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Alapítva 1849-ben

Hogyan
döntsek 2015-ben?

Országszerte folynak az 
iskolai beiratkozások. Váro-
sunk  iskolafőváros, hiszen 
ez az egyetlen olyan település 
Szlovákiában, melyben az 
óvodától az egyetemig anya-
nyelvén tanulhat a magyar 
nebuló.

Normális körülmények 
között fel sem merülhetne 
a kérdés: melyik tanintéz-
ménybe írassuk a gyerme-
künket? Minthogy a nemét, 
a bőrszínét, a vallását, a 
nemzetiségét egyikünk sem 
tudta megválasztani szü-
letése előtt, természetesnek 
vehetnénk, hogy ki-ki a szü-
lei által beszélt nyelven tanul 
meg először alaposan. (Ve-
gyes házasságokban bevált 
módszer, hogy az édesanya 
és az édesapa a saját nyelvén 
beszél gyermekével, az isko-
laválasztás pedig megegyezés 
alapján történik.)

Manapság megbolydult 
világban élünk. Kezdjük 
azzal, hogy sokaknak nincs 
munkahelye, vagy ha van, 
alig-alig jut idő és erő a gyer-
mekkel való foglalkozásra, 
hiszen nagy a hajsza. Az 
állástalanság eleve szegény-
séget és feszültséget gerjeszt 
– aki már próbálta, jól tudja, 
mi az. Nagyon visszaesett a 
tanítók és a tanárok megbe-
csültsége.  Szinte évenként 
változnak az oktatást szabá-
lyozó rendelkezések, elural-
kodott a „versenyszellem” 
– ezt a kifejezést Coménius-
Komensky meg sem  értené. 
Ráadásul csökken a népes-
ség, a fogyás hazai magyar 
viszonylatban aggasztónak 
mondható. 

Általában azzal szok-
tunk érvelni a magyar tan-
nyelvű iskola mellett, hogy 
az nyelvünk megőrzése okán 
fontos:  ez a nyelv az egyet-
len, amely  kulturális és szak-
rális örökségünk hordozója, 
ez tartalmazza legkiválóbb 
alkotásaink azon kincseit, 
melyekből megtanulhatjuk a 
más nemzetiségű és vallású 
emberek, s a teremtett világ 
tiszteletét, s amely más kul-
túrák megismerésére ösztö-
nöz.

A magyar iskolába való 
beiratás   ajándékánál kü-
lönbet egyik magyar gyer-
mek sem kaphat  a szüleitől, 
–  mert erre az ismerethal-
mazra biztonsággal felépít-
hető  a boldogulásunk – az 
életünk. 

Batta György

Köszönjük észrevételeit 
a komáromi hulladékgazdál-
kodással kapcsolatosan. Az új 
városvezetés közvetlen a ka-
rácsonyi ünnepek előtt lépett 
hivatalba, ráadásul elfogadott 
költségvetés nélkül, így a le-
velével január elején tudtunk 
foglalkozni.

A jelenleg érvényes sze-
mételszállítási díjakat a ko-
rábbi képviselő testület 2012-
ben fogadta el. Akkor került 
emelésre a 2006 óta változat-
lan 18,50 eurós díj, amelyet 
az akkori képviselők, a két 
pártfrakció támogatásával 
közösen 27 euróra emeltek. 
Az okok közt a megemelkedő 
költségek szerepeltek, mivel 
az akkor lefolytatott közbe-
szerzés szerint megemelked-
tek a kiadások. A hulladék-
elszállítás költségei jelenleg 
éves szinten lakosra lebontva 
31 euróba kerülnek, amelyből 
27 eurót fizetnek a város la-
kosai, 4 euróval pedig a város 
járul hozzá a költségekhez, 
más tételekből átcsoporto-
sítva. Hangsúlyoznánk azt, 
hogy Komáromban 3 ezret 
meghaladja azon lakosok szá-
ma, akik felmentést kérnek a 
fizetés alól, különböző doku-
mentált indokkal.

Az Ön által felvetett 
problémát megalapozottnak 
tartjuk, az új városvezetés egy 
olyan ügynek tartja, amiben 
változtatni szeretne. Ennek 
megoldását elsősorban a hul-
ladékgazdálkodás stratégiai 
átalakításában látjuk, nem 
pedig a városi hozzájárulás 
emelésén. Azt tudatosítani 
kell, hogy ha a jelenlegi négy 
eurós összegnél nagyobb té-

tellel egészítené ki a szolgál-
tatás anyagi terheit a város, 
akkor azt más fontos fejlesz-
tési célok rovására történhet-
ne. Meggyőződésünk viszont, 
hogy a rendszert kell hatéko-
nyabbá és olcsóbbá tenni, be-
leértve a modern megoldási 
lehetőségeket, mint például a 
szelektív hulladékgyűjtés. Ez 
adhat teret a díjak mérséklé-
sére is.

A jelenlegi rendszer vi-
szont olyan, hogy a város 
még több évig érvényes, a 
korábbiakhoz képest 20-30 
százalékkal megdrágult sze-
mételhordási szolgáltatást, és 
ezzel kapcsolatos szerződést 
örökölt. Ugyancsak hangsú-
lyoznánk, hogy az új város-
vezetés olyan lecsupaszított 
városi kasszát vett át, hogy 
még a fél milliós kontokorens 
hitel azonnali felvételével is 
minden centnyi kiadást meg 
kell fontolni. Azt is hozzá kell 
tennünk, hogy az adók össze-
geit csak az év végén, a követ-
kező évre vonatkozóan lehet 
változtatni, tehát a következő 
hónapokban erre (pl. a sze-
métdíj összegének változtatá-
sára) nincs mozgástér.

Tudatosítjuk, hogy a 27 
eurós, országos átlagot némi-
leg meghaladó szemétdíj nem 
kis teher a komáromi csalá-
doknak. Felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy igény esetén havi 
törlesztésre is van lehetőség, 
így a családi kiadásokat sem 
egy nagy összegben terheli.

Nagyon hasznos és jogos 
észrevételnek tartjuk a szelek-
tív hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos felvetéseit. Meg-
győződésünk, hogy ezen a té-

ren Komáromnak jelentősen 
fejlődnie kell, mivel nem csak 
egy környezetbarátabb várost 
építhetünk, de gazdaságilag is 
jóval előnyösebb a szelektív 
hulladékgyűjtés útján halad-
ni. Itt olyan lemaradásaink 
vannak az Ön által említett 
Gútával szemben, hogy ott 
egy jelentős műanyag-feldol-
gozó is felépült, ezért is tud-
nak más megoldásokkal dol-
gozni. Ésszerű felvetés, hogy 
a fizetési rendszer motivációs 
elemeket is tartalmazzon, 
ahogy erre Gútán és Ógyallán 
is van példa. Azok a családok, 
akik lelkiismeretesen szelek-
tálják a szemetet, járjanak 
anyagilag jobban, hiszen azon 
túl, hogy egy tisztább városért 
tesznek, anyagilag is kisebb 
teherrel (kevert hulladék) 
sújtják a várost. Ennek kap-
csán viszont figyelembe kell 
venni azt az adottságot, hogy 
kisebb városokban (kevesebb 
tömbház) könnyebb személy-
re szabott kedvezményeket 
biztosítani.

Az Ön észrevételeit meg-
alapozottnak tartjuk, amely 
minden komáromi családot 
érint. Ezért is tartjuk fon-
tosnak az ügy átvilágítását, 
alternatív megoldások felvá-
zolását, és olyan átalakításo-
kat, amelyek a lakosok javát 
szolgálják. Az új városvezetés 
tisztább Komáromot szeret-
ne, ahol egy átgondolt rend-
szerben a díjak is ésszerű me-
derben maradnak.

Stubendek László 
polgármester

Knirs Imre és Keszegh Béla 
alpolgármesterek

Esély új munkahelyek létesítésére
A város polgármestere 

Stubendek László látogatást 
tett a gadóci ipartelepen 
működő, raktárkonténer-
gyártással foglalkozó SK-
Cont Rt. telephelyén. 

 A látogatás alkalmával 
találkozott a komáromi és re-
gionális viszonylatban is meg-
határozó gyártóvállalat veze-

tőivel, Gunter Reiffel, Fischer 
Lászlóval és Krocsány József-
fel. A városvezető megtekin-
tette a modern, 21. századi 
eljárással készülő konténe-
rek egyes munkafolyamatait 
és megtárgyalták a mintegy 
180 embert foglalkoztató cég 
együttműködési lehetőségeit 
a várossal, a városi önkor-

mányzattal. Szó esett a vállalat 
további bővülés lehetősége-
iről, javítva ezzel a városban 
óriási gondnak számító nega-
tív foglalkoztatási mutatókat. 
Erre a cég szilárd háttere és 
az általa gyártott konténerek 
világpiaci sikeressége miatt 
reális az esély.
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Testületi krónika

Már több mint egy éve fontol-
gatom e levél megírását, amellyel 
felháborodásomat és meg nem érté-
semet szeretném kifejezni a szemét 
díj drasztikus megemelése miatt. A 
tisztelt választópolgárok megszavaz-
zák önöket, hogy bekerülhessenek a 
városi testületbe,  bízva abban, hogy 
a polgárok érdekeit fogják képviselni, 
könnyebbé, jobbá tenni az egyszerű 
emberek mindennapjait. Erre olyan  
érthetetlen és elfogadhatatlan dönté-
seket hoznak mint a szemét díj drasz-
tikus emelését. El tudják Önök kép-
zelni ezzel a döntésükkel hány család 
megélhetését nehezítették meg?

Úgy hiszem, hogy e díj megeme-
lése elkerülhető lett  volna, ameny-
nyiben megtanulnák kihasználni a 
szelektív hulladékgyűjtésben rejlő le-
hetőségeket. Fejlettebb országokban 
nem kevés pénzt fizetnek a hulladék 
feldolgozó üzemek az egyes hulla-
dékok fajtájáért. Bár nálunk is elin-
dult valami fejlődés pár éve, de azt 
hiszem Önök messzemenőleg nem 
használják ki az ebben rejlő lehetősé-
get annak érdekében, hogy ne kelljen 
ekkora szemét illetéket fizetni az egy-
szerű polgároknak.

Mivel jómagam dolgoztam kül-
földön, ezért ott megtanultam a hul-
ladékot szelektálni, már csak azért 
is, mert minden egyes hulladék zsá-
kot meg kellett jelölni, egyébként el 
sem vitték, s amennyiben nem volt 
az megfelelően szétválogatva vagy 
műanyag dobozok esetén kitisztítva, 
megtehették, hogy a hulladékot visz-

szahozzák a ház elé. Ezt a  jó szoká-
somat itthon is folytattam és folyta-
tom azóta is, ezért is dühít  nagyon 
az illeték megemelése. Most már csak 
a környezet megóvásáért teszem ezt, 
máskülönben magasról tennék az 
Önök szelektív hulladékgyűjtésére!

Példát vehetnének Gúta vá-
rosáról, ahol még mindig 15 euró 
körül van ez a díj, ami abszolút 
elfogadható s ráadásul aki szelek-
tíven gyűjt az év végén még vissza 
is kap a befizetett díjból, ami nem 
kis ösztönzés arra, hogy az egysze-
rű ember kicsit odafigyeljen erre a 
fontos dologra. Kíváncsi vagyok, 
hogy az ilyen  pozitív dolgokat meg  
fogjuk  e itt tapasztalni valaha!

Arra kérem Önöket mint fele-
lős döntéshozó képviselőket, hogy 
próbáljanak meg ez ellen a magas 
illeték ellen valamit tenni, mert nem 
vagyok hajlandó fizetni ezt a ma-
gas összeget, ahogy szerintem velem 
egyetemben így gondolja ezt még jó 
néhány komáromi lakos is.

Befejezésül a szemét-díjat nem 
lenne rossz dolog beépíteni a havi 
lakbérbe, ahogy az régen is volt, 
mert az itteni csodálatosan magas 
300-400 eurós keresetekből egysze-
rűen lehetetlen előteremteni má-
jusban, júniusban 50-100 eurót az 
Önök  meggondolatlan és felelőtlen 
döntéseiknek köszönhető megemelt 
szemét-díjra!

Üdvözlettel egy  komaromi polgár,
Horváth Tamás

Tisztelt régi és új Polgármester Úr, 
tisztelt városi képviselők!

Tisztelt Horváth Tamás! 
Válasz egy komáromi olvasó levelére

Január 21-én tartotta második 
rendes ülését a Komáromi Városi 
Képviselőtestület. A tanácsko-
zás egyik legfontosabb napiren-
di pontja a szakbizottsági tagok 
megválasztása volt, ám Stubendek 
László polgármester megvétózta 
a képviselők által megszavazott 
határozatot. Ennek oka, hogy né-
hány bizottsági tag esetében ösz-
szeférhetetlenség merült fel, ezért 
a testület soron következő ülésén 
ismét tárgyalni és szavazni kell 
az egyes bizottságok tagjairól. Az 
alábbiakban négy képviselő szá-
mol be a tanácskozás többi napi-
rendi pontjáról. 

Konštantín Glič, független 
képviselő: – Juncker úr, az Európai 
Bizottság elnöke pénzt szabadított fel 
az unión belüli fejlesztésekre, amire 
Robert Fico kormányfő is reagált a 
sajtóban, s úgy nyilatkozott, hogy eb-
ből a pénzből felújítják a komáromi 
kikötőt. Interpelláltam a polgármes-
ter urat, rendelkezik-e részletesebb 
információkkal minderről. Azt vá-
laszolta, hogy tud erről a beruházás-
ról, és a közeljövőben tájékoztatni fog 
bennünket. 

Vetter János, képviselő (Ko-
máromi Függetlenek Csoport-
ja):– A testületi ülésen néhány városi 

ingatlan bérleti díjának módosítá-
sára, illetve további ingatlanok bér-
beadására is sor került. Fontosnak 
tartjuk, hogy elősegítsük a belváros 
revitalizációját azzal, hogy az ott 
vállalkozók számára olyan feltétele-
ket teremtsünk, melyek megkönnyí-
tik a munkájukat.

Andruskó Imre, képviselő (Híd 
frakció): – Az elkövetkező napokban 
fontos feladat vár ránk, mégpedig a 
költségvetés elfogadása. Jelenleg pro-
vizóriummal működik a város, azaz 
a tavalyi költségvetés 1/12-ed részét 
kapják havonta a városhoz tartozó 
szervezetek, s bízom abban, hogy 
valamennyien megkapták a nekik 
járó pénzt. Remélem, sikerül olyan 
költségvetést elfogadnunk, amely 
biztosítja és szolgálja Komárom mű-
ködőképességét, fejlődését. A tavalyi 
évet viszont számításaink szerint 270 
ezer eurós hiánnyal zárja a város, s 
ezt a gondot idén meg kell oldani. 

Szabó Béla, képviselő, (MKP): 
– Sajnálom, hogy az egyes szakbi-
zottságok esetében a bizottsági elnö-
kök nem szólhattak bele abba, hogy 
kik lesznek a szakbizottságok tagjai, 
kikkel szeretnének együttműködni, s 
most nem elsősorban a képviselő, ha-
nem a külsős tagokra gondolok.
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Helyszíni terepszemle Őrsújfalun
A város új vezetése, 

Stubendek László polgármes-
ter, Knirs Imre és Keszegh 
Béla alpolgármesterek a város-
rész új képviselőjével, Rajkó 
Ferenccel és a helyi illetékes 
személyekkel, valamint a vá-
rosi hivatal és a városi cégek il-
letékeseivel a sajtó jelenlétében 
helyszíni szemlét tartottak 
azokban az ingatlanokban és 
azokon a helyeken, ahol a he-
lyiek a legnagyobb problémá-
kat tapasztalják, illetve ahol a 
legsürgősebb a segítségnyújtás 
a város részéről.

A népes delegáció először a 
futballpálya, a lelátó, a szertár, a 
tornaterem, a működésképtelen 
tekepálya, a szociális és a ki-
szolgáló helyiségek állapotával 
ismerkedtek meg. Mondani sem 
kell, hogy bizony tatarozásra, 
felújításra szorulnak az épü-
letek. Nem is beszélve az évek 
óta üresen álló volt iskola épü-
letéről, amely teljesen lepusztult 
állapotba került és valóságos 
szellemházra emlékeztet. A 
helyzetet jól ismerő helyiek az 
ingatlan mielőébbi bérbeadását 
szorgalmazzák vállalkozói célra. 
Állítólag lenne is rá érdeklődő.

A városrész egy következő 
nagyon fájó sebe a Kertekalja 
utca állapota, ahol a kanalizáció 
(ISPA-pályázat keretében) kiépí-

tése után szinte állandóak a gon-
dok az esővíz-elvezetés hiánya 
miatt felgyülemlő víztömeggel, 
amely sok esetben az utca két 
oldalán álló lakóingatlanokat is 
veszélyezteti.

A jelenlévő helyiek elpana-
szolták a polgármester úrnak és 
a szennyvíz-rendszert üzemel-
tető városi KOMVaK közműke-
zelő cég igazgatójának, Cséplő 
Gábornak, a nagyobb esőzések 
idején sártengerré változó utcá-
ban lakók gondjait és ecsetelték 
a problémák vélhető okát. Ezt 
az illetékesek nem is cáfoltak, 

viszont a gondok megoldására 
komplex megoldást javasoltak, 
ami magában foglalja az utca 
teljeskörű felújítását (a jelen-
legi panelút megszüntetését és 
új aszfaltút kiépítését beleértve 
az esővíz hatékony elvezetését), 
ami azonban az előzetes becslé-
sek alapján óriási, akár többmil-
liós tétel is lehet. Továbbá meg-
vizsgálták a főút melletti járda 
állapotát, valamint megtekintet-
ték a városrész területén találha-
tó illegális szemétlerakatokat.

Mindenképp pozitívum 
azonban, hogy megindult a 

közös gondolkodás, a prob-
lémafeltárás és a megoldások 
keresése a városvezetők, a he-
lyi önkormányzati képviselő 
és szakbizottsági tagok, a helyi 
vállalkozók és közéleti emberek, 
valamint a hivatali szakemberek 
részéről. 

Remélhetőleg a fennálló 
problémák szemrevételezése és 
a lehetőségek számbavétele után 
közösen sikerül megállapod-
niuk a városi költségvetésből 
megvalósítható legoptimálisabb 
megoldásban is.
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Idén ünnepeljük Komá-
rom várossá válásának 750., 
és szabad királyi városi rangra 
emelésének 270. évforduló-
ját. E két jeles évforduló kü-
lönös hangsúlyt kap az idei, 
24. Komáromi Napok közös 
rendezésű eseménysorozata-
in is- jelentette be a közösen 
megtartott sajtótájékoztatón 
Molnár Attila, Dél-Komárom 
és Stubendek László, városunk 
polgármestere.

A két város közös mű-
sorfüzetet jelentet meg, s ter-
mészetesen összehangolják a 
műsorfolyam programjait is. 
Megmaradnak a népszerű, 
bevált programok, de újak is 
lesznek: ezekről folyamatosan 

adnak majd tájékoztatást. Meg-
születtek az első logójavaslatok 
is, hogy a Komáromi Napok 
arculata, megjelenítése is egy-
séges legyen. Olyan stratégia 
kidolgozása a cél, melynek ered-
ményeképpen sokakat vonzó,a 
régió legrangosabb, legnagyobb 
fesztiválja legyen a komáromi, 
melynek szervezésbe civil szer-
vezeteket is bevontak. A sajtó-
tájékoztatón elhangzott az is, 
hogy fontos a két város terület-
rendezésének, területfejlesztésé-
nek az összehangolása és együtt 
kell működni az egészségügy, a 
szociálpolitika, a katasztrófavé-
delem, az idegenforgalom és a 
közszolgáltatások terén is. 

-batta-

Tragikus közlekedési bal-
eset történt tavaly november 
végén, mely során egy nagy-
család öt tagja, az édesanya 
és négy lánya veszítette életét. 
A tragédia sokakat arra ösz-
tönzött, hogy segítsenek az 
édesapának és a család többi 
gyermekének, akiknek éppen 
ezekben a napokban kell el-
hagyniuk családi házukat. A 
West szociális klub gyűjtést 
szervezett, fiatalok bevonásá-
val és 2 ezer eurónyi adományt 
a múlt hét péntekén juttatták 
el a családnak.

Bottyán János, a West klub 
tulajdonosa: - Szeretnék köszö-
netet mondani mindenkinek, aki 

egy euróval is hozzájárult ahhoz, 
hogy segíthessünk e tragikus sor-
sú családon. Nehéz szavakkal 
kifejezni azt, ami történt, hiszen 
egy kegyetlen autóbalesetben 
öten vesztették életüket. A segíte-
ni akaró embereknek, fiataloknak 
köszönhetően 2 ezer euró gyűlt 
össze, reméljük, ez a pénz segíti 
majd őket az előrelépésben. Cé-
lunk volt az is, hogy felhívjuk a 
figyelmet arra, mennyire fontos, 
hogy szeretettel viszonyuljanak 
egymáshoz az emberek, ne for-
duljanak el egymástól és lehető-
ségeik szerint segítsék egymást. 

Mária Bystrická, alapisko-
lai igazgató: – Nagyon boldog 
vagyok, hogy itt lehetek. Mérhe-

A Rákóczi Szövetség az 
idén is meghirdeti beirat-
kozási ösztöndíjpályázatát 
a 2015/2016-os tanévben, a 
magyarajkú gyermekek szá-
mára - közölte a szövetség a 
Magyar Távirati Irodával. 

A közlemény szerint a szö-
vetség decemberben mintegy 
13 ezer felvidéki magyar óvodás 
szüleinek juttatta el levelét a ma-
gyar tannyelvű iskola választá-
sának fontosságáról és a beirat-
kozási ösztöndíjról. A Rákóczi 
Szövetség 4155 olyan óvodásról 
tud, akik beszélnek magyarul és 
2015 szeptemberében iskolakö-
telessé válnak. A távirati iroda 
tudósítása szerint a szövetség 
a programot elsősorban a ma-
gyarországi civil társadalom és 
az önkormányzatok adománya-

ira alapozva hirdeti meg. Az 
ösztöndíj pályázati adatlapját 
az iskolai beiratkozáskor tölthe-
tik ki a szülők, az ösztöndíjakat 
2015 őszén adják át.

A pályázattal kapcsolatban 
további információ a Rákóczi 
Szövetség központi irodájá-
tól kérhető, valamint a www.
rakocziszovetseg.org honlapon 
található. A szövetség 2004-
ben hirdette meg először a be-
iratkozási programját azzal a 
céllal, hogy minél több külhoni 
magyar család merje vállalni 
gyermeke magyar tannyelvű 
iskolába íratását, segítve ezzel a 
magyar közösségek megmara-
dását. Tavaly mintegy kétszáz 
Kárpát-medencei helyszínen 
csaknem 5400 diák kapott isko-
lakezdési ösztöndíjat.

Évzáró közgyűlést tar-
tott a Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület, melyet 
Berecz Gyula szobrászművész 
születésének 120. évfordulója 
alaklmából megemlékező mű-
sorral kezdtek.

Szabó Csekei Tíme művé-
szettörténész előadása és Nagy 
Ferenc  versmondó szavalata 
után a tavalyi esztendőt érté-
kelték s meghirdették a Jókai 
Mór emlékévet. Keszegh Mar-
git egyesületi elnök elmondta: 
nemzeti mesemondónk 190 év-

vel ezelőtt született, az emlékév 
e jeles jubileum előtt tiszteleg. 
Február 21-én adják át a Jókai-
díjat, megemlékeznek nemzeti 
ünnepeinkről és ismét meg-
szervezik – immár harmadik 
alkalommal – a népmese nap-
ját, mégpedig szeptemberben. 
Októberben – egy konferencia 
keretében Szénássy Zoltán ta-
nár úrról emlékeznek meg, aki 
az egyesület örökös tiszteletbeli 
elnöke, s aki tevékeny szerepet 
vállalt az egyesület újraalapítá-
sában.

Az elmúlt napokban meg-
nőtt az influenzás megbetege-
dések száma az alapiskolákban 
és óvodákban. Weszelovszky 
Gábor főosztályvezető a január 
22-ei információkat összegzi:

– Sajnos, egyre nő a meg-
betegedések száma a komáromi 
iskolákban, de hadd kezdjem az 
elején: a városi hivatal oktatási fő-
osztálya figyeli az iskolábajárást, 
folyamatosan összegzi, begyűjti 
az adatokat az egyes iskolákból, 
hogy hol mennyien hiányoznak, 
vagyis felmérjük, hány gyermek 
hiányzik.

A törvény pontosan szabá-
lyozza, hogyan kell cseleked-
nünk, ha nő a betegek száma, s 
mi ezt tesszük, majd a regionális 
közegészségügyi hivatallal és az 
iskolákkal meghozzuk a szük-
séges intézkedéseket. Több ilyen 
intézkedési szint van. A törvény 
és az egyes megállapodások meg-
határozzák azt, hogy például ha 
a tanulók10-20 százaléka hiány-
zik, akkor mit kell tenni.

Sajnos, mostanra már a 
20 százalékot is meghaladja a 
megbetegedések aránya néhány 

iskolában, ami már más kötelező 
tennivalót jelent a város számá-
ra. A Regionális Közegészségügyi 
Hivatal utasítására az adott is-
kola igazgatójának be kell zár-
nia azt az orsztályt, ahol a beteg 
gyerek van, vagy pedig az egész 
intézményt.

Január huszadika óta a Ha-
tárőr utcai alapiskolában nincs 
tanítás, csütörtöktől pedig zárva 
van két óvoda: a Kapitány és a 
Víz utcai. A Béke utcai óvodá-
ban csak két osztály működik. 
Az adatok szerint pedig bezár a 
Hajós utcai is. A Regionális Köz-
egészségügyi Hivatal szerint a 
ilyenkor legalább négy napra kell 
bezárni az oktatási intézményt. 

A tavalyi évhez viszonyítva 
elmondható, hogy akkor nem 
volt járvány, ám azelőtt többször 
is volt influenzajárvány, s akkor 
is meg kellett hoznunk ezeket az 
intézkedéseket. Fontos informá-
ció, hogy január 26-tól, amikor 
ismét megnyílnak az iskolaka-
puk, egy komolyabb felmérést 
végzünk, hogy megtudjuk, hatá-
sosak voltak-e ezek az intézkedé-
sek.                                       -év-

A magyar kultúra napja 
alkalmából városunk volt a 
Pozsonyi Magyar Intézet dísz-
vendége. Komárom  várossá 
válásának 750. évfordulója 
alkalmából ugyanis az erőd-
rendszerünkről készült kora-
beli metszeteket, térképeket és 
légi felvételeket bemutató kiál-
lítás nyílt a fővárosban.

A megnyitón Gráfel Lajos, 
a Pro Castello Comaromiensi 
nonprofit szervezet igazgatója 
szólt a nagy múltú erődrenszer 
történetéről. A kiállítást 
Stubendek László polgármester 
nyitotta meg, aki eképpen kö-
szöntötte a résztvevőket.

- A falakon látható képekből, 
korabeli metszetekből is sugallik, 
hogy a szomszéd várat, Pozsonyt 
jöttünk bevenni. Az, hogy körül-
belül száz kilométerre nyugatra 
előretoltuk bástyáinkat ide, az 

egykori magyar királyság fővá-
rosába, a Szlovák Köztársaság 
fővárosába, nem véletlenül tör-
tént, hiszen a polgármesterrel az 
élen eljött a szinte teljes városi 
vezérkar és a városi hivatal. 

Természetesen jószándékú 
szövetségesenként jöttünk ide, 
hogy bemutassuk magunkat, 
Komárom épített és szellemi érté-
keit, örökségét, de leginább azo-
kat az értékeket, melyeket ezek 
a sokszáz éves falak képviselnek. 
Igyekszünk azt sugallani Szlová-
kia, Magyarország és Európa, s a 
nagyvilág felé is, hogy Komárom 
egy különleges státuszú város: két 
országban, de egy város, melynek 
két polgármestere és három plé-
bánosa van, van püspöke, egye-
teme, színháza és mindezt a két 
városrész közösnek, a magáénak 
vallja.

bgy

Közösen a Komáromi Napokon

Idén is meghirdetik 
a beiratkozási ösztöndíjpályázatot

Több az influenzás gyermek

Kétezer euró támogatás a tragikus sorsú családnak

tetlen fájdalom, nagy tragédia, 
ami történt, és ez az adomány 
nagyon nagy segítség a család-
nak, amely éveken át hét örök-
befogadott és egy saját gyermeket 
nevelt. Az édesapának négy gyer-
meke maradt, s nekik a jövőben 
biztosan szükségük lesz segítség-
re. Az édesanya a munkatársam 
volt, a helyettesem és közel állt 
hozzám, mind a négy gyermeke 
a mi iskolánkat látogatta. Óriási 
tragédia ez számunkra, nehezen 
eszmélünk fel, másrészt azt lát-
juk, hogy az emberek csodálato-

sak, sokan segítenek nekik. Most 
éppen egy lakásfelújítás zajlik, 
hiszen a megye tulajdonában 
lévő otthonukat el kell hagyniuk. 
Jószándékú emberek segítik őket 
a lakásfelújításban és az új ott-
honuk berendezésében. Komá-
romban is segítőkész, áldozatvál-
laló emberekre leltünk, akiknek 
ezúton is köszönetet szeretnék 
mondani az iskola vezetősége, 
valamennyi munkatársam és 
természetesen a tragikus sorsú 
család nevében is.

-batta-

Komárom meghódította Pozsonyt

Jókai Móré az idei év
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Január 14-én tartotta ala-
pító közgyűlését a Komáromi 
Szekeresgazdák hagyomány-
őrző társasága a komáromi re-
formátus egyház parókiájának 
nagytermében. 

A résztvevőket Farkas Gás-
pár ügyvezető elnök köszöntöt-
te, köztük Fazekas László püspö-
köt, Fazekas Zsuzsanna lelkészt, 
Stubendek László polgármes-
tert, illetve a magyarországi és 
erdélyi vendégeket, Az imádság 

és áldás után a marosvásárhelyi 
Fazekas János a szekeresgazdák 
történetét ismertette, akik télen-
nyáron vitték áruikat, utasaikat, 
s életük szorosan összeforrt Ko-
márom sorsával.

A szekeresgazdák refor-
mátus emberek voltak, a biblia 
minden szekeresgazda asztalán 
ott volt. Sokat szenvedtek hitük, 
vallásuk miatt, volt olyan idő-
szak, amikor még a halottaikat 
sem temethették el hivatalosan. 

A török birodalom térvesztése 
után némileg változott helyze-
tük, hiszen a gazdasági fejlődés 
idején szükség volt munkájuk-
ra. Az 1763-as földrengés során 
egyetlen ép ház sem maradt 
Komáromban, sokan meghal-
tak, később árvizek pusztítot-
tak, de ez sem törte meg őket. 
Vitéz Csukás László a társulás 
céljait ismertette; életre kívánják 
kelteni a szekeresgazda-hagyo-
mányokat, tovább őrizni és él-

tetni ezeket az eszméket, s meg-
ismertetni azokat az utódokkal. 
A szekeresgazdákat a második 
világháború után – érdekes mó-
don éppen békeidőben – érte a 
legnagyobb csapás: családjaik 
nyolcvan százalékát ugyanis 
kitelepítették, házaikat lebon-
tották. Az alapító közgyűlésen 
megválasztották a társaság tag-
ságát, tanácsát, és Farkas Gáspár 
személyében az elnökét is. 

-batta-

Jó hírként jegyezzük, hogy 
világunkban lényegesen javult 
a nők egyenjogúsága. Pozitív 
tendenciák kísérik a nők eman-
cipációs törekvéseit, még egyes 
távol-keleti társadalmakban is. 
Lásd az idei béke Nobel-díj oda-
ítélését. Malála Juszáfzai, 17 éves 
pakisztáni fiatal muszlim lány 
kapta, aki csodával határos mó-
don túlélte az ellene elkövetett 
merényletet, mert bátran kiállt a 
lányok tanulási jogáért.

Hála Istennek, mifelénk az 
ilyen gond már a régmúlt tör-
ténéseihez tartozik. Általános-
ságban kijelenthető: férfi és nő 
egyenjogú Isteni teremtmények. 
Egyben azt is állíthatjuk, hogy 
egymásnak lettek teremtve, mert 
valójában egymást kiegészítve, a 
nő női, a férfi pedig férfi modellt 
kellene, hogy képviseljen.

Sarkalatosabb, de világo-
sabb a meghatározás, amikor a 
család fogalmát is belevesszük. 
Az anyai és az apai szerep a jól 
működő családban egyenjogú, 
különböző, de mégis egymást 
kiegészítő, és nem igazán felcse-
rélhető. Természetes velejárója a 
szexualitás. Része az örömszer-
zésnek, nemcsak gyermekáldás 
céllal, hanem tartozéka a boldog 
férfi-nő párkapcsolatnak, mely 
erősíti, hiánya - mellőzése pedig 
gyengítheti a párkapcsolatot. 

Azonban ha a cél csak az 
örömszerzés és az önző vágyak 
kielégítése, akkor hasonló ka-
raktert ölt, mint a pénz isteníté-
se. Felülkerekedik a szexualitás 
testisége, és a szerelem gyönyörű 
emberi lelkisége mellékvágány-
ra kerül. Nem azzal a magasztos 

önzetlen céllal jön létre, hogy 
az életemet, a jövőm próbálom 
szerető párommal egybekötni, 
hanem csak „a vadászösztön” 
trófeáinak begyűjtését követem. 
A szexualitásban a fiatalok pár-
kapcsolatában a családalapítás 
lenne a kívánatos ideális és el-
sődleges cél, mert a gyermekál-
dás jelenti az életet és a jövőt.

Sajnos a párkapcsolatokban 
rosszul értelmezett női egyen-
jogúság észlelhető, és ez az ér-
tékrendek dominanciájában 
tapasztalható eltolódáshoz veze-
tett. A párkapcsolatok létrejötte 
szinte kizárólag a szexualitásra 
szorítkozik. Következménye: 
az intim élet a tartós alapokra 
épített kapcsolatok rovására, a 
családi fészekrakás, a jövőbeni 
gyermekvállalás igénylésének 
kárára történik.

Ha nem erősödik meg az 
anyaság szerepe, mindinkább 
tovább gyengül a társadalom 
alappillére - a család. Az ún. 
modern egymás mellett élés, 
amelyből akármikor kiszállhat 
bármely fél, hamis szabadság 
illúziójához vezethet. Ebből 
az okból is, egyén, család, de a 
társadalom is vészhelyzetbe ke-
rülhet! 

A megoldás az lehet, hogy 
visszaállítsuk, megerősítsük a 
család fogalmát, lehetőleg há-
zassági köteléken belül. Akkor 
a gyermekvállalás nem a ter-
hesség fogalmával lesz egyenlő, 
hanem majd gyermekáldásnak 
tekintjük, amely biztosítja ez 
élet folytonosságát, és kiteljesíti 
az élet értelmét. 

Hollósy Tamás

A rimaszombati reformá-
tus templomban Csűry István 
királyhágómelléki püspök 
iktatta be – újabb hat évre – a 
Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház tavaly újraválasz-
tott püspökét, Fazekas Lászlót 
és Fekete Vince főgondnokot. 
Másnap, immár a komáromi 
református templomban ün-
nepi istentiszteletet tartottak, 
amely után az elkövetkező hat 
esztendő feladatairól kérdez-
tük az újraválasztott püspök 
urat.

Fazekas László,a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház 
újraválasztott püspöke: – Örü-
lök és büszkeséggel tölt el, hogy 
a gyülekezetek ismét püspökké 
választottak és bizalommal visel-
tetnek irántam. Remélem, vala-

mennyi kihívásnak eleget tudok 
tenni, melyek a következő hat 
évben előttem állnak, folytatni 
szeretném a megkezdett munkát. 

Remélem, sikerül befejez-
nünk a törvénykezést, s nagyobb 
figyelmet szentelnék a misszió-
nak, ezen belül a belmissziónak, 
az ifjúsági, a börtön- és iratmisz-
sziónak, illetve a diakóniának, 
hiszen e kettő egymás nélkül nem 
létezik. Amikor ugyanis misszi-
ózunk, akkor az emberek testi 
igényeire is gondot fordítunk, s 
ez fordítva is igaz: ha a testi igé-
nyeikről gondoskodunk, akkor az 
Isten országát is hirdetnünk kell. 

Fontos, hogy lássuk a világ-
ban zajló, egyre erősödő folya-
matokat is, s tudatosítsuk, hogy 
a keresztyéneknek össze kell fog-
niuk, s így hangsúlyozottá tegyék 

véleményüket bizonyos etikai, 
bioetikai, társadalmi és akár po-
litikai kérdésekben is. Gyüleke-
zetünket, egyházunkat meg kell 

erősítenünk a református identi-
tás és a nemzettudat terén.

-batta györgy-

Mit várhatunk a jövőtől?

Az élet védelmében

Beiktatták Fazekas László református püspököt

Tovább éltetik a szekeresgazda hagyományokat

A Lehár Ferenc Polgári Társulás már harma-
dik éve szervezi jobbnál jobb kulturális eseménye-
it. Január 17-én, szombaton a Tiszti pavilon dísz-
termében rendezték meg a Lehár-bál harmadik 
évfolyamát, mely iránt nagy volt az érdeklődés. 
150-en báloztak, közülük többen határainkon 
kívülről érkeztek. Idén Lehár Ferenc operettjei 

közül a Mosoly országa elevenedett meg kínai 
táncokat előadó művészek előadásában, de láthat-
tuk-hallhattuk Szeredy Krisztina énekművészt, 
Vadkerti Imrét, és a dél-komáromi Kultsár István 
Szakközépiskola tanulóinak nyitótáncát. Zenélt a 
Interoperett és Alfa zenekar, de énekelt  közönsé-
gének Csémi Emy és Ocskó Aladár is. 

Lehár Ferenc Mosoly országa

A Selye János Gimnázium 
három tanulója vett részt a ja-
nuárban megrendezett német 
nyelvi olimpia járási forduló-
ján: Juhász Anikó - IV. D a 2. 
helyet szerezte meg,  Elek Fanni 
Mária - II.D első lett, s így részt 
vehet a verseny kerületi fordu-
lóján Nyitrán. Harmadikként 
Kovarčík Sára, iskolánk terciós 
diákja, aki 2014 novemberében 
– megnyerve kategóriájában a 
dunaszerdahelyi Vámbéry Ár-
min Gimnáziumban megren-
dezett nyelvi versenyt – vándor-
serleggel tért haza. Sára kiváló 
teljesítményt nyújtott a járási 
német olimpián is és benevezett 
a kerületi olimpiára. Két tanu-
ló, Fábián Rita - III. D és Šarai 
Tamás - IV.A egyenesen a kerü-
leti versenybe kapcsolódnak be. 
A diákok és tanáraik egyaránt 
büszkék a versenyzők kitűnő 
nyelvtudására.

A német 
nyelvoktatás sikerei

Figyelem! Megváltozott 
a karnevál időpontja

Ezúton tudatjuk, hogy az esős időjárás miatt elma-

radt, a január 23-ra, péntekre tervezett karnevált a jég-

pályán január 30-án rendezik meg.

Fennállásának 25. évfor-
dulóját ünnepli a Kor-zár ze-
nekar. A megzenésített versek 
műfaját művelő együttes új 
hanghordozóval és jubileumi 
koncertekkel kedveskedett a 
közönségnek a negyedszáza-
dos születésnap kapcsán.

A két unokatestvér Zsapka 
Attila és Zsapka Zsolt által ala-
pított formáció jelenleg nyolc 
tagot számlál, az együtt töltött 
évek alatt hat lemezt adtak ki, és 
koncertek során népszerűsítet-
ték a magyar költészetet.

Zsapka Zsolt, Kor-zár, 
alapító tag: – Olyan jó érzés az 

elmúlt huszonöt évre való vissza-
tekintés, hiszen nem is tudja az 
ember, hogy melyik élmény, te-
hát az élmények tolakodnak föl. 
Szóval fantasztikus érzés, és nem 
tudom, hogy mennyi áll még 
előttünk, de ha csak ennyi volt, 
én azt mondom, hogy az is szép 
volt és gyönyörű volt.

Miklós Mónika, vokál: – 
Huszonöt év – kimondani is sok. 
Ilyen emlékfoszlányok tűnnek fel 
- teljesen rendezetlenül – olyan 
eseményekről, amikor mi valahol 
felléptünk, fesztiválokon jártunk, 
utaztunk, tényleg rengeteget ne-
vettünk. Az életem nagy részét 

kitöltötte, tehát az eddigi életem 
nagy részében én Kor-záros vol-
tam, és erre nagyon büszke va-
gyok.

Prikler Attila, hegedű: – 
Nagy falat. Tehát maga a gondo-
la, hogy egy zenekar negyedszá-
zadot él meg, és elviselik esetleg 
egymás rigolyáit is, egymás pil-
lanatnyi gondjait, és mégis össze 
tudnak hangolódni, és együtt al-
kotni valami szépet, és másoknak 
is tetszőt, ez, azt hiszem, azért 
kárpótolja az embert a minden-
napi fáradtságokért.

Zsapka Attila, Kor-
zár, alapító tag: – Az egyik 

legközönségbarátabb dal talán 
ezen a lemezen a Mozi című 
Varró Dániel vers. És ezen kívül 
nagyon sok mindent takarhat. Ez 
egy ilyen sejtelmes cím: futnak a 
képek. Egyrészt kortárs költészet 
az egész lemez most, és nagyon 
színes, tulajdonképpen vizuális-
nak is mondható az a szövegvi-
lág, amit a kortárs költők letettek 
az asztalra, és amiket így összevá-
logattunk. Ez is lehet indoklása a 
Mozi címnek, és az is, hogy pereg 
a film már 25 éve, és nézzük: hol 
nézőként, hogy filmszínészként.

pad

A Kor-zár 25 éve népszerűsíti a magyar költészetet
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Újszülöttek
Viglaš Bálint, Bart; Litovecová Barbora, Szímő; Lakatos Re-

náta, Kava; Riečičiar Adam, Gadóc; Bábi Diana, Gúta; Góth 
Sophia, Marcelháza; Halász Zoé, Bátorkeszi; Petra Kovács, Ko-
márom; Paxner Sophia, Komárom; Dombovári Anna, Komárom; 
Motajcsek Márk, Nemesócsa; Oláh Mátyás, Vágsellye; Komžáková 
Natália, Obid; Jéger Zoé, Perbete; Szegedi Liliana, Kőhidgyarmat; 
Horesnyík Gergő, Naszvad; Molnár Mihály, Érsekújvár; Tóth 
Marco, Gúta; Majerčík Milan, Nagyharcsás; Molnár Ákos, 
Szentpéter; Ďuranová Sofia, Érsekújvár; Földes Vivien, Komárom; 
Szetei Áron, Kőhídgyarmat; Stojka Veronika, Ógyalla; Zuberníková 
Stefany, Trnovec nad Váhom; Sinka József Adrián, Gúta; Horváth 
Melánia, Gúta; Rosinská Alexandra, Martos; Bölcskei Máté Kevin, 
Nagykeszi; Lakatošová Rebeka, Ógyalla; Žáková Anabela, Nyitra; 
Lami Kristián, Bátorkeszi

Házasságot kötöttek
Nagy Ákos és Riszdorfer Sandra

Elhunytak
A 77 éves Mikle János, Búcs; a 48 éves Szilágyi Tibor, Ekel; 

a 86 éves Moravčíková Mária, Komárom; a 87 éves Szép Mária, 
Nemesócsa; a 49 éves Kiss Ferenc, Komárom; a 87 éves Csinta-
lan Júlia, Hetény; a 75 éves Édes Rebeka, Madar; a 63 éves Fekete 
Anton, Komárom; a 88 éves Balla József, Ekel; a 85 éves Czúth Júlia, 
Búcs; a 77 éves Borka Géza, Komárom; a 70 éves Gubán Gyula, 
Kava; a 61 éves Slašťan Ján, Komárom; a 45 éves Czikora Zoltán, 
Keszegfalva; a 84 éves Takács Mária, Gúta; a 80 éves Hožvák Oto, 
Komárom; a 71 éves György András, Marcelháza; a 75 éves Babiš 
František, Marcelháza; a 75 éves Váradi Anna, Őrsújfalu; a 82 éves 
id. Varga János, Kisizsa; a 84 éves Lengyel Albert, Szentpéter; a 85 
éves id. Kiss Géza, Őrsújfalu; az 54 éves Kládeková Ľubica, Chrasť-
Bajcs; a 67 éves Mészáros Béla, Komárom   

MEGEMLÉKEZÉS
„Csillag volt, mert szívből szeretett
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett
mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap
de a szívünkben él s örökké ottmarad.“
Fájó szívvel emlékeztünk január 7-én
Mgr. EHRENBERGER Jutkára

 halálának második évfordulóján.
Szerető családja

Ezúton szeretnék köszönetet mondani MUDr. Hanáčková, 
MUDr. Zajosová, MUDr. Kürthy és MUDr.Cséplő orvosoknak, 
amiért emberségesen, szeretettel és szakmai elhivatottsággal 
gondoskodtak rólam.

Fülöp István, Komárom

l	Nemzetközi tehergépkocsi 
vezetőt keresünk 7,5 t MAN te-
hergépkocsira komárnoi mun-
kahelyre. Tel.: 0911/647 687.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Kiadó  garzon. 0907/962 261.
l Gyermek gondozását válla-
lok. Tel.: 0903/647 086.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179 712.
l Kiadó  garzon. Tel.: 0944/342-
855.
l Zálogház a Ferencesek utca 

5. szám alatt, a Penita étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát készí-
teni? Házhoz megyek. Tel.: 0907 
271-670.

Ha nem is látványosan, és 
nagyobb sikereket felmutatva, 
de lelkes hívei révén létezik 
városunkban ez a dinamikus 
sportág is. Jelzi ezt a napokban 
megrendezett Komáromi Nyílt 
floorball-torna II. évfolyama, 
melyet hat csapat részvételével 
szerveztek meg. Nemzetközivé 
egy budapesti csapat részvétele 
tette, ezen kívül egy pozsonyi, 
egy érsekújvári és három ko-
máromi csapat nevezett be a 
tornára.

A 20 perces mérkőzéseken 
mindenki mindenkivel alapon 
mérték össze tudásukat a csapa-
tok. A tornát városunk polgár-
mestere, Stubendek László nyi-
totta meg, majd a sportesemény 
végén részt vett a díjak átadásán 
is. Szoros eredmények születtek, 
melyen végül a tornát a pozso-
nyi Prešporskí chlapci csapata 
nyerte meg. A további dobogós 
helyeken a komáromi Ice Team 
és a szintén komáromi Unikum 
csapata végzett. Negyedik helye-
zett lett az újvári Hot Peppers, 
az ötödik a komáromi HK 
Komárno, a hatodik pedig a bu-

dapesti Ares gárdája. A torna 
főszervezői, Szabó Annamária 
és Vladimír Horváth kiértékel-
ték a torna legjobb résztvevőit 
is. Különdíjakat vehettek át: 
a kanadai pontozás alapján 
a torna legjobb női játékosa 
Szabó Annamária, a férfiaknál 
Viktor Slančík lett (mindketten 
Ice Team Komárno). Gólkirály: 
Peter Šrimpel (HK Komárno), 
legjobb védő: Roland Bluska 
(Prešporskí chlapci), legjobb ka-
pus: Simeon Milév (Hot Peppers 
Nové Zámky), a legjobb fiatal 
játékos: Keszei Balázs (Ares Bu-
dapest). 

A torna után az egyik fő 
szervezővel, a floorball sport 
mondhatni megszállott képvise-
lőjével, Szabó Annamáriával be-
szélgettem el a sportág jelenlegi 
helyzetéről városunkban, de an-
nak határain túl is, ugyanakkor 
e dinamikus terem sportág jövő 
képére is kíváncsi voltam. 

„Komáromban már jó né-
hány éve három csapat űzi rend-
szeresen ezt a sportágat, és gyak-
ran meg is mérkőzünk egymással. 
A csapatok életkora és összetétele 

nagyon változó, főleg olyan spor-
tolók alkotják, akik korábban ko-
saraztak, futballoztak, vagy más 
sportágat űztek. Kondíció szerzés 
szempontjából nagyon jó ez a 
sportág, nemcsak jól megizzaszt, 
de kitűnő a jó csapatszellem ki-
alakítása szemszögéből is.”

„A floorball ma már az isko-
lákban is nagyon közkedvelt, több 
alap és középiskolában  erre már 
rájöttek a testnevelő tanárok, be 
is iktatják a tanrendjükbe és 
versenyeket is rendeznek. Tudo-
másom szerint Komáromban, a 
Rozmaring utcai alapiskolában, 
Zdeno Pazdera testnevelő tanár 
foglalkozik komolyabban ezzel a 
sportággal, és már kerületi szin-
ten is értek el figyelemre méltó 
eredményeket. Sportágunkban 
egyedül az előírásos mantinelek 
(mandínerek) költségesek, de is-
kolai szinten megoldható a dolog 
a tornatermi padokkal is. Több 
éven át versenyszerűen játszot-
tam magyarországi csapatokban 
a floorballt, és megfigyelhettem, 
hogy ott már óvodáskortól kezd-
ve milyen népszerű ez a sportág, 
mennyire komolyan foglalkoznak 

vele. Nem csoda, ha a magyarok 
floorballban a legjobbak közé 
tartoznak szinte minden korosz-
tályban.”

„A floorball egyébként a 
skandináv államokból indult 
hódító útjára, az Európa, és vi-
lágbajnokságokon még ma is ők 
a legjobbak, de egyre több helyen 
is már kezdenek felzárkózni hoz-
zájuk. Például a magyarok is jók, 
míg mi a férfiak mezőnyében, vá-
logatott szinten, Európa közép-
mezőnyéhez tartozunk. Nálunk 
klub, és versenyszinten Pozsony, 
Nyitra, Stupava, Eperjes, Kassa 
említhetőek legjobbakként.”

„Ha valakit érdekel sport-
águnk, a terem hoki, azt szívesen 
fogadjuk sorainkba. Konkrétan 
a mi csapatunk, az Ice Team, a 
Selye Egyetem tornatermében 
tartja edzéseit hetente három-
szor. Szerdán például este nyolc 
órától. Keressenek engem, vagy 
Horváth Vladót, szívesen segí-
tünk. Viszont gyerek szinten na-
gyon jól működő floorball klub 
van Dél-Komáromban, valóban 
nincs messze, oda is lehet jelent-
kezni.”          Keresztényi Gábor

Komáromi floorball-torna második évfolyama

Kosárlabda: Január köze-
pén beszámoltunk kosarasa-
ink újévi első két mérkőzésé-
ről, ahol csapatunk győzött a 
pozsonyi Karlovka, majd Léva 
ellenében. A folytatás is rend-
ben volt, hiszen a fiúk bravú-
ros győzelmet arattak az addig 
otthonában veretlen Inter elle-
nében is.

A győzelmi sorozat nem 
szakadt meg a következő hazai 
találkozón sem, ahol csapatunk 
lehengerlő módon Svit gárdá-
ját leckézette meg. A jelenleg 
listavezető Privigye otthoná-
ban viszont megtört csapatunk 
veretlenségi sorozata. Az első 

félidei gyenge teljesítmény után 
a fiúk már nem tudták behozni 
az ellenfél tetemes előnyét, és 
alapos „zakót” kaptak a jelen-
leg legerősebb csapatnak tartott 
ellenfelüktől. Ezzel a mérkőzés-
sel lezárult a bajnokság alap-
szakaszának harmadik része, 
melyet csapatunk a táblázat 
harmadik helyén zárt, egyetlen 
ponttal lemaradva a listavezető 
Privigyétől.

A 28. fordulóval megkez-
dődött az alapszakasz befejező 
része. A komáromi kosarasok 
Besztercebányán sikerrel vették 
az akadályt, és köszörülték ki a 
Privigyén elszenvedett csorbát. 

A lapzárta előtti szombaton a 
táblázat negyedik helyén ta-
nyázó Handlová együttese lép 
pályára a komáromi sportcsar-
nokban. A komáromi csapat az 
idei bajnokság során csak egyet-
len egyszer szenvedett vereséget 
idehaza, éppen a mostani ellen-
felétől. Van tehát miért nagyon 
készülniük ellenük, mert bizo-
nyára ég a fiúkban a vágy a visz-
szavágásra.

Február 5-6-7-én Komárom 
rendezi a kosárlabda Szlovák 
Kupát a sportcsarnokban. 

A röplabda extraligában a 
bajnokság felépítményi szakasza 
zajlik. A felsőház hat, és az alsó-

ház négy csapata külön- külön 
mérkőzik a helyezésekért a play 
off (kiesési rendszer) előtt. A 
komáromi VKP Spartak gárdája 
a felsőházban jelenleg még min-
dig tartja a második helyét, de a 
remek formába lendült privigyei 
csapat már erősen szorongatja 
az egy ponttal még előtte álló 
csapatunkat.

Nagy izgalmakra van még 
kilátás a felépítményi szakasz-
ban is, hogy aztán a kiesési 
rendszerben eldőljön a bajnoki 
cím és a további helyezések sor-
sa. Közben Igló rendezi a Szlo-
vák Kupát, ahol a mi csapatunk 
is ott lesz.                                kg

Helyzetkép az extraligásainkról

Szüntessük meg 
az illegális lerakatokat!

Az elmúlt években jónéhány 
illegális hulladéklerakatot si-
került a városnak végleg fel-
számolnia, de még mindig 
vannak olyan helyek, ahol saj-
nos újrakeletkeznek a „fekete“ 
szemétkupacok. Ezek jelentős 
része nem városi területen fek-
szik, a hatályos hulladékkeze-
lési törvény értelmében mégis 
a város kötelessége felszámolni 
ezeket, ráadásul a község költ-
ségvetésének a terhére.

A nemrégiben Őrsújfalun 
tartott városvezetői és hivata-
li szemle során kiderült, hogy 
csupán ebben a városrészben 
három fekete lerakat keseríti a 
helyiek életét. A probléma fő-

ként a vadasi kiskertes övezet-
ben kertészkedőket sújtja. A 
kialakult helyzetben nem kerül-
hető meg az itt életvitelszerűen 
tartózkodó lakosok felelőssége 
sem. A hozzáállásukkal magu-
kat is veszélybe sodorhatják, hi-
szen az illegális hulladéklerakat 
nem csak esztétikailag zavaró, 
de pusztítja a növényzetet és 
szennyezheti a talajvizet is. Jogi 
szempontból a hulladék illegá-
lis lerakása bűncselekménynek 
is minősülhet, ezért ilyet látva 
mindenkinek kötelessége be-
jelentést tenni a városi vagy az 
állami rendőrségen.

(A teljes cikk 
a város honlapján olvasható)

Immár huszadik alkalom-
mal rendezték meg Komárom-
ban a Magyar Kultúra Napját, 
ezúttal a Széchenyi István 
Polgári Társulás szervezte az 
ünnepet a Selye János Gimná-
zium dísztermében. A Him-
nusz ünnepét a szentpéteri 
Kossányi József Alapiskola és 
Óvoda két diákja, Bukovszky 
Orsolya (a Himnuszt mondta 
el) és Pivoda Vivien (a Szóza-
tot szavalta) nyitotta meg, akik 
a vajdasági „Himnusz-Szózat” 
versmondó verseny győztesei 
voltak 2014-ben. 

Az estet Tarics Péter újság-
író, író vezette, akinek vendége 
ezúttal Beke Sándor színházren-
dező, színigazgató, Komárom 
város Díszpolgára volt. Tarics 
Péter az est elején méltatta 
Beke Sándor tevékenységét, 
színházcsinálási tehetségét, 
szorgalmát, s elmondta, hogy a 
rendszerváltást követően Beke 
új színházi korszakot teremtett 
Komáromban, s ő volt az utol-
só mohikán, aki igazi magyar 
színházat csinált. Ezt követően 
Tarics kérdéseire válaszolt Beke 
Sándor, végigvezetve életét, 

életművét, a Pozsonyi Magyar 
Pedagógiai Gimnáziumtól egé-
szen tavalyi 75. születésnapjáig 
és kassai jutalomrendezéséig. 
Megismerhettük Beke fiatalkori 
hitvallását, küzdelmeit, sikereit 
és kudarcait, amelyet az elmúlt 
fél évszázad alatt megélt, átélt. 
Mindig valami újszerűben mes-
terkedett, megtartva a magyar 
színházművészet iránti tisztele-
tét. Elmesélte, miként alapította 
meg a kassai Thália Színpadot 
1969-ben, miért döntött úgy, 

hogy politikai okokból a het-
venes évek végén áttelepül Ma-
gyarországra. Megismerhettük a 
miskolci Nemzeti Színházban, a 
kecskeméti Katona József Szín-
házban, a budapesti Nemzeti 
Színházban, a Népszínházban, 
az egri Gárdonyi Géza Szín-
házban és a kassai Thália Szín-
házban töltött éveinek szakmai 
munkáját és emberi küzdelmeit. 
Jó szívvel emlegette az 1990 és 
1994 közötti éveit a Komáromi 
Jókai Színház igazgatójaként, 

„áldott időszaknak” nevezte eze-
ket az éveket. Persze, elűzetését 
rossz szájízzel élte meg, utána, 
mint mondta, húsz évig még au-
tóval sem ment át Komáromon. 
Szerencsére ez a folyamat azóta 
megszakadt. 

A 115 rendezést megvalósí-
tó Beke Sándor a jelenlévőknek 
ajándékozta „A Sors vezetett… 
– Pozsonytól Kassáig – Kassától 
Egerig” című könyvét, melyet az 
est végén dedikált az érdeklő-
dőknek.                  László Attila 

Beke Sándor a magyar kultúra napján városunkban

Tarics Péter, Szénássy Edit, Beke Sándor és Fél Péter az est és könyvdedikálás után 



Ručná AuToumyváREň za trhoviskom

KÉZI AuTómosó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

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

2015. január 28. 5

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancity@inmail.sk

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

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.

„Felemás beszéd felemás lé-
lek jele.” (Kodály Zoltán)

Elkezdődött a gyermekek 
iskolába való beíratása s csak-
hamar itt lesz az óvodába való 
beíratás ideje is. Éppen ezért 
hadd ajánlom mind a szülők és 
nagyszülők, mindpedig a pe-
dagógus kollégák figyelmébe 
Kodály Zoltánnak – számom-
ra minden idők legjelesebb 
magyar nevelőjének – néhány 
örökérvényű „tanítását”.

Kodály Zoltán írja: „A nem-
zetnevelés már az óvodában 
kezdődik (…). Az óvoda nem-
zetnevelő hivatása: a tudatalatti 
magyarság alapköveit lerakni. 
(…) Az alapkövek közül há-
rom emelkedik ki: a beszéd, az 
ének, a mozdulat. (…) A zene és 
testmozgás szerves kapcsolata: 
énekes játék a szabad ég alatt, 
ősidők óta a gyermek életének 
legfőbb öröme (…) aki nem ját-
szotta gyermekkorában e játéko-
kat, annyival is kevésbé magyar. 
Egy csomó jellegzetesen magyar 
testmozdulat, szólás-, hanglej-
tésforma, dallam: kimaradt lelki 
életének építőanyagából.” 

Továbbá: én abban is Ko-
dály Zoltánnak hiszek, hogy a 
gyermeket „nem volna szabad 
anyanyelvén kívül más nyelvre 
tanítani, mielőtt azt tudatosan 
nem bírja, tehát tízéves kora 
előtt. A többnyelvű gyermek 
végül egyiket sem tudja igazán.” 
Nekünk, kisebbségben élőknek 
nem kell túl messzire mennünk 
ahhoz, hogy Kodály igazáról 
meggyőződjünk. A „közeg-
nek”– horcsicásos, tocsenásos, 
preukázos, kontrolára járós, 
zsuvis stb. világunknak –, 
amelyben élünk, az anyanyelven 
történő művelődés háttérbe szo-
rulásának, sajnos, már lépten- 
nyomon érezhető a hatása: egy-
re fogyatékosabb anyanyelvtu-
dásunk, mi több: ezáltal nemzeti 
tudatunk is. Ennek az önpusztí-
tásnak legfőbb gerjesztői azok a 
szülők, akik a hazugságtól – mi-
szerint: ha gyermekét a többség 
nyelvén oktató-nevelő intéz-
ménybe járatja, „az majd jobban 
érvényesül” – félrevezetve gyer-
meküktől megtagadják a magyar 
iskolát. Jómagam azok közül 
való vagyok, akik a hontalanság 

éveiben lettünk kisiskolások. 
Tőlünk nem a szüleink, hanem 
a korszak „gyalázatos politikája” 
tagadta meg (egy időre) az anya-
nyelvünkön való tanulás lehető-
ségét, ránk zúdítva a „semmit 
sem értek” rémületét, a „bizony-
talanság” érzését, az álmatlan 
éjszakákat. Ennek okán bátor-
kodom így fogalmazni: Minden 
szülőnek tudatosítania kell: a 
gyermeket idegen nevelési vagy 
tanítási nyelvű intézménybe 
kényszeríteni, megtagadni tőle 
a mindenkinek kijáró alapvető 
emberi jogokat: a természetes 
fejlődés, az anyanyelven való ta-
nulás és művelődés jogát: ma is 
kifejezetten bűn! Mindezek elle-
nére számomra is természetes, 
hogy a „kisebbségi” – már csak 
önbecsülése miatt is – tanulja és 
majd felnőtt korára fokozatosan 
sajátítsa el a többség nyelvét. 
De! Azt is tudatosítani kellene 
már, hogy gyermekeink sikeres 
életútját eddig sem, az Európai 
Unióba lépésünk óta pedig vég-
képp nem a szlovák nyelv ilyen 
vagy olyan szinten való tudása, 
hanem – mint az Comenius óta 
köztudott, – csakis az anyanyel-
ven elsajátítható naprakész ala-
pos tudás határozza meg. Tehát: 
az idegen nyelveknek (minden 
belemagyarázás ellenére) – ide-
értve a szlovákot is – elsajátítta-
tása (nem az óvoda, hanem) az 
iskola feladata!

Hadd idézem újfent Kodály 
tanár úr tanítását: „Az idegen 
nyelvekről nem mondhatunk le. 
Sőt arra kell törekednünk, hogy 
legalább egyet minden művelt 
magyar tökéletesen tudjon. De 
használjuk fel idegen nyelvtu-
dásunkat arra, hogy vele ma-
gyar nyelvtudásunk nyerjen, ne 
veszítsen. (…) Mielőtt (…) arra 
törekszünk, hogy az angolt an-
golosan, a németet németesen 
beszéljük: próbáljuk meg a ma-
gyart magyarosan, minden ide-
gen mellékíz nélkül beszélni.

Ha nyelvünk harangszavát 
repedt fazékká engedjük züllesz-
teni, ne csodálkozzunk, ha senki 
sem hallgat ránk, és elmerülünk 
a népek tengerében.”

Stirber Lajos
nyug. pedagógus

Hozzászólás, avagy 
miért magyar iskolába?

Felhívjuk az iskolák, szer-
vezetek, polgárok figyelmét, 
hogy 2015. február 4-ig a köz-
épületekben, családi házakban 
folytatódik a rágcsálómente-
sítés Komáromban. Kérjük 
Önöket, hogy tegyék lehetővé a 
munka elvégzését. A családi há-
zak lakóinak részére a feltünte-
tett helyeken és időpontokban 
kollégáink a rendelkezésükre 
állnak. Kérjük a családi házak 
lakóit, hogy a lakóhelyükhöz 

legközelebb eső találkozási 
pontok egyikére fáradjanak el, 
és tegyék lehetővé kollégáink-
nak a munka elvégzését. Egyéb 
információk a 0905/ 60 80 75 
tel. számon.

Január 26 - Hétfő 
8.00–9.00 Nová Stráž, Hlavná 
ul., pred obchodným domom
9.30–10.30 Hadovská, pred 
Pneuservizom

Január 27 - Kedd
9.00–9.30 Pokojná

10.00–10.30 Takácsa
11.00–11.30 G. Czuczora

Január 28 - Szerda
8.00–9.00 Ďulov Dvor, Súbežná 
ul., pri obchode
10.00–10.30 ul. Mieru pred 
materskou školou

Január 29 - Csütörtök 
9.00–9.30 Gy. Berecza č.13

Január 30 - Péntek
8.00–9.00 Hadovce, pred 
železničnou stanicou
10.00–10.30 Petőfiho

Február 2 - Hétfő
8.00–8.30 Kava, pri kultúrnom 
dome
9.00–9.30 Mederčská parko-
visko pred nemocnicou

Február 3 - Kedd
9.00–9.30 Eötvösa pred nákup. 
strediskom

Február 4 - Szerda
9.00–9.30 Vnútorná okružná 9 
, parkovisko
10.00–10.30 Csokonaiho č.3
11.00-11.30 Platanová č. 22

A rágcsálómentesítés időpontjai városunkban

Gymnázium Hansa Sely-
eho hrá veľmi dôležitú úlohu 
nielen v meste Komárno, ale aj 
v širšom regióne. Škola s viac 
ako 350-ročnou tradíciou pri-
pravil nespočetné množstvo 
žiakov, z ktorých sa stali sláv-
ni učitelia, preto škola môže 
byť veľmi hrdá na to, že práve 
odtiaľto pochádzajú významné 
osobnosti. Nie je náhodou, že 
učebne zdobia portréty legen-
dárnych učiteľov.

V Gymnáziu Hansa Selyeho 
sa učí v súčasnosti 564 žiakov v 
20 triedach. V školskom roku 
2015/16 v štvorročnom gym-
náziu otvára 4 triedy, v osem-
ročnom gymnáziu 1 triedu s 28 
žiakmi.

V Nitrianskom kraji gym-
názium patrí medzi najlepšie 
stredné školy s vyučovacím 
jazykom maďarským, naši žia-
ci sú najúspešnejší v rôznych 
súťažiach v krajských a celo-
slovenských kolách. Viac ako 
90% žiakov sa úspešne dostane 
na vysoké školy. Podľa riaditeľa 
gymnázia, I. Andruskóa kaž-
dý nadaný žiak po úspešnom 
zvládnutí prijímacích skúšok 
môže byť prijatý.

V rámci štúdia je možnosť 
vykonať jazykovú skúšku z ne-
meckého jazyka /DSD II. De-
utsches Sprachdiplom/. Okrem 
nemeckého jazyka sa študenti 
môžu zdokonaľovať v anglickom 
a španielskom jazyku. Odborné 
počítačové učebne majú prístup 
k internetu, ale škola má aj svo-
ju vlastnú knižnicu, konferenč-
nú miestnosť, aulu, ktorá má 

tiež vlastné pódium. Nechýbajú 
ani jazykové a odborné učebne 
z prírodovedných predmetov, 
telocvičňa, posilňovňa, školské 
športové ihrisko, 3 streetballové 
kurty. 

Čo sa týka krúžkov, žiaci 
si môžu si vybrať z 47 krúžkov 
podľa záujmu, napríklad žiaci 
majú k dispozícii krúžok ma-
ďarského a slovenského jazyka, 
anglickej, nemeckej a španiel-
skej konverzácie, krúžok mate-
matiky, fyziky, chémie, biológie, 
geografie, dejepisu, vlastivedy, 
spevácky zbor, divadelný súbor 
GIMISZ, filmový klub, športový 
krúžok atď.

Študentský život v Gym-
náziu Hansa Selyeho je veľmi 
zaujímavý: študentská rada vy-
nikajúco vykonáva svoje povin-
nosti, pravidelne vychádza škol-
ský študentský časopis Kaktusz, 
žiaci môžu byť členmi školského 

speváckeho súboru. Pravidel-
ne sa koná Deň umenia, Deň 
anglického a nemeckého jazyka, 
Deň jazykov EÚ, Deň maďarskej 
kultúry, športový deň, študent-
ské dni. Študenti sa zúčastnia ly-
žiarskeho a plaveckého výcviku, 
tanca, na konci školského roka v 
rámci After-party sa stretávajú 
s rôznymi hosťami. Medzi vý-
znamné udalosti študentského 
života patrí každoročne aj 24 
hodinový volejbalový maratón 
a futbalový maratón. Študenti 
sa zúčastňujú školských výletov 
aj v zahraničí, takisto sa zapoja 
do medzinárodných projektov, 
kde získavajú výborné výsledky. 
Škola má vybudované aj part-
nerské vzťahy s nasledovnými 
školami: Tamási Áron Gimná-
zium – Székelyudvarhely, Szent 
István Gimnázium  - Budapest. 
Škola stanovila pre svojich žia-
kov aj štipendiá. Pre žiakov z 

väčšej vzdialenosti je umožne-
né ubytovanie v študentskom 
domove Strednej priemyselnej 
školy v Komárne. 

Študenti, ktorí sa tu učili, 
zostávajú naďalej našimi štu-
dentmi, nakoľko každý rok v 
júni sa usporadúvajú stretnutia 
bývalých študentov. Prichádzajú 
sem študenti, ktorí ukončili svo-
je štúdium pred 50, 60, 65, 70-
mi rokmi. V roku 2004 vzniklo 
Združenie absolventov a peda-
gógov maďarského gymnázia v 
Komárne. Štvrťročne vydávajú 
svoj časopis Komáromi Öreg-
diák. Gymnázium každý rok 
vydá kalendáre a ročenku, kde 
vyzdvihne rôzne výročia a vý-
znamné udalosti.

Imre Andruskó
riaditeľ Gymnázia 

Hansa Selyeho
Foto: Ing. Alexander Obonya

vysoký štandard a žiarivý študentský život Gymnázia Hansa selyeho

A városi futsal liga 
slágermérkőzése 
A forduló slágermérkőzése az eddig veretlen két csa-

pat, a Bauring City és az Oxygén csapatainak összecsapá-
sa volt. A nézők részéről nagy volt az érdeklődés, közel 
600 néző szurkolt a csapatoknak a sportcsarnok lelátóin. 
Egyébként is a nézők részéről mindig nagy az érdeklődés 
a színvonalas futsal mérkőzések iránt.

A két bajnokesélyes összecsapása nagyon kiegyen-
súlyozott volt, nagy taktikai harc folyt a pályán, melyet 
végül 1:1-es félidő után 4:3 arányban az Oxygen csapata 
nyert meg. A táblázatban már kialakult az élboly, a kö-
zépmezőny, és nagyjából a csapatok fele alkotja a táblázat 
alsó  házát. A következő héten megkezdődik a bajnokság 
kiesési szakasza, ahol nyolc csapat fog játszani a bajnoki 
címért, az alsóház pedig a 9.-14. helyért.


