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Alapítva 1849-ben

750. születésnapját ünne-
pelte városunk április elsején. 
A jubileumi megemlékezés dél-
után öt órakor IV. Béla király 
Európa-udvarbeli szobránál 
kezdődött, s nem véletlenül itt, 
hiszen 1265-ben ő bocsájtotta 
ki adománylevelét,  mely-
lyel Buda és más települések 
mellett Komáromot is városi 
rangra emelte. Intézkedései új 
városok alapítását, s azok gaz-
dasági fejlődését biztosították. 
A kiváltságok, jogok között 
volt például a szabad bíróvá-
lasztás, a vagyon feletti szabad 
rendelkezés. 

Az ünnepi megemlékezés a 
Klapka téren folytatódott, ahol 
ünnepélyesen felvonták Komá-

rom város zászlaját, az erre az 
alkalomra készített díszes zász-
lórúdra. Stubendek László pol-
gármester az ünnepélyes zász-
lófelvonás előtt így fogalmazott: 
városunk történelmi zászlaja 
hirdesse a büszke múltat, a 
harcos, küzdelmes jelent és a 
reményteli jövőt.

Az ünnepség további része 
a Tiszti pavilon dísztermében 
zajlott, ahol a két polgármester 
nyitotta meg az ünnepi testületi 
ülést, s köszöntötték a résztve-
vőket, köztük Czimbalmosné 
Molnár Évát, Magyarország 
pozsonyi nagykövetét, a par-
lamenti pártok, a kulturális és 
társadalmi szervezetek és az 
egyházak képviselőit. Stubendek 

László polgármester ünnepi 
beszédében arról szólt, hogy 
Komárom mindig is befoga-
dó város volt, sok nemzetiség 
élt itt békében, egymást tisz-
telve. Magyarok, szlovákok, 
szerbek, romák, zsidók, kato-
likusok, reformátusok: ma is 
érezze mindenki a sajátjának 
Komáromot-hangsúlyozta. Ko-
márom ott van a világ könyves-
polcain: Lehár Ferencnek, Selye 
Jánosnak, Jókai Mórnak, Klap-
ka Györgynek köszönhetően.

Az ünnepség résztvevőinek 
felolvasták Áder János magyar 
és Andrej Kiska szlovák állam-
fő köszöntő levelét. A magyar 
köztársasági elnök arra buzdí-
tott, hogy fogadjuk meg Jókai 

Mór tanácsát, vagyis ne csak a 
múltban keressük magunkat, 
hanem közösségi céljainkban 
is. A szlovák államfő szerint 
örvendetes, hogy Magyarország 
és Szlovákia kapcsolata a köl-
csönös elismerésre és tiszteletre 
épül, s példamutató a két or-
szág közti gazdasági és kulturá-
lis együttműködés. Ezután a két 
polgármester ellátta kézjegyével 
a díszoklevelet. 

Az ünnepség kicsúcsosodá-
sa a Kiss Péntek József által ren-
dezett műsor volt, melyben tíz 
pillanatképet láthattunk váro-
sunk életéből. A darab szereplői 
gimnazista és iparista diákok, a 
Marianum egyházi iskolaköz-
pont fiataljai, az ÉS-színház, 

valamint a Jozef Černek vezette 
Dramaťák színjátszó együttes 
tagjai voltak. Klapka Györgyöt 
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas 
művész alakította. 

A lélekemelő előadás méltó 
arra, hogy a komáromi polgá-
rok is megtekinthessék, s azt is 
bizonyítja, hogy a komáromi 

iskolások és pedagógusaik, füg-
getlenül attól, hogy magyar vagy 
szlovák ajkúak-e milyen szépen, 
példamutatóan tudnak együtt-
működni. Nem véletlen, hogy a 
közönség vastapssal jutalmazta 
produkciójukat. 

-batta-

Városunk 750. születésnapját ünnepeltük

Sajtótájékoztatót tartott a Híd frakció a múlt héten, 
melyen a bizottsági munkáról és a jövőbeni tervekről tá-
jékoztatták a sajtó képviselőit.

Varga Tamás, a környezetvédelmi, közrendi és közle-
kedési bizottság elnöke elmondta: a bizottság – az ő kezde-
ményezésére – azt javasolja, hogy az idén a Polgár utca fel-
újítása történjen meg, teljes egészében. Ennek fedezete már 
megvan a városi költségvetésben. Javasolta továbbá, hogy a 
város talán leghosszabb, ám egyben a legrosszabb állapotá-
ban lévő Eötvös utca felújítására is szülessen projekt: a vá-
rosi hivatal a jövő évi költségvetés elfogadásáig dolgozzon ki 
egy komplex felújítási tervet s annak előzetes költségvetését. 
Ez a probléma már évek óta sokezer embert érint.

Elmondta azt is, hogy javaslatot nyújtott be a városi 
rendőrség fegyelmi és szervezeti rendjének a kidolgozására, 
illetve az egyes és kettes lakótelepen egy rendőrőrs létesíté-
sére. Sok lakostól érkezik ugyanis panasz az alkalmazkodni 
nem tudó emberekről, ezért kellene növelni az ott élők biz-
tonságérzetét.

Andruskó Imre képviselő arról számolt be, hogy vél-
hetően komoly vitát vált majd ki az úgynevezett LNG 
cseppfolyós gázprojekt, amely ugyan jó, de több veszélyt is 
rejt magában: véleménye szerint nem a lakótelep közepén 
kellene létesíteni, hanem Harcsás és Izsa között. Emellett 
veszélyeztethei vízkészletünket is, de gondot okozhat a meg-
növekvő kamionforgalom és az is, hogy gyakran kellene fel-
nyitni a csapóhidat s így órákra leállna a forgalom.

-év-

Tájékoztatott a Híd-frakció
Sajtóreggeli keretében szá-

molt be a város vezetése a leg-
újabb fejleményekről Komárom 
önkormányzatának életében. A 
frissen beindult panelprogram, 
a megújuló weboldal, az útkar-
bantartás- és felújítás, a közbe-
szerzések átláthatósága, a fő-
osztályvezetők visszahívása és a 
belvárosi parkolás – ezek voltak 
a főbb témák. És egy újabb ha-
tározat, amelyet a polgármester 
nem írt alá.

A város első embere, a vá-
rosi hivatal és a jogászok szerint 
ugyanis a „Komárom város eljá-
rását szabályozó alapelvek har-
madik személyek által használt 
városi telkek ügyében“ című do-
kumentum módosító javaslattal 
jóváhagyott változatának végre-
hajtása nehézségekbe ütközhet.

Stubendek László, polgár-
mester: – Egy alapelv született 
meg, amiben egy módosító javaslat 
érkezett, és ennek viszont a kivi-
telezése, a megvalósítása már sok 

kérdést vetett fel, ezért ezt a ha-
tározatot nem írtam alá. A jogi 
vélemények, elsősorban a hivatal 
részéről, a jogi osztályról érkezett 
vélemények és néhány értelme-
zés szerint is bizonyos joghézagok 
merültek fel, aminek tisztázásá-
ra elindult egy folyamat, ügyészi 
vélemény megkérése, hogy vajon 
hogy tudunk ezzel a módosítással 
elfogadott határozattal élni. Amíg 
ez a jogtisztázás meg nem törté-
nik, addig tulajdonképpen fel van 
függesztve ez a határozat.

Megkezdődött a panel-prog-
ram megvalósítása is, melyre 50 
ezer eurót hagyott jóvá a képvise-
lő-testület. A felmérések alapján 
idén a négyes és a hetes lakótelep 
szépülhet ebből az összegből.

Keszegh Béla, alpolgármes-
ter: – A négyes és a hetes lakótelep 
esetében láttuk azt, hogy előre lehet 
lépni. Miután a város munkatársai 
végigjárva minden padot, kukát és 
minden egyes dolgot végignéztek, 
felvázolták az összes olyan dolgot, 

amit meg kell oldanunk, komplex 
módon kezelnünk kell. Elindul 
egy olyan formája, hogy nem az 
alapján történnek felújítások, hogy 
kinek hol van ismerőse, hol lakik 
képviselő. A lakosok igényeit von-
juk be, és teljesen átláthatóan.

Az önkormányzat továb-
bi távlati tervei között szerepel, 
hogy megújult módon kommuni-
káljon a lakosokkal elektronikus 
formában; magyarán: új honlapja 
legyen a városnak. Ám a meglévő 
honlapon már most is történtek 
lépések annak érdekében, hogy 
a turisták jobban el tudjanak iga-
zodni Komáromban, és a hivatal 
munkája áttekinthetőbb, átlátha-
tóbb legyen.

Keszegh Béla, alpolgármes-
ter: – Kapott egy külön menüpon-
tot az átláthatóság. Például érde-
mes megnézni azt, hogy eddig nem 
szerepeltek külön programpontban 
a főellenőr úr jelentései. Mi fél évre 
visszamenőleg feltöltöttük a fő-
ellenőri jelentéseket. Ugyanúgy 

újdonság: mindenki megtalálhat-
ja, hogy ebben az évben milyen 
közbeszerzések várhatók. Bárki, 
aki be szerezne nevezni, a „verejné 
obstarávanie“ pont alatt találhat 
egy ilyet, hogy egészéves terv. Ké-
szülhet arra, hogy mi mindenbe 
nevezhet be, és mi mindenben 
vehet részt. Az új weben, meggyő-
ződésünk, hogy még átláthatóbbá 
kell tenni a szerződések áttekin-
tését. Mindenki a legkönnyebben  
tudja ellenőrizni, hogy igenis erre 
és erre ment a pénz, ilyen és ilyen 
szerződések alapján.

A városi utcák felújítására 
szánt 176 ezer eurót idén va-
lószínűleg egy csomagban egy 
nagyobb felújításra költi majd 
a város – jelenleg a Polgár és 
a Lehár utca áll versenyben az új 
„ruháért“. Közismert tény, hogy 
a polgármester a közelmúltban 
tíz főosztályvezetőt hívott vissza 
tisztségéből, ezekre a helyekre pá-
lyázatot írt, vagy ír ki a város.

-pa-

Panelprogram, útkarbantartás, megújuló weboldal
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A tavalyi esztendő legjobb 
pedagógusait köszöntötték és 
díjazták a múlt héten a Tiszti 
pavilon dísztermében a város 
vezetői és a képviselő-testü-
let mellett működő illetékes 
bizottság tagjai. A nemzet 
napszámosai közül az idén a 
következő pedagógusok része-
sültek elismerésben:

SzILÁrD Erika 1990-től 
vezeti az Eötvös utcai alapisko-
la Kicsinyek Kórusát. Az elmúlt  
tanévben az iskola, munkája 
elismeréseként, Eötvös –díjjal 
jutalmazta.

BLÁzSoVITS Judit több 
mint három évtizede áll a ka-
tedrán. 1989-től az Eötvös Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kola diákjainak nemcsak törté-
nelemtudást ad, hanem emberi 
tartást is. 

SzIrÁCzKI Emese a Mun-
ka Utcai Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola mellett működő 
napközi otthon főnevelőnője, 
többéves odaadó munkájának 

köszönhetően méltán vívta ki a 
gyerekek, a szülők és a nevelő-
testület tiszteletét, bizalmát. 

GoDA TurCSÁnyI Gab-
riella a Munka Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola ma-
gyar-történelem szakos peda-
gógusa. A Bendegúz anyanyelvi 
versenyen dobogós helyet sze-
reztek diákjai.

VöröS Hajnalka 23 éve 
tanít, jelenleg a Jókai Mór Alap-
iskolán. Tanítványai sorozatosan 
előkelő helyen végeznek a meg-
mérettetések során matematiká-
ból és technikából egyaránt. 

SýKoroVÁ Kristína a 
Határőr utcai alapiskola első 
minősítővizsgával rendelkező, 
az alapképzés szakképzett peda-
gógusa. Az oktató-nevelő tevé-
kenységben kitűnő eredménye-
ket ér el immár 16 éve. 

TrÁVnIČKoVÁ nela 
a Komensky alapiskola alap-
képzésben tanító pedagógusa. 
Személyisége a kreativitással fo-
nódik össze, eltér a megszokott 

gondolkodásmódtól, mindig 
valami újra lel, amivel gazdagítja 
kultúránkat és társadalmunkat. 

DoBroVICKÁ Želmíra a 
Ján Ámos Komensky alapiskola 
egyik oszlopos tagja, és a diák-
jai által elért kiváló eredmények 
révén az iskola jó hírnevét is 
növeli. 

PAzDErA zdeňek a Roz-
maring utcai Alapiskola test-
neveléstanára. Munkájában a 
testnevelés és a sport népszerű-
sítésén dolgozik, az egészséges 
életmódot népszerűsíti.

PrÁGAy Marianna 30 éves 
gyakorlattal rendelkező zongo-
ratanár, a Művészeti Alapiskola 
művészeti tanácsának tagja. Ze-
nei alapképesítését a néhai Mű-
vészeti Népiskolában szerezte. 

BALoGH ružena ének-
tanár, a Művészeti Alapiskola 
művészeti tanácsának és isko-
latanácsának tagja. Már 25 éve 
oktat éneket. Hangpedagógus-
ként dolgozott a Jókai Színház-
ban is. 

KuníČKoVÁ Alžbeta az 
Eötvös utcai óvoda óvónője. 
Nagymértékben hozzájárul a 
kellemes óvodai légkör meg-
teremtéséhez. Kitüntetését az 
óvoda igazgatónője javasolta a 
nyugdíj korhatár elérésének al-
kalmából.

zÁHuMEnSKÁ Danka 
jelenleg a Béke utcai óvoda igaz-
gatónője. Felelősségteljes és lel-
kiismeretes munkájával az egész 
kollektíva példaképe. 

BArTA Ildikó 2010 janu-
árjától a Ferences Barátok Utcai 
Magyar Tannyelvű Óvoda igaz-
gatónője, aki nagy felelősséggel 
irányítja az óvodát, folyamato-
san törekszik a jó munkahelyi 
légkör megteremtésére és a po-
zitív emberi kapcsolatok meg-
erősítésére. 

KrÁLoVÁ Mária a Kapi-
tány utcai óvoda sok éves gya-
korlattal rendelkező pedagógu-
sa. Az óvoda oktatási-nevelési 
programjának egyik megalko-
tója.

Pedagógusainkat köszöntötték

nagy szerencse, ha az em-
bernek van otthona és vannak 
barátai, akikkel együtt élheti 
meg a rosszat vagy a jót. Ám 
megtörténik, hogy az élet mos-
tohaként bánik velünk és úgy 
hozza a sors, hogy mások se-
gítségére vagyunk utalva.

Ilyen segítséget jelent vál-
sághelyzetben a hajléktalanszál-
ló, melynek jelenleg 28 lakója 
van. Róluk sem feledkeztek 
meg, most a húsvéti ünnepek 
alkalmával. A város vezetői és a 
szponzorok ajándékcsomagok-
kal lepték meg őket, melyekben 
volt tartós élelmiszer, pástétom, 

kávé, leves, kenyér és kalács. 
A szálló lakóinak a komáromi 
Karitász és az Arta pékség se-
gített. 

A városi fenntartású 
hajéktalanszálló változást hozott 
a nehéz sorsú emberek életébe, 
akik hajléktalanokként, fedél 
nélkül a fejük fölött éltek. Akad, 
aki csak legyint a kezével és íté-
letet mond felettük, de vannak 
olyanok – s hálistennek elegen 
– akik nem bírálnak, hanem se-
gítenek, hiszen semelyikük sem 
tudhatja, mikor változik meg 
hirtelen az élete, s mikor szorul 
mások segítségére.                -ba-

Igaz, hogy ezzel a gondolattal 
nem mindenki ért egyet, annak 
ellenére sem, hogy az állatvéde-
lem kiemelt szerepet kap minden-
napi életünkben, s ennek hála az 
emberek tudata is más irányban 
kezdett változni. A családi házak-
nál a négylábú kedvencek fontos 
szerepet töltenek be, hiszen őrzik 
a tulajdont, jeleznek, ha valami 
rendkívülit észlelnek.

Nem tudjuk, nevezhetjük-e 
divatnak azt, ha valamely tömb-
ház lakója kutyát tart. Az egye-
dülálló idősebb ember azért vá-
laszt négylábú barátot magának, 
hogy legyen kihez szólnia, míg 
mások számára a mozgáshiányt 
pótolja a rendszeres sétáltatás. S 
persze vannak, akik a  mások ál-
tal megunt, kidobott kóbor kutyu-
soknak biztosítanak új otthont, 
vagy a sérült, elütött ebeken igye-
keznek segíteni. A tömbházakban 
élő emberek zöme tudja és teljesíti 
kötelezettségeit: befizetik a ked-
vencük után járó adót, törődnek 
velük(féregtelenítés, oltás). Az 
intelligens gazdik számára séta 
közben nem gond eltakarítani 
kedvencük „névjegyét“. Az esti 
kutyasétáltatás alkalmával pedig 
elmondjuk egymásnak tapaszta-
latainkat, megosztjuk egymással 
aznapi élményeinket.

Sajnos az utolsó időszak be-
számolói már nem a kutyusokról, 
hanem a városi rendőrök gyakori 
ellenőrzéseiről szólnak. Megtör-
tént az is, hogy ugyanaz a rendőr 
ugyanazt a gazdit kétszer is meg-

állította és ellenőrizte ugyanazon 
a napon. Igaz, e cikk írása idején 
még az idei adófelszólításokat 
sem küldték ki, s így még bilétát 
sem tudunk felmutatni, de azért 
nagyon komolyan ellenőriznek.

Az egyik hölgy például azt 
panaszolta a napokban, hogy 
az egyik rendőr hazáig kísérte, 
hogy meggyőződjön arról, való-
ban a megadott címen lakik-e? 

Mint mondta, ez már felháborító 
zaklatásnak minősül. S persze, 
hozzátesszük, az adatok minden 
esetben rendben voltak. Sajnos a 
városi rendőrök hatásköre a gaz-
dik ellenőrzése vagy a kerékbilincs 
felrakása, de ideje lenne változtat-
ni ezen, hogy végre sokkal égetőbb 
feladatokat is megoldjanak. S ha 
már az ellenőrzésnél tartunk: 
nem ártana szétnézni az I-es, 
II-es lakótelepen, a Kabátfalun 
vagy Harcsáson élő polgártársa-
ink háza táján, ahol tucatszámra 
szaporodnak a szerencsétlen 
kutyusok, s nemhogy bejelentve 
sincsenek, hanem éhen-szomjan, 
csontsoványan kóvályognak.

Felháborítónak tartjuk azt 
is, hogy míg a kutyagumik lát-
tán mindenki felháborodik (ami 
valóban gusztustalan), addig a 
hajléktalanok által produkált 
„szerencsekupacok“ úton, útfélén 
fellelhetők, még a fedett szeméttá-
rolókban, kukában sem zavarnak 
senkit!

Tisztelettel:
A 7-es lakótelep gazdijai

(Név és cím szerkesztőségünkben)

Az Európai unió döntés-
hozatali szerve már elfogadta 
a következő hét éves időszak 
költségvetési kereteit. Ennek 
ismeretében minden tagország, 
köztük Szlovákia is, kidolgozta 
az úgynevezett operációs prog-
ramokat, melyek megszabják 
a finanszírozási lehetőségek 
kereteit. A környezetvédelmi 
tárca operációs programja 
régiónkat is érinti, hiszen a 
meglévő információk szerint 
lehetőséget biztosít a kétezres 
lélekszám alatti települések tá-
mogatására is. Mit jelent ez a 
gyakorlatban-kérdeztük Csép-
lő Gábort, a KoMVaK vízmű-
vek igazgatóját?

– Mindez azt jelenti, hogy 
vélhetően lesz anyagi forrás azon 
beruházások biztosítására is, 
amelyek kivitelezése, pénzelése 
ezidáig gondot okozott. Társasá-
gunk a hozzánk is eljutott infor-
mációk alapján már megkezdte 
azon fejlesztések előkészítését, 
melyekről eddig is tudtuk, hogy 
szükségesek, ám finanszírozá-
suk megoldatlan volt.

Így például, hogy Madar 
községet is bekapcsoljuk a ko-
máromi vízhálózatba. Nem 
kizárt ugyanis, - bár adataink 

nincsenek róla, - hogy az annak 
idején az itt lévő szovjet hadse-
reg esetleg „ismeretlen öröksé-
get“ hagyott hátra maga után, s 
emiatt komoly minőségi prob-
lémák jelentkezhetnek a helyi 
vízbázisnál. S mivel az új operá-
ciós program már csupán olyan 
beruházásokat támogat, melyek 
során maga a csatornázás is ré-
sze a tervezetnek, ezért az álta-
lunk kidolgozóban lévő projekt 
ezt a részt is felöleli.

Ennek köszönhetően ki-
épülhet a csatornahálózat, il-
letve megoldódik a szennyvíz 
elvezetése is. Egy átfogó, komp-
lex megoldás részeként – hogy 
megoldjuk a marcelházi kapaci-
táshiányt – lehetőség teremtőd-
ne a madari, mudroňovo-i, illet-
ve a szilosi szennyvíz kezelésére 
is. Ha a szóban forgó beruházás 
sikerrel járna, azzal egyrészt tár-
saságunk egy újabb jelentős va-
gyonnövekedésről számolhatna 
be, másrészt pedig régiónk ver-
senyképességét is növelnénk.

Szólnék az őrsújfalui 
Kertekalja utca komoly prob-
lémájáról is, amely megkeseríti 
az ott élő emberek életét. Annak 
ellenére – s ezt hangsúlyozni 
szeretném, – hogy ez kifejezet-

ten kommunális hatáskör, nem 
pedig vízmű-probléma, társasá-
gunk a többszöri helyszíni vizs-
gálódást követően önként, a tu-
lajdonos helyett biztosított egy 
tanulmányt, majd ezután egy 
projektet, hogy megoldódjanak 
a Kertekalja utca és környéke 
esővíz-elvezetési problémái.

Az ISPA II keretén belül ki-
épített csatornahálózat (ahol a 
beruházó a város volt) a tervek 
szerint sem, s a valóságban sem 
a csapadék vizek elvezetésére 
szolgál. Sőt, éppen fordítva: arra 
teljesen alkalmatlan, ezért ha 
erre a célra próbálják meg fel-
használni, az komoly gondokat 
okozhat. Mivel részvénytársasá-

gunk a csatornahálózat üzemel-
tetője, ezért fontosnak tartjuk 
megoldást találni a csapadékvíz 
elvezetésére, hogy megóvjuk, s 
még hosszú ideig használhatóvá 
tegyük a csatornahálózatot.

Örömünkre szolgál, és 
egyben szakmai elismerésnek 
is tekintjük, hogy Nemesócsa 
vezetői felkerestek és felkértek 
bennünket arra, hogy vállaljuk 
a település csatornahálózatának, 
illetve tisztítóállomásának a ki-
építését. A felkérésnek örömmel 
eleget teszünk, természetesen az 
uniós pályázatok adta lehetősé-
geken belül.

-év-

A nehéz sorsú 
embereket segítették

Olvasói levél
A kutyus az ember leghűségesebb társa

Vélhetően lesz anyagi forrás a vízügyi beruházások biztosítására

A Komáromi Művészeti Alapiskola 
áprilisi nyilvános rendezvényei 

2015. április 21., 17.00 órakor – Emlékhangverseny J. S. Bach 
és G. Fr. Händel születésének 330. évfordulója alkalmából 
(Duna Menti Múzeum)
2015. április 28., 17.00 órakor – Tavaszi diákhangverseny. 
Közreműködnek a Komáromi MAI és a meghívott vendégisko-
lák diákjai (Tiszti pavilon díszterme) 
2015. április 30., 17.00 órakor – Kiállításmegnyitó a MAI 
Képzőművészeti Tagozatának munkáiból (MAI-galéria, Nyár 
u. 12.)
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Megalakulása óta második 
alkalommal ülésezett a képvi-
selő-testület munkáját segítő 
szociális, lakás-és egészség-
ügyi bizottság. Mielőtt néhány 
mondatban beszámolnék az 
ott zajló munkáról, ismertetem 
a bizottság tagjait: Bastrnák 
Tibor és Anton Marek képvise-
lők, Hosnédlová natasa, uhrín 
renáta, Pint Tibor, Forró Eri-
ka, Baštrnák Leila, Kollár zol-
tán, Pálinkás Márta - szakértő 
tagok. 

Az ülésen egyebek mel-
lett aktualizáltuk, azaz 
időszerűsítettük a városi lakáso-
kat igénylő polgárok jegyzékét; 
mindazoknak, akik kérvényez-
ték és megfeleltek a követelmé-
nyeknek, lakásokat utaltunk ki. 
Természetesen az eddigi gya-
korlatnak megfelelően, most is 
sorsolás útján születtek meg a 
döntések, így azok igazságos-
ságát nem lehet megkérdője-
lezni. Örömmel tettünk eleget 
a Komáromi Zsidó Hitközség 
kérésének is, amely egy most in-
duló programjához kérte a város 
támogatását. Alelnököt is vá-
lasztott a bizottság, s a szavazás 
eredményeképpen ezt a posztot 
az elkövetkező négy esztendő-
ben Anton Marek képviselő tölti 
be. A bizottság tudomásul vette 
azt is, hogy Szabó Béla (Kertész 
Gábor) helyét Forró Erika váltja 
fel. A tagok tárgyaltak a város 
szociális közösségi tervezetének 
2014 évi megvalósításáról is, 
melyet Dubány Katalin főosz-
tályvezető terjesztett a tagok elé. 

A bizottsági tagok egyet-
értettek abban is, hogy az előt-
tünk álló négy évben nem csu-
pán a bizottság elé terjesztett 
anyagokat vitatjuk meg, hanem 
magunk is kezdeményezők le-
szünk, javaslatainkat összehan-
goljuk, hogy a soron következő 

költségvetés elfogadásakor már 
részletes anyagok szerepeljenek, 
melynek a felmerülő költségi té-
telek is a részei lesznek. Ennek 
szellemében születtek meg a 
nehezebb sorsú embereket se-
gíteni hivatott javaslataink. Így 
például az, hogy a hajléktalanok 
elszállásolására korszerűen ki-
alakított, kényelmesen lakható 
konténerek is szolgálhatnának. 
Kezdeméyneztük egy úgyne-
vezett Ételláda elhelyezését is 
a városi rendőrség székhelye 
mellett. Az „Enni adok- enni 
kapok“ feliratú ételládának már 
komoly hagyományai vannak 
Magyaroszágon. Ahogy a hír-
adásokból értesültünk róla, egy-
re többen készülnek már úgy 
reggel, hogy eggyel több péksü-
teményt tesznek a táskájukba, 
ezzel is segítve a rászorulókat. 

Sok a rászoruló, és ez ha-
tékony segítség. Eső- és hóálló 
láda, bele kerülhet minden nap 
kenyér és gyárilag csomagolt tar-
tós élelmiszer, de bárki hozhat a 
feleslegéből, és bárki el is veheti 
azt, amire szüksége van. Nem-
csak hajléktalanoknak szánjuk 
az adományokat, hanem például 
nyugdíjasoknak, akiknek nem 
jut elég pénzük élelmiszerre, 
illetve a nagycsaládosoknak is. 
Sajnos egyre több becsületes, de 
nehéz sorsú ember él városunk-
ban, így tehát bármi olyat lehet a 
gyűjtőládába tenni, ami otthon 
a főzéshez kell, például száraz-
tésztát és babot, halkonzervet és 
némi gyümölcsöt, diót.

A bizottság a sok éve önzet-
lenül, segítő szándékkal dolgozó 
Charita nem nyereségorientált  
szervezetet, munkája elismeré-
seként, polgármeter-díjra java-
solta.

Batta György, 
a bizottság elnöke

Sokan a lehetséges techni-
kai problémák miatt elriadnak 
már egy kisebb túrától is. Te 
ezzel hogy vagy? Voltak tech-
nikai gondjaid és azokat hogy 
sikerült megoldanod?

– Nem vagyok egy műszaki 
zseni, finoman fogalmazva. A ta-
valyi utamon ugyanakkor min-
den felmerülő technikai problé-
mát meg tudtam oldani, legtöbb 
gondom a gumiabroncsokkal 
volt. Idén viszont egymást érték 
a súlyos problémák, amelyek 
több alkalommal hosszas vára-
kozással vagy éppen gyaloglással 
jártak. 

A csomagtartó ötször tört el, 
háromszor a hátsó kerék, egy al-
kalommal pedig pedáltörés miatt 
80 km-t gyalogoltam. Ugyanak-
kor minden alkalommal sikerült 
megoldani a problémát előbb 

vagy utóbb, és ez nyugalomra 
tanít.

Sok országon keresztül ha-
ladtál. Mely országban fogad-
tak a legkedvesebben, ill. vol-
tak-e olyan vidékek ahova már 
nem szívesen mennél vissza.

– A kaukázusi országok né-
pei egyértelműen a legvendégsze-
retőbbek azok közül, ahol eddig 
jártam, de ők is tudatában van-
nak ennek és büszkék is rá. Ren-
geteg meghívásban volt részem 
mindhárom országban, minden 
nap több alkalommal is megszó-
lítanak és túlnyomó többségében 
barátságosan és pozitívan viszo-
nyulnak a biciklis utazókhoz.

A törökök is nagyon kedve-
sek és érdeklődőek, de ott nem 
jellemző, hogy meghívnának az 
otthonukba. Európában általá-
ban ritkaságszámba megy, ott 
inkább mindenki a saját dolgával 
törődik. A leghidegebbek az észa-
ki protestáns országok, sokszor 
emlegetem Észtországot, ahol két 
hét alatt egyszer szólítottak meg, 
akkor is a rendőrök.

Ugyanakkor eddig nem volt 
olyan ország, ahova nem szívesen 
mennék vissza. Meg Ukrajnába 
is szeretnék visszatérni, pedig ott 
volt a legtöbb negatív emberi ta-
pasztalatom.

Most hogy már áttekertél 
a Kaukázus számos hágóján, 
és volt részed a nyári hőségtől 
kezdve a havas napokon ke-
resztül minden nehézséggel, 

mi volt az utadon a legnehe-
zebb pillanat?

– Hat ez nagyon nehéz kér-
dés. Nem tudom. Talán az átke-
lés a Pamb-hágon, az éjszakázás 
előbb az út menten hóban-fagy-
ban, majd egy mocskos épületben 
kemény faggyal és emberi közöny-
nyel párosulva. De sok hasonlóan 
nehéz pillanat volt, néha utólag 
szórakoztatónak is tűnhetnek, de 
ott és  akkor elkeserítőek.

De mint már írtam, az út 
sztoicizmusra tanít, és azt hi-
szem, nem sok dolog tudna már 
kihozni a sodromból. A nehéz-
ségek után is törvényszerűen 
jönnek a szépségek, a könnyebb 
napok, a szükség esetén pedig a 
segítség. 

Hogyan élted meg a kará-
csonyi ünnepeket távol Komá-
romtól, szeretteidtől?

– A Karácsonyt Grúziában 
töltöttem. Ebben az ortodox val-
lású országban ez rendes mun-
kanapnak számít. A gyerekek is 
iskolába mennek. Számomra az 
úton nem sokat jelentenek az ott-
hon megszokott ünnepek, inkább 
saját ünnepnapjaim vannak 
- ilyen volt a Fekete- a Kaszpi- 
vagy a Földközi-tenger elérésének 
a napja, érkezés egy új országba, 
stb. Ugyanakkor gondolok arra 
is, hogy szüleim először ünneplik 
nélkülem a karácsonyt és tudom, 
hogy nagyon nehéz nekik, ezért 
nehéz szívvel töltöttem ezeket a 
napokat. 

A tavaszi búcsúzáskor úgy 
váltunk el, hogy a tél beállta 
előtt visszaérkezel a Klapka 
térre. Ez a terv azonban módo-
sult. Mi ennek az oka? Mikor 
és milyen útvonalon gurulsz 
haza?

– Az Anatóliai-félszigeten 
keresztülhaladva fogom elérni a 
Földközi-tenger partját. Innen 
áthajózok Ciprusra, ahol két 
hetet töltök, majd elindulok ha-
zafelé. A Dardanellákon átkelve 
érkezek majd vissza Európába, 
majd még egy hónapos út vár 
rám hazáig Bulgárián, Szerbián 
és Magyarországon át.

Április végére szeretnék visz-
szaérni Komáromba. Azért nyúj-
tottam meg az utat az eredetileg 
tervezett 7 hónapról, mert ra-
gaszkodva az elképzeléseimhez, a 
sok kitérővel, megállóval és nem 
utolsó sorban a nehéz terepvi-
szonyok miatt is jóval lassabban 
haladok, mint az oroszországi 
túrán. Ez nem is csoda, hiszen 
akkor csaknem végig sík vidéken 
haladtam, most pedig kevés kivé-
tellel magas hegyek között.

Ezek szerint közel egy 
évesre tervezed a túrát. Azt 
hiszem most sok olvasónál ki-
verted a biztosítékot. Szabad-
ságod és akaratod irigylésre 
méltó.  Sokan vannak köztünk, 
akik szeretnék megvalósítani 
álmaikat, de valami miatt fél-
nek megtenni az első lépést. Te 
utat mutatsz nekik, hogy nem 

A boldogság új eszme Európában (II. rész)

A Borostyán együttes 
lemezbemutató koncertje

A Komáromi Városi Művelődési Központ és a Borostyán Tár-
saság szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Borostyán 
együttes: Üllői úti fák c. lemezbemutató hangversenyére.  A 
koncertre 2015. április 18-án, 18 órától kerül sor a Tiszti pavi-
lon dísztermében. 
Közreműködik:  Farnbauer Péter Fambi – gitár,  Nagy László 
Culó – ének,  Rácz Csaba – cselló.  Köszöntőt mond: id. Batta 
György. A belépés díjtalan

Elbírálni és kezdeményezni

szabad félni, hisz az első bátor 
lépes után a többi már annyira 
természetes. 

– A további utadhoz sok sze-
rencsét kívánok minden komá-
romi nevében és két dolgot meg-

ígérek Neked. Visszaérkezésedet 
a Klapka téren fogjuk ünnepelni, 
a következő utadra pedig nem 
engedlek el a komáromi zászló 
nélkül!

Bujna zoltán

Az idén éppen lapzártánk 
idején emlékeztünk a felvidéki 
kitelepítettekre és deportáltak-
ra a kiskomáromi Monostori 
Erődben, ezért csak tömören 
tudunk beszámolni a kiválóan 
sikerült eseményről, melyet  
2013 óta országos, sőt: Kárpát-
medencei figyelem övez.

Az eseménysorozat délelőtt 
a középiskolások vetélkedőjé-
nek – „Emlékezz, Felvidék! 
1945-1948” – döntőjével vette 

kezdetét. Tíz magyarországi és 
hazai középiskola mérte össze 
tudását, s nagy örömünkre a 
Selye János Gimnázium csapa-
ta lett a győztes.

Délután három magas ran-
gú politikus: Kövér László, a 
Magyar országgyűlés elnö-
ke, Czunyiné Bertalan Judit 
és Potápi Árpád  államtitká-
rok jelenlétében folyt az em-
lékezés, melyet Molnár Attila 
kiskomáromi polgármester nyi-

tott meg. (Városunkat kollégája, 
Stubendek László képviselte.) 
A magyarság e hatvannyolc éve 
történt szörnyű tragédiájáról és 
a máig ható következmények-
ről Kövér László házelnök és 
Vadkerty Katalin legjobb felvi-
déki történészünk  szólt emlé-
kezetesen – gondolataikból jövő 
számunkban idézünk.

Az idei két díszvendég – De-
áki és Bonyhád – énekszámok-
kal  és szavalatokkal működött 

közre. Verset mondott Nagy Fe-
renc és Major Bálint, hallhattuk 
Fehér László tárogatóművészt, 
valamint a Magyarock Dalszín-
ház énekeseit.

A műsorvezető Tóth 
Bertalanné volt.  Az emléknap 
– már hagyományosan – Nagy 
János kitelepítési dombormű-
vének megkoszorúzásával ért 
véget. 

batta

Villámcsődület a Klapka téren
A költészet napja idei  

eseményei egy szép megmoz-
dulással vonulnak be Ko-
márom történetébe: a Jókai 
Mór Alapiskola a hozzánk is 
begyűrűzött „flash mob” – 
nyelvünkön: „villámcsődület” 
eszközét használta fel a versek 
népszerűsítésére. 

Mindez a gyakorlatban azt 
jelentette, hogy egyik percről a 
másikra több száz diák és taná-
raik lepték el a Klapka teret, s ott 
együtt elmondták József Attila 
gyönyörű költeményét, az Alta-
tó-t. A váratlan, ám a szereplők 
részéről jól előkészített produk-
ció nagy tetszést aratott az alkal-
mi közönség körében. Reméljük, 
Felvidék szerte elterjed ez a sajá-

tos ünneplési, egyúttal figyelem 
felkeltési forma. Köszönjük!

Egy másik költészet napi 
programra a Szinnyei József  
Könyvtár Nádor utcai épüle-
tében került sor. Itt két kiváló 
magyarországi vendégművész 
– Dsupin Pál és Csergő-Herczeg 
László énekelt, a szövegeket ko-
rabeli hangszerekkel kísérve. 
Ők Arany János Daloskönyvé-
ből készítettek összeállítást. Ez 
a műsor ugyan nem vonzhatott 
százakat, de eredetiségében és 
meghittségében kiválóan illesz-
kedett  a költészet napja han-
gulatába. A szervező, egyúttal 
a háziasszony Milány Éva, a 
könyvtár munkatársa volt.
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Átadták at első hazai Civil Becsületrendet
Április 11-én megtelt a 

Duna Menti Múzeum díszter-
me. Bizonyos, hogy ez  a dél-
után  is, – a Szlovákiai Civil 
Becsületrend (SzCB) első díj-
átadási ünnepsége, – része lesz 
városunk krónikájának, hiszen 
országos jelentőségű esemény 
tanúi lehettünk.

Városunk büszke lehet rá, 
hogy a SzCB megalapításának 
kezdeményezője Komárom 
polgára! Ő az, aki Lehár Ferenc 
emlékét is élteti  az általa veze-
tett polgári társulásnak hála. 
Klemen Terézia úgy vélte, Szlo-
vákiában is akadnak olyan „civi-
lek”, akik önzetlenül, elismerést 
és jutalmazást nem várva fontos 
munkát végeznek a köz érdeké-
ben.

A kuratórium elsőként a 
rimaszombati Pósa Juditot, a 
„nemzetnevelő”  Pósa Lajos le-
származottját, a  nemesradnóti 
születésű  költő és lapszerkesztő 
népszerűsítőjét  tüntette ki  a 
becsületrenddel. Pósa Judit, s a 

köréje csoportosult lelkes szak-
emberek csodát műveltek: az év-
tizedeken át tiltott listán szere-
pelt alkotót, aki 1914-ben hunyt 
el, az általa  kezdeményezett 
tavalyi  Pósa Emlékév folyamán 
ismét beemelték a köztudatba!

Az emlékév keretén be-
lül négy országban, köztük az 
Egyesült Államokban is – hat-
vanhat rendezvényen szóltak 
arról a zseniális alkotóról, aki 
már a totyogó gyermekeknek 
is tudott imádságokat írni. A jó 
hangulatú  díjátadó ünnepségen 
Klemen Terézia mondott ünnepi 
beszédet, a laudációt Dunajszky 
Géza olvasta fel, a kitüntetettel 
Fibi Sándor beszélgetett  a Pósa-
hagyatékról és az emlékévről.

Közreműködött  Stirber La-
jos,  Gál Eszter és Stirber Bian-
ka, valamint két kiváló színmű-
vészünk: Boráros Imre és Dráfi 
Mátyás. (Legközelebbi számunk-
ban bővebben írunk majd az ese-
ményről.)

bog

Felvidéki kitelepítettek és deportáltak emléknapja – 2015

A három Preiner
A Pro Arte Danubii Polgári Társulás szeretettel meghív minden 
érdeklődőt a 3 Preiner-Preiner Tibor, ifjabb Preiner Tibor és 
Szénási Preiner Éva Színvarázs című kiállítás megnyitójára a 
Limes Galériába, április 24-én, pénteken 17 órára. 
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Apróhirdetés

Újszülöttek
Farkaš Denis, Szentpéter; Džačovský Lukáš, Marcelháza; 

Krkoška Matúš, Érsekújvár; Marton Gergő, Tany; Kovács Olivér, 
Marcelháza; Kocsis Benedek, Ekel; Váródi Elizabeth, Szentpéter; 
Németh Attila, Csallóközaranyos; Kováčová Ramóna, Ógyalla; 
Kurčík Samuel, Komárom; Pócs Natália, Érsekújvár; Fábián Stel-
la, Érsekújvár; Karadi Viktor, Érsekújvár; Gubala Áron, Bögellő; 
Bohosová Bianca, Komárom; Rigó Richard, Komárom; Csóka 
Priscilla, Marcelháza; Almášy Áron, Nagymegyer; Zakalata Hana, 
Komárom; Horváth Lara, Marcelháza; Majerová Katarína, Ógyalla; 
Berceli Lucas, Negyed; Csonka Stella, Érsekújvár; Štifner Lara, 
Szőgyén; Litvai Dávid, Gúta; Keszegh András, Marcelháza; Fitos 
Zoé, Csallóközaranyos; Kovács Ádám, Komárom

Házasságot kötöttek
Bohony Anton és Kurcsík Magdaléna; Pikor Péter mérnök és 

Mgr. Horváth Henrietta; Valent František és Uhrinová Renáta   

Elhunytak
A 75 éves Košťálová Anna, Komárom; a 82 éves Szalai Ferenc, 

Bátorkeszi; a 84 éves Senkár Lídia, Komárom; a 77 éves id. Brand 
István, Komárom; a 63 éves Bencsík Miklós, Komárom; a 84 éves 
Kapusňák Pavol, Komárom; a 61 éves Kudryová Mária, Komárom; 
a 72 éves Misák Ján, Ógyalla;  a 75 éves László Ilona szül. Spányik, 
Komárom; a 22 éves Danišová Silvia, Marcelháza; a 83 éves Vrečič 
Jozef, Komárom; a 79 éves Žiaková Júlia, Komárom; a 48 éves 
Szivanyó Imre, Komárom; a 44 éves Lehocký Dušan, Keszegfalva

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Sürgősen eladó  Dunamocson 
családi ház (1960-as években 
épült). Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0918/022 119, 7741 589.
l Kiadó  1-szoba. 0907 487 695.
l Azonnal beköltözhető há-
rom és négyszobás lakás eladó a 
városközpontban. Érdeklődni az 
esti órákban lehet a 7713 095-ös 
telefonszámon.
l Bérbeadok vállalkozói helyi-
ségeket 20m2+szociális helyisé-
gek. 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. La-
kótelepen. Ár: 260 Euró+rezsivel. 
0905 850 964. 
l Eladó építkezési telek Kisizsán, 
állami dotáció lehetséges családi 
ház építésére. Tel.: 0904/827-633.

l Kártyajóslás, tenyérjóslás, 
számmisztika. Időpont egyezte-
tés. Tel.: 003670/591 37 96 (dél-
Komárom).
l Vennék öregebb, kisebb sze-
mélyautót megkímélt állapotban. 
Tel.: 0908/734 647.
l zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Penita étterem mel-
lett. Készpénzért felvásárolunk 
régiségeket, aranyat, ezüstöt, mű-
szaki cikkeket. Állandó ügyfele-
inknek hűségkártyát biztosítunk. 
Kérésére házhoz megyünk, hét-
végén is. Nyitvatartás hétköznap. 
9.00-18.00. óráig. 0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen otthon 
hajat vágatni, frizurát készíttetni? 
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271-
670.
l	Kiadó három szobás lakás 
hoszzútávra a Bástya lakótelepen 
350 euro rezsivel, vagy eladó 27 
ezer euróért. Tel.: 0905 315 092.
l	Eladó, érdekes, átépített 4 
szobás lakás (100 m2) a Hajós 
üzletkozpontal szemben. Tel.: 
0903 149 806. 

nyolcadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Pepita 
tours teremlabdarúgó torna, 
melynek helyszíne az aranyosi 
sportcsarnok volt. A korábbi 
években 6-8 csapat is indult 
ezen a sporteseményen, de ki-
derült, hogy a négycsapatos 
torna megrendezése a legcél-
szerűbb megoldás.

Most is így volt, és ezúttal 
is mindenki-mindenkivel ala-
pon mérkőztek meg a csapatok. 
Eredmények: Kocsi Öregfiúk 
– Magyar Borászok 4:1, Ajax 
Egyházkarcsa – Pepita tours 2:9, 
Borászok – Ajax 1:1, Kocs – Pe-
pita tours 1:5, Borászok – Pepita 
2:7, Kocs – Ajax 13:1. 

A Pepita tours csapatának 
sikerült megszereznie a torna-
győzelmet, így a herendi por-
celán vándorserleg, amelyik egy 
évig a Kocsi Öregfiúk csapatá-
nak vitrinjében pihent, vissza-
került Komáromba. A kocsi csa-
pat a vereség ellenére egy jóval 
összeszokottabb csapat benyo-
mását keltette, de az is döntő-

nek bizonyult, hogy a pepitások 
csapatában több volt a fiatalabb 
játékos.

A harmadik és negyedik 
helyen egyforma pontaránnyal 
végzett a Magyar Borászok és 
az Egyházkarcsai Ajax öregfiú-
inak csapata. A borászok csa-

patát erősítette Sallai Sándor, 
55 szeres volt magyar válogatott 
labdarúgó, akit nemrégiben vá-
lasztottak be a Budapesti Hon-
véd örökös csapatába Puskás és 
társai mellé.

Az ünnepélyes díjkiosztás-
nál újgazdára lelt a vándorserleg, 

de a többi csapat is sporttrófeá-
kat vehetett át. A legjobb góllö-
vő Wéber Roland, a kocsi csapat 
játékosa lett, a legjobb kapusnak 
kijáró címet Blaskovics Ferenc, a 
pepitások kapusa érdemelte ki. 

keresztényi

Soós Tibor 25 éven át töl-
tötte be a klubelnöki posztot 
a komáromi kajak-kenu klub 
élén. Most váltás történt, a 
klubvezetés élére Broczky Lász-
lót nevezte ki a tagsági gyűlés. 
A váltás kapcsán beszélgettem 
el mindkettőjükkel. A leköszö-
nő elnök klubhoz kötődő, sok-
éves érdemeit hosszan lehetne 
sorolni, de őt ismerve ezt nem 
hagyná, így inkább rá bíztam a 
rövid értékelést: 

„Elvileg nemcsak huszonöt 
évről beszélhetünk, mert a főisko-

la után még egy évet versenyez-
tem a klub színeiben, igaz csak 
nagyon amatőr szinten. Utána 
edzőként a fiatalokkal kezdtem 
foglalkozni. 1979-ben az úgyne-
vezett ZET akcióban felépítettük 
az első csónakházunkat, amit én 
terveztem. Tehát nem 25, hanem 
csaknem 40 év köt a klubhoz.

A menet közben elért ered-
mények magukért beszélnek. Ele-
inte csak annyi volt az álmunk, 
hogy a hazai bajnokságokban, 
Csehszlovákián belül érjünk el 
minél jobb eredményeket. Csak 
később jöttek a nemzetközi sike-
rek.

Itt az áttörés Szabó Attilával 
kezdődött, aki 1989-ben világ-
bajnoki címet szerzett. Aztán a 
K4-es sikerei jelentették az Eu-
rópa és világbajnoki aranyesőt, 
és persze az ország és Komárom 
számára az olimpiai bronz majd 
ezüstérmet. Versenyzőink jóvol-
tából városunk nagy hírnevet 
szerzett. És még nincs vége, a 
tavalyi moszkvai világbajnoki 
aranyérmek után a K2-es hajónk 

a jövő évi riói olimpián is tovább 
fényezheti klubunk hírnevét.”

„Az elnöki csere kapcsán 
szeretném megjegyezni, hogy 
nagyjából két éve éreztem úgy, 
hogy fogy az energiám. A kiégés-
ről viszont valahol azt olvastam, 
hogy csak az tud kiégni, akiben 
korábban lángolt a tűz. Volt 
bennem is láng, de már kezdtem 
belefáradni, belefásulni. Mun-
kámban sok volt a rutin, és mint 
mindenben a klub életében is új 
gondolatokra, új lehetőségek ke-
resésére van szükség, ami már 65 
éves korban elég nehéz. Őszintén 
mondom, nagyon megörültem, 
amikor utánam jöttek a fiatalabb 
generáció képviselői a váltás gon-
dolatával. Nyíltan megmondtam 
nekik, hogy aki az elnökségben 

megszerzi a többséget, nyugodt 
szívvel átadom neki a posztot. 
Látom, hogy óriási terveik, el-
képzeléseik vannak, másképp 
látnak, ami természetes dolog. 
Adósságok nélkül tudom átadni 
a klubelnöki posztot, ráadásul 
azt is megígérem, hogy továbbra 
is számíthatnak segítségemre, ta-
nácsaimra.”

Broczky László, az új elnök, 
így vázolta első elképzeléseit:

„Elsősorban a riói olimpiára 
készülő versenyzőinknek akarunk 
a lehető legjobb körülményeket 
biztosítani a felkészülésükhöz, 
hogy kiharcolják az olimpiai kvó-
tát. A rövidebb távú célok között 
szerepel továbbá Botek Ádám mi-
nél jobb felkészítése a junior vb-
re. A hosszabb távú célok egyike, 

hogy a Szlovák Kupa versenyso-
rozatban ifjúsági versenyzőink a 
harmadik helyről ismét az elsőre 
kerüljenek vissza. A válogatott 
versenyzőinkkel szeretnénk olyan 
úton haladni, ahogyan azt Soós 
Tibor tette, de igazán nem tu-
dom, hogy meg lehet-e ismételni 

azokat a sikereket, amelyeket az 
ő vezetése alatt elértünk. Majd a 
jövő megmutatja. 

A taggyűlésen teljes bizalmat 
szavaztak nekem, a feladatom 
tehát az lesz, hogy úgy irányít-
sam a klub életét, hogy minél 
zökkenőmentesebben működjön.

Még megjegyezném, hogy 
nevelő klub vagyunk, melynek fő 
célja minél több versenyzőnket 
eljuttatni a válogatott szintre. To-
vábbi célunk, hogy a komáromi 
gyerekek ne az utcán csavarogja-
nak, hanem itt legyenek aktívak 
a mi csónakházunkban.

Végül nagy-nagy köszönet 
Soós Tibornak azért a sokéves si-
keres munkáért, amit a klubunk 
élén elvégzett a 25 év során.”

Keresztényi Gábor

Elnökváltás a komáromi kajak-kenu klub élén

Röplabdásaink a döntőben, kosarasaink annak kapujában

Pepita Tours teremlabdarúgó torna

Lapzártakor már eldőlt, 
hogy a komáromi Spartak 
VKP röplabda csapata bent 
van a bajnokság döntőjében. 
A második éve az élvonalban 
szereplő csapatunk már a Szlo-

vák Kupa megnyerésével is 
sporttörténelmet írt, és ezt fo-
kozta most azzal, hogy akár az 
aranyéremért is harcolhat.

Az elődöntőben nagy harcot 
vívott csapatunk Privigye együt-

tesével. Itt is érvényes volt, az én 
házam, az én váram elv. A so-
rozat első négy mérkőzése után 
2:2 volt az állás, de a mindent el-
döntő ötödikben, hazai pályán, 
3:0 arányban diadalmaskodott 
csapatunk, és 3:2-es összesítés-
sel jutott a döntőbe.

Tulajdonképpen bejött a 
papírforma, hiszen a bajnokság 
alapszakasza után a komáromi 
röplabdások a második, míg 
Privigye a harmadik helyen 
végzett. Nem volt könnyű így 
sem, de most jön a neheze, a 
bajnokság legerősebb csapatá-
val, Eperjes gárdájával szemben. 
Csapatunk az esélytelenebbek 
nyugalmával léphet pályára, és 
ki tudja? Mindenesetre az ezüst-
érem már megvan, és már az is 
hab a tortán. 

Ha a lapzárta nem szólt 
volna közbe, lehet, hogy már 
a kosarasaink esetében is ar-
ról számolhatnánk be, hogy 
ott vannak a döntőben. A négy 
győzelemre menő, pozsonyi 
Inter elleni elődöntő állása 3:1-

re áll, csapatunknak már csak 
egyetlen  lépés hiányzik a dön-
tőbe jutáshoz.

A sorozatban 3:0-ra elhú-
zott a komáromi csapat, de úgy 
látszik nem a pozsonyi Hant 
arénában akart ünnepelni, ha-
nem a hazai szurkolók előtt, és 
ezért vette talán kissé lazábbra 
a pozsonyi mérkőzést. Csapa-
tunknak van miért visszavágnia 
az Internek. Két évvel korábban 
a fővárosi csapat ütötte el csapa-
tunkat a bajnoki címtől, amikor 
egy nagyon szoros sorozat után 
4:3 arányban végzett az élen. 
Ráadásul tavaly pedig a döntőbe 
jutástól. Kölcsön kenyér vissza-
jár, most nagyon érik a dolog. 
Már csak azért is, mert a fővá-
rosiak nem kis nagyképűséggel 
hangoztatták, hogy az idei évad-
ban is meg akarják szerezni a 
bajnoki címet.

Ezt a számításukat kell most 
áthúzni. Legközelebb remélhe-
tőleg már erről számolhatunk 
be. 

keri



Egyet fizet, 
kettőt kap!

Tárcsázza a 
035 77 13 488-as 
telefonszámot!

2015. április 15. 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

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.  

Komárom Város a közérdekben végzett munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 
5. § hatályos rendeleteinek értelmében valamint e törvény későbbi kiegészítései 
és módosításai alapján valamint  Komárom város Munkarendjének 2004.4.1-én 
keltezett 3 §-a valamint Komárom város Munkarendjének 2011 6.15-én kelte-
zett módosításának értelmében 

pályázatot hirdet a Komáromi városi hivatal
vagyongazdálkodási főosztály vezetői posztja betöltésére

A munkaviszony kezdete 2015.  június 1-
Alapvető követelmények és a szükséges képesítések 

Szakmai alkalmatosság: 
-  másodfokú egyetemi végzettség - jogi, gazdasági vagy  műszaki orientáció
-  a hatályos  jogszabályok ismerete, 
-  a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló 
 552/2003 sz. törvény 3 §-a  betartása
Egyéb kritériumok és elvárások:
- legalább három éves szakmai tapasztalat -  vezetői beosztás,
- kedvező előfeltétel vagyonjogi kérdésekben végzett szakmai tapasztalat,
- vezetői, szervezési és kommunikációs készség, 
 önálló szakmai döntéshozatali képesség,
- rugalmasság, megbízhatóság,  magabiztosság,  kreativitás
- számítógépes ismeretek -  MS Office
- a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban , magyar és idegen nyelv ismerete  előny
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke: 
- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
- áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról, 
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét (hiteles fénymásolatát) a pályázat lebonyo-
lítása előtt küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a telefonos elérhetőségét 
és e-mail címét.
A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat :
- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
- kitöltött  személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
- szakmai önéletrajz 
- a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú koncepció 
 a megpályáztatott munkakörre –  maximum 3 oldal terjedelemben
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához 
 a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 
 11. §-a 4. bekezdése értelmében. 
Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:
- a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
- szakmai képesség és tapasztalat vagyongazdálkodási tevékenység területén
- végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt 
borítékban postán a városi hivatal címére : Mestský úrad v Komárne, nám.gen.
Klapku č.1, 945 01 Komárno, vagy személyesen beadhatják a városi hivatal iktató-
jában Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno legkésőbb 2015 
április 28 déli 12.00 óráig.   A borítékon kérjük  feltüntetni: „Výberové konanie – 
vedúci Odboru správy majetku – Neotvárať!“ 
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati 
meghallgatás előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

Ing. Stubendek  László polgármester

Jótékonysági koncert 
a Timóteus-ház javára 

Mészáros János Elek, 
Simándy József-díjas énekessel, 

a Csillag Születik győztesével
2015. április 26. vasárnap 18. órakor, 

Révkomárom, református templom (Jókai utca)
A belépés díjtalan, adományaikat a perselyben lehet elhelyezni. 
A koncert után CD vásárlás és dedikálásra lesz lehetőség. Min-
denkit szeretettel vár a Komáromi Protestáns Nőegylet

XVIII. Nemzetközi Kamarazenei Mesterkurzus
Szervezők: Komárom és Vidéke Célalap és a Komáromi Városi 
Művelődési Központ

2015. július 30. -  2015. augusztus 8.
Hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, fuvola, zongora és kama-
razene
Művészeti vezető, lektor: Mgr. art. Török Ferenc – hegedű, 
brácsa és kamarazene
Lektorok: Mgr. art. Rácz Csaba – cselló és kamarazene; Mgr. 
art. Čižmarovičová Zuzana – zongora és kamarazene; Mgr. art. 
Braunsteinerová Marta – fuvola és kamarazene
Az érdeklődők jelentkezését a következő címre várjuk: Városi 
Művelődési Központ, Vár út l, 945 01 Komárno (Komárom) 
vagy az alábbi email címen: kulturnapracovnicka@gmail.com, 
mskskomarno@stonline.sk, 2015. július 3-ig. Az egyes tanfo-
lyamok részvételi díja 300 €, számla sz. 6611798004/1111, IBAN 
SK8711110000006611798004  a SWIFT (BIC): UNCRSKBX - 
UNI CREDIT BANK  Komárno (2015. július 10-ig)
Jelentkezési ív beérkezése után további  információkkal is szol-
gálunk. Info: Török Ferenc, tel.: 00421/907 270 255. Besztró 
Éva, VMK Komárom, tel.: 00421/35 77 141 55, 00421/35 77 13 
549, 00421/905 892 581

web: www.mskskn.sk, web: www.cameratacomorra.com

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, 
že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho 
odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) 
pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných 
termínoch:
od 27. apríla 2015  -  do 1. mája 2015
od 25. mája 2015  -  do 29. mája 2015

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou 
nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny 
odpad) v horeuvedenom termíne v obvyklý deň 
odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber 
odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným 
odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec 
mimo dňa odvozu v horeuvedených intervaloch je 
zakázané!
Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  
(v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Komárno č. 2/2007 o odpadoch sa zelený odpad 
prednostne kompostuje pôvodcom odpadu! 
Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie 
trávnikov a záhrad. 
Triedené zložky komunálneho odpadu je možné 
bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na 
Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi  10:00-
18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie 
komunálnych služieb, tel.: 035/28 51 362 

Informácie o termínoch zberu nájdete aj na 
webovej stránke mesta (www.komarno.sk).

Kövesse a Komáromi Városi 
Televízió adását az interneten! 

www.youtube.com/mstvkn, 
www.facebook.com/MestskaTelevizia 
VKomarneKomaromiVarosiTelevizio


