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Alapítva 1849-ben

„Azt a csillagot“
A komáromi Gaudium Polgári Társulás tisztelettel meghívja 
Önt id. Stirber Lajos amatőr festő és Stirber Péter festőművész-
restaurátor kiállításának – hangversennyel egybekötött – meg-
nyitójára, amely november 20-án 17.30-kor kezdődik a Csema-
dok Galériában (Kossuth tér 3.)
Program: Üdvözlés: Pipper László, a Gaudium elnöke, a kiál-
lítás kurátora. Köszöntőt mond: Stubendek László mérnök, 
Komárom polgármestere. A kiállítást méltatja: Nagy János 
szobrászművész. Közreműködik a komáromi VMK és a Jókai 
Mór Alapiskola Gaudium vegyes kara és hangszeres kamara-
együttese, Nagy Ferenc költő, valamint Stirber Aranka, az is-
kola tanulója.
A rendezvény fő támogatója a Ján Korec Alapítvány – PhD 
Harsányi Zoltán mérnök elnökkel az élen. További támogató-
ink: a Csemadok Komáromi Városi Szervezete; Bott Frigyes 
magánvállalkozó; Csicsó Péter mérnök, magánvállalkozó; Föl-
des István magánvállalkozó; Kis Zoltán; Pfeiferlik Lajos mér-
nök, magánvállalkozó.
A kiállítás december 20-ig tekinthető meg. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Sikeresen lezárult az el-
múlt évek egyik legnagyobb 
projektjének építési folyamata, 
azaz a szennyvíztisztító állo-
más bővítése, így elmondható, 
hogy Komárom városa fejlő-
dése szempontjából egy fon-
tos állomás van mögöttünk-
nyilatkozta lapunknak Cséplő 
Gábor, a KOMVaK vízművek 
igazgatója, akit a mögöttünk 
hagyott időszak beruházásai-
ról kérdeztünk.

Nem kell tartanunk attól, 
hogy a tisztítóállomás kapacitás-
hiánya fékezné a város fejlődését. 
Ez azért is fontos, mert immár 
hónapok óta komoly munkála-
tok zajlanak az erődítmény te-
tőszerkezetén, zajlik az állagja-
vítás, karbantartás és bizonyára 
megszületett már az elképzelés, 
hogyan tovább városunk büsz-
keségével, az erődrendszerrel. A 
majdan ott megtelelepülő tevé-
kenységek miatt vélhetően na-
gyobb szennyvízmennyiség gene-
rálódik, ám ennek már megvan a 
befogadókapacitása.

Büszkén adunk hírt arról is, 
hogy előre haladott állapotban 
van egy másik nagy projektünk 
is: a társaságunk beruházásával 
készülő, a teljes csallóközaranyosi 
csatornahálózatnak a kiépíté-
se, ami lehetővé teszi, hogy az 
új hálózat által összegyűjtött 
szennyvizet a tisztítóállomáson 
dolgozzák fel. A hidrogeológu-
sok szakmai észrevételei szerint 
annak a felszín alatti vízmennyi-

ségnek a mozgásiránya, amely 
meghatározó a vízbázisba érke-
ző ivóvíz szempontjából, annak 
egyik esetleges szennyeződési he-
lye biztonságossá válik. Az előre 
meghatározott ütemtervet teljesí-
tettük és jó eséllyel számíthatunk 
arra, hogy ez a projekt is az elvá-
rásoknak megfelelően sikerül és 
ezzel az ott lakó polgárok életmi-
nősége is javul. 

Az előzetes tárgyalások alap-
ján azt jelenthetjük az olvasók-
nak, hogy együttműködésünk a 
csallóközaranyosi önkormány-
zattal nagyon jó, s a település 
vezetése már most azon dolgozik, 
hogy a szennyvízgazdálkodás te-
rén várható törvényi szabályozá-
soknak megfeleljen, eleget tegyen. 
A jelen kor ugyanis megköveteli, 
hogy törvényes, ellenőrizhető kö-
rülmények legyenek biztosítva a 
szennyvíz likvidálására. Vállala-
tunk a továbbiakban is komoly 
kihívások előtt áll, s bízunk ab-
ban, hogy ahogyan ezidáig, úgy 
a jövőben is megfelelünk ezen 
elvárásoknak, vagyis a törvény 
által követelt felújítási kötelezett-
ségeknek. Ennek címzettje ugyan 
Komárom városa, ám tekintettel 
a kérdés szakmaiságára, nehezen 
elképzelhető, hogy kimaradnánk 
ebből a projektből.

A projekt megvalósításának 
előkészületei már zajlanak a vá-
rosi hivatalban, s remélem, hogy 
mindez jó együttműködés kereté-
ben válik valóra.

-év-

Ezzel a címmel szerveztek 
rendezvénysorozatot Észak- és 
Dél-Komárom polgári társu-
lásai, melynek keretében az 1. 
bécsi döntés, és ennek követ-
keztében a város újraegyesí-
tésének évfordulójára emlé-
keztek. A szervezők organikus 
egészként tekintenek a két 
városrészre, és ennek szellemé-
ben a határ mindkét oldalán 
tartottak rendezvényeket.

Arlett Tamás, Endresz 
Csoport, elnök: – Ez egy tör-
ténelmi tény, amikor együvé 
tartozott a két város, és ennek 
kapcsán szerveztük meg ezt a 
rendezvénysorozatot. Itt halt meg 
1640 évvel ezelőtt egy római csá-
szár, Valentinianus, Brigetioban, 
Mátyás király is sok időt töltött 
itt, és meg szoktunk emlékezni V. 
László születéséről is, hiszen ő az 
egyetlen Habsburg uralkodó, aki 
Ausztrián kívül, itt Magyaror-
szágon, Komáromban született. 

A rendezvénysorozatnak az 
is a lényege, hogy ne csak egy tár-
sadalmi réteget szólítsunk meg 
egy-egy rendezvénnyel, hanem 
a több műsor segítségével mi-
nél több emberhez eljussunk, és 
mindebbe az ifjúságot is be tud-
juk vonni, hiszen  jelmondatunk 
szerint csak a múltat ismerve 
épülhet a jövő.

Történelmi előadások, ki-
állítás-megnyitó és emléktábla 
avatás szerepelt a rendezvényso-
rozat programján. Popély Gyula 
történészprofesszor „Felvidék 
múlt, jelen, jövő” című előadása 
iránt nagy volt az érdeklődés.

Fehér István: – Egy a város. 
Szerintem is egy, sőt, szerintem 
sose volt kettő. Ez az egyik dolog. 
A másik pedig: Popély tanár úrra 
én felnézek, neki mindig olyan 
előadásai vannak, és mindig 
tud olyat mondani, ami, sajnos, 
a történelemkönyvekben nincs 
benne. Úgyhogy, ahol megjele-
nik, és nincs olyan messze, akkor 

én elmegyek. Szeretem hallgatni 
az előadásait.

Kevesen tudták, hogy a 300 
évvel ezelőtti, 1715-ös népszám-
lálás alapján Komárom Ma-
gyarország ötödik legnagyobb 
városa volt – több lakosa volt, 
mint Pestnek vagy Pozsonynak! 
A komáromiak méltán büszkék 
erre, és a Klapka-téren felavatott 
új, három nyelvű emléktáblának 
köszönhetően mindenki tudo-
mást szerezhet erről a történel-
mi tényről.

Knirs Imre, Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Társulás, el-
nök: – Rendezvényünk azt is tük-

rözi, hogy milyen jelentős város is 
Komárom, az akkori statisztika 
alapján a magyar királyság ötö-
dik legjelentősebb városa volt. 
Minél jobban belemélyedünk a 
múlt kutatásába, annál jobban 
észrevesszük azt, hogy mennyire 
fontos, ha jövőképet szeretnénk a 
fiatalok elé állítani, akkor kutat-
nunk kell a múltunkat.

A rendezvény zárónapján a 
dél-komáromi Szabadság téren 
emlékeztek az I. bécsi döntésre. 
Ünnepi beszédet Zetényi-Csukás 
Ferenc író mondott, az est ven-
dége Horthy Éva, Horthy Miklós 
bátyjának leszármazottja volt.

Egy a város!

Megfelelünk az elvárásoknak

A lakótelepi zónában ko-
moly gondot jelent az elhanya-
golt szeméttárolók környéke. 
A kukák megrongálódtak, a tá-
rolók fala sok helyen beomlott, 
gyakori a szétdobált szemét. A 
hulladék mennyisége egyre na-
gyobb, de az új kukák számára 
nincs kialakítva hely. Ennek 
megoldására tette meg az első 
lépéseket a város, melynek kö-
szönhetően már idén több he-
lyen javul a helyzet. 

Az egyre növekvő szemét-
mennyiség az egész világon 
gondot jelent, nincs ez másként 
Komáromban sem. Tavaly az 
osztályozatlan hulladék éves 
mennyisége először lépte át a 
10 ezer tonnát, ami átlagosan, 
fejenként 300 kilogramm hul-
ladékot jelent. A szeméttárolók 

környéke már hosszú évek óta el 
van hanyagolva, néhány helyen 
épült egy-két új tároló, azonban 
sok helyen rendezetlen a hely-
zet. Nemcsak a tárolók környéke 
van romos állapotban, de a ku-
kák is elhasználódtak, ráadásul 
a turkálók gyakran szétdobálják 
a szemetet. Ezt tetőzi még az a 
jelenség, hogy gyakran a nem 
közös kukatárolókba való sze-
metet is ott hagyják, sok esetben 
a kukák mellett. Ezzel jelentős 
teher kerül a városra, hiszen az 
osztályozatlan hulladék elszál-
lításáért tonnánként 24,7 eurót 
fizet a város, a kukák melletti 
szemét elszállításáért pedig ton-
nánként 33 eurót számláznak. 

A város ebben az évben meg-
tette az első lépéseket a tárolók 
környékének rendezéséért. A 

panelprogram keretén belül 10 
tároló környéke kerül rendbera-
kásra a hetes lakótelepen. A né-
gyes lakótelepen további 2 hely 
kaphat új fazont. Közhasznú 
munkások bevonásával további 
épített tárolók külseje újult meg 
a város más részein. 

„Olyan problémáról van szó, 
amely a mindennapjainkat kese-
ríti meg, a komáromiak életkö-
rülményeit rontja, ezért is kiemelt 
feladatként kell kezelnünk foko-
zatos megoldását. Több helyen 
megtettük az első lépést, aminek 
köszönhetően sokkal kulturál-
tabbakká válnak a városunkban 
uralkodó hulladék-elhelyezési 
körülmények. Amennyiben lesz 
rá forrásunk, úgy ezeken a helye-
ken a későbbiekben fedél és kapu 
is kerülhet a tárolókra, ami által 

tovább javulhat a szemétlerakók 
külleme. Az ezzel kapcsolatos 
tennivaló rengeteg, de idén már 
láthatóak az első eredmények, s 
fokozatosan haladunk előre” – 
mondta Stubendek László pol-
gármester.

A város vizsgálja annak 
lehetőségét is, miként lehetne 
zárhatóvá, csak a helyi lakosok 
számára elérhetővé alakítani a 
tárolókat. Itt felmerült a chipes 
megoldás lehetősége is, de ezek 
technikai és anyagi lehetőségeit 
még vizsgálják. Komoly problé-
mát jelent az elhanyagolt kukák 
állapota.

„A város 2009 óta nem köl-
tött új, nagy, 1100 literes kukák 
vásárlására, a meglévők állapo-
ta pedig több helyen siralmas. A 

Rendezett kukatárolók kialakítása a cél

(Folytatás a 3. oldalon)

Pap Gábor emlékkiállítás
Pap Gábor, a Dunántúli Református Egyházkerület 
hajdani püspöke, 1878-tól 1895-ig Komáromban szol-
gáló református lelkész, a 19. századi keresztény-zsidó 
párbeszéd előmozdítója halálának 120. évfordulója al-
kalmából kiállítás nyílik a Limes Galériában. A tárlat 
december 31-ig tekinthető meg.
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Mahar néven új online 
oktatási sorozatot indított 
a Komáromi Zsidó Hitközség. 
A program a zsidó oktatást a 
diaszpórában támogató izraeli 
Pingus Alapítvány segítségével 
valósul meg.

A világháló segítségével 
történő oktatás két nyelven – 
szlovákul és magyarul – és négy 
szemeszteren át zajlik, zömében 
videofilmek formájában.

Paszternák Tamás, Komá-
romi Zsidó Hitközség, koordi-
nátor: – A zsidó ünnepek, zsidó 
történelem, zsidó művészetek. 
Nemsokára lesz egy online kezdő 
nyelvtanfolyam is ezen a Mahar 
felületen, illetve Izraelről is lesz 
szó, később a zsidóság különbö-
ző irányzatai is előkerülnek. Ez 
a program szól egyrészt azoknak 
a zsidó embereknek, akik a gyö-
kereiket keresik, szól azoknak 
a nem zsidó vallású embereknek, 
akik érdeklődnek a zsidó kultúra 

iránt, és szól azoknak, akik nem 
tudnak ide eljönni, nem mernek 
ide eljönni, vagy akiknek nincs 
idejük eljönni.

A néhány hete indult prog-
ramba már több mint harmin-
can regisztráltak Szlovákiából, 
Magyarországról, Csehország-
ból, az Amerikai Egyesült Álla-
mokból és Izraelből.

Zsok Gizella, résztvevő: – 
Egy kicsit ismétlésként jelentkez-
tem, ugyanis én valamikor a dip-
lomamunkámat a bátorkeszi 
hitközség életéről csináltam. Az, 
amit akkori idősebb emberek 
meséltek nekem, igaz, jegyzetek 
formájában ugyan megvannak, 
de mégis más kiváló előadóktól 
hallani mindezt.

A résztvevők folyamatosan 
kérdezhetnek, és tesztelhetik 
is megszerzett tudásukat – 
a kvízkérdésekre helyesen vála-
szolók pedig könyvjutalomban 
részesülnek. 

Budapesten tartotta meg 
október 29-én  a MIGSZ (Ma-
gyar ingatlangazdálkodók 
szövetsége) és a MGYOSZ 
(Munkaadók és gyáriparosok 
országos szövetsége) a program 
„A MUNKÁÉRT“ nevű nem-
zetközi konferenciát, melyre 
meghívást kapott a komáromi 
székhelyű Investconsult kft.  
Építészmérnöki és ingatlan-
közvetítő társaság is.

Ezen a találkozón a két szer-
vező szövetség elnökein (Dr. 
Németh Miklós, MIGSZ főtit-
kár, Wimmer István, MGYOSZ 
főtitkár) kívül előadtak magyar, 
osztrák, finn és német cégek 
képviselői is (Richter Gedeon, 
Greet Vienna, BASF, Niqama 
stb.), beszámolva a munkahely 
teremtési, valamint a munkaerő 
megtartására irányuló tapaszta-
lataikról.

„A találkozón én képvisel-
tem a családi vállalkozásunkon 
kívül a NARKS-ot is (Szlovákiai 
ingatlanirodák nemzetközi szö-
vetsége), melynek elnökségi tag-
ja vagyok, így az előadásomban 
próbáltam a térségünkben talál-
ható előnyös ingatlanbefektetési 
lehetőségekre felhívni a külföldi 
munkaadók figyelmét.

Természetesen komáromi 
lokálpatriótaként az általános 

szlovákiai előnyök mellett (stabil 
politikai és gazdasági környezet, 
nagyon előnyös geográfiai elhe-
lyezkedés, az euro mint fizetőesz-
köz, mely kevés Közép-Európai  
országban van). 

Kiemeltem a városunk adta 
előnyöket, melyek elsősorban az 
autópálya közelségében, a folya-
mi és vasúti áruszállításban, a jól 
képzett munkaerőben rejlenek, 
de ugyanúgy a helyi önkormány-
zat támogatásában is, beleértve 
a turizmus adta lehetőségeket 
egyaránt. Konkrétan megemlítet-

tem a hallgatóknak a Doprastav 
akciótársaság, Gadóci úton lévő 
gyáregységet, mely többszáz 
munkavállalónak adhatna meg-
élhetést, mely felkeltette több kül-
földi érdeklődő figyelmét.

Ennek a gyáregységnek az ér-
tékesítésével aktívan foglalkozik 
társaságunk, ezért bízom benne, 
hogy eredményesek leszünk, és 
megismételhetjük az Őrsújfalun 
megvalósult Kompolster bútor-
gyár sikerét“, – mondta Szabó 
Zsolt, továbbá hozzáfűzte: „Kü-
lönösen meglepett némely külföl-

di cég igyekezete az alkalmazot-
tak egészségmegőrzése területén, 
megelőzve így a képzett munka-
erő kiesését a munkafolyamatok-
ból.“ 

„Bízom benne, hogy a kül-
földi befektetők megszolítása, az 
új Duna-híd felépítése, valamint 
a pozitív összefogás eredményes 
lesz. Ehhez szeretném kihasznál-
ni a bátyámmal, Szabó Tiborral 
elért tapasztalatainkat, belföldi 
és külföldi kapcsolatrendszerün-
ket egyaránt.“

A kiválóan működő nem-
zetközi kapcsolatainak kö-
szönhetően az MKDSZ szá-
mos magyar iskola diákjainak 
német, angol és francia nyelv 
tanulását segíti. A Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség 
(MKDSZ) és a Jeruzsálemi 
Szent János Szuverén Máltai 
Lovagrend Autonóm Perjel-
ségek Szövetsége (KMFAP) 
között 2014. május 16-án kö-
tött együttműködési megál-
lapodás újabb kézzelfogható 
eredményeképpen 2015. no-
vember 5-én mintegy 2500 db 
német, angol és francia nyelvű 
könyv érkezett a svájci ASMS 
(Association Swiss Morning 
Star) jóvoltából.

Az átadáson jelen volt Sir 
Dr. Czellárik Sándor, a Máltai 
Lovagrend szlovákiai nagyper-
jele, Lady Dr. Czellárik Mária, 
a Máltai Nagykereszt dámája, 
az MKDSZ Karitász országos 
vezetője, Sárközi János, a Szent 
György a Mártír Lovagrend 
szlovákiai nagyperjele, valamint 
Fehér Csaba, az MKDSZ elnö-
ke.

MUDr. Czellárik Mária az 
ünnepélyes átadáson hangsú-
lyozta a nyelvtanulás fontos-
ságát, mint az érvényesülési 
lehetőségek kiszélesítésének 
eszközét. Ahogy fogalmazott, a 
nyelvtudással nyílik meg előt-
tünk a világ és így lehetünk iga-
zán otthon benne.

Andruskó Imre, a gimná-
zium igazgatója, megköszönve 

a támogatást elmondta, hogy 
nagy hangsúlyt fektetnek az ide-
gen nyelvek oktatására is. Mivel 
nagyon nehéz hozzájutni idegen 
nyelvű szépirodalmi, társada-
lom- és természettudományi 
könyvekhez, ezért a z MKDSZ 
által eljuttatott több mint százöt-
ven kötetet tartalmazó adomány 
jelentősen segítheti a diákok ha-
tékonyabb és egy meghatározott 
irányba történő nyelvtanulását.

Fehér Csaba, az MKDSZ 
elnöke arról tájékoztatott, hogy 
a közeljövőben további magyar 
gimnáziumokat részesítenek 
ilyen támogatásban, mivel az is-
kolák költségvetésében egyrészt 
nincs megfelelő keret a könyv-
tárak folyamatos és színvonalas 
fejlesztésére, könyvvásárlásokra, 
a szakfolyóiratok megrendelésé-
re, másrészt nagyon nehéz az 
idegen nyelvű könyvek beszer-
zése. Fontos, hogy ne csak be-
széljünk iskoláink rossz helyze-
téről, de tegyünk is azért, hogy 
megváltozzanak az állapotok. 
Ezért, amíg az államot a józan 
politika „rákényszeríti” felada-
tai maradéktalan elvégzésére, az 
oktatáspolitikában tapasztalha-
tó diszkrimináció felszámolásá-
ra, egy új, nem kizárólag anyagi 
szemléletű, a tudásalapú társa-
dalom megteremtésének alapját 
biztosító oktatásügyi törvény 
megalkotására addig, szolidari-
tást és áldozatokat vállalva kell 
segítenünk intézményeinket. A 
magyar oktatásügyért csak így 
lehet hitelesen tenni!

Mahar – új oktatási sorozat

Az MKDSZ könyvadománya 
a Selye János Gimnáziumnak

Nemzetközi konferencia Budapesten „A MUNKÁÉRT“ komáromi résztvevővel

Szabó Zsolt a külföldi résztvevők társaságában

Képviselő úr, a parlamenti 
választások közeledtével érde-
mes egy kis számvetést készíte-
ni. Hogyan látja az elmúlt négy 
évet?

A helyzet az, hogy az elmúlt 
négy évből én két és fél évet egy-
szerű közemberként éltem meg, 
csak 2014 júliusától lettem is-
mét parlamenti képviselő, de én 
továbbra is az emberek szemével 
látom magam körül a világot. Az 
emberek pedig csalódottak, fá-
sultak. Lassan már nem hisznek 
senkiben és senkinek.

Elegük van az ígéretekből, 
abból, hogy arra várjanak, majd 
holnap, holnapután jobb lesz. Ők 
itt és most akarnak boldogulni, 
itt és most szeretnék a gyerekei-
ket tisztességgel fölnevelni, itt és 
most szeretnének emberhez mél-
tó módon megélni a fizetésükből, 
nyugdíjukból. Itt és most akarnak 
megmaradni magyarként. 

Csodálkozik? A rendszer-
váltás óta több, mint 25 év telt 
el, és kevés valósult meg abból, 
amit vártunk.

Nem csodálkozom, ponto-
san értem az elégedetlenség okát. 
Tagadhatatlan, van adóssága a 
politikai eliteknek az emberekkel 
szemben. A magyarok háromszor 
voltak kormánypozícióban (az 
utóbbi alkalommal csak másfél 
évig), Dél-Szlovákia alultáplált-
ságán azonban csak alig tudtak 
változtatni.

Az első két kormányzási idő-
szak alatt nem voltam döntésho-
zó pozícióban, de az akkori MKP 
központi titkáraként jelen vol-
tam a döntések meghozatalánál. 
Akkor valóban azt gondoltuk, 

hogy a helyi infrastruktúra fej-
lesztésével kell kezdenünk. Hogy 
elegendő lesz, ha a községeknek 
lesz tiszta ivóvizük, jó úthálóza-
tuk, felújítjuk az iskolaépülete-
ket, kultúrházakat, pénzt adunk 
a templomtetők helyreállítására, 
mert ez is jelentősen javítja majd 
az emberek közérzetét.

Azt gondoltuk, az uniós csat-
lakozás, az euró bevezetése és az 
ország költségvetési helyzetének 
javítása önmagában azt eredmé-
nyezi, hogy az emberek jobban 
fognak élni. Ez nem így történt. 
A helyzet az, hogy ez mind fontos 
ugyan, de az embereknek a leg-
fontosabb a saját életük, a csa-
ládjuk és az egzisztenciájuk. Mi 
pedig kevés gondot fordítottunk 
a munkahelyteremtésre. A 90-es 
években bűvös szó volt a külföl-
di tőke bevonzása. De a külföldi 
tőke vagy egyáltalán nem érke-
zett, vagy nem Dél-Szlovákiába 
érkezett, vagy érkezett, de egy idő 
után jobb feltételek után nézett és 
elment. Fontos tanulsága ez az 
elmúlt negyedszázadnak. 

A Híd is volt kormányon, 
igaz, rövid ideig, csak másfél 
évig. Önöknek van elképzelé-
se, hogy hogyan lehet ezen a 
helyzeten változtatni? 

A megfelelő gyógyításhoz 
legelőször is jó diagnózis kell. El 
kellett jutnunk ezekhez a felis-
merésekhez. És ahhoz is, hogy a 
magyarok megmaradásához ma 
már nem elegendő, ha vannak 
gyökereink, van kultúránk, nyel-
vünk, iskoláink, ennél ma már 
több kell.

Magyar megmaradás csak 
akkor lesz, ha a szlovákiai ma-

gyarok jobban fognak élni. 
A 2000-es években Dél-
Tirolban jártam, ahol az 
ottani autonóm parlament 
elnökével is találkoztunk. 
Megkérdeztem tőle, mi a 
titkuk. Azt mondta: „mi 
gazdagabbak vagyunk, 
mint Észak-Tirol”. Ugyan-
ez a helyzet a katalánok-
nál is Spanyolországban. 
Gazdaságilag rendkívül 
erős területekről van szó. 
Nekünk is ezt kell tennünk. 
Egy gazdaságilag erős és 
öntudatos közösséget kell 
teremtenünk, mert ez lesz 
a húzóerő. Ez lesz az a 
gravitációs erő, ami összetart 
majd bennünket és hazavonzza 
azokat, akik külföldön keresnek 
boldogulást. 

Ezeket a terveket azonban 
csak akkor fogják tudni meg-
valósítani, ha kormánypozíci-
óban lesznek.

Ez kétségtelen. Sőt, kormány-
tagságunknak csak ez lehet a fel-
tétele. Hiába tudjuk, hogy mit 
kell tenni, ha nincs hozzá meg a 
parlamenti többségünk. De hiá-
ba van egy kormánynak többsége 
a parlamentben, ha azzal nem 
az embereket szolgálja. És jelen-
leg ez a helyzet. Megint vissza kell 
térnem a tapasztalatainkra.

Az elmúlt negyedszázad ta-
nulsága az is, hogy Dél-Szlová-
kia problémáit csak akkor tudjuk 
orvosolni, ha megkerülhetetle-
nek vagyunk. Ha szükség van 
a képviselőink szavazataira a 
parlamentben. Ha annak idején, 
kormánypozícióban keresztül 
akartunk vinni egy elképzelést, 

a költségvetéshez kötöttük azt, 
mert ott szükség volt a szavaza-
tainkra. Újra helyzetbe kell ke-
rülnünk. Jó példa erre a horvát-
országi Híd párt esete. Ők most 
a mérleg nyelvét tudják játszani. 
Az fog kormányozni Horvátor-
szágban, aki hajlandó a prog-
ramjukat megvalósítani. 

Ön az elmúlt választási 
időszakban pótképviselőként 
került be a törvényhozásba. 
Most hogy látja a személyes 
esélyeit?

Nem szeretnék találgatá-
sokba bocsátkozni, de ha a ma-
gyarság érdekeit a következő 
parlamentben továbbra is a Híd 
fogja képviselni – márpedig en-
nek komoly az esélye -, akkor úgy 
gondolom, hogy jó szakemberek 
és szlovák politikusok mellett 
szükség lesz ott gerinces magyar 
emberekre is. Én magyarul érző 
és gondolkodó ember vagyok – 
sokak szerint talán túlságosan is. 
De ezt bátran vállalom.

sz

„Én az emberek szemével látom a világot”
Beszélgetés Vörös Péter parlamenti képviselővel

Cserkészösvényen
A Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség újjáalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Duna Menti Múzeum 
Zichy-palotabeli termében.
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Az Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémiaverseny 
meghirdetése a 2015/2016-os 
tanévre a szlovákiai magyar kö-
zépiskolák részére.

A komáromi Selye János 
Gimnázium a Magyar Kémiku-
sok Egyesületének Kémiatanári 
Szakosztálya segítségével Szlo-
vákiában tizennegyedik alka-
lommal is meghirdeti a magyar-
országi 48. Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémiaversenyt 
a 2015/2016-os tanévre. 

Az elméleti verseny anyaga 
az általános iskolában és a kö-
zépfokú iskolákban tanult ké-
mia, kategóriánként értelmezve. 
Az elméleti tudás kiterjed az 
alkalmazott és a környezeti ké-
miára, valamint a kémia törté-
netének magyar vonatkozásaira. 
A gyakorlati versenyen a térfo-
gatos elemzésben kell jártassá-
got bizonyítani.

Az első forduló iskolai 
írásbeliből, a második forduló 

(szlovákiai döntő) írásbeliből és 
gyakorlatból, a harmadik fordu-
ló (országos forduló Szegeden) 
írásbeliből és gyakorlatból áll. 

Az I. kategóriába a gim-
náziumok első évfolyamának 
tanulói, a II. kategóriába a gim-
náziumok második évfolyamá-
nak tanulói, a III. kategóriába 
a szakközépiskolák első és má-
sodik évfolyamának diákjai tar-
toznak.

A 48. Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémiaverseny 
határidői

1. Az iskolák igazgatói 2015. 
december 18-ig jelzik a Selye 
János Gimnáziumnak a verse-
nyezni kívánó tanulók létszá-
mát, kategóriánkénti bontás-
ban az alábbi címen: Andruskó 
Imre, Selye János Gimnázium, 
Ul. bisk. Királya č. 5, 945 01  
Komárno

2. A megbízott szervező 
2016. január 22-ig elkészíti a fel-
adatlapokat.

3. A Selye János Gimnázi-
um 2016. február 5-ig továbbítja 
a feladatlapokat az iskolákhoz.

4. Az iskolai forduló lebo-
nyolítása 2016. február 11-én 
csütörtökön történik 13-tól 17 
óráig.

5. Az iskola szaktanára 
2016. február 19-ig visszakül-
di a feladatlapokat a megbízott 
szervezőnek, aki kijavítja azo-
kat, és február 26-ig összeállítja 
a szlovákiai fordulóba bekerült 
tanulók névsorát.

6. 2016. március 10-én (csü-
törtökön) 9-től 13 óráig a Selye 
János Gimnáziumban lezajlik 
a szlovákiai forduló.

7. 2016. április 22-től 24-ig 
zajlik az országos forduló Sze-
geden.

A versennyel kapcsolatos 
további információ a www.
irinyiverseny.mke.org.hu  ldalon 
található.

Andruskó Imre
gimnázium igazgató

Az ősz ismét elkáprázta-
tott bennünket tarkaságával, 
aranyszínű ragyogásával, ter-
méseivel, csodálatos gazdag-
ságával. Október 26. napjának 
délutánján iskolánk is, a Mun-
ka Utcai Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola, az őszi varázs 
hangulatában pompázott.

Ezen a napon a gyerekeken 
kívül iskolánkba őszanyók és 
madárijesztők is érkeztek, zöld-
ség- és gyümölcsszobrok jelen-
tek meg folyosóinkon. 

Készültek e napra koszorúk 
és ajtódíszek, őszi kalapvarázs 
kreációk, asztali díszek, népi 
hangszerek. Töklámpások gar-
madája sorakozott fel – népi 
motívumokkal díszített csipke-
mintás, tulipánmintás lámpá-
sok, de megjelent itt Jancsi és 

Juliska is. Az alkotások megte-
kintése mosolyt csalt tanulóink 
és kedves vendégeink arcára. 

Idei őszi fesztiválunk a népi 
hagyományok jegyében valósult 
meg. Erre törekedtünk a díszítés 
terén, a népi játékokkal, tánc-
házzal és népdalénekléssel, vala-
mint a népi kézműves foglalko-
zásokkal. A népiesség jegyében 
hirdettük meg „Fotó must-ra“ 
elnevezésű fényképkiállításun-
kat is, melynek témája az őszi 
szüret volt. Tanulóink csodás 
fotókkal járultak hozzá az őszi 
fesztivál hangulatához.

A rendezvény délutáni meg-
nyitóján a 6.b osztályos lányok 
népdalénekléssel teremtették 
meg a vidám hangulatot, hoz-
ták meg a jókedvet. Ezt követte 
az izgalmas „Kerge verseny“. Az 

ügyességi versenybe benevezett 
3 tagú csapatoknak nagy mó-
kában lehetett részük. Az egyes 
állomáshelyeken népi játékok 
vártak a gyerekekre, és bizony 
nem akármilyen turpisságokkal 
kellett megbirkózniuk. Volt itt 
almaszüret, diótörő, parittyás, 
sőt még csutkatorony építés is. 
Természetesen a népi turpissá-
gokat minden érdeklődő kipró-
bálhatta, nem csupán a Kerge 
verseny résztvevői.

A népi turpisságokkal 
egyidőben a „Fonóban“ kéz-
műves foglalkozás zajlott – ké-
szült itt rongybaba, Makk Mar-
ci, gombaházikó és csodaszép 
gipszformák festése. 

A szülők és nagyszülők aktív 
hozzájárulásának köszönhetően 
„Elődeink sütötték“ elnevezés-
sel a Kóstolgató teremben sok-
sok finomság várt a gyerekekre 
és a kedves vendégekre egész 
délután folyamán.

Ezt követően mindenkit - az 
elején még bizalmatlanul néze-
lődőket is - magával sodort a vi-
dám táncház és csak úgy ropta 
kicsi és nagy egyaránt.

Majd szép lassan a lámpá-
sok világító fényében véget ért 
a játék, móka, dal, tánc – véget 
ért az őszi varázs.

Balázs Gabriella

Október végén a Munka 
Utcai Alapiskola felső tagoza-
tos  tanulói  számára  minden  
az egészség jegyében zajlott. 
Ezen a napon ugyanis egész-
ségnapot tartottunk.

A tanulók két szakmai 
előadást hallgattak végig. Dr. 

Podlupszki Csaba az egészsé-
ges táplálkozásról, Mgr. Liška 
Márta a szakszerű elsősegély-
nyújtásról adtak elő. A hallott  
jótanácsokkal felvértezve a ta-
nulók egy feladatsor megoldásá-
val bizonyíthatták, hogy valóban 
elsajátították a hallottakat. Ezt 

követően egészséges tízóraikat,  
gyümölcs- és  zöldségsalátákat  
készítettek, melyeket  el  is  fo-
gyasztottak.  A  napot a tanulók 
közös tornával koronázták meg, 
majd az  „Erőt,  egészséget!“   
köszönéssel búcsúztak.

Podlupszki Tímea

2015 szeptemberében a 
Selye János Egyetem Egyetemi 
Könyvtára könyvbörzét hir-
detett meg. Az elvihető köny-
vek túlnyomó többsége olyan 
többletpéldány volt, amelyre a 
könyvtárnak már nincs szük-
sége.

A megmaradt példányo-
kat a könyvtár a Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház 
Diakóniai Központjának és a 
Csemadok Komáromi Területi 
választmányának ajánlotta fel. 

A Csemadok Komáromi Te-
rületi Választmányának elnöke 

Petheő Attila elmondta, hogy a 
helyi Csemadok alapszervezetek 
segítségével 15 komáromi járási 
település könyvtárába juttatnak 
el magyar nyelvű szépirodalmi 
műveket.  Petheő kiemelte, hogy 
a járás legnagyobb civil szerve-
zetének a profiljába vág a ma-

gyar nyelvű kultúrának az ilyen 
módon való terjesztése is. 

A Csemadok alapszerveze-
tek és a községi könyvtárak ne-
vében külön köszönetét fejezte 
ki a könyvtár vezetőjének Egy-
házi Dórának.

-pt-

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése

Őszi fesztivál a Munka Utcai Alapiskolában

Szakmai előadások az  Egészségnapon

Könyveket juttatnak a Komáromi járás 
településeinek könyvtárába

MUDr. Marek Anton 
megnyitotta sebészeti rendelőjét 

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

Kapcsolat: 0911 703 325

hivatal által készített jövő évre 
szóló költségvetés javaslatban 
szerepel 25 ezer eurós tétel, amely 
több mint 125 nagy méretű kuka 
vásárlását jelentené. Erről azon-
ban a végső döntés a képviselők 
kezében van” fejtette ki Keszegh 
Béla alpolgármester. A megnö-
vekvő szemét mennyiség, és a 
szelektálás megfelelő körülmé-
nyeinek kialakításához több ku-
kára volna szükség a városban. 

A városban 107 kukatáro-
ló „fészek” van, ahol 658 da-
rab 1100 literes kuka található. 
Ehhez jönnek még a szelektív 

hulladék gyűjtésére szolgáló 
tárolók, amelyekből 64 helyen 
hármasával (papír, üveg, mű-
anyag) 192 darab van.

A hulladék kapcsán a város 
másik kiemelt célja a nagyobb 
mértékű szelektálás. „Ez nem 
csupán környezetvédelmi, de 
nagyon komoly anyagi kérdés 
is. Míg az osztályozatlan hulla-
dék elhelyezéséért fizetnünk kell, 
addig a válogatott hulladékból 
bevételünk lehet, ezzel jelentősen 
spórolva a város, a komáromiak 
pénzét” – tette hozzá Stubendek 
László. Szimbolikus jelleggel 
már a városháza épületeiben is 
kikerültek a szelektálásra szol-

gáló külön edények, de a város 
szeretné, ha az oktatási intéz-
ményekben is sor kerülne erre, 
a gyerekek már ezzel együtt 
nőjenek fel. „A hulladékfeldol-
gozással kapcsolatos törvények 
változtak, a jövő évtől a szelek-
tált hulladék feldolgozása, annak 
anyagi vonzata teljes mértékben 
a gyártókra hárul. Ez arra ösztö-
nöz minket, hogy még nagyobb 
figyelmet szenteljünk a szelektá-
lásra. A növekvő osztályozatlan 
szemétmennyiségnek így tudunk 
gátat vetni, és a város kasszáját 
is így tudjuk a legjobban védeni. 
Ezért viszont a lakosok tehetnek” 
– fejtette ki Keszegh Béla.

(Befejezés az 1. oldalról)

Rendezett kukatárolók kialakítása a cél
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Apróhirdetés
l Villanyszerelő. 0908 415 657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179 712.
l Festés, glettelés és tapétá-
zás. Minőség kedvező áron. Tel.: 
0904/546 397.
l European Language School 
– angol, német, spanyol nyelv-
tanfolyamok kezdőknek és hala-
dóknak, www.elsjazyk.sk, info@
elsjazyk.sk.
l Bérbe adok 2 szobás lakást 
(a városközpontban) családi 
házban, önálló terasszal és kü-
lön bejárattal. A lakás teljesen és 
ízlésesen be van berendezve és 
átalakítva (internet, TV, kamera 
rendszer, stb.). Ár rezsivel 450,-
euró/hónap. Tel.: 0908/729 612.
l Eladó 12,5 áras kert az Er-
zsébet szigeten. Információ a 
0908/353 073-as  számon 18-tól 
19 óráig.   
l Eladó nem átalakított 2 szo-
bás lakás a Szociális Biztosító 
épülete mögött Komáromban. 
Irányár: 16 990 euró (készpénz), 
eseteleg részletfizetés is lehetsé-
ges. Tel.: 0908/729 612.
l Eladó  átalakított 3 szobás la-
kás a Bástya lakótelepen 27 000 
euróért. Tel.: 0905/315 092.
l Eladó két hűtőszekrény, mely-

ből az egyik Whirlpool márká-
jú hűtő + 2 fiókos mélyhűtő, a 
másik Gorenje márkájú, kizáró-
lag mélyhűtő 6 fiókkal. Eladók 
továbbá lakatos- és vízszerelői 
munkákhoz kíváló szerszámok 
és élő posta-, valamint díszga-
lambok. Árak megegyezés sze-
rint. Telefon: +421915105658.
l Mellékjövedelem lehető-
ség anyaságin levőknek és főis-
kolásoknak, abszolvenseknek. 
Teljesítmény függő jutalmazás. 
Életrajzot kérünk: janitsova@
finanzpartner.sk
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Penita étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát készít-
tetni? Házhoz megyek. Tel.: 0907 
271-670.
l	Szlovák nyelv oktatást és 
gyermekfelügyeletet vállalok: 
Tel.: 0918 497 016

Újszülöttek
Tóth Alex, Érsekújvár; Glaser Alex, Komárom; Dávid Máté, 

Búcs; Góthová Denisa, Marcelháza; Kováčová Liliana, Komárom; 
Hajka Dávid, Marcelháza; Libai Dominik, Kolozsnéma; Beke Vik-
tor, Búcs; Kollár Ákos, Komárom; Novosádek Mihály, Bátorkeszi; 
Červenka Marek, Érsekújvár; Dojčan Dominik, Nyitramalomszeg; 
Tvorík Timotej, Érsekújvár; Sinka Jácint, Hetény; Marusinszky 
Dominik, Érsekújvár; Mituch Boris, Imely; Krajmerová Emily Esz-
ter, Hetény; Deák Vivien, Negyed; Hlavačka Peter, Szőgyén; Varga 
Renáta, Nagymegyer; Ágh Attila, Imely

Házasságot kötöttek
Pécs Marek és Šuláková Jana

Elhunytak
A 93 éves Nagy Julianna, Kava; a 70 éves Farkas Eszter, 

Marcelháza; a 88 éves Takács Irén, Izsa; a 75 éves Petrók Jozef, Ko-
márom; a 93 éves Kahuj Teréz, Komárom; a 95 éves Nagy Margit, 
Keszegfalva; a 79 éves Nagy Miklós, Keszegfalva; a 73 éves Kováčová 
Priska, Keszegfalva; a 85 éves Fekete Gabriella, Őrsújfalu; a 81 éves 
Tóth Ignác, Komárom; a Nagy Barnabás, Komárom; a 80 éves 
Viczena Kálmán, Komárom; a 69 éves Drahoš Karol, Komárom; 
a 71 éves Miškó Štefan, Komárom; a 80 éves Novosádová Jurina, 
Komárom; a 83 éves Likér András, Komárom; a 92 éves Lehotská 
Vilemína, Pat; a 72 éves Rajko Eugen, Komárom; a 89 éves Pata-
ki Mária, Komárom; a 71 éves Štaugel Jozef, Komárom; a 67 éves 
Gyenes Lajos, Komárno-Horné Turovce; a 89 éves özv. Tóth Ilona, 
Hetény; az 56 éves Jakab Éva, Csallóközaranyos; a 83 éves Borka 
Ferenc, Kava; a 60 éves Rigó Vladislav, Komárom  

A komáromi MBK Rieker 
Com-Therm kosárlabdacsapa-
ta megterhelő időszakot él át 
ezekben a hetekben. Két vona-
lon is küzd. Nemzetközi szin-
ten bajnokként, az Európa-ku-
pa versenyében, és ugyanakkor 
a hazai extraliga bajnokságá-
ban is. Van olyan hét, hogy 
négy mérkőzésen kell harcba 
szállnia csapatunknak, és ez 
valóban kimerítő. Nézzük, mit 
mutat a kép a mostani lapzárta 
előtt. 

Az Európa-kupában egy-
egy csoportban négy csapat 
szerepel. A komáromiak eddig 
három mérkőzésen vannak túl 
az N csoportban, a mérleg nem 
éppen szívderítő, de figyelem-
be kell venni, hogy mindegyik 
összecsapáson egy másik or-
szág bajnokával kell felvenni a 
versenyt. A csoportgyőzelemre 
is esélyes fehérorosz bajnokkal 
kezdett csapatunk. Székesfe-
hérvár volt a „hazai pályánk”, 
ugyanis a komáromi sport-
csarnok nem felel meg a FIBA 

nemzetközi előírásainak. A 
nemzetközi porondon való első 
bemutatkozás nem sikerült, hi-
ába bíztatta csapatunkat több 
mint ötszáz komáromi szurkoló, 
a Cmoki Minszk gárdája maga-
biztosan győzte le csapatunkat 
(90:68). A második mérkőzésen, 
ugyancsak Székesfehérváron, a 
finn bajnok Kataja Basket elle-
nében már nem sok hiányzott 
a sikerhez. Ezen a mérkőzésen 
lényegében az első és az utolsó 
négy perc volt a döntő, mert 
egyébként egyenrangú ellenfe-
lei voltunk a finn bajnoknak. 
A rutinosabb finn csapat főleg 
annak köszönhette győzelmét, 
hogy soraiban az amerikai légi-
ósuk, Lamain Wilson a legjobb 
pillanatokban, és szinte lehetet-
len helyzetekben is biztos kézzel 
szórta a hármasokat. A Kataja 
Basket gárdája 85:72 arányban 
bizonyult jobbnak, és megsze-
rezte második győzelmét a cso-
portban. 

Harmadik Európa-kupa 
mérkőzésére november 10-én 

Szófiába utazott csapatunk. A 
két eddig nyeretlen gárda csa-
pott össze, és végig kiegyensú-
lyozott csatát vívott egymással. 
Időnként a csapatunk csaknem 
tíz pontos előnyre is szert tudott 
tenni, de a házigazda mindig 
fel tudott zárkózni, a félidőben 
39:39 volt az eredmény. A har-
madik negyed végén hat pont 
előnye volt csapatunknak, sőt 
egy perccel a mérkőzés vége 
előtt is mi vezettünk (82:79). Az 
utolsó szót a házigazda mondta 
ki, és nagy szerencsével győzött. 
Egyetlen pont hiányzott csapa-
tunknak a győzelemhez (83:82). 

Az extraligában tíz fordulón 
van túl a csapatunk, és bajnok-
hoz méltóan remekül helyt áll. 
A mérleg 8 győzelem, 2 vereség. 
A táblázatban hasonló mér-
lege csak a tavalyi ezüstérmes  
Privigye csapatának van. Igaz, 
hogy jelenleg egy pont előny-
nyel Kassa vezeti a táblázatot, 
de ők egy mérkőzéssel többet 
is játszottak. Az utóbbi tíz nap 
mérkőzései kapcsán elmond-

ható, hogy csapatunk egy sima 
győzelemmel zárta az alapsza-
kasz első részét, amikor a 8. 
fordulóban nagy zakóval küld-
te haza Igló csapatát (105:54). 
Az alapszakasz második részét 
is remekül indították kosara-
saink. A 9. fordulóban a „nagy 
mellénnyel” ideérkező Privigye 
gárdáját győzték le kosarasa-
ink 73:68 arányban. Nagy csa-
ta volt ez a javából, keményen 
meg kellett küzdeni a két baj-
noki pontért, de sikerült. A 10. 
fordulóban az örök rivális Léva 
együttese volt az ellenfél, ame-
lyik szeretett volna visszavágni 
a 2. fordulóban elszenvedett 
„nagy zakóért”amikor csaknem 
negyven pontos vereséget mért 
rájuk csapatunk. Kemény védel-
mi játék és aránylag kevés pont 
jellemezte az ezúttal szoros ösz-
szecsapást. A lényeg, hogy végig 
a mi csapatunk irányította a já-
ték menetét, és megérdemelten 
győzött 69:57 arányban. 

Keresztényi Gábor

Összefoglaló a palánkok alól

Az országos válogatott sze-
replése, és nemzetközi tornák 
miatt eléggé felborult a hazai 
bajnokság menetrendje. Van-
nak csapatok, amelyek már 
túl vannak a hatodik-hetedik  
mérkőzésen, míg a komáromi 
röplabdások csak fokozatosan 
hozzák be a lemaradást.

A tavalyi bajnoki évad 
ezüstérmeseként csapatunk jól 
kezdte a pontvadászatot. Az első 
fordulóban idehaza 3:1 arány-
ban legyőzte a bajnok Eperjes 
gárdáját. Viszont következett a 
második forduló egy elpackázott 
mérkőzése, amikor Svidníkben 
3:2 arányban kikaptak Daniel 
Oravec edző védencei. Kassán 
az újoncot 3:1 verte csapatunk. 
A negyedik fordulóban a tavalyi 
bronzérmes Privigye együttese 
vendégszerepelt Komáromban. 
A négy idegenlégióst is felvo-
nultató vendégek csak egy játsz-
mát tudtak rabolni nálunk. A 
komáromi csapat 3:1 arányban 
bizonyult jobbnak. Az ötödik 
fordulóban a táblázat nyolcadik 

helyezettje, Ólubló sem okozott 
gondot csapatunknak, különö-
sebb gond nélkül sikerült elle-
nük begyűjteni a három bajno-
ki pontot (3:0). Ha november 
19-én csapatunk, az elmaradt 

harmadik forduló mérkőzését 
megnyeri Trencsénben a se-
reghajtóval szemben, akkor a 
táblázat élére ugorhat. A táblá-
zat elitmezőnyét jelenleg négy 
csapat, Kassa, Eperjes, Nyitra és 

Komárom alkotják, és a komá-
romi csapatnak ott van még a le-
hetőség, a már említett elmaradt 
mérkőzés Trencsén ellenében. 
Az élre lehet ugrani, ráadásul 
egy kis előnnyel.                      kg

Még egy győzelem és röplabdásaink a táblázat élére állhatnak

A Iuven ifjúsági szerve-
zet komáromi csoportja 4 
nyelvű (magyar, szlovák, an-
gol, német) üdvözlő bannert 
helyezett ki a turisták szá-
mára a Duna parton, ahol 
sokan kikötnek. 

Mivel minden olyan vá-
rosban, ahol szeretnének a 
turizmusra építeni, üdvözlik 
a turistákat rögtön azon a he-
lyen, ahol kapcsolatba lépnek 
az adott várossal. Komárom-
ban ez eddig nem így volt, 
ezért úgy döntöttünk, lépünk 
ez ügyben.

Az egyik banner a híres 
erődünket jelképezi, a má-

sik pedig a hidat, ami egy 
folyókkal határos városban 
mindig meghatározó, termé-
szetesen mindkettőn feltűnik 
a komáromi zászló mintá-
ja is. Így mostantól a Duna 
felől érkező „vendégeket” 
rögtön szívélyes üzenet fog-
ja fogadni és tudni fogják, 
hogy örömmel látjuk őket 
városunkban, Komáromban. 
Kicsinység ugyan, de néha 
egy kis figyelmesség is fontos 
az új „látogatóknak”.

Köszönjük a támoga-
tást a K-print nyomdának és 
Bastrnák Tibor képviselőnek.

Négy nyelvű üdvözlő banner 
fogadja a turistákatNovember 20-án 17 óra-

kor a dél-komáromi Monos-
tori Erőd Jókai termében A 
kiállítást megnyitja: Ballun 
Viktória, festőművész. Közre-
működik: Tóth Rita, színmű-
vész. A kiállítás 2015. novem-
ber 20. és december 10. között 
tekinthető meg, az erőd nyit-
va tartásával egy időben.

„Az absztrakt festés olyan, 
mint az élet. Nem tervezheted 
meg a képet, ahogy az életet 
sem. Követned kell az intuíció-
dat, a szívedet, élvezned kell az 
alkotás folyamatát…. és tovább 
kell menned, bátran és biza-
lommal.

Ha nem tetszik, átfesthe-
ted. Újra és újra. Az életedet is 
kifestheted, akár egy festményt. 

Sokat kell takarítani is, többet 
belül, mint kívül. De a kép épp-
úgy tükör, ahogy az élet is az. 
Milyen színeket használsz és 
megéled-e az élet valamennyi 
színét? Vannak-e elvárásaid? 
Ha eredményt akarsz, semmi 
sem sikerül. Nem szabad akar-
ni. És nem akarni sem szabad 
akarni. Teljes lényeddel át kell 
magad adni az életnek, a fest-
ménynek, a folyamatnak, a sze-
retetnek. Istennek.

És akkor egyszer csak meg-
születik a káoszból a harmónia. 
Az élet szól, hogy fess, a fest-
mény szól, ha készen van. Nem 
kell mást tenni, mint lenni. A 
jelen pillanatban. Figyelni, lát-
ni, hallani….. és hálát adni.”

Földes Lívia

Földes Lívia „Kedvenc színem a tenger…” 
című kiállításának megnyitója



Kövesse a Komáromi Városi Televízió 
adását az interneten is! 

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

www.facebook.com/Észak-KomáromiVárosiTelevízió
www.facebook.com/MestskaTeleviziaVKomarne

Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot 
a Komáromi Lapokban 
és a Komáromi Városi 

Televízióban!

Tárcsázza 
a 035 77 13 488-as 

telefonszámot!

2015. november 18. 5

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

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

KÖNyVBÖRZE – 2. kör
a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárában

2015. november 6. – november 30. között
a könyvtár számára feleslegessé vált könyvek szimbolikus áron 
elvihetőek (előzetes foglalás szükséges - a könyvek listája letölt-
hető a könyvtár weboldaláról).

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

A foglalásról bővebb információt a weboldalon (www.uk.ujs.
sk), a facebook oldalunkon (www.facebook.com/ukujs) talál-
hat, illetve a következő elérhetőségeken kérhet: tel.: +421 35 
326 06 86, e-mail: simonovae@ujs.sk A könyveket személyesen 
a könyvtárban (Hradná 2., Komárno) lehet átvenni december 
1.-18. között. Előzetes egyeztetés után más átvevő helyszínt is 
biztosíthatunk.

MEGHÍVó MEDITÁCIóS PROGRAMRA
Időpont: 2015. november 23.-tól 

minden hétfőn 18 órától
Helyszín: Meditációs Központ

Komárno, Letná 22
A meditáció csökkenti a stresszt, 

segíti az egészségmegőrzést, 
a gyógyulást, koncentrációt, 

a hatékony tanulást és munkát.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

A program díjmentes!
info: Gróf Zsuzsanna 0905 985 160

Fóti Pál 0907 775 240


