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Alapítva 1849-ben

Városunk 750 éve
Lapunk  következő szá-

maiban visszapillantunk Ko-
márom történetének néhány 
korszakára.  Az alkalmat 
településünk  idei nagy jubi-
leuma, a várossá válás óta el-
telt 750 esztendő szolgáltatja. 
1265-ben történt, hogy tele-
pülésünket IV. Béla királyunk 
városi rangra emelte. 

1715-re Komárom már 
Magyarország ötödik legfon-
tosabb városának számított!  
A jubileum azt is nyilvánva-
lóvá teszi, hogy napjainkban, 
tehát szlovákiai viszonylat-
ban is a legnagyobb multú, 
legrégibbnek számító  telepü-
lés egyike  a miénk, értékes  
hagyományok, számos, nem-
csak a régiónkra vonatkozó 
történelmi esemény helyszíne. 
Megrendítő, fájdalmas, pusz-
tító időszakok – földrengések, 
árvizek, tűzvészek is váltották 
egymás a hét és félévszázad 
folyamán, de szívet melengető 
érzés, hogy például hírneves 
királyunk, Mátyás is szívesen 
időzött nálunk palotájában. 

A huszonegyedik század 
második évtizedében a lehető 
legtermészetesebben fogalma-
zódik meg a kérdés: mit hasz-
nosítunk mi, mai komáromi-
ak a múlt tapasztalataiból,  
ösztönöznek-e  bennünket itt 
született vagy itt élt nagyjaink  
az emlékek élővé tételére, be-
csüljük-e nagy egyéniségeink 
– Jókai Mór, Klapka György, 
Selye János – és mások példás 
ragaszkodását Komáromhoz?  
A múlt megismertetését már  
a legkisebbeknél  el lehet kez-
deni, s vannak is olyan óvo-
dáink, ahol ez megtörténik. 
Sajnálatos, hogy sok fiatal 
kényszerül más településeken 
vagy országokban megélhetés 
után nézni, és nem ritka, hogy 
ezek az ifjak már nem térnek 
vissza szülővárosukba.

Komárom ma a felvidéki 
magyarság egyetlen  szellemi 
műhelye református püspök-
kel, egyetemmel, múzeum-
mal, színházzal, iskolákkal, 
kiállítótermekkel, könyvtá-
rakkal. (Mint tapasztalhat-
juk, a Trianon utáni másik 
két magyar szellemi központ 
– Kassa és Pozsony – már „el-
esett”, ezeknek a városoknak 
már nincsenek  számottevő 
magyar kulturális intézmé-
nyei, mert nagyon gyér a „kö-
zönség”. )

Reméljük, ez a háromne-
gyed ezredévnyi történelmi 
múlt ösztönzően hat majd 
mindnyájunkra. Ismerjük 
meg a részleteket   a könyvek-
ből vagy a világhálóról!

Batta György

Komárom város vezetése:
„Nem tudtunk a jelzálogszerződésről, 
a KOMVaK Rt. vagyonának beterheléséről”

Komárom város polgár-
mestere, Stubendek László 
január 26-án hivatalos láto-
gatást tett a Matica slovenská 
komáromi irodájában, ahol 
Jozef Černek igazgatóval a 
közös együttműködés lehető-
ségeiről tárgyaltak. 

Az utóbbi években a Matica 
slovenská tevékenyen kivette 
részét városunk kulturális éle-
tének alakításából, gondoljunk 
csak az általuk rendezett zenés 
darabokra, szlovák és magyar 
nyelvű színházi előadásokra, 
gyerekek és felnőttek számára 
biztosított programokra. Hogy  
az anyagi nehézségek ellenére 
mekkora sikerrel zajlik mindez, 
azt hűen tükrözi, hogy a hagyo-
mányos karácsonyi rendezvény 
csaknem ezer résztvevőt von-
zott a Matica házba.

„Intézményünk nyitva áll 
Komárom valamennyi polgára 
számára, - fogalmazott Jozef 
Černek igazgató úr.  – Együtt-
működésünkre ugyancsak kiváló 
alkalmat nyújt a Komáromi Na-
pok rendezvénysorozata, amely-
be szintén bekapcsolódunk, de 
ezen kívül is örömmel bocsátjuk 
rendelkezésre helyiségeinket vá-
rosunk kulturális élete tovább 
fejlődése érdekében.”

A találkozón szóba került 
még a városi idegenforgalmi 
iroda működésének esetleges 
kiterjesztése a Matica házba. 

Az épület központi helye foly-
tán ez kézenfekvő lehetőség, 
hiszen a városközpontban, a 
Klapka téren működő idegen-
forgalmi iroda még inkább a 
turisták látókörébe kerülhetne, 
amennyiben a TIK a Maticában 
is működtetne egy kihelyezett 
irodát. Az autóval városunkba 
érkező, a volt Európa-szálló 
környékén megálló turisták így 
könnyebben juthatnának hozzá 
a számukra hasznos informá-
ciókhoz a város nevezetessége-
iről, programokról, szállás és 
étkezési lehetőségekről.

„Városunknak szüksége 
lenne egy olyan összefoglaló ki-
adványra is, mely egyaránt tar-
talmazza Komárom és környé-
kének látnivalóit, a történelmi 
helyszíneket, műemlékeket, spor-
tolási lehetőségeket és a gasztro-
nómiai élményt nyújtó helyeket, 
– fogalmazott Stubendek Lász-
ló polgármester. – Hiszem, hogy 
közös összefogással hamarosan 
e tárgyban is elkészül egy szín-
vonalas, legalább három nyelvű 
kiadvány.”

A felek egyetértenek ab-
ban, hogy más területekhez 
hasonlóan a kultúra terén is 
nehéz a helyzet, de a meglévő 
erőforrások összehangolásával 
és kellő lelkesedéssel minden 
gond ellenére látványos fejlődés 
érhető el.
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Együttműködés a Matica házzal

A komáromi vízgazdálko-
dási vállalat tulajdonosa, Ko-
márom város hosszú ideje küz-
dött azzal a problémával, hogy 
megfelelő ivóvizet biztosítson 
Komáromban és Kaván. A 
közegészségügyi hivatal több 
levelet is küldött ezen kérdés 
kapcsán Komáromnak.

2013-ban rohamosan rom-
lott az ivóvízbázis minősége, 
melyből a KOMVaK ivóvízzel 
látta el a lakosságot. Miután ez a 
közegészségügyi hivatal tudtára 
jutott, azonnal korrekciót ren-
deltek el. 

A KOMVaK a szituáció 
gyors kiértékelése után úgy 

döntött, hogy egy nagyobb be-
ruházásra van szükség, hogy el-
kerüljék az ivóvíz további rom-
lását, az ebből adódó higiéniai 
és egészségügyi problémákat, az 
ivóvíz szolgáltatás betiltását és 
az állami hatóság által kiróha-
tó pénzügyi szankciókat. Mivel 

„El akartuk kerülni az ivóvíz további romlását”
A KOMVaK válasza 
a városvezetés közleményére

A komáromi vízgazdálko-
dási vállalattal kapcsolatosan 
az utóbbi időben több kérdés 
merült fel, a város vezetése ezért 
tartja fontosnak, hogy a lakosok 
pontos információkat kapjanak. 
Napvilágot látott több olyan 
dokumentum, ami jelentősen 
befolyásolhatja a város egyik 
legértékesebb vállalatának a va-
gyonát és jövőjét.

Hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy a város vezetése követi és 
vizsgálja a fejleményeket. Cé-
lunk, hogy a KOMVaK ügyét 
szakmai kérdésként kezeljük, 
amelyben maximális védelmet 
biztosítunk a város vagyonának 
és a folyamatos vízellátásnak. 
Ehhez kívánunk a szóbeszédek 
helyett konkrét dokumentumo-
kat és megoldási javaslatokat 
előkészíteni.  

Kapott-e előzetes tájé-
koztatást a város vezetése a 
KOMVaK és a HASS, s.r.o. kö-
zött köttetett szerződésről?

A város vezetése nem ka-
pott semmilyen tájékoztatást az 
ügyről, sem a vállalat vezetésé-
től, sem a felügyelő tanácstól, 
internetes forrásból értesült a 
fejleményről. A KOMVaK igaz-
gatója informális telefonhívás-
okra hivatkozva szándékozik 
elhárítani ezt a kérdést. A vál-
lalat számára számos hivatalos 
módja lett volna a fő részvényes, 
a város értesítésére. Erre pedig 
nem került sor.  

Mi a város álláspontja a 
szerződés tartalmáról?

A szerződés tartalmá-
val kapcsolatosan azonnal 
számonkértük az ügyvezető 
igazgatót, aki elismerte, hibáz-
tak abban, hogy a város vezetése 
nem tudott a fejleményekről. A 
lehetséges hatásokat jogászokkal 
és szakértőkkel vizsgáljuk, cé-
lunk az, hogy a mostani helyzet 
kezelésén túl a város vagyonát a 
jövőben biztonságban tudjuk.

Komárom város vezetése 

szerint fennáll-e a hűtlen ke-
zelés gyanúja ebben a konkrét 
esetben?

A felelősség és a felelősségre 
vonás kérdését a vezetés vizsgál-
ja, a hatályos törvények mellett 
a részvénytársaság szabályzatát 
is figyelembe kell venni, milyen 
teret adott a vezetésnek. Termé-
szetesen, az ügynek van egy jogi 
és egy nagyon komoly etikai ol-
dala. 

Ki nevezi ki es hívja vissza 
a KOMVaK vezetését?

A részvénytársaság vezetői-
nek visszahívása és kinevezése a 
képviselőtestület kezében van. 

Tervez-e konkrét lépéseket 
a város a KOMVaK igazgatóta-
nácsának elnöke és az igazga-
tótanács tagjainak visszahívá-
sára?

A visszahívásokról a képvi-
selő testület dönthet. Ameny-
nyiben megalapozottak a fel-
vetések úgy természetesen a 
személyi következmények is az 
indokolt lépések között vannak. 
A vállalat alapszabályának szi-
gorítása mellett természetesen 
mihamarabb cserék szüksége-
sek a felügyelő tanácsban, ahol 
a mostani testület soraiból kell 
kinevezni tagokat.

Milyen anyagi helyzetben 
van jelenleg a KOMVaK?

A KOMVaK vagyonának je-
lentős része a várostól van bérle-
ti viszonyban, aminek részleteit 
egy szerződés szabályozza. Ezen 
felül a KOMVaK a több mint 10 
éves működése során saját va-
gyont is felhalmozott, mintegy 
13 millió eurós értékben. A vá-
ros vezetése szorgalmazni fogja, 
hogy egy új, független könyv-
vizsgáló cég részletesen átvilá-
gítsa a vállalatot. Ez adhat tiszta 
képet az egyes részletekről. 

Milyen következményei 
lehetnek a városra nézve a 
KOMVaK eladósításának?

A beterhelés következmé-
nyeit a város jogászai és a gazda-

sági osztály vizsgálja. Sajnálatos 
módon a KOMVaK-nak más 
irányba is vannak jelentős tar-
tozásai, amely során már vég-
rehajtót is bevontak. Nem csak 
cégeknek, de a Komáromi járás 
önkormányzatainak is tartoz-
nak. A városvezetés határozott 
célja, hogy megtegye a szüksé-
ges legsürgősebb lépéseket, és 
a város vagyonára a legjobban 
vigyázzon. 

Mit tud tenni a város, hogy 
elhárítsa a KOMVaK elleni 
esetleges végrehajtást?

A jogi keretek között miha-
marabb megtesszük a lépéseket 
a felügyelet szigorítására, hi-
szen az átlátható gazdálkodás a 
városvezetés elsődleges érdeke. 
A jövőben kezdeményezni fog-
juk a KOMVaK vállalat egy új, 
független könyvvizsgáló cég ál-
tali átvilágítását. Az alapszabály 
változtatása mellett a felügyelő 
tanács cseréje az egyik legsürgő-
sebb feladat, ami a képviselőkre 
vár. A város vezetése érezve a 
kérdés súlyát, megfelelő teret 
fog adni a kérdésnek, aminek 
egy nyilvános testületi vita lehet 
a terepe. A dokumentumok iga-
zolása mellett a vállalat vezetői-
nek is lehetősége lesz kifejteni a 
véleményüket. 

Tudomásunk van arról, 
hogy a vállalat egy beszélgetésre 
hívogatja a képviselőket. Meglá-
tásunk szerint azonban ez nem 
egy szerencsés megoldás a kor-
rekt és szakmailag megalapozott 
vitára. 

A városvezetés a képviselő-
testületi ülésen kíván teret adni 
a felmerülő kérdések tisztázá-
sára, amelyet a nyilvánosság is 
követhet és az érvek is elhan-
gozhatnak. A testületi tárgyalás 
előtt a szakbizottságok is megfo-
galmazhatják ajánlásaikat, ami 
szakmai mederben tartja a kér-
dést, amelyre egy vállalati pre-
zentáció a vállalat székhelyén 
nem ad kimerítő választ.

(Folytatás a 2. oldalon)

Tűzesetek 2014-ben
A Komáromi járás területén a tavalyi évben 155 tűzeset 

keletkezett, melyek több mint 340 ezer 700 euró kárt okoz-
tak. A komáromi székhelyű tűzoltóság tagjainak köszönhe-
tően egy alkalommal sem okozott halált a tűz, csupán három 
személy sérült meg. A 2013-as évhez viszonyítva tavaly több-
ször riasztották a tűzoltókat, s ebből adódóan az anyagi kár 
is nagyobb volt tavaly, mint azelőtt.
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Bastrnák Tibor, a Híd par-
lamenti képviselője interpellá-
lásában azt kérdezi Pavol Pavlis 
gazdasági minisztertől, hogy a 
Szlovákiára érkező potenciális 
új beruházók segítenek-e a déli 
járásokon:

„Lesznek-e sikeres beru-
házások azokban a déli já-
rásokban, ahol a munkanél-
küliség aránya magasabb az 
átlagnál?- írja Bastrnák Tibor.  
A Híd parlamenti képviselője 
a miniszter médiáknak nyúj-
tott kijelentésére reagál. Pavlis 
elmondása szerint a gazdasági 
tárca négy jelentős beruházáson 
dolgozik (gépipari és közleke-
dés karbantartási területeken), 

amelyek két-három éven belül 
több ezer munkahelyet biztosí-
tanának. 

Bastrnákot a beruházások-
kal kapcsolatban az érdekli, 
hogy Pavlisnak érdekében áll-e 
ezt a lehetőséget az ország déli 
járásaiban is kihasználni. Ilyen 
járások közé tartozik például a 
komáromi, ahol kimondottan 
magas a külföldön munkát ke-
resők száma. „Milyen konkrét 
lépésekkel tervezi csökkenteni 
a munkanélküliség arányát a 
komáromi régióban, melynek 
gondjait megemlítettük közös 
beszélgetésünk során is?“- zárja 
interpellálását Bastrnák Tibor.

Szép kiállítás nyílt a gútai 
magyar tannyelvű magán 
szakközépiskolában, melynek 
sok városunkbeli diákja is van. 
A tárlaton felvonultatott fotók 
alkotói az intézmény jelenlegi, 
illetve egykori tanulói.

Szabó Szokol Katalin, peda-
gógus: – Első alkalommal ren-
deztük meg, hagyományteremtő 
szándékkal a fotókiállítást, cé-

lunk pedig az, hogy felkaroljuk a 
tehetséges diákokat, akik között 
vannak mostani, illetve egykori 
diákok is. Fontos számunkra, 
hogy ezekkel a tehetséges fiata-
lokkal rendszeres kapcsolatban 
álljunk, segítsük őket. Nincs 
még fotószakkörünk, ám a te-
hetséggondozásra, mint nagy 
kihívásra tekintünk.

-ok-

Rendhagyó eseményre 
készülünk a komáromi Ipari 
Szakközépiskolában. Az „Éj-
szaka az Ipariban” elnevezésű 
rendezvény célja, hogy érdekes 
helyszínekkel és programokkal 
mutassuk meg intézményün-
ket mindazoknak, akik érdek-
lődnek iskolánk iránt. 

Elsősorban az általános 
iskolák diákjaira (alsó tagoza-
tosoktól a felső tagozatosokig)  
gondoltunk, akik szülői kísé-
rettel – családi programként –,  
ellátogathatnak hozzánk és így 
kötetlen formában betekintést 
nyerhetnek az iskola életébe. 

Várjuk az általános iskolák 
pedagógusait, a jelenlegi ipar-
iskolások családtagjait, baráta-
it, az iskola egykori diákjait, az 
„öregdiákokat”, akik évekkel ez-
előtt végeztek intézményünkben 
és minden bizonnyal kiváncsiak 
a változásokra, az újdonságok-
ra.  Az itt folyó oktató-nevelő 
munkát  szeretnénk megmutat-
ni azoknak is, akik eddig nem 
jártak nálunk, de már hallottak 
intézményünkről. 

A program, amelyet ösz-
szeállítottunk színes és gazdag, 
felöleli a tanulmányi szakok 
bemutatását, „nyitott laborok” 
segítségével lehetőséget adunk 
a látogatóknak, hogy megismer-

kedjenek a szaktárgyak oktatá-
sával. A nyelvtanítást illetően 
bemutatjuk azokat a korszerű 
és sokszor játékos módszereket, 
amelyek az adott nyelv elsajátí-
tása szempontjából hatékony-
nak bizonyultak. 

Az ismeretek átadása mel-
lett fontosnak tartjuk iskolánk 
közösségformáló erejét is, ebben 
a testnevelésnek, a sportnak, a 
szabadidős tevékenységnek, a 
diákkollégiumi életnek fontos 
szerepet tulajdonítunk, ezért 

ezekről önálló helyszíneken 
adunk tájékoztatást. 

Diákjain sok szaktárgyi 
versenybe bekapcsolódnak, a 
legérdekesebb és legszínvonala-
sabb dikmunkákat egy kiállítás 
formájában tárjuk látogatóink 
elé. Az „éjszaka” során lehetőség 
nyílik kötelen beszélgetésre az 
iskola jelenlegi és volt pedagó-
gusaival is.

Rendezvényünk részletes 
programja az iskola honlapján 
olvasható.   A kötetlen program, 

a sok helyszín, a hangulatos séta  
az iskola falai között érdekes, 
szabadidős tevékenységként is 
felfogható, hiszen az iskola elő-
ször enged  éjszakába nyúlóan 
betekintést képzési  tematikájá-
ba és  abba a miliőbe, amely az 
iparit Iparivá tette.

 Az „Éjszaka az Ipariban” 
szervezői és az iskola tanári kara 
2015. február 19-én  18:00-tól 
22:00-ig várják a kedves látoga-
tókat.

T.K. , P. P.

Az ENSZ 2005-ben január 
27-ét, az Auschwitz-Birkenau 
koncentrációs tábor felszaba-
dításának napját a Holocaust 
Emléknapjává nyilvánította. 
A Komáromi Zsidó Hitköz-
ségben január 25-én, vasárnap 
emlékeztek az áldozatokra. 

A megemlékezés keretében 
előadást hallgathattak meg a 
résztvevők. Répás Katalin a ko-
máromi levéltárban végzett ku-
tatásainak eredményét osztotta 
meg hallgatósággal „A zsidó va-
gyon árjásítása” címmel. Simon 
Attila Magyar idők a Felvidéken 
1938-1945 című könyvének be-
mutatója elmaradt – a szerző a 
rossz útviszonyok miatt nem ju-
tott el Komáromba, a hitközség 
egy későbbi időpontra halasz-
totta ezt az eseményt.

Paszternák Tamás, Ko-
máromi Zsidó Hitközség: 
– Mostanában próbálunk arra 
koncentrálni, hogy olyan helyi 
előadókat, vagy Komáromhoz 
közeli előadókat hívjunk, akik 
foglalkoznak a vészkorszak témá-
jával, és újat tudnak mondani, és 
ezek az előadások olyan pluszt 
hordozhatnak, ami a témának 
az ismeretlen, felkutatatlan, de 
helyi részét mutatja be. Elmesélni 
azt, mi volt itt 70 évvel ezelőtt, 
visszaidézni azt az életet, az em-
bereket, az üzleteket, ami itt ma 
elhangzott, a házakat. Illetve azt 
szeretnénk, ha az emberek kicsit 
elgondolkodnának azon, hogy 
hová is tűnt ez a közösség, és – 
mondjuk – mi az a veszteség, ami 
akár Komáromot vagy a környé-
ket ezáltal érte.

Városunk önkormányzatát 
Keszegh Béla alpolgármester 
képviselte a vasárnapi rendez-
vényen.

Keszegh Béla, alpolgár-
mester: – Azért volt különleges 
ez a mai nap, mert a levéltár 
munkatársai rámutattak arra, 
hogy konkrétan melyik utcában, 
melyik családot és milyen módon 
fosztották meg jogaitól, embersé-
gétől, és azt hiszem, hogy szinte 
mindentől. Pékekről, kisiparosok-
ról, és olyan családokról volt szó, 
akik a hétköznapi életben dolgoz-
tak. A mai napnak egyértelmű az 
üzenete: hogy ilyen pillanatok, 
mindegy, hogy Komárom melyik 
polgárát érintik, de soha ne is-
métlődjenek meg.

Balogh Ákos rendszere-
sen részt vesz a Komáromi 
Zsidó Hitközség rendezvénye-
in, kétszer járt Auschwitzban, 
részt vett az Élet Menetén, és 

jómaga is tart előadásokat a 
holokausztról.

Balogh Ákos, résztvevő: – 
Hetven évvel a tragédia után nem 
tanult az ember a holokausztból, 
még mindig nem vonta le a kö-
vetkeztetéseket. Még mindig van-
nak olyan csoportosulások, amik 
bizonyos társadalmi csoportok 
ellen harcolnak, terrortáma-
dások, stb. És ha megnézem, a 
holokauszt is valamilyen szinten 
így kezdődött: a szavakkal kez-
dődött.

Komáromban immár ha-
gyományosan összekötik a 
Holokauszt emléknapot a 
TuBiSvat ünnep megülésével. A 
Fák Újévét 15 féle gyümölcs és 
üdítők fogyasztásával köszön-
tötték a résztvevők.

Paszternák Tamás, a Ko-
máromi Zsidó Hitközség: – 
Tizenöt féle gyümölcsöt – fán 
és földön termő gyümölcsöket 
egyaránt – szoktak enni, és azt 
jelzi az ünnep, hogy jön a tavasz, 
van már 15 féle gyümölcs, és ez 
a születésnap jelzi a mezőgaz-
daságban azt, hogy mikor van 
a fáknak a születésnapja, és mi-
kortól lehet enni majd hároméves 
koruktól a termékükből.

A Komáromi Zsidó Hitköz-
ség ebben az évben is számos 
rendezvényt szervez: vallási ün-
nepek, nyílt nap, illetve a júniusi 
Mártírnap és a nyár végi Zsidó 
Kultúra Európai Napja alkalmá-
ból várnak minden érdeklődőt a 
Menház épületében és a zsina-
gógában.

Az új ingatlantulajdonosok figyelmébe
A Komáromi Városi Hivatal illetékes osztálya figyelmezteti 

a tavalyi, 2014-es év folyamán ingatlant vásárolt, eladott vagy 
ajándékozott polgárokat, hogy 2015. január 31-ig kötelesek 
ingatlanadó-bevallást leadni a városi hivatalban. Amennyi-
ben szeretnének ez ügyben informálódni vagy tanácsot kérni, 
kérjük keressék fel személyesen a hivatal Adó- és Illetékügyi 
Osztályát a Vársor úton vagy hívják az alábbi telefonszámok 
valamelyikét: 035 2851 330, 331, 332

Éjszaka az Ipari Szakközépiskolában 

Január 27-e a Holocaust emléknapja

Segítenek-e az új beruházók 
a déli járásokon is?

Diákok fotókiállítása

„El akartuk kerülni az ivóvíz további romlását”
A KOMVaK válasza 
a városvezetés közleményére

Komárom városa nem oldotta 
meg ezt a komoly szituációt, a 
KOMVaK a szükséges pénzügyi 
erőforrások hiányában egy rész-
letfizetési megállapodás segítsé-
gével orvosolta a helyzetet, me-
lyet a kivitelezővel kötött.

A 2015. január 20-i közjegy-
zői bejegyzés előtt az igazgatóta-
nács elnöke és a vállalat igazga-
tója is többször kért találkozót 
a polgármestertől, amely a pol-
gármester elfoglaltságai miatt a 
mai napig nem jött létre.

Az igazgatótanács a zálog-
szerződés aláírásakor a vonat-
kozó szabályokat betartva járt el 
és nem állt szándékában a szer-
ződést elhallgatni.

A zálogjog alkalmazása kö-
telezettség vállalása esetén meg-
szokott üzleti gyakorlat.

A vállalat igazgatótanácsa 
meg van győződve arról, hogy 

a törlesztés az előre meghatá-
rozott ütemben az eddigi gya-
korlatot folytatva megvalósul. A 
részletekről tájékoztatni fogják a 
város vezetését a 2015. február 
10-re tervezett találkozón a vál-
lalat székhelyén.

Tekintettel arra, hogy rész-
vénytársaságként üzleti tevé-
kenységüket a hatályos előírá-
soknak megfelelően végzik, a 
jövőben is döntéshozó szervük, 
a közgyűlés döntéseinek meg-
felelően fognak tevékenykedni. 
Az igazgatótanács tagjai nem 
kaptak felkérést Komárom 
városától, hogy fejtsék ki ál-
láspontjukat az ügyben. Úgy 
véljük, hogy a város ilyen jelle-
gű kommunikációja negatívan 
befolyásolhatja a vállalat üzleti 
kapcsolatait. Reméljük, hogy 
sor kerül egy találkozóra, véle-
ménycserére Komárom városa 
és a KOMVaK között.

(Befejezés az 1. oldalról)
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Újabb kiálltására invitálja 
a művészetkedvelőket a Helios 
fotóklub a Duna Menti Múze-
um Zichy palotabeli galériájá-
ba, ahol ezúttal Jozef Druga fe-
kete-fehér fényképei láthatók.

Nagy Tivadar elnök, Helios 
Fotoklub: – Jozef Druga mérnök 
úr klubunk legidősebb tagja, aki 
kilencedik esztendeje tartozik 
közénk. 1932-ben Érsekújvárban 
született. Az egyetem elvégzése 
után Nyitrán, majd Érsekújvár-
ban dolgozott mint építészmér-
nök. 1953-ban kezdett el fény-
képezni, komolyabban azonban 
1963-tól. Hosszú éveken át az 
Érsekújvári Hexagon Fotóklub 
tagja, majd elnöke volt. 1989-
ig  a  Cseh  Fotószövetség, 1989 
után a Szlovák Fotószövetség 
tagja, egyben vezetőségi tagja 
is.  Számtalan elismerő oklevél 
tulajdonosa. A Szlovák Fotószö-

vetségtől a fotóművészetéért és a 
szövetségben végzett munkájáért 
kiérdemelte a  művészfotográfus 
és a Szlovák Fotószövetség meste-
re kitüntetést, 2012- ben a Szlo-
vák Fotószövetség arany jelvényét 
adományozták neki. 

A reklámon kívül minden 
tematikában fotografál. Számos 
hazai és külföldi kiállításon  sze-
repelt,  azonban előnyben részesí-
ti az itthoni versenyeket. A nyolc-
vanas években szakértőként, 
úttervező mérnökként dolgozott 
Algériában. 

Itt készítette az „Algéria 
nemcsak Szahara“  című fotócik-
lusát, amelyet számtalan helyen 
kiállított Szlovákiában.  Napja-
inkban nyugdíjasként a fotózás 
klasszikus formájánál maradva, 
még mindig, hagyományos „ré-
gi-módi“ fekete-fehér technikával 
dolgozik.                            -batta-

A magyar kultúra napja 
idén immár 26. alkalommal 
került megrendezésre. Január 
22-én a Himnusz megírásá-
nak alkalmából ismét számos 
kulturális esemény zajlott Ma-
gyarországon és világszerte a 
magyarlakta területeken. 

Ezen rendezvénysorozat 
keretén belül Jordán Tamás 
színművész irányításával együtt 
szavalt a nemzet. Ebbe kapcso-
lódott be iskolánk, a komáromi 
Selye János Gimnázium három 
osztálya: a IV. D, a III. D és a 
nyolcosztályos gimnázium ne-
gyedik évfolyamának tanulói, 
vagyis a IV.N. 

10 óra előtt pár perccel meg-
nyitottuk az esemény YouTube 
csatornáját. Nem kellett sokat 
várnunk, hogy Jordán Tamás 
vezényletével elkezdődjön a 
gyakorlás, amelyhez energikus 
karmozdulatai adták az ütemet. 
Idén az esemény fő központja 
Orosháza volt, ahol egy terem-
nyi diák szavalt együtt mind-
azokkal, akik az internet segít-
ségével bekapcsolódtak a közös 

szavalásba. Tíz óra tíz perckor 
3 gongütés jelezte a közös vers-
mondás kezdetét.

Először Kölcsey Ferenc 
Himnuszának első versszakát 
mondtuk együtt. Soronként, 
szavanként haladtunk, az el-
hangzottak mindenki tudatába 

bevésődtek. Ezt követően má-
sodik nemzeti himnuszunkat, 
Vörösmarty Mihály Szózatát 
szavaltuk. Nemzetünk sorsáról 
szóló költeményünk most is ak-
tuális, főleg nekünk, határon túli 
magyaroknak. Nemzeti öntuda-
tunkat megerősítve töltötték be 

a vers végső sorai osztályter-
münket:
„A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely, 
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell.”

Ölveczky Judit, Balogh Péter,
a III. D osztály tanulói 

A Jókai Mór Alapiskolában 
is megemlékeztek a magyar 
kultúra napjáról. Az intéz-
mény előadótermében közel 
kétszáz alsó tagozatos tanuló 
vett részt nemzeti imádságunk 
születésnapjának megünnep-
lésén. Első alkalommal történt 
ez így ebben az iskolában, és 
első alkalommal tartottak itt 
elsős-avatást is.

Cséplő Viktória és Gáspár 
Eszter, az ünnepséget szervező 
két tanár fontosnak tartja, hogy 
a gyerekek tudják: miért éppen 
január 22-én tartjuk a magyar 
kultúra napját.

Cséplő Viktória, tanító: 

– A megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erősítésé-
nek, felmutassuk és továbbadjuk 
múltunkat idéző tárgyi és szel-
lemi értékeinket. Ezen a napon 
iskolánk diákjai is csatlakoznak 
ahhoz a programhoz, amikor is 
a napköziben délután könyv-
jelzőt készítenek, amire rákerül 
a himnusz első versszaka.

A gyerekek nemcsak dél-
utáni elfoglaltságuk kapcsán 
beszéltek a magyar kultúra nap-
járól. Délelőtt az intézmény alsó 
tagozatos tanulói zenés, táncos 

irodalmi összeállítással ünne-
peltek. Ezek a gyerekek pon-
tosan tudják, mi történt 1823. 
január 22-én.

Fekete Lujza, tanuló: – Köl-
csey Ferenc ezen a napon fejezte 
be a Himnuszt. És amikor mond-
ták, hogy lehet ebben szerepelni, 
akkor én rögtön mondtam, hogy 
szeretnék, mert nekem ez fontos, 
hogy a mai napon megemlékez-
zek róla.

Vicenc Péter, tanuló: – Én 
egy verssel készültem erre az ün-
nepségre, Füst Milán A magya-
rokhoz című versével. A magyar 
himnusz nagyon fontos számom-
ra, mert magyar nemzetiségű 

vagyok.
A Jókai Mór Alapiskolában 

szeptemberben 56 kis elsős ült 
be az iskolapadba. A három 
osztály tanulóinak „beavatása“ 
szintén ezen az ünnepi napon 
történt.

Cséplő Viktória, tanító: – 
Egybekapcsoltuk a magyar kul-
túra napját az elsősök csibeava-
tójával – ilyen még az iskolánkon 
nem volt. Felavattuk a kis elsősö-
ket igazi iskolássá.

A komáromi alapiskolák kö-
zül egyetlenként jogalanyisággal 
rendelkező Jókai Mór Alapisko-
lát jelenleg mintegy 400 tanuló 
látogatja. 

A kilencedikeseknek pá-
lyaválasztáskor rengeteg szem-
pont alapján kell eldönteniük, 
hol fognak továbbtanulni. 
Természetesen elsődleges az 
érdeklődési kör és a jegyek át-
laga; csak ezután jöhet szóba 
az iskolák tanterve és az álta-
luk kínált sok-sok plusz dolog, 
amelyek segítségével az ott 
végzett diákok jobban, köny-
nyebben érvényesülhetnek az 
életben.

A Selye János Gimnázium 
mellett szól így például a DSD 
német nyelvvizsga, melynek in-
gyenes letételére minden évben 
lehetőség nyílik a tanulók szá-
mára – így ez az idei tanévben 
sem maradt el. Természetesen 
vannak olyanok, akiket nem ér-
dekel, hiszen a tanulás mellett 
csak „púp a hátra”, hogy erre az 
időigényes vizsgára készüljenek. 
Én viszont úgy gondolom, min-
denképpen megéri megpróbál-
ni – ha másért nem is, legalább 
azért, mert nem kerül semmibe; 
hiszen előfordulhat, hogy né-
hány év múlva, akinek lehető-
sége lett volna letenni, de nem 
élt vele, megbánja, amikor több 
száz eurót kifizetve ül vissza az 
iskolapadba.

Miután tavaly, harmadikos-
ként sikeresen zártuk a DSD I 
középfokú nyelvvizsgát, idén a 
DSD II felsőfokú nyelvvizsgával 
próbálkoztunk meg, melynek 
írásbeli részére még december-
ben került sor az érsekújvári 
szlovák gimnáziumban. Itt – sok 
esetben – körmönfont kérdések-
re való helyes válaszolással kel-
lett megmutatnunk, mennyire 
értünk meg egy-egy bonyolult 
szöveget hallás, illetve olvasás 
után. Ezt követően egy témát 
kaptunk, melynek kidolgozására 
két óra állt rendelkezésünkre.

A fogalmazást és a teszteket 
Kölnben javítják ki, így az ered-
ményekre májusig várnunk kell. 
A szóbeli rész januárban került 

megrendezésre iskolánk épü-
letében, melynek sikerességét 
viszont már aznap megtudhat-
tuk: a nyolc vizsgázó közül egy 
kapott B2-es minősítést, míg 
a többieknek sikerült a C1-es 
szintet elérni. Ha az írásbeli is 
hasonlóan jól sikerült, mindany-
nyian jogosultságot kapunk arra, 
hogy német nyelvű egyetemen/
főiskolán tanuljunk.

A szóbeli vizsga egyébként 
négy részből állt; első ízben 
mindenki kapott egy-egy témát, 
melyről húsz perc alatt kellett 
készítenünk egy ötperces elő-
adást, majd pedig öt percen ke-
resztül beszélgetnünk a vizsgáz-
tatókkal a témával kapcsolatban. 
A harmadik öt percben egy előre 
kidolgozott prezentációt adtunk 
elő, majd pedig további öt per-
cen keresztül a vizsgáztatók az 
előadásunkkal kapcsolatos kér-
déseit válaszoltuk meg.

Szerintem mindenki kihoz-
ta magából a maximumot, ren-
geteget készültünk, izgultunk 
– szóval, ahogy Fekete Judit 
tanárnő mondaná: Das war ein 
Gymnasialen Niveau!

Köszönettel tartozunk gim-
náziumi tanárnőinknek, hogy 
időt és energiát nem sajnálva 
készítettek fel és buzdítottak 
bennünket; különösképpen Fe-
kete tanárnőnek, aki több mint 
három éven keresztül gondos-
kodott arról, hogy ez a vizsga si-
kerüljön, illetve Sáfi Zsuzsanna 
tanárnőnek, aki délutánonként 
DSD órákat tartott nekünk, és 
Anna Kley-nak, iskolánk jelen-
legi németországi önkéntesének, 
akihez szabadidejében is bátran 
fordulhattunk a kérdéseinkkel.

Én még külön köszönetet 
szeretnék mondani két alapis-
kolás tanítómnak, Mácsodi An-
nának és Tóth Gézának, hogy 
elindítottak a német nyelv szere-
tetének és ápolásának útján.

Juhász Anikó
IV.D, Selye János Gimnázium

Együtt szaval a nemzet a Selye János Gimnáziumban

Iskolánk kisgimisei, a kvartó osztály tanulói lelkesen szavaltak együtt a Kárpát-medence és a 
világ magyarjaival.

Iskolások a magyar kultúráról

Szahara-feketén-fehéren

Német nyelvvizsga a Selyében – megéri?

Február 18-án, szerdán este 
hat órától a Tiszti pavilonban 
kerül sor Dráfi Mátyás Jászai 
Mari-díjas, Érdemes Művész új 
lemezének bemutatójára.  „Az 
árgyélus kismadár” elnevezésű  
CD  hazai magyar tájegységek 
– a Csallóköz, a Mátyusföld, 
a Bodrogköz, az Ipoly mente, 
Gömör és a Medvesalja, –  il-
letve Martos  és Magyarbőd te-
lepülések – népdalaiból mutat 
be gyöngyszemeket a művész 
előadásában. Közreműködik a 
Pengő zenekar: Mézes Árpád, 

Mézes Mátyás, Mézes Zsuzsan-
na, Ág Zoltán, Takács Péter, 
Krüger Viktor és Mézes Attila. 
Az anyag gyűjtésénél Mézes Ár-
pád, a Pengő zenekar vezetője 
segédkezett.

A felvétel a komáromi 
FAMBI stúdióban készült, a 
hangmérnök Farnbauer Péter 
volt. A lemez grafikája Lőrincz 
Zsuzsa munkája. A hanghordo-
zót a Teátrum Színházi Társulás 
jelentette meg a Szlovák Köz-
társaság Kormányhivatalának 
anyagi támogatásával.  

A napokban egy-egy új 
könyvvel gyarapodott a komáromi 
Szinnyei József Könyvtár és a Selye 
János Egyetem könyvtára. „ Az 
elcsatolt vagon” c.regényt, amely 
a miskolci Felsőmagyarország 
Kiadó gondozásában tavaly év 
végén jelent meg, maga a szer-
ző, Mács József,  Pozsonyban élő 
írónk  juttatta el a két intézmény-
be azzal a céllal, hogy az irodalom 
kedvelők elolvashassák azt.  A mű 
megjelenését a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatta, Mács Jó-

zsef ugyanis évek óta e nagy hírű 
szervezet tagja. A nyolcvanne-
gyedik évében járó író új könyve 
(is)  izgalmas olvasmány, hiszen a 
felvidéki magyarság második vi-
lágháború utáni földönfutásának 
állít emléket sajátos írói eszkö-
zökkel, afféle abszurd realizmust 
teremtve. Mint tudjuk, a Boráros 
Imre Színház tavaly nagy sikerrel 
mutatta be  két korábbi Mács-
regény monodrámára írt színpadi 
változatát.

-batta-

Január 26-án a Klapka ven-
déglőben komáromi polgári 
társulások vezetői találkoztak 
azzal a céllal, hogy megtalálják 
az együttműködés sikeresebb 
formáit.

A tanácskozáson az Atelier 
Társaság, az Egy Jobb Komáro-
mért, a Lélekharang, a Palatinus, 
az Öregdiákok Köre, a Jókai 
Egyesület, a Lehár Ferenc, a Szlo-
vákiai Civil Egyesület Rend, a 
Kuckó, a Gaudium és a Teátrum 
civil szervezetek felelősei elhatá-
rozták, hogy a jövőben egy ú.n. 
ernyőszervezet fogja majd össze  
társulásaikat, és azokat is, akik 
még csatlakozni kívánnak. Az 

így együttműködők céljai: tovább 
színesedjen Komárom kulturális 
palettája a „civilek” jóvoltából, 
folyamatos legyen  műsoraik 
időpontjának egyeztetése, és a 
legfontosabb ünnepeken (márci-
us 15-, augusztus 20-a, október 
23-a), közösen  jelenjenek meg a 
civil szervezetek az eseményeken, 
még véletlenül sem szervezzenek 
„keresztbe”.

A tanácskozáson a város kép-
viseletében megjelent Stubendek 
László polgármester és Knirs Imre 
alpolgármester.  A társulások ve-
zetői legközelebb február 23-án 
találkoznak.  

(BTI) 

Ernyőszervezet fogja össze 
a polgári társulásokat

Mács József könyvet ajándékozott

Dráfi Mátyás lemezbemutatója

Népszavazás – Hogyan szavaztak a komáromiak?
Komáromban a 28903 jogosult szavazóból 2311-en ad-

ták le szavazatukat, így a részvételi arány 7,99 százalék volt. 
Ebből 87,23 százalék szavazott igennel az első kérdésre, a 
második kérdésre 85,24, a harmadikra pedig 81,78 százalék 
jelölte az igent.
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Újszülöttek
Kovács Izabella, Csicsó; Manyuš Attila, Keszegfalva; Kovács 

Ronald, Gúta; Mihács Gergely, Füss; Belohorec Máté Kristóf, 
Csallóközaranyos; Tóth Bence István, Gúta; Vörös Zoé, Ógyalla; 
Šárközi Tiffany, Komárom; Pisár Lukás, Komárom; Rehák Gabriel, 
Naszvad; Benedek Viola, Gúta; Rajková Vanessa, Imely; Števár 
Tobias, Mojzesovo; Barkóci Daniel, Komárom; Hajabács László, 
Bátorkeszi; Fűri Péter Áron, Farkasd; Nagy Brendon Róbert, Tany; 
Marosi Kristóf, Gellér; Csonka Samuel, Komárom; Bese Dominika, 
Szentpéter; Bajcsi Csongor Dávid, Gyulamajor; Csicsó Dávid, Ko-
márom; Banda Fabián, Ógyalla; Bazsó Boglárka, Dunaszerdahely; 
Szíjgyártó Orsolya, Gúta; Őszi Tímea, Gúta; Lakatoš Paulina, 
Marcelháza; Emily Van Geest, Ógyalla; Mórocz Natália, Őrsújfalu; 
Almášiová Tamara, Komárom; Angyal Dominika, Gúta; Szántó Bi-
anka, Párkány 

Házasságot kötöttek
Nagy Csaba és Telkesi Mónika

Elhunytak
A 66 éves Máriási János, Komárom; a 61 éves Koza Ján, Ko-

márom; a 64 éves Belovics Kálmán, Komárom; az 55 éves Hübsch 
Imre, Őrsújfalu; a 82 éves Pravdová Pavlína, Komárom; a 88 éves 
Szeles László, Izsa; a 73 éves Uňatinská Terézia, Vágfüzes; a 84 éves 
Fürstenceller Ján, Marcelháza; a 84 éves Csengel Mária, Komá-
rom; a 93 éves Kinczer László, Izsa; a 85 éves Valent Pavol, Ko-
márom; a 89 éves Bujnová Helena, Gadóc; a 66 éves Csepy Tibor, 
Komárom; a 75 éves Balla Margit, Ekel; az 56 éves Horváth János, 
Csallóközaranyos; a 68 éves Berza František, Komárom; a 89 éves 
Lapos Aranka, Csallóközaranyos; a 87 éves Molnár Jolana, Ko-
márom; a 70 éves Bálint Zoltán, Hetény; a 85 éves Botka Katalin, 
Csallóközaranyos; a 61 éves Pető Lajos, Komárom; a 84 éves Pindeš 
Éva, Komárom; a 77 éves Prepletaná Judita, Csallóközaranyos; 
a 64 éves Domonkoš Pavel, Gyulamajor; a 79 éves Erős Karol, 
Marcelháza; a 76 éves Pajdušák Michal, Komárom; a 66 éves 
Borovicza Árpád, Komárom; a 89 éves Suchová Judita, Komárom; 
a 81 éves Sláviková Mária, Komárom   

MEGEMLÉKEZÉS
Több mint ötvenéves szereplés után 4 éve 
elment közülünk a komáromi járás kíváló 
zenésze, városunk sokoldalú zongoristája

OLÁH Sándor
zenész barátunk, kollégánk.

Fájó szívvel emlékezünk rá ezen a szomorú évfordulón.
A komáormi RUBIN zenekar 

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló gyásszal és mély fájda-

lommal emlékezünk drága halottunkra
SZŐCS Vierára,

szül. Šlapanská
akit a halál 2013. február 11-én ragadott ki szerettei köréből.

Akik ismerték és szerették szenteljenek emlékének egy 
néma percet ezen a szomorú évfordulón.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
A szívetekben viszont tovább élhetek.“

Köszönetet mondunk minden kedves ro-
konnak, barátoknak, kollégáknak, szomszédoknak és ismerő-
söknek, akik január 27-én elkísérték utolsó útjára a komáromi 
temetőbe drága halottunkat

BOROVICZA Árpit, (Buksi),
aki 66. életévében súlyos betegség után távozott szerettei köréből.

Köszönet a sok koszorúért, virágokért, melyekkel igye-
keztek enyhíteni fájdalmunkat.

A gyászoló család 

Iglón került megrende-
zésre a Szlovák Kupa döntője, 
ahová az extraliga bajnoksá-
gának legjobb négy csapata, 
Eperjes, Komárom, Privigye, 
és Igló röplabdásai harcolták ki 
a bejutást. Ez a négy csapat va-
lóban kiegyensúlyozott játék-
erőt képvisel, és ezt bizonyít-
ják a tornán elért eredmények 
is, hiszen minden összecsapás 
3:2-re végződött.

A komáromi csapat az elő-
döntőben Privigye gárdájával 
mérkőzött meg és nagy csatá-
ban győzött 3:2 arányban (15, 
-15, -23, 17, 17). A másik elő-
döntő mérkőzés Igló és Eperjes 
csapatai között szintén nagyon 
kiegyensúlyozott volt, de a vé-
gén a bajnoki táblázat éllovasa 
harcolta ki a bejutást a döntőbe. 
Igló – Eperjes 2:3 (-20, 30, 23, 
-29, -13). 

A sport tv adó élőben köz-
vetítette a döntőt, és aki látta, az 
elmondhatja, hogy ilyen magas 
színvonalú, és drámai röplabda 
összecsapást már régen nem lá-
tott. Mindkét oldalon a játéko-
sok kihozták magukból a maxi-
mumot. 2:2-es játszmaállás után 
az ötödik, rövidített játszmának 
kellett eldöntenie, hogy me-
lyik csapat viheti haza a kupát. 
Itt a végjátékban csúcsosodott 

ki igazán a dráma. A rövidített 
játszmák 15 megszerzett pontig 
tartanak, de ezen a találkozón 
tizennégy meccslabdára volt 
szükség, ebből nyolcat a komá-
romi, és ötöt az eperjesi röplab-
dások hagytak kihasználatlanul. 
24:23-as állásnál egy komáromi 
leütést blokkoltak az eperjesiek, 
és már ünnepeltek, de a bíró je-
lezte, hogy a játékosuk hozzáért 
a hálóhoz, így a pont nem oda, 
hanem ide került. És a végén a 
Szlovák Kupa is a komáromi 
játékosok kezébe. Hát persze, 

hogy egy ilyen nagy csata és si-
ker után óriási volt az öröm, az 
ünneplés. A döntőben Eperjes 
– Komárom 2:3 ( -22, 20, -21, 
22, -26). 

A Szlovák Kupával kap-
csolatosan érdekességként meg 
lehet említeni a klub menedzse-
rének, Ferencz László mérnök-
nek a beszámolóját arról, hogy 
milyen körülmények között 
jutott el a csapatunk Iglóra. A 
pénteki utazásuk a sportese-
mény színhelyére a hóviszonyok 
miatt több mint 11 óráig tartott. 

El lehet képzelni, hogy milyen 
fáradtak lehettek a fiúk. Éppen 
ezért le a kalappal előttük, hogy 
az elkövetkező két napon ilyen 
remek teljesítményt nyújtottak, 
és ilyen nem mindennapi sikert 
értek el. Ugyanezen a hétvégén 
az utak járhatatlansága miatt a 
kosárlabda extraliga mérkőzése-
it, fordulóját lefújta a szövetség.   

A komáromi röplabda csa-
pat második éve szerepel az 
ország legmagasabb bajnoksá-
gában, az extraligában. A Szlo-
vák Kupa megnyerése sporttör-
ténelmi siker a Spartak klub és 
városunk életében.

A röplabda extraliga baj-
nokságában tovább folytatód-
nak a felépítményi szakasz 
küzdelmei, amelyből még öt 
forduló van hátra. A komáromi 
Spartak VKP csapata, közvetle-
nül a Szlovák Kupa küzdelmei 
előtt, először idegenben győzött 
3:1 arányban a táblázat ötödik 
helyén tanyázó Myjava csapa-
tával szemben, majd nem kis 
meglepésre a listavezető Eperjes 
csapata felett diadalmaskodott 
3:0 arányban. A kiesési (play 
off) szakasz előtt röplabdásaink 
magabiztosan tartják második 
helyüket a listavezető Eperjes 
mögött, és a harmadik helyen 
álló Privigye csapata előtt. 

Keresztényi Gábor

 Komáromi röplabdások győzelme a Szlovák Kupában

A Spartak röplabda klub sporttörténelmi sikere

MEGEMLÉKEZÉS
„Mondatok, melyeket már soha nem
mondunk ki,
percek, melyeket soha nem feledünk,
pillanatok, melyekkre mindig
emlékszünk...“

2015. február 6-án megemlékeztünk a pillanat 24. évére, ami-
kor örökre elhagyott minket a drága férj, édesapa és nagypapa

Imrich KOKOŠ, Komáromból.
Aki ismerte, megemlékezik róla, aki szerette, nem felejti.
Szeretettel és tisztelettel emlékezik

felesége, lánya és fia a családjaikkal

Nyílt napok 
a Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnáziumban 2015. szep-
tember 1-jétől nyolcéves gimnáziumi oktatás indul az 
alapiskolák 5. osztályát befejezett tanulók részére.

Mivel ez a középiskolai oktatási forma az új iskola-
törvény alapján számos újdonságot tartalmaz az érintett 
szülők és gyermekeik számára, a gimnázium igazgatósága 
2015. február 24-én (kedden) nyílt napot rendez az érdek-
lődők, az ide jelentkezni szándékozó ötödikes diákok szá-
mára a gimnázium épületében.

A délelőtt 8.00–9.30 illetve délután 16.00–17.30 prog-
ram keretében bemutatjuk intézményünket, az itt folyó 
oktatás formáit és lehetőségeit, a megújult érettségi rend-
szerét. A tájékoztató középpontjában természetesen a 
nyolcéves gimnázium óraterveinek, célkitűzéseinek és a 
felvételi követelményeinek a bemutatása áll majd.

Délelőtt a diákok óralátogatásokon is részt vesznek, a 
szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés során választ 
kaphatnak érdeklődő kérdéseikre.

A nyitott napra szeretettel várunk 
minden érdeklődőt.

Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója

Buzánszky Jenő halála azt je-
lentette, hogy a világhírű, az öt-
venes évek első felében – a svájci 
világbajnoki döntőig – verhetet-
len magyar nemzeti labdarúgó 
válogatott,  az Aranycsapat tagjai 
már csupán az emlékeinkben, sze-
retteik szívében, filmszalagokon, 
hangfelvételeken, fényképeken, 
könyvekben, szobrokban és új-
ságcikkekben élnek. De vajon mi 
okozta kisportolt testük halálát? 
Kinek hány esztendő adatott a föl-
di pályán?

Íme, a statisztika: a kapus 
Grosics  Gyula 88 évesen hunyt el 
tüdőproblémák miatt. Buzánszky 
Jenő 89 évet élt és vastagbélrákban 
halt meg. Lóránt Gyula 58 évesen, 
szívroham következtében fejezte 
be életét. Lantos Mihály 61 éves 
volt, a szíve mondta fel a szolgála-
tot. Bozsik József halálát 52 éves 
korában szívelégtelenség okozta. 

Zakariás József 47 évesen agyem-
bóliában hunyt el a műtőasztalon. 
Budai  II Lászlót 51 évesen vitte el 
az agyvérzés. Kocsis Sándor nem 
volt még 50, amikor kiesett (kiug-
rott?) a barcelónai kórház ablakán 
és szörnyethalt. (Előzőleg lábfej 
amputáción esett át.) Hidegkuti 
Nándor 79 évesen szívinfarktus-
ban halt meg. Puskás Ferenc is 79 
volt: keringési zavarok okozták a 
halálát. Czibor Zoltán 68 évet élt, 
dülmirigyrákja bizonyult gyógyít-
hatatlannak. Az olimpiai bajnok, 
világbajnoki ezüstérmes, Európa 
Kupa győztes, világverő tizenegy 
játékosainak átlagos életkora így 
65 év volt.

Emberpróbáló, nehéz sors volt 
az övék, talán ezért szerepel  leg-
gyakoribb elhalálozási okok között 
a szívelégtelenség. Béke veletek, 
tisztelt magyarok!

Batta György

Egy újabb hungarikum: az Aranycsapat



Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten! 

www.tvkomarno.sk

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

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. február 11. 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

Apróhirdetés
l Szeretettel meghívjuk a Va-
lentin-Bálint napi mulatságra 
február 13-án pénteken 20. órá-
tól a népszerű „RUBIN“ zene-
karral élő zenével „Breza nyírfa“ 
vendéglőbe. Romantikus, pör-
gős hazai és világ slágerrek, jó 
hangulat, figyelmes kiszolgálás, 
taxi szolgálat.  
l Nemzetközi tehergépkocsi 
vezetőt keresünk 7,5 t MAN te-
hergépkocsira komárnói mun-
kahelyre. Tel.: 0911/647 687.
l Villanyszerelő. Tel.: 
0908/415 657.
l Gyermek gondozást válla-

lok. Tel.: 0903/647 086.
l Kútfúrás. 0908/179 712.
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.

Gyertek el a jelmezbálba
Kedves gyerekek ! Meghívunk benneteket a

FARSANGI JELMEZBáLBA
2015. február 21-én 15 órakor 

a komáromi szabaidőközpontba (Rozmaring utca 2.)
Program: l A jelmezek felvonulása l Táncbemu-
tató l Gyerekek táncmulatsága l Szórakoztató 

versenyek l Minden részvevőnek apró meglepetés l
Ötletes jelmezekben várunk benneteket !

Tel: 035/7730 396

Az elmúlt hétvége a ko-
sárlabda Szlovák Kupa jegyé-
ben zajlott. A pénteki napon 
a kupasorozat negyeddöntői 
voltak soron. A két pozsonyi 
csapat, az Inter és a Karlovka 
összecsapásán nem történt 
meglepetés, az Inter 97:64 
arányban győzött. A Svit – 
Handlová mérkőzést az előbbi 
nyerte meg 99:82 arányban. 
A Komárom – Léva mérkőzés 
eredménye 111:92 lett. A ne-
gyeddöntő bomba meglepe-
tését Besztercebánya gárdája 
okozta, amelyik idegenben két 
pontnyi különbséggel, 80:78 
arányban legyőzte a bajnok-
ság táblázatának listavezetőjét, 
Privigye együttesét. 

A Komárom – Léva negyed-
döntőmérkőzéshez külön visz-
szatérünk. A bajnokság eddigi 
menete alapján egyértelműen a 
mi csapatunk volt a mérkőzés 
esélyese, de majdnem meglepe-
tés történt itt is. A lévai gárda 
olyan jó játékkal rukkolt elő, 
amelyik bizony meglepte játé-
kosainkat. Senki sem gondolta 
volna, hogy csapatunknak ilyen 
keményen meg kell küzdenie a 
tovább jutásért.

Az első negyedet még a lé-
vai csapat nyerte meg (18:25), 
15. perc után is egál volt az állás 
(36:36), és a félidőben is csak 
három pont volt az előnyünk 
(55:52). A mi labdáink lepörög-
tek, kipörögtek a kosárról, egy 
félidőn át sok támadás és dobó 
kisérlet maradt kihasználatla-
nul, hiánycikk volt a „célzóvíz.” 
A lévai meglepetés egészen a 
25. percig tartott. Akkor a mi 
irányítónk, Bannister valóban 
játékmesterré lépett elő, és szór-
ta a kosarakat. Összesen hihe-
tetlen, 42 ponttal tömte meg az 
ellenfél kosarát!!! Nem csoda, 
hogy beindult a komáromi gé-

pezet. Csapatunk 111:92 arány-
ban győzött, de az ellenfél is 
minden dicséretet megérdemel 
az aznapi  teljesítményéért, hi-
szen két alkalommal is 15 pon-
tos hátrányt kellett csapatunk-
nak ledolgoznia ellenük. 

Szombaton az elődöntő 
egyik ágán az Inter gárdája fö-
lényes győzelmet aratott Svit 
csapatával szemben. A másik 
ágon mi mérkőztünk meg Besz-
tercebánya együttesével. Ez az 
összecsapás az elejétől a végéig 
hihetetlenül kiegyensúlyozott 
volt (20:20, 24:27, 21:15, 31:25), 
sok erőt vett ki a csapatunkból, 
de a végjáték nagyobb eredmé-
nyessége a mi csapatunkat repí-
tette a döntőbe (96:87). Az utób-
bi időben a besztercei gárda az 
edzőcserének, meg az újonnan 
szerzett játékosainak köszönhe-
tően nagyon feljavult.

A mutatott játéka alapján 
már nem is olyan meglepő, hogy 
a negyeddöntőben, ráadásul az 

ellenfél otthonában verte ki a 
listavezetőt. Nem sok hiányzott 
hozzá, hogy a mi csapatunk ro-
vására újabb meglepetést okoz-
zon.

A vasárnapi döntőben a 
komáromi és a pozsonyi Inter 
mérkőzött meg a kupáért. Az 
első negyedben fej-fej mellet 
haladtak a csapatok, az Inter két 
pontos előnnyel zárt (23:21).

A második negyed közepén 
háromszor egymásután talál-
tak be távolról a kosarunkba, 
és elhúztak, de a félidőben csak 
három pont volt az előnyük 
(49:46). A harmadik negyedben 
viszont már nagyon meglátszott, 
hogy az Inter csapatának sokkal 
erősebb a kispadja, cserelehető-
sége. Sérülések, és betegségek 
miatt az edzőnk csak hat-hét 
játékost állíthatott csatába, de 
azok is már az utolsó erejükkel 
küzdöttek.

Nagyon fáradt csapat be-
nyomását keltettük. Ráadásul 

izomsérülés miatt csapatunk 
meghatározó játékosának, 
Bannisternek is fel kellett adnia 
a játékot. A szurkolók mindezt 
látták, érezték, és szinte megha-
tódva buzdították a csapatot a 
tisztes helytállásért. Mert a fiúk 
az utolsó pillanatig harcoltak, és 
a végén viszonylag tisztes vere-
séget szenvedtek el 87:80 arány-
ban. Negyedek: 21:23, 25.23, 
20:12, 18:22. 

Az idei Szlovák Kupa győz-
tese az Inter csapata lett. A ko-
máromi kosarasok második 
helye előtt viszont le a kalappal, 
mert a sérülések, és betegségek 
által megcsonkított alakzatban 
is minden erejükkel küzdöttek, 
és helytálltak. Még bátran hoz-
zá lehet tenni azt is, hogy le a 
kalappal a komáromi szurkolók 
előtt.

Keresztényi Gábor
Foto:  Karol Scholtcz
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A pozsonyi INTER csapata nyerte a Kosárlabda Szlovák Kupát
A komáromi kosarasok a második helyen végeztek

Všeobecná nemocnica 
Komárno, prevádzkovaná ne-
ziskovou organizáciou FOR-
LIFE a manažérsky riadená 
skupinou AGEL, sa aj tento 
rok zapojí do akcie Valentín-
ska kvapka krvi, ktorú vyhlásil 
Slovenský Červený kríž v spo-
lupráci s Národnou transfúz-
nou službou SR a bude trvať 
od 9.2.2015 do 13.3.2014. 

Oddelenie hematológie 
a transfuziológie (HTO) v Ko-
márne má vyhradené v rámci 
kampane s podtitulom „životne 
dôležitá príťažlivosť“ piatky od 
7.00 do 11.00 hodiny, v prípade 
záujmu organizovanej skupiny 
je však možné dohodnúť aj iný 
termín. Všetci dobrovoľní dar-
covia dostanú od Slovenského 
Červeného kríža malý darček. 

Krv a krvná plazma od 
dobrovoľných darcov sú nena-
hraditeľné pri liečbe mnohých 
ochorení, pri zložitých ope-
ráciách a záchrane ľudského 
života pri úrazoch. Najväčšou 
odmenou pre darcov je  pomoc 
ľuďom v ťažkej chvíli. „Darova-
nie krvi je skutočným dôkazom 
lásky a Valentínska kvapka krvi 
je skvelou príležitosťou na prelo-
menie bariér a zbavenie strachu 
z odberu,“ uviedla primárka od-
delenia hematológie a transfuzi-
ológie, MUDr. Enikő Radi. 

Všeobecná nemocnica Ko-
márno sa do tejto akcie zapája 
už každoročne. „V roku 2014 
prišlo v rámci tejto nezištnej 
akcie darovať krv až 71 žiakov,  
241 viacnásobných darcov,  53 
prvodarcov a 4 páry. Veríme, že 
tento rok sa zúčastní ešte väč-
ší počet darcov ako ten minulý. 
Srdečne uvítame každého, zatiaľ 
máme nahlásenú jednu školu, 
no veríme, že počas akcie príde 
darovať krv aj viac skupín dar-
cov,“ dodala primárka MUDr. 
Enikő Radi. Komárňanské od-
delenie HTO pravidelne vysiela 
svoju mobilnú odberovú jednot-
ku hematologicko - transfúznej 
stanice aj do okolitých obcí, kde 
odoberie najvzácnejšiu tekutinu 
občanom,“ povedala primárka 
HTO, MUDr. Enikő Radi s tým, 
že už majú naplánované odbery 
v komárňanskom okrese na celý 
rok 2015.

Darcom krvi sa môže stať 
každý zdravý človek vo veku od 
18 do 65 rokov vážiaci viac ako 
50 kg. Či je darca vhodný na 
odber krvi posúdi individuálne 
lekár priamo na oddelení hema-
tológie a transfuziológie. Deň 
pred odberom by mal darca veľa 
piť, nejesť mastné jedlá, nepiť al-
kohol a ráno by si mal dať ľahké 
raňajky. 

Mgr. Marta Csergeová

Tohtoročná Valentínska kvapka krvi 
motivuje zaľúbencov k darcovstvu krvi 
i v našej nemocnici

V priestoroch Zichyho 
paláca Podunajského múzea 
sprístupnili výstavu diel člena 
Fotoklubu Helios. Svoje čierno 
– biele fotografie predstavuje 
verejnosti Jozef Druga. Jeho 
tvorbu predstavil predseda fo-
toklubu Tivadar Nagy:

- Fotografie Jožka Drugu sú 
zostavené z troch cyklov – sú tu 
veľmi pekné portréty, štylizova-
né akty, fotografie, na ktorých 
sa podieľal nielen autorsky, ale 

aj režijne a tretiu, najväčšiu časť 
tvoria fotografie zo vzdialené-
ho kúta sveta. Cyklus týchto 
fotografií dostal názov Alžírsko 
– nielen Sahara a je venovaný 
krajine, v ktorej Jožko žil a pra-
coval 6 rokov. Počas nich stihol 
nafotiť viac ako tisíc čierno-bie-
lych snímok.

Do dnešného dňa fotí čier-
no-bielu fotografiu a v úctyhod-
nom veku 83 rokov už zrejme aj 
zostane jeho prioritou.

Vystavuje fotograf Jozef Druga


