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Alapítva 1849-ben

Quo vadis Komárom?

Ezzel a címmel tartottak
építészeti szakmai fórumot,
melynek szervezője Knirs Imre
alpolgármester volt. A tanácskozás résztvevőit Stubendek
László polgármester köszöntötte, aki elmondta: szeretnék,
ha főépítésze és főkertésze lenne a városnak, akik kitűznék a
fő fejlődési irányokat.
Csémy Olivér építész úgy
fogalmazott, hogy nem a turisták lendítik fel elsősorban
a várost, hanem az itt élőknek
kell jól érezniük magukat lakóhelyükön, s ha ez már így van,
akkor jelennek meg nagy számban a turisták is. Szólt a város
fő problémáiról is: kihalt belváros, lepusztult lakó- és hiányzó
zöldövezetek, illetve, hogy a
városban is szükség van kerékpárutakra. Szavai szerint – DélKomárommal együtt pályázva

európai uniós támogatásért - az
Erzsébet hidat ki kellene világítani, újra kellene éleszteni a régi
hajógyárat: itt épülhetne meg a
Lehár Ferenc nevét viselő szórakoztató központ, amely idevonzaná a Dunán hajózó turistákat.
Csémy Krisztián építész a
belvárosi közlekedésről szólt:
úgy vélte, hogy a belvárosi utak
nagy részét egyirányúsítani kellene, a felszabadult sávban pedig
kerékpárutakat, járdákat, illetve
új parkolóhelyeket lehetne kialakítani.
Siklósi József, Dél-Komárom főépítésze az új Dunahídról, valamint a Csillag Erőd
nagyszabású, komplett műemlékvédelmi revitalizációjáról beszélt, amely példaként szolgálhat
az erődrendszer észak-komáromi részeinek felújításához.
-ba-

Tisztelt Olvasók! Négy esztendőn át – 1996 és 2000 között
– én szerkesztettem a Komáromi Lapokat (KL). Kapcsolatom
az újsággal megmaradt: külső
munkatársként – évek óta önzetlenül, tehát nem várva fizetséget – segítem a szerkesztőség
munkáját. Teszem ezt mindenekelőtt azért, mert tudatában
vagyok: ez a médium az 184849-es forradalom és szabadságharc óta fennmaradt kulturális
kincse városunknak!
1849 augusztusában alapították, s az ostromgyűrűbe zárt
itteni kis világ egyetlen hírforrása volt. Sajtótörténetünk az utolsó hadilapként tartja számon: a
világosi fegyverletétel után, 1849
októberében szűnt meg. Azóta
a történelem viharaiban hol
megjelentetik, hol megszüntetik, illetve két nyelvűvé alakítják,
kurtítják, vagy megváltoztatják
megjelenésének gyakoriságát.
Egy idei, februári sajtótájékoztatón az Új Szó komáromi
tudósítója megkérdezte, miért
nem jelentek meg az eseményen a KL és a városi televízió
(VT) munkatársai? A kérdésre
Keszegh Béla alpolgármester így
válaszolt: „Abban szinte mindenki egyetért, hogy bizonyos változtatásokra szükség van a társaság
működésében. Ugyanakkor két
érvelés ütközik: az egyik szerint a
pénzelvonás nem vezet megoldáshoz, a másik szerint csak így lehet
kikényszeríteni a változtatásokat.
Véleményem szerint rugalmatlan

az a struktúra, ahogy jelenleg
működik a társaság, hatékonyabb
lenne, ha külső stábokkal készíttetné az anyagokat.” (Új Szó,
2015. február 26.)
Ugyanebben a tudósításban
az is nyilvánosságot kapott, hogy
„Nem kapták meg februári fizetésüket a KL és a VT alkalmazottai
és nem jelent meg a KL februári
második száma sem. Az intézkedés oka: idén eddig egyetlen cent
sem érkezett a társaság számlájára a várostól. Mivel a városnak még nincs idei elfogadott
költségvetése és provizóriummal
működik, a városi cégek és szervezetek havonta az előző költségvetés tizenketted részét kapják.
Kivétel a Com-Média. Bohumír
Kóňa hivatalvezető a januári
testületi ülésen azzal magyarázta
az összeg visszatartását, hogy a
provizórium ideje alatt nem adható dotáció, a Com-Médiának
nyújtott támogatás viszont annak minősül. A városvezetés ezzel
kapcsolatban jogászokkal is konzultált, akik igazat adtak a hivatalvezetőnek.”
Más volt azonban a hivatal
tapasztalt főellenőrének, Csintalan Miklósnak a véleménye, aki
ellenkező álláspontot képviselt,
csakúgy, mint Hortai Éva jogász,
városi képviselő, aki az önkormányzati jog szakemberének
tekinthető.
Március 12-én a képviselőtestület megszavazta az idei
költségvetést. A Com-Médiának

Hogy volt?

Elfogadták a város költségvetését

Az elmúlt napokban három alkalommal is ülésezett a
városi képviselőtestület. A legfontosabb napirendi pontokról az egyes csoportosulások
tagjait kérdeztük.
Keszegh Béla alpolgármester (Komáromi Függetlenek
Csoportja): – A tanácskozás
legfontosabb napirendi pontja
egyértelműen a költségvetés elfogadása volt. A büdzsébe több
olyan programpont is bekerült,
melyeket a Komáromi Függetlenek Csoportja fontosnak tart,
s a programunkban is meghirdettük ezeket. Így például ebben az évben megindulhat az
úgynevezett belváros-program,
melynek célja, hogy a város szívében apróbb javításokkal még
otthonosabbá, szebbé varázsoljuk a környezetet. A másik pedig a lakótelep-program, amely

a tömbházakban élő embereket
szolgálná azzal, hogy megszépülnek a lakóházak közötti részek. E két programot, vagyis,
hogy mi és hol valósuljon meg,
a városfejlesztési bizottság tárgyalja majd, és a képviselők is
megtárgyalják.
Sajnos, nagy a lemaradás,
sok a tennivaló, hogy a várost
szebbé, tisztábbá tegyük. Megvalósul a civil-program is, amely
egyfajta kéznyújtás a civileknek:
azt jelenti, hogy segítséget, támogatást kapnak az önkéntes
munkát végző emberek, akár
a kultúra, vagy például a vártisztítás terén. A város szeretné
segíteni munkájukat, felkarolni
őket. A Komáromi Függetlenek
Csoportja örül annak is, hogy
60 ezer euróra emelkedett a
kulturát támogató alap összege és több pénz jut a sportolók

támogatására is. A 2 ezer regisztrált sportoló, a többi sportot űző ember, illetve a sportcsarnokot megtelítő szurkolók
megérdemlik a támogatást. A
kultúra és a sport fontos szerepet játszik az itt lakók életében,
mondhatni, mindennapjainkat
is befolysáolja.
Ondrej Gajdáč, független
képviselő: – Sikerült jóváhagyni a városi fenntartású iskolák
költségvetését, igaz, nem teljes
mértékben, ezért ezen a költségvetésen még finomítani kell,
úgy, hogy az oktatási intézmények minden, az államtól érkező pénzt megkapjanak, s így jól
működhessenek.
Megvitattuk a sport- és
kulturális alappal kapcsolatos
kéréseket is. Szétosztottuk a támogatásokat s remélem, hogy
a kulturális szervezetek, illetve

a sportklubok elégedettek lesznek. További fontos napirendi
pont volt a KOMVaK vízművek
alapszabályzatának az elfogadása, ami lehetővé teszi, hogy a
mindenkori városvezetés, illetve
a képviselőtestület jobban tájékoztatva legyen a részvénytársaság részéről, annak munkája
kapcsán, illetve, hogy a városvezetésnek, a polgármesternek és a
képviselőknek nagyobb befolyásuk legyen a társaság döntésire
nézve.
Ami a jövőt illeti, fontos,
hogy kidolgozásra kerüljön egy
átfogó, minden területet felölelő
városfejlesztési terv. Pozitívum,
hogy a Comorra servis igazgatója, Nagy Tamás részéről megvan a kezdeményezés. A hónap
végére egy munkatalálkozót
hívott össze, melynek témája a
(Folytatás a 2. oldalon)

Fontos környezetvédelmi beruházások

Városunkban két jelentős
környezetvédelmi projekt valósulhat meg az idén a Szlovák
Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma jóvoltából,
uniós támogatással mintegy 3
millió euró összértékben.
A témában összehívott sajtótájékoztatón a városvezetők
és hivatali szakemberek mellett
részt vettek a projektek előkészítésével és kivitelezésével megbízott szakemberek is. Zdena
Matiová, projektvezető és két
környezetvédelmi szakember,
Milan Vtáčnik, szanálással foglalkozó technikus és Pavol Tupý,
a kivitelező Envigeo Rt. igazgatótanácsának elnöke.
Stubendek László, Komárom város polgármestere örömét
fejezte ki afelett, hogy a két projekt megvalósul. Mint mondta:
tudatában vagyunk annak, hogy
Komárom Közép-Európa egyik
fontos vízbázisa fölött fekszik és
ez a két környezetvédelmi beruházás fontos lépés az ivóvizünk
megóvása terén.
Az első projekt a vár területén és környékén található, a
szovjet és csehszlovák hadsereg
után hátrahagyott talaj- és talajvíz-szennyeződést hivatott eltávolítani mintegy három méter
mélységig, azaz megtisztítani a
földet és a talajvizet az évek során beleszivárgott petrokémiaiés egyéb szennyezőanyagoktól.
(Folytatás a 2. oldalon) Összesen hat helyen találtak a

szakemberek szennyezett talajt.
A vár területén kívül a városi
rendőrség mögötti terület és
a várfal melletti óvoda udvara
lesz megtisztítva. A szennyezett
földet Diószegre szállítják majd,
ahol az szakszerűen tárolható.
a talajvizet kiszivattyúzzák, áttisztítják, majd visszapumpálják az eredeti talajrétegbe. A
szakemberek elmondása szerint
a szennyező anyagok ugyan veszélyesek, de nem rákkeltőek.
A munkálatok március 23án kezdődtek és mintegy egy héten át tart majd a mintegy 5000
m3 föld elszállítása. Ezt követi
majd a talajvíz áttisztítása, ami
egészen szeptember végéig tart

Kellemes húsvéti ünnepeket!

majd. A projekt hivatalos befejezési határideje november 15ig van megszabva. A szennyezett föld elszállítását igyekeznek
majd úgy végezni, hogy a
megnövekedett forgalom minél
kevésbé befolyásolja a város forgalmát. Az útvonal a Villanytelepi úton vezet majd és javarészt
az esti és éjszakai órákban zajlik.
A városvezetőknek és a hivatal
szakembereinek sikerült kieszközölnie, hogy a projekt keretében ne csak a szennyezett földet
távolítsák el és cseréljék ki újra,
de a részben szintén szennyezett
volt garázsok maradványait és
a mosórámpák betonszerkezeteit is, így hozzáadott értékként
az egészséges környezet mellett
szebbé, értékesebbé válik a várudvar és a városi rendőrség mögötti piacudvar területe is.
A
másik
projekt
a
„madzagosi” szemétlerakat eltá-

volítását tűzte ki céljául, amely a
Komáromból Ógyalla felé vezető főút mellett található jobbra,
a kamionszervizzel szemben.
Sajnos a volt szemétlerakat máig
„használatban van” illegális
szemétlerakat gyanánt. A szondafuratok tanúsága szerint ez
a terület is veszélyes anyagokkal szennyezett, így likvidálni
kell a volt lerakatot mintegy 20
ezer négyzetméternyi területen.
40 ezer köbméter hulladék lesz
átválogatva és szükség szerint
elszállítva a megfelelő besorolású hivatalos lerakatra, majd
az egész területet rekultiválják.
A munkálatok befejezése idén
novemberre várható.
Folyik továbbá a harcsási
szemétlerakat szondázása is, s
amennyiben ott is szennyezést
észlelnek ez is felkerül a megvalósítandó projektek listájára.
-krá-
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Hőseinkre emlékeztünk
Március 15-én az l84849-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek
a komáromi polgárok, akik a
két hagyományos helyszínen
gyűltek össze.
A Jókai szobornál Petheö
Attila, a Csemadok Komáromi
Területi Választmányának elnöke köszöntötte a résztvevőket.
Harmati Zsolt, Magyarország
pozsonyi
nagykövetségének
ideiglenes ügyvivője felolvasta
Orbán Viktor miniszterelnök
üzenetét, melyben egyebek mellett így fogalmaz: a népek tavaszán csak egyetlen ország volt
ahol nem hunyt ki pillanatok
alatt a szabadság őrtüze. Ma is
úgy gondoljuk, hogy a magyarok szabadságát csak a magyarok vívhatják ki: összefogással,
munkával és egyetértéssel.
Nagy Péter katolikus lelkész
arról szólt, hogy a keresztényeknek küzdeniük kell mindenféle társadalmi igazságtalanság

ellen, ezért ne féljünk kiállni a
felvidéki magyarság jogai mellett. „Ám jól vigyázzunk: radikálisok legyünk, s ne szélsőségesek. Krisztus legyen ebben
a példaképünk. A szívünkben
gyökerező nemzettudatunkban
legyünk állhatatosak, ugyanakkor ne feledjünk nyitottak
maradni a másik ember, nemzet szíve felé".
A Klapka téren Albert Sándor, a Selye János Egyetem alapító rektora volt az ünnepség
szónoka. Mint mondotta: a márciusi ifjak gondolkodásának középpontjában egy szabad, élhető ország volt. Egy olyan ország,
ahol az ember biztonságban és
szabadságban valósíthatja meg
önmagát. Ezért minden tragikuma és vérbefojtása ellenére
büszkén emlékezünk a forradalomból kinőtt 1848-49-es szabadságharcra.

Hogy volt?
(Befejezés az 1. oldalról)

nyújtandó támogatás a tavalyi
szinten maradt, ami azt jelentette, hogy pénzelvonással nem
lehet kikényszeríteni a változtatásokat. A vitában nem hangzott
el, miért lenne rugalmatlan a jelenlegi struktúra, s miért kellene
hatékonyabb külsős stábokkal
készíttetni az anyagokat? (kralik.
tv.sk) Március 19-én a városi
hivatal kiutalta a visszatartott
béreket. Az alkalmazottaknak
nagy szerencséjük volt, hogy
közben senkinek sem kellett orvoshoz fordulnia, hiszen a biztosítóba sem folytak be a kötelező
havi járulékok.
A KL-nak és a VT-nak képzett munkatársai vannak. (Én
országos viszonylatban is ismerem a regionális lapokat, egyes
médiumokat meg is küldenek
nekem: nincs mit szégyenkeznünk, sőt.) Még nem fordult
elő, hogy a KL vagy a VT megtagadta volna a városi hivatal bármely anyagának közlését. A lap
mindig időben elkészül és eljut
a nyomdába. Aki már dolgozott
szerkesztőségben, tudja, hogy az
is alkotó műhely. Nem érdemes
meggondolatlanul változtatgatni
rajta. A Com-Média alkalmazottai becsületesen elvégzik a
munkájukat. Persze, senki sem
hibátlan, senki sem képes folyamatosan kifogástalanul teljesíteni.
Az újságírás szép, de nehéz mesterség: mindegyik anyag más és
más, a pár soros hírt is – meg
kell tudni hitelesen, érthetően
és időben fogalmazni. A KL és
a VT műsorainak szerkezete
és sugárzási ideje hatóság által
szabályozott és ellenőrzött. Fel-

Elfogadták a város költségvetését
(Befejezés az 1. oldalról)

városi fürdő koncepciója lesz.
Fontosnak tartom, hogy végre
legyen egy fejlesztési tervünk,
hiszen egy olyan városnak, mint
Komárom, melynek kiváló a fekvése és szinte határtalan lehetőségei vannak az idegenforgalom
terén, elengedhetetlen, hogy
legyen egy korszerű strandja.
A fürdőnek meg kell újulnia, s
remélem, hogy a koncepciónak
a része lehet egy korszerű fedett
uszoda is, melynek lenyitható
teteje lenne, s melyet nyáron is
ki lehetne használni, a komáromi polgárok, illetve az idegenforgalom érdekeit szolgálná.
Andruskó Imre, képviselő (Híd frakció): – Örvendetes,
hogy a képviselők többsége
által támogatott költségvetés
született. A Híd frakció javaslatára 200 ezer euróval emeltük
-batta- a városi költségvetés összegét,
a kiadási, illetve a bevételi oldalt. Sikerült erre a célra olyan

adatuk megismertetni a nyilvánossággal a város vezetőinek és
önkormányzatának törekvéseit,
beszámolni a helyi társadalmi,
kulturális, sport és egyéb eseményekről, helyet adni a polgárok
véleményének és közleményeinek, hozzájárulni ahhoz, hogy
az újabb és újabb komáromi
nemzedékek számára egyben
lehessen tartani az elődeink által
megteremtett hagyományokat és
kultúrát. A kultúra a legfontosabb közvetítő elem lehet a komáromi magyarság és szlovákság
között. A felsorolt feladatokat
teljesíteni csak bizalommal teli
légkörben, egyetértésben lehet.
A város boldogulása érdekében
ezért félre kellene tenni a pártszakadás okozta áldatlan megosztottságot, mert aki követi a
világ eseményeit, érzi a hozzánk
is begyűrűző feszültségeket, felismerheti, hogy nincs más lehetőség, mint összefogni.
Remélem, a város illetékesei
legközelebb elmondják szakmai
és egyéb fenntartásaikat, illetve
a felügyelő bizottság teszi majd
szóvá, ha valamiben kivetnivalót talál, s nem a most tapasztalt gyakorlat folytatódik – lásd
a - jogtalanul visszatartott bérek
esetét. (Felmértem: hasonló eljárás a hazai, déli régiókban még
nem fordult elő!) Befejezésként
egy újabb idézet: „Csak addig
tudsz haladni, amíg a becsületességed visz... Ha megszűnik az
igazság, a civilizáció összeomlik.
Az igazság minden civilizáció és
kulturális intelligencia alapja.”
(Forrás: Glenda Green: Jézus
szól. Mandala-Veda Kiadó, Bp.,
2007.)
Batta György
(Pro Urbe díj, 2013)
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forrást találnunk, ami nem veszélyezteti a város működését,
hiszen a város a részadókból 8
millió eurót tervezett be, ám a
pénzügyminisztérium honlapján megjelent, hogy ez az összeg
8, 2 tized millió euró lesz. Ebből
a 200 ezer euróból több alapot is
létrehoztunk.
Így például 10 ezer euróval
támogatjuk a Selye János Egyetemet: ezidáig a nagyszombati
egyetem kihelyezett tagozata
kapott ennyi támogatást, ám a
komáromi tagozat megszűnt,
így ezt a pénzt a stresszelmélet
megalkotójáról elnevezett egyetem támogatására fordítjuk.
További 10 ezer euróval támogattuk a művészeti alapiskola
összköltségvetését, mert úgy
érezzük, hogy a városi hivatal
kevés pénzt szán a több mint
ezer diák által látogatott iskola
működésére, az általa benyújtott
javaslat nem fedezi a tanárok 5
százalékos béremelését. 10 ezer
euróval emeltük a sportalapot

is. A bizottság a pénzelosztáskor
megfeledkezett a röplabda klubról, amelynek esélye van arra,
hogy megküzdjön az országos
döntőben.
Szavaztunk az iskolák költségvetéséről is. Véleményem
szerint hiba volt, hogy a normatívájuknak csupán a 87 százalékát kapták meg, így biztosra
veszem, hogy az áprilisi ülésen
újra szavazni fogunk róla. Bízom benne, hogy a hivatal újra
átszámolja a tételeket és minden
iskola megkaphatja a normatíva
97,5 százalékát.
Szabó Béla képviselő,
(MKP): – A költségvetés kiadási
oldalán komoly növekedés várható, bár hozzáteszem, a büdzsének kockázatai is vannak. A növekedés mellett ugyanis mintegy
500 ezer eurónyi bevétel kisesés
is várható, ha nem sikerül behajtani azokat a tételeket, melyeket
a költségvetésben elfogadott a
testület. Az előző évekhez hasonlóan az idén is több mint 170

ezer euró áll rendelkezésre egy
komplex útfelújításra, továbbá
a belváros revitalizációjára egy
40 ezer eurós tétel, 50 ezer euró
pedig-hasonló céllal- a lakótelepeket szolgálja. A tőkejellegű
kiadásokban 230 ezer euró szerepel, s e pénz elosztása a képviselő-testület jóváhagyása alapján lesz majd.
Fontos az is, hogy egyrészt
örvendetes, hogy a kultúra és a
sport területén megnövekedett a
támogatásra szánt pénz összege,
másrészt azonban, ha óvatosabbak lennénk, lehet, hogy kevesebb támogatást kellett volna
kiosztanunk, s a maradék pénzt
a különféle sportlétesítmények
karbantarására,
felújítására
fektethettük volna. Elfogadtuk
iskoláink költségvetését is, ám
büdzséjük idővel módosítva
lesz, mivel plussz pénzt fognak
kapni, az 5 százalékos béremelés
fedezésére.
-sz-

Éjszaka a Komáromi Ipari Középiskolában
A komáromi Ipari Szakközépiskolában érdekes programok sokasága várta a látogatókat. Az éjszakába nyúló
rendezvényen az iskola folyosóit, tantermeit és laboratóriumait elözönlötték az érdeklődők. A jelenlegi diákokon,
szüleiken és hozzátartozóikon
kívül szép számban jelentek
meg az általános iskolák pedagógusai és pályaválasztási
tanácsadói is. A nagysikerű
rendezvény nem kerülte el a
kilencedikes diákok figyelmét
sem, de az iskola egykori tanulói, az „öregdiákok” is kíváncsiak voltak a változásokra, az
újdonságokra.
A cél mindenképpen az volt,
hogy érdekes helyszíneken, gazdag programok által kerüljön
bemutatásra az intézményben
folyó munka. A kötetlen program, a sok helyszín, a hangulatos séta az iskola falai között
az érdeklődőknek kellemes
időtöltést nyújtott, hiszen az
intézmény először engedett az
éjszakába nyúlóan betekintést
képzési tematikájába és abba a
miliőbe, amely az iparit Iparivá
tette.
Már az előcsarnokban egy
csodálatos világ tárult a látogatók elé. A diákparlament tagjainak jóvoltából ötletes rajzok,
ábrák hirdették a látnivalókat. A

gazdagon összeállított program
felölelte a szakok bemutatását, a
„nyitott laboratóriumok” segítségével a látogatók betekintést
kaptak a szaktantárgyak oktatásába. A közgazdaságtan egyik
komoly témája a sikeres vállalkozóvá válás. E területen az iskolában működő diákvállalkozások is bemutatkozhattak.
A gépészet iránt érdeklődők
a kovácsműhelyben, az esztergályos műhelyben és a CNC
-szaktanteremben tett látogatás
után megtekinthették a 3D – s
nyomtatót is. Az ilyen típusú
nyomtatás
technológiájának
oktatása az iskolában 2010-ben
indult útjára azzal az elképzeléssel, hogy az itt végzett diákok
magasabb szakmai felkészüléssel vágjanak neki az életnek. A
térbeli nyomtatás eszközét nagy
érdeklődés övezte. A jelenlevők
az elkészült tárgyakat (fogaskerekek, csapágy) megvizsgálták
és néhányan meg is tarthatták.
A bemutatón megjelent vállalatok is nagy meglepetéssel
konstatálták az intézmény ilyen
irányú felszereltségét.
Az elektrotechnika és a
programozás területén is rengeteg újdonság várta a látogatókat. Az elektrotechnikai és az
automatizációs laboratóriumok
megtekintésén kívül a vendégek
belekóstolhattak a programozás

52. Jókai Napok – Felhívás - Meghirdetés

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti az 52.
Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját. A fesztivál 2015. június
8-14. között kerül megrendezésre Komáromban. Jelentkezni kizárólag írásban lehet – postai úton vagy e-mailben – 2015. március
31-ig a következő címen: Komáromi Városi Művelődési Központ,
Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom (a borítékra írják rá „Jókai
Napok“), e-mail: csengel.monika@gmail.com.
Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza a csoport és vezetője nevét,
címét, e-mail címét és telefonszámát; az előadás címét, szerzőjét és
műfaját. További információk a 0905/892580, 035/ 7713 547, 7713
550-es telefonszámokon és a feltüntetett e-mail címen Csengel Mónikánál.

játékos formáiba, valamint egy
kislámpa elkészítésének fortélyaival is megismerkedhettek.
A szaktanárok készségesen mutatták be, mivel foglalkoznak a
diákok a tanítási órákon.
A nyelvtanítást illetően bemutatásra kerültek azok a korszerű és sokszor játékos módszerek, melyek az adott nyelv
elsajátításának szempontjából
hatékonynak bizonyultak. Az
angol és a német órán az adott
nyelvterületre jellemző ínyencségeket is meg lehetett kóstolni.
Az államnyelv elsajátításának
hatékony módszereiről az érdeklődők egy rendhagyó szlovák órán győződhettek meg.
A látogatók tájékoztatatást
kaptak az iskolában nyíló szakokról, a tanulók szakgyakorlatáról és az intézmény távlati
terveiről. Megismerkedhettek
az iskola színjátszó körének
(VISZTA), valamint az iskolatévének (Tower TV) munkájával
és megtekinthették egy kiállítás
formájában a legszínvonalasabb

diákmunkákat.
Az éjszaka során lehetőség
nyílt a kötetlen beszélgetésekre
az iskola jelenlegi és volt pedagógusaival is, valamint egy
olyan érdekes előadás meghallgatására is, melynek témája a
matematika múltja és jelene
volt. A vállalkozóbb szelleműek
matematikai tesztek megoldásával frissíthették fel tudásukat
mennyiségtanból.
A programokban gazdag
tájékozódás után a testedzés
sem maradhatott el. Az iskola
tornaterme a sportolni vágyók
rendelkezésére állt.
A jól sikerült akció minden
résztvevője találhatott kedvére valót a gazdag kínálatból,
melyből a kollégiumi élet bemutatása sem hiányzott. A nagy
érdeklődés, a remek hangulat, a
vendégsereg elégedettsége arra
engednek következtetni, hogy
az „Éjszaka az Ipariban” hagyománnyá válhat.
PaedDr. Tóth Katalin

A legjobbak Pécsett versenyeznek
A napokban tartották meg a
Selye János Gimnázium dísztermében a Zrínyi Ilona matematikaverseny ünnepélyes
eredményhirdetését és díjátadó ünnepségét.
Elsőként Spátay Adrienn tanárnő üdvözölte a diákokat,
felkészítő tanáraikat, hozzátartozóikat, a versenyeket díjakkal
is támogató díszvendégeket,
illetve a város képviseletében
megjelent Keszegh Béla alpolgármestert.
A gimnazisták kultúrműsora
után Andruskó Imre igazgató méltatta a Magyarországon
1990 óta, s a későbbiekben
Kárpát-medence-szerte is minden évben megrendezett Zrínyi
Ilona és Gordiusz Matematikaverseny jelentőségét. Az egyéni
versenyben legeredményeseb-

ben szereplő tanulók meghívást
kaptak a Pécsett megrendezendő országos döntőre, melynek
időpontja április 1.-3.. Az országos döntő részvételi költségeit
a MATEGYE Alapítvány fedezi
a nyolc diáknak, illetve a két
kísérő tanárnak. Az országos
döntő keretében a versenyzők
megismerkedhetnek a várossal
és vidékével, s így ez egy szép
kirándulás is egyben.
Keszegh István pedagógus, a
verseny szervezője szerint az
idei Zrínyi Ilona-Gordiusz matematikaverseny eredményei is
igazolják, hogy a matematika
szeretete benne él gyermekeinkben, a számok világa sokakat elvarázsol, egyszóval: ismét
komoly sikerek születtek ezen a
rangos megmérettetésen.
-kzs-
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Méltó ünnepre készülünk
Április elsején ünnepli születésnapját
Komárom, hiszen 1265-ben, 750 esztendővel
ezelőtt bocsájtotta ki adománylevelét IV. Béla,
mellyel Buda és más települések mellett Komáromot is városi rangra emelte, hangzott el
azon a sajtótájékoztatón, melyen a város vezetői, Stubendek László polgármester, valamint
Keszegh Béla és Knirs Imre alpolgármesterek
tájékoztattak e szép jubileum kapcsán szervezendő ünnepségekről.
Április elsején délután öt órakor IV. Béla
Európa-udvarbeli szobránál kezdődik a megemlékezés, majd ünnepélyes zászlóavatás lesz
a Klapka téren: a zászlón latin felirat is látható
majd, városunk akkori címerével. Ezt ünnepi

testületi ülés követi a Tiszti pavilonban, ahol
a két Komárom polgármestere díszoklevelet
ír alá.
Fontos, hogy a megemlékezés közösségi
élménnyé váljon, melynek minél többen a részesei. Az ünnepi műsorban – melynek rendezője Kiss Péntek József – tíz pillanatképet láthatunk városunk életéből. A darab szereplői
gimnazista és iparista diákok, az ÉS-színház
valamint a Jozef Černek vezette színjátszó
együttes. Klapka Györgyöt Dráfi Mátyás érdemes művész alakítja. E szép alkalomra a város
a Mária Terézia királynő által adományozott,
s a levéltárban őrzött oklevelet is kölcsönkapja-hangzott el a sajtótájékoztatón.

Mária Terézia adománylevele, amellyel szabad királyi városi rangra emelte Komáromot

270 esztendővel ezelőtt

IV. Béla király adománylevele 1265-ből

IV. Béla az ország tatárdúlás utáni újjáépítése és átszervezése során okos politikával olyan intézkedéseket foganatosított,
amelyekkel az egyre hatalmasabbá váló főurakkal szemben a központi uralkodói hatalmat igyekezett erősíteni. Ezen intézkedései közé tartozott új városok egész sorának
az alapítása és fejlődésük támogatása. Közéjük tartozott „Villa Camarum“ is, amely
egy volt a komáromi vár fennhatósága alá
tartozó huszonhárom településből.

Komárom történelmi címere

IV. Béla 1265. április 1-től a hozzá tartozó földekkel, halászati és egyéb jogokkal
együtt Walter ispánnak adományozta ezt
a települést, s Komárom akkori és majdani
lakosainak ugyanolyan jogokat biztosított,
mint amilyenekkel Buda polgárai rendelkeztek. E jogok közül a legfontosabbak:
évenkénti szabad bíróválasztás, köz- és
magánjogi önállóság, helyhatósági és birtokjogi szabadság, a vagyon feletti szabad
rendelkezés, árumegállító jog.

Éppen 270 esztendeje annak, hogy Mária Terézia királynő szabad királyi városi
rangot adományozott Komáromnak. A cím
elnyerése megkönnyítette a város gazdasági
felemelkedését.
– Komárom a tizennyolcadik század
elején virágzó kereskedővárossá alakult. A
törökök kiűzését követően szabaddá vált a
dunai közlekedés, tömegével jártak fel-le a
hajók, hordták az árut: városunk a gabonaés fakereskedelem országos központja lett.
Csakhogy akkor a vár joghatósága alá
tartozott Komárom, s a várparancsnokok
különböző terheket róttak a polgárságra,
akik éppen ez alól akartak volna megszabadulni, akár anyagi áldozatok árán is, s
végül igyekezetük sikerrel járt. Mária Terézia királynő és hivatalnokai kaptak a várostól 71 ezer 510 forintot - ezt aranyban
kell érteni – s ezzel sikerült megszerezniük

Az 1745-ből származó oklevél első oldala

ezt az oklevelet 1745 március 16-án. Ezen
a napon írta alá az oklevelet a királynő, s e
jeles évfordulóra emlékezünk most. Az oklevél húsz pontban foglalja össze a város új
kiváltságait.
Így például Komárom szabadon gyakorolhatta a pallósjogot, képviselői voltak
az Országgyűlésben, s a város ekkor kapta
meg a mai Erzsébet szigetet, egyszóval szabadabbá vált településünk.
A város ennek köszönhetően tovább
fejlődhetett, ám mint ismeretes, tragédiák
is sújtották ezt a virágzó várost, elég, ha a
pusztító földrengésekre, a tűzvészekre vagy
az árvízekre gondolunk.
Akkoriban még annyira jól állt a város,
illetve polgárai, hogy mindezt ki tudták heverni, s egészen a 19. század derekáig prosperáló település volt Komárom.
Mácza Mihály, történész

Mária Terézia teljes uralkodói címei

salá. Ár
119,
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Bangha Dezső újab sikere

Szenior úszók nemzetközi versenyén a békéscsabai Árpád
uszoda sátortetős 50 m medencéjében BANGHA Dezső a 7579. évesek korcsoportjában 100 méteres gyorúszásban 1:56,0
perces idővel és 100 m hátúszásban 2:13,0 perces teljesítmén�nyel bronzérmet szerzett.

A boldogság új eszme Európában

Apróhirdetés

l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Bérbeadok vállalkozói helyiségeket 20m2+szociális helyiségek.
Bérleti díj: 150 Euro+rezsi 50 Euro.
Kedvező fekvés. Tel.: 0917/523 115.
l Eladó 4-áras kert kis, épített házzal, Diófa sor, Téglagyár. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0949/464 515,
035/7701 554.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179 712.
l Kiadó 1-szobás lakás a VII. Lakótelepen. Ár: 260 euró+rezsi. Tel.:
0905/850 964.
l Eladó építkezési telek Kisizsán,
állami dotáció lehetséges családi ház
építésére. Tel.: 0904/827-633.

l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Penita étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.:
0915 389 405.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíttetni?
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271-670.
l Eladó, azonnal beköltözhető 3 és
4 szobás lakás a vársoközpontban.
Érdeklődni az esti órákban lehet a
77 13 095-ös telefonszámon.

Újszülöttek

Vrábel Henrich, Naszvad; Szeder Hanna, Komárom; Musil
Arnold, Pat; Čerešníková Mária, Ógyalla; Karoši Zara, Komárom;
Csicsó Darina Mária, Marcelháza; Szabó Flóra Olívia, Búcs; Szakács Marcell, Karva; Kürti Marcell, Komárom; Bitter Zsolt Levente,
Szímő; Drmolová Krisztína, Komárom; Patus Dávid, Bátorkeszi;
Haris Tomáš, Komárom; Klučka Jakub, Komárom; Cservenáková
Cynthia, Párkány; Čóka Alex, Komárom; Tömösközi Eszter, Komárom; Uhrin Michal, Imely; Tómus Anna, Muzsla; Bálintová Bianka,
Komárom

Házasságot kötöttek

Zauška Pavel és Mgr. Szabó Elvíra

Elhunytak

A 46 éves Demin Péter, Komárom; a 73 éves Rigó Priska,
Komárom; az 59 éves Nagy Ferenc, Gúta; a 82 éves Božidarov
Krum, Komárom; a 83 éves Czibor Margit, Marcelháza; a 72 éves
Lakatošová Katarína, Ógyalla; a 84 éves Vörös Lajos, Hetény; a 88
éves Herman Vendelín, Komárom; a 62 éves Paluk Béla, Gyulamajor; a 91 éves Kecskés Mária szül. Krivanek, Ógyalla; a 80 éves
Bese Ida szül.Haris, Bátorkeszi; a 90 éves Maríková Mária, Komárom; az 59 éves Polhammer Anna, Komárom; a 81 éves Farkas
Elza, Virt; a 82 éves Inczédi Zoltán, Gellért; a 79 éves Szabó Ferenc, Csallóközaranyos; a 67 éves Matusek József, Madar; a 68 éves
Tabi László, Komárom; a 68 éves Seregül Stefan, Gúta; a 78 éves
Augenhammer František, Komárom; a 64 éves Horján Julianna,
Gúta; a 65 éves Lévai Ilona, Komárom; a 81 éves Domaracká Veronika, Komárom; a 85 éves Deminger László, Komárom; a 92 éves
Szarka József, Csallóközaranyos

MEGEMLÉKEZÉS

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

Fájó szívvel emlékeztünk március 5-én
halálának első évfordulóján

NAGY Máriára, szül. Kúr
Emlékét örökké őrző
férje Feri, fiai Feri és Gábor, menye Márta és Andrea,
unokái Anikó, Norbi, Dani és Tomi

MEGEMLÉKEZÉS

„Még éltél, nagyon szerettünk, amíg élünk, el nem felejtünk.
Lehunytad szemed, csendesen elmentél,
Szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.“
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján

SZOLIK Erikára, szül. Rácz

Emlékét örökké őrző
szerető testvére Feri, szülei és a rokonok

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk halálának 7. évfordulóján a drága férjre, édesapára, nagypapára

GŐGH Zoltánra

Komáromból.
Emlékét örökké őrző gyászoló családja

A komáromi Szeder Laciról
2013 októberében hallhattunk
először, amikor beszámolt az
oroszországi bringatúrájáról.
Laci nem kis teljesítményt vitt
véghez, hisz a Fekete-tengertől
az Északi-tengerig, majd vis�sza, Komáromig közel 11.000
kilométert tett meg. Kitartásával és akaratával számos fiatalnak példaképül szolgálhatott
volna - útját mégsem követte
nagy sajtóvisszhang. Ezen
próbáltam változtatni, amikor
felvettem vele a kapcsolatot
és bíztattam, élményeit ossza
meg a nagyközönséggel. Ezzel
nem csak példaképül állhat a
fiatalok számára, de az itthoniak az írásain keresztül megismerkedhetnek más népek
kultúrájával és szokásaival.
Végül a történet úgy alakult,
hogy Lacit szerénysége ellenére
másodszor is sikerült rábeszélnem, hogy az év sportolója díjra
terjeszthessük be. Megjegyzem
tavaly ezt a díjat minden kérdés
nélkül Komárom oda is ítélte
Szeder Lacinak. De nézzük, milyen okból kerül Laci ismét eme
díj közelébe.
Az oroszországi utat egy
következő túra követte. Laci
ugyanis a fejébe vette, hogy kétkerekűje társaságában bejárja
a világot, én pedig kapva az alkalmon, még a tavalyi díjátadón
megígértettem vele, hogy ezentúl hírt ad magáról, és időnként hazaküldi az itthoniaknak
kalandos úti történeteit. S hogy
emberünk ismét bizonyítsa,
mennyire rászolgált a legjobb
sportolóknak járó kitüntetésre,
kérdéseimre a Kaukázus lábától
küldte meg válaszait.
Laci, már alig emlékszem
a tavaszi napra, amikor elbúcsúztattunk a Klapka térről.
Mondd csak, azóta mely országokban bringáztál és mennyi
ideje vagy úton?
– 2014. április 20-án indultam el, tehát több mint tíz hónapja vagyok már úton, régebb
óta, mint eddig bármikor. Utam
Törökország felé úgy terveztem
meg, hogy a Balkán-félsziget lehetőség szerint minél nagyobb
részét érintse. Magyarország
után így Szerbia és Koszovó következett, majd Macedónia és
egy egyhetes kitérő erejéig Albánia délkeleti része, majd Görögország északkeleti része. Törökországban csaknem két hónapot

töltöttem, végig a tengerparton
haladva Kelet felé. Augusztus
közepén érkeztem meg utam tulajdonképpeni céljához, a Kaukázusba. Azóta csaknem három
hónapot töltöttem Grúziában, 23
napot Azerbajdzsánban és több
mint egy hónapot Örményországban.
Oroszország után miért
pont a Kaukázust választottad
újabb úti célodul?
– Régi álmom volt látni a
kaukázusi országokat. Amikor
2005 nyarán néhány évfolyamtársammal autóval eljutottunk a
Kaukázus oroszországi részébe,
pár kilométerre a grúz határtól,
már akkor sóvárogva néztem dél
felé. Ugyanakkor ebből a gyors és

ilyen úton a szükséges mozgási és
döntési szabadság csak egyedül
valósítható meg. Egyébként nem
vagyok magányos az útjaimon,
rengeteg emberrel találkozom,
beszélek, helybeliekkel és más
utazókkal egyaránt.
Soha nem érezted azt, hogy
fel kellene adni? Egyáltalán mi
motivál a tovább haladásban?
– Soha. A világ bejárására és
megismerésére tettem fel az életem, ezért mióta tavaly tavasszal
elindultam, a visszafordulás szóba sem kerülhetett.
Alapelvem, hogy végig saját
erőből haladok, sokszor lassan,
de minden km-t biciklivel vagy
gyalog megtéve, háztól házig.
Ezért, bár több alkalommal fel-

– Hogy lehetnél szabad, ha
állandóan elérhető vagy? Ma már
nem a technika van az emberekért, hanem az emberek a technikáért. Én nagyon tudatosan
nemet mondtam erre az egészre,
sokáig mobiltelefonom se volt,
a második utam előtt erőltették
rám a szüleim, amit természetesen csak otthon használok. Elnézem a turistákat a mindentudó
telefonjaikkal és örülök, hogy
nekem a térképem a fejemben
van és egyetlen technikai felszerelésem a fényképezőgép. Másra
nincs is szükségem.
Közel egy éve úton lenni,
azt hiszem ehhez már komoly
tervezés kell. Mi szerint állítottad össze az út költségvetés-

felületes utazási módból elegem
lett, és amikor ugyanez a társaság egy évvel később szintén autóval indult el Grúziába, én inkább
biciklivel Belorusz felé vettem az
irányt, de azzal a tervvel, hogy
előbb-utóbb eljutok a Kaukázusba is. Ahogy egyre nagyobb
köröket tettem meg útjaim során,
logikusan következett a világnak
ez a része.
Az útjaidra általában egyedül indulsz el. Mi ennek az
oka? Soha nem érezted egy jó
útitárs hiányát? Mennyire társad vagy épp ellenséged a magány?
– Úgy gondolom, hogy hos�szú távon útitárssal vagy főkent több útitárssal utazni több
hátránnyal jár, mint előnnyel.
Mindenkinek más az érdeklődési
köre, más a haladási sebessége,
arról nem is beszélve, hogy ilyen
hosszú időre ugyan kinek lenne
ideje otthagyni mindent. 10-15
éve én is egy baráti társasággal
túráztam (maximum 2-3 hétre),
de mára mindenkinek megvan a
maga élete, elfoglalt, stb.
Nem vagyok társaságkerülő ember, de úgy latom, hogy az

ajánlották, hogy elvisznek gépjárművel, soha nem fogadtam el,
még a legnehezebb körülmények
között sem. Hogy mi motivál?
Erre csak azt tudom válaszolni,
mint Heinz Stucke: "Az ismeretlen, ami előttem van, hajtja előre
a kerekeimet."
Távol a családodtól és néha
a civilizációtól is, mi az, ami a
legjobban hiányzik otthonról?
S mi az, ami abszolút nem hiányzik otthonról?
– A szüleim és a szeretteim hiányoznak, de hogy "mi"
hiányzik? Tavaly azt mondtam
volna, a könyveim és a világ legnagyobb könyvtára, az internet,
de idén több olvasnivalóm van
az úton, mint amennyi időm olvasni. Úgyhogy most már semmi
se hiányzik. Persze tudom, hogy
nagyon jó lesz hazaérni, és azt
is, hogy egy-két hónap után már
újra menni szeretnék. Hosszú
ideig egy helyben ülni - talán ez
hiányzik a legkevésbé.
Útjaidra telekommunikációs és informatikai készülékek
nélkül jársz. Miért nem tartod
fontosnak, hogy legalább egy
mobiltelefon legyen veled?

ét és az útvonaltervet? Sikerül
tartani az előre eltervezett
programot?
– Nem készítettem pontos
költségvetést. Az útvonalat is
inkább csak nagy vonalakban
terveztem meg, azt tudtam, hogy
mit szeretnék meglátogatni és
bejárni a célországokban, és úgy
terveztem meg, hogy az oda út és
a visszaút is a lehető legváltozatosabb legyen.
A költségvetés kapcsán úgy
tapasztaltam, hogy napi 10
euróval lehet számolni hosszú
távon, de ebben minden benne
van, a vízumok, belépőjegyek,
javítási költségek. Országtól függően 5-7 euróból ki lehet hozni a
napi élelmet. Az eredeti terv szerint novemberre érkeztem volna
vissza Komáromba, de már júliusban világossá vált, hogy ez
nem tartható. Úgy módosítottam
a tervet, hogy lemegyek a Földközi-tenger partjára és csak március elején hagyom el az enyhe telű
Mediterránumot, majd meg egy
hónap szükséges, amíg hazaérek.
(folytatjuk)

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten!

Bujna Zoltán

www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com/MestskaTeleviziaVKomarneKomaromiVarosiTelevizio
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Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

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

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

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

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

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

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

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

Tanácskoztak a civilek

Februárban és márciusban
is folytatódott a komáromi
magyar polgári társulások vezetőinek tanácskozása a Klapka Vendéglőben.
Mint ahogyan már jeleztük, a tizenhét civil szervezet
azt a célt tűzte maga elé, hogy
a jövőben egymást támogatva, egymással együttműködve
munkálkodik majd városunk
közéletének élénkítésén és kultúrájának ápolásán. Rövidesen
megalakul az a „laza” társulás,
amely a Komáromi Magyar
Civil Szervezetek Egyesülése
(KMCSzE) nevet kapja, s melynek együttműködési szabályait
Keszegh Margit önkormányzati
képviselő tárta a résztvevők elé
megvitatásra. A szerződés a
legközelebbi találkozón aláírásra kerül.
A februári megbeszélés (első
felében) jelen volt Stubendek
László polgármester, a márciusin
pedig Weszelovszky Gábor, a
városi hivatal osztályvezetője.
Mindkét megbeszélésen az alkalmi elnökség: Viola Pál, Dráfi
Borbála és Nagy Ferenc vezette
az ülést – a szerződés megkötése után dől majd el, hogy kiket
választ a szerveződés vezetőknek. Viola Pál nyugalmazott főorvos arra hívta fel a figyelmet,
hogy napjainkban már alig van-

nak szakorvosok Komáromban,
és egyre gyakrabban fordul elő:
a gyógyító nem tud magyarul,
ami kizárttá teheti megbízható diagnózis felállítását. Csukás
László, városunk külföldön is
becsült vizes szakembere mindkét alkalommal szót kapott: az
édesvíz rendkívüli fontosságáról
szólt annak kapcsán is, hogy a
térségünkben található, kincset
érő hatalmas ivóvíz készletet óvnunk kell, meg kell becsülnünk.
Mindegyik eddigi tanácskozáson szó esett egy olyan kiadvány
szükségességéről, amely kizárná,
hogy egyes műsorok, kiállítások, előadások ne ugyanazon a
napon és időpontban kezdődjenek. Téma volt, hogy megfontolandó egy komáromi kalendárium megjelentetése, s hogy meg
kell kérni a Com-Média Kft.
igazgatóját, a két médiumban
folyamatosan adjon hírt a közelgő rendezvényekről. Egyetértés
született arról, hogy a jövőben
kéthavonként tanácskozzanak
az egyesülés vezetői. Elhangzott,
hogy Komárom idei nagy jubileumait – a várossá válás és Jókai
születésének évfordulóját – illik
méltóképpen
megünnepelni,
hiszen ezek a megemlékezések
erősíthetik komáromiságunk
felemelő érzését.
(BTI)

Seniori v bazéne

V maďarskom meste Békescsaba sa v 50-metrovom krytom
bazéne na medzinárodných plaveckých pretekoch seniorov
Dezider BANGHA vo vekovej kategórii 75-79 ročných získal
dve bronzové medialy na 100 metrov voľný spôsob (1:56,0
min.) a na 100 m znak (2:13,0 min.).

Wir suchen für unser Cafe/Restaurant in Österreich
(Tirol), ab anfang Mai 2 junge Kellnerinen (auch
ungelernt) 5 oder 6 Tagewoche a 8 Stunden, Kost
und Logi frei, 1200,- bis 1400,- NETTO im Monat.
Deutschkenntnise erforderlich.
Bewerbung mit Foto An Email: brunner-w@gmx.at
oder Tel.: 0908/718 568, Tel.: 0043 664 532 3344.

Odstávka elektriny
V piatok 10. apríla od 8.30 do 11. hodiny – Bratislavská cesta,
Hlavná (Nová Stráž), lokalita Vadaš, lokalita záhrady.

Osztályozzuk a hulladékot!

Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja önökkel, hogy a
háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas
övezetekben a következő időpontokban fog folytatódni:
2015 április 27. – 2015 május 1. között
2015 május 25. – 2015 május 29. között
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott időszakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk elé,
amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából
szokták elszállítani a hulladékot.
A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal telt
zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A
zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók:
Háztartásonként maximum 4 zsák igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően).
Komárom Város 2007/2-es számú általános érvényű rendelete alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a
zöldhulladék kitermelőjének! A komposztált zöldhulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének javítására.
A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: keddtől péntekig 10:00-18:00 ó., szombaton
8:00-12:00 ó., hétfőn és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési
osztály, tel.: 035/28 51 362
A szállítási időpontok megtalálhatók a város honlapján is
(www.komarno.sk).

Dr. Vekerdy Tamás Komáromban!

Jól szeretni

Április 13-án igazi csemege
várja a lélek dolgai iránt érdeklődő közönséget Komáromban, hiszen a népszerű Nyitott
Akadémia sorozat keretében
ezúttal a magyar pszichológia
élő legendájával, a zseniális
előadásairól híres Dr. Vekerdy
Tamással találkozhatunk a
Matica Házban.
A rengeteg információt átadó, lebilincselő stílusú és üdítő
humorú Jól szeretni című előadást Magyarország minden
pontján vastapssal köszönte meg a közönség, de nem volt
kisebb sikere tavaly Dunaszerdahelyen sem. Középpontjában egyetlen alapkérdés áll: miként tudnánk igazán jól
szeretni?
Bár mindannyian elkövetünk hibákat, fontos, hogy szeretetünk tévedéseinken, gyöngeségeinken, konfliktusainkon is
átragyogjon, a nehézségek idején is eltéphetetlen köteléket jelentsen közöttünk, egyszersmind biztonságos menedéket gyerekeink számára.
Ha ez sikerül, az ezerszeresen hálálja meg magát. Minket lényegesebben nyugodtabbá és elégedettebbé tesz,
gyermekeinknek pedig olyan bázist ad, ahonnan a legmesszebbre tudnak elrugaszkodni, s ahova a legnagyobb
szeretettel térnek vissza. Jól szeretni annyi, mint jól élni
- önmagunkkal és egymással.
Az előadás interaktív, tehát személyes problémákban is
lehetőség lesz véleményt, tanácsot kérni Vekerdy Tamástól
- érdemes élni az alkalommal!
A Nyitott Akadémia standján - sok más, pszichológiai, spirituális és gyermeknevelési témájú mű mellett - kedvezményes áron lehet megvásárolni a Jól szeretni című könyvet
is, melyet a szerző kérésre szívesen dedikál.
Az április 13-i előadásra
jegyek elővételben kaphatók a komáromi
Diderot és Madách könyvesboltokban.

Nasledujúce číslo Komárňanských listov
vydávame 15. apríla 2015.
Uzávierka 10. apríla

