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Alapítva 1849-ben

Permanens fenyegetett-
ségben működik évtizedek óta 
a magyar nyelvű oktatás. 1989 
után azt hittük, végre felléle-
gezhetünk, már nincs, ami az 
iskoláinkat veszélyeztethetné. 
Aztán jött az „alternatív ok-
tatás”, a bizonyítványügy és a 
kisebb-nagyobb megszorítá-
sok számolatlan sora.

Ha a módszer és a stílus 
mára finomodott is, a szándék 
semmit sem változott, ami tet-
ten érhető az anyanyelvi órák 

drasztikusan alacsony számá-
ban és a pótlásukat lehetővé 
tevő mozgástér folyamatos szű-
kítésében. Miközben az oktatá-
si miniszter nyitottságról, pár-
beszédkészségről beszél, tárcája 
gazdasági okokra hivatkozva 
készül felszámolni iskoláinkat, 
noha hatástanulmányok nem 
igazolják, hogy az így megta-
karított összeg ellensúlyozni 
tudná azt a kárt és veszteséget, 
amit hiányuk okoz. Senkit ne 
tévesszen meg tervbe vett lik-

vidálásuk elhalasztása. Az egy-
éves haladék lejárta után az ok-
tatási minisztérium ugyanolyan 
szenvtelenséggel szünteti meg 
őket, mint amilyennel lesöpör-
te a 26 452 aláírást tartalmazó 
petíciónkat. Ne várjuk ölbe tett 
kézzel a magyar iskolák felszá-
molását. A passzivitás, a csoda-
várás nem vezet semmire. Ne 
várjunk, amíg késő lesz.

Kérjük, jöjjön el szeptem-
ber 25-én a komáromi Klapka 
térre, ahol a petíciós bizottság           

16.30 órai kezdettel tiltako-
zó nagygyűlést tart az MKP, 
a Most-Híd, a CSEMADOK, 
a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége, a Szlovákiai 
Magyar Szülők Szövetsége, Ko-
márom városa, a Cserkészszö-
vetség, a Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala, a Via Nova és a 
Iuven támogatásával.

Jöjjön el ön is, erősítse tilta-
kozásunkat a részvételével!

A petíciós bizottság 
és a társszervezők

Komáromi Városmisszió
„Gyertek, és meglátjátok.“ (Jn, 39)

2015. október 11-18.
Vasárnap – október 11.
16.00 – Angelico atya „Isten Mosolya“ c. kiállításának megnyi-
tója. Közreműködik Sárközi Mária Stella Márika – ének. Hely-
szín: Limes Galéria
17.00 – Szlovák-magyar nyelvű szentmise, melynek keretében 
ünnepélyes átadják a templom kulcsát a szerzeteseknek. Fellép a 
Concordia vegyes kar: A SZERETŐ ÉS KERESŐ ISTEN. Hely-
szín: Szent András-templom
Hétfő – október 12.
9.00-13.30 - Szentírás-olvasás- Jób könyve (volt Madách 
Posonium épülete). Ez idő alatt utcai evangelizáció (Klapka-tér, 
Kaufland, Komáromi Kórház).
17.00 - Magyar nyelvű szentmise missziós prédikációval (A 
bűn, és az ember üdvössége Jézus Krisztusban)Helyszín: Szent 
András-templom
18.30– A szeretet kommunikációja – Kudlik Júlia és Szvorák 
Katalin lemezbemutató koncertje. Helyszín: Duna Menti Múze-
um

A városmissziós rendezvény további programját 
lapunk következő számában közöljük

Felhívás a szlovákiai magyarsághoz

Egyszerű ember vagyok, 
nem politizálok, nem is ér-
tek hozzá. Csak úgy, külső 
szemlélőként figyelem az ese-
ményeket, mi történik körü-
löttem, meg a nagyvilágban. 
Mert nem árt, ha az ember 
tájékozott, akarva-akaratlanul 
belesodródhat az események-
be. Sosem lehet tudni ….

Mostanában elég gyakran 
azon gondolkozom, vajon mi 
célt szolgál a kerítés. Állandó-
an ott motoszkál az agyam-
ban, nem tudok szabadulni 
tőle. Főzés, mosogatás, taka-
rítás közben ezen töprengek.  
Vajon mi célt szolgál a kerítés?  
Pedig egyszerű a válasz: hogy 
megvédje otthonunkat, há-
zunkat, kertünket.

Emlékszem, gyerekko-
romban a hatvanas években 
voltak még szülőfalumban 
olyan hosszú, ám keskeny 
parasztporták, hogy a por-
ta elején álló ház a Fő utcára 
nézett,de a kert vége már a 
vele párhuzamosan futó mel-
lékútra húzódott át. Itt is volt 
egy kertajtó, de ezt mindig 
zárva tartották. Mert a gazda 
nem látott oda.

Eljátszom a gondolattal, 
mert mosogatás közben mi-
ért is ne, mi lenne, ha ma is 
léteznének ezek a kétkapus 
parasztporták, és egy szép 
hajnalon, vagy akár estefelé, 
a gazda arra lenne figyelmes, 
hogy nagyon ugat a puli, vagy 
a komondor. Mert volt kutya 
minden parasztportán.

A gazda kijönne, és azt 
látná, hogy egy nagy csapat 
idegen ember közeledik a háza 
irányába. Lehetnek legalább 
százan. Bevárná őket, és a ku-
tya is hűségesen mellette len-
ne. Aztán megkérdezné tőlük, 
hogy mi járatban vannak. Ha 
bizonyosságot szerezne róla, 
hogy békés vándorok, abban 
az esetben meghallgatná a ké-
résüket, mely szerint át szeret-
nének vonulni az ő portáján, 

mert számukra azon keresztül 
vezet a legkedvezőbb ösvény 
távolabbi céljuk eléréséhez.

És mert a gazda jóindula-
tú, így szólna hozzájuk:

„Látom, békével közeled-
tek, ezért átengedlek bennete-
ket . De kérem, hogy álljatok 
egyes sorba, mert a portám 
nagyon keskeny, és egyetlen 
ösvény húzódik végig a kert 
közepén. Csakis azon szabad 
járni, mert különben letapos-
sátok a növényeket, amelyek-
kel én és a családom nagyon 
sokat dolgoztunk, mert ebből 
élünk. Tudom, hogy éhesek és 
szomjasak vagytok, de kérlek, 
ne bántsátok a most érő pa-
radicsomot, mert abból idén 
nekünk is kevés termett. Alig 
van ott hatvan szem, ti meg 
vagytok vagy százan. Nektek 
sem jutna elég, nekünk meg 
teljesen kárba veszne a mun-
kánk gyümölcse. Pedig sokat 
kellett azt palántázni, öntözni, 
gyomlálni.

Van viszont a kert végében 
két almafa, azok bőven ter-
mettek idén, az ösvény mellett 
álló termését leszedhetitek, azt 
jó szívvel nektek ajánlom. Kút 
is van a kert végében, oltsátok 
szomjatokat, töltsétek meg ku-
lacsaitokat. De ne feledkezze-
tek meg az egyes sorról, saját 
érdeketekben is mondom ezt, 
mert a  puli különös gonddal 
ügyel a rendre.  Nem tűri a ki-
hágásokat. Aztán, ha szépen, 
nyugodtan átvonultatok, ki-
nyitom a hátsó kertajtót, és ott 
kiengedlek benneteket. Akkor 
barátsággal válunk el, és azt 
mondom: Menjetek békével 
… „

Biztosan így szólana a 
gazda, mert a magyar ember 
vendégszerető, segítőkész és 
barátságos. Egészen a józan 
ész határáig. De ha Merkel 
asszony ezt valamiért mégsem 
tudja, kérem a politikusokat, 
emlékeztessék őt 1989-re ! 

Buday  Mária

Szeptember közepén zajlik 
az Európai Mobilitási Hét az 
EU országaiban, melynek célja, 
hogy minél többen válasszák az 
egészségesebb és környezetba-
rát közlekedési megoldásokat. 
Komárom Város is része volt a 
kezdeményezésnek. 

A szeptemberi Európai Mo-
bilitási Hét a fenntartható városi 
közlekedést célzó nemzetközi 
kampány, amelyre minden év-
ben szeptember 16. és 22. között 
került sor. Városunk idén is be-
kapcsolódott az alternatív köz-
lekedés meghonosodását célzó 
kezdeményezésbe. Az Európa 
Tanács által támogatott kezde-
ményezés célja, hogy támogassa 
az önkormányzatokat abban, 
hogy a városi infrastruktúrát 
megpróbálják alkalmassá ten-
ni a fenntartható közlekedésre 
és arra ösztönözzék lakosaikat, 
hogy minél gyakrabban éljenek 
a tömegközlekedés és az alter-
natív közlekedés adta lehetősé-
gekkel.

Komárom Város a komá-
romi helyi tömegközlekedést 
üzemeltető érsekújvári ARRIVA 
Rt.-vel kötött megegyezése alap-
ján szeptember 22-én ingyenes 
tömegközlekedést biztosított a 
cég helyi buszjáratain. A város 
területén a kerékpározást nép-
szerűsítő szórólapokat osztogat-
tak, továbbá a kerékpáron köz-
lekedők biciklis fényvisszaverő 
szalagokat kaptak ajándékba. 

Városunk célja a kerékpá-
rozás népszerűsítése. Az elmúlt 
években több kerékpárút épült 
a régióban, és a Vág-Duna-
Ipoly Eurorégió nyertes pályá-
zatának köszönhetően elkészül 
a hiányzó Komárom-Csicsó 
szakasz tervdokumentációja is, 
amely kivitelezésére így pályáz-
ni lehet. A város a Pons Danubii 
EGTC-n keresztül szintén pá-
lyázati forrást szeretne lehívni, 
amely keretén belül többek kö-
zött elkészülne egy várost átsze-
lő kerékpáros korridor tervdo-
kumentációja, amely a meglévő 

Európai mobilitási nap Komáromban

utakat kötné egy hálózatba.
„Fontos szempont, hogy a 

városon belül a javításoknál és az 
új fejlesztéseknél már számoljunk 
a kerékpárosokkal. Ha biztosítjuk 
a biztonságos teret és parkolási 
lehetőségeket, akkor minden bi-
zonnyal egyre többen ülnek nye-
regbe, hiszen egy egészségesebb és 
rugalmasabb közlekedési lehető-
ségről van szó, ami a fejlett or-
szágokban is egyre nagyobb teret 
hódít” - mondta el Bujna Zoltán 
városi képviselő. Az idei évben a 
városi költségvetés 10 ezer eurós 
összegben kerékpáros parkolók 
kialakításával és korridorok elő-
készítésével számol. „Megindul-
tak az egyeztetések az illetékes 
szervekkel is, hogy a komáromi 
utakon milyen formában lehetne 
irányítani a kerékpáros forgal-
mat” – tette hozzá Bujna Zoltán, 
aki a Szabadság Vándorai nevű 

szervezeten keresztül több ke-
rékpáros kezdeményezés szer-
vezője. 

„A mai motorizált világban 
egyre nagyobb fejtörést okoz a 
közlekedés, hiszen megsokszoro-
zódott az autók száma és kicsit 
kényelmesebbek is lettünk. A 
város jövőjének tervezésekor ez 
meghatározó szempont, hiszen 
az utak minősége és a parkolási 
lehetőségek terén is fel kell vá-
zolni a megoldási lehetőségeket, 
a hosszabb távú terveket. A tö-
megközlekedés felkarolása, vagy 
a kényelmes kerékpározás egy 
olyan út, amely a legtöbb euró-
pai nagyvárosban jól működik. 
Ezért csatlakoztunk örömmel eh-
hez a kezdeményezéshez, és ezért 
látom örömmel az egyre nagyobb 
számú kerekezőt városunkban” – 
fogalmazott Stubendek László 
polgármester.

A kerítés
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Helyreigazítás
A Komáromi Lapok legutóbbi számában „A jó idő is 

segítette az új komáromi fesztivált“ címmel közöltünk egy 
írást, melyben beszámoltunk arról, hogy első alkalommal 
rendezték meg a két Komárom összetartozását szimboli-
záló fesztivált, ahol kizárólag helyi előadók léptek fel. A 
cikkben sajnálatos módon a szervezők között nem tüntet-
tük fel az „Egy jobb Komáromért polgári társulás“ nevét, 
amely a fesztivál egyik megálmodója és szervezője volt. 
A társulástól, s annak tagjaitól ezúton kérünk elnézést a 
mulasztásért.

Örökre eltávozott Palotai Károly
A közelmúltban, életének ki-

lencvenharmadik évében örökre 
eltávozott szeretteitől és szeretett 
városából a mindenki által tisz-
telt Palotai Károly. Évtizedeken 
át kapcsolatban álltam mindenki 
Karcsi bácsijával, többször írtam 
sikeres szerepléseiről, mert ő, 
felelősségteljes munkái mellett 
mindig talált rá időt, hogy a ko-
máromi kulturális eseményeken 
konferáljon, szavaljon vagy éne-
keljen. 

Palotai Károly a Csemadok alapító tagja volt. Az ötvenes 
években számos színpadon villantotta fel közönségének elő-
adói tehetségét. A Vitézek és hősök c. színdarabbal a komá-
romi színjátszó csoport az első helyen végzett egy prágai ver-
senyen! Ő akkor a Csemadok szervező titkára és mindenese 
volt. Évtizedeken át esztrád műsorok, daljátékok, színdarabok 
százaiban szerepelt vagy konferált. Tehetségére külföldön is 
felfigyeltek. Nyugdíjas éveit bearanyozta nagy sikerű, Az idő-
seknek is kell a mosoly c. műsora. 

A komáromi nyugdíjasklub rendezvényeinek megbecsült 
és állandó szereplője volt, nagyon szerette őt a közönség, és 
ő is a közönséget. Küzdelmes életéről regényt lehetne írni: 
megélte például a hadifogság poklát, részt vett az ország új-
jáépítésében a háború után, felelős beosztásokban dolgozott 
a hajógyárban, a Zdrojnál és másütt. Felesége, Gabriella, aki 
már szintén nincs az élők sorában, és lányai: Marika és Ágika 
biztos támaszai voltak és lelkesen támogatták szerepléseit. Jó 
párszor írtam Karcsi bácsi sikereiről, de ő mindig arra kért, 
hogy „csak szerényen írjál rólam, mert az emberek tudják, 
hogy éltető erőm: örömöt szerezni másoknak a fellépéseimmel.”

Utolsó szereplésére kilencvenedik születésnapja alkalmá-
ból a nyugdíjas klubban került sor, ahol kedvenc dalával, a 
Dunán túli orgonákkal köszöntötték, s ő is azokkal a számai-
val szerepelt, mint ifjú korában. A városi nyugdíjas otthonban 
többször meglátogattam. Mindig arra kért, ha elmegy, írjak 
róla néhány sort , hogy ne felejtsék el az emberek. Nos, Karcsi 
bácsi, ha figyelsz bennünket az égből, láthatod, hogy teljesí-
tettem a kérésedet, megköszönve most is, amit a komáromi 
kultúráért tettél. A hálás közönség és a családod mindig em-
lékezni fog rád...

Dr. Bende István

A Komáromi Zsidó Hit-
község augusztus utolsó vasár-
napján – a hagyományokhoz 
híven – újra egész napos prog-
rammal várta a látogatókat a 
Zsidó Kultúra Európai Napja 
alkalmából.

Paszternák Tamás, koordi-
nátor, szervező: – A Zsidó Kul-
túra Európai Napja egy európai 
kezdeményezés, van ennek egy 
központja, és egész Európában 
megnyílnak a zsinagógák és olyan 
épületek, amelyek máskor zárva 
tartanak. Ez egy nyitott program 
mindenki számára olyan módon, 
amely módon azokat az embere-
ket is próbálja a zsinagógák vilá-
gába vonzani, akik máskor nem 
jönnének ide.

Délelőtt a zsidó hitközségek 
és közösségek regionális talál-
kozójára került sor a zsinagógá-
ban, majd a Szochnut – az Izrael 
és a diaszpóra zsidósága közötti 
kapcsolattartó szervezet – kép-
viselői beszéltek az izraeli lehe-
tőségekről.

Cseri Anita, Szochnut, 
Budapest: – Nagyon fontosnak 
tartja a Szochnut, ugyanúgy, 
mint az Izraeli Kulturális Inté-
zet, hogy egy hidat képezzünk 
a diaszpóra – ezalatt értem a 
magyarországi, és természetesen 
a környező országok, a régió or-

szágainak zsidósága és Izrael kö-
zött, és ezen kívül elhozzuk Izrael 
kultúráját és megismertessük a 
magyarországi és a diaszpóra 
zsidóságával, illetve nemcsak a 
zsidó közösséggel.

A Bina Stiefel Rebecen által 
készített kóser ebéd után a zsidó 
ünnepekről és szokásokról szó-
ló könyvet ismertette szerzője, 
Viera Kamenická. Majd bemu-
tatták Schnitzer Ármin, egy-
kori komáromi főrabbi Zsidó 
kultúrképek az életemből című 
könyvét.

Paszternák Tamás, koordi-
nátor, szervező: – Ezt a könyvet 
1904-ben írta a főrabbi úr, és 
akkor adták ki német nyelven, 
és most, 111 év után jelenik meg 
szlovákul és magyarul.

Ezen a napon – már hagyo-
mányosan – adják át a Kehila 
és a Kehila Haver-díjakat. A 
Toledano-házaspár két díjat is 
kapott. A férj Kehila-díjat, a fe-
leség pedig, aki héber nyelvet ta-
nít, a nem zsidóknak járó Kehila 
Haver-díjat vehetett át.

A Zsidó Kultúra Európai 
Napja záróakkordjaként Szól a 
kórus már címmel a budapesti 
Dohány utcai zsinagóga férfika-
ra adott nagysikerű koncertet a 
zsinagógában.

Barátai, tisztelői köszön-
tötték Nagy Tivadar fotó-
művészt a hatvanadik szüle-
tésnapja alkalmából a Zichy 
palotában megnyílt jubileumi 
kiállításán. A fotográfia bű-
völetében című tárlat megnyi-
tóján Eifert János fotóművész 
és Gaál Ida művészettörténész 
méltatták az ünnepeltet és an-
nak munkásságát, de szeretet-
tel köszöntötte őt két Kossuth-
díjas barátja is: Boráros Imre 
színművész és Radványi Ba-
lázs, a népszerű Kaláka együt-
tes előadóművésze. 

Nagy Tivadar Komáromban 
született 1955-ben, vegyész-
mérnöki diplomáját a Pozsonyi 
Szlovák Műszaki Egyetemen 
kapta. Pályafutását az Ógyallai 
Arany Fácán Sörgyárban kezd-
te. Itt kezdett el komolyabban 
érdeklődni a fényképészet iránt. 
Az első fotográfiái tájrészletek, 
kompozíciók, csendéletek vol-
tak. Az ottani fotókör tagjainak 
köszönhetően 1980-ban belé-
pett a Komáromi Fotóklubba, 
amelynek 1990-től az alelnöke, 
majd 2013-tól az elnöke lett. Fo-
tográfiáival folyamatosan részt 
vesz helyi, országos és nemzet-
közi pályázatokon.

1983-tól tagja a Szlovák 
Fotográfusok Szövetségének. 
A fotográfia annyira elbűvölte, 
hogy 1984-ben hivatásának vá-
lasztja. 1988-tól videofilmek ké-

szítésével is foglalkozik. 1993 és 
2002 között tudósítója a Duna 
Televízió és a Magyar Televízió 
határon túli műsorainak.  1999-
ben megnyerte az 5. Szlovákiai 
Petzval Körversenyt „Az éjszaka 
fényei 1“ című fotografiájával. 

Fotográfusi pályáját egész 
életére meghatározta Tóth Ist-
ván ceglédi fotóművésszel való 
barátsága, akivel 1985-ben is-
merkedett meg. Széles körű al-
kotómunkájával bemutatkozott 
Szlovákián kívül Kanadában, 
Magyarországon, Németország-
ban, Romániában, Ausztriában 

és Csehországban. A 80-as évek 
végétől részt vesz különböző 
szlovákiai és külföldi pályázatok 
értékelésében: MEDIAWAVE, 
MAFOSZ, ÁGENS, Global 
Photo Hun, HUNGARIAN 
CIRCUIT, PERLENSIS. 1992-
2006 között zsűritagként 
szerepelt Szolnokon a nem-
zetközi MONFODI szalon ki-
értékelésében. Tagja az EPHAP 
– European Photogroup of Art 
and Performance - nemzetközi 
fotóművészeti társulásnak.

Szlovákiai alelnöke a Magyar 
Fotóművészek Világszövetsé-

gének. Tagja a Nyugat-szlovákiai 
Képzőművészek Szövetségének.

Többször állított ki szob-
rászokkal, festőművészekkel, 
grafikusokkal közösen. Önál-
ló kiállításai: 1984 - Komárno, 
1990 – Bécs, 2001 – „Az elmúlt 
húsz év” – Komárom  /Magyar-
ország/, 2001 – Nagyvárad  /
Románia/,  2006 – Szolnok /Ma-
gyarország/, Dunaszerdahely, 
2008 – Esztergom /Magyaror-
szág/ 2010 – Budapest,  Galánta,   
2013 - Pécs /Magyarország/  
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A Zsidó Kultúra Európai Napja

Nagy Tivadar jubileumi kiállítása

Himnuszunk nem csak 
egyik legszebb imánk, hanem 
nemzetünk történelmének és 
jövőjének versbe dermesztett 
foglalata is, sőt: olykor maga 
a  múzsa!  Példának okáért a 
rendszerváltás után Budake-
szin ércbe vésték sorait, s így 
szoborszerű formát öltött, 
újabban pedig tíz darabos 
festménysorozaton gyönyör-
ködhetünk benne: anyaga olaj, 
farost, mérete 85x95 cm.

Ez a különleges alkotás néz-
hető a Csemadok városi szerve-
zetének galériájában szeptember 
19-e óta. A tárlatnyitón maga a 
művész, Orgoványi Anikó fes-
tőművész, költő és tanár beszélt 
az egyedi  mű születésének in-
dítékairól, miután mély átélés-
sel el is szavalta Kölcsey Ferenc 
versét. Megtudtuk, hogy a meg-
festett himnusz Magyarország 
határán túl elsőként éppen Ko-
máromban látható először, hogy 
az egyes festmények - a himnusz 
sorai mellett - történelmünkhöz 
kapcsolódó mandalákkal éke-

sítettek.  A mai népvándorlás 
idején, forrongó világunkban, 
mikor ismét nemzetünk fenn-
maradása a tét, valószínüleg 
megerősödő magyarság tudattal 
távozik majd a tárlatról az em-
lékezetes kiállítás minden láto-
gatója.

A Csemadok Galéria kö-
zönségét Stubendek László 
polgármester köszöntötte, be-
vezetőt Körtvélyesi Piroska, a 
komáromi Protestáns Nőegy-
let elnöke mondott, zongorán 
és hegedűn Fekete Éva és Fe-
kete Vince működött közre. 
 Fekete Vince egyúttal remek 
kisesszében foglalta össze a 
himnusz műfajának lényegét. A 
tárlatnyitón megjelent Fazekas 
László, a Szlovákiai Református 
Egyház püspöke, és lelkész fele-
sége, Fazekas Zsuzsanna is. Az 
élményszámba menő esemény 
rendezői a helyi Protestáns Nő-
egylet, a Csemadok városi szer-
vezete és a Muravidék Baráti 
Kör Kulturális Egyesület.   

BTI 

Himnusz a Csemadokban

Megtartották a komáromi 
Selye János Egyetem tizenket-
tedik akadémiai évnyitó ün-
nepségét. Az egyetem rektora 
ünnepi beszédében hangsú-
lyozta: többéves hallgatói lét-
számcsökkenés után ebben az 
évben több hallgató íratkozott 
be az első évfélyamokba, mint 
amennyi a tavalyi akadémiai 
év végén távozott.

Örömteli hír tehát, hogy 
növekedett a komáromi Selye 
Egyetem hallgatóinak létszá-
ma – jelenleg összesen 1719-en 
vannak, ezek között 586 elsős.

Tóth János, rektor, Selye 
János Egyetem: – Ezen a héten 
tudtuk meg pontosan, hogy az 
első évfolyamokba alapszintű 
képzésekbe 236 hallgatóval több 
jelentkezett hozzánk a tavalyi 
évhez képest. Az egyetem igyek-
szik egyre jobb képzéseket nyúj-
tani, egyre jobban bebiztosítani 
ezeket a képzéseket, és olyan 
jogokat megszerezni ezekhez a 
képzésekhez, amelyeket tudo-
mányos munkával támaszt alá. 
Továbbá nem elfelejthető az sem, 
hogy igyekszünk marketinget 
folytatni hallgatóinkért, jövőbeni 
potencionális hallgatóinkért.

Az ünnepélyes tanévnyitó 
keretében tették le esküjüket a 
„gólyák”. Legtöbbjük a szeptem-
ber 17-én megkezdődött gólya-
tábor zöld pólójában érkeztek 
az ünnepségre. Bálint, tanárnak 

készül.
Oriskó Bálint, Galánta: 

– Mindenképp szerettem volna 
magyarul tanulni, magyarul 
folytatni a tanulmányaimat, és 
ezért választottam a Selyét. Sze-
rintem fantasztikus lesz, nagyon 
jó a hangulat a gólyatáborban, 
remek, mindenki jófej, mindenki 
barátságos.

Az elmúlt év során az egye-
tem egyik legfontosabb felada-
ta volt a komplex akkreditáció 
anyagának elkészítése, melyet ez 
év februárjában nyújtottak be az 
akkreditáció bizottságnak. Né-
hány héten belül pedig várják a 
testület ellenőrzését.

Tóth János, rektor, Selye 
János Egyetem: – November fo-
lyamán ellátogat az egyetemünk-
re az akkreditációs bizottság 
22-tagú munkacsoportja, mely 5 
tudományterületünket fogja érté-
kelni. Először is az önérktékelési 
anyagaink alapján, és az előírt 
kritériumok szerint fogja ezt ösz-
szevetni.

Az akkreditációs bizottság 
döntése jövő év február végére 
várható. A Selye János Egyetem 
tanárképző karán jelenleg 946 
hallgató tanul, a közgazdaság-
tudományi karon 700 hallgató 
vesz részt a képzésben, a refor-
mátus teológiai karon pedig 73-
an készülnek a lelkészi vagy más 
missziós pályára.

-pad-

Tanévnyitó az egyetemen
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A város kulturális életére 
vonatkozóan gyakran elhang-
zik – ami számomra nagyon 
bosszantó, mert egyáltalán 
nem igaz –: „Ebben a városban 
nincs semmi!” Ezt csak olyan 
ember mondhatja, aki annyi 
fáradságot sem vesz, hogy ér-
deklődjön a városban történ-
tekről, aki lusta – mondván: 
Én most öltözködjek? – ott-
honról ki sem dugja az orrát, 
meg nem nézne egy plakátot, 
bele sem néz a helyi újságokba, 
aki megelégszik az ún. papucs-
kultúrával, mert nincs igénye 
a valódi kultúrára, s a közös-
ségre.

Jómagam viszont, mint a 
kulturális rendezvények szerve-
zőinek egyike, örömmel tapasz-
talom, városunkban mind a kul-
túra művelőinek, mind pedig a 
befogadóinak tábora növekszik. 
Mi több, több éve rendszeres 
(kulturális) tevékenységet fej-
tenek ki a különféle civil szer-
veződések – polgári társulások. 
Köztudott, mindegyikük pá-
lyázatokból tudja fenntartani 
magát, illetve jó barátok, ma-
gánvállalkozók – olyanok, akik 
maguk is igénylik a kultúrát – 
támogatásával képes működni, 
megszervezni rendezvényeit, 
biztosítani azok anyagi fedeze-
tét. 

A tisztelt olvasó már bizo-
nyára megfigyelte, az egyes ren-
dezvények meghívóin, plakát-
jain – s ez így tisztességes – fel 
van tüntetve, hogy a rendezvény 
kinek – kiknek a támogatásával 
valósulhatott meg: minisztéri-
um, város, vállalat, alapítvány, 
magánvállalkozó stb. Bár elég 
hosszú időnek kellett eltelnie, 
de nagy örömünkre, egyre bő-
vül azon tehetősebb emberek – 
lokálpatrióták – száma is, akik 
igénylik a valódi kultúrát, akik 
szimpatizálnak annak művelő-
ivel, ismerik és elismerik azok 
tevékenységét; hajlandóak egy-
egy nagyobb szabású kulturális 
rendezvény támogatására. Köz-
tudott: a kultúrát minden idő-
ben a mecénások éltették.

Állítom, mert tapasztalom: 
nem sok olyan kisváros van az 
országban, ahol olyan gazdag 
kulturális élet zajlik, mint Ko-
máromban: (gyermek és felnőtt) 
kórusaink, kamarazenekarunk 
– a 2009 óta Pro Urbe-díjas 

Komáromi Kamarazenekar 
– rendszeres hangversenyei, a 
civil szervezetek által rendezett 
különféle emlékestek, gimná-
ziumaink színházi előadásai; 
a Komáromi Napok, a Jókai 
Napok műsorai stb., hogy csak 
néhányat említsek a sok rendez-
vények közül. Hogy ezt nemcsak 
én látom így, annak ékes bizo-
nyítéka, hogy Harsányi Zoltán 
PhD, mérnök, Komárom szü-
löttje kezdeményezésére, vá-
rosunk kulturális élete – több 
komáromi polgári társulás kez-
deményezése-projektje részesült 
bőkezű támogatásban a Nadácia 
Jana Karca alapítványtól.

Az idén támogatást nyert 
polgári társulásokat, az alapít-
vány elnöksége Harsányi István 
(Harsányi Zoltán mérnök úr 
édesapja) és Stirber Lajos, Pro 
Urbe Komárom díjas pedagó-
gus, karnagy – akiket Harsányi 
Zoltán mérnök úr kért fel – ja-
vaslatai alapján választotta ki. 

Támogatásban részesült a 
Jókai Közművelődési és Múze-
um Egyesület kezdeményezése 
– Egressy Béni (Klapka tábor-
nok zenekarának direktora, a 
komáromi himnusz szerzője) 
szobrának elkészítése és felál-
lítása; a Komáromi Magyar 
Gimnázium Öregdiákjainak 
és Tanárainak Baráti Köre hír-
levelének – a Komáromi Öreg-
diák című újságnak rendszeres 
megjelentetése; a Komáromi 
GAUDIUM polgári társaság, 
egyben kórus és hangszeres 
kamaraegyüttes (2015. novem-
berében tartandó) rendezvénye 
– kiállítással egybekötött hang-
versenye.

Harsányi mérnök úr úgy 
nyilatkozott, hogy a közérdeket 
szolgáló kezdeményezéseket, 
amelyek a helyi közösség szá-
mára fontosak, emelik a város 
kulturális életének színvonalát 
és öregbítik Komárom hírnevét 
a város határain túl is, a jövőben 
is támogatni fogja.

Mi – a javaslatot tevők – 
ezúton is köszönjük Harsányi 
Zoltán mérnök úrnak a belénk 
helyezett bizalmat, a polgári tár-
sulások pedig segítőkészségét, 
szeretett városunk, Komárom 
kulturális és társadalmi életének 
támogatását.

Stirber Lajos, ny. pedagógus 

A városunkbeli Madarász 
Tibor motocross versenyző 
tizenéves kora óta e szép és iz-
galmas sport szerelmese. Már 
fiatalon is számos sikert ért el, 
s ma, veterán versenyzőként 
is a legjobbak között tartják 
számon. Az idei országos baj-
nokságon már csak két forduló 
választja el az ismételt győze-
lemtől. Emellett a hét ország 
részvételével zajló nemzetközi 
megmérettetésen is részt vesz, 
s jelenleg az ötödik helyen 
áll. Mikor jegyezte el magát a 
motocrossal?-kérdeztem Ma-
darász Tibortól.

– Még jóval a katonaéveim 
előtt szerettem meg a motorozást. 
Autószerelőnek tanultam, a mo-
tor kellemes hangja nagyon von-

zott, megragadott. Tanulóként ké-
szítettem el első motorbiciklimet, 
hiszen akkoriban nem igazán 
lehetett ilyeneket vásárolni. A sa-
ját készítésű „járgánnyal“ vettem 
részt életem első versenyén. Egy 
hagyományos kétkerekűből kre-
áltam terepmotorbiciklit. Azóta 
sok-sok év eltelt, de ez a szerelem 
máig tart. Voltak kisebb-nagyobb 
kihagyások, amikor nem ver-
senyeztem, de a motorbiciklire 
mindig felültem.

Voltak komolyabb sérülé-
seid?

– Hálistennek nem, csupán 
vállficam és hasonlók. A fociban 
is van szabálytalanság, sérülés, 
de ez a sport velejárója.

Milyen gyakran edzel?
– Azelőtt heti két alkalommal 

edzettem. Veterán versenyzőként 
már megvan a kellő rutin, gya-
korlat, az idősebb korosztály már 
kevesebbet edz, de ennek ellenére 
mindig dobogós helyet érek el a 
küzdelmeken.

Hány motorbiciklid van?
– Több is. A legutóbbi ver-

senyre kettőt vittem el és bizony 
mindkettő megsínylette, úgy-
mond kosárban hoztam haza 
őket. Ez a technikai sport buk-
tatója. Az első futamban például 
besült az egyik motor, a máso-
dikban is gondok akadtak a pót 
motorbiciklivel.

Költséges sport a 
motocross. Vannak támogató-
id?

– Csupán a bátorkeszi klub, 
melynek a tagja vagyok, segít 

némi támogatással.
Hogy jellemeznéd magad? 

Versenyzőként mi az erős ol-
dalad?

– Leginkább az, hogy türel-
mes versenyző vagyok, a rajtvo-
nalon is nyugodtan állok, ezért 
hát ritkábban hibázok. Sokan 
idegesek, túlságosan izgulnak. 
Ha valaki jól startol, akkor a győ-
zelemre is nagyobb esélye van.

A család részéről megvan a 
biztatás, a támogatás?

– Támogatnak és izgulnak 
értem, és ez jó érzés. A 11 éves 
fiam is gyakran elkísér a verse-
nyekre, ha pedig nem tud velem 
tartani, többször is felhív, hogy 
érdeklődjön és szurkoljon.

-batta-

A PAD (Pädagogischer 
Austauschdienst – Pedagógiai 
Csereszolgálat) jóvoltából a 
nyári szünet első három heté-
ben egy németországi tanul-
mányúton vehettem részt. 

Az út idén az alsó-szászor-
szági Alfeldbe szólt, ahol néhány 
hétre (június 26-tól július 17-ig) 
a helyi gimnázium diákjaivá vál-
tunk. Ez annak is köszönhető, 
hogy a német diákok csak július 
közepén fejezik be tanulmánya-
ikat. Hetente pár alkalommal 
részt vettünk a német diákok 
tanítási óráin, de javarészt helyi 
tanárnők adtak nekünk német-
órákat. Tízfős csoportunkkal 
olyan mindennapi témákat vet-
tünk át, mint vásárlás, étkezés és 
kultúra. Külön téma volt maga 
Németország. 

Néha nem mindennapi 
módon tanítottak: a vásárlás 
és étkezés témák befejeztével 
elmentünk a helyi piacra alap-
anyagokat venni a gyümölcs-
salátánkhoz, amit az órán ké-
szítettünk és fogyasztottunk 
el, miközben összefoglaltuk a 
tanultakat. A résztvevő diákok 
között volt az ország minden 
tájáról: vágbesztercei, szinnai, 
eperjesi és az Erdőhátról, 
Gajarról, de nem hiányozhattak 
a pozsonyi diákok sem, úgyhogy 
a csoportmunkák alatt érdekes 
volt a szlovák megannyi válto-
zatát hallgatni (mert persze né-
metül kellett volna beszélnünk). 
Jómagam a nyitrai kerületet, 

Dél-Szlovákiát, az ott élő ma-
gyarokat és a komáromi Selye 
János Gimnáziumot képvisel-
tem. Gyorsan telt az idő, talán 
a sűrű program miatt, ami több 
német nagyváros megtekintését 
is magába foglalta. Többször is 
elutaztam az ezerkétszáz éves 
Hildesheim városába, beláttam 
egész Hannovert városházájá-
nak kupolájából, meglátogat-
tam wolfsburgi Phaeo-t, ami a 
Csodák Palotájának fiatalabbik 
kiadása, megmásztam a köl-
ni dóm tornyának lépcsőit és 
megismertem az ókorban ott 
élő rómaiak mindennapi életét 
a germán-római múzeumban. 
Persze volt még valami, ami 
még lenyűgözőbb volt a nagy-
városoknál: az alsó-szászországi 
természet. A programunk kere-
tén belül egy egész napot a Harz 
hegységben töltöttük, ahol fel-
másztunk a tartomány legmaga-
sabb hegyének, a Brockennek a 
tetejére (1141m). Tulajdonkép-
pen az egész táj hegyekből és 
dombokból állt, nem úgy, mint 
itt a Kisalföldön.

Minden résztvevő fogadó-
családoknál volt elszállásolva, 
ezáltal nem csak a német diákok 
iskolai mindennapjait ismerhet-
tük meg, hanem részt vettünk 
egy család életében. A háziak 
sokat meséltek a lakótársamnak 
és nekem, együtt ebédeltünk, 
vacsoráztunk, besegítettünk a 
ház körül, a családunk bemutat-
ta nekünk a környéket, különfé-

le hétvégi programokat szervez-
tek nekünk, pl. elmentünk egy 
jótékonysági iskolai koncertre 
és szabadtéri előadásokra a he-
lyi parkban.

Ezeket az élményeket most 
nem írhattam volna le, ha nem 
végzem második helyen az or-

szágos német olimpián, és ezt 
az eredményt „Selyés” felkészítő 
tanáromnak, Szénássy Edit ta-
nárnőnek és németországi ön-
kéntesünknek, Anna Kleynek is 
köszönhetem. 

Elek Fanni Mária
Selye János Gimnázium

Anyanyelvünk alapvető 
fontosságú műve az MTA ál-
tal kidolgozott, jóváhagyott és 
kanonizált magyar helyesírási 
szabályok gyűjteménye. Az 
1832-es első kiadást eddig tíz 
további követte. Az 1984-ben 
megjelent 11. kiadás három 
évtizeden át szolgálta haszná-
lóit. Mivel azonban folyamato-
san változik a nyelv, két-három 
évtizedenként szükség van a 
mindenkori szabályzat módo-
sítására, megújítására. 

Ilyen elgondolásból, ötévnyi 
alapos, körültekintő, a külhoni 
magyarok nyelvhasználatát is 
figyelemmel kísérő tudományos 
csapatmunka eredményeként 

került 2015 szeptemberében a 
könyvesboltok polcaira A ma-
gyar helyesírás szabályai 12. ki-
adása. 

 A 611 oldalas kötet a 11. 
kiadással összehasonlítva nem 
tartalmaz nagy mértékű változ-
tatásokat. A bizottság célja az 
volt, hogy az új szabályzat érthe-
tőbb, könnyebben használható 
legyen. A 12. kiadás a szabályok 
értelmezésében és megfogalma-
zásában azonban jelentősen kü-
lönbözik a 11. kiadástól. Rugal-
masabban ítéli meg a helyesírás 
vitatott kérdéseit (pl. a h végű 
szavak toldalékolását, a 6 szó-
tagnál hosszabb többszörösen 
összetett szavak kötőjelezését, a 

bizottságok, rendezvények ne-
vének írását).

A 130 oldalnyi szabálygyűj-
teményt az eddigieknél gazda-
gabb, jelentősen megújult, mint-
egy 8000 új szót is tartalmazó 
szótári rész követ. Az egyes 
szavak helyesírására vonatkozó 
szabályokra utalószámok hívják 
fel a figyelmet.

A magyar helyesírás szabá-
lyai 12. kiadása külön fejezet-
ben foglalkozik a szabályzati 
rész változásaival, összefoglalja 
a példaanyag és a szótár meg-
újulásának módját, önálló jegy-
zékben ismerteti a megváltozott 
helyesírású szavakat, szembeál-
lítva a régi (11. kiadás szerinti) 

és az új, mostantól érvényben 
lévő helyesírást. Ez a rész óriási 
segítség minden magyarul író, 
ill. magyar szöveg helyesírását 
ellenőrző személy számára. És 
még valami! Minden kötetben 
található egy kód az internetes 
szótár aktiválásához, amely a 
regisztrációtól számított 24 hó-
napig érhető el.

Figyelem! A 11. kiadás 
2016. szeptember 1-ig marad 
érvényben. Ennek értelmében 
egy éven keresztül a változások 
előtti és utáni szabályok szerint 
írt szövegek egyaránt szabályos-
nak számítanak.

Héder Ágnes

Tettlegesen bántalmazták. Telefonon érkezett bejelentés a közel-
múltban, hogy egy polgárt tettlegesen bántalmaztak ismeretlenek, 
egy nő és egy férfi, akik ezután elmentek a helyszínről. A járőrök 
megtalálták a két gyanúsítottat, akik nem tudták igazolni magukat, 
ezért a városi rendőrségre kísérték be őket. A rendőrök megszon-
dáztatták mindhárom személyt, s kiderült: a két gyanúsított alko-
holt fogyasztott. A városi rendőrség arra kérte a sértettet, hogy a 
támadáskor szerzett sérüléseit vizsgáltassa meg a komáromi kór-
házban. Az ügyet az állami rendőrség vizsgálja tovább.
Biciklilopás történt a Megyercsi utcában. Egy lila színű hegyi ke-
rékpárt tulajdonítottak el az egyik virágbolt elől. A biciklit egy ittas 
állapotban lévő férfi „vitte magával“, majd egy másik férfi, akivel 
szóba elegyedett, látta, hogy igencsak ittas, ezért elvette tőle és egy 
pincébe zárta, majd a rendőrök felszólítására átadta gazdájának. Az 
elkövető egyébként – éppen alkoholos befolyásoltsága miatt - nem 
tudott magyarázatot adni tettére.
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Bőkezű támogatás a komáromi 
kulturális élet részére

Madarász Tibor: Türelmes versenyző vagyok

Három hetem Németországban

A várva várt tizenkettedik…, avagy: Az „ly” marad, az „ímél” elfogadott, az „észszerű” új!



4 2015. szeptember 23.

Apróhirdetés

KÖNYVBÖRZE
a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárában

2015. szeptember 18. és október 2. között
A könyvtár számára feleslegessé vált könyvek szimbolikus áron 
elvihetőek (előzetes foglalás szükséges, a könyvek listája letölt-
hető a könyvtár weboldaláról).

szépirodalom 0,20 € /drb 
szakirodalom 0,50 € /drb

A foglalásról bővebb információt a weboldalunkon (www.
uk.ujs.sk), a facebook oldalunkon (www.facebook.com/
ukujs) találhat, illetve a következő elérhetőségeken kérhet: 
tel.: 035 32 60 686, e-mail: konyvtar@ujs.sk A könyveket sze-
mélyesen a könyvtárban (Hradná 2., Komárno) lehet átvenni 
október 5. és 18. között. Előzetes egyeztetés után más átvevő 
helyszínt is biztosíthatunk.

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179 712.
l Festés, glettelés és tapétá-
zás. Minőség kedvező áron. Tel.: 
0904/546 397.
l Német nyelvtanítást  vállalok 
alapiskolás gyermekek részére. 
Hornáček Beke Kati 0903/239 
917.
l Kiadó szoba a városközpont-
ban. Tel.: 0908/729 612.
l Eladó 4 áras kert csendes 
környezetben, kertövezet Ma-
ják Komáromnál, kellemes 
szomszédok, termékeny föld, 
gyümölcsfák, saját kút villany-
szivattyúval. 220 és 380 voltos 
áram. Kedvező ajánlat. Megkö-
zelítés Komáromból - Őrsújfalu 
vagy Komárom - Gadóc felől. A 
tulajdonlap rendelkezésre áll. 
Információ: 0944/927 269. Ár: 6 
800 Eru. Gyors tárgyalás esetén 
megegyezés lehetséges.  
l Eladó átalakított 3 szobás la-
kás a Bástya lakótelepen 27 000 
Euróért. Tel.: 0905/315 092.

l Eladó nagy, 3 szobás lakás, 
jó helyen, nyugodt környezet-
ben, azonnal beköltözhető. Tel.: 
0905/351 079.
l Eladó 50 l-es szőlőprés. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0907/405 982.
l Mellékjövedelem lehetőség 
anyaságin levőknek és főisko-
lásoknak, abszolvenseknek. 
Teljesítmény függő jutalmazás. 
Életrajzot kérünk: janitsova@
finanzpartner.sk
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Penita étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát ké-
szíttetni? Házhoz megyek. Tel.: 
0907 271-670.

Újszülöttek
Nagy Gréta, Naszvad; Szívó Kristóf, Garamkövesd; Jankó Esz-

ter, Komárom; Horváth Zoé, Megyercs; Kovács Jázmin, Szentpéter; 
Habelová Hana, Komját; Pirošová Orsolya, Kőhídgyarmat; Virág 
Roland, Szőgyén; Králik Emma Zara, Párkány; Tóth Lara, Naszvad; 
Horváth Ákos, Komárom; Boros Flóra, Martos; Partová Zoja, 
Komárom; Kocsis Krisztína, Negyed; Magyari Diana, Őrsújfalu; 
Ráhovecz Jázmin, Marcelháza; Hajtman Ádám, Komárom; Fiam 
Maxim, Őrsújfalu; Lukács Lea, Komárom; Adamková Alica, 
Tótmegyer; Kocsis Zora, Kamocsa; Hanzel Milan, Martos; Morvai 
Regina, Ebed; Bereczk Sofia, Anyala; Dobosi Dávid, Naszvad; 
Kosztolányi Máté, Farkasd; Nagy Péter, Ógyalla; Csanádi Patrik, 
Szentpéter; Kollár Zoé Renáta, Nemesócsa; Horváth József, Gúta; 
Miriak Emília és Eszter, Bátorkeszi; Hamranová Dóra, Komárom; 
Sádovská Tatiana, Érsekújvár; Čéryová Zuzana, Komárom; Jarábek 
Stanislav, Komárom; Vrábel Eliza, Naszvad  

Házasságot kötöttek
Bálint Zoltán és Kováčová Erika; Pázler Krisztián és Sándor 

Veronika; Gurvai Kristián és Tomčíková Júlia; Rybánsky Juraj és 
Brodatska Larisa; Deák Balázs és Sabová Lucia; Rigó Szilárd és Kő-
vári Nikoletta; Mórocz Attila és Beke Kristína; Jassa Ferenc mérnök 
és Mgr. Dudás Krisztína; Marcinko Péter és Csintalan Krisztína; 
Tóth Marián és Michálková Katarína; Bálin Ádám Fekete és Inczédy 
Helga

Elhunytak
A 86 éves Bohilová Alžbeta, Komárom; a 82 éves Horváth And-

rás, Martos; a 92 éves Lalák Ildikó, Komárom; a 77 éves Polovicz 
László, Marcelháza; a 63 éves Lábska Eva, Komárom; a 84 éves Szuh 
Eszter, Hetény; a 62 éves Mészáros Katalin, Komárom; az 53 éves 
Kemenczký Dezső, Madar; az 54 éves Novák Ondrej, Komárom; a 
65 éves Hámori József, Komárom; a 80 éves Garec Milan, Martos; 
a 73 éves Dulák Emil, Komárom; a 74 éves JUDr. Kosina Szabó 
Friderika, Komárom; az 57 éves Jankovics József, Komárom; a 79 
éves Hegedűs Anna, Komárom; a 72 éves Laky Mária, Megyercs; a 
62 éves Markovics Ilona, Ekel; a 82 éves Genda Ján, Komárom; a 63 
éves Kecskés Ilona, Búcs; a 91 éves Bresztyák János, Komárom; az 
50 éves Vornyík Károly, Komárom

Örvendetes hír érkezett 
a sport világából: a Szlovák 
Ökölvívószövetség legutób-
bi országos ülésén három 
városunkbeli szakembert vá-
lasztottak meg a szövetség ve-
zetőségébe: Bodoki Péter lett 
az országos szövetség elnöke; 
az alelnöki tisztséget immár 
Győrfi Roderik tölti be, míg az 
ellenőrző bizottság élére Peter 
Vlkolinský mérnököt, PhD-t 
választották meg.

Bodoki Péter elnök és 
Győrfi Roderik alelnök: – Erre 
még nem volt példa a szlovák 
ökölvívás történetében. Remél-
jük, hogy ezzel Komáromban is 
méginkább felfigyelnek a boxra és 
sikerül országos szinten is jobban 
láttatni Komáromot, és még több 
lehetőség nyílik nemzetközi tor-
nák megrendezésére Komárom-
ban, hiszen az országos ökölvívás 
irányítása is innen indul ki.

Az, hogy hárman is a vezető-
ségbe kereltünk, ösztönzést jelent 

számunkra; biztatást, hogy még 
jobban dolgozzon a komáromi 
csapat, s még többet bizonyítson. 
Célunk a klubok megerősítése, 
minél több fiatalt toborozni és 
kinevelni, e szép sport felé von-
zani.

Egyre kevesebben sportolnak 
ugyanis versenyszerűen, s ez nem 
csupán az ökölvívásban van így. 
A szülők érdeke is, hogy gyerme-
kük sportoljon, felügyelet alatt 
legyen a tornateremben, ahol 
szakemberek foglalkoznak vele. 
Sokat tesznek ezzel az egészségü-
kért, nem kallódnak el. Lányok is 
szívesen járnak közénk, számuk-
ra – a mozgás mellett – fontos az 
önvédelem is, s aki idejön, maga 
eldönti, hogy versenyzserűen, 
vagy pedig csupán kedvtelésből 
sportol-e. Várjuk hát a sportolni 
vágyó fiatalokat az ŚKB Spartak 
Komárno soraiba, a Sport utca 
1-es szám alatt. Jelentkezni tele-
fonon is lehet: 0903 447784.

-batta-

A komáromi MBK Rieker 
Com Therm kosárlabda csapat  
klubmenedzsere, Paulik József 
elmondta, hogy augusztus ele-
jétől összeállt és edzésben van 
a csapatunk. A bajnokcsapat 
keretében történtek változá-
sok. Megvált a csapattól az 
előző edző, Miljan Čurovič, 
és a bajnoki címszerzésben 

kulcszerepet játszó Bannister 
és Jankovič is. Hiába, a pénz 
beszél , a kutya ugat.

A tavalyi keretből nyolc 
játékos maradt, és négy új já-
tékossal kötött szerződést a 
klub. Névszerint ezek a követ-
kezők: Ondrej Haviar, Roman 
Vido, Isiah Umipig és Bernard 
Thomson. A csapatot új edző, 

A Törökországban megren-
dezett 12. IKF (Internacional 
Kempo Federacion) világbaj-
nokságon Szlovákia színeit 
Sayka Róbert kempo mester 
tanítványai képviselték. A 16 
év feletti korosztály a világbaj-
noki érmekért küzdött, míg 
a 16 évnél fiatalabbak a Világ 
Kupában mérték össze tudá-
sukat.

A komáromi kempo mester 
védencei ugyancsak kitettek ma-

gukért, a különböző verseny ka-
tegóriákban egy arany, hat ezüst, 
és tíz bronzérmet szereztek. A 
városvezetés, a polgármester és 
helyettesei magasra értékelték 
az elért eredményességet, és a 
Tiszti pavilonban ünnepélyes 
keretek között fogadták a mes-
tert és sikeres tanítványait. A 
barátságos hangulatban zajlott 
bemutatkozás és beszélgetések 
mellett a sportolók beírták ne-
vüket a város tiszteletbeli dísz-

könyvébe. A világbajnokság és 
Világ Kupa versenyén a külön-
böző versenyosztályokban a kö-
vetkező eredményeket érték el 
kemposaink: 

Kata (formagyakorlat): Föl-
des Tímea – ezüst, Siller Bence 
– bronzérem.

Földharc (grapling): Siller 
Bence – arany, Földes Tímea – 
ezüst, Kanozsai Máté – bronz, 
Kádár Filip – bronz, Vas Má-
tyás – bronzérem.

Semikontakt küzdelem: Sil-
ler Bence – ezüst, Vas Mátyás 
– ezüst, Marák Róbert – bronz-
érem. Fulkontakt: Marák Ró-
bert- ezüst, Vas Mátyás – ezüst, 
Szalai Ádám – bronz, Kanozsai 
Máté – bronz, Kádár Filip – 
bronzérem, Nikker Roland – 4. 
hely. 

Önvédelmi kategória: Föl-
des Tímea – bronz, Kanozsai 
Máté- bronzérem. 

kg

Történelmi ökölvívó siker

Felkészülés jegyében a komáromi kosárlabda csapat
Andjelko Mandič irányítja. 

Az új bajnoki idényre való 
felkészülés során a 11 beterve-
zett előkészületi mérkőzésből 
hatot már lejátszott a csapatunk, 
mégpedig jó ellenfelekkel szem-
ben. Székesfehérvár a magyar 
bajnokság élcsapatai közé tar-
tozik, de játékerőben Temesvár 
és Szombathely csapatairól is el-
mondható, hogy erős ellenfelek 
voltak. Két előkészületi mérkő-
zést játszott csapatunk a pozso-
nyi Karlovka ellenében is, ők a 
tavalyi extraliga bajnokságában 
az ötödik helyen végeztek. 

Az extraliga új bajnoki idé-
nye október első hetében veszi 
kezdetét, de menet közben még 
egy nagy harci feladat is vár a 
csapatunkra. Bajnokcsapatként 
a komáromi klub benevezett az 
Európa Kupa sorozatába ahol a 
csoportunkban az első kiemelt 
fehérorosz bajnok Minsk, a finn, 
valamint a bolgár bajnokság 
győztesei lesznek az ellenfe-
leink. Az Európa Kupa szep-
tember 27-én veszi kezdetét. A 
klubmenedzser szavai szerint 
a két versenyben való részvétel 
megoldható, a szlovák bajnok-
ság csapatai is alkalmazkodnak 
a műsortervhez. Az Európa 
Kupában viszont kénytelenek 
voltunk elfogadni a FIBA által 
előírt kemény feltételeket, ame-
lyek minden induló klub számá-
ra kötelezőek. Erre nem voltunk 
felkészülve. A hazai mérkőzése-

inket nem játszhatjuk le a komá-
romi sportcsarnokban, mivel az 
nem felel meg az előírásoknak. 
Hasonlóan, mint a futballban, 
kézi vagy röplabdában, a ko-
sárlabdában is meg van szabva, 
hogy milyen körülményeknek 
kell eleget tenni.

Szlovákiában lényegében 
csak a kassai sportcsarnok felel 
meg a FIBA által megszabott 
feltételeknek, és ezen sajnos mi 
nem tudunk változtatni, ezért az 
EK hazai mérkőzéseinket Szé-
kesfehérváron fogjuk lejátszani. 
A klubmenedzser még hozzá-
tette, csak remélni meri, hogy a 
bajnokság beindulásáig a támo-
gatók is betartják ígéreteiket. 

A hazai bajnoki idény kezde-
téig idehaza már nem lesz mér-
kőzés, csapatunk Zalaegersze-
gen és Szombathelyen vesz még 
részt tornákon. Az extraliga első 
mérkőzésén Privigye csapatával 
mérkőznek meg kosarasaink. Az 
új bajnoki sorozat erőviszonyait 
és elképzeléseit tekintve Paulik 
József így nyilatkozott:

„A klubok erősítettek, az első 
öt csapat lesz olyan szinten mint 
az előző évadban. A mi csapa-
tunk nagyjából olyan játékerőt 
képvisel mint a tavalyi, nehéz 
lenne megmondani, hogy ez mire 
lesz elég. Elsősorban be akarunk 
jutni a play off-ba, ott túljutni 
az első fordulón, bejutni az első 
négybe, a többit meglátjuk.” 

Keresztényi Gábor

Kempósainkat fogadta a városvezetés
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

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

Hirdessen 
Ön is 

lapunk 
hasábjain!

RučNá AuToumyVáREň za trhoviskom

KÉZI AuTómoSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Köpcsényi Veronika 
Kozmetika Bella-Donna

a komáromi termálfürdőben 
v termálnom kúpalisku Komárno 

várja a régi és új vendégeit 
srdečne očakáva bývalých a nových zákazníkov

Akció: szemöldök és szempilla festés ingyenes kezelés 
igénybevételével. Újdonság: tartós szempilla göndörítés
Akcia: farbenie obočia a mihalnice zadarmo pri ošetrení
Novinka: trvalá na riasy

Komárom Város a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 552/2003 sz. törvény 5. § 
hatályos rendeleteinek értelmében valamint Komárom Város Munkarendjének 2004. április 1-én keltezett 
3 §-a valamint Komárom Város Munkarendjének 2011 június 15-én keltezett módosításának értelmében 

pályázatot hirdet a Komáromi Városi Hivatal Iskola- és 
Kultúrügyi Főosztály vezetői pozíciójának betöltésére

A munkaviszony kezdete 2015. november 1.
Alapvető követelmények és a szükséges képesítések 
Szakmai alkalmatosság: 
- másodfokú főiskolai végzettség - Az elbírálás alapjául az iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési 
szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettsé-
gű alkalmazottakról szóló 2009. évi 390. sz. törvény értelmében, amellyel módosul és kiegészül a 2009. évi 
317. sz. törvény hatályos rendeletei értelmében és a 2009. évi 437. sz. oktatásügyi minisztériumi rendelet 
értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó 
szakmai és személyi követelményeket.
- első atesztáció - I. kvalifikációs vizsga, illetve annak más, adekvát formával való helyettesítése T.t. 317/2009-
es számú törvény 61 §-a 7-es bekezdése értelmében.
- a közigazgatásban és az iskolaügyben  hatályos  jogszabályok ismerete, 
- a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 552/2003 sz. törvény 3 
§-a betartása
Egyéb kritériumok és elvárások:
- legalább három éves szakmai tapasztalat - vezetői beosztás, szervezési és kommunikációs készség,
- kedvező előfeltétel önkormányzati, államigazgatási szakmai tapasztalat,
- önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
- számítógépes ismeretek - MS Office
- magyar, német, angol nyelv ismerete szóban és írásban előny a pályázó számára
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 (hitelesített fénymásolatát) a pályázat lebonyolítása 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  – 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 vezetői tapasztalat 
- 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 legkésőbb 2015. szeptember 
30.-ig, vagy személyesen beadhatják a városi hivatal iktatójában Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 
945 01 Komárno legkésőbb 2015 szeptember 30.  déli 12.00 óráig. A borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové 
konanie – vedúci OŠK – 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

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, a Nyitrai 
Állami Levéltár Komáromi Fióklevéltára szeretettel vár min-
den érdeklődőtszakmai szimpóziumaira, melynek helyszíne a 
komáromi Duna Menti Múzeum Nádor utca 13-as szám alatti 
főépülete.

2015. szeptember 29-én (kedd), 10. órakor
VARIA THERESIANA

Az előadások a tereziánus időszak aspektusait mutatják be 
a történelmi Magyarország területén

2015. október 6-án (kedd), 10. órakor
„Az idő gyógyít, de a sebek megmaradnak“

Az előadások a II. világháború időszakát ölelik fel

Telefón: 0905 796 045

Reg-enor, 
a csodálatos 

magyar 
találmány!

Van még valaki, aki ne is-
merné, mi is a Reg-enor 
tulajdonképpen? Egyre ke-
vesebben... Amennyiben ez 
a magyar szenzációs talál-
mány felkeltette valakinek 
az érdeklődését, a komáro-
mi Reg-enor és Biocom club 
vezetői Fekete Ágnes (mob. 
0905163671) és Pálfi Katalin 
(mob.: 0908476016) jóvol-
tából alkalma nyílik most, 
szeptember 26-án (szom-
baton) meghallgatni magát 
a feltalálót egy előadás ke-
retén belül Komáromban, 
a Selye János Gimnázium 
Aula termében 16.00 órai 
kezdettel. Mindenkit szere-
tettel várunk!


