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Alapítva 1849-ben

Szeptember 25-én ün-
nepélyesen átadták a fedett 
uszoda gyermekeknek szol-
gáló felújított tanmedencéjét. 
Konštantín Glič, a sportbizott-
ság elnöke:

– Számunkra, sportembe-
rek számára ez csodálatos, hi-
szen szép környezetben zajlanak 
majd az edzések. Itt igyekszünk 
majd úszni tanítani a gyereke-
ket, amit a tornaórák mellett a 
test fejlődése szempontjából a 
legfontosabbanak tartok, a gyer-
mekek és a felnőttek esetében 
egyaránt.

A gyermekek bizonyára meg-
kedvelik a szépen kialakított belső 
teret, nagyon ízlésesen készítették 
el. Remélem, további beruházá-
sokkal, újabb felújításokkal si-
kerül idővel elérni, hogy az egész 
fedett uszoda szebb, korszerűbb 
legyen, vagyis az egész uszodát 
fel lehet majd újítani. Jelenleg 
paradox helyzetben vagyunk, 
hiszen a képviselők fontolgat-
ják egy új fedett uszoda építését 
a termálfürdő területén, ami a 
sport számára hasznos lehet, ám 
amíg ilyen szépen csinosodik az 
itteni fedett uszoda, addig majd 
csak a jövő dönti el, hogy mi lesz 

a végső cél. Felújítani ezt az uszo-
dát, vagy pedig egy teljesen újat 
építeni a strandon.

Azt is megkérdeztük a kép-
viselőtestület mellett működő 
sportbizottság elnökétől, vajon a 
város mely sportlétesítményeibe 
kellene még beruházni?

– A jelenlegi helyzet az, hogy 
ugyan viszonylag sok pénzt sike-
rült fordítani a korcsolyapályára, 
de úgy vélem, el kéne érni azt, 
hogy tető is fedje a jégpályát. 
Ezzel a korcsolyázási szezon is 
kitolódhatna. Sokan látogatják, 

szívesen korcsolyáznak ott. Egy 
másik, szintén fontos dolog len-
ne, amiről Ipóth Szilárd kollégám 
is beszélt már a testületen, ez 
pedig egy új, műfüves focipálya 
megépítése. Komáromnak nin-
csen ilyen, sportolásra alkalmas 
pályája, míg a városok többsége 
már nem küzd ilyen gondokkal. 
Ezt is fontosnak tartom tehát.

Sajnos a röplabdacsarnokkal 
sem tudunk egyelőre mit kezde-
ni, olyan rossz állapotban van, 
hogy nagyon komoly anyagi rá-
fordítással lehetne csak megújí-

tani. A sportcsarnokunk rendben 
van, most hirtelenjében nem jut 
eszembe, mit lehetne még ten-
ni, de ha már itt tartunk, tudni 
kell, hogy a sport összefonódik 
a turizmussal, idegenforgalom-
mal. Ezért is lenne fontos, hogy a 
városi strand mihamarabb meg-
újuljon. Remélem, még az idén 
megtörténnek az első lépések: 
születik egy projektdokumentá-
ció és remélhetőleg végre már a 
mi komáromi strandunk is meg-
szépül, átépül, s elfoglalja méltó 
helyét régiós szinten is. 

A kisiskolák megmaradá-
sáért és a színvonalas magyar 
oktatásért tartottak nagygyű-
lést Komáromban. A kedve-
zőtlen időjárás miatt a rendez-
vény kiszorult a Klapka-térről, 
a közel ezer résztvevő a városi 
művelődési központban de-
monstrált a szlovákiai magyar 
oktatás ügyéért.

Az oktatási petíciós bizottság 
által kezdeményezett megmoz-
dulást több szlovákiai magyar 
szakmai és civil szervezet, a Ma-
gyar Közösség Pártja és a Most-
Híd párt is támogatta. Pénteken 
délután buszokkal és beszédes 
transzparensekkel érkeztek a til-
takozók. A Nagykürtösi járásból 
negyvenen érkeztek, köztük az 
ipolybalogiak.

Molnár Barnabás, Ipolyi 
Arnold Alapiskola, Ipolybalog, 
igazgató: – A tavalyi évhez vi-
szonyítva 12-vel kevesebb gyer-
mekünk van. Ez sajnos nagyon 
is érint minket, ugyanis körül-
belül így, előzetes számolásaim 
alapján olyan 25-30 ezer euróval 
is kevesebb lesz. Ha ezek a törvé-
nyek életbe lépnek, akkor osztály 
összevonásokra, pedagógus-
elbocsájtásokra kerül sor, ami 
sok esetben, ugye, családokat 
érint, tehát a magyarságot igen-
csak rosszul érinti, ugyanis ha 
megszűnnek ezek a kisiskolák, 

akkor nem lehet azt mondani, 
hogy majd én eljárok egy másik 
iskolába a szomszéd faluba, mert 
oda sem járhatok, ugyanis ott is 
megszűnik.

Szónokok sora szólt arról, 
mit jelent a magyar iskolák szá-
mára az oktatási törvény mó-
dosítása. A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének 
elnöke elmondta: 1990 óta soha 
ilyen törvényi háttér nem volt 
ennyire megszorító, kisebbségi 
sorsrontó.

Jókai Tibor, elnök, Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége: – Azok az intézkedések, 
amelyek az iskoláinkat érintik, 
csak széles társadalmi összefo-
gással oldhatók meg. Én azt hi-
szem, hogy ez a mai nap ennek 
ékes bizonyítéka volt, hogy a civil 
szervezetek mellett a szervezők 
között felsorakoztak politikai 
pártjaink, és itt a többezres részt-

vevő között ott voltak a pedagó-
gusok mellett az iskolavezetők, 
a fenntartók, a szülők képviselői, 
illetve az egyházak képviselőit is 
itt láttam. Tehát mindenki, aki 
érdekelt abban, hogy az iskoláink 
kellőképpen tudjanak működni 
az elkövetkező időszakban, mert 
mindenki tudja azt, és ahogy én  
elmondtam, hogy a magyar isko-
lában van a felvidéki magyarság-
nak a jövője.

A nagygyűlés végén a részt-
vevők állásfoglalást fogadtak el, 
mely szerint kitartanak a közel 
26 ezer aláírással megerősített 
és az oktatási tárca által eluta-
sított petíció mellett. Követelik, 
hogy a kisebbségi iskolákban 
a minisztérium tegye lehető-
vé a minimális osztálylétszám 
csökkentését, hogy a tárca part-
nerként tekintsen a magyar és 
a kisebbségi pedagógusokra, és 
hogy a magyar iskolák számá-

ra önálló, nemcsak formálisan 
működő osztály létesüljön a mi-
nisztériumban.

Vojtek Katalin, petíciós 
bizottság, elnök: – Rövidesen 
az ombudsmanhoz fordulunk 
a petícióban foglaltakkal Szeke-
res Klaudia jogász jóvoltából, és  
reménykedünk abban, hogy az 
ombudsman méltányosnak tartja 
majd a panaszainkat, és eljuttat-
ja őket az alkotmánybírósághoz. 
Tehát az alkotmánybíróság re-
mélhetőleg kénytelen lesz foglal-
kozni ezekkel a panaszainkkal.

A petíciót eljuttatják Juraj 
Draxler oktatási miniszter-
nek, Andrej Kiska államfő-
nek, Robert Fico miniszter-
elnöknek és Peter Pellegrini 
házelnöknek. A törvény által 
meghatározott minimális osz-
tálylétszámokat jelenleg a 261 
magyar iskola közel egyharma-
da nem teljesíti.

A városi képviselőtestület 
október elsején folytatta meg-
szakított ülését, melyen a város-
atyák megtárgyalták és elfogad-
ták a Komvak részvénytársaság 
félévi zárását. Bemutatkoztak 
az igazgatótanács újonnan meg-
választott tagjai, akik a vállalat 
jelenlegi helyzetéről és jövőbeni 
feladatairól is szóltak, így pél-
dául arról is, hogy szolgáltatá-
saikkal még közelebb kívánnak 
kerülni a polgárokhoz.

A képviselők döntöttek va-
gyonjogi ügyekben és elfogadták 
a megkezdett és előkészített be-
ruházásokról szóló beszámolót, 
illetve a város költségvetésének 
módosítására vonatkozó javas-
latot is. Támogatták Less Károly 
képviselő javaslatát, melynek ér-

telmében a város 10 ezer euróval 
támogatja a Jókai színház mel-
lett működő Jókai alapítványt. 
A pénzt felújításra fordítják. 
Jóváhagyták az egykori vámház 
épületének eladására vonatkozó 
szándékot is. A vevő 120 ezer 
eurót fordít az őrsújfalui óvo-
da felújítására, illetve 50 bicik-
liállványt biztosít a városban. 
A képviselők egy év haladékot 
szavaztak meg a Tátra mozi fel-
újítását végző vállalkozónak a 
rekonstrukció folytatására, aki 
a halasztást azért kérte, mert az 
épület a tervezettnél nagyobb 
felújításra szorul, illetve az ezzel 
kapcsolatos hivatali ügyintézés 
is több időt vesz igénybe. A tes-
tület október nyolcadikán foly-
tatja munkáját. 

Várja a gyerekeket a tanmedence

Összefogás a magyar oktatásért

Az eltelt közel száz év-
ben érdekeinket folyamatosan 
érvényesíteni kellett, mert a 
traumatikus történelmi esemé-
nyek kényszerpályára sodorják 
a finom és halk szavúakat. Van-
nak, akik közben megfáradnak, 
feladják a napi küzdelmet, akik 
anyanyelvüket, kultúrájukat a 
hallgatás oltárán feláldozzák.

A mai nap nem róluk szól, 
hanem rólunk, akiknek fontos 
oktatási intézményeink, anya-
nyelvünk, kultúránk védelme, 
és felemeljük szavunkat, hallat-
juk hangunkat, ha meggondo-
latlan lépésekkel veszélyeztetik 
azokat.

Saját magunknak is nyíltan 
fel kell tennünk a kérdést, hogy 
a 10% alá apadt magyarság a 
jelenleg elfogadott közoktatási 
törvény értelmében fenn tudja-e 
tartani a számarányához viszo-
nyított magas számú iskoláit. 

A törvény által meghatáro-
zott minimális osztálylétszámo-
kat jelenleg 261 magyar iskola 
közel 1/3-a (hozzáteszem) több 
szlovák alapiskola sem teljesíti. 
Az első évfolyam minimális lét-
száma 11, a második, harmadik, 
negyedik évfolyamé már 13. A 
törvényalkotóktól kérdezzük, 
hogyan lehet a 11 elsősből egy 
év alatt 13 másodikos?!  A felső 
tagozaton a minimális osztály-
létszámot 15 gyermek alkotja.

A törvény hatályba lépé-
sét ugyan 2016 szeptemberére 
halasztották, de az érintett in-
tézmények fenntartóinak, az 
önkormányzatoknak, az isko-
laigazgatóknak, szülőknek már 
most sürgősen keresniük kell a 
számukra megfelelő optimális 
megoldást.

Adataink szerint tavaly 263, 
ebben a tanévben 261 magyar  
tanítási nyelvű alapiskola mű-
ködik, de már az előző öt-hat 
évben is megszűntek iskolák. 
Régebben átlagosan 20–22 gye-
rek volt egy-egy osztályban, 
mostanában ez a szám általá-
nosságban tízre csökkent.

Súlyos feladat számunkra, 
hogy miként szervezzük isko-
láinkat. Ez elsősorban az intéz-
mények iránt érdeklődő diákok 
létszámán múlik. Mert ha kellő 
számban akad tanuló, akkor 
megoldások is vannak. De van-e 
lehetőség abban az iskolában, 
amelyből elfogy a gyerek?

Meg kell-e tartani a kisisko-
lákat, az összevont osztályokat, 
vagy kistérségi iskolákat kell 
létrehozni megfelelő iskolabusz-
hálózattal? Esetleg egy-egy na-
gyobb iskola mellett működő 
kihelyezett osztály, tagiskola je-
lenti a hosszú távú kiutat? 

Nincs, nem is lehet általá-
nos recept. Regionális szinten, 
kompromisszumokra törekedve 
minél gyorsabban meg kell ta-
lálni a lehetséges megoldásokat 
az itt feltett és fel nem tett kérdé-
sekre. Az érintett települések sa-
játosságait, fejlődését figyelembe 
véve kell felelős döntést hoznia 
az intézményeinket fenntartó 
helyi közösségeknek, az iskolá-
inkban dolgozó szlovákiai ma-
gyar pedagógusoknak, szülők-
nek, történelmi egyházaknak, a 
nemzetiségi oktatásban érdekelt 
civil szervezeteknek és politikai 
pártoknak.

1990 óta soha ilyen törvényi 
háttér nem volt ennyire meg-
szorító, kisebbségi sorsrontó. 

Hívjuk egymást, 
hazát és jövőt építeni

(Folytatás a 3. oldalon)
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Nyílt nap az ipariban
A Komáromi Ipari Szakközépiskola 2015. október 22. 

és 24. között ismét megrendezi a már hagyományossá vált 
Nyílt Napokat. A rendezvény keretén belül szeretettel várjuk 
az általános iskolák 8. és 9. évfolyamának tanulóit, a kedves 
szülőket és az iskolánk iránt érdeklődőket.

Látogatóinknak tájékoztatót adunk az egyes tanulmányi 
szakokról, a 2016/2017-es tanévre vonatkozó felvételi eljárás-
ról  és azokról a változásokról, amelyek az utóbbi években meg-
valósultak oktatási programunkban. A rendezvény ideje alatt 
tanáraink irányítása mellett látogatóink „körutat“ tehetnek is-
kolánkban, megtekinthetik az osztályokat, szaktantermeket, la-
boratóriumokat, műhelyeket és egy látványos kiállítást is meg-
nézhetnek, amelyet diákjaink munkáiból állítottunk össze.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk a rendezvény ideje alatt 
naponta  8:30-tól 13:00 óráig! Igény esetén akár későbbi idő-
pontban is fogadunk látogatókat! Szeretnénk kiemelni, hogy 
rendezvényünk utolsó napján október 24-én (szombaton) is 
a fent közölt időpontban várjuk az érdeklődőket!

Szívesen látunk mindenkit, aki a 2015. évi Nyílt Napokon 
ellátogat iskolánkba!

Három esztendeje a 
Krasznahorkai lángok üzene-
te címmel írtam ezt a néhány 
mondatot:

„A lángokban álló 
krasznahorkai vár az egyik leg-
megdöbbentőbb látvány volt a 
második világháború utáni Fel-
vidéken. Az én szívem is hatal-
masakat kondult a fájdalomtól, 
miközben eszembe villant, – ta-
lán Trianont követő történel-
münk testesül meg az elharapó-
dzó lángnyelvekben. Nem csak 
egy örök magyar jelkép pusztul 
a szemünk láttára az évszázadok 
óta jelenlétünket hirdető kincses 
építmény képében: a tűz mutatja 
azt is, miként váltak sokunkban 
hamuvá az anyanyelv ős-szavai, 
hogy egy másik „kommunikációs 
eszköznek” adják át a helyüket. 
És emlékeztettek a lángok a tel-
jes jogfosztottságra – akkor is a 
szenvedés tüze perzselte szívein-
ket, míg a hírhedt törvény mint-
ha azbesztre íródott volna – máig 
kísért.

Ott láttam elenyészni a ké-
jesen táncoló, gyilkos lángokban 
azt a lelkületet is, amely egykor 
testvérnek tekintette sorstársait, 
míg mai megosztottságunkban 
már csak az közöttünk a téma, ki 
melyik pártra szavaz...Az üszkös 

tető látványa még sokáig köny-
nyeket csal majd a jóérzésű ma-
gyarok szemébe. De a várfalak 
épek maradtak! Az alapok éppen 
olyan erősek, mint eddig! Új jövő 
épülhet rájuk, mert Boldogasz-
szonyunk most is oltalmazónk, s 
a jézusi tanítás örökre igaz ma-
rad.”

És pár napja – ez is jelnek 
tekinthető, ezúttal azonban 
szívmelengetőnek! – felszen-
telték a tűzvészben elpusztult 
három harang hasonmását, 
hogy hangjuk ismét az ég felé 
szárnyalhasson, úgy, ahogy elő-
zőleg századokon át. Bár hall-
hatnánk ezeknek az erős hitből, 
összefogásból,önzetlen adako-
zásból és a jövőnkbe vetett re-
ménykedésből  megszületett ha-
rangoknak minden kondulását 
a magyaroklakta hazai telepü-
lések mindegyikében! Bár tuda-
tosítanánk mindannyian, amit 
a várhosszúréti Ulman István 
és Nagy György, a harangön-
tés  kezdeményezői, a  hozzájuk 
csatlakozó becsületes emberek-
kel együtt már  az összefogás 
első percében vallottak: ne ke-
seregjünk, hanem cselekedjünk!  
Úgy, mint őseink tették  annyi-
szor a történelmünkben!

Batta György

Szlovákia kormánya 2015. 
szeptember 23-án tárgyalta a 
felsőoktatás helyzetéről szóló 
éves jelentést. A tárgyalt doku-
mentumnak része a szlovákiai 
közszolgálati egyetemek pub-
likációs tevékenységéről szóló 
kimutatás.

Az egy főre kimutatott 
publikációs kimenetek számát 
figyelembe véve a SJE kiváló-
an teljesített, s még a 2013-as 
eredményekhez képest is sike-
rült előrelépnie. Az összes pub-
likáció kategóriában a SJE a 20 

felsőoktatási intézmény közül a 
3. helyen végzett, a monográfiák 
számát tekintve az 1. helyet sze-
rezte meg, a "Current Contents 
Connect" adatbázisban szereplő 
publikációk alapján a 7. helyen, a 
professzorok és a docensek szá-
mához viszonyított kiadott mo-
nográfiák tekintetében ugyan-
csak az 1. helyen, a "Current 
Contents Connect" adatbázis-
ban szereplő, a professzorok és a 
docensek számához viszonyított 
publikációk tekintetében pedig 
a 7. helyen végzett.

2014-es éves jelentés 
a felsőoktatás helyzetéről

A krasznahorkai harangok üzenete

Tizenkét évvel ezelőtt 
Szent II. János Pál pápa apos-
toli áldásával indult útjára az 
újraevangelizálás egyik formá-
ja, a Városmisszió.

A mozgalom az idén a fel-
vidéki városkákban is otthonra 
talált: Somorja, Dunaszerdahely 
és más településeink után ok-
tóber 11-e és 18-a között, egy 
teljes héten át városunkban 
zajlanak majd a lélekemelő, éle-
tünk szinte minden területére 
kiható események. A vasárnap-
tól vasárnapig tartó műsor- és 
szentmise-folyam  hozzásegít-
het ahhoz, hogy megerősödjünk 
hitünkben, illetve megtaláljuk 
Istent. (Lásd a teljes műsort la-
punk 5. oldalán.)

Szerkesztőségünkhöz több 
olvasónk fordult a Városmisszió 
műsorával kapcsolatban egyet-
len kérdés kapcsán: melyik rend 
képviselői lesznek  „a templom 

kulcsának átvevői”?  (A hozzánk 
leadott hirdetésben ugyanis nem 
nevezték meg a szerzeteseket.)

Elek László esperes-plé-
bános, a Városmisszió komá-
romi házigazdája lapunknak 
elmondta:  – A verbitákról, az 
Isteni Ige Társaságának tagjairól 
van szó, ők ugyanis, – jellegzetes-
ségükből adódóan, – kezdettől 
fogva  a mozgalom szolgálatában 
állnak. Városunk három évszá-
zados hagyományait figyelembe 
véve természetesen ott lesznek a 
bencések, és elküldtük meghívón-
kat  Pannonhalmára, Várszegi 
Asztrik főapát úrnak is. Öröm-
mel tapasztalom, hogy a Város-
misszió előkészítő munkálatai  
jól haladnak,  több lelkes önkén-
tes  segít bennünket. Szeretettel 
várunk az eseménysorozatra 
minden komáromit.
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Komárom város a Duna 
menti önkormányzatokkal 
és vállalkozókkal összefogva 
készül megalakítani azt a re-
gionális szervezetet, amely-
lyel jelentős állami pénzforrás 
érkezhet a turizmus felkaro-
lására. A Komáromot és Pár-
kány átölelő térség a jövőben 
a Dunamente megnevezéssel 
képviselné magát a turisztikai 
kínálatban. 

A 2011-ben felvázolt tu-
risztikai törvény értelmében 
Szlovákia területén is regionális 
összefogások jöhetnek létre az 
ágazat segítésére. A rákövetke-
ző években több mint 30 ilyen 
csoportosulás jött létre, amely 
Szlovákiában OOCR (Oblastná 
organizácia cestovného ruchu), 
Magyarországon pedig TDM 
(Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment) szervezetként 
ismert. A szomszédos Csalló-
közben már több éve létezik az 
ottani TDM szervezet, az elmúlt 
három évben évente 55 500 
eurós támogatást kapott álla-
mi forrásból.  Az összefogások 
célja, hogy a turizmus fejlesz-
tésében ne sok külön csoport 
vegyen részt, hanem térségek 
képviseljék magukat.

„A nemzetközi tapasztala-
tok azt mutatják, hogy sokkal 
hatékonyabban lehet turistákat 
megszólítani, ha egy térség ré-
szeként tudunk sokrétű progra-
mot és szolgáltatásokat kínálni. 
A látogatókat nem csak ide kell 
hoznunk, de hosszabb ideig itt is 
kell tartani, hogy az ő kikapcso-
lódásuk nekünk munkahelyeket 
és bevételt teremtsen. Ahogy a 
Tiszti pavilon oldalán olvasható, 
Viribus Unitis, azaz egységben 
az erő; a Dunamente TDM szer-
vezet is pontosan erre szeretne 
építeni” – mondta el Stubendek 
László polgármester. 

A képviselő-testület már 
a nyár elején elfogadta azt a 
szándéknyilatkozatot, amely a 
szervezet megalakításának elő-
készítését célozza. Ezt követően 
indult el az egyeztetés a környe-
ző önkormányzatok képviselő-
ivel és a szükséges dokumentu-
mok előkészítése.

„A minisztériumi tárgyalást 
és az önkormányzatokkal zajló 
megbeszélést követően az a ja-
vaslat született, hogy a Komárom 
és Párkány közti önkormányzat-
ok, továbbá néhány vállalkozás 
lenne az alapítója a Dunamente 
TDM szervezetnek. A tagság 

később szabadon bővíthető, de 
kulcsfontosságú, hogy még idén 
bejegyzésre kerüljön a szervezet, 
mivel így másfél év múlva jogo-
sult volna az állami támogatás-
ra. Hasonló szervezetek között az 
állam 2014-ben 3,2 millió eurót 
osztott szét, amiből eddig kima-
radtunk. A Komárom környéki 
térség ilyen szempontból egy üres 
folt volt, de most ezzel felkerülünk 
a térképre” – fejtette ki Keszegh 
Béla alpolgármester, aki a tár-
gyalási folyamatot az önkor-
mányzatokkal koordinálta. 

A TDM szervezetek elsődle-
ges célja a turisztikai tevékeny-
ségek összehangolt segítése. 
Ennek része lehet a tájékoztató 
anyagok készítése, a kiállítá-
sokon való részvétel, de infor-
mációs irodák és más hasznos 
szolgáltatások működtetése is 
egyben. Fontos eleme, hogy egy 
térségben gondolkodik, így pél-
dául egy fürdőzni érkező csalá-
dot is a környező települések 
különböző programlehetősége-
ibe is igyekszik bevonni. 

„Ezzel az összefogással talán 
Komárom nyerhet a legtöbbet, 
mivel elég nagy nálunk a lema-
radás. Míg Párkányban évente 
220 ezer vendégéjszakát tudnak 

le, több mint 120 ezres idegen-
forgalmi adóbevétellel, addig 
Komáromban 20 ezer környékén 
mozog a vendégéjszakák száma, 
10 ezret meghaladó bevétellel. 

A komáromi lehetőségek – 
kerékpárút, erőd, termálvíz stb. 
– adottak, azonban eddig ki-
használatlanok maradtak. Ezért 
is fontos, hogy Komárom egy 
erős csapattal szövetkezzen. A 
turizmusban manapság nagy a 
verseny, ezért türelmes és kitartó 
munkát követel, hogy meghozza 
a gyümölcsét, de hiszünk az ered-
ményben. A számok már most is 
néhány téren javultak, idén a Pa-
noráma Hotel és a termálfürdő is 
rekord eredményeket hozott, de 
rengeteg még a tennivaló, és a 
nagyobb léptékű fejlesztéseknek 
is neki kell látni” – véli Kovács 
Dávid képviselő, az idegenfor-
galmi szakbizottság elnöke. 

A szervezettel kapcsolatos 
részleteket, előkészített doku-
mentumokat a képviselők a 
novemberi ülésen tárgyalják. 
Amennyiben a testület zöld utat 
ad, úgy év végéig megvalósul 
annak bejegyzése és a jövő évtől 
indulhat a munka.
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Alakul a turisztikai térség
Jelentős állami pénzforrás érkezhet a turizmus felkarolására

Meghívták a bencéseket is
Fontos esemény közeleg

Varia Theresiana címmel 
levéltárosok tartottak szakmai 
szimpóziumot a Duna Menti 
Múzeumban. A negyven éven 
át uralkodó Mária Terézia 
királynő adományozta 270 
évvel ezelőtt Komáromnak a 
szabad királyi város címet – a 
komáromi levéltár dolgozói az 
uralkodónő és kora témájában 
szervezett szakmai tanácsko-
zással emlékeztek meg a kerek 
évfordulóról.

Oľga Kasalová, Nyitrai 
Állami Levéltár Komáromi 
Kirendeltsége, igazgató: – Sze-
retnénk a levéltárakat, a levéltári 
anyagokat bevinni a köztudatba, 
közelebb vinni az emberekhez és 
elsősorban a fiatalokhoz a múl-
tat, hogy tiszteljék városuk, térsé-
gük, hazájuk történelmét. Olyan 
ismeretekre tegyenek szert, ame-
lyek talán a rohanó mindennap-
ok során elvesznek.

A szakemberek számos 
szemszögből szóltak a tereziánus 
korról. Az előadások az uralko-
dónő családjáról, hadseregéről, 
legfontosabb intézkedéseiről 
beszéltek. Lengyel Tünde a ki-
rálynő tizenhat gyermekének 
sorsáról tartott előadást. 

Lengyel Tünde, Szlovák 
Tudományos Akadémia Tör-
ténelmi Intézete: – Tizenhat 
gyermeke volt, de ebből csak tíz 
élte meg a felnőttkort. Mária Te-
réziának az egyik legfontosabb 
szempontja volt, hogy a lányait 
úgy adja férjhez, illetve a fiait 
úgy nősítse meg, hogy ezt a há-
lózatot minél szorosabbra kösse. 
Ausztriának, illetve a Monar-
chiának mindig a franciákkal 
és a Bourbonokkal voltak prob-
lémái, úgyhogy három gyerme-

két is Bourbonokhoz adta. Ki is 
mondta: sajnálja és nem nagyon 
érdekli, hogyha a gyermekei sze-
rencsétlenek lesznek, fő az, hogy 
a királyság, a Monarchia szilár-
dabb legyen.

A szimpózium nemcsak 
Mária Teréziáról szólt, hanem a 
korabeli komáromi események-
ről – például az 1745-ös polgári 
tisztújításról.

Lukáš Paluga, Nyitrai Álla-
mi Levéltár, komáromi kiren-
deltség: – A polgári tisztújítás lé-
nyegében a város elöljáróságának 
időközi és általános választását 
jelenti. Elsősorban a város bíró-
jának, a városi tanács tagjainak, 
a szenátoroknak, és a választott 
közösség tagjainak a megválasz-
tását, amelyet hatvanak tanácsá-
nak neveztek.

A szimpóziumnak otthont 
adó Duna Menti Múzeum szá-
mos tárgyi emléket birtokol 
Mária Terézia korából, a hely-
történészek pedig tudják, a vá-
rosnak adományozott szabad 
királyi város címe óriási fel-
lendülést jelentett a 18. század 
Komáromának.

Csütörtöky József, Duna 
Menti Múzeum, igazgató: – Az 
ő uralkodása idején városunk 
óriási fejlődésnek indult. Példá-
ul az 1700-as évek elején, 1715 
környékén a városban kb. 150 
mesterember élt, és az uralkodá-
sának vége felé, tehát 1780 táján 
– bármennyire hihetetlen -, de 
majdnem megnyolcszorozódott 
a számuk, tehát csaknem 800 
mesterember, akik több tucatnyi 
céhbe tömörülve végezték az óri-
ási szakmai munkát.

A Duna Menti Múzeumhoz 
hasonlóan a komáromi levéltár-

ban is sok korabeli dokumentum 
található Mária Terézia uralko-
dásának idejéből. A legértéke-
sebb az az oklevél, amellyel a ki-
rálynő 1745-ben szabad királyi 
várossá nyilvánította Komáro-

mot. Az egyedülálló dokumen-
tumot legutóbb idén tavasszal 
láthatták a komáromiak, amikor 
a település várossá avatásának 
750. évfordulója tartott ünnep-
ség alkalmából kiállították.

Szakmai szimpóziumot tartottak  a régió levéltárosai

Isten mosolya
Ezzel a címmel nyílik kiállítás a komáromi Limes Ga-

lériában, melyen Stift Zoltán Angelico atya alkotásai lát-
hatók. Az ünnepélyes megnyitóra október 11-én 16 óra-
kor kerül sor, melyen Elek László esperes-plébános és Bíró 
Sándor atya, a komáromi városmisszió felelőse szól az 
egybegyűltekhez. A kiállítást PhDr. Farkas Veronika mű-
vészettörténész nyitja meg, közreműködik Sárközi Mária 
Stella Márika-ének. 
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A Milánóban világbajno-
ki címet szerzett K4-es hajó 
legénységének két komáromi 
tagját, Erik Vlčeket és Tarr 
Györgyöt, valamint edzőjüket, 
Likér Pétert fogadta a Tiszti 
pavilon dísztermében város-
unk polgármestere és az alpol-
gármesterek, hogy kifejezzék 
tiszteletüket és elismerésüket a 
kiváló eredményességért.

A meghívott vendégek sora-
iban ott voltak a két világbajnok 
hozzátartozói, valamint a mé-
diák képviselői is. A két kiváló 
sportoló, és edzőjük beírták 
nevüket a város díszkönyvébe 
is. A nagy siker még az elmúlt 
hónap végén született, de a 

A világbajnok kajakosokat köszöntötték

(Folytatás a 4. oldalon)

A World Leisure Világszer-
vezet idén szeptember 12. és 
21. között, Kínában szervezte 
hagyományos sporteseményét, 
a World Lesiure Games-t. A 
Selye János Egyetem óvópeda-
gógus hallgatójának, Dolezsa 
Zsuzsannának jutott az a meg-
tiszteltetés, hogy a szabadidős 
világjátékokon Szlovákiát, s 
egyúttal az alma materét kép-
viselhette és népszerűsíthette.

A Selye János Egyetem Test-
nevelés Tanszékének vezetője, 
Dobay Beáta is tagja a World 
Leisure Világszervezetnek. E 
kapcsolat jóvoltából válhatott 
Dolezsa Zsuzsanna egy fiatalok-
ból álló csoport tagjává.

„Ezek a játékok ötévente ke-
rülnek megszervezésre. Az idei 
a második volt amely Laixi, 
Qingdao-ban volt megtartva. 
Hatalmas megtiszteltetés volt 
számomra, hogy Dobay Beáta 
tanárnő jóvoltából idén én képvi-
selhettem az országot, ahol élek, 
és a Selye János Egyetemet.” – 
mondja Dolezsa Zsuzsanna, aki 
azt is elárulta, hogy élménydús 
napokat töltött Kínában: „Egy 
fiatal csapat tagjaként betekint-
hettem egy ilyen világraszóló ren-
dezvény kulisszái mögé is. Nem 
egyszerű szemlélőkként, hanem 
VIP-kártyával barangolhattunk. 
A kommunikáció gördülékenysé-
gét tolmácsok segítették". 

„Már a megnyitón számta-
lan kreatív játékba és vetélke-

dőbe nyerhettünk bepillantást 
– minden bizonnyal ennek majd 
óvópedagógusként is hasznát 
veszem. Magas fokú kreativitás 
és óriási fegyelem jellemezte leg-
inkább a rendezvényt.”- mondja 
Zsuzsanna, aki amellett, hogy 
a társaival együtt figyelemmel 
kísérhette a játékokat, a helyi 
szokásokat és specialitásokat is 
megismerhette.

„A legízletesebb menüvel 
akartak kedveskedni nekünk, 
ezért fel is tálalták a méregdrága, 
ám számunkra bizarr ételeket. A 
különféle lárvák, a tücskök illet-
ve a tengeri uborkás finomságok 
továbbra sem válnak a kedvence-
immé, de sosem maradtam éhes. 
Mindenki talált a saját szája ízé-
nek való ínyencséget.” 

Az egyetemista lány azt 
mondja, a kilenc tagú csapat 

látogatását nagy vendégszere-
tet övezte. Három magyar, két 
hongkongi, két dél-afrikai, egy 
indiai, s a fiatal lány személyé-
ben egy szlovákiai egyetemistá-
nak jutott ez a lehetőség.

„Igyekeztünk megismerked-
ni egymással, egymás szokásai-
val és kultúrájával, bemutattuk 
egymásnak az egyetemünket is. 
Hasznos eszmecserének bizo-
nyultak a közös beszélgetések. 
Kissé nehezen értelmezték páran 
azt, hogy Szlovákiában magya-
rul tanulhatok, s magyar vagyok, 
de végül mindnyájan megértették 
a kisebbségi lét fogalmát – csak a 
magyarországi hallgatókkal nem 
volt különösen gond e téren. A 
legtöbb csapattárs erre rácso-
dálkozott, de mindenki nagyon 
pozitívan fogadta, hogy Szlová-
kiában kisebbségi egyetem mű-

ködhet, s működik sikerrel.” 
A harmadéves egyetemista 

azt is elárulta, hogy Kína számá-
ra pozitív élmény volt - magas 
színvonalú szolgáltatásokkal, 
tisztasággal, renddel szembe-
sült, s azt is tapasztalta, hogy a 
nemzetet egymás iránti, magas 
fokú tisztelet kovácsolja össze. 
Meglátogattak egy helyi iskolát 
is, ahol  Dolezsa Zsuzsanna an-
gol órát tarthatott.

„A gyerekek katonásan, fe-
gyelmezetten vártak az osztály-
ban. Minden kérdésemre kó-
rusban érkezett a helyes válasz, 
szinte itták a szavaimat. A kínai 
gyerekek nagyon jól neveltek, pe-
dánsak és intelligensek. Jó volt ott 
tanárnak lenni, noha csak egy 
tanóra erejéig is. Bárcsak itt is 
ilyen fegyelem lenne az iskolák-
ban.” – zárja gondolatait.

A Selye János Egyetem hallgatója képviselte Szlovákiát Kínában

Öngyilkos akart lenni. A városi rendőrség járőreit a Barátság utcai 
felüljáróhoz riasztották, ahol egy ismeretlen személy akarta levetni 
magát a hídról: annak kerítésén ült. Az egyik járőrnek végül sike-
rült a járdára kényszerítenie az öngyilkosságot tervező személyt, 
akiről kiderült, hogy hajléktalan. Mint mondta, nincs miért élnie, 
ezért akart önnön kezével véget vetni az életének. A gyorsmentők 
a komáromi kórház belgyógyászati osztályára szállították, ahol az 
ott dolgozók az érsekújvári kórház pszichiátriai osztályára vitték 
tovább.
Garázsokat csúfított be. Telefonon jött az értesítés, hogy egy fiatal 
hölgy sprayel fújja be a sorgarázsok oldalsó falát a Belső Körúton. 
Az izsai lakhellyel rendelkező személy bevallotta tettét. A helyszí-
nen volt a garázstulajdonos is. Az elkövetőt felvilágosították, hogy 
vagyon elleni kihágást követett el, s ott helyben 30 eurós pénzbír-
ságot kapott. 
Illegális fakivágás. A városi rendőrséget arról értesítették, hogy 
a Duna és a Vág találkozásánál engedély nélkül vágják ki a fákat. 
Nagyharcsásnál, a töltésen egy fával megrakott traktor haladt. Az 
ott lévő két személyt igazoltatták, s bevalották, hogy nincs fakivágá-
si engedélyük. Az ügyet az állami rendőrség vizsgálja tovább.
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Mindenkinek, aki jártas a pe-
dagógiában, tudnia kell, hogy 
az első évfolyamban az olvasás 
és az írás elsajátításának foka, 
minősége a gyermek további 
sorsának meghatározója lesz. 
De a gyermek szellemi fejlődé-
sét nem lehet mesterségesen fel-
gyorsítani.

A pedagógia alapja az egyé-
ni fejlődéshez szükséges idő 
biztosítása, hogy a készségek 
részképességei megérlelődje-
nek. Nem véletlen, hogy az első 
évfolyamban heti 9 órát biz-
tosítanak a szlovák tannyelvű 
iskolákban az olvasás és az írás 
elsajátítására. A magyar tan-
nyelvű iskolákban a néhány éve 
még érvényben lévő 7 óra sem 
volt garancia a képesség elsajá-
títására, és jelenleg öt órában 
szabta meg a minisztérium első 
osztályban az anyanyelvi órák 
számát.

Ha többre van szükség, 
a szabad órasáv heti három órá-
jával ki lehet egészíteni akár heti 
nyolc órára is. De ha így tesznek 
az iskoláink, nem marad lehe-
tőségük az intézmény arculatát 
formáló pedagógiai program 
megvalósítására, hátrányba ke-
rülnek a sokszínű programokat 
kínáló szlovák iskolákkal szem-
ben. 

Kié is az iskola? Az államé? 
És ki az állam? Az állampolgár, 
a választó, Önök. mi mindany-
nyian. Jogunkban áll ésszerű in-
dokok mentén kiállni, dönteni 
a mindenkori hatalmi tervezés 
ellenében. Dönteni észérvek-
kel, nem érzelmekkel. Kultúrát 
és anyanyelvet ápoló, minőségi 
nevelést megvalósító kisiskolá-
inkat nem temetni, hanem kö-
zös összefogással építeni, gyara-
pítani kell, erre a megmaradást 
segítő feladatra kell buzdítani a 
közösséget. Ez a dolga minden 
magyar település lakosságának, 
önkormányzatának, de legfő-
képp a helyi értelmiségnek. 

Számos lényeges döntés a 
polgármesterek és az önkor-
mányzati képviselők kezében 
van. Egyebek mellett az is, hogy 

lehetőséget teremtsenek magyar 
óvodai csoportok nyitására. 
Mert hiába szorgalmazzuk lép-
ten-nyomon, hogy magyar ajkú 
gyerek magyar iskolába való, 
ha olyan településen, ahol len-
ne ugyan gyerek, nincs magyar 
óvoda,  aminek azután termé-
szetes folytatása lehetne – a szü-
lő és hatéves gyermeke számára 
– a magyar iskola. Mintha az 
ebben határozni hivatottak nem 
tudatosítanák, hogy a ma diák-
jaiból lesz a szlovákiai magyar-
ság következő nemzedéke

A könyörtelen számok el-
gondolkodtatóak, mellettük a 
minőségi oktatás kérdését is 
meg kell vizsgálni. Halasztha-
tatlanul el kell gondolkodni a 
minőség és az eredményesség, 
a racionális iskolaszerkezet és 
a hatékony nevelés tényezőin, 
mert az idő múlik. 

 Ki kell mondani, ha nem 
lesznek minőségi iskoláink, a 
magyar szülő, a magyar értel-
miség elveszti hitét a magyar 
iskolákban. A magyar iskolának 
nemcsak elkötelezett magyaro-
kat kell nevelni, hanem sikeres 
magyarokat is, akik megállják 
a helyüket nemcsak a hazai, ha-
nem az európai munkaerőpia-
con egyaránt.  

A szlovákiai magyar okta-
tásügynek kulcsszerepe van a 
szlovákiai magyarság megerő-
södésében. Egyedül neki lehet 
feszülni a csillagoknak, de épít-
kezni csak közösségben sikerül-
het. 

Kívánom, a  mai nap hozzon 
új szemléletet, gondolatokat, új 
meglátásokat, vitákat. Szüles-
senek elképzelések, tettek, cse-
lekedetek, melyek felülírják az 
önmagunkba fordulás és lemon-
dás, önfeladás napi gyakorlatát. 
Gondolkodjunk együtt a jövő 
feladatairól. A közösség jövőjé-
ről van szó. Egy fogyó nemzeti 
kisebbség életéről van szó. 

Hívjuk egymást, hazát és jö-
vőt építeni.

Jókai Tibor, a Szlovákiai 
Magyar Pedagúgusok Szövetsé-
ge elnökének beszéde a tiltako-
zó nagygyűlésen

Hívjuk egymást, 
hazát és jövőt építeni
(Befejezés az 1. oldalról)

Szeptember 28-án a Cse-
madok székházban tartotta 
újabb összejövetelét a Komá-
romi Magyar Civilek Egyesü-
lése  (KOMCE). A tárgyalást 
Nagy Ferenc vezette, s azon 
részt vett Knirs Imre alpolgár-
mester is, aki szintén vezet egy 
polgári társulást. (Az egy jobb 
Komáromért).

Az alpolgármester úr jelen-
létét kihasználva a résztvevők 
egy sor kérdést intéztek Knirs 
Imréhez, aki úgy vélekedett, 
hogy „jó úton haladunk, de van 
még mit kiküszöbölni.”  Szóba 
került a Klapka téri volt rende-
lőintézet is, amely évek óta ki-
használatlan és vészesen romlik 
az állaga.

– A városi hivatal rendbe 
teteti az ingatlant, hiszen Komá-
rom jellegzetes épületéről van szó, 
és vannak tervek használatba vé-
telével kapcsolatban is – közölte 
az alpolgármester, aki megemlí-
tette – a Tiszti pavilon udvarán 
lévő szabadtéri színpadot jobban 
ki lehetne használni külön féle 
rendezvényekre.

Csukás László szerint a Holt-
Vág környezete sok új lehetősé-
get biztosíthatna a szabadidő 
eltöltésére a polgárok számára, 
mert fekvése kiváló. Ugyancsak 
Csukás László, de mások is ér-
deklődtek a KOMvAK-kal kap-
csolatos helyzetről, arról példá-
ul, hogy mi képezi a cégen belül 
a város tulajdonát. A résztvevők 

megegyeztek abban, hogy a cég-
gel kapcsolatos kérdéseket Nagy 
Ferencnek, az ülés vezetőjének 
kell benyújtani, s ha szükséges, 
a témának külön összejövetelt 
szentelnek.

Nagy Ferenc bemutatta a 
Csemadok székház alatti pin-
cehelyiség átalakításának terv-
rajzát, melyet maga dolgozott 
ki. Kb. huszonötezer euro be-
fektetéssel és a civilek önkéntes 
munkájával létre lehetne hozni 
a városközpontban egy kis ka-
maraszínházat, és egy állandó 
találkozóhelyet, így nem kellene 
egy-egy rendezvény lebonyolítá-
sakor terembért fizetni, és folya-
matos lehetne a közügyek iránt 
érdeklődő polgárok közötti kap-

csolattartás is. Az alpolgármes-
ter úr elmondta, hogy miután 
a vár tetőzete teljesen megújul, 
magát a várat kellene belakni, 
hiszen az ott rendbehozható 
helyiségek ingyenesek lehetné-
nek, tehát meg kell gondolni, 
érdemes-e megpályázni a pince 
átalakítását, mivel számolni kell 
az üzemeltetéssel járó költségek-
kel is. 

Pallag György, a Kárpátia 
Sport Polgári Társulás elnöke 
bejelentette, hogy október 16-
án városunk ad otthont a Kár-
pát-medencei magyar diákok 
sportversenyének, amely négy  
teremsportban: sakkban, birkó-
zásban, kézilabdában és asztali-
teniszben zajlik majd.

Üléseztek a komáromi civil szervezetek
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A Komáromi Spartakus 
Birkózó Klub szervezésé-
ben 13. alkalommal került 
megrendezésre a Kúr Géza 
nemzetközi ifjúsági kötöttfo-
gású birkózó emlékverseny. 
A sporteseményt Knirs Imre 
alpolgármester nyitotta meg, 
aki méltatta az emlékverseny 
névadójának érdemeit is.

A verseny díszvendége volt 

Lévai István Európa-bajnok, és 
háromszoros bronzérmes orszá-
gos válogatott . A birkózó sző-
nyegeken 5 ország 14 klubjának 
121 ifjú reménysége mérte össze 
tudását.

A hazai rendező klubot 
25 kis birkózó képviselte, akik 
még főleg a kezdők csoportjá-
ba tartoznak. Csóka Krisztián, 
Kúr Károly és David Gogaladze 

edzők főleg tapasztalat szerzés 
céljából dobták be a mélyvízbe a 
kis srácokat, valamint hogy átél-
hessék egy nemzetközi verseny 
hangulatát. Az emlékversenyen 
járásunkat a Spartakus klubon 
kívül a madari, naszvadi, gútai 
és marcelházi birkózó klu-
bok versenyzői is képviselték. 
A komáromi Spartakus klub 
versenyzői 10 arany, 8 ezüst és 

4 bronzérmet szereztek, és a 
pontozásos csapatversenyben 
az első helyen végeztek, meg-
előzve a még dobogós helyezett 
román Szatmárnémeti és az uk-
rán Munkács klubjait. Az egész 
napos verseny során harcias, 
elszánt küzdelmeket láthattunk 
a kis birkózóktól. A komáromi 
Spartakus klub pedig jól vizsgá-
zott rendezésből.                     kg 

A Kúr Géza Emlékverseny 13. évfolyama
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 kétszobás első emeleti 
lakás a Komenský utcában. Tel.: 
0948/009 948. 
l Eladó 4 áras kert csendes kör-
nyezetben, kertövezet Maják Ko-
máromnál, kellemes szomszédok, 
termékeny föld, gyümölcsfák, saját 
kút villanyszivattyúval. 220 és 380 
voltos áram. Kedvező ajánlat. Meg-
közelítés Komáromból - Őrsújfalu 
vagy Komárom - Gadóc felől. A 
tulajdonlap rendelkezésre áll. In-
formáció: 0944/927 269. Ár: 6 800 
Eru. Gyors tárgyalás esetén meg-
egyezés lehetséges.  

l Eladó átalakított 3 szobás lakás a 
Bástya lakótelepen 27 000 Euróért. 
Tel.: 0905/315 092.
l Mellékjövedelem lehetőség 
anyaságin levőknek és főiskolások-
nak, abszolvenseknek. Teljesítmény 
függő jutalmazás. Életrajzot ké-
rünk: janitsova@finanzpartner.sk
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Penita étterem mel-
lett. Készpénzért felvásárolunk ré-
giségeket, aranyat, ezüstöt, műsza-
ki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek 
hűségkártyát biztosítunk. Kérésére 
házhoz megyünk, hétvégén is. 
Nyitvatartás hétköznap. 9.00-18.00. 
óráig. Tel.: 0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen otthon 
hajat vágatni, frizurát készíttetni? 
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271-
670.
l	Eladó 12,5 áras kert az Erzsébet 
szigeten. Információ a 0908 353 
073-as telefonszámon 18 és 19 óra 
között.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékeztünk 2015. szeptember 
29-én halálának 3. évfordulóján

DIAN Endrére (Komárom).

Emlékét örökké őrző felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékeztünk október 4-én halálá-
nak 2. évfordulóján a drága férjre, édesapára és 
nagyapára

JUDr. SZŰCS Sándorra.
Akik ismerték és szerették szenteljenek emlé-
kének egy néma pillanatott.

Felesége és fiai családjukkal

Újszülöttek
Halász Keve Csanád, Gúta; Varga Zsétény, Dunamocs; Berze 

Dominik, Martos; Fodor Nóra, Ebed; Bálind Rómeo, Szentpéter; 
Dudáš Alex, Izsa; Farkašová Sofia, Komárom; Kládek Kristóf, 
Udvard; Hrabovský Tamás, Gúta; Krepsová Bianka, Komárom; 
Sádovská Hana, Bánov; Csongrád Fanni, Martos; Csóka Tamás, 
Marcelháza; Cibičková Soňa, Komárom; Ollári Zsófia Teodóra, Ko-
márom; Tóth Mátyás Attila, Bálvány; Juríčková Margaréta, Érsekúj-
vár; Tovtyn Adam, Komárom; Križanová Sofia, Köbölkút; Bartová 
Natália, Ógyalla; Németh Aliz, Gúta; Salkay Sebastian, Perbete; 
Vajzerová Letícia, Ógyalla; Hengerics Dorka, Naszvad; Vörös Dor-
ka, Dunamocs; Vaški Štefan, Bátorkeszi; Panev Matej, Nána; Botló 
Vivien, Komárom; Kocsis Viktor, Bajcs; Mach Matúš, Érsekújvár; 
Ilon Mia Dorina, Ímely; Szolgay Viktória, Ógyalla; Csicsó Hajnalka 
Roberta, Madar; Farkas Eugen Erik, Komárom; Ollé Emily, Komá-
rom; Keszeli Benjámin, Gúta

Házasságot kötöttek
Chudoba Tamás és Cseh Magdaléna; Čaplár Juraj és Bečková Eva 

Elhunytak 
A 41 éves Madarász Tímea, Gúta; a 80 éves Zeleňanský Matej, 

Komárom; a 75 éves Krakovská Anna, Komárom; az 54 éves Mó-
ricz Lajos, Komárom; a 75 éves Orvosová Agneša, Komárom; az 50 
éves Bucsai Zoltán, Gúta; a 70 éves Gőgh László, Komárom; a 63 
éves Rumi István, Komárom; a 85 éves Farkas Erzsébet, Komárom; 
a 75 éves Bielokosztolszki János, Lándor; a 71 éves Béber Anna, Ko-
márom; a 84 éves Fördős Erzsébet, Gúta; a 70 éves Britková Zlatica, 
Komárom; a 79 éves id. Koller Katalin, Csicsó; a 88 éves Horján 
Józsefné szül. Csontos Margit, Komárom; a 77 éves Bilicová Mária, 
Komárom; a 87 éves Madiová Janka, Komárom; a 89 éves MUDr. 
Fekete Imre, Komárom; a 73 éves Endrédi Julianna, Martos

MEGEMLÉKEZÉS
„Elmentem egy szebb, jobb világba:
az álmok otthonába.
Mielőtt elindultam, búcsút nem vettem,
Mint a madarak ősszel – úgy elmentem.“

Fájó szívvel emlékeztünk október 1-én 
halálának 5. évfordulóján

CZANIK Károlyra (Komárom).

Emlékét örökké őrző felesége, gyermekei és a család

K4-es legénységének sportolói 
menetrendje miatt az ünnepi 
köszöntésre csak kissé megkés-
ve kerülhetett sor. A baráti han-
gulatú esemény során készültek 
a következő interjúk. 

Stubendek László, váro-
sunk polgármestere: „Az ösz-
szes komáromi lakós nevében is 
elmondhatom, hogy rendkívül 
büszkék vagyunk ezekre a fiúk-
ra, akik világhírnevet szereztek 
városunknak. Ők példaképei a 
többi sportolóinknak is, ezért a 
képviselő testület is látva az ered-
ményeket igyekszik mindent tőle 
telhetőt megtenni a sport támo-
gatására. Köszönet a  fiúknak, 
aranyérmeseinknek, világbajno-
kainknak.”

Likér Péter, a K4-es hajó 
legénységének edzője: „Az 
olimpiáig még majdnem egy 
egész év áll előttünk, nagyon oda 
kell figyelni a munkánk minden 
mozzanatára.  Ezek a fiúk profi 
módon tudják mennyire fontos 
az életvitel, az edzés, és a megfe-
lelő relaxáció.

Jó ezzel a négyessel dolgozni, 
ahol ötvöződik az egyik oldalon 
a kitartás és a tapasztalat, míg a 
másikon a fiatalos lendület. Ez 
az egység nagyon összejött. Az 
olimpia műsora számunkra au-
gusztus 10-én kezdődik, addig 
viszont sok munka vár ránk. 

Öthetes összpontosításunk 
lesz Abu- Dabiban, januárban 
két hétig erőnléti sífutóedzés 
Ausztriában, februárban hat hét-
re Los Angelesbe megyünk edző-
táborozásra, utána idehaza, de 

főleg Szolnokon fogjuk csiszolni 
a formaidőzítést. Ez az időszak 
nem kirándulás, hanem kemény 
munka lesz, de ezek a fiúk tud-
ják, hogy mi a cél.”

Tarr György: „A mi mos-
tani négyesünkben az a jó, hogy 
ott vagyunk mi ketten Erikkel, 
teli sokévi tapasztalattal, és a 
két újoncunk (Denys Mišák – 
Nováky, Linka Tibor – Somorja) 
meg  további fejlődési lehetősé-
gekkel. Mindenre odafigyelnek, 
nincs olyan, hogy ezt most nem.  
Szóval nincs vita és széthúzás.

Már most érezzük, hogy az 
olimpián nagy az elvárás ve-
lünk szemben, de a döntő az 
kiszámíthatatlan, a pillanatnyi 
erőviszonyok a lényegesek. A 
magyarok, csehek, portugálok 
nagyon-nagyon jók, de a néme-
tek is ki tudnak állítani egy erős 
négyest.

Az olimpiai versenyek egy 
hétig tartanak, minden nap csak 
egy rajt van, így ha minden jól 
alakul, akkor mi Erikkel a K2-
ben és a K4-ben is rajthoz állunk. 
Mi kiharcoltuk Szlovákia számá-
ra az olimpiai kvótákat, csakhogy 
ezek még nem névre szólnak.

Lesz még egy hazai válogató. 
Remélem, a hazai szövetség nem 
esik abba a hibába, mint a londo-
ni olimpia előtt, amikor jobbra-
balra cserélgették a felállásokat, 
és lemaradtunk az érmes helye-
zésekről. Ha mégis kell még egy 
próba, akkor az legyen az Euró-
pa-kupa döntőjében. Meglátjuk 
mi lesz, de a versenytapasztalat 
az mellettünk szól.”

Vlček Erik: „Nekünk azért 
volt fontos most K4-ben meg-

nyerni a vb aranyat, mert a do-
tációk ez alapján működnek. Ez 
mindig két évre szól, és mi ezt a 
Gyurival tavaly Moszkvában a 
K2-ben elért világbajnoki sike-
rünkkel elértük, és az olimpiai 
részvétel jogát is.

A K4 két újonca számára vi-
szont létfontosságú volt a mostani 
győzelem, mert így megoldódott 
az egész négyes számára a gond, 
biztosítva van a közös edzőtábo-
rozások költségvetése. A további-
akban akárhogyan alakulnak a 
hazai szövetségben az elképzelé-
sek, szerintem Szlovákiában nem 
lehet jobb négyest összerakni. 

Egyéniben is mindegyikünk 
képes jó teljesítményt nyújta-
ni, de amit még fontosabbnak 
tartok, hogy ebben a négyesben 
tényleg jó a csapatszellem, a két 
újonc felnéz ránk, mi meg megfi-
atalodunk mellettük.

A kérdésre, hogy hogyan él-
jük át az edzőtáborozások miatti 
hosszú távolléteket a családtól, 
azt tudom válaszolni, hogy néha 
bizony nagyon nehezen (Eriknek 
egy hat és egy négyéves kislánya 
van).

Manapság szerencsére sky-
pal napi szinten kapcsolatban 
tudunk lenni, ami persze nem 
ugyanaz, mint amikor otthon 
vagyunk. A feleségem toleráns, 
mindenben segít. Tudja, hogy ne-
kem még vannak céljaim, és ezt 
az időszakot még ki kell bírni. A 
célok érdekében viszont meg kell 
hozni ezt az áldozatot. 

Most 34 éves vagyok, és igen, 
az is elképzelhető, hogy még egy 
olimpiai ciklust végig versenyzek, 
hiszen például Erik Larssen 37 

évesen nyert Londonban olimpi-
ai aranyérmet, és Kökény Roland 
párosban 38 évesen. Nálunk is 
egyre tovább tolódik a korhatár. 
Minden az egészségtől, szervezet-
től és attól függ, ki mennyire bír-
ja a kemény edzésmunkát. Az is 
ösztönző számunkra, és jobb úgy 
versenyezni, hogy érezzük a szur-
kolóink szeretetét, odafigyelését.”

Soós Tibor, a K4 koráb-
bi edzője: „Ha lenne rá recept, 
ha tudnám, miben rejlik a siker 
titka, akkor mindig egy bajnok 
négyest rakhatnánk össze. A si-
kerben persze benne van a mun-
ka, ez a négyes mindjárt elsőre 
remekül kezdett, hiszen a Világ 
Kupán a 3. helyen végzett.

Ez most egy ideális összetétel, 
ahol a két tehetséges fiatal felnéz 
a rutinos kettősre, az öreg rókák-
ra. Nincs a csapatban feszültség, 
és a két fiatal még tud javulni. És 
még egy fontos dolgot megfigyel-
tem: alacsonyabb csapásszámmal 
mennek, mint a többiek, vagyis 
a lehető legracionálisabban tet-
ték meg a távot és mégis az élen 
tudtak maradni. Az aranyérmet 
pedig rajt - cél módon szerezték 
meg.

Meglepetés volt számom-
ra, hogy a 19 és 20 éves Myšák 
és Linka életük első vb-jén nem 
gyulladtak be, mert ettől azért 
egy kicsit féltünk. Érmet vártunk 
a fiúktól, de aranyat nagyképű-
ség lett volna. A két fiatal kitű-
nően felnőtt a nagy „öregekhez.” 
Most még tizenegy hónap ke-
mény munka vár rájuk, és remé-
lem, megismétlik a nagy sikert az 
olimpián is.”

Keresztényi Gábor

A világbajnok kajakosokat köszöntötték
(Befejezés a 3. oldalról)
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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

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
Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 

www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

mestské misie – Komárno
Komáromi városmisszió

Kedd – október 13. – Utorok – 13. októbra
9.00–13.00 – Čítanie Svätého Písma, Kniha prísloví – Utcai 
evangelizáció, pouličná evanjelizácia
16.30 – Előadás férfiak részére. A férfi és az apa küldetése a család-
ban, a világban és az egyházban – Szent Rozália templom
16.30 – Prednáška pre mužov. Poslanie muža a otca v rodine, vo 
svete a v cirkvi – Kostol sv. Ondreja
17.00 – Magyar nyelvű szentmise missziós prédikációval (Megbo-
csátás, Visszatérés a Mennyei Atya házába) – Szent Rozália temp-
lom
17.00 – Úvodná prezentácia k téme misijnej homílie. Sv. omša 
(Misijná homília: odpustenie, návrat do domu Milujúceho Otca) 
– Kostol sv. Ondreja
18.00 – Misijná videoprezentácia z Filipín – Kostol sv. Ondreja
18.00 – Boráros Imre tanúságtétele – Szent Rozália templom

Szerda – október 14. – Streda – 14. októbra
8.30-14.00 – Szentírás-olvasás, Jeremiás próféta könyve – utcai 
evangelizáció, pouličná evanjelizácia
15.00 – Angelico atya rajzos evangelizációt tart a Limes Galériá-
ban. Interaktív foglalkozás
17.00 – Magyar nyelvű szentmise missziós prédikációval (Hit, mit 
jelent hinni, hogyan megélni a hitet) – Szent András templom
17.00 – Úvodná prezentácia k téme misijnej homílie. Sv. omša 
(Misijná homília: viera, čo znamená veriť, ako prežívať vieru). 
Po kázni obnova krstných sľubov („krstiteľnica“ pred oltárom) – 
Kostol sv. Rozálie
18.15 – Švajda Gábor sportoló tanúságtétele – plébánia (fara)
19.00-21.00 – „Nikodémová noc“ - spoveď, modlitba, duchovný 
rozhovor v kostole – Kostol sv. Rozálie
19.00-21.00 – „Nikodémus éjszakája“ – gyónási lehetőség, ima, lel-
ki beszélgetés a verbita atyákkal – Szent András-templom

Csütörtök – október 15. – Štvrtok – 15. októbra
9.00-13.00 – Čítanie Svätého Písma, Evanjelium podľa Lukáša – 
utcai evangelizáció, pouličná evanjelizácia
16.30 – Előadások nők részére. A nő és az anya küldetése a család-
ban, a világban és az Egyházban – Szent Rozália templom
16.30 – Prednášky pre ženy. Poslanie ženy a matky v rodine, vo 
svete a v Cirkvi – Kostol sv. Ondreja
17.00 – Magyar nyelvű szentmise missziós prédikációval (Oltári 
szentség) – kenyér megáldása, melyből hazavihetnek a hívek – 
Szent Rozália templom
17.00 – Úvodná prezentácia k téme misijnej homílie. Sv. omša 
(Misijná homília: Eucharistia) – požehnanie chleba (žemlí), 
možnosť vziať si z nich domov – Kostol sv. Ondreja
18.00 - Jakubecz Márta író-olvasó találkozó – Könyvtár-Knižnica

Péntek – október 16. – Piatok – 16. októbra
9.00-13.00 – Szentirás-olvasás, Apostolok Cselekedetei – utcai 
evangelizáció, pouličná evanjelizácia
16.00 – Sviatosť zmierenia vo farnosti. Bűnbocsánat szentségének 
kiszolgáltatása – Kostol sv. Ondreja, Szent András templom 
17.00 – Magyar-szlovák nyelvű szentmise missziós prédikációval 
(A szenvedés értelme), betegek kenetének kiszolgáltatása (verbita 
atyák) – Szent András-templom. Úvodná prezentácia k téme 
misijnej homílie, slov.-maď. sv. omša (Misijná homília: Zmysel 
utrpenia) vysluhovanie sv. pomazania chorým – Kostol sv. Ondreja
18.30 – Keresztút a családokért a városban. Krížová cesta v meste 
za rodiny. Este szentségimádás – poklona pred Oltárnou Sviatosťou, 
Taizé – Szent Rozália templom, Kostol sv. Rozálie

Szombat – október 17. – Sobota – 17. októbra
9.30 – Futás az atyákkal – Pouličný beh s našimi kňazmi
13.30 – Családi-nap a Marianum óvoda udvarában
11.00 – Cserkészek – akadályverseny családoknak a városban
Misijný ruženec – Kostol sv. Ondreja
17.00 – Magyar nyelvű szentmise missziós prédikációval. A család 
lényege és küldetése a világban, a házassági ígéretek megújítása – 
Szent Rozália-templom
17.00 – Úvodná prezentácia k téme misijnej homílie. Sv. omša 
(Misijná homília: Zmyel a poslanie rodiny, Obnova manželských 
subov) – Kostol sv. Ondreja 
Szerzetesek találkozója a fiatalokkal a városban – Stretnutie 
misionárov s mládežou v meste, Crux-koncert – amfiteátrum

Vasárnap – október 18. – Nedeľa – 18. októbra
Szokásos szentmisék. A 11.00 óriási szentmisén áldjuk meg a misz-
sziós keresztet. Az esti szentmise után Szabó Imre koncertje
Sv. omša v obvyklom čase 9.00 – sv. Omša s požehnaním misijného 
kríža. 
15.00 - Pálfalusi roma zenekar Istent dicsőitő koncertet ad a Limes 
Galériában

KÍSÉRŐPROGRAMOK:
A Városmisszió teljes ideje alatt megtekinthető a Kaszap István 
Emlékév alkalmából az „Egy szerzetesnövendék a boldoggáavatás 
útján“ című kiállítás a Szent András templomban.

A CSEMADOK Országos Tanácsa megbízásából
a  Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

tisztelettel meghív minden érdeklődőt a

XVI. ŐSZIRÓZSA
magyarnóta-énekesek országos versenyére, 

amely október 10-11-én kerül megrendezésre. 
Szombaton 15.00 órától Ipolykeszire,

vasárnap pedig 14.30-tól Ipolyszécsénykére
várják a nótakedvelő közönséget.

Mindkét nap a kürti Balogh Béla és cigányzenekara 
kíséri az énekeseket.

A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának 
támogatásával valósul meg.

DAC toborzó gyerekeknek - Komáromban!
A dunaszerdahelyi DAC labdarúgóklub a komáromi KFC-
vel karöltve 2015. október 5-től minden hétfőn 16-órától 
játékos válogató-toborzást szervez a régió tehetségei részé-
re a KFC-stadionban. Várjuk a 10-15 éves tehetséges fiúk 
jelentkezését. Gyere közénk és mutasd meg magad a DAC 
edzői előtt! Az érdeklődő fiatalok hozzanak magukkal 
sportszerelést. Elérhetőség: Lépes György, 0905 270 171

Az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola igazgatósága 
szeretettel várja az alapiskolák 8. és 9. osztályos tanulóit, 

valamint szüleiket és tanáraikat a

„Nyílt napok“
fogadási napjaira. Ezeket 2015. október 23-án pénteken és 24-
én szombaton tartjuk. Az iskola megtekintése magyar nyelvű 

vezetéssel csoportokban történik 10 órai kezdettel.
Elérhetőségeink: SPŠ stavebná, 94701 Hurbanovo, Konkolyho 
8, tel.: 035/760 2507, fax: 035/760 2133, e-mail: skola@spsstav.sk, 
web:  www.spsstav.sk

V rámci starostlivosti 
o odkázaných občanov 
Komárna, mesto od 15. júla 
2010 rozšírilo svoje sociálne 
služby o prepravnú službu. 
Pomáha tým seniorom a 
ťažko zdravotne postihnutým 
občanom s obmedzenou 
hybnosťou a imobilným 
občanom, ktorým preprava 
spôsobuje problémy, alebo 
ktorí nemajú možnosť dopraviť 
sa autom napr. k lekárovi, 
do zdravotníckych zariadení 
na vyšetrenia, odbery alebo 
kontroly.

Odkázaní občania budú 
môcť prepravnú službu 
objednať aj za účelom návštevy 
kultúrnych, spoločenských a 
športových podujatí, napríklad 
starší občania ako dovoz do 
klubu pre dôchodcov, na 
návštevu k príbuzným a pod. 
Môžu túto sociálnu službu 
využiť aj vozičkári, keďže 
vozidlo je špeciálne uspôsobené 
na prepravu osôb so zdravotným 
obmedzením a vybavené 
nájazdovou rampou pre vozíky.

Tlačivo občanovi, prípadne 
jeho rodinným príslušníkom 
alebo iným príbuzným 
poskytne Sociálny a správny 
odbor Mestského úradu v 
Komárne. Prepravná služba 
bude poskytovaná v pracovných 

dňoch od 7.00do 15.00. Ak 
patríte medzi ľudí, alebo máte v 
rodine niekoho, kto má problém 
s pohybom a je odkázaný na 
prepravu osobným automobi-
lom, sociálny taxík je služba, 
ktorú by mohol využiť.

Ak ide o ťažko telesne 
postihnutého človeka s trvalými 
následkami a ten svoj stav 
preukáže „posudkom vydaným 
príslušným úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny na 
účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia podľa osobitného 
predpisu“, získa nárok na 
prepravnú službu. Týmto 
dokladom sa treba preukázať na 
Sociálnom a  správnom odbore 
Mestského úradu Komárno na 
adrese Pevnostný rad č. 3.

Občania s nepriaznivým 
zdravotným stavom sa 
preukážu „potvrdením lekára 
o nepriaznivom zdravotnom 
stave“. Nezáleží na tom, či 
chcete ísť k lekárovi alebo na 
poštu či úrad, taxík po vás 
príde domov, odvezie vás, kam 
budete potrebovať, počká vás, 
alebo sa po vás vráti a odvezie 
späť domov. Ale pozor, na 
zdravotné vyšetrenia, ošetrenia 
a rehabilitačné úkony musia byť 
jazdy objednávané minimálne 
24 hodín vopred!

Prepravná služba a sociálny taxík mesta Komárna

obsah Komárňanských listov a relácie mestskej 
televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

Prepravná služba sa 
poskytuje na celom území 
mesta Komárno v pracovných 
dňoch od 7.00 do 15.00. Od 
10. marca 2014 sa prepravná 
služba poskytuje aj mimo 
územia mesta Komárno, pričom 
sadzby stanovené za jeden km 
prejazdenej vzdialenosti za túto 
službu ostávajú nezmenené 
a cestujúci je povinný uhradiť aj 
cestu späť.

Sociálny taxík mesta je 
možné si objednať na telefónnom 

čísle 035/2851 205 v pracovných 
dňoch od 7.30 do 15.30. Úhrady 
za prepravu budú účtované v  
rozsahu od 0,25 €/km do 0,40 €/
km, v súlade s nariadením mesta 
a s prihliadnutím na to, či občan 
má trvalý alebo prechodný 
pobyt v Komárne. Stojné na 
území mesta je 1,- €/hod., mimo 
územia mesta 1,50 €/hod. 

Bližšie informácie vám 
poskytneme na telefónnom 
čísle 035 / 2851 305.

Avari a Slovania na sever od Dunaja
putovná výstava 

vo výstavnej sieni Kultúrneho paláca
na Palatínovej ulici 13 v Komárne

potrvá do 26. februára 2016
v zimnom období denne 

od pondelka do piatka od 8. do 16. hodiny.

Pripravili: Nitriansky samosprávny krajh´´, Podunajské múze-
um v Komárne, Slovenská národná galéria – Múzeá v Martine, 
tribečské múzeum v Topoľčanoch, Archeologický ústav 
Akadémie vied Českej republiky, Archeologický ústav SAV 
v Nitre, Szántó Kovács János Múzeum, Orosháza, Avar Kori 
Életmódrekonstructiós és Kulturális Alapítvány.

Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov.
Vaše tipy, námety a pripomienky

očakávame na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 
alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488


