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Tisztelt hölgyeim és uraim,
Komárom város becses polgárai!
Engedjék meg, hogy a
népakarat által rám ruházott tisztségből örömteli,
békés és sikeres új évet kívánjak mindnyájuknak!
November 15-én lezajlottak az önkormányzati
választások, Komáromban
az eredmények jogerőre
emelkedtek, így egy hónappal később megalakulhatott városunk önkormányzatának új képviselő-testülete. A komáromi választók
döntése egyértelmű és határozott, a komáromiak a változásra, a közügyek átlátható, tisztességes és előremutató irányítására voksoltak!
Új év és új kihívások előtt állunk. Munkám során igyekszem majd azon tapasztalt önkormányzati politikusokra
és hivatali dolgozókra támaszkodni, akik eddig is bizonyították, hogy a nehéz helyzetekben is számítani lehet rájuk.
Számítok Önökre is, tisztelt komáromiak, mindnyájukra,
hiszen új alapokra helyezni és jobban, felelősségteljesebben
és látványosabban működtetni városunkat csak közös erővel tudjuk majd. Mindenkire szükség van, minden észrevételre, az építő jellegű kritikára és a személyes hozzájárulásra
egyaránt nagy szükség van, hiszen csupán ez vihet előbbre
minket. Minden jóakaratú polgár és képviselő közös erejével óriási dolgokra lehetünk hivatottak! Sosem feledjék
Széchenyi szavait: „Egynek minden nehéz, soknak semmi
sem lehetetlen.”
Merjünk közösen merész, de megvalósítható célokat kitűzni és emberséggel, felelősséggel, közösen mindent megtenni azért, hogy megvalósuljanak! A reménytelenség, az
apátia nem jó tanácsadó, ahogy az indulat és a harag sem az.
Tartsuk meg emberi méltóságunkat és a szeretet, a megértés
vezérelje tetteinket az elkövetkező hónapokban. Ne a hatalomvágy, a pénzéhség és a bosszú. A viszály viszályt szül, aki
szelet vet, vihart arat!
Sok közös tervünk van a most kezdődő négyéves ciklusra. Feladat van előttünk temérdek. A teljesség igénye nélkül
megemlítenék néhány nagyon fontos területet, ahol mindenképp lépnünk kell az elkövetkező időszakban. Ilyen az
új munkalehetőségek megteremtése, a belváros felélesztése,
a parkolórendszer átgondolása, a város közterületei jobb
karbantartása, a közbiztonság javítása és nem utolsó sorban a legfontosabb kitörési lehetőségnek számító turizmus
beindítása. Különös tekintettel arra, hogy idén ünnepeljük
majd Komárom várossá válásának 750. és szabad királyi városi rangra emelésének 270. évfordulóját.
Ami a jövőt illeti, elkerülve a mostanság oly divatos
hangzatos és populisztikus ígéretek ingoványát, felelősségteljesen megígérhetem azt, hogy amennyiben az egyre
gyakrabban hangoztatott fokozatos kilábalás a válság szorításából igaznak bizonyul, akkor fokozatosan egy kicsivel
több anyagi forrás és energia jut majd a fejlesztésre, meglévő értékeink megtartásása és minőségünk javítására is,
megtartva a kulturális, sport és szociális támogatási hálót,
ami az emberek, a fiatalság életminőségének egyik fokmérője. Egyszerűbben fogalmazva, olyan várost képzelünk el,
amely fejlődik, szépül és jó élni benne.
Ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket és arra
kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel és segítsék munkánkat, hogy városunkat közös erővel mindnyájunk megelégedésére formálhassuk. Boldog új évet kívánok!
Stubendek László, Komárom polgármestere

Megalakult a városi tanács
és az egyes szakbizottságok

Lapunk legutóbbi számában már beszámoltunk arról,
hogy december 15-én, hétfőn
a Tiszti pavilon dísztermében
tartotta meg alakuló ülését az
új városi képviselő-testület,
melyen először az újonnan
megválasztott polgármester
tette le hivatalosan az esküt és
vette át a városi jelképeket, azt
követően pedig a városatyák
tették le esküjüket.
Stubendek László polgármester akkor bejelentette: Knirs
Imrét és Keszegh Bélát választotta alpolgármestereknek. Mivel éppen az alakuló ülés idején
zajlott lapzártánk, így a tanács-

tagok és az egyes szakbizottságok tagjainak, illetve elnökeinek
nevét most közöljük.
A képviselőtestület mellett
működő városi tanács tagjai:
Benyó Zoltán, Ondrej Gajdáč,
Keszegh Béla, Knirs Imre,
Keszegh Margit, Vetter János,
Andruskó Imre és Hortai Éva.
Az egyes szakbizottságok
elnökei:
Pénzügyi Bizottság: Szabó Béla
(Híd- MKP)
Városfejlesztési
Bizottság:
Bende István (független)
Sport Bizottság: Konštantín
Glič (független)

Iskolaügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság: Szénássy Tímea
(független)
Szociális, Egészségügyi és
Lakásügyi Bizottság: Batta
György (Híd- MKP)
Környezetvédelmi, Közrendi
és Közlekedési Bizottság: Varga Tamás (Híd- MKP)
Panaszvizsgáló
Bizottság:
Keszegh Margit (független)
Nemzetközi kapcsolatokért és
Idegenforgalomért felelős Bizottság: Kovács Dávid (független)
Közérdekvédelmi Bizottság:
Knirs Imre (független)

Kislány az év első újszülöttje
A 2015-es esztendő első
komáromi újszülöttje a kis
Sentivanová Simona, aki január elsején, nem sokkal este
nyolc óra előtt jött a világra,
3900 gramm súllyal, s aki szülei első gyermeke.
Az idei esztendő első komáromi újszülöttjét és édesanyját–
a hagyományoknak megfelelően
– Stubendek László polgármester és Knirs Imre alpolgármester
is meglátogatták, akik az önkormányzat nevében egy 500 eurós
utalványt is átnyújtottak az
édesanyának, és a város nevében
fejezték ki jókívánságaikat, azaz
hosszú, sikerekben, egészségben
bővelkedő boldog életet és szeretetteljes családi környezetet
kívántak az új jövevénynek.
Most először a gútai és
ógyallai városvezetés, a komáromival együtt látogatta meg
településük idei évi első újszülöttjeit és édesanyjukat: a gútai
Őszi Grétát, aki január negyedikén, illetve az ógyallai Lakatos
Ricardót, aki január ötödikén
született.
-batta-

Megújult a Ferdinánd kapu
A tavalyi év végén fejeződött be az erődrendszer felújításának újabb szakasza. Az ünnepélyes átadáson részt vettek
a város vezetői, a képviselőtestület tagjai, illetve a kulturális
minisztérium képviselői, hiszen a tárca évente támogatja
kontinensünk legjelentősebb
erődítményének a felújítását.
Gráfel Lajos, a városi hivatal illetékes főosztályának vezetője:
Ma átadtuk a teljesen felújított Ferdinánd kaput, s nem
csupán a kaput, hanem a rajta
lévő emléktáblát, a bejáratnál
lévő bolttozatot, illetve a kapu

alatt lévő kis folyosót, bejáratot
is. Az utóbbi években éppen
ezzel a résszel foglalkoztunk
leginkább, hiszen már nagyon
rossz állapotban volt. Felújítottuk a rámpákat, illetve a kőpadlózatot, konzerváltuk a régészeti leleteket, melyek felületét
is megújítottuk. Ma már tehát
elmondhatjuk, hogy az egész
Ferdinánd kapu átadásra került.
Köszönet illeti a kulturális minisztériumot, amely az „Újítsuk
meg házunkat“ nevű pénzalapjából minden évben támogatott
bennünket. A kapu teljeskörű
felújítása 125 ezer euróba ke-

rült, a város pedig 5 százalékos
önrésszel járult hozzá. A felújítási munkálatokat Csütörtöki
András szobrászművész, főrestaurátor vezette, illetve ő is
végezte, de emellett komáromi
cégek is részt vállaltak a munkából. Így például a városunkbeli
KOMWERK és RENOCOM
káefték.
A komáromi erődrendszer
felújítása – hála az anyagi támogatásoknak - 2015-ben is folytatódik, ami sikernek számít,
hiszen a települések nem rendelkeznek elegendő saját forrással ezekre a célokra.

Összefogásban
az erő

Az új esztendő első hónapjának fele máris eltelt.
Lapunk 2015-ben most kerül először olvasóink kezébe, így hát a jókívánsággal
kezdjük.
Kívánjuk, hogy városunkban sikeresen működjön az új polgármester és
az új képviselőtestület, ami
azt is jelenti, hogy szeretnénk, ha polgáraink segítenék minden jó elképzelésük
megvalósítását.
Kívánunk minden komárominak jó egészséget,
sok erőt a mindennapok
küzdelmeihez, boldogulást
családjaiknak. Aki figyeli
a sűrűsödő eseményeket,
tudatosíthatja: nehéz esztendő elé néz a világ. A
szemünk láttára változnak
az erőviszonyok nemcsak
Európában, hanem a földkerekség minden részén.
Egy tavaly év végén
készített szlovákiai felmérés arról tanúskodik, hogy
az ország lakosságának
nagyobbik fele elégedetlen
a helyzetével és nem bízik
a jövőjében. Nem nőtt a
foglalkoztatottak száma a
magyaroklakta régiókban
sem, fiataljaink jelentős
része idegenben próbál boldogulni, olykor megalázó
körülmények között. Egyikünk sem örül a kukákban kotorászó szegényeknek, a hajléktalanoknak,
együttérzünk a kölcsönökből élni kényszerülő családokkal, a magányosan
élőkkel, a kis nyugdíjból
tengődőkkel.
Szeretnénk, ha nem
gyarapodna az elkeseredettek száma, ha mindenki
megtalálná lelki békéjét.
És nagyon szeretnénk, ha
a világ legbefolyásosabb
vezetői megvilágosodnának, s nem újabb hódítások
terveit szövögetnék, hanem
felismernék: minden eddigi
földi pokolnál iszonyatosabb lenne, s valóban bolygónk pusztulását eredményezné az atomfegyverekkel
„vívott” konfliktus, hiszen
annak már nem lennének
győztesei...

Kívánunk hát reményteljes, szeretetben
megélt, Istentől áldott
esztendőt, komáromiak!
A szerkesztőség
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Karácsonyi szeretetcsomagok

A Jobb Egészség–Lepšie zdravie Polgári Társulás tagjai pénzadománnyal és játékokkal, könyvekkel ajándékozták meg a kórház gyermekosztályát
Számos jótékonysági akció
zajlott a karácsonyi ünnepeket
megelőző napokban. Sokan
megmozdultak, hogy segítsék
a nehezebb sorsú embereket
és megörvendeztessék azokat,
akik nem otthon, szeretteik
körében töltik a szeretet ünnepét.
A Jobb egészségért(Lepšie
zdravie) polgári társulás és a
Savage Warriors sportklub tagjai a komáromi kórház gyermekosztályára látogattak el, s
nem érkeztek üres kézzel: 555

euró pénzadományt, sok-sok
dvd-t, könyvet, kifestőt vittek
magukkal. Mint mondták, egy
gyermek számára eleve lelki
megrázkódtatás, hogy az ünnepeket nem a családja körében
tölti, ezért fontos, hogy otthonosabban érezzék magukat a
kórház falai között.
Az adományok ugyan nem
pótolják a szülői szeretetet,
de mégis, kellemesebbé teszik
napjaikat. Mészáros Eleonóra főnővér úgy fogalmazott: jó
látni, hogy sok régióbeli ember

tudatosítja, milyen fontos segítő
kezet nyújtani.
A REAL-K kft kollektívája
nevében Kovács Péter a Fiesta
étterem által főzött karácsonyi
és szilveszteri finomságokat,
ebédet és vacsorát vitt a hajléktalanszálló lakóinak. A társaság
immár nyolcadik éve támogatja
ily módon az elesett embereket:
az idén 128 adag meleg ételt
osztottak szét, s a főtt étel mellett volt gyümölcs és édesség is.
Fontos, hogy ezek az emberek is
érezzék mások szeretetét, hiszen

a segítségnyújtással új esélyt
kaphatnak-mondta el Kovács
Péter.
Segített a Charita nonprofit
szervezet is: a hajléktalanszálló
lakóit tartós élelmiszerrel -konzervekkel, liszttel, tejjel, kenyérrel, cukorral, kávéval - örvendeztette meg. A Hosnédl Nataša
vezette szervezet és annak fiatal,
önkéntes tagjai ősszel gyűjtötték
adományaikat a Tesco áruházban, ahol szeretettel fogadták
a vásárlók adományait. Anton
Marek előző polgármester
1500 euróval támogatta kezdeményezésüket. A csomagok
szétosztásában Keszegh Béla
alpolgármester, Batta György,
a szociális bizottság elnöke és
Dubány Katalin, a városi hivatal
illetékes főosztályának vezetője segédkeztek és szavaik szerint a város a jövőben is segítő
kezet nyújt az elesett emberek
megsegítsésében.
A mozgássérült gyermekek
szüleinek komáromi alapszervezete is szép karácsonyi ajándékot kapott.
A pozsonyi Jonsons Controlors International cég dolgozói
úgy döntöttek, immár második
alkalommal, hogy szebbé varázsolják a mozgássérült gyermekek karácsonyát: mindannyian
személyre szóló ajándékokat, s
emellett komoly segítséget je-

A Charita nonprofit szervezet tartós élelmiszereket hozott
ajándékba a szeretet ünnepe előtt
lentő élelmiszereket kaptak, melyeket a Panoráma szállóban vehettek át. „Az olasz cég dolgozói
saját pénzüket költötték ajándékokra, hogy ezzel legalább egy kis
időre feledtessék velük fájdalmukat, nehézségekkel teli életüket.
Köszönettel tartozunk ezeknek
az embereknek, hogy egy ilyen
nemes gesztussal örvendeztették
meg a mi sérült gyermekeinket”
– mondta Horváth Magdolna, a
szervezet elnöke.

A szeretet ünnepe előtt
Kollár Zoltán vállalkozó, aki
évek óta jótékonykodik, s akit a
Metro áruház ezért ezer euróval
jutalmazott, ezt a pénzt is nemes
célra fordította. Az utcára került
emberek mellett a nagycsaládosokat is megajándékozta. Segítői
között volt a református egyház
nőegylete, az F and f pékség és
Barthalos István is.
bt

Mokos Attila színművész jubileuma

Mérnöknek készült, színész lett belőle. Harminc éve
áll a színpadon, számos filmben szerepelt. Kétszer kapta
meg az Igric és a Nap a hálóban
díjat, a CinePécs Filmfesztiválon alakítás díjjal, Kisvárdán
pedig – viszonylag fiatalon –
életműdíjjal jutalmazták munkásságát. Szülővárosa, Zselíz
Pro Urbe-díjasa.
Nem szereti, ha fényképezik, és nem szeret beszélni
magáról. Mokos Attila, a komáromi Jókai Színház művésze ötven éves. Annak idején
csak rövid ideig tanult a zsolnai műszaki főiskolán, inkább
elszegődött Kassára segédszínésznek. És alig vették fel
a színművészetire, máris kitört
a forradalom – a bársonyos.

– Az iskolát, azt letorlaszoltuk, illetve akadémiai területté
lett nyilvánítva, és azt el nem
felejtem, míg élek, hogy azt az indexet, leckekönyv magyarul, így
tartottam a kezemben, és: Úristen, négyszer felvételiztél, nagy
nehezen bekerülsz, és egy hónap
után le kell adni. Alig akartam
kiengedni a kezemből. Leültünk
dramaturg diákokkal, az évfolyammal, és akkor elkezdtünk
mesélni egymás életéről, ki mit
érez. És ez egy kaotikus időszak
volt, senki sem tudta hol a vége,
mi lesz a vége, és aztán a dramaturgos srácok összegyűjtöttek
anyagokat, és ebből született egy
szerzői színházi előadás, melyet
aztán végül bemutattunk, és bejártuk a világot vele.
Amikor 1986-ban Karlovy
Vary-ba rukkolt katonának,
nem gondolta volna, hogy néhány év múlva a vörös szőnyegen vonul be a filmfesztiválra.
– Egy nagy Audiba, vagy nem
is tudom, milyen szuperkocsiba
beültetnek, és köszöntenek, kintről, persze, ott a közönség, autogramokat osztogat az ember.
Ez egy új helyzet. Az ember kicsit
beleszédül először, hogy Úristen,
mi történik velem? De hát minden csoda három napig tart.
Annak ellenére, hogy Karlovy
Varyban voltam katona, én ott
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a Kolonádon, és azon a részen,
a hotelsoron nem voltam soha.
Ez a visszatérés aranyos élmény
volt. Aztán megkértem az egyik
sofőrt, és elvitt. Megnéztem az
egyik kaszárnyát is, ahol „raboskodtam“.
Mellesleg: a Cannes-i
Filmfesztiválra már kétszer
hívták, egyszer sem ment el –
más dolga volt éppen. És nem
játszotta el Hamletet sem,
mert akkor éppen a komáromi teátrumot igazgatta két
éven át.
– Úgy volt, hogy a Hamletet
én játszom, és ezt én fújtam le.
Egyrészt a tehertől, a színházvezetésnek a terhétől, mondtam:
ez fizikai képtelenség, mert nem
fogom bírni megcsinálni. Ennek
semmi értelme nincs. És itt egy
óriásit tévedtem. Mert köztudott, hogy Hamletet csak akkor
szabad játszani, amikor tét van.
És a lenni vagy nem lenni kérdésnek ott lett volna abban a pillanatban súlya és pontja anélkül,
hogy ennek valami környezetet
kellett volna művileg kitalálni.
A főiskola után Komáromba szerződött, immár huszonegy éve városunk társulatának
tagja.
Megszámlálhatatlan
szerepet játszott, játszik színpadon, filmen egyaránt. Kerek születésnapja kapcsán azt
mondja, nem érzékeli az idő
múlását.
– Különösebb változást nem
érez az ember. Tehát az, hogy,
persze, észreveszed a gyerekeken,
észreveszed a környezeten, hogy
múlik az az idő, és telik, de amíg
az embernek vannak céljai, vagy

valamiféle motiváltsága, akkor
nincs is idő ezzel foglalkozni valójában. Én különösebben nem
foglalkozom vele. Mindig várok,
mindig van valami, ami tovább
lendít. Várom a kellő pillanatot
arra, hogy na most jött el az ideje annak, hogy rendezőként valamilyen szinten próbálkozzak.
Ehhez megint idő kell, tér kell,
csillagállás kell.
A színház a pillanat művészete, és a színészek azt mondják, néha megtörténik, hogy
angyal repül át a színpad felett. Akkor történik a csoda.
– Az egy nagyon ritka történés, és bármennyire akarja az
ember, hogy megélje nap mint
nap, estéről-estére, nem mindig
jön össze. Nem tudom, mitől
függ. Az egy ilyen csillagállás.
De mikor megtörténik, az tényleg a csoda. Néhány előadásban
sikerült ezt megélnem, és az
tényleg katartikus élmény, egy
ilyen lelki letisztulás, és előadás
útán úgy fél óráig az ember szinte nem ezen a földön jár, hanem
valami béke, nyugalom van a lelkében, emóciókkal fölfűtve, tele.
Azt nem lehet irányítani, hogy
mitől születik meg az a csoda.
Furcsasága ennek, hogy hiába
akarja az ember másnap, már
nem fog menni.
A színész, a komédiás saját lelkében vájkál, és estérőlestére úgy bújik más emberek
bőrébe, hogy saját érzéseit,
élményeit adja kölcsön a figurának. Jutalma pénzben nem
mérhető. Boldoggá a taps teszi.
-pad-

A fogyatékos gyermekeket egy olasz cég munkatársai örvendeztették meg

Huszonnégy órás röpi

A téli szünet előtt hatodízben került megrendezésre
az immár hagyományosnak
mondható 24 órás röplabda-találkozó a Selye János Gimnázium tornatermében. A rendezvény szervezését idén is Fiala
Andrea tanárnő és Gyurenka
István tanár úr vállalta fel.
Ebben az évben 2014. december 17-én, szerdai napon,
pontban déli 12 órakor vette
kezdetét az egynapos szórakozás. A tanárnő a játékosokat úgy
osztotta be tíz csapatba, hogy
minden csapat nagyjából azonos játékerőt képviseljen. Majd
a tíz gárda további két csoportra
oszlott: a „szürkék”-re és a „rózsaszínűek”-re. A torna során
különböző színű csapatok mérték össze tudásukat, játékkedvüket.
Kora este kezdődtek a „gálameccsek”, meghívott vendégjátékosokkal. Először az iskola
öregdiákjai mérkőztek meg egymással, majd őket követte az est
legszínvonalasabb és a legtöbb
érdeklődőt számláló meccse,
amelyen a komáromi férfi röplabda klub már felnőtt, vagy
már visszavonult tagjai csaptak
össze a fiatalabb, 20 év alatti
generáció képviselőivel. Ezen
meccsekkel párhuzamos időben

érkezett meg a pizzaszállítmány,
amivel mindenki csillapíthatta
étvágyát, és pótolhatta a már elhasznált energiáit.
A különmeccsek végeztével
folytatódtak a körmérkőzések az
egyre fáradó, és idővel álmosodó, de nem kevésbé lelkes játékosokkal egészen reggel nyolcig,
amikor is a komáromi magyar
alapiskolák tornája vette kezdetét. Itt a Munka Utcai Alapiskola
győzedelmeskedhetett az Eötvös
Utcai és a Selye János Gimnázium alsó tagozatával szemben.
Végezetül mindenki felhasználhatta megmaradt energiakészleteit a „best of ” meccseken, amik után ünnepélyesen
lezárult az idei 24 órás röplabda-torna. A találkozót Csonka
Lajos mérnök úr, a Com-therm
vállalat igazgatója és Andruskó
Imre, a Selye János Gimnázium
igazgatója rekesztette be. Meghirdették a 7. röplabdamaratont,
amely 2015. december 16-17-én
kerül megrendezésre.
A nagy sikerre való tekintettel biztos vagyok benne, hogy az
összes résztvevő már alig várja a
jövő évi játékdömpinget, amely
évről évre egyre népszerűbb, és
egyre több diákot csábít az iskola tornatermébe.
Selye János Gimnázium
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Február 5-6 – Közeleg a beíratások ideje

Városunk általános iskoláiban február 5-én és 6-án zajlanak
a beíratások. A gyermek, és természetesen szülei számára meghatározó pillanatok ezek, életútjuk egyik legfontosabb állomása
ez a nap. Szerkesztőségünk ezért teret ad az itt működő okta-

Eötvös Utcai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

A fél évszázados múlttal rendelkező oktatási intézményünk munkájában meghatározó jelentőségű a hagyományos erkölcsi értékrend, ugyanakkor egyedi eredményekkel
is büszkélkedhetünk:
Végzős tanulóink az országos tudásszintmérő „TESZTELÉS9“- ben évek óta az országos átlag felett teljesítenek [www.
nucem.sk]. Az INEKO országos szintű kiváló értékelése [skoly.
ineko.sk]. Tekergők bábcsoportunk gyémántsávos minősítése
a Duna Menti Tavasz seregszemléjén. Számos tanulmányi és
sportsiker különböző hazai és nemzetközi versenyeken

„A szerethető iskola”

Iskolánk jó hírnevét, a szülőkkel való együttműködést
erősítjük hagyományteremtő rendezvényekkel, a tantárgyversenyeken elért kiváló eredményekkel, amelyekben hangsúlyozottan helyet kap az iskola kiváló felszereltsége a legmodernebb
digitális eszközökkel. Pedagógusközösségünk szakmai felkészültségét bizonyítja a korszerű tanulási módszerek és technikák alkalmazása. Mindez annak érdekében történik, hogy az
iskolában eltöltött idő tartalmas, ugyanakkor érdekes és élményszerű legyen.
Iskolánkon sokoldalú tehetséggondozás zajlik: tudományos
diák-kutatómunka támogatása; anyanyelvi és idegennyelvi
versenyek; természettudományi és sport versenyek; képzőművészeti versenyek; szakkörök széles választéka; kulturális események

Amiért jó hozzánk járni…

– Professzionális színvonalú, aktívan kihasznált nyelvi labor,
játékos angol nyelvoktatás 1. osztálytól
– „Szorgalmas napközi“
az írásbeli feladatok elkészítése az iskolában
– Fejlesztő torna a jobb teljesítményért
– Tanulószoba a 6-9. évfolyamok részére
– Drámapedagógia az anyanyelv-oktatásban
– Helytörténet oktatása, hagyományőrzés, néptánc
– Kapcsolatok külföldi testvériskolákkal
– Nagy, füves sportpálya,
két jól felszerelt tornaterem és játszópark
– Széleskörű sportolási lehetőségek
minden korosztály számára
– Hagyományos nagyszabású családi nap –Juniális
– „Mesevarázs – felkészítő foglalkozások“
pedagógusaink havi rendszerességgel fogadják
a leendő elsősöket.
A szülőkkel való jó kapcsolattartás érdekében bevezettük az elektronikus ellenőrzőt. Hétköznapjainkat figyelemmel
kisérhetik a www.eotvos.sk, https://www.facebook.com/eotvos.
suli oldalakon.

Találkozzunk január 28-án szerdán a nyílt napunkon, valamint február 5-6-án a beiratkozás napján.

Ölveczky Árpád, iskolaigazgató

tási intézményeknek, hogy elmondhassák, leírhassák, milyen
módon zajlik az oktatási folyamat az iskola falai között, miért
fontos az anyanyelvi oktatás, és úgymond miért érdemes éppen
az ő iskolájukat választani.

Jókai Mór Alapiskola

A komáromi Jókai Mór Alapiskola városunkban egyedüliként alkalmazza az egésznapos, iskolaotthonos szervezési
formát az alsó tagozaton. Az első évfolyamban az írás, olvasás alapjainak elsajátítására több időt, több gyakorlási lehetőséget bizosítunk. A tananyagot naponta többször visszatérő, rövid ideig tartó gyakorlással (amely változatos, minden
érzékszervet bekapcsoló, játékos elemekkel tarkított) az iskolában és a napközi otthonban sajátíttatjuk el.
A sok beszélgetés, mozgás, mese, játéknak tűnő tudatos
fejlesztés eredményeképp jó hangulat, vidám, stresszmentes
légkör uralkodik egész nap az osztályokban.
Tanulóink hétközben nem viszik haza az iskolatáskát,
a délután során készülnek fel a másnapi tanórákra, mivel minden gyermek látogatja a napközi otthont. A szülők szívesen fogadták ezt a lehetőséget, hiszen a gyerekek úgy mennek haza,
hogy már nincs házi feladat, marad idő játékra, pihenésre, közös családi programokra.
A leendő elsősökre gondolva pedagógusaink évről évre
havi egy alkalommal szombati előkészítő foglalkozásokat
tartanak.
A felső tagozaton képzett szaktanárokkal készítjük fel
diákjainkat a továbbtanulásra. Szakkörök széles választékát
kínáljuk az anyanyelv, az idegen nyelv, a természettudományok, a testnevelés, a művészetek, a környezetvédelem terén. Tehetséges növendékeink minden évben sikeresen szerepelnek
a tantárgyi és művészeti versenyeken. Nagy örömünkre szolgál,
hogy iskolánk, a Jókai Mór Alapiskola a kerületi rangsorban a
magyar tanítási nyelvű alapiskolák közül ismét az előkelő 2. helyen végzett. Nem először kerültünk az élmezőnybe, hiszen az
előző években már bizonyítottunk: munkánk eredményeként
álltunk már a 2. helyen két alkalommal is.
Iskolánk fő irányvonala a színvonalas anyanyelvi oktatás mellett a vizuális (képzőművészeti), ének-zenei, tánc- és
előadóművészetre való nevelés, hogy egyetemes értékeket közvetítsünk diákjainknak.

Elérhetőségeink: zsulmierukn@gmail.com, 035/7720119

Értesítés

Értesítjük a lakásigénylőket, hogy Komárom város 2011/6
számú, a városi lakások bérbeadásáról szóló Általános érvényű rendelete 2. § 4. bek. értelmében minden lakásigénylő
köteles kérvényét az előírt formanyomtatványon folyó év február 15-ig aktualizálni.
A CSEMADOK Komáromi Alapszervezete
tisztelettel meghívja Önt az

évzáró közgyűlésére,

melyet 2015. január 28-án, szerdán 17.00 órai kezdettel tart a
Csemadok székház (Kossuth tér 3) nagytermében
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Új vezető a KomKo úszóklub élén

December huszadikán azzal a céllal találkoztak a Komko
úszóklub tagjai és szüleik, hogy
értékeljék a tavalyi évet, amely
sok sikert hozott számukra. A
tehetséges fiatal úszók remekül helytálltak, sorra gyűjtötték be az érmeket a különféle
versenyeken. Ez pedig azt bizonyítja, hogy a klub jól dolgozik, a sikerek nem véletlenül
születnek, s egyre kitűnőbb az
úszók teljesítménye. Először a
klub leköszönő elnökét kértük
arra, hogy értékelje az egyesület eddigi tevékenységét.
Alexander Kubiš: – Akkor
vettem át az elnöki tisztséget,
amikor fennált az uszoda bezárásának a veszélye, s akkor én azt
ígértem a gyerekeknek és szüleiknek, hogy szakmai szempontból
segítek, egyrészt a városnak, a
Comorra servisnek, másrészt az

egyesületnek, hogy továbbra is
üzemeltetni lehessen a komáromi fedett uszodát. Ez az időszak
valóban pörgős volt, emlékezetes,
amikor nyilvánosan felléptünk a
képviselőtestületi ülésen, melyen
elértük azt, hogy történjen beruházás az uszoda fenntartása érdekében. Ezt leszámítva sajnos a
képviselőtestület eléggé mostohán
bánt a Komko úszóklubbal, ami
sok mindenben tükröződött. Így
például az úszóedzések idejének
lerövidítésében, ami csaknem 20
százalékot jelentett, emellett havonta változott az edzések időpontja.
Mindig változott az időpont,
ami sok nehézséget okozott a gyerekeknek, szülőknek és az edzőknek egyaránt. Két edzőnknek emiatt kellett megválnia klubunktól,
családi, illetve munkahelyi okokból, hiszen tanáremberek, akik

a korai edzéseket nem tudták
vállalni. Szerencsére némileg stabilizálódott a helyzet, s reméljük,
hogy az új városvezetés, illetve az
újonnan alakult sportbizottság
visszaállítja az eredeti helyzetet,
vagyis visszaállítja az edzésrendet, s így továbbra is méltó módon képviselhetjük városunkat a
különféle versenyeken.
Remélem, hogy mire a fiataljaink felnőnek, s elérik a
felnőtt országos válogattsághoz
szükséges életkort, képviselhetik
az egész országot. Valamennyi
úszónkat meg kell dícsérnem
eredményeikért, sikereikért, köszönetet mondok az edzőknek,
akik munkájukkal hozzájárultak
ezekhez a sikerekhez, és természetesen nem szabad megfeledkezni a szülőkről sem.
Az egyesület új vezetője
Patus Sándor, aki a Komko

úszóklub egyik tagjának édesapja. – A klub sikeressége folyamatosan nő. Ha jól emlékszem,
két, két és fél éve annak, hogy
elkezdtük az érmek begyűjtését a rangos versenyeken, s nem
csupán kerületi, hanem országos
szinten is.
Most éppen azzal a nemzedékkel foglalkozunk, amely – ide
számítva a kisebbeket és a nagyobbakat egyaránt – minden
esztendőben sok jó helyezést ér
el és sok elismerésre méltó érmet
hoz haza. Nagy kár lenne, ha
megszakadna ez a hagyomány,
hiszen most van esély megmutatni, bizonyítani azt, hogy Komárom a vizek városa, hogy jó úszóink és vizilabdázóink vannak.
A klub új edzőjeként küzdeni szeretnék azért, hogy ezek a
sikersorozatok ne szakadjanak
meg.

Munka Utcai Alapiskola

Melyik iskolát válasszam gyermekem számára?
Bizonyára ez a kérdés fogalmazódik meg sok szülőben a beíratás
előtti időszakban. Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke olyan
iskolába járna, ahol a tanulás öröm, ahol a nap félelem nélkül
telik el, ahol a gyermek a tudást egyéni képességeihez igazodva
sajátíthatja el. Minden szülő olyan iskolát szeretne, amelynek
programja a gyermekek kreativitására, fantáziájára épít, és az
alkotás örömét nyújtja.
Létezik-e ilyen iskola?
Mi, a Munka Utcai Alapiskola pedagógusai arra törekszünk,
hogy a gondjainkra bízott gyermekeket alkotó tevékenységre ösztönözzük, fejlesszük képességeiket és készségeiket, hogy ezáltal
használható tudás birtokába jussanak. Pedagógiai munkánkat a
következő gondolatok hűen tükrözik:
„A megfelelő iskola döntő fontosságú. A gyermek akkor érzi jól
magát, ha megértik, figyelnek nehézségeire, és adottságait is méltányolják. Ha az iskolában támasztott követelmények fejlesztő hatásúak, de nem túlterhelők számára.” (F. Ehrat, F. Mattmüller)

Iskolánk előnyei a következők:

Elsőseink kis létszámú osztályokban különálló épületben tanulhatnak, mely saját udvarral, játszótérrel és relaxációs szobával rendelkezik. A pedagógusok a gyermekek terhelhetőségét
figyelembe véve alakítják az oktató-nevelő munkát.
Tantermeinkben korszerű tanítási eszközök segítségével válik még élményszerűbbé az oktatás.
Az egészséges életmód igényeit követve iskolánkon kiemelkedő szerepet kap a sport, ezen belül az úszás. Tanmedencénkben
lehetőség nyílik a gyermekek úszásoktatására. Két korszerűen
felszerelt tornatermünkben folyik a testnevelés oktatás emelt
óraszámban.
A gazdagon felszerelt diákkönyvtár lehetőséget nyújt tanulóink önképzésére és a kutatómunkákra.
Tanulóink számot adhatnak megszerzett tudásukról, tehetségükről a rendszeresen zajló házi- és tanulmányi versenyeken.
A napközi otthonban a nevelőnők rendszeresen felkészítik tanulóinkat a másnapi tanítási órákra. Körtevékenységek keretén
belül pedig gondoskodnak a szabadidő hasznos eltöltéséről. ( pl.
sportkörök, úszás, drámajátékok, kézműves foglalkozás, tánc)
Az iskolánk mindennapjaiba részletes betekintést nyerhetnek honlapunkon: www.muai.sk, facebook oldalunkon,
valamint nagyon sok szeretettel fogadunk minden kedves érdeklődő szülőt iskolánk nyitott napjain (minden hónap első
péntekje), és az iskolaköteles gyermekek számára szervezett
játszóházak foglalkozásain.
MUAI

MARIANUM
Egyházi Iskolaközpont
Az idén 10 éves MARIANUM Egyházi Iskolaközpont
részeként működő egyházi alapiskola a mostani nehéz körülmények ellenére is dinamikusan fejlődik. Bár évről-évre
növekszik a diáklétszámunk, mégis megpróbáljuk a ránk
annyira jellemző családias légkört megtartani.
Nevelésünkben igyekszünk érvényesíteni a keresztény
értékrendet, megvalósítani a test, a szellem és a lélek fejlesztésének összhangját. A jól bevált tanítási módszerek mellett alkalmazzuk a modern pedagógia és technika adta lehetőségeket
is. Tantermeink többségében kivetítő vagy interaktív tábla található. Kápolnánk, szaktantermeink és tornatermünk mellett
gyermek-, ifjúsági- és szakkönyvtárral is rendelkezünk.
Diákjaink tanulmányi előmeneteléről tanúskodnak a
különböző – akár nemzetközi – tanulmányi versenyeken
elért eredményeik, és kiemelkedő továbbtanulási mutatóik.
Elmondhatjuk, hogy végzős tanulóink 95%-a érettségivel végződő középiskolákban folytatja tanulmányait. A különböző
tudásszintfelmérő tesztek eredményei alapján is diákjaink a
legjobbak között vannak. Büszkék vagyunk, hogy két kórusunk
évről-évre nagy sikereket ér el itthon és külföldön is.
Iskolánk életét különböző kirándulások, rendezvények és
tanfolyamok színesítik, közkedvelt pl. a „Karácsonyi kincskereső”, a hivatások napja, a magyar népmese napja stb. Évtizedes
múltra tekint vissza az alsó tagozatosaink részére szervezett
nyári táborunk is. Kiterjedt testvériskolai hálózattal rendelkezünk, aktív részesei vagyunk a Kárpát-medencei Magyar Iskolák Találkozójának.
Bár katolikus alapítású iskola vagyunk, nagy szeretettel várjuk azokat a diákokat is, akik más felekezetűek, de az általunk
képviselt értékrenddel azonosulni tudnak.
Elérhetőségeink
tel.: 0917 35 02 71
web: www. zsgmarianum.edu.sk
e-mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk
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A CSEMADOK Komáromi Városi Szervezete
és a DIDEROT Könyvesbolt
meghívja Önt

Kiss Péntek József

grafikai kiállításának megnyitójára
és új könyveinek bemutatójára,
amely a Csemadok Komáromi Városi Szervezete
Galériájában, Kossuth tér 3., január 16-án,
17:00 órától kerül megrendezésre.
Megnyitóbeszédet mond: Stubendek László mérnök, Komárom polgármestere.
A könyvbemutatót vezeti: Spátay Adriana, a Selye János Gimnázium tanára.
A szerző a helyszínen dedikálja Vészirat (Kiss Péntek József versei, Kurucz Ottó fotói), A vendég (dramatikus szövegek), A Jókai Napok története és A megbecsült színház (tanulmányok,
kritikák és más színházi írások) című köteteit.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Apróhirdetés
l Kiadó garzon. Tel.: 0944/342855.
l Bérbeadó szoba a városközpontban. Tel.: 0908/729 612.
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. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíteni?
Házhoz megyek. 0907 271-670.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908 415
657

Családja sok szeretettel köszönti

BENČIČ Tibort
80. születésnapja alkalmából.

Újszülöttek

Sentivánová Simona, Komárom; Bálint Veronika, Komárom;
Szajkó Lala, Komárom; Őszi Gréta, Gúta; Lakatoš Ricardo, Ógyalla;
Hamran Tibor, Szentpéter; Adamik Rémus, Kiskeszi

Házasságot kötöttek

Bencsík Mikuláš és Fűri Ildikó

Elhunytak

Az 53 éves Ember Ervín, Komárom; a 84 éves Varga Erzsébet szül. Kovács, Őrsújfalu; a 86 éves Ivanová Mária, Komárom;
a 74 éves Földes Margit, Komárom; a 75 éves Branecky Metodej,
Okánikovo; az 58 éves Ševčík Ladislav, Komárom; a 82 éves Holá
Jolana, Komárom; a 73 éves Szilágyi Dezső, Ekel; a 83 éves Kocsis
Emília, Őrsújfalu; a 71 éves Kovács Tibor, Komárom; a 89 éves Pápai András, Komárom; a 62 éves Varga Magdaléna, Komárom; a 62
éves Takács János, Izsa; az 56 éves Ďurčíš Ladislav, Marcelháza; a 90
éves Baráth István, Komárom; a 62 éves Dibusz Zoltán, Madar; a 66
éves Kurák Martin, Pavlov Dvor; a 75 éves Antal Géza, Gyulamajor;
a 64 éves Mgr. Kádek László, Komárom; a 41 éves Holderik Gábor,
Komárom; a 68 éves Szabó Zoltán, Komárom; a 74 éves Ádámka
Erzsébet szül. Pšenák, Perbete; a 49 éves Kovács Éva, Komárom; a
86 éves Marusinec Magdolna, Komárom; a 81 éves Dömötör Erzsébet, Kolozsnéma; a 84 éves Szitáryová Anna, Komárom; a 83 éves
Zachar Karol, Komárom; a 69 éves Tušková Anna, Komárom; a 78
éves Marková Judita, Izsa; a 61 éves Hibský Juraj, Komárom; a 87
éves Csicsay Františka, Komárom; a 71 éves Wurcell Árpád, Komárom; az 59 éves Fábian Ondrej, Komárom; a 85 éves Németh Rozália, Komárom; a 68 éves Tánczoš Štefan, Gúta, a 94 éves Žišková
Mária, Párkány; az 52 éves Szivanyó Ferenc, Komárom

Győzelmek az újév elején

Nem sokat pihenhettek
kosarasaink, már az újév első
szombatján a 23. fordulóval
folytatódott a férfi kosárlabda
extraliga bajnokságának pontvadászata. Csapatunk hazai
pályán a fővárosiak második
számú együttesét, a főiskolások alkotta Karlovka gárdáját
fogadta. Az újonc vendégcsapat meglepően jól tartja magát a bajnokságban, mát több
esélyesebbnek tartott csapatot
is alaposan próbára tett. Az
összecsapás esélyese mindenképpen a mi csapatunk volt, de
a győzelemért keményen meg
kellett küzdenie a szívósan
küzdő ellenfelével.
A mérkőzés első öt percében
sikerült kosarasainknak megnyugtató, több mint kétszámjegyű előnyre szert tennie (21:18),
ami végül is rányomta bélyegét
az egész találkozóra. Az első negyed végén 27:18, a félidőben
50:33 volt az eredményjelzőn.
A második félidő már sokkal
kiegyensúlyozottabb volt, sőt, a
harmadik negyedben az ellenfél csapata volt eredményesebb
(24:22). Az utolsó negyedben is
nagyon csipkedte magát a harciasan küzdő főiskolás csapat, de
a vereséget nem tudta elkerülni.
96:79 arányban megérdemelten
győzött a mi nagyobb rutint
képviselő csapatunk.
Negyedek: 27:18, 23:15,
22:24, 24:22. Hárompontos dobások: 12 és 6. Legeredményesebb pontszerzők: Halada 22,
Bilič és Jankovč 17-17, Bannister
14 ill. Hoferica 21, Kožár 16,
Židzik 15.
Edzői vélemény – Miljan
Čurovič: „A mérkőzés előtt a
lehető legjobb védelmi munkát
kértem a fiúktól, mert ez az alapja minden győzelemnek. A kará-

csonyi ünnepek miatt hosszabb
ideig nem játszottunk, ezért
voltak érezhető kilengések a játékunkban. Nagyjából elégedett
lehetek csapatom teljesítményével, de azért akadt hiba is bőven.
Az újonc alaposan próbára tett
bennünket, minden erőnket be
kellett vetni a győzelemért.”
Január 7-én a 24. forduló
mérkőzései voltak műsoron.
Ismét a komáromi csapat élvezhette a hazai pálya előnyét,
és ezúttal az örök riválisnak
mondható Léva csapatát fogadták kosarasaink. Léva az utóbbi
fordulókban gyengébben muzsikált, ezért erősítésekhez folyamodott. Végül is ez sem segített rajta, mert a hazai csapat az
egész mérkőzés során kezében
tartotta a játék irányítását.
A komáromi kosarasok első
percben dobott két hárompontos találata megadta a játék ütemét. Az 5. percben 17:8, az első
negyed végén 28:18, a félidőben
47:30 volt az eredmény. Ennél a
tizenhét pontnál nagyobb előnyt
már a folytatásban sem sikerült elérni, de azt a csapatunk
már szinte végig tartani tudta.
Amikor az ellenfél kicsit is megpróbált felzárkózni, kosarasaink
minden alkalommal rá tudtak
tenni egy újabb „lapáttal”. A lévai kosarasok az idei bajnokság
során immár harmadszor is
kénytelenek voltak belátni, hogy
melyik csapatnak nagyobb a játékereje. A komáromi gárda ezúttal 99: 85 arányban győzött. A
szurkolók által óhajtott három
számjegyű győzelemhez egyetlen pontocska hiányzott. Pedig
annak megszerzésére is aránylag
bőven megvolt az idő és az esély
is. Csak éppen nem és nem akart
a labda kikötni a kosárban. De a
lényeg a két bajnoki pont volt.

Negyedek: 28:18, 19:12, 25:16,
27:29. Hárompontos dobások: 12
és 3. Legeredményesebb pontszerzők: Jankovič 27, Bannister
21, Halada 18 ill. Igrutinovič 24,
Klár 16, Jurjevič 15.
Edzői vélemény – Miljan
Čurovič: „Nemcsak eredményesen, de aránylag jól is játszottunk. A győzelmet nem nevezném kötelezőnek, mert a lévai
csapat erősített. Jól felkészültünk
az ellenfélre, az első félidőben jó
rajtot vettünk, a másodikban né-

hány hiba becsúszott, de a győzelmünk teljesen megérdemelt
volt. A folytatásra nagyon fel kell
készülnünk, mert sorozatban három nagyon nehéz mérkőzés vár
ránk, az Inter, Svit és Privigye.”
A lapzártáig lejátszott fordulók után kialakult egy vezető hármas élboly – Inter 44,
Privigye és Komárom 43-43
pont. Ez a három csapat alaposan elhúzott a többiektől.
Keresztényi Gábor
Fotó: Tóth Gábor

Óévbúcsúztató korizás a műjégpályán

Köszönetnyilvánítás
„A szeretet örök cél és erő
El nem veszti sem a jövő, se múltAkkor is él, ha már a sírba hullt!“
(Ady Endre)
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves rokonnak, barátnak és ismerősnek, hogy elkísérték utolsó útjára
a drága férjet, édesapát és nagypapát
a 90 éves BARÁTH

Istvánt Komáromból.

A gyászoló család

A IUVEN ifjúsági szervezet december 29-én ingyenes Évbúcsúztató esti korizást szervezett Komáromban, a jégpályán. Az
eseményt nagy érdeklődés kísérte, teljesen megtelt a korcsolyapálya. A jó hangulatot Dj Doki garantálta, valamint forralt bort
és teát osztottak a szervezők.
A IUVEN az egész rendezvényt ingyenesen biztosította a fiataloknak, az érdeklődőknek. Nagyon örülünk, hogy mintegy 400-an

kimozdultak a friss levegőre és egy kicsit mozogtak, szórakoztak,
jól érezték magukat a barátaikkal. Igyekezni fogunk a jövőben is
további rendezvényeket szervezni a fiataloknak. Az akciót a Norbi Update, Tonex Baucentrum, K-print, OLYMP Center, valamint
Bastrnák Tibor támogatta. Köszönjük a résztvevőknek és a támogatóknak is!
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A múltat, a múltnak
hagyatékát kell kutatnod

Magyar nyelvű helytörténeti verseny, II. évfolyam
A Komáromi Zsidó Hitközség a 2014-ben sikeresen lebonyolított első évfolyam folytatásaként tanulmányi versenyt hirdet
minden érdeklődő számára. A verseny célja az épített környezet
zsidó emlékeinek bemutatása(temetők, zsinagógák, rituális fürdők, közösségi terek, jelképek...).
Korosztályok: gyermekek 15 éves korig; középiskolai
tanulók(érettségiig); egyetemi hallgatók; felnőttek
Kategóriák: fénykép; vers; novella, esszé; rajz, festmény, grafika,
szobor, kollázs, plakát; rövidfilm
A versenyművek beadási határideje:
2015. április 30.
A díjátadásra 2015. június 14-én kerül sor.
A pályaművek magyarul és szlovákul is beadhatók. A díjazott
művek megjelennek a Hitközségi Híradóban és kiállításra kerülnek a Menházban. A nyertesek könyvjutalomban részesülnek. A pályaműveket szakmai zsűri értékeli. A pályaműveket
papír alapon 1 példányban és elektronikus úton a kile@menhaz.
sk címre kérjük eljuttatni. Elérhetőségeinken konzultációs lehetőséget biztosítunk.
A tanulmányi verseny a Balassi Bálint Intézet támogatásával jön
létre.
Postai cím: Židovská náboženská obec v Komárne, „Pályázat“,
Eötvös utca 15, 94501 Komárno, Slovakia.

Schnitzer Ármin Akadémia-helytörténeti
kutatószakkör a komáromi zsidóság nyomában

A Komáromi Zsidó Hitközség pályázatot hirdet olyan komáromi és környékbeli alap- és középiskolás fiataloknak – vallástól függetlenül -, akik érdeklődnek a helytörténet iránt és
szeretnék megismerni, önállóan kutatni lakóhelyük zsidóságának történetét.
A foglalkozásokra hétköznap délutánonként kerül sor február-június között. A programot a Komáromi Zsidó Hitközség
által felkért szakemberek vezetik. Jelentkezés január 25-ig, bővebb információk a kile@menhaz.sk címen. A program a Balassi Intézet támogatásával jön létre.

Kitűnő csaták a
teremfocibajnokságban
Lapzártáig 8 fordulón van
túl a városi teremfoci bajnokság. Már csak három csapat
veretlen, az Oxygen, Bauring
City, és az 1. FC Doki (mindegyik 24 pontttal).
A 8. fordulóban az Oxygen
vert helyzetből (1:3), fordítani
tudott, és nagy csatában győzte le 4:3 arányban a Barracuda
csapatát, így az elszenvedve
első vereségét három ponttal
elmarad a vezető élbolytól.

A bajnokság egyre jobban
élesedik, a 10. fordulóban a
két vezető csapat , az Oxygen
és a Bauring City méri ös�sze foci tudását. Nemcsak az
ilyen rangadónak mondható
összecsapásokat, de az egész
bajnoki sorozat mérkőzéseit
is sokan kísérik figyelemmel a
sportcsarnok lelátóiról, hiszen
kitűnő csatákat láthatnak a
labdarúgás szerelmesei.

Koszorúcska a Selye gimiben

A múlt évben került megrendezésre a III.A és D osztály
koszorúcskája, azaz a tánciskola
záróvizsgája. A két osztályfőnök,
Farkas Enikő és Fekete Judit kérésére Kartai Adél tánctanárnő
már szeptember második hete
óta készített fel bennünket, harmadikosokat a nagy napra.
A tanfolyam során tizenegy
különböző tánccal ismerkedhettünk meg. Elsősorban a standard táncokat, majd a latin és
diszkó jellegű táncokat sikerült
elsajátítanunk.
Mikor végre eljött az ún.
nagy nap már mindenki testét-lelkét izgalom járta át. Alig
vártuk, hogy kicsengessenek az
ötödik óráról, és mehessünk pakolni, illetve díszíteni az aulát.
A rendezkedés persze nehezebb
volt, mint azt vártuk, de hála
a sok ügyes kéznek, gyorsan letudtuk.
A valóságban ez természe-

tesen hosszabb folyamat volt.
Miután előkészítettük a terepet,
átöltöztünk, és a szülők érkezése előtt még arra is volt időnk,
hogy gyorsan átfussuk a lépéseket. Mikor már mindenki elfoglalta a helyét, mi felsorakoztunk,
hogy megkezdjük a műsort.
Ahogy az várható volt az összes
bálozó kitett magáért és hozta
a maximumot. Mindenki ügyes
volt, szerintem büszkék lehetünk magunkra!
Az estét egy táncversennyel
koronáztuk, amelyben a legjobb
kilenc pár vett részt – de közülük
sajnos csak egy pár győzhetett.
Ezúton is szeretnék szívből gratulálni Bukovszky Gergelynek
és Hornyák Erikának. Igazán
megérdemelték az első helyet.
Egy szó, mint száz a buli nagyon jól sikerült. Valóban fergeteges volt a hangulat.
Fűri Dominika (III.D)
Selye János Gimnázium

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancity@inmail.sk

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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

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

Villanyszerelőt keresünk. Elvárások: min. 3 év gyakorlat. Szlovák, magyar nyelvtudás.

Kérvényeket az önéletrajzzal az sk.knipl@gmail.com e–mail címre küldjék,
vagy hívjanak a + 421 917 880 661 számon.

Tanulmányi kirándulás Bécsbe, avagy „tanulmányút 3 az 1-ben“

A Komáromi Eötvös Utcai
Alapiskola diákjai az adventi
időszakban tanulmányi kiránduláson vettek részt Bécsben.
Bocz Katalin, az iskola német
szakos pedagógusa kitűnő
szervezésének köszönhetően a
felsőtagozatról 60 tanulónak
nyílt lehetősége a német nyelv
gyakorlati alkalmazására.
Az exkurzió a ma oly divatos „3 az 1-ben” jelmondat elvárásainak teljes mértékben megfelelt. Elsőként a csoport a több
mint 250 éves múltra visszatekintő Bécsi Természettudományi Múzeumban tett látogatást,
ahol betekintést nyerhetett az
ősember életébe, s a rendhagyó
biológia óra részeként számos
állatfajjal így az emlősökkel, különféle madarakkal, hüllőkkel
került testközeli kapcsolatba.
A múzeumban tett séta során a
gyerekek körében természetesen
legnagyobb sikere az egykori őslényeknek, tyrannosaurusoknak
volt.
A természettudományi ismeretek elmélyítését szolgálta
az egyes preparált állatok német

nyelvű megnevezésének megjegyzése is.
A rendhagyó biológia órát
ugyancsak aktív történelem
óra követte. A kirándulás következő állomását az UNESCO
világörökség részét képező
Schönbrunni kastélyban tett
látogatás jelentette, mely Európa legszebb barokk építményei
közé tartozik. A Schönbrunni
kastély egykor a Habsburg uralkodó család nyári rezidenciájaként szolgált, melynek 1441
helyiségéből napjainkban 45
látogatható. A császári házaspár
mindennapjai iránt érdeklődő

diáksereg egy rövid időre közvetlenül Sissi és I. Ferenc József
császár vendégének érezhette
magát. Az egyes lakosztályok,
az ebédlőben megterített asztal,
az óriási kristálycsillárok és cserépkályhák lenyűgöző látványt
nyújtottak.
A kíváncsi diákok szemügyre vehették Ferenc József dolgozó és lakó szobáját, láthatták
a császár testőrségét. A csoport
valamennyi tagjának különleges
érzést jelentett a Tükörterem,
mely arról nevezetes, hogy a 6
éves Mozart itt zenélt Mária Teréziának.

A német nyelv gyakorlására
nyílt lehetőség a Schönbrunni
kastély kertjében megrendezésre kerülő adventi vásáron,
mely kicsiket és nagyokat egyaránt vonzott. A császári park
gyönyörű karácsonyi fényekkel
megvilágítva csalogatta a hagyományos kézműves termékek,
kézi készítésű karácsonyi díszek
iránt érdeklődő vásárlókat.
A tanulmányi kirándulás
teljesítette célját, valamennyi
résztvevő gazdag élményekkel
tért haza.
Kovács Tünde
igazgatóhelyettes

Ki a múltat nem tiszteli, a jövőt nem érdemli

Nem csak a világot megváltoztató gondolatok, hanem a
mélyből felszínre hozott igazságok megélése és a tenni akarás hozhatja meg az előrelépést
a hasznos tettek útján. Idézem
Gabriel Garcia Marquez irodalmi Nobel-díjas írót: „Senki
sem fog emlékezni rád a titkos
gondolataidért. Kérj az Úrtól
erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked”.
Minden, ami szeretett városunk, Komárom lakóit kirántja a
LETARGIÁBÓL, tiszteletet és
megbecsülést érdemel. Nem vagyunk elkényeztetve, remélem,
hogy innen, ahol most állunk,
már csak felemelkedés és szebb
jövő következhet!
Ide kívánkozik és dicséretet
érdemel az a nemes és szép gondolat, hogy városunk elhanyagolt patinás helye, a víztorony és
a parkosított Ráckert környéke,

melynek közvetlen közelében
a komáromi futball klub-KFC
bölcsője-pályája állt és dicső
múltja, immár a 115. életévébe
lép, új köntöst kapott.
A rendbehozatala-kivitelezése, parkosítása, a számos pad
felújítása, és a komáromi labdarúgásért sokat tett egyénekről
megemlékezve, az egyes padokon kis emléktáblák elhelyezése
is azt igazolja, hogy ilyen dicséretes tett büszkeséggel töltheti el
Komárom város lakóit.
Szép gondolat megemlékezni azokról, akik városunk sport
múltjáért, dicsőségéért sokat
tettek. Igen, ezekről a helyekről
gyermekkoromban az egész város tudott és hallott, (nemcsak
a mérkőzések látogatói, többek
közt ahová édesapámmal is
jártam), ott több ezer torokból
zengett a góóól kiáltás, amint
örömmámorban szállt és tudatta a várossal, hogy ismét
büszke lehet Komárom fiaira! A

KFC alapításától kezdve későbbi évtizedeit követően is adott
még sok tehetséget, akik sikert,
dicsőséget hoztak szeretett városunknak, Komáromnak, de
sokan közülük Magyarországnak, Csehszlovákiának, némely
esetben még Európának is.
Többen még ezt a tevékenységet az új pályán is folytatták,
váltották egymást dicsőséges
és kevésbé sikeres időszakok
is, ahogy ez már az életben és a
sportban lenni szokott, ami nem
kisebbíti az érdemeiket. Annak,
hogy városunk labdarúgás történelmének nyoma maradt,
nagy érdeme Böröczky József
nevéhez fűződik, aki mindezt
nem kis fáradsággal, mondhatni megszállottsággal felkutatta,
számos fotodokumentummal
ellátta, és megjelentette KFC
111 címen kiadott könyvében.
Akinek szívéhez közel áll városunk történelmének e nagyszerű dokumentuma, szívből tu-

dom ajánlani, tudtommal még
beszerezhető.
Az öröm mellett sajnos hamarosan megjelent az üröm is!
Sétálva a parkon át szomorúan
tapasztaltam, hogy megbecsült
sportolóink padjait több helyen
friss bevésések tarkítják, sáros
lábak tapossák, ezzel megakadályozva, hogy itt megpihenhessenek az itt élő emberek és a
városunkba látogató turisták.
Kívánatos és hasznos ilyen
pozitív történéseket, mint az
említett terület rendbetétele és
kialakítása mindannyiunknak
óvni és megtámogatni, sőt városunk számos területén hasonló kezdeményezések beindítása
igen örvendetes lenne. Közös
akarattal, odafigyeléssel pedig
gátat kellene állítani a rongálásnak, hogy közös értékeinkre
jövőben is büszkék maradhassunk!
Hollósy Tamás

