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Alapítva 1849-ben

Egymást váltották Komá-
romban a Városmisszió prog-
ramjai. Az egy héten át tartó 
műsorfolyam a templomokban 
és más helyszíneken zajlott, s 
elmondható, hogy sikeres és 
nagyon hasznos volt a rendez-
vény. 

Hétfőn este például a Duna 
Menti Múzeumban gyönyör-
ködhetett a telt házas díszte-
remben Szvorák Kati és Kudlik 
Júlia közös műsorában a közön-
ség. „A szeretet kommunikáci-
ója” című zenés előadás  hatvan 
perce a szó szoros értelmében 
lélekemelő volt. Szvorák Kati  
zömében szakrális énekszámai  
mintegy előkészítették a lelke-
ket Kudlik Júliának a szeretet-
ről mondott vallomásaira és 
idézeteire, melyeket a közönség 
szinte áhítattal fogadott. Bebi-
zonyosodott, hogy egy kiváló, 
összesen hatvan percig tartó, az 
évek folyamán fényesre csiszolt 
előadás olykor akár a katarzisig 
is elviheti el az embereket. A 
zenés előadás után szinte min-
denki vásárolt hangkazettát a 
vendégművészektől.  

Október tizenharmadikán, 
kedden este, a szentmise után 
került sor Boráros Imre Kos-
suth-díjas színművészünk ta-
núságtételére a Szent Rozália 
templomban. A Városmisszió 
egyik legizgalmasabb, és nagy 
érdeklődést kiváltó program-
pontja volt ez a harminc perc, 
hiszen egy közöttünk élő, meg-
becsült színművész vallott Is-
tenről.

A tanúságtétel a művész sa-
ját „emlékmorzsái” felidézésére, 
valamint Reményik Sándor és 
Mécs László verseire, illetve a 
felvidéki Gágyor József  imájá-

ra épült. Boráros Imre a napot 
háladó imával indítja, majd fo-
hászkodik a szerettei, a nemzete 
és a világ boldogulásáért. Kéri, 
hogy aznapra kitűzött céljai 
megvalósításában segítse meg 
őt az Isten. Megtudtuk, hogy 
szüleitől gyermekkorában  min-
dig könyvet kapott ajándékba, s 
azokból is sok ismeretet  merí-
tett – ma is sokat olvas. A művé-
szi pálya tapasztalatai – újabb és 
újabb emberi jellemek, sorsok, 
életszemlélet megismerése  is 
jelentősen hozzájárultak, hogy 
megtalálja Istent.     

A városmisszió keretében 
nyílt meg a Limes galériában, 
Isten mosolya címmel Stift 
Zoltán Angelico atya kiállítása 
is. Angelico atya a Marianum 
egyházi iskolaközpont tanulói-
val találkozott az egykori kato-
natemplomban, ahol rendhagyó 
rajzórát tartott. Andzseliko-
akiről a nevet kaptam – egy 
angyal volt, mindig tartott va-
lamit a kezében. Ezúttal, ahogy 
a rajzon is látható, egy szivecske 
van a kezében, amely a szeretet 
jelképe-mondta a gyermekek-
nek, akiket arra buzdított, hogy 
rajzoljanak és alkotásaikkal 
ajándékozzák meg szüleiket. 
Szólt a szeretetről, melyben az 
a legfontosabb, hogy valaki, aki 
több az embernél, jobban sze-
ret minket, mint mi őt. Kicsoda 
ő?-kérdezte a gyerekektől, akik 
kórusban válaszolták: ő Isten. 
Ö az, aki eljött közénk, és em-
berré lett. Angelico atya a bibliai 
történéseket, Jézus születését, 
szenvedéseit és feltámadását 
elevenítette fel, rajzzal, énekkel, 
s a gyermekek áhítattal hallgat-
ták őt. 

-batta-

A komáromi városi kép-
viselőtestület a múlt héten is 
folytatta megszakított ülését, 
melyen városi tulajdonú tel-
kek, illetve egy lakás eladását 
hagyták jóvá a képviselők. A 
városi rendőrség új statútu-
mát is megtárgyalták és jóvá-
hagyták.

Az alapszabály több, újon-
nan született jogszabályhoz 
illeszkedik, meghatározza a 
városi rendőrség szervezeti fel-
építését, jog-, illetve feladatkör-
ét. A képviselők elfogadták a 
város területrendezési tervének 
módosítását, továbbá 840 euró 
hozzájárulást szavaztak meg a 
környezet-és egészségvédelmi 
alapból a Határőr utcai alapis-
kola számára, amely ezt a pénzt 

oktatási célokra fordítja. A 
Spartakus bírkozó klub számá-
ra is jóváhagytak kétezer eurót, 
az elavult tornatermi ablakok 
cseréjére.

A képviselők megszavaz-
ták a lakásügyekben beérkezett 
kérvényeket is, és döntöttek 
arról, hogy ismét bevezetik a 
komáromi hűségkártyát, amely 
2008 és 2011 között már mű-
ködött. A város 5 eurót tesz a 
hűségkártyára, amely jövő év 
januárjától lesz igényelhető. A 
képviselőtestület szavazott arról 
is, hogy 9 ezer euróval segítik a 
komáromi kosárlabdaklubot. A 
csapat ugyanis azon túl, hogy 
bajnok lett, európai versenye-
ken is részt vesz, melyeken szép 
eredményeket ér el.            -kv-

Október 5-én új parkolókat 
adtak át az autóbuszállomás 
melletti részen, ahol ezidáig 
csak az autóbuszok közleked-
hettek. Itt 40 parkolóhely léte-
sült, közülük három a mozgás-
sérültek számára.

A parkolóhelyeket jelző fe-
hér sávokat az aszfaltra festették. 
A közlekedésbiztonság szem-
pontjából fontos, hogy a par-
koló és az autóbuszpályaudvar 
közti kis parkba új, másfél mé-
ter széles járdát építettek, amely 

a gyalogosátkelőknél három 
méterre szélesedik. A vakok és 
gyengénlátók is biztonságosab-
ban vehetik igénybe, hiszen a 
járdafelületet ezt a célt szolgáló 
anyagból készítették. Lekerekí-
tették a buszperonokat is, hogy 
zavartalan legyen az autósok 
közlekedése. Új útjelzésekkel is 
gazdagodott a terület, emellett 
kijelölték az új gyalogosátkelő-
ket is. A munkálatokat a Tims 
kft végezte el, a beruházás költ-
sége 16 ezer 154 euró volt. 

Új parkolókat adtak át az autóbuszállomás mellett

Egyhetes műsorfolyam

Sikeres volt a Városmisszió

A legutóbbi testületi ülésen 
sem volt hiány indulatokból, 
néhányan olyan megjegyzéseket 
tettek, hogy a városháza lassan 
felvehetné a káoszháza nevet. 
A hangzatos beszólást érdemes 
higgadtan elemezni, azonban 
valóban történtek felettébb fur-
csa dolgok, amelyek rossz vért 
szülnek, és Komárom jövőjét is 
befolyásolhatják. 

A legnagyobb kalamajka a 
hivatali struktúra átalakítása és 
a főosztályvezetők kiválasztása 
körül alakult ki. Még március-
ban döntött úgy a városvezetés, 
hogy lecseréli a főosztályveze-
tőket, akik ekkor hat hónapos, 
ideiglenes megbízást kaptak.  A 
valóság viszont az, hogy október 
elején még teljes a fejetlenség. 
A testületi számonkérés során 
kiderült, vannak osztályok, 
ahol nem tudni, ki a vezető. A 
hivatali struktúrában is nagy a 
káosz, először augusztus elejére 

hirdették meg a változást, majd 
későbbre halasztották. A struk-
túrával kapcsolatosan eltérő 
változatok jelentek meg, a város 
honlapján sem sikerült rendet 
rakni.

A vezetők cseréjével és a 
struktúra átalakításával egyéb-
ként egyetértek. A főosztály-
vezetők esetében valóban nem 
volt ideális az a jelenség, hogy 
többen is 10-12 éve nem méret-
tettek meg újra. A rendszeresen 
megvalósuló pályáztatás ugyanis 
nem a meglévő vezetők ellen van, 
sokkal inkább egy nyílt versenyt 
generál, ahol a legjobbak kivá-
lasztásával csak a város nyerhet.  
A vezetőcseréknek ugyanakkor 
van egy gyenge pontja. Ki lehet 
használni arra is, hogy vala-
kiknek az emberei ülhessenek 
a székekbe. Egyetlen magyar 
nyelvű napilapunk azt írta, hogy 
az emberek kiválasztása mö-

Állami támogatások ki-
használásával, alacsony kiadá-
sokkal igyekszik szépíteni a 
hivatal a város egyes részeit. 
Az elképzelések szerint nem-
csak a munkálatokban részt 
vevő csoport létszáma bővül, 
de fokozatosan a felszerelt-
ségük is javulhat. Ezzel nem 
csupán sokkal hatékonyabb, 
de olcsóbb is lehet az elvégzett 
munka. 

A Komáromi Városi Hiva-
tal igyekszik a leghatékonyab-

ban kihasználni a közhasznú 
munkások tevékenységét. A 
heti 12 (3x4) órás programban 
tevékenykedők (kb. 170-en) el-
sősorban a takarítással foglal-
koznak, de a zöldterületek kar-
bantartásában is részt vállalnak. 
Lehetőség nyílik ún. aktivációs 
munkaprogramra is jelentkezni, 
melyben tartósan munkanél-
küliek foglalkoztatását segíti az 
állam 80 százalékos hozzájáru-
lással. Ezek az alkalmazottak 
tejes munkaidőben dolgoznak. 

Közhasznú munkások bevonásával szépül a város
Év elején 10, októbertől immár 
20 szakmunkást foglalkoztat 
városunk ilyen formában. A 
munkaügyi hivatal segítségével 
olyan szakmunkások kerültek 
felvételre, akinek munkája nagy 
segítség lehet városunk szépíté-
sében.

„Vannak kőművesek, aszta-
losok és villanyszerelők, de akad-
nak ácsok és bádogosok is. Ügyes 
szakemberekről van szó, akiket 
a sors nehéz helyzetbe hozott, 
azonban most újra lehetőséget és 
segítő kezet kaptak” – mondta el 
Siliga Vilmos, aki a városi hi-
vatalon belül a csoportot vezeti. 
Hozzáteszi, egy jó hangulatú, 
tevékeny csoportról van szó, 
akiknek a munkáját nem csak 
a lakosok értékelik, de a mun-

kásokat is jó érzéssel tölti el, ha 
valami a városban megszépül. 

A folyamatosan zajló mun-
kálatok során már számos he-
lyen volt bevetésen az aktivá-
ciós munkában foglalkoztatott 
csapat. Nekik köszönhetően 
újulnak meg a játszóterek, busz-
megállók vagy padok. Ezek a 
szakmunkások végezték a vá-
rosháza és a Zichy palota csino-
sítását, de jelentős munkát vé-
geznek (és ezzel nagy kiadásokat 
spórolnak) a Megye háza épüle-
tén is. Az elvégzett tevékenység 
eredményeiről egy fényképal-
bumban lehet teljesebb képet 
kapni a város honlapján.

„Egyik kiemelt feladatunk, 
hogy élhetőbbé, tisztábbá és ren-
dezettebbé tegyük városunkat. 
Ez a komáromiak érdeke, s a 

helyi turizmus fellendítésének is 
az alapja. Sajnos a város számos 
helyén hagytak ránk elhanyagolt 
területeket elődeink. Meggyő-
ződésem, hogy nagy terveink és 
gazdaságunk fellendítése mel-
lett lakosaink életkörnyezetének 
javítása az egyik legfontosabb 
feladatunk, amelyet a jó szakem-
berekből álló csoport hatékonyan 
végez el” – mondta Stubendek 
László polgármester. 

A lakosok részéről is egyre 
több a visszajelzés, ezért a kéré-
sek száma is növekszik. A város-
vezetés ezért is szeretné minél 
nagyobb mértékben kihasználni 
ezt a programot.

„A városi költségvetés szű-
kös, és rengeteg a tennivaló, ezért 
nagyon fontos a leghatékonyab-

ban gazdálkodni a lehetőségekkel 
és a meglévő erőforrásokkal. Ez a 
csoport rengeteget spórol a város-
nak, és olyan munkákat végeznek 
el, amire korábban szűkös volt az 
anyagi háttér és az erőforrás. El-
képzeléseink szerint szeretnénk 
a csoportot megfelelő segédesz-
közökkel és gépekkel is felszerel-
ni, amivel még több feladatot be 
tudnak vállalni. Régen a város-
nak volt saját munkaereje, amely 
jól felszerelt volt, később azonban 
ezt leépítették, a segédeszközöket, 
gépeket pedig elherdálták. Ezen 
akarunk változtatni, hogy újra 
a városi hivatal cselekvőképes le-
gyen, ne legyen teljes mértékben 
kiszolgáltatva külső szolgáltatók-
nak” – fejtette ki Keszegh Béla 
alpolgármester, aki a progra-
mot koordinálja. 

A nyúl viszi a vadászpuskát?

(Folytatás a 2. oldalon)
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A komáromi Jókai Szín-
házban bemutatták Tersánszky 
Józsi Jenő és Pille Tamás me-
séjét, a Misi Mókus kalandja-
it Pille Tamás rendezésében. 
Misi Mókus más, mint a többi. 
Ezt már mókus nagypapája 
is megmondta a születésénél. 
Misi nehezen viseli az iskolai 
és erdei rendszabályokat, fe-
gyelmezetlen, kalandvágyó, 
kíváncsi. Története arra tanít: 
fogadjuk el egymást olyannak, 
amilyenek vagyunk.

Pille Tamás, rendező, 
Krokkó, Lali, Pityke bohóc: – 
Én nagyon fontosnak tartom azt, 
hogy a gyerekeket arra neveljük, 
és arra tanítsuk, hogy mind-
annyian egyformák vagyunk, 
mindannyian gyerekek vagyunk, 
mindannyian felnőttek vagyunk 
– nincs különbség. És egy a lé-
nyeg: szeressük egymást. Azt hi-
szem, hogy ez a mottója ennek az 
előadásnak.

A fekete farkincájú, csinta-
lan Misi nem szeret koplalni és 
takarékoskodni, ezért amikor 
elrágcsálja a tananyagot, s Ró-
kus bácsi büntetésből félreállítja, 
úgy dönt, világgá megy: megke-
resi az örökké termő fát.

Holocsy Krisztina, Misi 
Mókus: – Ám amit ott talál, 
az nem igazán tetszik neki. Ott 

találkozik három kövér majom-
mal, akik csak lustálkodnak, és 
nem csinálnak az égadta világon 
semmit, viszont gyűjtögetniük 
nem kell. De ez annyira nem vi-
gasztalja Misi Mókust, úgyhogy 
végül is hazamegy, és bocsánatot 
kér mindenkitől.

Pille Tamás nemcsak ren-
dezője a darabnak. Szokásához 
híven most is színpadra áll – há-
rom figurát kelt életre.

Pille Tamás, rendező, 
Krokkó, Lali, Pityke bohóc: 
– A gyerektől érkező visszajel-

zés sokkal meghatóbb tud lenni, 
mint adott esetben egy felnőtt 
előadásban egy felnőttől. Én eze-
ket szeretem.

Bernáth Tamás immár nyol-
cadik meseelőadását éli meg 
színházunkban. 

Bernáth Tamás, Bumba, 
Gyula bácsi: – A gyerek őszinte. 
Ha érdekli őt, és leköti a mese, 
akkor természetszerűen figyel és 
izgul, viszi magával a történet, 
hogy mi lesz a főhőssel, vagy ép-
pen azzal a szereplővel, aki a tör-
ténetben szerepel vagy játszik.

Misi Mókus történetét na-
gyon élvezte az ifjú közönség.

Tóth István Gergő, 
Nyárasd: – Tetszett nagyon az 
előadás, és leginkább az, amikor 
a matrózok énekeltek.

Domonkos Nóra, Nyárasd: 
– Az tetszett, amikor Misi bele-
bújt a ládába, és amikor a kapi-
tány letette a kalapját, akkor ő 
ellopta.

Misi Mókus kalandjainak 
további szerepeiben Majorfalvi 
Bálintot, Bandor Évát és Tóth 
Károlyt láthatja a közönség.

A parlament második ol-
vasatba utalta az egészségügyi 
dolgozók és nővérek fizetésének 
rendezését szorgalmazó jogsza-
bály-tervezetet. A Híd párt kép-
viselői támogatták a javaslatot, 
de csak azzal a feltétellel, hogy 
a miniszter kezdjen tárgyalá-
sokat az érintettekkel és olyan 
törvénytervezetet alkosson meg, 
amellyel valamennyi érintett 
egészségügyi dolgozó egyetért. 
A részletekről Bastrnák Tibor 
parlamenti képviselőt, az egész-
ségügyi bizottság alelnökét kér-
deztük:

Az egészségügyi dolgozók 
és ápolók bizonyára szíve-
sen gondolnak vissza az Iveta 
Radičová vezette kormányra, 
hiszen éppen az akkori parla-
ment emelte meg bérüket. Az-
tán jöttek a választások, a sok 
hangzatos ígéret, miszerint 
nem csupán a fizetésük, ha-
nem társadalmi elismertségük 
is nőni, javulni fog. Még petíci-
ót is indítottak, érezve a polgá-
rok támogatását. Az ön szavait 
idézve: jöttek a választások, és 
azzal együtt a kijózanodás.

– Így van. Akkoriban még 
Robert Fico akkori tanácsadója  
az alkotmánybíróságon támadta 
meg a törvényt és a jogszabályt 
hatályon kívül helyezték. Akkor 
elhangzott, hogy rendezik a hely-
zetet, de csaknem négy eszten-
dő eltelt és ez a mai napig nem 
történt meg. A válasz mindig az 
volt, hogy tárgyalnak róla.  Most 
pedig, a választások közeledtével 
kísérletet tesznek a kérdés rende-
zésére, ám az általuk az utolsó 
pillanatban, rendkívüli ülésen 
előterjesztett javaslattal még ma-
guk az érintettek, azaz az egész-
ségügyi dolgozók sem értenek 
egyet. Ismét felmerül a gyanú: 
nem csupán szemfényvesztés zaj-
lik, szavazatszerző céllal?

Több felszólalásában is bí-
rálta a jogszabály-tervezetet. 
Mit kifogásolt?

– A tervezet nem rendszer-
szerűen, vagyis nem átfogóan 
rendezi a kérdést, hiszen egy-
részt keveset ad a nővéreknek és 
az egészségügyi dolgozóknak, s 
nem is vonatkozik mindnyájuk-
ra. Csupán részleges megoldásról 
van szó: a kórházakban dolgozók 
számára megoldást jelent ugyan, 
s ez mindenképpen pozitívum, 

mivel ezidáig az állami kórhá-
zakban dolgozók nagyobb fize-
tést kaptak munkájukért, mint 
a megyei kórházakban dolgozó 
társaik. Most viszont kisebb fi-
zetést vihenek haza mindazok, 
akik a rendelőintézetekben, il-
letve különféle szociális intézmé-
nyekben segítik embertársaikat, 
és ezt nagyon igazságtalannak 
tartom. Figyelmeztettem is a mi-
niszter urat, hogy ezzel a lépéssel 
tönkreteszik, ellehetetlenítik a 
háziorvosi rendszert. Pedig az 
egészségügyi ellátórendszerben 
éppen ez a legolcsóbb, ám egyben 
a leghatékonyabb elem. Az orvo-
sok átlagéletkora viszont már 55 
év körül van, s ez a terület nem 
hat ösztönzőleg a fiatal orvosok-
ra. Ha tehát nem történik válto-
zás, akkor idővel nem lesznek há-
ziorvosaink, másrészt a nővérek 
is máshol keresnek boldogulást: 
a jobb kereset reményében kül-
földre vagy a közeli kórházakba 
mennek.

Mi jelentene megoldást?
– Az egészségügyi minisz-

ter úrnak tárgyalnia kellene az 
érdekvédelmi szervezetekkel. A 
Híd párt frakciója is csak akkor 
támogatja a törvénytervezetet a 
végső szavazásnál, ha sikerül ki-
küszöbölni ezeket a hiányosságo-
kat és a jogszabállyal maguk az 
érintettek is egyetértenek majd. 
Jelezni kívántuk jószándékunkat, 
ezért szavazatainkkal hozzásegí-
tettük azt, hogy a tervezet má-
sodik olvasatba kerüljön, vagyis 
esélyt adtunk arra, hogy megszü-
lessen a megegyezés. Ha ez nem 
történik meg, a végső szavazáson 
ellene leszünk, mivel ezzel nem-
csak az egészségügyben dolgo-
zókért állunk ki, hanem régiónk 
polgáraiért is!

-év-

Nyílt nap a gimnáziumban
A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága 

és tantestülete 2015. november 24-25-én (kedd, szer-
da) nyílt napokat rendez az alapiskolák 9. osztályos 
tanulói számára a gimnázium épületében.

A kb. másfél órás program első részében bemu tatjuk 
végzős diák jaiknak, szüleiknek és a pedagógusoknak in-
tézményünk múltját és jelenét, tájékoztatjuk őket a gim-
náziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az 
iskolán kí vüli tevékenység különböző formáiról, vala-
mint a főiskolai – egyetemi tovább tanulás lehető ségeiről. 
A máso dik részben a diákok óralátogatásokon vesznek 
részt, a szülők és pedagógu sok kötetlen be szélgetés során 
választ kaphatnak konkrét kérdéseikre. 

A nyitott napokra szeretettel várjuk az alapiskolák 
pedagógusait, a szülőket és a tanuló kat.

Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója

A közelmúltban egy dél-
előttön szüneteltetni kellett a 
kaszárnyaépület tetőszerke-
zetének felújítási munkálata-
it. A több mint kétszáz éves 
objektumon végzett kőműves 
munkák során ugyanis, ahol 
a többi hadsereg mellett húsz 
évig a szovjet hadsereg is tar-
tózkodott, aknát találtak.

A területet lezárta a rend-
őrség és egy nyitrai tűzszerész 
is megérkezett, aki nem sokkal 
később egy 57-es típusú taposó-
aknát hozott ki. Ez annak idején 

tankok, harckocsik megsemmi-
sítésére szolgált. Éles aknáról 
volt szó, amely robbanótöltetet 
tartalmazott, csak a beindításá-
hoz szükséges szerkezet hiány-
zott belőle. Mégis, szakszerűtlen 
kezelés esetén felrobbanhatott 
volna. A tűzszerész elszállította 
az aknát megsemmisítésre. Az 
építkezés kivitelezője figyel-
meztette a munkásokat, hogy 
ha a munkálatok során gyanús 
tárgyakra lelnek, ne nyúljanak 
hozzá, hanem azonnal jelentsék 
az illetékes hatóságoknak.

Bastrnák Tibor: 
Rendezni kell az egészségügyi 
dolgozók ügyét

Misi Mókus kalandjai a Jókai Színházban

Aknát találtak a várban

gött gazdasági lobbicsoportok 
állhatnak. Azon túl, hogy szá-
momra is kétséges a minőségi 
szempontok előtérbe helyezése, 
a testületi ülésen ezt a felvetést 
sajnos a vezetés sem tudta egy-
értelműen megcáfolni. 

A történet még tavasszal 
kezdődött, amikor hivatalve-
zetőt választottak. Bohumír 
Kóňát már a mostani városve-
zetés ültette ebbe a pozícióba, 
így feltételezhető volt az újravá-
lasztása. A testületben az ő fel-
készültségét, hozzáértését senki 
sem vitatja, ennek ellenére végül 
mégsem Bohumír Kóňa lett a 
befutó. Fekete Tamás megelőzte, 
akinek nagyon meggyőző lehe-
tett a pályázati anyaga, hiszen 
nem rendelkezett semmilyen 
önkormányzati tapasztalattal.

A vagyonjogi osztály veze-
tőjének kiválasztása viszony-
lag simán lecsengett, azonban 
a későbbiekben elindult egy 
teljesen kaotikus folyamat. Jú-
liusban 3 főnököt kellett volna 

választani, azonban két helyre 
nem hirdettek győztest (fej-
lesztés, iskolaügy), az oktatási 
területen ráadásul még október 
elején sem lehetett tudni, ki a 
góré. Weszelovszky Gábor te-
hát jogcím nélkül terjesztett be 
anyagokat, az iskolák meg azt 
sem igazán tudták, kihez fordul-
hatnak kérdéseikkel. 

A pénzügy vezetésére bene-
vezett Bohumír Kóňa is (koráb-
ban ezt a feladatot is ellátta), akit 
még a polgármester is dícsért. 
Láss csodát, a meghallgató bi-
zottság többségének döntése 
alapján mégsem ő nyert, hanem 
Bíró Adrienn, aki ugyancsak 
nem rendelkezik semmilyen 
önkormányzati tapasztalattal. 
Ezt követően jött több nap va-
karózás, majd váratlanul Bíró 
Adrienn lemondott a lehetőség-
ről, és mégis Bohumír Kóňa lett 
a főmufti. Senki ne aggódjon, 
Bíró mégsem tűnt el: jelenleg 
a hivatalvezető mellett végez 
ellenőrző feladatokat. Lehet én 
nem értek a dolgokhoz, de az 
fogja felügyelni a hivatalnoko-

kat, akinek nincs önkormányza-
ti tapasztalata? 

A szeptemberi pályázati 
meghallgatásoknál is akad-
tak furcsaságok. Ami még 
aggasztóbb jelenség, hogy egyre 
többen emlegetik: egy szűk cso-
port folytat boszorkányüldözést 
a városi hivatalon belül, útjukat 
hátsó érdekek és erőfitogtatás 
kövezi ki. A kialakult állapotot 
egyértelműen a polgármesteren 
kérik számon, azonban úgy tud-
ni, sokkal inkább a csoportocska 
nőtt a polgármester fejére, akik-
kel már ő sem mindig bír.

Úgy tűnik, ez az új erőpó-
lus a hivatalvezető köré cso-
portosul. Kukel Mária jogászt 
is egyfolytában Fekete mellett 
látni, ugyanakkor a jogi osztály 
által láttamozott testületi anya-
gokban nem ritka a durva hiba. 
Állítólag az elbocsátott alkalma-

zottakkal szemben is előfordul 
az embertelen hang. Érdemes 
megemlíteni még Zahorec Edi-
tet, aki a személyzeti osztályt 
vezette, most viszont már a 
polgármester titkárságának első 
emberévé lépett elő. Ők hárman 
egészültek ki Knirs Imre alpol-
gármesterrel, és „zsírozták le” a 
pályázatokat.

Mikor Stubendeket számon 
kérték, a csoportocska lapított. 
A polgármester urat, aki izzadt 
is rendesen, viszont felelősség 
terheli, hiszen rendet kéne rak-
nia. Nemcsak azért, mert vét-
kesek közt cinkos, aki néma, 
hanem mert ő vezeti a várost, 
ő az első ember. A sarkára kéne 
állnia, mert elképzelhető, hogy a 
kiskirályok is tanulnának belőle. 
Ehhez sok erőt kívánnék neki!

Kovács  Dávid, 
városi képviselő

A nyúl viszi a vadászpuskát?

Költségvetési támogatás igénylésé
A Komáromi Városi Hivatal felhívja a sport és kultúra 

területén tevékenykedő klubokat, intézményeket, hogy a 
város ide vonatkozó önkormányzati rendelete értelmében 
megkezdhetik a költségvetési támogatás igénylését a kérvény 
kitöltésével és a szükséges adatok, dokumentumok eljuttatá-
sával a városi hivatal illetékes osztályára. A kérvényt elektro-
nikus és fizikai formában is el kell küldeniük a kérvényező 
szervezeteknek. Részletek a város honlapján.

(Befejezés az 1. oldalról)
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Amint minden tanévben, 
az ideiben is részt vehetett osz-
tályunk egy tanulmányi kirán-
duláson, melynek szervezői 
Farkas Adrianna tanárnő, osz-
tályfőnökünk, valamint Csémy 
Marianna tanárnő voltak.

Ezúttal Pfundtner Edit, 
a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsa képviselőjének a meg-
hívására tettünk látogatást 
Pozsonyban, hogy betekintést 
nyerjünk a parlamenti  törvény-
hozási folyamatba. A képvise-
lőnő szívélyes köszöntője után 
az Alkotmányjogi Bizottság 
üléstermében foglaltunk helyet. 
Átfogó ismertetője közben meg-
vendégeltek bennünket.

A következő állomás a par-
lamenti szavazás megtekintése 
volt a látogatói balkonról, majd 
egy élőben közvetített projekt 
résztvevői lehettünk, amely-
nek témája a gyermek- ill. diák 
bántalmazás volt. A téma sajnos 
aktuális, egy rövid előadás ke-
retében mi is bekapcsolódtunk 
egy interaktív tesztelésbe. Két 

osztálytársunk személyesen is 
nyilatkozott az újságíróknak. 

Peter Pellegrini, a szlovák 
parlament elnöke is megtisz-
telt jelenlétével, közös fotó is 
készült, mi pedig évkönyveket 
ajándékoztunk neki. Kilépve 
a Parlament épületéből már 
várt ránk Korpás Árpád, törté-

nész, aki városnéző körútra vitt 
bennünket. Rövid időn belül 
rengeteg információval gazda-
godtunk, miközben megismer-
tük Pozsony óvárosi részét, a 
legszebb nevezetességeket.

A két órás szabad program 
során mindannyian jóízűen fo-
gyasztotta el a megérdemelt fris-

sítőt. Osztálytársaink nevében is 
leírhatjuk, hogy megint gazda-
godhattunk, új információkkal, 
élményekkel és nem utolsósor-
ban egy kellemes nappal.

Sándor Karina 
és Szabó Nikolett (III.D)

a Selye Gimnázium diákjai

2015. október 9-én 16.30 
órai kezdettel  impozáns ün-
nepségre került sor a Selye Já-
nos Gimnázium dísztermében. 
A 366 éves múltra visszatekin-
tő intézmény  most ünnepelte 
a Komáromi Magyar Tannyel-
vű Gimnáziumban újrainduló 
magyar nyelvű középiskolai 
oktatás 65., valamint az intéz-
mény névfelvételének  „Selye 
János Gimnázium“ 20. évfor-
dulóját.

Az ünnepséget Spátay Ad-
rienn tanárnő nyitotta meg, üd-
vözölte vendégeinket, az iskola 
igazgatóját, az intézmény volt 
és jelenlegi tanárait, valamint az 
egybegyűlteket. Bevezetőjében 
szólt arról, hogy a gimnázium 
örökös célkitűzése koroktól és 
eszméktől függetlenül az örökös 
helytállás, a tisztességes megfe-
lelés és az oktatás volt. Ezután 
Bastrnák Tibor, Komárom haj-
dani polgármestere köszöntötte 
az egybegyűlteket, s kiemelte, 
hogy számára mindig élmény 
ebbe a jóhírű gimnáziumba 
visszatérni.

Az ünnepséget a gimnázium 
diákjainak műsora tarkította, 
akik a jezsuita iskolaalapítástól a 
bencés rendi oktatáson keresztül 
szóltak a múltról és arról, hogy a 
pártatlanság, a vallási hovatarto-
zás nélküliség, a szellemi nevelés, 
a tudás, a felvilágosodás eszmé-
inek elsajátítása vezette az előző 

korok pedagógusait (Baróti Sza-
bó Dávid, Czuczor Gergely...), 
s neveltek olyan tanítványokat, 
akik neve példaként fennmaradt 
a későbbi koroknak (Ányos Pál 
költő, Konkoly- Thege Miklós 
csillagász, Feszty Árpád festő, 
a stresszel foglalkozó belgyó-
gyász, vegyész, kutatóorvos 
Selye János...). 

A mai épület 1908. szep-
tember 8-án tárta ki kapuit a tu-
dásszomjjal rendelkező nebulók 
előtt. A Trianon utáni korszak-
ban is igyekeztek a bencés taná-
rok az intézmény eredeti célki-
tűzéseit megőrizni, becsületes 
magyar embert nevelni tanít-
ványaikból. E korból a teljesség 
igénye nélkül Bíró Lúcián ben-
cés tanár nevét említeném.

A II. világháborút követő 
időszakban, amikor a magyar-
ság „bűnös nép“ lett, és zömük 
földönfutóvá vált, 1945 márci-
usában a magyar gimnáziumot 
is megszüntették. Öt év szünet 
után az intézmény falai között 
ismét megvalósult a magyar 
nyelvű középiskolai oktatás. Itt 
kapott Zsombor Miklósné és 
Dr. Turczel Lajos irányításával 
400 magyar óvónő szakképzést, 
hogy küldetésüket a magyar 
lakta vidékeken teljesíthessék.

Az intézmény élén 25 éven 
keresztül Horváth József állt, 
aki a legnehezebb időszakban, 
az '50-es és a'60-as években 

biztosította az iskola fennma-
radását. Keszegh István rövid 
igazgatása alatt elérte, hogy az 
épület teljesen a magyar diáko-
ké lehessen (ugyanis egy részé-
ben szlovák osztályok voltak). 
Dr. Ipóth Barnabás nevéhez fű-
ződik a Király József szobor le-
leplezése, a 8 éves gimnázium és 
az intézmény elnevezése „Selye 
János Gimnázium“. A kultúr-
műsort diavetítés tarkította. Ez-
után köszöntötte az egybegyűl-
teket városunk polgármestere, 
Stubendek László mérnök, s 
gratulált az elért eredmények-
hez.

A betegsége miatt távol ma-
radt hajdani igazgató, Dr. Ipóth 
Barnabás levelét Spátay tanárnő 
olvasta fel, aki visszaemlékezett  
a névfelvétel közüli bonyodal-
makra. Levelében kiemelte, 
hogy hazánkban elsőként nevet 
adhattak az intézménynek, az 
annak volt köszönhető, hogy 
az iskola a kerületi eredmények 
alapján első helyen állt, s a gim-
názium tantestülete oktatási  
programjában a szellemi tudást, 
gyökereink ápolását, az egész-
séges nemzeti nevelést, az em-
berséget, a toleranciát, a másság 
elfogadását tartotta szem előtt.

Ezután szót Elek József 
történelem tanár kapott, aki 
a gimnáziumban Selye János 
örökségét ápolja. Beszélt a 
névadó életútjáról. Selye János 

1907. január 26-án született 
Bécsben osztrák anya és magyar 
apa gyermekeként. A család  az 
apa révén Komáromba került, s 
János itt érettségizett 1925-ben. 
Prágában doktorált, majd Ka-
nadába került, s Montrealban a 
Mc Gill Egyetemen tanított. Itt 
végezte a stresszel kapcsolatos 
kísérleteit.

Az előadás után a gimnázi-
um volt tanítványának, Dóczé 
Péter főiskolai hallgatónak Selye 
visszatér c. rövid filmjét tekin-
tettük meg. A tehetséges rende-
ző egy vízión keresztül  mutatja 
be a fiatal Selye diákéveit, aki elé 
vetíti a sors mindazt, ami 90 év 
múlva lesz. Róla nevezik el Ko-
máromban a kórházat, a gimná-
ziumot, az egyetemet, névtáblát 
kap lakhelye.

A film megtekintése után 
Andruskó Imre, igazgató szólt 
az ünneplő közönséghez. A 
gimnázium igazgatásának kö-
rülményiről beszélt az elmúlt 
65 év alatt. Óhaja, hogy minél 
több diák jelentkezzen intézmé-
nyébe.

A patináns ünnepség az is-
kola kamarazene- és énekkara 
fellépésével zárult,  Stirber La-
jos karnagy vezényletével há-
rom szívhez szóló dalt adtak elő. 
Az ünnepséget állófogadás zárta 
az iskola tantestületi termében.

Dr. Egriné dr. T. Szonja

Komárom városa 
utasszállításal bővítette szo-
ciális jellegű szolgáltatásait, 
mellyel a súlyos egészségügyi 
gondokban szenvedő, mozgás-
képtelen vagy pedig nehezeb-
ben mozgó, immobilis embe-
reknek kíván segíteni: azokat, 
akiknek gondot okoz elmenni 
az orvoshoz, az egészségügyi 
intézményekbe, kivizsgálásra.

A polgárok emellett más 
céllal is igénybe vehetik a szol-
gáltatást. Például, ha kulturális, 
társadalmi vagy sportrendez-
vényekre szeretnének elláto-
gatni. Az e célt szolgáló jármű 

speciálisan átalakított, így a 
kerekesszékes polgárok is igény-
be vehetik, munkanapokon 
reggel 7 és 15 óra között. A szo-
ciális szolgáltatás igényléséhez 
szükséges formanyomtatvány a 
Komáromi Városi Hivatal szoci-
ális főosztályán áll rendelkezés-
re, ahol elmondják azt is, milyen 
igazolások szükségesek ehhez. 
A szociális taxit telefonon is 
megrendelheti a 035/2851 205-
ös számon. A szállítási díj 0,25 
euró/km-től 0,40 euró/km-ig 
terjed. Részletesebb informáci-
ókkal a 035/2851 305-ös tele-
fonszámon szolgálnak.

A komáromi Jókai szín-
házban a kassai Thália Színház 
vendégszereplése volt az évad 
első bemutatója. Márai Sándor 
Kassai polgárok című darabját 
Beke Sándor rendezte.

Nagyon nagy dolog – vall-
ja Márai –, ha valaki megérti a 
sors szavát, ám az a hős, aki saját 
sorsával is szembe tud szállni. 
A Kassai polgárokban ezt su-
gározza nemcsak János mester 
élete, hanem a dráma igazi hő-
sének, Kassa városának közép-
kori története is. Beke Sándor 
másodszor rendezte meg Márai 
viszonylag ritkán játszott szín-
padi művét – több mint húsz 
évvel ezelőtt a komáromi Bástya 
színházban, és most, Kassán.

Beke Sándor, rendező: – 
Én Márai Sándort felvidéki ma-
gyar szerzőnek tartom – lévén, 
hogy kassai. A 89-90-es válto-
zások után elsőként nyúltam 
Máraihoz, és a Bástya Színház-
ban mutattuk be, és akkor az 
történt, hogy – ez egy rettentő-
en hosszú darab – más részeket 
rendeztem meg belőle. S most, 
amikor újra olvastam, megdöb-
bentem, hogy a belső szerkezete 
majdnem Strindberggel vetek-
szik. És így, hozzáfogtam és át-
dolgoztam, hogy miként nézne ki 
ennek egy kamara változata. És 
hát mi tagadás, jobb, mint a bő 
ötfelvonásos.

János mester, a kassai dóm 
kőfaragója érzelmi labirintus-
ba keveredik. Múzsája nevelt 
lánya, Genovéva lesz, városa, 
Kassa pedig veszélybe kerül, 
elveszítheti függetlenségét önál-
lóságát. És eljön az idő, amikor 
János mesternek választania 
kell: megmarad-e teremtő mű-
vésznek, vagy felelősséget vállal 
a közözsségért, képes-e lemon-
dani a szerelemről. Petrik Szi-
lárd húsz évvel ezelőtt Kristó-
fot, János mester fiát játszotta 
a Kassai polgárokban. Most övé 
a főszerep.

Petrik Szilárd, János mes-
ter: – A legmélyebb belső válsága 
abból fakad, hogy feldolgozza ön-
maga démonait, és hogy megért-

se: van a személyes én, és van egy 
afölött álló Isteni én, amit elő kell 
bányásznia valahonnan a lelki 
bugyraiból. Megérti, hogy külde-
tése van, ez a küldetés rá méretett, 
és ezzel együtt kell élnie, eszerint 
kell cselekednie. Amíg idáig eljut, 
addig tart a pokol. Utána már 
csak a siralomvölgy.

Genovéva, János tizenötéves 
nevelt lánya három férfi szívét 
is meghódítja: János mesterét, 
Kristófét, János mester fiáét, 
és a gazdag Jakabét, aki Olasz-
országba csábítja a fiatal lányt 
aranyaival. Dégner Lillának 
ez volt az első szerepe a kassai 
Tháliában.

Dégner Lilla, Genové-
va: – Ő egy kis boszorkány, aki 
szövögeti a terveit, mindenkit 
elbolondít, és sikerül János mes-
ter fejét elcsavarnia, aki szereti  
őt, talán ő az egyetlen férfi, aki 
szívből szereti. Genovéva ezt ki-
használva, visszaél a helyzettel, 
és inkább a gazdagságot, és Jakab 
polgárt választja.

János felesége Ágnes, észre-
veszi férje vívódását. Ő a meg-
ingathatatlan és hűséges hitves, 
aki mindent megtesz azért, hogy 
férjét megtartsa.

Varga Lívia, Ágnes: – Na-
gyon bölcsnek találom. Bölcs és 
okos. Végig küzd. Ott van végig 
ez a támogatás is, de másrészről 
meg mindenáron meg akarja tar-
tani a férjét. Nekem ő a rendíthe-
tetlen hűség szimbóluma. Mert-
hogy ebben a darabban ilyen 
szimbólumok vannak szerintem. 
Genovéva maga a szenvedély és 
a láng, és ezzel szemben ott a hű-
séges feleség.

A 14. században játszódó 
dráma János mester tragédiáján 
keresztül a vérzivataros idők-
ben, amikor a feudális anarchia 
közepette a nádor erőszakkal 
akarja elfoglalni a várost, amely 
igazsága tudatában fegyverrel 
védekezik, az igazi polgári helyt-
állás példázata. A darab díszletét 
Bényei Miklós tervezte, a jelme-
zek Molnár Gabriella munkái. 
Zenei vezetőként Lakatos Ró-
bert működött közre.

Kassai polgárok

Utasszállítás és szociális 
taxi Komáromban

A Selye János  Gimnázium ünnepelt

Komáromi selyések a pozsonyi parlamentben

A diákok Farkas Adrianna és Csémy Marianna tanárnőkkel, Pfundtner Edit képviselőnő és 
Peter Pellegrininek, a Parlament elnökének társaságában

Nagy hagyományú vásáro-
kat számos városban rendez-
nek. E téren Komárom sem 
kivétel, hiszen a komáromi 
András-napi vásár évek óta 
nagy népszerűségnek örvend 
és a vásárosok naptárában 
nagybetűvel szerepel.

Az idén immár ötödször 
kerül a vásár megrendezésre 
a városi hivatal égisze alatt a 
szokásos helyszínen. Minden 
vásárnak megvan a maga utá-

nozhatatlan hangulata. Az And-
rás-napi vásár sajátja a forralt 
bor, a mézbor, a sült pecsenye, 
kolbász és gesztenye jellegzetes, 
finom illata. És természetesen a 
kiállított portéka színes kaval-
kádja. A kézművesek csodálatos 
standjai és a mindenféle vásári 
látványosság. Ne hagyják ki az 
idén sem! Az András-napi vá-
sár az idén november 20. és 22. 
között kerül megrendezésre. A 
város – mint rendező – szívélye-

sen várja a kiállítókat, árusokat 
és természetesen a tisztelt vásár-
lókat, egyszóval mindenkit!

Jelentkezni lehet mailen 
(jarmok@komarno.sk) vagy 
személyesen (Városi hivatal, 
Vársor út, Tiszti pavilon épüle-
te, első emelet balra, vállalkozói 
részleg). További információk a 
www.komarno.sk/jarmok web-
lapon (vásár és vásárhelyek tér-
képe, árjegyzék, jelentkezési ív, 
feltételek, útmutató).

Elérhetőségek a 2015. évi 
András-napi Vásárra való je-
lentkezéshez: Tel.: 0911 300 
470 (igazgató), 0948 376 553 
(12.00 - 15.00 óra között) vagy 
0948 376 552 (08.00 - 15.00 óra 
között), kézművesek – Tel.: 035 
2851 262, 0948 376 551 (08.00 - 
15.00 óra között).

Az engedélyek kiadása 2015. 
október 15.-től. A jelentkezések 
fogadása csak 2015. november 
18-áig.

András-napi vásár november 20. és 22. között

MUDr. Marek Anton 
megnyitotta sebészeti rendelőjét 

Komáromban, az Eötvös utca 37 sz. alatti 
Szent Valéria rendelőintézetben

Kontakt: 0911 703 325
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A vízilabda extraliga nyi-
tófordulójában a komáromi 
KVP klub csapata 9:5 arányú 
vereséget szenvedett el a ta-
valyi ezüstérmes pozsonyi 
Slávia együttesétől. A máso-
dik fordulóban a tapolcsányi 
Piranja együttesét fogadta a 
dél-komáromi uszodában. Az 
első két negyed még szorosra 
sikeredett, a csapatok egymást 
váltották a vezetésben, de vé-
gül az első félidőt egyetlen gól 
különbséggel,4:3 arányban, a 
hazai gárda nyerte meg.

Komáromi szemszögből 
a harmadik negyed bizonyult 
döntőnek, amikor pólósaink 
négy góljára az ellenfél eggyel 
sem tudott válaszolni, és 8:3 
arányban vezettünk. Az utolsó 
negyedben az ellenfél három, 
míg a hazaiak kétszer voltak 
eredményesek. Csapatunk 10:6 

arányú győzelmével szerezte 
meg a két bajnoki pontot. 

Fazekas István edző a 
mérkőzés végén így értékelt: 
„Az erőviszonyok alapján a mi 
csapatunk volt esélyes a győze-
lemre, de az összecsapás előtt 
figyelmeztettem a fiúkat, hogy a 
mérkőzést nem adják ingyen. A 
győzelem ellenére időnként hi-
ányzott csapatunkból a nagyobb 
odafigyelés és a hajtóerő. Beval-
lom ezzel az ellenféllel szemben 
kissé jobb játékot vártam volna 
el a srácoktól. Csak a harmadik 
negyeddel lehetek elégedett, ami-
kor stabilizáltuk a vezetésünket, 
és a fiúk, no meg a szurkolóink is 
megnyugodhattak. A mérkőzés 
befejező szakasza hasonló volt, 
mint az első, sok ziccer helyzetet 
kihagytunk. Erősebb ellenfelekkel 
szemben jobb játékot kell majd 
nyújtanunk.”                             kg

Újszülöttek
Sucháňová Lara, Pozsony; Csepi Leila, Komárom; Ra-

fael Mária Mercedes, Marcelháza; Kopócsi Kyara Zara, 
Vágfüzes; Pataki Ákos, Ekel; Lakatoš Leonardo, Komárom; 
Jandová Jasmina, Imely; Döme Aranka, Madar; Vida Bercel, 
Komárom; Hlavačka Martin, Zsitvafödémes; Čačko Michal, 
Csallóközaranyos; Bohoš Léna Szilvia, Bátorkeszi; Szalay Vi-
vien, Nemesócsa; Csomor Rudolf, Gúta; Stanček Adam, Ko-
márom; Pluhár Ján és Samuel, Komárom; Čomorová Emília, 
Kava; Jókai Evelin, Komárom; Konopčík Bernard, Komá-
rom; Bodzáš Benedek, Szőgyén; Simon Dávid, Komárom; 
Lacza Denisz, Ógyalla  

Házasságot kötöttek
Bak Márk és Paulisz Iveta; Tóth Gábriel és Andová Silvia; 

Tóth Marián és Farkašová Denisa; Beňadik Ronald és Farkas 
Nikoletta 

Elhunytak
A 80 éves Rumanová Viola, Komárom; a 78 éves Molnár 

Veronika, Őrsújfalu; a 74 éves Kajtár Mária, Marcelháza; az 
58 éves Kufelová Mária, Komárom; a 88 éves Lőrincz De-
zső, Csallóközaranyos; az 52 éves Vargová Virgínia, Ógyalla; 
a 78 éves Cséri Irén, Komárom; a 84 éves Hrabovszká Má-
ria, Komárom; a 77 éves Jeriga Margit, Komárom; a 76 éves 
Nagy Mária, Gúta; a 70 éves Varga Géza, Füss; a 85 éves 
Pinke Etela, Perbete; az 59 éves Botlík Ján, Komárom; a 84 
éves Dékány Gizella, Bátorkeszi; az 55 éves Vörösová Silvia, 
Újgyalla; a 81 éves Lakó Elena, Lakszakállas

MEGEMLÉKEZÉS
„Visszahoz egy régi perc
megidéz egy fénykép,
míg e földön élünk
Sosem lesz ez másképp.
A szeretet, mely szívünkben él,
A síron túl is elkísér.“

Fájó szívvel emlékeztünk 2015. szeptember 29-én halálá-
nak 3. évfordulóján

DIAN Endrére (Komárom).

Emlékét örökké őrző felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Lelked mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már
többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre
itt maradsz.“

Fájó szívvel emlékezünk október 24-én halálának ötödik 
évfordulóján

SZENDI Gézára Komáromból.
Emlékét őrző családja

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékeztünk október 10-én a fele-
ségre, édesanyára és nagymamára

ŠÁROVÁ Alžbetára.
Emlékeinkben tovább élsz.
Szeretettel és tisztelettel emlékeznek:

férje, gyermekei és unokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk kö-

szönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszé-
doknak és mindazoknak, akik elkísérték utolsó 
útjára a drága férjet, édesapát és nagyapát

ZELEŇANSKÝ Mátyást,
aki 80 éves korában távozott szerettei köréből.

Köszönet a virágokért, a résztvétnyilvánításokért, 
mellyekel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Lapzártakor négy fordulón 
van túl a férfi kosárlabda ext-
raliga bajnoki sorozata. Arról 
már beszámoltunk, hogy vol-
tak változások a csapat kere-
tében, az előző évad két meg-
határozó játékosát, Bannistert 
és Jankovičot a pozsonyi Inter, 
míg Čurovič edzőt a privigyei 
klub csábította el.

Az új edzőnk, Andjelko 
Mandič a csapat megmaradt 
nyolc régi tagját, és a négy új jö-
vevényt kellett, hogy a felkészü-
lési időszakban ütőképes csapat-
tá gyúrja össze. Az eddig látott 
kép nem rossz, az előkészületi 
mérkőzések is aránylag jól sike-
rültek, de a valós állapot majd 
az extraliga bajnoki sorozatában 
fog megmutatkozni. No, meg az 
október végén beinduló Európa 
Kupa sorozatban, ahol bajnok-
csapatunk szintén versenybe 
száll. Most pedig nézzünk egy 
rövid áttekintést a bajnokság 
eddigi négy fordulójáról. 

A nyitányon Privigyén 
kezdett csapatunk, azzal a 
gárdával, amelyikkel az előző 
bajnoki évad döntőjét vívta. Jól 
kezdett a csapatunk, remek vé-

dekező játékával nem tudott mit 
kezdeni a házigazda. Már az első 
negyed végén komoly előnyt 
szerzett csapatunk (30:18), ami-
ből a félidőre is még maradt 
(44:37). A folytatásban viszont 
agresszív védekezésre átállva, 
és   mindent beleadva, kezdett 
felzárkózni a hazai csapat, a 
33. percben egyenlíteni tudott. 
Az utolsó percekben sok pon-
tatlanság jellemezte csapatunk 
játékát, messze elmaradtak az 
első félidőben nyújtott teljesít-
ményüktől, vereség lett a vége. A 
privigyei csapat 84:75 arányban 
győzött. Negyedek: 18:30, 19:14, 
25:20, 22:11). 

A második fordulóban az 
a lévai csapat jött Komárom-
ba, amelyik a nyitófordulóban 
86:57 arányban legyőzte Nyitra 
gárdáját. Az első negyedben 
még bizonyítani tudtak (26:21), 
és a másodikat is jól kezdték, de 
a folytatásban már beindult a 
hazai gőzhenger, a továbbiakban 
sem volt kegyelem számukra. 
Olyannyira, hogy Mandič edző 
az utolsó negyedben már pihen-
tette az egész alapötöst, de még 
így is megszületett a bajnokság 

Hírek a kosárlabda palánkok alól

A Vízipóló Extraliga 2. fordulója

Október tizenharmadikán, 
immár húsz esztendeje járta 
be a médiumokat a döbbenetes 
hír: Gőgh Kálmán, ötvennégy-
szeres csehszlovák válogatott, 
Európa-bajnok labdarúgó, a 
pozsonyi Slovan egykori kivá-
ló balhátvéde életét vesztette.

A végzetes baleset Auszt-
riában, Gattendorf közelében, 
éjszaka történt: Gőgh Golsból 
tartott Pozsonyba, amikor – 
valószínüleg  fáradtsága okán, – 
egy fához csapódott gépkocsijá-
val és szörnyethalt. Esetében az 
„alkoholos befolyásoltság” ki-
zárt, hiszen példásan fegyelme-
zett sportember volt, aki annak-
idején, a Slovan Bratislava egyik 
bajnoki címének megnyerése 
után is csupán két deci borral 
ünnepelt... Ez az információ tö-
kéletesen hiteles, hiszen a meccs 
után együtt örültünk az újabb 
sikernek.

Kálmán – vagy ahogyan a 
pozsonyi szurkolók hívták, Kolo 
– Gútán kezdte pályafutását, on-
nan került a komáromi ifjúsági 
ligás együttesbe, majd a csehor-
szági Holesovba, ahol katonás-
kodott, s egyúttal futballozott 
is. A leszerelés után a poprádiak 
vetettek rá szemet, innen szer-
ződött a pozsonyi Slovnahoz. 
Ebben a csapatban egy évtize-
den át szerepelt, és lett országos 
válogatott.

Később a linzi (Ausztria) 
VÖEST tizenegyét erősítette, 
majd a dunaszerdahelyi DAC 
mezét öltötte magára, de itt már 
az edző munkáját is segítette 
asszisztensként. Aztán asszisz-
tens lett a Slovannál, majd az 
ausztriai Golsba hívták, ahol 
nem csak edzette a csapatot, ha-
nem játszott is.

Kalmi – így a gútaiak be-
cézték – többször mezbe bújt 

a (cseh)szlovákiai magyar új-
ságírók csapatában is, sőt, 
Szikorához hasonlóan, olykor 
az edzéseinken is részt vett. 

Pozsonyban a dúbravkai la-
kótelepen laktunk, és gyakran 
találkoztunk. Látogattuk egy-
mást családostul is, így alaposan 
megfigyelhettem a családfőt, 
az Európa-bajnok és kontinens 
bronzérmes játékost. Tiszta lel-
kiismerettel írhatom le, hogy 
Kálmán minden szempontból 
példás életet élt. Családszerető 
édesapa, megbízható és hűséges 
barát, párját ritkítóan szorgal-
mas sportember volt, aki szabad 
idejében gyakran „hazaugrott” 
Gútára.

Folyamatosan képezte ma-
gát, érdekelte a történelem, az 
idegen nyelvek, a világ helyzete. 
Sohasem provokálta az ellenfe-
lét, nem volt alattomos, s a leg-
szerényebb sportemberek közé 
tartozott. 

Gútán halála óta az ő nevét 
viseli a stadion. Kortársai bizo-
nyára ugyanolyan szomorúan és 
tisztelettel emlékeznek rá, mint 
én, hiszen hiányzik. Bizonyos, 
hogy edzőként is kimagaslott 
volna, ha folytathatja...

BTI

első három számjegyű győzel-
me: 109:73. Negyedek: 26:21, 
27:13, 28:20, 28:19.

A harmadik fordulóban 
kemény lecke várt kosarasa-
inkra, a pozsonyi Hant aréná-
ban léptek pályára, a már most 
bajnokesélyesnek kikiáltott Inter 
csapatával szemben. Remek ta-
lálkozót láthatott az a szép szá-
mú komáromi szurkolótábor is, 
amelyik elkísérte csapatunkat 
Pozsonyba. Végig rendkívül ki-
egyensúlyozott volt ez a mérkő-
zés, sőt három perccel a mérkő-
zés vége előtt még a komáromi 
csapat felé billent a mérleg nyel-
ve, de a nyolcpontos   előny sem 
volt elég, mert a fővárosiak egál-
ra tudták vinni rendes játékidő-
ben az eredményt (91:91). Az öt 
perces hosszabbításban az Inter 
volt eredményesebb és győzött 
112:107 arányban. Kár a kiha-
gyott lehetőségért, de a vereség 
ellenére is jó benyomást keltett 
a csapatunk. Negyedek: 27:26, 
25:19, 22:25, 17:19, hosszabbítás 
21:16.

A negyedik fordulóban a 
Tátra-alji Svit együttesét fo-

gadtuk Komáromban, azt a 
csapatot, amelyik köztudottan 
a komáromiak egyik „ mumu-
sa” szokott lenni. Egy jó, 7:0- ás 
kezdés után felébredtek a ven-
dégek, nemcsak egyenlítettek, 
de a vezetést is átvették, és a 25. 
percig teljesen egálban voltak 
csapatunkkal. Tartani lehetett 
tőlük, mert jó csapat benyomá-
sát keltették. A játék befejező 
szakaszában már helyre állt a 
rend, a hazai csapat uralta a já-
ték menetét, és megérdemelten 
győzött 88:70 arányban. Negye-
dek: 18:19, 25: 19, 19: 15, 26: 17.

Mandič edző a mérkőzés 
végén így összegzett: „A mér-
kőzés elején hiányzott a megfe-
lelő koncentráció, a fiúk többször 
is rossz döntéseket hoztak. A jobb 
védekezésnek köszönhetően a 
második félidőben már feljavult 
a játékunk. A hibák és a bekapott 
70 pont ellenére korrekt volt az 
eredmény. Ez egy nagyon nehéz 
mérkőzés volt, Svitnek jó csapata 
van. Az Inter elleni jó játék után 
sima győzelmet vártak a szurko-
lók, de nincs sima meccs.”

Keresztényi Gábor

Húsz éve halt meg Gőgh Kálmán
Gútáról indulva lett Európa-bajnok
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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

Apróhirdetés

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

Nonprofit szervezetek könyvelése 
Účtovníctvo neziskových organizácií

(Nonprofit szervezetek, polgári társulások, lakóközösségek 
Neziskové organizácie, Občianske združenia, 

Spoločenstvo vlastníkov bytov)
Katona Gábor és Katona Márta 

e-mail: katonagabor81@gmail.com, 
Tel.: 0917 749 692, 0905 522 162 

Madácha 8/2, 94501 Komárno

A Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó 
várja az érdeklődőket

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a XXIII. Nagy 
Károly Matematikai Diáktalálkozóra, amelyet 2015. november 
27 és 29 között tartanak Komáromban a Selye János Gimnázi-
umban, ill. az Ipari Középiskolában (bejárat a Diákotthon felől 
– Gazda utca). A rendezvényre 1 tanárt és 3 diákot várunk (lehet 
több is). Teljes ellátást személyenként 45,- € ellenében biztosí-
tunk. A tanárok, kérem jelezzék, ha vállalnak előadást (témát 
is), foglalkozást. Az előadók ellátása biztosítva.

Jelentkezési határidő 2015. október 27.
A fenti időpontban tisztelettel várjuk Önöket Komáromban.

A diáktalálkozó főszervezője: Keszegh István

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

Komárom városa értesíti polgárait, hogy

2015. október 23-tól november 9-ig
az őszi nagytakarítás keretében

nagyméretű szeméttároló konténereket 
helyez el a kertészeti- és lakóövezetekben 

a következő időrendi felosztásban

2015. október 23-tól 2015. október 26-ig
A következő lakóövezetekben: Selye u., Klapka György u., 
Komenský u., Damjanich u., Belső körút, Építész u., Tó u., Mély 
u., Nagy ér sor, Nagy sor, Augusztus 29. u., Kassai u., Megyercsi 
u., Körút, Vasút u., Gazda u., Mély u., Ifjúság u., Csák Máté u., 
Munkás u., Béke u., Szakszervezet u., Építész u., Ipar u., Sza-
badság u., Határőr u., Duna rakpart, Handlová u., Prowazek 
u., Aranyember u., Seress Rezső u., Eötvös u., Várút, Patak u., 
Czuczor Gergely u., Örsújfalu, Kava, Gyulamajor, Gadóc

2015. november 6-tól 2015. november 9-ig
A következő kertészeti övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas, 
Cserhát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, Tégla-
gyár, Izsai út, Holt-Vág, a IV-es,V-ös és VI-os bástya, Pozsonyi 
út, Selye utca - kertek, Diófasor - kertek, Doprastav mögött, 
Erzsébet sziget

A harcsási úton található gyűjtőudvarban szintén lehetőség van 
a lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmen-
tes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétköz-
nap hétfő kivételével 10.00 és 18.00 óra özött, szombaton 8.00 
és 12.00 óra között.

A hulladék lerakása 
az elhelyezett konténereken kívül büntetendő!

További információk: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos tel.: 
035/2851 362, Clean City s.r.o: p. Potáchová tel. 035/771 30 91

l NAGYVIRÁGÚ KRIZANTÉM 
ELADÓ CSERHÁTON. Tel.: 0902 
302 742, 0914 224 677.
l Villanyszerelő. 0908 415 657.
l Kútfúrás.  Tel.: 0908 179 712.
l Festés, glettelés és tapétázás. Mi-
nőség kedvező áron. 0904 546 397.
l Eladó 12,5 áras kert az Erzsébet 
szigeten. Információ a 0908 353 073-
as számon 18-tól 19 óráig.
l Eladó két szobás első emeleti la-
kás a Komenský utcában. Tel.: 0948 
009 948. 
l Eladó 4 áras kert csendes kör-
nyezetben, kertövezet Maják Komá-
romnál, kellemes szomszédok, ter-
mékeny föld, gyümölcsfák, saját kút 
villanyszivattyúval. 220 és 380 voltos 
áram. Kedvező ajánlat. Megközelítés 
Komáromból - Őrsújfalu vagy Ko-
márom - Gadóc felől. A tulajdonlap 
rendelkezésre áll. Információ: 0944 

927 269. Ár: 6 800 Eru. Gyors tárgya-
lás esetén megegyezés 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 kérünk: 
janitsova@finanzpartner.sk
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Penita étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisége-
ket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikke-
ket. Állandó ügyfeleinknek hűség-
kártyát biztosítunk. Kérésére házhoz 
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.: 
0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen otthon ha-
jat vágatni, frizurát készíttetni? Ház-
hoz megyek. Tel.: 0907 271 670.

Szellemi fogyatékosok sportnapja 
október 24, 10.00-16.00 

a Selye János Egyetem melletti parkolóban

Szervező: PS-TUNING.KN

Járműkiállítás – Versenyzők dedikálása – 
Auto-moto show – Tombola


