt gyerekszereplők szórakoztatják a nagyérdeműt.
Dráfi Mátyás, rendező, Teátrum színházi polgári társulás: – Ez egy közismert
magyar népmese. Tulajdonképpen arról van
szó, hogy nem minden a gazdagság. Becsülettel, becsületes munkával, jószívűséggel,
szeretettel néha többet el lehet érni, mint
a harácsolással. Azt hiszem, hogy, sajnos, ez

az emberiségnek a legnagyobb problémája,
és úgy gondolom, hogy ez a mese mindig,
mindenütt aktuális.
Hübsch Maja Virág: – Papám csinált
egy előadást, és én is szerepelni kívántam
benne. Az első próbán mindig elmagyarázza, mit hogyan mondjak.
Czirfusz Viktória: – Nagyon élevezem
ezt a munkát, időtöltésnek egész kellemes.
Mesét játszani gyerekeknek igazából nagyon felemelő érzés, mert ők jobban tudják
értékelni a színpadon történteket, jobban
élvezik. A mese világa elkápráztatja őket, és
nagyon jó látni a mosolyt az arcukon.
Stirbert Bianka: – Ez nem létezik
a való világban, mert háromfejű sárkány,

ugye, nincsen a valóságban, és az volt a jó
benne még, hogy sok szereplőt ismertem is,
a gyerekek közül sokan a barátaim.
Fekete Lujza: – Szerintem mindenki
élvezte a forgó oszlopokat, aminek köszönhetően változott a háttér.
Juhász Luca: – Szerintem vicces volt,
amikor a háromfejű sárkány bejött. Meglepődtem, hogy milyen jó megoldást választottak.
Gál Eszter Veronika: – A hercegnő jól
játszotta a szerepét, főleg, amikor elhesegette
a parasztfiút, hogy menjen innen, mert
a sárkány még nem alszik.
-pad-

hogy a kutyák ártalmatlanok,
majd felszólítják a kamaszokat, hogy a táskájukat tegyék
hozzáférhető helyre. Amennyiben a kutya szagot fog, akkor
az osztályon kívül diszkréten
folytatják a vizsgálatot. Szerencsére, a rendőrök nem találtak
semmit. Klobusitzky György, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának
docense tartotta szokásos előadását november 13-án, csütörtök délelőtt az elsős diákoknak.
A mestertanár ötvözi a bűnmegelőzést a baleset megelőzéssel.
A bűnmegelőzés több elemét
ragadja meg. Mindenfajta preventív területet érint, mint a
drogbűnözést, általában a bűncselekmények áldozattá válásának a problematikáját, hogy milyen veszélyforrások leselkednek
a gyermekekre, akár az internet
világában, akár a hétköznapokban, az iskolában. A rendőrtiszteket oktató szakember nem
csak kiváló pedagógus, és nem
mellesleg a kábítószerekből fakadó gondok és a közlekedési
veszélyek szakértője, hanem kiváló showman is. Előadásain
olyan szenvedéllyel tud a szenvedélymentesség fontosságáról
beszélni, hogy azzal diákjainkat
teljesen ámulatba ejti. Csúcsminőségű zene vagy egyéb effektek
(sziréna, fékezés, csattanás, sikoly) üvöltenek, folyamatosan
újabb és újabb fotókat, rajzokat,
táblázatokat mutat, miközben a
tanár úr jóvoltából plüssállatok
röpülnek a diákok kezébe. A
showman elől sem a lányoknak,
sem pedig a fiúknak nincs menekvése. Ő ugyanis mindegyikük nyelvén ért. Klobusitzky

György ezt úgy fogalmazta
meg, „Ő nem rábeszélni akarja
a hallgatóságot, hanem kedvet
akar nekik csinálni ahhoz, hogy
maguktól jöjjenek rá a szenvedélymentesség fontosságára.”
Ehhez persze meg kell őket hökkenteni. Erre szolgál a rendkívül
gazdag képbankja, a sok effekt,
a sötétség és az ő különleges
előadásmódja. No, meg a dinamikája, ami a mai világban elengedhetetlen. Lassú tempóval
már sehova sem lehet odaérni.
Az adjunktus ezért bombázza a
hallgatóságot. Másfél óra alatt
például majd 1500 képet képes
felvillantani nekik. Köztük több
olyat is, melyből talán egy is elég
lenne.
November 14-én a Selye
János Gimnázium diákjai kicsit
kiereszthették a fáradt gőzt, átadhatták magukat a szórakozásnak. Andruskó Imre igazgató
úr a pénteki napra diáknapot
hirdetett. A nehéz, iskolai napok után mind a tanárok, mind
a tanulók örömmel várták ezt a
lazább, kötetlenebb délelőttöt.
Az elsős és kisprímós diákok
avatása a gimnázium közösségébe való belépését jelképezi.
A gólyák avatása ki másnak is
lehetne a feladata, ha nem a legidősebb, a végzős diákoké. Ez
elég nehéz feladat abból a szempontból, hogy több száz diákot
és az egész tanári kart kell szórakoztatni, lekötni figyelmüket
úgy, hogy érdeklődésük ne lankadjon, és ne váljék unalmassá
a műsor. A napi programot az
elmaradhatatlan tanár-diák foci
koronázta meg.
PaedDr. Králik Zsuzsanna

Adventi koncert

Szeretettel meghívjuk a Vox Femina Nőikar adventi-karácsonyi koncertjére a délkomáromi református templomba
december 13-án 18 órára. Közreműködik: Kiss Zsolt orgonaművész és a Vox Femina Nőikar. Vezényel: H. Kemenes Vera,
zongorán kísér Gödölle Péterné. Szólót énekel Chabat Éva.

A szép házasság jutalma a hosszabb élet
A komáromiak tudják,
hogy házasságkötő szertartásokat vezetek, ezért gyakran érdeklődnek a hagyományokkal
és a házassági évfordulókkal
összefüggő érdekességek iránt.
Minthogy engem is érdekelt a
téma, kutatni kezdem az archívumokban és az anyakönyvekben. Számos érdekes, némely
esetben máig élő hagyományra
bukkantam, melyekből most
néhányat megosztok az olvasókkal.
Főként a kerek házassági
évfordulók
tanulmányozása
kötött le – eljutottam az ötéves
jubileumtól a hetvenedikig. Az
ötödik évfordulót fa-lakodalomnak nevezték eleink, mert
a házastársaknak ilyenkor fából készült talizmánnal illett
megajándékozniok
egymást.
A réz-lakodalom a hétéves
együttélés megnevezése volt,
ami azt jelentette, hogy a férj-

nek és a feleségnek rézből való
éremmel kellett egymást „megünnepelni”, s ezzel zálogot adni
egymásnak a jövendő szerencsés évek eljöveteléért. A rózsalakodalom a tizedik évforduló
neve volt, mert ezen a napon a
férjnek rózsacsokorral kellett
meglepnie feleségét.
Az üveg-lakodalom tizenöt esztendő után köszöntött a
házastársakra, mert ennyi idő
elteltével a férj és a feleség viszonyának olyan átlátszóvá kellett válnia, mint az üvegnek. Ez
egyben üvegtárgyak kölcsönös
ajándékozását is „előírta”. A
porcelán lakodalom a két évtized utáni harmonikus együttélés
megnevezése. Ezen a lakodalmon porcelán étkező készletben
illik az ünnepi ebéd tálalni – tartották felmenőink.
Az ezüst-lakodalmon –
ez a negyedszázados együttlét
máig élő megnevezése – , meg

kell jelennie a rokonságnak is.
Az új jegygyűrűn pedig legyen
valamilyen ezüst dísz. A mirtusz koszorút ezüstnek kell felváltania. Az ezüstlakodalmat a
városunkbeli eskető teremben
is meg szokták ünnepelni egyes
párok, vagy szólóban, vagy csoportosan.
A
gyöngy-lakodalom,
amely a harmincadik évforduló jelzője, annak jelképe, hogy
a férj és a feleség együtt töltött
évei úgy simulnak egymáshoz,
mint a nyaklánc gyöngysora. A
feleséget ilyenkor – akár műanyagból készült – gyöngyékkel
ajándékozza meg a férje.
A len-lakodalomra újabb
öt év múltán kerül sor. Ezen a
35. évfordulón így lenből készült tárgy – pl. egy szép abrosz
– lehet a nászajándék. A rubinlakodalom ideje a 40. együtt
megélt esztendő. A rubinnal
ékesített gyűrű, mellyet egymás

ujjára húznak az ünneplők, a
kölcsönös szerelem rubin tüzét
jelképezi.
És aztán következik a máig
arany-lakodalomként számon
tartott félévszázados házassági évforduló, amely egyúttal jó
alkalom új gyűrűk viselésére,
minthogy az eltelt ötven év alatt
már nagyot változnak az ujjak.
Ezt a jubileumot is meg szokták
ünnepelni hozzátartozóik körében a komáromi házastársak a
városi hivatal eskető termében,
sőt, az utóbbi időkben már nem
is ott, hanem – több jubiláló pár
együtt – a Tiszti pavilon dísztermében. Ez megvendégeléssel és
ünnepi műsorral jár együtt.
A gyémánt-lakodalom – a
hatvanadik évfordulón – olyan
biztonság érzéssel jár együtt,
hogy ezt a köteléket már semmi sem tépheti szét. A vas-lakodalom 65 év együttélés után
köszönt be, de sem ezen, sem a

hetvenedik jubileumon, melyet
a kegyelem lakodalmának neveznek, nincsen kölcsönös megajándékozás. A figyelmesség a
hozzátartozók jókívánságaiban
nyilvánul meg.
Az utolsó három házassági évforduló nagyon-nagyon
ritka városunkban, bár már ültünk gyémánt-lakodalmat is.
A házastársak betegek voltak,
így családi körben köszöntöttük
őket a város képviseletében, és
mondhatom, nagyon szép, bensőséges pillanatokat éltünk meg
így. Hogy milyen erővel bír a
házasságkötés egyes párok esetében, azt egy példával szemléltetném.
Az eltelt évtizedek alatt
többször előfordult, hogy a
kórházban kellett levezetnem a
házasságkötési szertartást. Ez
általában akkor fordult elő, amikor a pár hosszú éveket töltött
már együtt, de nem kötött há-

zasságot. Miután egyik vagy a
másik súlyosan megbetegedett,
és félő volt, hogy a rokonság kisemmizheti az életben maradót
a partner halála után, elhatározzák, hogy összeházasodnak.
Egyszer úgy adtam össze
egy idős férfit és nőt, hogy a férfi
már nagyon beteg volt. Két hónap múltán megállított az utcán
egy ember, akit nem ismertem
fel, de ő elmondta, hogy ő volt
a „vőlegény” két hónapja a kórházban. A kórházi ágya melletti
szertartás megújította erejét és
azóta is boldogan él a feleségével. Ez csupán egyetlen, kis példa a sok közül, de ez is igazolja,
hogy a szép házasságban élők
nemcsak boldogabban, hanem
hosszabban is élnek, mint a többiek.
Dr. Bende István
önkormányzati képviselő
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Apróhirdetés
l Kizárólag 29 alatti karbantartót
keresünk a komáromi poliklinikára.
Tel.: 0918/631 386.
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 Kölcsönök. Tel.: 0910/666 427.
l BABETTA eladó. 0904 272 417.
l Eladó garzon a VII. Lakótelepen.
Tel.: 0908/852 785
l Eladó 1-szobás lakás a Fazekas utcában (Hrnčiarska). 0905 333 559.
l Eladó 2 szobás erkélyes első emeleti felújított téglalakás a Megyercsi
utcában, hőszigetelt. Árban meg-

egyezünk. Tel.: 777 8724, 035/381
0674.
l VILLANYSZERELŐ.
Tel.:
0908/415-657.
l Őszi projekt: új lehetőség PROFI
pénzügyi tanácsadóknak, ügyfeleket
biztosítunk! Menedzserek csapattal
előnyt élveznek. Kontakt: 0907/716
378.
l Legolcsóbb GYORSkölcsönök
(DinersClub), autó és ház biztosítás.
Tel.: 0903/493 372.
l Szeretne üzletkötőként dolgozni?
Szabad munkaidő, mellékállásban
is. Tel.: 0908/797 740.
l Teljes ingatlan kínálat a www.
bluechipreality.sk. Tel.: 0902/202
951.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíteni?
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271-670.

Újszülöttek

Jóba Szilárd, Martos; Tóth Dorka, Gúta; Geleta Sebastián, Komárom; Kollár Tímea, Csicsó; Hegedűs Filip, Komárom; Rigó
Kyara, Keszegfalva; Chrašť Oliver, Komárom; Lakatos Santiágo, Bálvány; Hollósi Mátyás, Dunamocs; Besenyei Anna, Bátorkeszi; Varga
Mathias, Jászó; Molnár Dominika, Pozsonyeperjes; Kováč Patrik, Fűr;
Opálka Orsolya, Marcelháza; Juhász Dorina, Örsújfalu; Tvrdoňová
Tamara, Érsekújvár; Jamriška Tobias, Érsekújvár; Lakatos Kristofer,
Bátorkeszi; Pavlík Boris, Imely; Zolcer Benett, Párkány; Karvai Laura, Ógyalla; Tolvaj Dávid, Komárom; Bohus Imre Dániel, Keszegfalva; Kurina Kristóf, Csallóközaranyos; Cirok István Viktor, Komárom;
Krnáč Dárius, Szentpéter; Radi Zsófia, Komárom; Mičíková Bella,
Dedinka; Haqve Zoja, Ógyalla; Csóka Amira, Gúta; Vörös Chloé,
Érsekújvár, Tóth Gréta, Komárom; Semsei Máté, Nagykeszi; Lakatos
Béla, Ógyalla; Rafael István, Bálvány; Papp Dorina, Madar; Laczkó
Barnabás, Nemesócsa; Tornyosi Alex, Nána; Moravčíková Viktória,
Marcelháza; Csicsó Rómeó, Madar; Szalai Félix, Gúta; Szűcs Viktória,
Komárom; Tóth Márk, Gúta; Lovencová Zdenka, Ógyalla; Hulkóová
Nikola, Perbete; Zsoldos Norbert Noel, Gúta; Török Friderika, Bény;
Kocsis Sebastián, Naszvad; Kúr Márk, Komárom; Balšan Viliam, Komárom; Lukovič Márk, Búcs; Štveráková Katarína, Kéty; Lenčéšová
Ela, Vágselye; Sárai Luca, Hetény; Bogár Péter, Komárom; Váradi László, Marcelháza; Stojka Franko, Ógyalla; Stojka Linda, Ógyalla; Molnár Kiara, Gúta; Cingel Tomáš, Gúta; Hátaš Sidi, Érsekújvár; Paluska
Nikol, Naszvad; Balla Mihály, Izsa; Horváth Zoltán, Imely; Farkas Tamás, Komárom; Lachová Kiara, Perbete; Győri Nikola és Simona, Komárom; Póloš Dániel, Naszvad; Fazekas Levente, Őrsújfalu; Grygová
Laura Júlia, Komárom

Házasságot kötöttek

Tatár Róbert és Mgr. Kerepesi Márta

Elhunytak

A 84 éves Varga Ferenc, Komárom; az 58 éves Csémey Forma József, Komárom; a 75 éves Szabó Mária, Komárom; a 91 éves Kinczer
Gizella, Izsa; a 93 éves Zács Ilona, Komárom; a 92 éves Acsai János,
Szentpéter; a 77 éves Kustyánová Zuzana, Komárom; a 84 éves Venth
Katalin, Komárom; a 64 éves Gellérthegyi Tibor, Komárom; a 71 éves
Kosíková Juliana, Komárom; a 85 éves Starý Jozef, Komárom; az 59 éves
Fürstenceller František, Marcelháza; a 70 éves Petrók Ferenc, Komárom; a 84 éves Nagy Erzsébet, Komárom; a 80 éves Tóth Rózsa, Hetény;
a 89 éves Berze István mérnök, Komárom; a 86 éves Grešová Juliana,
Komárom; a 63 éves Dudáková Zuzana, Komárom; a 78 éves Németh
Ilona szül. Czibor, Izsa; a 84 éves Príbojská Helena, Csallóközaranyos;
a 48 éves Prepletaný Milan, Csallóközaranyos; a 65 éves Bujnová
Mária, Komárom; a 66 éves Kiss Zoltán, Komárom; az 50 éves Lévai
Oto, Szentpéter; a 79 éves Ferenczi Rozália, Csallóközaranyos; a 83
éves Horváth Erzsébet, Komárom, a 80 éves Griecs Teréz, Komárom;
a 88 éves Bohošová Anna, Bátorkeszi, az 57 éves Kovács Dezső, Gúta;
az 59 éves Černeková Erika, Csallóközaranyos; a 65 éves Kanozsay
Edit szül. Sándor Edit, Komárom; a 71 éves Czibor Sándor, Madar; a
87 éves Czékus Ilona, Izsa; a 65 éves Borsiczki Éva, Komárom; az 57
éves Baracz Ružena, Gúta; a 70 éves Ócsai Béla, Őrsújfalu; a 62 éves
Dömény Ferenc, Bátorkeszi; a 79 éves Simigh Mária, Komárom; a 65
éves Langschadl József, Nemesócsa; a 68 éves Kovács László, Búcs; a
79 éves Kurcsík János, Pálpuszta; az 54 éves Vígh János, Virt; a 75 éves
Žigo Ján, Szilos; a 80 éves Šťepaníková Mária, Komárom; a 83 éves
Czölder Károly mérnök; a 79 éves Bellabás Géza, Dunamocs; a 86 éves
Petrók Ilona, Komárom; az 55 éves Bekeová Oľga, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS

„Csak az idő múlik,
feledni nem lehet,
szívünk örökre őrzi emlékedet.“

Fájó szívvel emlékezünk halottunkra

BARTALOS Irénre

halálának 1. évfordulóján.

Férje Ignác és családja

Röplabdásaink tartják helyüket az élmezőnyben

Lapzártáig a férfi röplabda extraligában 14. fordulón
vannak túl a csapatok. A vis�szavágó mérkőzések utolsó
négy összecsapása van még
soron, ahol végleg eldől melyik hat csapat kerül a rájátszás
elit szakaszába. A komáromi
VKP Spartak klub csapata a
bajnokság kezdetétől fogva
biztosan tartja második helyét
a táblázatban Eperjes gárdája
mögött. Az eddigi tizennégy
fordulóból tizenegy győzelem
és három vereség csapatunk
mérlege.
A bajnokságban már hos�szabb ideje kialakult egy erősebb ötösfogat, ahol Eperjes,
Komárom, Homonna, Privigye
és Myjava csapatai kiemelkednek a mezőnyből. A rájátszás
szakaszában nagy valószínűséggel ezek a csapatok fognak majd
megküzdeni a bajnoki címért. A
rájátszásba bejutó hatodik csapat helye még kiadó, úgy néz ki
ezért Svidník, Trencsén és Kassa együttesei fognak még nagy

harcot vívni. Ebből a hármasból
egyelőre Svidník tűnik befutónak a hatodik helyre. Nyitra és
Ólubló csapatai nem valószínű,
hogy az alapszakasz hajrájában
nagyobb meglepetésre lennének
képesek.
A komáromi csapat, amint
azt már fejtegettük, a táblázat
második helyén áll, de a négy
hátralévő mérkőzésből háromban, Eperjes, Myjava, Privigye
ellenében még bizonyítaniuk

kell, mert az utóbbi két csapat
ott nyomul a mieink nyomában.
A táblázat pillanatnyilag harmadik helyezettjével, a többszörös
bajnok Homonnával a komáromiak már oda-vissza alapon lejátszották találkozóikat. Mindez
a fejtegetés persze csak az alapszakasz utáni helyzetre érvényes, hiszen a rájátszásban, a
legjobb hat csapat összecsapásai
során szinte minden prognózis
felborulhat. Egyelőre csak azt

tudatosítjuk, hogy a komáromi
Spartak csapata kitűnően helyt
áll a bajnokságban, és nagyon
reméljük, hogy a bajnoki címért
és a dobogós helyezésekért vívott csatákban is sikeres lesz.
Azt már megszoktuk, hogy
az extraligás kosárlabda mérkőzéseken majdnem mindig telt
ház van a sportcsarnokban, de
az extraligás röplabdamérkőzéseket is egyre több szurkoló
tekinti meg. Van is miért, mert
ott is nagyon színvonalas összecsapásokat láthatnak a nézők, és
annak meg külön örülnek, ha
az edzők, Daniel Oravec főedzó
és Németh Ödön másodedző
pályára küldik a komáromi saját nevelésű, fiatal játékosokat
is, akik így aztán nagyon színvonalas csatákban edződnek.
A komáromi röplabda sportág
további fejlődése szempontjából
pedig minden tekintetben különösen fontos, hogy ilyen magas
szintű bajnokságban jól is szerepeljen.
szöveg: keresztényi
foto: Rigó Péter

Kosarasaink az élmezőnyben vannak

A kosárlabda extraligában
a bajnokság alapszakasza négy
részből áll, ami a tízcsapatos
mezőny esetében 36 mérkőzést
jelent. Lapzártáig 14 fordulón
vannak túl a csapatok. A komáromi MBK Rieker Com-Therm
csapata a pozsonyi Inter és
Privigye együttesei mögött a
táblázat harmadik helyén áll.
Ez a három csapat el is húzott
a mezőnytől.
Csapatunk az eddigi 14
mérkőzésből 11-et megnyert,
és 3 alkalommal szenvedett vereséget. A fővárosi csapat egy
ponttal többet szerzett, mint a
második helyen álló Privigye, és
a harmadik helyen tanyázó komáromi csapat. Miljan Čurovič
edző legénysége remekül kezdte az új bajnoki idényt, sokáig
vezette a táblázatot. Csak a pozsonyi és privigyei kinti vereségek után szorult le csapatunk
a harmadik helyre. Sajnos a 11.
fordulóban megtört csapatunk
hazai veretlenségi sorozata, egy
kiegyenlítettnek mondható ös�szecsapás végén a jobban hajrázó Handlová gárdája visszavágott kosarasainknak a náluk
elszenvedett vereségért. Ennek a
váratlan vereségnek az egyik oka
az volt, hogy sérülése miatt nem
tudott pályára lépni Bannister, a
csapat osztogatója, kulcsembere, az eddigi legeredményesebb

pontszerzője. Ezen a találkozón
csapatunk képtelen volt előnyre
szert tenni, csak küszködött, és
a támadások befejezésénél szokatlanul pontatlan volt a játéka.
A nyitrabányai csapat kiérezte, hogy ezen a mérkőzésen
van esélye a győzelemre, és sikerült is a végjátékban a maga
oldalára fordítani a mérkőzést.
A sportban számítani kell ilyen
helyzetekre is, de ettől eltekintve
csapatunk eddigi szereplését nagyon pozitívan lehet értékelni.
Ami a dobóteljesítményt illeti,
ott is jól állunk, hiszen a mi csapatunk ebből a szempontból a

legeredményesebb. A nézők számára csemegének számítanak
a távolból elért, hárompontos
dobások, és itt is elmondhatjuk,
hogy remek, biztos kezű dobóink vannak. Nem is egy mérkőzésen 14, 16, sőt 18 alkalommal
találtak be az ellenfél kosarába
játékosaink a kilencméteres vonal mögül.
Nem lehet állítani, hogy
rendszeresen, de átlagban 500600 néző szurkolja végig a hazai
mérkőzéseket. Egy kivétellel, és
ez kivételesen a Handlová elleni elveszített mérkőzés volt, a
találkozók végén zúg a vastaps,

és a „szép volt fiúk.” A csapat
leghűségesebb szurkolói még az
idegenbeli mérkőzésekre is elkísérik a csapatot, és ott is megy a
hangos bíztatás.
A bajnokság alapszakaszának végéig még nagyon sok
mérkőzés van hátra, de az eddigi eredményes játékot látva
bizakodni lehet benne, hogy ez
a gárda is, hasonlóan, mint az
előző két év remek kosarasai,
mindent megtesz azért, hogy
kitűnően képviselje a klub és városunk színeit.
Keresztényi Gábor
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Adventi koncert Komáromban

Vásáry André Magyarország egyetlen férfi szoprán énekese, aki világviszonylatban is különleges zenei értéket képvisel.
Többszörös arany és platina lemezes előadó, az ország legrangosabb koncerttermeiben, fesztiváljain találkozhatunk vele. A
hazai sikerek mellett már külföldön is felfigyeltek tehetségére,
döntős helyezést ért el a Római Nemzetközi Énekversenyen,
szerepelt Európa több nagyvárosában, a Felvidéken, és Erdélyben. Tavaly Franciaországban és az USA-ban is turnézott.
Adventi műsorában a könnyedebb karácsonyi örökzöldek
és a legismertebb ünnepi klasszikusok egyaránt megtalálha- 2014. december 4. – 19.00
tóak. A hétköznapok szürkesége, rohanása után mindenkiMatica slovenská székháza
nek szüksége lenne a szárnyaló hangok lélekemelő varázsára,
Belépő 11 euro
André különleges szoprán hangja még magasztosabbá, hangulatosabbá teszi az ünnepi dalokat, az egyedülálló élmény garantált. A karácsonyi műsor alapjául
szolgáló "Ünnep" című lemeze megjelenését követően egy hét alatt arany lemez, néhány hónapon
belül platina státuszú lett.

Jegyek elővételben kaphatók

a dél-komáromi TourInform irodában, tel.: 0036 34 540 560
és az észak-komáromi Diderot Könyvesboltban, tel.: 0908 165 852 vagy 035/77 01 152.

Tündérszó meseíró pályázat

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!

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

Fenyőfa vásár

Lucfenyő: 6-12 Eur/db,
Ezüstfenyő: 18-30 Eur/db,
Nordmann: 28-55 Eur/db.
A legjobb áron közvetlenül a termelőtől! FE-LE Mark
Trade s.r.o. FIGYELEM! CÍM
VÁLTOZÁS! Új helyszínen,
megújult környezetben várunk
mindenkit nagyon sok szeretettel! Több mint 1000 db fenyő
közül lehet válogatni! Hlavná
95., Kameničná, 94601 Email:
felemarket@gmail.com
Tel.:
0905/115 710.

Köszönet
mindenkinek,
aki segített

A komáromi Charita nem
nyereségorientált
szervezet
köszönetet mond valamen�nyi polgárnak, aki a TESCO
élelmiszergyűjtési akcióban jólelkűségükről tanúbizonyságot
tettek. Összesen 248,100 kilogramm tartós élelmiszer gyűlt
össze, amit a rászoruló komáromi családoknak osztanak szét.
Az összegyűjtött pénzt is erre a
célra fordították. Az élelmiszerek mellett higiéniai eszközöket
vásároltak, 200 euró értékben.
Hálásak Anton Marek doktornak, aki támogatta a gyűjtést, az
önkénteseknek, akik segítették
a munkát, illetve mindenkinek,
aki segített, hiszen nélkülük
nem lehetett volna támogatni a
nehezebb sorsú embereket.

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár Egyesület hatodik alkalommal hirdeti meg nemzetközi meseíró pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várjuk e-mailben, csatolt Microsoft Word dokumentumban, vagy
postai úton 4 példányban, 2015. március 3-ig.
A pályázatra a 2000. január 1-je és 2006. december 31-e között született gyermekek meséit fogadjuk. A mese mellé, kérjük,
feltétlenül csatolják
1.) a meseíró nevét
2.) születési idejét (év, hónap, nap)
3.) postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám)
4.) szülei egyikének e-mail címét, vagy telefonszámát!
A pályaművek terjedelme legföljebb 6000 karakter (3 nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés. Egy pályázó csak egy mesét
küldhet be a zsűrinek. A pályázó a mese elküldésével hozzájárul
műve bármilyen formában történő, külön ellenszolgáltatás nélküli, későbbi nyilvánosságra hozásához.
A pályázat szellemi mecénása Lezsák Sándor költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke. A bírálóbizottság neves írókból áll.
A díjnyerteseket oklevéllel és egyedi művészeti alkotással jutalmazzuk. A döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés 2015.
június elején lesz Székesfehérváron. A díjazottakat 2015. május
15-ig telefonon vagy e-mailben értesítjük, illetve névsorukat a
www.ggmuvhaz.hu honlapon közzétesszük. A legjobb írásokat
az Egyesület egy későbbi időpontban megjelenteti.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1. Magyarország
+36 22/501-161; tunderszopalyazat@gmail.com

Lakossági tájékoztató

A fertőző májgyulladás kórokozója a hepatitis „A” vírus.
Aktuálisan járványt jegyzünk a Nyitrai kerületben is.
A megelőzés lehetőségei: Személyi higiéna betartása: alapos
gyakori kézmosás folyékony szappan használatával, folyó meleg
vízzel, WC használata után, étkezés és étel készítés előtt. Alkalmas az alkoholos kézfertőtlenítés is. A leghatékonyabb védelmet a védőoltás nyújtja.

Nyílt nap

a Műszaki Szakközépiskolában
A Pozsonyi út 10 sz. alatt található Műszaki Szakközépiskola

igazgatósága szeretettel meghívja
az alapiskolák 8. ill. a 9. osztályos tanulóit, szüleiket és
tanáraikat a Nyílt napra, amelyet

2014. november 28-án tartunk.

A Nyílt napon a következő programokkal várjuk Önöket:
– az iskola épületeinek, tantermeinek megtekintése
– nyitott órák (általános és szaktantárgyak)
- nyitott műhely (asztalos, festő, gépésztechnikus, fémmegmunkáló, vízvezeték-szerelő, autószerelő, villamos műszerész,
szállítmányozási ügyintéző, müszaki adminisztrációs dolgozó,
számítógépes grafikus szakmák bemutatója)
A vendégeket 8.00 és 8.30 óra között várjuk.
Érdeklődés esetén természetesen
más időpontban is állunk rendelkezésükre.
Elérhetőségeink: tel.: 035/77 40 868, e-mail: soskn@soskn.sk
Szeretettel várjuk Önöket!

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

I. Karácsonyi Vásár
A régi hagyományokat felelevenítve
első alkalommal szervezzük meg
a Komáromi Karácsonyi Vásárt az új Várpiac területén,
a Komáromi Városi Rendőrség épülete mögött,

december 6-a és 24-e között.

Minden kedves árust és látogatót szeretettel várunk.
Jelentkezni a Várpiac gondnokánál lehet,
naponta 8 és 15 óra között.

Díjátadó a legtehetségesebb matematikusnak

2014. november 28-án, pénteken, 15 órakor, a komáromi Selye János Gimnázium dísztermében
második alkalommal adják át a 2013. augusztus 20-án alapított Oláh György Magyar Matematikai
Tehetség Díjat, mégpedig a XXII. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó megnyitóünnepségén.
A XXII. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó főszervezője Keszegh István gimnáziumi matematikatanár. Az elismerést Oláh György felvidéki középiskolai matematikatanár emlékére (Oláh
György 2012. június 30-án hunyt el, 72 éves korában) adják át, aki 1991-ben indította el Komáromban a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozót, és azt 2010-ig – húsz éven át – szervezte.
Riaditeľstvo Strednej odbornej  školy technickej – Műszaki Szakközépiskola,
Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno

srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičov a učiteľov na

Deň otvorených dverí,

ktorý sa bude konať dňa 28. novembra 2014.

V rámci Dňa otvorených dverí Vám ponúkame:
l prehliadku priestorov školy l otvorené hodiny všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
l otvorené dielne pracoviska profesií stolár, maliar, strojný mechanik, obrábač kovov, inštalatér,
automechanik, elektrotechnik, komerčný pracovník v doprave, grafik digitálnych médií.
Príchod návštevníkov očakávame medzi 8.00-8.30 hodiny. V prípade záujmu o iný termín Vám
radi vyhovieme. Kontakty: tel. č.: 035/77 40 868, e- mail: soskn@soskn.sk
Tešíme sa na vašu návštevu!

Együtt könnyebb

A Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház Diakóniai
Központja „Együtt könnyebb“
című rajzpályázatával a legfiatalabb generációt szólította meg, hogy így is felhívja
a figyelmet a segítségnyújtás örömére és az összetartozás
erejére. Az egész ország területéről beérkezett rajzokon gyerekek fogalmazták meg, miben
tudunk mi mindnyájan egymásnak segíteni, hogy kön�nyebbek legyenek a mindennapok, örömtől csillogóbbak
a szemek...
A csodaszép alkotásokból
készített kétnyelvű, magyarszlovák igékkel gazdagított
2015 – ös falinaptár hamarosan
kikerül a nyomdából és elérhető lesz. Az eladásából befolyt
összeg elsősorban a komáromi
kórház gyermekosztályának ablakcseréjére lesz fordítva.
A naptár a diakonia.
kozpont@gmail.com
címen

előrendelhető, de az értékesítésben önkéntesek is részt vesznek
és Komáromban megtalálható lesz több helyen is, például
a Faxcopy üzletében, az Apáli
étteremben, a Krisztián virágüzletben, a Delfin - , a Mamboo
ruhaüzletekben, a VII. élelmiszerüzletben és természetesen
a kórház gyermekosztályán és
a református lelkészi hivatalban
is. (további önkéntesek jelentkezését szívesen fogadjuk, akár
mailben, vagy a 0917 867431 telefonszámon) A falinaptár ajánlott eladási ára 7 euró, a Családi

Könyvklub (www.konyvklub.
sk) által forgalmazott példányok
a Mentálisan Sérülteket Segítő
Társulás dunaszerdahelyi szervezetét támogatják.
Köszönet illeti az előző Komáromi Városi Képviselőtestületet a nyomtatási költségekhez
való hozzájárulásért, és egyben
mindenki mást is, aki e naptár
megvásárlásával támogatja célkitűzésünket, hogy összefogva
anyagilag is segíthessünk, közösen örömet szerezhessünk a rászorulóknak!
Csiffáry Ildikó

