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Komárom védettebbé vált az árvizek ellen Lezárult a Jókai-emlékév

Komáromba látogatott a
napokban Peter Žiga környezetvédelmi miniszter, hogy a
város vezetőivel, Stubendek
László polgármesterrel és
Keszegh Béla alpolgármesterrel együtt átadja a komáromi
árvízvédelmi fal felújított nyílásait, a kapukat.
Az átadáson ott volt Bastrnák
Tibor és Vladimír Matejička, régiónk parlamenti képviselői, illetve a képviselőtestület néhány
tagja is. Az elmúlt időszakban
ezeket az árvízvédelmi falakon
található, s a magas víz esetén
lezárható nyílásokat újították fel.
Sőt, ha a helyzet szükségessé teszi, alumínum mobilelemekkel
is lezárhatók a kapuk. Peter Žiga
környezetvédelmi miniszter az
ünnepélyes átadáson elmondta: a felújításnak köszönhetően
Komárom védettebbé válik az

Az október 27-én a Duna
Menti Múzeum dísztermében
megrendezett Jókai-szimpóziummal lezárult a városunkban
született író nagyság, Jókai
Mór tiszteletére meghirdetett
emlékév.
A nemzet mesemondója
születésének 190. évfordulója alkalmából életre hívott eseménysorozat sikerrel elevenítette fel
e kivételes egyéniség életének
mozzanatait és bámulatra méltó
sokszínűségét. Az áldott emlékű
Szénássy Zoltán tanár úr, aki
idén lenne kilencven éves, 2010ben újra élesztette a Jókai Múzeum Egyesületet, amely az emlékező év során az elnök Keszegh

árvízzel szemben. A projekt
összköltsége 565 ezer euró, s ennek jelentős részét uniós forrásból fedezték. Árvíz esetén az új
mobilgátat egy nap alatt fel lehet

állítani. A sikeres projektnek köszönhetően, Pozsony és Párkány
után Komáromot és polgárait is
meg tudjuk védeni az árvíztől,
még akkor is, ha a két eszten-

dővel ezelőttihez képest sokkal
nagyobb víztömeg veszélyeztetné az itt élőket-hangsúlyozta a
környezetvédelmi tárca vezetője.
-ba-

Öt ország árusai az András-napi vásáron

Az idén újra november végén kerül megrendezésre a komáromi András-napi vásár. Az
összes eladóhely elkelt, a vásári
portékán kívül a finomságokból és a szórakozási lehetőségből sem lesz hiány. A sok ezer
embert vonzó rendezvényt a
szervezők igyekeznek kényelmesebbé tenni.
November 20-án, pénteken
kezdődik az idei András-napi
vásár, amely az egész hétvégén
várja a vásárolni és kikapcsolódni vágyókat. A korábbi néhány évben októberben zajló
rendezvény most újra november
végére került, követve a hagyományokat.
„Néhány éven keresztül a
vásárt a választások előtti kampányidőszakhoz igazították, most

azonban a cél újra a november
végi András naphoz közelíteni.
Mivel egy vásár szervezésénél figyelembe kell venni a régió többi
vásárának időpontjait, az árusok
programját, így került november
20-22-re az idei vásár” – mondta el Stubendek László polgármester.
A hagyományos rendezvény
már nemzetközi kínálattal várja a látogatókat, hiszen a helyi
árusokon kívül Csehországból,
Magyarországról, Lengyelországból és Romániából is érkeznek eladók.
„Az időben elkezdett szervezésnek köszönhetően a vásárosok
is rugalmasan fogadták a november végi időpont visszatérését. A
látogatók közel 140 árus és 70
kézműves portékájából válogat-

hatnak, továbbá 15 körül lesz a
büfések száma. A korábbi évekhez hasonlóan 2 helyszínen lesznek attrakciók, ahol a hagyományos vásári játékokat élvezhetik
a családok” – tette hozzá a polgármester. Újra megrendezésre
kerül a kolbásztöltő verseny is,
amelyre folyamatosan várják a
jelentkezőket.
Az idei vásár előkészületeiben kiemelt helyet kapott a
szervezettség növelése. „A standok felosztása újra lett gondolva,
hogy az árusoknak is tisztábbak
legyenek a játékszabályok. A
szervező gárda kiemelt figyelmet szentel a parkolási lehetőségeknek és a vásárra érkezők
kényelmes mozgásának. Vannak
új lehetőségek is, hiszen az év folyamán a vár tövében egy nagy

terület ki lett takarítva, így itt
további parkolóhelyek várják az
érkezőket” – fejtette ki Keszegh
Béla alpolgármester.
A korábbi visszajelzésekre reagálva, az idén több mobil mosdó kerül elhelyezésre.
Hozzátette, „a vásár egy fontos
rendezvény a város őszi programkínálatában, hiszen nemcsak
a hagyományoknak és a helyi
termékek
bemutatkozásának
fontos szimbóluma, de ugyanakkor jelentős bevételi forrás is a
városnak, amit később Komárom
szépítésére tudunk fordítani.”
A vásárral kapcsolatos
részletes információk a város
honlapján találhatóak egy tematikus aloldalon, a www.
komarno.sk/jarmok címen.

A Concordia fényes sikere Kassán

A Szlovákiai Felnőtt Énekkarok Országos Kórusversenye
és Fesztiválja 2015. október
16-18-án Kassán volt a FÚGA
Keresztény Centrumban , 11
kórus részvételével (kőbe vésve
a színpad fölött ez volt olvasható: „Isten áldja a tisztes ipart.)
A versenyző kórusok - az előző hónapokban zajló kerületi
döntők legjobbjai – három
kategóriában mérték össze
tudásukat Kassán: vegyes kar,
kamarakórus és énekegyüttes
kategóriában.
Két magyar énekkar, a komáromi Concordia vegyes kar
és a galántai Kodály Zoltán Daloskör a vegyes kari kategóriában aranysávos minősítést szerzett, megelőzve Zsolna, Kassa,

Margit irányításával rendbe
tetette az író szüleinek sírját, felhívta a figyelmet a városunkbeli
Jókai-emlékhelyekre, melyeket
kisfilm is bemutat majd, kvízt
rendezett Jókai-témákból, és
a Petőfi Irodalmi Múzeummal, valamint a Duna Menti
Múzeummal együttműködve,
jeles előadók közreműködésével szimpoziumot rendezett.
Itt Kustyán Ilona köszöntötte a
megjelenteket, majd Stubendek
László polgármester és Csütörtöki József múzeumigazgató
szólt a hallgatósághoz, Keszegh
Margit pedig összefoglalta az
emlékév eseményeit.

Tanácskozás
a regionális foglalkoztatásról
A komáromi Regionális
Fejlesztési Ügynökség október
29-én konferenciát szervezett
Regionális foglalkoztatás címmel a Tiszti pavilon dísztermében, melyet Stubendek László
polgármester nyitott meg.
A konferencia fő célja volt,
hogy tájékoztassa a térség polgármestereit, vállalkozóit és valamennyi érdeklődőt azokról a
lehetőségekről, amelyek a régió
számára az elkövetkező programozási időszakban elérhetőek.
A munkanélküliség csökkentésére járásunkban lehetőséget
nyújthatnak a szociális vállalatok. Az ilyen vállalatok alakításának feltételeit és a nemzeti
foglalkoztatási stratégiát mutatta be előadásában Branislav
Ondruš, a Munka- Család és
Szociális Ügyek Minisztériumának államtitkára. Az államtitkár előadásában hangsúlyozta
a partnerség fontosságát, hiszen megoldást találni a magas
munkanélküliségre csak együtt
képesek az önkormányzatok és
a vállalkozások. Michal Polák, a
pénzügyminiszter tanácsadója a
szociális gazdaságról tartott előadást. Edita Bartová a komáromi Munka- Család és Szociális

Ügyek Hivatala képviseletében
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat ismertette
és bemutatta a munkaerő-piaci
helyzetet a járásban. Vasi Emma,
az SzK Közlekedési, Építési és
Régiófejlesztési Minisztériumának Régiófejlesztési és Területi
Együttműködési Osztályának
igazgatója a régiófejlesztés helyzetét ismertette Szlovákiában. A
további előadásokban érdekes
információkat hallhattak a résztvevők a foglalkoztatás regionális
akciótervéről, a szlovák-magyar
határ menti együttműködés
lehetőségeiről a 2014-2020-as
programozási időszakban, a
közbeszerzések szociális aspektusairól, Nyitra megye munkaerő-piaci helyzetéről és arról,
hogyan járulhatnak hozzá a regionális értékek és egyediségek
a gazdaság fejlesztéséhez.
A Regionális Fejlesztési
Ügynökség komáromi irodája
15 évvel ezelőtt alakult meg. A
térség önkormányzatai, vállalkozói és civil szervezetei számára ad tájékoztatást, konzultációs
lehetőséget biztosít, továbbá segítséget nyújt a pályázatok megírásában és lebonyolításában.
-ka-

Aranyat érő komáromi
savanyú káposzta

Rőce,Rajec kórusait. Mindkét
magyar kórus különdíjban is
részesült.
A komáromi Concordia
vegyes kar műsora a következő
kórusművekből tevődött össze:

1. Claudio Monteverdi : Cantate
Domino. 2. Ivan Hrušovský:
Žalm 23. 3. Eric Whitacre: Lux
aurumque. 4.Karai József: Estéli
nótázás (zongorán kísért: Ferencei Andrea).

A versenyműsor eléneklése
és az ebéd után Kassa-Óváros volt
polgármestere, Süli János rövid
városnézésre hívott meg minket, amely során megtekintettük
(Folytatás a 2. oldalon)

Az
idei
nyitrai
Agrokomplex mezőgazdasági
gép- és termék bemutatón óriási sikert ért el Hájas Mária és
Hájas László savanyító üzemének (H+H) egyik készítménye:
a savanyított káposzta.
A szakmai minősítés kiváló
terméknek ismerte el a csemegét és a GOLD (ARANY) SK
címmel látta el. A termék különlegessége, hogy nem tartalmaz
tartósító szert, és a jól bevált

eredeti recept szerint készül,
tehát: káposzta, hagyma, só, köménymag, szemes fekete bors,
szemes fehér bors és babérlevél
alkotják összetevőit.
Hájasék évek óta kapják a
gratuláló leveleket Csehországból és Szlovákiából, nem véletlen hát, hogy az idén „aranyosak” lettek. Büszkék vagyunk
rájuk és kívánunk további eredményes esztendőket olvasóink
nevében is!
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Vért adtak a diákok
A komáromi Kereskedelmi
és Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákjai a napokban
egyéni találkozó megszervezéséről döntöttek. Tizenhét diák
Beata Rizová tanárnővel közösen indult útnak az Építők utcai intézményből a komáromi
kórházba. Útjuk célja az volt,
hogy a legértékesebb folyadékot, vért adományozzanak.
A transzfúziós állomáson a

kötelező orvosi vizsgálat kitűnő eredményeket hozott, így az
előkészített vérvételi zacskókba
tizenhét alkalommal fél liter
vér kerülhetett. A levett vérből
a transzfúziós állomáson vérkészítmények készülnek. Sürgős esetekben naponta nyolc és
fél liter vér a komáromi kórház
szükséglete, hiszen számos olyan
osztály található, ahol jelentős a
vérkészítmények iránti igény.

Az immáron hagyományosnak mondható Diák Vércsepp
véradónapba minden komáromi középiskola bekapcsolódik.
A legtöbb szervezetten, ahogy
ez a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola esetében is történt, de akadnak olyan
középiskolák is, ahol a diákok
egyénileg keresik fel a véradó
állomást, hiszen ők már tudják,
hogy minden vércsepp értékes.

Tarics Péter előadása Mindszentyről

Huszonhatodik
alkalommal
emlékeztek
meg
Révkomáromban – Tarics Péter szervezésében – az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc hőseiről, áldozatairól, ezúttal a Széchenyi István
Polgári Társulás és a Csemadok komáromi helyi szervezete, közösen. A téma most
Mindszenty József bíboros,
esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímásának
keresztútja volt, hiszen ebben
az évben a bíboros hármas jubileumára emlékezünk: éppen
100 éve szentelték pappá, 70
éve nevezték ki érsekké, illetve
40 éve hunyt el.

ki bántalmazásnak, kábítószeres
kezelésnek vetették alá, melynek
célja az volt, hogy fizikailag és
lelkileg megtörjék a bíborost.
Ez szerinte nem sikerült. Még
akkor sem – jelentette ki –,
amikor koncepciós kirakatperében a jegyzőkönyvekben több
alkalommal meghamisították
az aláírását. Bár életfogytiglani
börtönbüntetést kapott – fogalmazott az előadó –, nem tudták
megtörni. Nyolc éves raboskodás után 1956-ban kiszabadult,
majd 15 évig az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségen kapott menedéket.
1971. szeptember 28-án Rómába utazott, majd Bécsben tele-

nevezték – szeretetük jeléül – a
„Zalai lámának“.
Tarics elmondta, hogy a
hontalanság éveiben Mindszenty
nyílt levelet írt Truman amerikai
elnökhöz és VI. György angol
királyhoz, hogy lépjenek közbe
a felvidéki magyarok háború
utáni Csehszlovákiából való kitelepítése ellen. Amikor Eduard
Beneš visszatért az emigrációból, Mindszenty el akart menni
hozzá, de nem kapott beutazási
engedélyt Csehszlovákiába. Az
előadó felvázolta Mindszenty
és a Szentszék közötti súrlódások lényegi elemeit 1971 és
1974 között, valamint azt, hogy
Mindszenty Józsefet 1990-ben

A Concordia fényes sikere Kassán

Tarics Péter mindenekelőtt
a Mindszenty által írt Emlékirataim című, nemrégiben megjelent könyvet ismertette, amely
az első cenzúrázatlan példány.
Tarics a könyv és 1956 kapcsán
részletekbe menően foglalkozott Mindszenty 1956-os szerepével, eredeti hangfelvételről
megelevenítve a bíboros két
1956-os beszédét (november 1.
és november 3.), valamint XII.
Pius pápa 1948 decemberében,
a római Szent Péter-téren kinyilatkoztatott nyilvános tiltakozását Mindszenty törvénytelen és
igazságtalan letartóztatása ellen.
Tarics a legújabb Mindszentykutatásaira hivatkozva, elmondta: Mindszentyt az 1948.
december 26-ai letartóztatását
követően a nyomozati szakaszban kínvallatásnak, fizikai és lel-

pedett le, hogy az emigrációba
szorult magyarság lelkipásztora
legyen. – Mindszenty József átfogó szervező- és építőmunkája
felbecsülhetetlen értékű, hiszen
plébániatemplomok, plébániaházak, paplakok, miséző helyek
és iskolák tucatjai épültek az ő
kezdeményezésére – mondta
Tarics, majd hozzátette: hasonló elhivatottsággal állított
fel szegénygondozó intézményeket, foglalkozott kórház- és
börtönmisszióval,
támogatóprogramokat indított, amelyek
tehetséges fiatalok taníttatási és
szállás költségét biztosították.
Mindemellett megszervezte a
házapostolok hálózatát és tömegeket mozgósító zarándoklatai
is jelentősek. Rendszeresen járta
körzetét, így minden család személyesen ismerte őt. Hívei el is
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rehabilitálták.
Tarics Péter felháborítónak
nevezte, hogy 19 év múltán sem
avatták boldoggá Mindszentyt,
holott a bíboros boldoggá avatását 1994-ben Szőke János atya,
a Magyarországi Mindszenty
Alapítvány kuratóriumi tagja,
Mindszenty bíboros egykori barátja kezdeményezte. Tarics közölte: Szőke atya 1996-ban több
mint háromezer oldalas anyagot
vitt személyesen Rómába, bizonyítva, hogy Mindszenty bíboros kiérdemelte a boldoggá és
szentté avatást.
Mindszenty József bíboros
híres mondása ma is időszerű:
„Állok Istenért, Egyházért, Hazáért”. Vajon mi, utódok, tisztelői, akik megpróbáljuk továbbvinni az ő életművét, milyen
bátorítást vihetünk magunkkal?
Tarics Péter erre a kérdésre így
válaszolt: ha az ő magatartását,
tartását és hitét követve, minden
körülmények között hűségesen
ragaszkodunk az igazsághoz,
szülőföldünkhöz, hazánkhoz,
magyarságunkhoz, és „legyőzetve is győzünk” – Devictus
vincit!
László Attila

a Szent Erzsébet Dómot, a Rákóczi-kriptát és a Rodostói házat. Minden helyszínen kórusművekkel tisztelegtünk a dicső
hősök emlékének. A szombat
esti gálán énekkarunk fergeteges sikerrel énekelte Karai: Estéli nótázását, majd az eredményhirdetés után boldogan vette át a
zsüri elnökétől az értékes díjat.
Másnap a kassai premontreiek templomában a kórus a magyar
nyelvű
szentmisén
teljesített énekes szolgálatot, majd
a templom híveinek Szokolay
Sándor: Ima rontás ellen, Szabados Béla-Papp-Váry Elemérné:
Hiszek egy, és Erkel FerencKölcsey Ferenc: Himnuszát
adta elő könnyeket csalva a
kassai magyarok, s az éneklők
szemébe. Minden ilyen talál-

kozás, amikor a magyarság az
ezeréves történelem mezején
kezét, s szívét nyújtja kard helyett, a mi épülésünkre, jövőbeli
bizakodásunkra ad okot. Tudunk, s merjünk remélni ilyen
messze egymástól is, kassaiak
és mi, komáromiak, Rákóczi és
Klapka utódai legyőzve kicsiny
hitűségünket mindenki saját
harcmezején helytállva.
Az énekkar, a dal, a lélek
legmélyebb húrjait megpengetve megfoghatatlan messzeségbe,
s ugyanakkor a legszemélyesebb
közelségbe röpít bennünket.
Kórusban énekelni gyönyörűség, felvidéki magyar kórusban
kiváltság, küldetés. A kórus
kassai jelenléte üzenet, hogy
voltunk, vagyunk és leszünk, a
minket mindenáron elsöpörni

Költségvetési támogatás igénylése
sport- és kulturális tevékenységre

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 eljuttatásával a városi hivatal illetékes osztályára. A
kérvényt elektronikus és fizikai formában is
el kell küldeniük a kérvényező szervezeteknek. A sport szervezetek elektronikus igénylőlapja 2015. december 15-ig, a kulturális
szervezetek elektronikus igénylőlapja pedig
december 31-ig tölthető le város honlapjáról
- www.komarno.sk

vágyók között. A kórus műfaja a templom szent falai között
született, Isten dicsőítésére és az
ember megszentelésére. Amikor
kórusunk, a Concordia vegyes
kar 1980-ban megalakult, a magyar zene hirdetését és a szent
zene ápolását tűzte ki zászlajára.
35 éve minden hétfőn este 30-40
dalolni szerető ember találkozik, hogy sok-sok órát töltsön
a gyakorlással, fellépésekkel,
utazásokkal, sikerekkel és örömökben. Ez év májusában ünnepi koncerttel ünnepeltük ezt
a 35 esztendőt, remélve, hogy
a kórus minden tagja, kinccsel
a torkában, akarattal a fejében,
szeretettel a szívében tovább viszi ezt a lángot.
Stubendek István,
a Concordia karnagya

Szünetel az ügyfélfogadás

A Komáromi Városi Hivatal Közös Építkezési
Hivatalában 2015. november 11 és 13-a között szünetel az ügyfélfogadás.

Cserkészösvényen

A Nyitrai Kerületi Önkormányzat, a Duna
Menti Múzeum, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és a Kuckó polgári társulás tisztelettel meghív minden érdeklődőt a „Cserkészösvényen“ című kiállítás megnyitójára,
melyet a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség újjáalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendez meg. A tárlatnyitó ideje és helyszíne: november 6-a, péntek, 16 óra, a múzeum
Zichy-palotabeli kiállítóterme. A megnyitót a
for you Acapella énekegyüttes koncertje zárja.
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A Komáromi Öregdiákok 11. tagsági összejövetele
2015. október 17-én tartotta 11. tagsági összejövetelét
a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre a Selye
Gimnázium dísztermében. Az
időpont nem volt szerencsésnek mondható, mert ugyanebben az időben ünnepelte a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulásának 25. évfordulóját, s így
soha nem tapasztalt gyér volt
a létszám.
Farkasné Dr. Bartakovics
Adrianna köszöntötte az elnököt, MUDr. Viola Pált, az
alpolgármestert, Keszegh Bélát, a dél-komáromi Prohászka
Marcell nyugalmazott tanárt és
a jelenlevőket. A tanárnő diákjai énekkel, szavalattal és zeneszámmal színesítették az összejövetelt.
A társulás elnöke, MUDr.
Viola Pál bevezetőjében kifejtette, hogy egy-egy ilyen találkozás, összejövetel öröm, az ifjúság
felidézése, a csevegés lehetősége. Viszont, nem szabad arról
sem megfeledkeznünk ebben a
megbolydult világban, hogy az
anyanyelvünkön való oktatást
támadják. Majd az összejövetel
egyik lényeges programpontjáról, a tisztújításról beszélt.
Keszegh Béla alpolgármester vette át a szót, köszöntötte
az egybegyűlteket. Örömmel
újságolta, hogy végre városunkban „bugyog” az élet. Úgy,
mint régen, szellemi központnak kell lennie a Selye Gimnáziumnak és Komáromnak is.
Beszélt a „selyés” életérzésről.
Szívügyünknek kell tartani az
intézmény létét és a benne zajló
életet.
Keszegh alpolgármester szavait erősítette meg Andruskó
Imre igazgató úr is, aki köszöntötte az 1945-ben érettségizett,
„legöregebb” jelen lévő diákunkat, Salinkáné Langschadl
Katalint, valamint a gyémántmatúrás Kamocsai Gyulát, az
intézmény hajdani tanárát. Beszédében kitért a tanulmányi
versenyekre, eredményekre, s
idézte Várszegi Asztrik főapátot,
hogy „az iskola tanítványaiban
és nevelőiben hordja erejét.” Az
intézményben jelenleg több járásból, városból, községből 574
diák tanul, számuk /hála/ évről
évre emelkedik. Andruskó igaz-

gató úr megemlékezett a háború
utáni mostoha körülményekről
is, amikor egyik napról a másikra 660 tanuló és 40 tanár került
utcára. Említést tett arról, hogy
két hete ünnepeltük: 65 évvel
ezelőtt ismét magyar nyelven
taníthattak az intézményben, s
20 éve, hogy felvette az iskola a
gimnázium hajdani diákjának,
Selye Jánosnak nevét. Andruskó
igazgató úr biztosította az egybegyűlteket, hogy továbbra is a
magas szintű tudásra, toleranciára, a múlt értékeinek ápolására
törekszik majd nemcsak az iskola vezetősége, de tantestülete is.
Hiszen a múlt, a jelen és a jövő
egymás nélkül elképzelhetetlen,
ezt ábrázolja a díszterem falán
levő fa is, amelyet még a bencések készíttettek. Igazgató úr
köszönetet mondott a szponzoroknak, kiemelte Farkas Attila,
volt tanítvány segítségét.
Ezután került sor az egyes
bizottságok összetételének megszavazására, majd a szót MUDr.
Viola Pál vette át, hogy megtartsa elnöki beszédét. Szívhez
szólóan kezdte, „barátoknak,
testvéreknek” nevezte az öregdiákokat. Beszélt a kezdetekről, a 2004-es (megalapítás),
2009-es (bejegyzés) és a 2011es (szervezeti működési rend)
évről, s 2012-ről, amikor elnök
lett. Megemlékezett az intézmény nemrég elhunyt tanáráról, Farnbauer Béláról. Beszélt
a Komáromi Öregdiák újság
megjelentetéséről, s köszönetet
mondott Harsányi Zoltán mérnöknek, aki a Ján Korec Alapítvány elnökeként 2000 euróval
támogatta a lap kiadásának költségeit. Leköszönőjében kiemelte
Prohászka Marcell (pedagógus,
nyugalmazott igazgató, tiszteletbeli öregdiák-tanácsadó, külföldi
állampolgár) segítségét, megköszönte a leköszönő Fehér István alelnök munkáját, valamint
Slančíkné Bognár Zsuzsanna
(pénztáros), Dr. Körtvélyesi
Piroska (az ellenőrző bizottság
elnöke), Lovász Gabriella (a
lap kiadásáért felelős), Jakab
Erzsébet (jegyzőkönyvvezető)
és Fehér Erzsébet (iskolatitkár,
ellenőrző bizottsági tag, tördelő
szerkesztő) sokrétű munkáját,
valamint Stirber Lajos zenepedagógus, Sagát István mérnök,
Nagy Ferenc mérnök, költő,
Langschadl István mérnök,

Mivel mindnyájunk közös ügyéről van
szó, egészben hozzuk le Egriné T. Szonja hozzászólását:
Tisztelt Egybegyűltek!
Biztosan találkoztak felhívásommal a pedagógus emlékszoba létesítése érdekében az
Öregdiák és a Dunatáj hasábjain. Városunk
polgármestere, Stubendek László mérnök, a
Dunamenti Múzeum igazgatója, Dr. Csütörtöky
József és Gimnáziumunk igazgatója, Andruskó
Imre úr segítségével városunkban szeretnék
megvalósítani egy egyedi dolgot, ami még Szlovákiában sincs, pedagógus emlékszobát a Zichy
palotában. E dolog kivitelezésével Csütörtöky
igazgató úr Vanya Péter történészt bízta meg.
Magyarországon is csak Martonvásárhelyen
létezik Brunszvik Terézia Múzeum, a kisiskolások tárlata. Volt alkalmam látni. Nagyon szép.
A már említett ötlet akkor fogalmazódott

tanár, Kocsis Károly Atilla és
Andruskó Imre igazgató, s nem
utolsó sorban Farkasné Dr.
Bartakovics Adrianna segítségét. MUDr. Viola Pál megtisztelésnek vette, hogy az Öregdiák
társulás elnöke lehetett, és felolvasta a vezetőség tagjait: Nagy
Ferenc mérnököt, Slančíkné B.
Zsuzsannát, nyugalmazott pedagógust, Langschadl István tanárt. Beszédét azzal zárta, hogy
jó lenne, ha új tagokkal gyarapodna a tagság.
A
vitában
elsőként
Langschadl István mérnök,
elnökjelölt mutatkozott be az
egybegyűlteknek. 1971-ben a
gimnáziumban
érettségizett,
majd a gépészmérnöki diploma
megszerzése mellé pedagógusi
képesítést szerzett, s a közéletben is tevékenykedett. MUDr.
Viola Pál ígéretet tett, hogy a
kezdetekben az új elnöknek segítségére lesz.
Stirber Lajos sokrétű tevékenysége ellenére is igyekszik az
Öregdiák társulást támogatni.
Fehér Erzsébet a tagság számának bővítéséről, a tagok összetételéről (a legidősebb a 96 éves
Szalontayné Kenessey Margit)
beszélt. Dr. Egriné Dr. T. Szonja
(e sorok írója) egy egész más jellegű felszólalással, a pedagógus
emlékszoba megteremtésével
foglalkozott.
A vita után következett a
tisztújítás: a jelenlévők egyhangúlag elfogadták az új elnökség
– Langschadl István mérnök (elnök), MUDr. Viola Pál (alelnök)
és Slančíkné Bognár Zsuzsanna
(pénztáros) –, valamint az ellenőrző bizottság – Dr. Körtvélyesi
Piroska (elnök), Lovász Gabriella és Fehér Erzsébet (tagok) –
összetételét.
Végül Nagy Ferenc ismertette a határozati javaslatot, s Farkas tanárnő záró szavait a Himnusz közös eléneklése követte.
A tagsági összejövetel a közös
fénykép elkészítésével folytatódott, amelyet Stefankovics József
(Fotójakó) készített az Európaudvarban, és a késő délutánba
húzódott kellemes fogadással
végződött a Klapka Étteremben,
melynek vezetője Hajabács Mária – az előző évekhez hasonlóan – személyesen üdvözölte
a jelenlévőket. Köszönet mindkettőjüknek!
Dr. Egriné dr. T. Szonja

meg bennem, amikor ismerőseim arról számoltak be, hogy pedagógus apósuk, szüleik után talicskával vitték ki a szemétbe iskolával kapcsolatos tárgyi emlékeiket. Szerintem ez nagy kár!
Sajnos a közelmúltban több volt tanárkollégánk hagyott itt bennünket. Jó lenne a hagyatékukban megmaradt iskolai dolgokat leadni
a múzeumban, s ott időszakos kiállításokon
gyönyörködne benne volt diák és annak hozzátartozói, leszármazottai. Most érkezik haza
Kanadából a Selye hagyaték, amelynek szintén
helyet ad városunk a Selye Egyetemen.
Nem lenne szabad megfeledkeznünk
Kultsár Istvánról sem, aki egész könyvtárát városunkra hagyta. Nekik is szánnánk az emlékszobában 1-1 sarkat. Kérem Önöket, legyen az
tanár, diák vagy hozzátartozójuk, támogassák e
nemes kezdeményezést!
Köszönöm!

Az iparisták érvényesülnek a munkaerőpiacon

Elfogadtuk a komáromi
ipari szakközépiskola meghívását, amely nyílt napokat tartott a kilencedikes alapiskolás
tanulók, szüleik és pedagógusaik számára. Az intézmén�nyel kapcsolatos tudnivalókat
Szalai Erika igazgatóhelyettes
adta közre.
– A komáromi ipari szakközépiskolának jelenleg 531 diákja,
körülbelül ötven oktatója és húsz
osztálya van. A diákok három
szakon folytatják tanulmányaikat: ezek a gépészet, elektrotechnika és a műszaki-informatikai
szolgáltatások a gépészetben.
A gépészet szakon, az első évfolyamban a diákok például az
autoked-programot tanulják, a
további évfolyamokban pedig a
3D-modellezést, illetve a gépek
CNC programozását. Az elektronika szakon elsajátítják azt is,
mik is azok a hálózati technológiák, számítógépen dolgoznak és
megtanulják azt is, hogy miként
kell programozni például a Pascal vagy a Tina programozási
nyelvekben. A műszaki-informatikai szolgáltatások szakon főleg
közgazdasági irányultsági tantárgyak szerepelnek, gazdaság,
könyvelés, és megtanulják a technika alapjait is. Iskolánkban két

idegen nyelvet, az angolt és a németet oktatjuk. A gépészet és az
elektrotechnika szakon csak egy
idegen nyelvet tanulnak, míg a
harmadik szakon egyidejűleg két
idegen nyelvet sajátítanak el. Úgy
vélem, hogy az a diák, aki érdeklődik a műszaki vagy a gazdasági tematikák iránt, jelentkezhet
hozzánk, hiszen ezek, ha valóban
tanulni akarnak, mindenki számára elsajátíthatók.
A tanulmány egy dolog, de
ugyanolyan fontos az is, hogy
mi lesz a diákkal az iskola elvégzése után, milyen eséllyel
érvényesül majd a munkaerőpiacon?
– Tapasztalataink azt mutatják, hogy végzőseink munkára
lelnek, csak nagyon kis arányuk
lesz munkanélküli. Akár gépészeti, akár gazdasági irányultságúak, találnak munkát. A diákok
70-80 százaléka tanul tovább
főiskolán, egyetemen.
Egy régi bölcsesség szerint
jobb egyszer látni valamit,
mint százszor hallani róla. Az
ipari szakközépiskolában éppen ezért szerveznek minden
évben nyílt napokat, az idén
éppen néhány nappal ezelőtt.
– A nyílt napokat minden
évben úgy szervezzük meg, hogy

a diákok és szüleik minél jobban
betekinthessenek az iskolánkban
zajló munkáka, oktatási folyamatba. Megnézhetik az egyes
szaktantermeket, laboratóriumokat, belehallgatnak az éppen
zajló tanítási órába. Kollégáim
elmondják a tanulóknak és szüleiknek, hogy mi mindent oktatnak
az egyes szakokon, attól függően,
hogy éppen melyik órára látogattak el. Úgynevezett állomáshelyeket is készítünk számukra,
ahol sok mindent kipróbálhatnak, leülhetnek a számítógép elé.
Nagyon jók a tapasztalataink:
járnak ide a gyerekek a szüleikkel, de számos komáromi alapiskolából is eljönnek, szervezetten,
egész osztályok látogatják a nyílt
napokat.
A komáromi ipari szakközépiskolában a tanítás után is
sokféle lehetőség várja a diákokat.
– A tanulás mellett arra is lehetőségük van például, hogy játszanak a színjátszó csoportban,
de van diákparlamentünk, iskolatévénk és rádiónk is. Sok olyan
lehetőséget biztosítunk számukra, diákjaink számára, melyeknek hála részt vesznek iskolánk
kulturális életében is.
-lu-

Indul a Kedves Nagyi Pályázat!

A Média a Családért Alapítvány a generációk közötti együttműködés és kommunikáció
élénkítésére versenyt hirdet „Kedves Nagyi” címmel. Az unoka és nagyi párosok már
néhány fotóval, vagy egymásnak szóló levéllel pályázhatnak az értékes nyereményekért.
A verseny leírása: A szöveg- és/vagy fotópályázatra nagyszülő és unoka nevezhet be, ide
értve a „fogadott nagyszülőt” (pl. szomszédot, munkatársat vagy távolabbi rokont) is, feltétel, hogy a két pályázó között minimum 30 év korkülönbség legyen. Mindkét műfajban
készült pályaműnek saját eszközeivel láttatnia kell, hogy a két pályázót milyen szálak kötik egymáshoz, megjeleníteni az összetartozást, amely a két generációt egymáshoz fűzi.
Levél kategória: 1-1 egymásnak szóló levél. Terjedelem: egyenként 1000 – 3000 karakter
(szóközzel). Formátum: Digitális vagy nyomtatott
Fotó kategória: 5 db digitális fotó valamilyen közös tevékenységről, élményről, vagy egy
történetet elmesélve (min. 300 pixeles felbontásban)
Mindkét kategória fődíja egy-egy közös wellness hétvége kettesben, a második és harmadik helyezettek pedig értékes Unoka-nagyi élménycsomagot kapnak.
Beadási határidő: 2015. december 31.
Beküldés: kedvesnagyi@kepmas.hu, vagy 1012 Budapest, Logodi u. 44. D
A pályázathoz kérjük mellékelni: a pályázó neve, életkora, emailcíme, postacíme, telefon
elérhetőség (kiskorú esetében szülői kontaktot is kérünk). Eredményhirdetés a Családbarát Médiáért-díj éves átadóján, 2016. január 21-én. A Családbarát Médiáért- díj évek
óta rangos elismerése azoknak az újságíróknak és szerkesztőknek, akik a nyomtatott, az
elektronikus vagy online sajtóban következetesen kiállnak a családi élet értékei mellett.
A díjat a Képmás magazin szerkesztősége hívta életre 2007-ben, és a Média a Családért
Alapítvány osztja ki.
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Apróhirdetés
l Villanyszerelő. Tel.: 0908
415 657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908 179 712.
l Festés, glettelés és tapétázás. Minőség kedvező áron. Tel.:
0904 546 397.
l European Language School
– angol, német, spanyol nyelvtanfolyamok kezdőknek és haladóknak, www.elsjazyk.sk, info@
elsjazyk.sk.
l Eladó 12,5 áras kert az Erzsébet szigeten. Információ a 0908
353 073-as számon 18-tól 19
óráig.
l Eladó nem átalakított 2 szobás lakás a Szociális Biztosító
épülete mögött Komáromban.
Irányár: 16 990 euró (készpénz),
esetleg részletfizetés is lehetséges. Tel.: 0908 729 612.
l Eladó átalakított 3 szobás lakás a Bástya lakótelepen 27 000
euróért. Tel.: 0905 315 092.
l Eladó két hűtőszekrény, az
egyik Whirlpool márkájú hűtő +
2 fiókos mélyhűtő, a másik Go-

renje márkájú, kizárólag mélyhűtő 6 fiókkal. Eladók továbbá
lakatos- és vízszerelői munkákhoz kíváló állapotban lévő
szerszámok, valamint posta- és
díszgalambok. Ár megegyezés
szerint. Telefon: 0915 105 658.
l Mellékjövedelem lehetőség
anyaságin levőknek és főiskolásoknak,
abszolvenseknek.
Teljesítmény függő jutalmazás.
Életrajzot kérünk: janitsova@
finanzpartner.sk
l Zálogház a Ferencesek utca
5. szám alatt, a Bella étterem
mellett. Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó
ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig.
Tel.: 0915 389 405.
l Szeretne kényelmesen otthon hajat vágatni, frizurát készíttetni? Házhoz megyek. Tel.:
0907 271-670.

Újszülöttek

Mikašová Ema, Udvard; Števlík Samuel, Ógyalla; Horecký
David, Komárom; Homola Krištóf, Komárom; Udvardi Laura,
Bátorkeszi; Lubušký Lucas, Érsekújvár; Lakatos Rómeo, Komárom;
Kucsora Zsolt, Lakszakállas; Vadkerti Lea, Komárom; Kardhordó
Emma, Ógyalla; Šimončič Darya Mirabella, Nemesócsa; Csicsó
Kevin Aurélio, Madar; Lakatos Barbara, Komárom; Sántová Hana,
Búcs; Bogács Zselyke, Marcelháza; Erdei Dorina Zoé, Ifjúságfalva;
Bartalos Ervin, Gúta; Sedničková Viktória, Kőhídgyarmat; Ecety
Dominik, Ifjúságfalva; Bandová Nela, Újgyalla; Bučová Sandra,
Komárom; Szabó Timotej és Martin, Újgyalla; Marej Max, Ógyalla;
Cajiga Tobias Fay, Komárom; Horváth Ádám, Komárom; Petrincová
Olívia, Komárom; Chradoňová Zora, Ógyalla; Svancz Lea, Komárom; Czirok Johnny, Naszvad; Fabianová Dorina, Megyercs

Házasságot kötöttek

Mórocz István és Paráková Ľubomíra; Janík Zoltán és Bobita
Olesia; Ballough Philip Michael és Buzás Tímea; Szente József és
Geletová Mária; Broczky László és Rečková Brigita; Frankovský
Ján és Németh Melinda; Polák Milan és Rigó Éva; Szűcs Olivér és
Jozefiová Alena

Elhunytak

A 73 éves Dudič Vasiľ, Komárom; a 61 éves Bacigál Štefan,
Ógyalla; a 86 éves Stará Elena, Komárom; az 57 éves Palasová
Gizella, Komárom; a 71 éves Mgr.Varga Erzsébet, Komárom; a
75 éves Sárkány Géza, Őrsújfalu; a 66 éves Kučerová Eva, Komárom; a 76 éves Labuda Štefan, Komárom; az 53 éves Pálfy József,
Csallóközaranyos; a 83 éves Rákóczi Zsuzsanna, Lakszakállas; a
87 éves Takács Ilona, Őrsújfalu; a 69 éves Mgr. Majerová Marietta,
Komárom; a 87 éves Simigh Mária, Gúta; a 61 éves Forró Gábor,
Őrsújfalu; a 63 éves Puškár Juraj, Komárom; a 94 éves Farkas Mária, Marcelháza, a 80 éves Vargová Alžbeta, Kava; a 24 éves Csillag
Ferenc, Komárom

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és
mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a
szeretett lányt, testvért, nagynénit, sógornőt

Mgr. VARGA Erzsébetet

szül. Eliáš,
aki 71 éves korában távozott szerettei köréből.
Köszönet a virágadományokért és a részvétnyilvánításokért, melyekkel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.
A gyászoló család

XI. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

A felvidéki fordulóban
sakk, asztalitenisz, kézilabda és
birkózás sportágakban mérték össze tudásukat a diákok.
A versenyek ünnepélyes megnyitóján, a Selye Gimnázium
aulájában, díszvendégek egész
sora tette tiszteletét és üdvözölte a verseny résztvevőit.
Többek között Kű Lajos,
az Aranycsapat Alapítvány elnöke, Jónyer István világ és
Európa-bajnok asztaliteniszező,
Wichman Tamás többszörös
világ és Európa-bajnok kenus,
Ódor Éva sokszoros szlovákiai
országos asztaliteniszező bajnok, Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerző, Komárom város
polgármestere és alpolgármestere, Stubendek László és Knirs
Imre. A Karpatia Sport Polgári
Társulás nevében annak elnöke,
Pallag György, házigazdaként
pedig Andruskó Imre a Selye
Gimnázium igazgatója mondott
ünnepi köszöntőt, az eseményre pedig áldásukat adták Elek
László esperes és Fazekas László püspök.
A Selye Gimnáziumban
zajlottak a sakkversenyek, és
a középiskolások asztalitenisz
versenyei, a birkózók a komáromi Spartakus tornatermében
versenyeztek, az alapiskolás
lányok kézilabda versenyét
Csallóközaranyoson
rendezték meg, Szentpéteren pedig az
alapiskolások asztalitenisz versengésére került sor. Az egyes
versenyszámok győztesei kiharcolták a jogot a részvételre az
összmagyar döntőben, melynek
jövőre Pécs városa ad otthont. A
felvidéki forduló győzteseinek
névsorát legközelebbi számunkban közöljük.
A száguldó sportnagykövetet Kű Lajost, az Aranycsapat
Alapítvány elnökét nem nehéz
szóra bírni, sőt, mint az egyko-

ri gyorslábú válogatott csatárt
megállítani sem nagyon lehet. A
vele készült beszélgetés kivonatából kiderül, mit ért el eddig, és
milyen tervei, elképzelései vannak az Alapítványnak.
„Már az indulásnál az volt az
elképzelés, hogy a sport kapcsán
ez egy nemzet egyesítő program
legyen. A legnépszerűbb sportággal a labdarúgással kezdtünk,
majd fokozatosan bevontuk a
többi sportágakat is. Bevezettük
az irodalmi és történelmi vetélkedőket, és láss csodát, az idén már
sárkányhajó verseny is műsoron
volt. A minisztérium egyik államtitkára így szólt, Lajos, hogyhogy nincs a programotokban
sárkányhajó verseny? Szeretnéd,
hogy legyen? A megbeszélést
tettek követték, és júniusban a
Velencei -tavon elindult útjára
magyar világhódító sárkányhajó
verseny. Először lasszóval kellett
fogni a gyerekeket, a végén már
nem akartak kiszállni sem belőle. Szóval bekerült a műsorunkba ez a látványos sportág is. Ha
valamit akarunk csinálni, ha van

egy jó ötlet, és jó szándék, ahhoz
még mindig megvolt a három
fontos dolog: a pénz, pénz, pénz.
A folytatásban jön az atlétika,
az úszás, a kosárlabda. Persze
mindehhez források kellenek, és
úgy terjeszkedünk, hogy a színvonal is megmaradjon. A fontos
az, hogy a diákság beleszeressen
a sportba.”
„A nyitány az volt, hogy
először a történelmi Magyarországot takarjuk, amit a Trianon
szétszaggatott, olyannyira, ami
a világtörténelemben is páratlan. Mi magyarok minden oldalról a sajátjainkkal vagyunk
határosak. Ilyen az egész világon
nincs. Tehát Kárpát-medencei
összmagyar programmal kezdtünk, a történelmivel. Utána azt
mondtuk, hogy közép és hosszú
távon az egész világ magyarságát
összefogjuk. Legalábbis azokat a
helyeket, ahol szervezett magyar
közösség él. Megkaptam azt a lehetőséget, hogy bejárjam ezeket a
helyeket, az egész világot, és találkozhattam ezekkel a közösségekkel. A legnagyobbak az USA-ban

vannak, de Kanadában, Brazíliában, Argentínában is nagy számú magyar közösségek vannak.
Magyar rádióadásaik, újságjaik
vannak, pestiesen szólva, képben
vagyok. Az én útjaim korteshadjáratok voltak, és tudom, milyen
közösségek vannak Montreálban,
Torontóban, Los Angelesben,
New Yersiben, akárhol. A másfélmillió kint élő magyarból az otthonában négyszázezer magyarul
beszél. Tavaly megint csináltam
ezeken a helyeken kampányt, és
különböző csatornákon , politikusokon keresztül próbáltam
eredményt elérni, hogy ezek a közösségek is képviseltessék magukat a mi sportrendezvényeinken.
Ez most sikerült, és aki patriótának érzi magát, az el is fog jönni
a magyarországi döntő versenyeire. Itt nem a szöveg kell, hanem
a tettek, a cselekvő hazaszeretet.
Jelen kell lenni. És most már jönni fognak, de még Sydneyből és
Melbourneből is.”
Keresztényi Gábor

Országos Teremkerékpár Bajnokság Komáromban

Sok olyan ország van, ahol
a teremkerékpár sport több évtizedes, sőt Németországban
és Svájcban, csaknem százéves
múltra tekint vissza. Szlovákiában csak egyetlen szakosztály működik, a járásunkbeli
Gútán. Magyarországi impulzus révén a gútai klub nem
egészen két évtizede kezdte
el működését, de már nagyon
szép eredményeket ért el.
A 17. országos bajnokságot,
nemzetközi részvétellel (német,
svájci, cseh, magyar) a komáromi sportcsarnokban rendezték
meg azzal a céllal, hogy sportágukat propagálják. A verseny
kapcsán Hajdú Andreával, a
klub edzőjével beszélgettem el.
„Sokat próbálkoztunk azzal,
hogy Szlovákiában másutt is alakuljon teremkerékpár egyesület,
de eddig sikertelenül. Csak klubszinten az országos bajnokság
fura lenne, ezért rendezzük meg
nemzeközi részvétellel, ahová az
említett országok legjobbjai jönnek el, így nagyon magas a verseny színvonala, főleg a felnőtt
kategóriákban, de a bajnokságon
a gyerek kategóriák is versenyben vannak. A szlovák bajnokság

részünkről a világbajnokságra
való felkészülés jegyében zajlik,
ami idén november közepén lesz
Malayziában. Ott minden egyes
kategóriában lesz képviseletünk
(női és férfi egyéni, páros, női négyes, és kerékpáros fociban).“
„Klubunk 1998-ban alakult,
egy ideig eltartott míg beérett
a munkánk, és megtört a jég,
2006-ban Csehországban, az
Eb-n a női négyesünk egy bronzéremmel kezdte meg az éremgyűjtést, majd 2009-ben Hollandiában hasonló sikert értünk el. Az
első világbajnoki bronzérmünket
2011-ben Japánban harcolta ki
ugyancsak a női négyesünk, de
ugyanott egyéniben is sikerült két
bronzérmet kiharcolnunk. 2014ben a Magyarországon megrendezett Eb-n egy ezüstérmet,
két bronzérmet, és egy negyedik
helyet szereztek versenyzőink.
Ebben az évben az Eb-n szintén
bronzérmes lett a női négyesünk.
Egyszóval gyűjtögetjük a világversenyeken az érmeket, egyelőre
csak a legfényesebb hiányzik.“
„A németek és a svájciak
egyértelműen a legjobbak a világon, sok éves tapasztalataik
vannak, nagyon jók a lehetősé-

geik. Egyéniben és párosban ez
a két nemzet dominál. Már az
is nagy eredmény, hogy az eddig
előttünk álló cseheket és magyarokat befogtuk, és belekezdtünk
a világversenyeken az éremgyűjtésbe. Nekünk főleg a női négyesben, valamint a női és férfi párosban vannak esélyeink, de még
kell pár év hogy még komolyabb
sikereket érjünk el. Szeretném
megemlíteni legalább a neveit
azoknak a versenyzőinknek, akik
az elmúlt években, vagy jelenleg
is hozzájárultak klubunk eddigi
sikereihez. Ők Glofák Viktória,
Molnár Anikó, Domin Henriett, Mészáros Kinga, Vincze
Anita, Szabó Dóra, a régebbiek
közül Csente Viktória, Bagita
Eszter,Lengyel Krisztína, Bezúr
Kinga, akik mind érmeket szereztek a világversenyken. A most
következő malayziai világbajnokságon egyéniben és vegyes
párosban Nikola Príbortová és
Tomáš Rozborilhoz is nagy reményeket fűzűnk.“
A komáromi versenyen
a magyarországi klubok versenyzői is részt vettek, a romhányiak
edzője, Kovács Balázs így nyilatkozott: „Magyarországon je-

lenleg a sportágunkban már csak
négy klub működik, Romhány,
Baj, Bokod, és Tatabánya, a többiek, Nyíregyháza, Csorna, Vértes, Somló, Farád felőrlődtek,
ugyanis nagyon költséges a mi
sportágunk. Kitartás kell hozzá, még a középmezőnybe való
bejutáshoz is. Az élbolyba kerülés meg szinte elképzelhetetlen
számunkra. Egyetlen esélyünk
a juniorok korosztályában van.
Itt van két bronzérmünk az
Eb-ről, és már az is óriási siker
számunkra. Nagyon nehéz felvennünk a versenyt a németekkel
és a svájciakkal, akik ezt a sportágat nagyon magas szinten művelik, százéves múltra tekintenek
vissza, világbajnokok egész sora
kerül ki ebből a két országból.
Nagyon jók még az osztrákok,
csehek, és a honkongiak. A középmezőnyt a hollandok, franciák alkotják, hozzájuk közelítünk
mi magyarok. A Szlovákiát képviselő gútaiak, főleg a női négyesben és a párosban, egyre nagyobb
esélyekkel szerepelnek a világ
elitjében.Kár, hogy Szlovákiában
egyetlen egyesületre összpontosul
a sportág.“
keresztényi
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Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

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

DAC toborzó gyerekeknek - Komáromban!

A dunaszerdahelyi DAC labdarúgóklub a komáromi KFCvel karöltve 2015. október 5-től minden hétfőn 16-órától
játékos válogató-toborzást szervez a régió tehetségei részére 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

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
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

e-mail: katonagabor81@gmail.com,

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

Madácha 8/2, 94501 Komárno

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Nyílt napot tartanak
a komáromi levéltárban

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

Tel.: 0917 749 692, 0905 522 162

A Szlovák Belügyminisztérium Nyitrai Állami Levéltárának
komáromi kirendeltsége szeretettel meghívja az érdeklődőket

Nyílt napjára, amelyet november 14-én, szombaton
9 és 17 óra között tartanak.
A Nyílt nap programja:
A levéltár épületének megtekintése
(kutatóterem, irattároló raktár)
Állandó kiállításaink megtekintése
Komárom város kiváltságai
Komárom város címerének történelmi ábrázolásai
Az 1763-as földrengés
Az idő gyógyít, de a sebek megmaradnak
a második világháború befejezésének 70. évfordulója.
Eredeti történelmi dokumentumok bemutatása
Tanácsadás: a levéltári dokumentumok kutatása,
az iratkezelés szabályai és genealógia.
Szakelőadás minden egész órában biztosítva.
Cím: Hradná 2, 945 05, Komárom.
Telefon: 035/790 393034., e-mail: archiv.nr.pkn@minv.sk

A komáromi Szinnyei József Könyvtár szeretettel
vár minden érdeklődőt
Katarína Ristveyová és
Anton Hruboň író-olvasó
találkozójára, amelyen a

„Prinávrátené Komárno
Komárom visszatért“
című két nyelvű kiadványt
mutatják be a résztvevőknek. A könyv városunk 1938
és1945 közötti időszakát
dolgozza fel. A találkozóra
november 13-án, 16 órakor
kerül sor a šáLKKA irodalmi
klubban, a könyvtár Nádor
utcai fiókkönyvtárában.

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. november 6-tól 2015. november 9-ig
A következő kertészeti övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas, Cserhát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás,
Kis Izsa, Sistag, Téglagyár, 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 díjmentes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétköznap 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

