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Alapítva 1849-ben

Ön részt vesz a márciusi parlamenti választáson?

Nagy Péter, hivatali dolgozó: – A két választás közti
időszakban gyakran azt mondogatom magamnak, a családnak
vagy a barátoknak, hogy nem
megyek el voksolni, de végül
mindig elmentem, és véleményt
nyilvánítottam a szavazófülkében. Sok polgárhoz hasonlóan
én is sok mindent kifogásolok
a mai politikában és a politikusokban, mert úgy látom, hogy
kevés a jó szakember és hogy
némileg elszakadtak a „földi halandóktól“, az átlagembertől, de,
ahogy mondani szokás: minden
népnek olyan vezetői vannak,
amilyeneket megérdemel. Szóval, ez egy kis kritika a választók
felé is, mert a mindennapokban,
a munkahelyeken vagy másutt,
gyakran ugyanúgy viselkedünk,
mint ők.
Ha bekapcsolom a tévét
vagy az interneten böngészek,
sok szörnyűséget látok, forrong
a világ, és ilyenkor úgy érzem,
hogy ebben az országban még

úgy, ahogy, de jól megvagyunk,
és főleg biztonságban élünk,
ezért március 5-én elmegyek
szavazni!
Petheő Attila, a Csemadok
járási elnöke: – Azt gondolom,
hogy sokan tudják rólam, hogy
politikusként a felvidéki magyar
pártok összefogását szorgalmazom. Ezt-sokakkal ellentétbennem csak a szavaim, hanem a
tetteim is jelzik, hiszen a komáromi önkormányzati választások MKP-HÍD összefogásának
egyik elindítója voltam és következetes képviselője vagyok.
Ez az összefogás pártolás
hozta, hogy jelenleg egy párt
jelöltlistáján sem szerepelek. Itt
büntetés, ott a komfortérzetem
nem engedte, hogy képviselő
jelölt legyek. Viszont a mi komáromi példánk több magyar
politikai összefogást ösztönzött
a Kárpát-medencében.
Az MKP jelenleg alapszervezet nélküli tagja vagyok, de
a Csemadok komáromi járási

elnökeként nyíltan nem tehetem le a voksom egyik magyar
párt mellett sem. Számomra a
függetlenség nem politikai kategória, tehát politikai tőkévé nem
tehető. Sajnos sokan a jelenlegi
kampányban olcsó közhelyként
dobálóznak a „civil” és a „független” jelszavakkal. A Csemadok tagjai között a Komáromi
járásban vannak az MKP-nak,
a Hídnak és az MKDSZ-nek is
szimpatizánsai.
Hiszem, hogy nem helyes,
ha a Csemadok politizál és egy
párt mellett teszi le a voksát. De
nem lehet elítélni, ha a Csemadok tagja politikai pályára lép,
akár az MKP, akár a Híd, akár
az MKDSZ jelöltjeként. Ez mindenkinek a maga dolga. A magam részéről csupán az lehet a
feladatom, hogy arra ösztönözzek mindenkit, menjünk el magyar emberekre szavazni március 5-én. Mérlegeljük, hogy kinek
van esélye kormányra kerülni és
kinek van esélye a parlamentbe

jutni. Magyar szavazatot nem
szabad elvesztegetnünk.
Szabó Edina, magánvállalkozó: – Munkámból adódóan gyakran utazom külföldre,
így nem mindig tudok elmenni
választani, de ha itthon vagyok,
mindig elmegyek. Ha már megkaptuk a jogot, hogy beleszólhatunk a közéletbe, kötelességünk
megtenni. Felnőtt lányomat is
arra buzdítottam, amikor nagykorú lett, hogy menjen el voksolni és válassza azokat a személyiségeket, akik a leghitelesebbnek
tűnnek számára. Felkerekedik a
család és elsétálunk a szavazóhelyiségbe. Mi, állampolgárok,
így mondunk véleményt.
Szerintem azoknak, akik
nem vesznek részt a választásokon, nincs morális joguk
bírálni, kritizálni. Elismerem,
hogy a távolmaradás is egyfajta
vélemény, de akkor inkább már
tegyék azt, hogy elmennek és
karikázás nélkül dobják a szavazólapot az urnába.

Egy beteljesült szerepálom – A Teátrum új bemutatójáról

A sors útjai kifürkészhetetlenek. Bizonyos, hogy
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművészünk sem hitte
volna el, ha egy jós azt mondja neki évtizedekkel ezelőtt:
„Ön hetvenháromévesen, egy
súlyos műtét után, hónapokig tartó, fájdalmas lábadozás
után, sőt: közben, eljátssza pályája egyik legfontosabb szerepét.” Ez az alakítás Görgey
Gábor: Görgey c. drámájának
címszerepe, melyet – a színész
társak nagyszerű teljesítményeivel együtt – a Tiszti pavilon dísztermében láthatott először a közönség.
A két részes dráma nyolc
szereplőt mozgat, de közülük
csak hármat látunk hús-vér valóságában a színen: a már említett Görgey Artúrt, az 184849-es szabadságharc fővezérét, Terkát, az idős tábornok ház- betétekről jelennek meg. GörJoskót, a kiszolgált öreg hu- vezetőnőjét. (Molnár Xénia). A gey anyját Kolti Helga, Perczel
szárt, (Miskovics László), és többiek „álomképekben”, film- Mórt Tóth Károly, Andrássy
Norbertet Nagy András, Széchenyi Istvánt Szabó Viktor,
Kossuth Lajost Jakubecz László alakítja.
Az egyik nemzetközi áru- ja az értékes ajándékot. A végső
A filmbetéteket Molnár
házlánc versenyt hirdetett, sorrend a lakosokon múlik, hi- Csaba rendezte, az operatőr
amibe Komárom is benevezett. szen internetes szavazással dől Dömötör Ede, a hangmérnök
A tét egy 80 ezer eurót érő ját- el a verseny. Komárom az öt ka- Stanislav Králik, a zenei szerszótér megépítése, ami a lako- tegóriából a legerősebb csoport- kesztő Zakor Sándor, a műszaba került, a 29 ezernél nagyobb ki munkatárs D. Szabómihály
sok támogatásán múlik.
A LIDL üzletlánc tavaly lakossággal rendelkező városok Borbála volt. Dráfi Mátyás még
év végén egy közösségi játékot körébe. A jó szereplés azonban egy, nem kevésbé fontos posztot
hirdetett. Azok a települések, korántsem lehetetlen, hiszen is betöltött, ő a darab rendezője.
ahol jelen van az áruházuk, egy a szavazás első napja után a csoA kitünően megírt dráma
játszóteret nyerhetnek. Öt kate- port 23 indulója közül az ötödik egyetlen téma köré épül: áruló
góriában, tíz játszótérért zajlik helyre küzdötte fel magát.
volt-e a csatát soha nem vesztett
Szavazni február 29-ig lehet, Görgey, amikor Világosnál kapia verseny, és minden kategória
első és második helyezettje kap(Folytatás a 3. oldalon) tulált? Történelmi távlatban, az

Játszóteret nyerhet Komárom
a lakosok segítségével

előkerült dokumentumok megfellebbezhetetlen bizonyságának
tudatában ma már tudjuk, hogy
Görgey hosszú, kilencven nyolc
évig tartó életében végig hű maradt a hazájához. Tehát ma már
nem érdemes újabb vitát kezdeni a témáról. Arra viszont tökéletesen alkalmas a nagyszerű
előadás, hogy elgondolkodjunk
rajta: vannak-e párhuzamok a
tizenkilencedik század eseményei és napjaink történelme között?
A Görgeyt mindenkinek látnia kellene, - a fiataloknak különösen, hiszen a magyar múlt
egyik legfontosabb korszakába
pillanthatunk bele annak tanulságaival együtt.
BTI

Bajnok István 75 éves lenne

Az idén januárban lett
volna 75 éves dr. Bajnok István elmegyógyász, aki 2013
őszén hunyt el. Személyében
nem csak a gyógyító szakembert, hanem az országszerte
ismert közéleti személyiséget
is tiszteltük.
Bajnok István Ipolyságon született, a prágai Károly
Egyetemen szerzett orvosi
diplomát. Orvosi pályáját a rimaszombati kórházban kezdte,
ám élete nagyobbik része Komáromhoz kötődik.
Közéleti tisztségek sorát töltötte be példás hivatástudattal:
a prágai magyar egyetemisták Ady Endre diákkörének elnöke,
a Csemadok regionális szervezeteinek vezetője, és országos
alelnöke volt, az Együttélés Politikai Mozgalom színeiben pedig parlamenti képviselő Prágában. Számtalan előadást tartott
szakmai és közéleti rendezvényeken, tiltakozó nagygyűléseken
szónokolt, vezette a Magyar Egészségügyi Társaság felvidéki
szervezetét, nyári ifjúsági táborokat szervezett.
Szellemi frissessége teljében kötötte a lakásához a betegség,
amely fokozatosan felőrölte életerejét. Jelenléte hiányzik, hiszen
valamennyiünkért küzdő, áldozatkész, képzett, becsületes és
bátor egyéniség volt.
Emléke mindnyájunk szívében él

Egy év munkájának eredményei

2015. december 15-én volt
pontosan egy éve, hogy megkezdte munkáját az új összetételű önkormányzat. A városvezetés kötelessége elszámolni az
elvégzett munkával, mit sikerült ezalatt az idő alatt letenni
az asztalra. Meggyőződésem,
hogy a komáromiak nagy
részét nem a hosszas önkormányzati szócsörték érdekli,
hanem a konkrét eredmények.
Ezért készült ez az összeállítás
(2. oldalon), amely megpróbálja csokorba fogni az elmúlt
év munkájának gyümölcsét.
Az első évben számtalan
esetben meghatározóak voltak a
korábbi városvezetésektől megörökölt témák és körülmények.
Voltak olyan területek, ahol
sikerült gyorsan és határozottan változtatnunk, de akadnak
olyanok is, amelyek csupán
hosszabb távon érnek be. Több
esetben gördülékenyen ment az
irányváltás, hiszen volt bátorságunk olyan dolgokhoz is hozzányúlni, amelyben 10-12 éve
nem volt változás. Igyekeztünk
olyan témáknak – a belváros és a
lakótelep szépítése, pályázatírás,
turizmus vagy a munkahelyteremtés – lendületet adni, vagy
a semmiből elkezdeni építeni,
amelyek kulcsfontosságúak a
város jövője szempontjából. Nehéz az elmúlt egy év számtalan
egyeztetését, a sok sziszifuszi
munkáját most egy oldalban
összefoglalni, de a látható eredményeket felvázolva szeretnénk
alátámasztani, hogy előre mozdult Komárom szekere.
Az idei évben célunk folytatni ezt a munkát, abban bízva,

hogy az újabb esztendő elteltével még hosszabb lesz az elvégzett feladatok listája.
A városvezetés továbbra sem szeretne ott leragadni,
hogy a másikban a hibát keresse, hanem az együttműködésre
alapoz, elvégre a fejlődés valamennyi jóérzésű komáromi
célja. Hibátlanok biztosan nem
vagyunk, és a rohamosan változó világunk is állandó tanulásra, tapasztalatszerzésre késztet
minket. A politikai haszonlesést
persze soha nem lehet teljesen
eltávolítani a testületi munkából, de meggyőződésem, hogy a
képviselők nagy többsége a város fejlődéséért fáradozik.
Az elmúlt évben fontosnak
tartottuk, hogy nyissunk a civil
szervezetek és a lakosok irányába. Komárom sikereinek titka
csakis a széles összefogás lehet,
amelyhez mindenki hozzá tudja
tenni a maga részét. Rengeteg
a tennivaló, nem engedhetjük
meg a széthúzást. Lehet eltérő véleményünk, de kölcsönös
tisztelettel mindig megtalálható
az együttműködés formája.
Számoljuk fel a bénító pes�szimizmust és kishitűséget, hiszen tudjuk, hogy Komárom
jobb sorsra érdemes. Szükséges,
hogy tudjunk örülni egymás sikereinek és a város közösen elért eredményeinek, mert ezekre
a részletekre épülve alakul Komárom jövője. Az elmúlt egy év
kiértékelését követően, ebben a
szellemben szeretnénk folytatni
a munkát.
Stubendek László
polgármester
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Mácza Mihály válogatott tanulmányai Lehet, hogy történelmi pillanat volt?
Véleményem szerint az
utóbbi idők egyik legfontosabb
hazai könyve a tavaly év végén
megjelent Válogatott tanulmányok című kiadvány, amely a
Fejezetek Komárom és AlsóCsallóköz történetéből alcímet
viseli. Szerzője, Mácza Mihály
történész-múzeológus Komárom egyik legjobb ismerője.
Bár nem a városunkban
született, életének legnagyobb
része ide köti. Úgy látszik, a sors
nem véletlenül irányította Komáromba, itt épül évtizedek óta
életműve, melynek fontos eleme
a Pro Museum - Társulás a Komáromi Múzeumi Tevékenység
Támogatásáért - gondozásában
kiadott kötet.
Mácza Mihály évtizedeken

át dolgozott a Duna Menti Múzeumban, egy időben a város
alpolgármestere is volt, s ma is
kiváló idegenvezető. Válogatott
tanulmányai nem csak a Komáromban és az Alsó-Csallóközben élőknek nyújtanak hiteles
történelmi helyzetképeket: élvezettel és haszonnal olvashatnák míves munkáit bárhol,
ahol magyarok élnek. Szó esik
bennük Komárom szerepéről
a dunai hajózásban, Jókai Mór
egyik regényhőséről, az "arany
emberről", a Jókai-szobor történetéről, a komáromi temetőkről
és az itteni középiskolákról. Izgalmas tanulmány "A politikai
erőviszonyok alakulása egy délszlovákiai határvárosban az első
Csehszlovák Köztársaság idején

(Komárom 1919-1938)" című,
terjedelmes munka is, mellékelve egy 1919-es megrendítő fotót.
Ezen a Duna-híd bal parti, elfalazott hídfője látható és néhány
cseh legionárius.
Mácza Mihály könyvének
ott lenne a helye mindegyik felvidéki magyar iskolai- és közkönyvtárban! Érdemes lenne e
fontos tanulmányokat elhelyezni a világhálón, és szlovákul is
megjelentetni.
A kiadvány tanulmányait
Galo Vilmos állította össze, aki
a szerkesztés szempontjairól és
a szerzőről írt bevezetőjében.
A tanulmánykötet értékeire
Stubendek László polgármester
hívja fel az olvasók figyelmét.
BTI

Játszóteret nyerhet Komárom a lakosok segítségével
(Befejezés az 1. oldalról)
akár több alkalommal is, hiszen
a “Žihadielko” verseny honlapján (zihadielko.lidl.sk) különböző játékok teljesítése után újabb
szavazatokhoz lehet jutni.
A látványos játszótér az

egyik ismert klasszikus rajzfilm,
a Maja a méhecske témájára
épül. A sok elemből – mászókák,
homokozó, hinták, padok, kerékpártároló – összekombinált,
színes, modern előírásoknak
megfelelő játszótér több pontján
tűnik fel a méhecske.

A verseny győzteseit márciusban hirdetik ki, és az év folyamán megépülnek a játszóterek.
A játék jó lehetőség arra, hogy
összefogásra biztassa a lakosokat a város szépítéséért.
-b-

A mai forrongó időkben
a szemünk láttára formálódik
a történelem. A zűrzavarban
csak a rendíthetetlen hit és reménység teremthet bennünk
lelki békét. Ezért feltételezhető, hogy a világszerte kb. kétezer, magyar kultúra napi rendezvény sorában különleges
helyet foglal el a Kultúrpalotában (a Duna Menti Múzeum
dísztermében) megrendezett
gyönyörű ünnepség.
A második világháború befejezése óta ugyanis most történt
meg először, hogy a két Komárom közösen emlékezett a Himnusz megszületésének eseményére. Az idő majd megmutatja,
hogy a pillanat történelmi volt-e
vagy sem: én mindenesetre úgy
gondolom, igenis, az volt.
Az volt, mert a bő két órán
át tartó műsorfolyam fényesen
igazolta, hogy a nehéz idők, bennük a teljes jogfosztottság, a kitelepítések és deportálások, majd
az Istent megtagadó diktatúrák
sem tudták belőlünk kiölni az
igazságérzetet, a múltunk iránti
érdeklődést, a szépség: a kultúra
utáni vágyakozást. Számomra

a január huszonharmadikai est
húsz éve tartó komáromi életem
legszebb élménye volt.
Az alaphangot Fekete
György, a Magyar Művészeti
Akadémia elnöke, az egyik legnagyobb kortárs magyar ütötte
meg. Szívből jövő, eredeti gondolatait, a magyarságról, a kultúránkról, az összetartozás fontosságáról elmondott beszédét
mindenkinek hallania kellett
volna, mert, mint a felcsattanó
taps is hitelesítette – köszöntője
élményszámba ment.
A műsorszámok kiválóan
illeszkedtek egymáshoz, olykor
már-már a katarzisig juttatva
a telt házas, figyelmes és lelkes
közönséget. Verset mondott
Tóth Tibor, Dráfi Mátyás és
Nagy Ferenc, népdalokat énekelt Bedecs Ilona, élvezhettük
Pfeiferlik Tamás és Grassl Ferdinánd, valamint a nagykéri
Mórinca Kamara Táncegyüttes
szereplését. Fellépett a VMK és
a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes kara és hangszeres együttese Stirber Lajos
vezényletével, a VMK és a CSEMADOK városi szervezetének

CONCORDIA vegyes kara
(karnagy: Stubendek István),
majd a Komáromi Kamarazenekari Egyesület következett
a karmester Medveczky Szabolccsal.
Az egyes műsorszámok sikeréhez minden közreműködő
hozzájárult , szinte a szemünk
láttára emelkedett fel a két,
mégis egy Komárom zenéből,
szavakból, fényekből, mozdulatokból kialakított kulturális
"palotája".
Az est fővédnöke a Magyar
Köztársaság szlovákiai nagykövete, Czimbalmosné Molnár
Éva volt. Tiszteletét tette a rendezvényen Molnár Imre történész, legkiválóbb Esterházykutatónk is, aki néhány hónapja
a pozsonyi Magyar Kulturális
Intézet vezetője, s akinek óriási
érdemei vannak a két Komárom
közös ünnepségének „összehozásában”. Az emlékezetes magyar kultúra napi ünnepséget
megtisztelte jelenlétével a két
Komárom polgármestere és alpolgármestere is.
Batta György

Testületi krónika – Pályázhatunk a területrendezési tervvel

Tizenötödik rendes ülését
tartotta a napokban a városi képviselőtestület. Az interpellációk
és kérdések után a határozatok
teljesítéséről szóló beszámolóról
szavaztak. Az ülésen tájékoztató
hangzott el, melyben a tavalyi

András-napi vásárt értékelte ki a
városi hivatal. Eszerint a vásáron
93 kézműves és 173 kereskedő
árulta portékáját, akik között, a
hazaiak mellett, csehországiak,
romániaiak, magyarországiak és
csehországiak is voltak, s akik –

bár az időjárás nem igazán kedvezett, mégis elégedetten nyilatkoztak a háromnapos vásárról,
amely nyereséggel zárt. Az idei
András-napi vásár időpontjáról e hónap végéig születik
döntés. A képviselők tárgyaltak

Komárom város területrendezési tervének kiírásáról is. Erre
azért volt szükség, hogy a város
pályázni tudjon különféle támogatásokra. A terv kidolgozásának összege idén 78 ezer euró,
s az összeg nyolcvan százaléka a

közlekedésügyi és régiófejlesztési minisztériumnál igényelhető.
A testület döntése értelmében a
város kérvényezheti ezt a támogatást. A képviselők figyelembe
vették az egyes állami és városi
intézmények észrevételeit is, és

tudomásul vették a főellenőr beszámolóját a pénzügyi ellenőrzésről, illetve a törvények és jogi
előírások betartásáról az Ispotály utcai nyugdíjasotthonban,
és vagyonjogi ügyekben is döntéseket hoztak.
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Újszülöttek

Bulla Zara, Érsekújvár; Černáková Nikoleta, Komárom; Mlynár
Martin, Ógyalla; Lévai Viktória, Lándor; Dobi László, Ifjúságfalva;
Bak Sára, Komárom; Vargha Noel, Nagykeszi; Krnáčková Csilla,
Szentpéter; Tehel Hugo, Nagykér; Varga Nikolas, Csallóközaranyos;
Turányi Abigél, Madar; Takács Szabolcs, Megyercs; Tóth Máté,
Komárom; Fazekas Eszter, Komárom; Zaťko Jandás Bence,
Csallóközaranyos; Sileská Simona, Jatov; Szabó Dominika, Nána;
Balogh Alexandra, Komárom; Kolarovsky Ladislav, Komárom;
Herdová Zoé, Kicsind; Babicz Natália, Ógyalla; Tóth Zsigmond,
Komárom; Bihari Angelika, Sókszelőce; Takács Boglárka, Keszegfalva; Gellérthegyi Zsolt és Csaba, Perbete; Rigo Noel, Érsekújvár;
Potočka Bella, Komárom; Lancz Réka, Gúta; Opálka Gábor Noel,
Marcelháza; Vörös Štefan, Újgyalla; Kecskés Lenka, Tótmegyer

Házasságot kötöttek

na

Gőcze Viktor és Pavliková Beáta; Geleta Béla és Rigó Marian-

Elhunytak

A 71 éves id. Szakál László, Tany; a 77 éves Beblavý Pavol, Komárom; a 81 éves Leölkes Erzsébet, Komárom; a 66 éves Mészáros
Mikuláš, Komárom; a 75 éves Krizsan János, Komárom; a 68 éves
Košturiak Miroslav, Szilos; a 91 éves Visnyeiová Alžbeta, Gúta; a 62
éves Fűri Tibor, Gúta; a 82 éves Hradil Jinřich, Komárom; a 68 éves
Ondrejo Ján, Gúta; a 76 éves Mikleová Jozefína, Komárom; a 77
éves Trencsík János, Marcelháza; a 77 éves Martinček Juraj, Cserhát; a 80 éves Oláh Erzsébet, Gúta; a 83 éves Gőgh István, Gúta

Új kiállítás a Limesben

Komárom Képes Krónikája címmel új tárlat várja a látogatókat a Limes Galériában január 29-én. A szervezők – a Pro Arte
Danubií, Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás, a Szőnyi
Alkotókör tagjai, az Endresz csoport Egyesület és az Egy Jobb
Komáromért Polgári Társulás - szeretettel vár minden kultúra
iránt érdeklődőt.

Apróhirdetés

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
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. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.

l Kisebb építkezési telket vennék
Komáromban. Tel.: 0904/578 633.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíttetni?
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271670.
l Felveszünk jogosítvánnyal rendelkező szakácsot, pincért és kisegítő dolgozót (lehet nyugdíjas is).
Tel.: 035 77 33 190, 09015 892 788.

Reneszánsz nap

Petőfi Sándor Kultúrház(Délkomárom), Február 27
Népművészek bemutatói, kézműves foglalkozások
hangszerbemutató, táncegyüttesek fellépése.
A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!
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Böjte Csaba megint A német nyelvoktatás sikerei a komáromi Selye Gimnáziumban
Decemberben zajlott le iskolánkban
fején találta a szöget a DSD
II, a német nyelvi diploma meg-

Én nem a bevándorlóktól féltem Európát, hanem a lagymatag keresztényektől. Az a természet rendje, hogy az a népcsoport,
amely vegetál, amely nem alkalmas rá, hogy az életet továbbvigye, elsorvad, kihal, lehúzzák a
lefolyón, és a helyüket elfoglalják
azok a népek, amelyekben van
életerő, lendület, bátorság, Teherbe ejtik feleségüket, csobogó élet
veszi őket körül.
A mai Európa langyos állóvíz, ahol sok ember egyik legfőbb
gondja a fogyókúra, az alakformálás és értéktelen, csillogó
kacatok gyűjtése, a testet, lelket
megrontó élvezetek utáni hajsza.
A Jóisten, úgy látom, a migrációs
kérdéssel egy jó nagy fakanalat
ragadott, és elkezdte kavarni ezt
a hatalmas fazekat. Isten azt szeretné, hogy térjünk észhez, térjünk meg, különben elveszünk.
Ne magunkra aggatott címkékkel
jelezzük, miben hiszünk, hanem
legyen gerincünk, jól definiált
értékeink, amelyekhez tartjuk
magunkat.
Ne nyafogjunk, hogy de nehéz a feladat, hanem küzdjünk.
A focicsapat sem siránkozhat,
ha erős az ellenfél, hogy jaj, ös�szeesküdtek ellenünk, tervet
eszeltek ki, hogyan győzzenek le
bennünket! Küzdeniük kell, megfogalmazni saját elméletünket,
hogyan nyerhetnénk meg a mec�-

szerzését célzó C1-es szintű nyelvvizsga,
amelynek sikeres letétele után német és
osztrák egyetemeken, főiskolákon lehet
továbbtanulni, illetve a magyarországi
felvételi eljárásban ez plusz pontokat jelent.
Az írásbeli vizsga négy részből áll: írásbeli kommunikáció, olvasott szöveg értése,
hallott szöveg értése és szóbeli kommunikáció. Minden vizsgarész 25 %-ot ér, és a
négy rész együtt teszi ki a 100 %-ot. A vizsga
akkor sikeres, ha a jelölt mindegyik vizsgarésznél a megszerezhető pontszám legalább
60 %-át teljesítette, de az egyes részek között
nem lehetséges a kompenzáció.
Idén nyolc diák áldozta szabadidejét és
energiáját a DSD II nyelvvizsgára való felkészülésre: Ölveczky Judit, Végh Viktória, Szabó Kinga, Hunčík Rebeka, Fazekas Bianka,
Uzsák Eszter (valamennyien a IV.D-ből),
Elek Máté (III.A), Szebellai Dániel (III.D).

cset! Az most a kérdés, káoszba
Ölveczky Judit, Szabó Kinga, Végh Viktória, Elek Máté, Fazekas Bianka, Hunčík
süllyedt harmadik világ lesz-e
Rebeka,
Uzsák Eszter (DSD-sek)
Európából, vagy a tolerancia, a
Szorgalmuknak,
folyamatos nyelvtanulá- javítása a németországi /Köln/ központban
becsületes munka, a párbeszéd
suknak
és
nem
utolsó
sorban tehetségüknek történik, a komplex eredményre még néútján mi leszünk képesek segítő
köszönhetően valamennyien sikeres szóbeli hány hónapot várnunk kell.
kezet nyújtani, hogy mindenütt
A 2013/14-es tanévben indult iskolánkvizsgát tettek. De mivel az egész írásbeli rész
megteremtődjön egy rendezett,
ban
– Szlovákiában elsők között – a DSD I,
békés világ.
amely B1-es vizsgaszintet jelent. Erre a vizsNem lehet folyamatosan félgára az idei tanévben márciusban kerül sor,
revert harangok zajában élni,
és mivel nemzetközileg is elismert vizsga,
ezért nyugtassuk meg magunkat,
egyre növekszik az általa érdeklődő diákok
s arra összpontosítsuk erőinket,
létszáma a Selye Gimnáziumban.
ami a feladatunk. Jókedvvel,
A másik fontos, a diákokkal közös siörömmel, gyermekekkel töltsük
kerünk,
hogy a februárban megrendezésre
meg a Kárpát-medencét, mert
kerülő német nyelvű olimpia megyei forduaz ország mindig azé lesz, aki
lójára 5 diákot viszünk, akik valamennyien
élettel, gyermekkel tölti meg. Ha
a járási verseny győztesei: Kovarčík Beáta
nem lesz gyermek, a légüres teret
(I.N, príma), Kovarčík Sára (IV.N, kvarta),
a máshonnan jövő emberek töltik
Bartalos Angelika (II.C), Elek Fanni Mária
be. A demográfiai kérdés az egyik
(III.D), Fábián Rita (IV.D).
legfontosabb a Kárpát-medencéA lehető legjobb eredményt kívánjuk
ben. Ha ezt nem tudja népünk
megoldani, legördül számunkra
Fábián Rita, Kovarčík Sára, Kovarčík Beáta, Elek Fanni Mária, Bartalos Angelika, mindnyájuknak! A diákok felkészítő tanárai
Szénássy Edit és Fekete Judit.
a függöny.
a kerületi német nyelvi olimpia résztvevői
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Nagy vígasság, batyubál volt
a Jókai Mór Alapiskolában
„A, a, a, a farsangi
napokban,/A farsangi napokban legyünk mi is vígabban...”
Az idézett népdalt évtizedeken át énekelték eleink. Mi, a
Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM (felnőttek) kórusa – kapva
az alkalmon – úgy döntöttünk:
a farsangi napokban legyünk
mi is vígabban, január 9-én
elmegyünk az iskola, szülőkpedagógusok báljába.
Elmentünk és nem bántuk
meg. Nagyot mulattunk, nagyon jól éreztük magunkat. A
szervezőknek az iskola szülői
munkaközössége vezetőségének – Sánta Júlia elnöknővel az
élen - köszönhetően minden a
helyén volt: ízléses volt a teríték
és a díszítés az iskola aulájában, a mosolykíséretes kupicás
fogadtatás, a baráti társaságok
igényei szerinti ülésrend, s csakúgy a valóságosan slágerparádét
produkáló, s ezáltal igazi báli
hangulatot teremtő CARLSON
duó is. Ahogy mondani szokás:
a szervezők mindennek megadták a módját.
A megjelenteket néhány
kedves gondolattal, mondattal
Mátyás Katalin, az iskola igazgatónője üdvözölte; kívánt mindenkinek jó szórakozást. Majd a
nyitótánc következett: a keringőkirály J. Strauss muzsikájára
lejthettek a táncparkettet ellepő
– meglepetésemre a keringőt
is szépen táncoló – kedves ifjú
párok. Áradt a zene, sorjáztak

a magyar, s a világslágerek; boldog, önfeledt énekszó zengett,
a jelenlévők – mintegy 100120 tagú kórus – ajkáról. Majd
pihentetőül a tombola-tárgyak
sorsolására került sor. A nyertesek asztalainál felcsattant a taps,
poharak csendültek, kacagás,
humoros megjegyzések – „bunda, bunda, bunda” – baráti gratulációk hangzottak.
A „nyerhetőségek” gazdag
tárházából a könyvesutalványtól
a finom italokon és édességeken
át még sok minden nyerhető volt. A „sláger-nyeremény”,
mégis egy gyermekjáték, egy fából készült taliga volt. Ki tudná
megfejteni, hogy miért éppen
az? Csak nem azért, hogy ha
„kidől” valaki a „csapatból” a taligán haza lehessen tolni?!!! Bár
kivilágos-kivirradtig állt a bál,
az önfeledt szórakozás, mégsem
feledkezett meg magáról senki
sem: nem nézett a pohár mélységes fenekére. Inkább kedves
táncpartnere „... nézését, meg a
járását, meg a csípőjének a ringását...” nézte, csodálta így nem
lett szüksége a „taligára”.
A szervezők előtt le a kalappal. BRAVÓ! Hogy gaudiummal, azaz vígan lehettünk, köszönet érte. Kívánjuk: szeretett,
60 éves iskolánknak a következő hatvan évben is legyen ilyen
tettrekész szülői közössége!
A GAUDIUM nevében:
Stirber Lajos
az iskola ny. pedagógusa

Angol nyelvtanítás a Selye János Gimnáziumban

Az év vége a számadások
ideje. S bár a tanév vége még
jóval odébb van, az elmúlt négy
hónap történései összegzést érdemelnek. A komáromi Selye
János Gimnázium angol tantárgybizottságában kivételesen indult a szeptember, ritkán
történik meg ugyanis, hogy
munkánkat native speaker –
anyanyelvi beszélő segítse.
A Fulbright Alapítványhoz
benyújtott pályázatunk révén
Joseph David Thompson, politikai tudományokat hallgató
egyetemista érkezett hozzánk
az amerikai Tennessee államból,
Nashville-ből,
önkéntesként.
Legfontosabb küldetése az angol
nyelv népszerűsítése a diákság
körében, amire főleg délutáni
foglalkozások keretében nyílik
lehetősége. Megkérdeztük tőle,
mi a benyomása az eddigi iskolai tevékenységéről, diákjainkról, Komáromról.
- Élvezem a délutáni óráimat
és méltányolom, ha a szakos tanárok bevonnak a napközbeni
munkájukba, vagy alkalomadtán helyettesítem őket. A diákok
angoltudása sok esetben lenyűgöző. Sokkal jobban beszélnek egy
számukra idegen nyelven, mint
ahogy a legtöbb korukbeli amerikai diák. A másik dolog, amiben különbséget látok az, hogy
nagyobb erőfeszítést tesznek saját
tehetségük kibontakoztatása érdekében, legyen az tánc, sporttevékenység vagy hangszeren való
játszás. Ugyanakkor el kell, hogy
mondjam, a tinédzser csak tinédzser, tekintet nélkül arra, hogy
amerikai, magyar vagy szlovák.
Gyakran jobban érdekli őt a
technológia, a közösségi média
vagy a popkultúra, mint a tanítási órák.
Egyébként pedig nagyon jól

érzem magam Komáromban. A
város gyönyörű, tetszenek a történelmi épületek, az építészeti
stílus. Ami az üzleteket, éttermeket illeti, mindene megvan a
városnak, amire számítottam.
Az emberek viszont valamivel
konzervatívabb gondolkodásúak, mint sok amerikai. Természetesen sok amerikai is hasonlóan
konzervatív.
Az élet Komáromban abban is különbözik az otthonitól,
hogy etnikailag kevésbé sokszínű
a lakosság összetétele, mint egy
átlagos amerikai városé. Például
Alamoban, a 2000 lakosú kisvárosban, ahonnan származom, a
fehérbőrű lakosságon kívül nagyszámú afro-amerikai és spanyol
kisebbség is él. Tennessee államban pedig ázsiai és közel-keleti
bevándorlók tömege lakik.
Davisnek további jó munkát, sok szép élményt kívánunk
Komáromban.
Az elmúlt hónapokban diákjaink versenyekbe kapcsolódtak
be, a legifjabb gimiseknek szórakozásra is nyílt alkalmuk, sőt
az év végi hajrába még egy angol
nyelvű konferencia is belefért.
Október végén, hosszú szünet
után, de hatványozottan kihasználva az amerikai önkéntes ittlétét, hiteles Halloween party-t
szerveztek az angol tantárgybizottság tanárnői az algimnázium
egyre népesebb csapatának. A
többórás délutáni rendezvényen
a kisdiákok többek közt jelmez-,
töklámpás és lufi futóversenybe
nevezhettek be, kipróbálhatták
az almahalászatot vagy éppen
kekszből készíthettek kézműves
Halloween nyalánkságokat. A
színes foglalkozásnak látványos
sikere volt.
Novemberben a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gim-

názium szervezte idegen nyelvi
versenybe neveztük be két diákunkat, FEHÉR Dalmát, a 3.C
osztályból és HAJDÚ Andrást,
a 2.C-ből. Igényes felkészülés
előzi meg ezt a vetélkedőt minden évben.
A diákoknak öt-hat, előre
megadott témában kell jártasnak lenniük úgy, hogy a versenyen a zsűri által kiválasztott
kettőről folyékonyan, választékos szókinccsel tudjanak beszámolni több percben. Az idei év
egyik érdekes témája például a
vintage árucikkek gyűjtése volt,
amit Dalma nagyon tartalmasan kidolgozott. A szóbeli részt
megelőzi egy írásbeli nyelvtani
felmérés is, ami számot ad a diákok éppen aktuális nyelvi kompetenciáiról is. Az idei megmérettetésből András került ki
sikeresebben, megszerezvén az
1. helyet, de Dalma is elismerésre méltó teljesítményt nyújtott.
Mindkettőjük gratulálunk.
Ha december, akkor angol
nyelvi olimpia, annak is az iskolai fordulója. Annak ellenére, hogy minden korcsoportból
csak EGY diák léphet tovább a
járási fordulóba, minden évben több tucatnyian próbálják
megoldani az olimpiász nehéz
feladatait.
A diákok nyelvtani, szókészleti és értő olvasással kapcsolatos jártasságát méri fel az írásbeli teszt, a legjobb megoldók
aztán szóban is bizonyíthatják
tudásukat. Az érettségi vizsga
szóbeli feladataihoz hasonlóan
először egy képet kell leírniuk,
vagy éppen történetet találni ki
róla, másodszor pedig egy szituációs helyzetgyakorlatban kell
eljátszani egy szerepet. Sokszor
nem könnyű feladat kiválasztani azt a legjobb nyelvi készsé-

gekkel rendelkező diákot, aki
az angoltudásán túl olyan különleges tulajdonságok birtokában is van, mint a lélekjelenlét,
problémamegoldó- és gyors reakciókészség, megfelelő beszédmodor vagy a szemkontaktus
megteremtése és fenntartása.
Az idei iskolai forduló legjobbjai, akik januárban képviselik
intézményünket a járási versenyen és akiknek sikeres felkészülést, eredményes szereplést
kívánunk: BANGHA Roland,
II.N, GANZER Attila, III.N,
HAJDÚ András, 2.C és FEHÉR
Dalma, 3.C osztályos diákok.
Végül pár szót a fent említett,
december 19-20-án megrendezett angol nyelvű konferenciáról. Diákjaink évek óta részesei a
Modell ENSZ konferenciáknak.
Ez a mostani is az volt, igaz, rövidített, hétvégi változatban. A
budapesti Eötvös József Gimnázium ENMUN – Eötvös Nemzeti Modell ENSZ – elnevezésű
szimulációs „játékában” ezúttal
két újonc gyakorolt, ELEK Máté
és ČERMÁK Attila a 3.A-ból,
két tapasztaltabb diáklányunk
kíséretében, ADOUKI Flóra
Anna és SÁGI Judit személyében, mindketten a 3.C-ből.
A szíriai polgárháborúról és az
európai migrációs válságról tárgyaltak.
A rendezvény mintegy előzménye volt a 2016.áprilisában,
immár hatodik alkalommal sorra kerülő nemzetközi BIMUNBudapest International Model
United Nations konferenciának,
amelyre öttagú küldöttséget neveztünk be. Sok sikert kívánunk
nekik is, az eseményről biztos
beszámolunk!
Vlahy Anita

Projektsikerek a Selye János Egyetemen

Megtelt a korcsolyapálya!

A IUVEN ifjúsági szervezet, Bastrnák Kristóf szervezésével a
tavalyi évbúcsúztató esti korizás sikerén felbuzdulva az idén, hagyományteremtő szándékkal tartotta meg az Újévköszöntő esti
korizást a városunkbeli koripályán. A zenéről Dj Doki gondoskodott, a IUVEN ifjúsági szervezet tagjai pedig teát és forralt bort osztottak az est folyamán. Jó volt a hangulat, rengetegen látogattak ki a
koripályára a barátaikkal, ismerőseikkel, rokonaikkal.

Mosoly

A repülőgép kapitánya a hangosbeszélőn szól az utasokhoz:
– Hölgyeim és Uraim! Van egy rossz és egy jó hírem. A rossz hír
az, hogy egy géprabló kerítette hatalmába a repülőgépünket. A
jó hír az, hogy a Bahamákra akar menni.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesztőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő,
Czékus Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár.
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945
01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12.
IČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk.
Web: www.tvkomarno.sk

A 2013-2015-ös időszakban a Selye János Egyetem két
nagy ívű, sikeres pályázatot
tudhat a háta mögött. Mindkét
pályázat EU-s források bevonásával valósult meg.
Elsődlegesen sikerrel pályázott az intézmény Az oktatás
minőségének növelése a tanulmányi programok kialakításával és innovációjával, az emberi
erőforrások és a karrier-tanácsadás fejlesztésével címet viselő
pályázati kiírásban.
A jogosult összköltség meghaladja a 857 ezer eurót. A projekt a tanulmányi programok
innovációját, az elkészült és
megújult tanulmányi programok opponálását tűzte ki célul.
Kiemelt figyelmet szentelt az
egyetemen oktató alkalmazottak nyelvi és informatikai képzésének és a karrier-tanácsadás
támogatásának is.
A pályázat eredményeképp
az egyetem korszerű technológiával – számítógépekkel,
interaktív táblával és segédeszközökkel – szerelte fel az egyetem IKT-termeit, valamint 44
új számítógéppel látta el a SJE
Gazdaságtudományi Karának
nyelvi laboratóriumait is. A szá-

mítástechnika oktatására szolgáló szaktanterem 55 korszerű
számítógéppel bővült.
A sikeres pályázatnak köszönhetően jelentősen gazdagodott az egyetem szakirodalmi
könyvállománya is. Az egyetemen összesen 34 tanulmányi
program került kidolgozásra,
majd opponálásra. Az oktatást
elősegítő jegyzetek, tansegédletek is a sikeres pályázat végeredményeként kerültek kiadásra.
A további pályázati siker
a Selye János Egyetem infrastruktúrájának kiépítése és korszerűsítése céljából elnyert EU-s
támogatás, melynek összértéke
csaknem 1,867 mill. euró. A
projekt fő célja az intézmény
információs és kommunikációs
technológiájának korszerűsítése – az infrastruktúra és a belső
ellátottság innovációja.
Ez utóbbi projekt keretén
belül az egyetem 32 szerverrel,
adattárolóval,
virtualizációs
szoftverrel, biztonsági adatmentő központtal, nagykapacitású külső áramfejlesztővel
ellátott adatközpontokat hozott
létre, amely Nyitra megyében
egyedülálló a maga nemében.
Az egyetemi könyvtár 35 új,

korszerű számítógéppel és 25
elektronikus
könyvolvasóval
bővülhetett, az informatika
oktatására szolgáló tanterem
pedig 30 új számítógéppel és
tartozékkal egészült ki. A pályázat tette lehetővé, hogy a Selye
János Egyetem az újításoknak
köszönhetően a Tanárképző és
a Református Teológiai Karon
is korszerűbb tantermekben és
szemináriumi termekben fogadhassa hallgatóit.
Október elején a Selye János
egyetem egy újabb nagyszabású
pályázat kivitelezéséhez kezdett,
amely az intézmény kutatási és
fejlesztési műszaki infrastruktúrájának modernizálását tűzte
ki céljául a nanotechnológia

és az intelligens tér területén. A pályázat összköltsége
meghaladja az 5 mill. eurót.
A pályázatnak köszönhetően,
mely nagyrészt EU-s források
bevonásával valósul meg, közép-európai viszonylatban is
egyedülálló nanotechnológiai
és szuplamolekuláris laboratórium, és intelligens robotikai
központ jön létre a Selye János
Egyetemen.
A laboratóriumokkal az
egyetem a kutatói csoportokat
szeretné mobilizálni, fejlesztené
a tudományos kutatást. A pályázat kivitelezésével kapcsolatban
a későbbiekben nyújtunk részletesebb tájékoztatást.

7

2016. január 27.

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

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

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

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

Nyílt nap
a Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnáziumban 2016. szeptember 1-jétől nyolcéves gimnáziumi oktatás indul az alapiskolák
5. osztályát befejezett tanulók részére. Mivel ez a középiskolai
oktatási forma az új iskolatörvény alapján számos újdonságot
tartalmaz az érintett szülők és gyermekeik számára, a gimnázium igazgatósága

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

2016. február 16-án (kedden) nyílt napot rendez
az érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó ötödikes diákok
számára a gimnázium épületében.
A délelőtt 8.00–9.30 illetve délután 16.00–17.30 program
keretében bemutatjuk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit és lehetőségeit, a megújult érettségi rendszerét.
A tájékoztató középpontjában természetesen a nyolcéves
gimnázium óraterveinek, célkitűzéseinek és a felvételi követelményeinek a bemutatása áll majd. Délelőtt a diákok óralátogatásokon is részt vesznek, a szülők és pedagógusok kötetlen
beszélgetés során választ kaphatnak érdeklődő kérdéseikre.
A nyitott napra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója

A városi lakást igénylők figyelmébe

Értesítjük a lakásigénylőket, hogy Komárom város 2011/6 számú, a városi
lakások bérbeadásáról szóló általános érvényű rendelete 2. § 4. bekezdésének
értelmében minden lakásigénylő köteles a már benyújtott kérvényét az előírt
formanyomtatványon folyó év, azaz 2016. február 15-ig aktualizálni.

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

Használja a közcsatornát és nem fizeti a csatornadíjat?
A KOMVaK - Komárom Város Víz- és Csatornaművei Rt. a közeljövőben ellenőrzi a csatornahálózat szerződés nélküli használatát az ún. fekete csatornarákötést.
Az illegális csatornarákötéseket a víz- és szennyvíz elvezetéséről szóló szerződés
megkötésével büntetés kirovása és az addigi csatornadíj kifizetése nélkül legalizálni lehet a 2015. december 1. és 2016. március 31. közötti időszakban
A határidő lejárta után a KOMVaK Rt. a Komáromi Városi Hivatallal együttműködve ellenőrzi az illegális csatornarákötéseket, és fekete csatornahasználat esetén a büntetésen kívül visszamenőleg a csatornadíjat is ki kell majd fizetni.
Az illegális csatornarákötés legalizálásának módját megtalálja weboldalunkon:
www.komvak.sk vagy érdeklődjön a 0905 231 684 vagy a 035 77 222 77-es telefonszámokon.

Magyar Kultúra Napja Révkomáromban
– T. Lőrincz Margit színművésszel

A Széchenyi István Polgári Társulás az idén
14. alkalommal rendezte meg (a Jókai Egyesülettel és a Csemadok komáromi helyi szervezetével közösen) a Magyar Kultúra Napját
Révkomáromban. A Csemadok komáromi
székháza zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel.
A meghívott vendég ezúttal T. Lőrincz Margit
színművész, a Magyar Területi Színház 1952-beni
alapító tagja, a Komáromi Jókai Színház Örökös
Tagja volt. A Csemadok székházában megrendezett beszélgetős esten a főszervező Tarics Péter, a
Széchenyi István Polgári Társulás alapító elnöke
faggatta a művésznőt. Az est elején Boráros Imre
Kossuth-díjas színművész Siposhegyi Péter „Mielőtt csillag lettem” című, Vlagyimír Viszockijról
szóló monodrámájából adott elő egy dalt. Ezzel és
egy szál virággal köszöntötte Lőrincz Margitot.
Lőrincz Margit 83. évét taposva, teljes szellemi frissességgel és humorral, megállás nélkül
mesélt, mesélt és mesélt, őszintén, elsősorban a
komáromi Magyar Területi Színház őskoráról,
hőskoráról, 1952-től egészen máig. Tette ezt a bemutató előadásokhoz kapcsolódó – személyesen
átélt – történetek érdekes elmesélésével, egyszer
keserédes humorral, másszor bölcs iróniával,
pontosan és hitelesen elbeszélve az ötvenes-hatvanas-hetvenes években tájoló Magyar Területi
Színház tagjainak áldozatos, hittel teli munkáját,
a vándorszínészet minden örömével és bánatával,
a Déryné-színészsors valamennyi vadkinövésével
együtt. A színházi sztorik mellett megnyerő volt az
esten, hogy nemcsak színészekről, művészekről,
rendezőkről, igazgatókról beszélt Lőrincz Margit,
hanem a színházban az ötvenes-hatvanas években
kialakult igazi csapatszellemről, csapatmunkáról,
közös vállalásokról mesél, tárgyilagosan, hitelesen. Megindító és emberi volt megnyilatkozásaiban, hogy az öltöztetőnőtől kezdve a súgón át
az ügyelőig minden olyan színházi munkatárs is
fontos szereplője volt a színházi történeteknek,
aki valamikor valamit valahol tett egy-egy színházi produkciók sikeréért. A sikerek, az örömök,

a bakik, vagy éppen a rosszul elsült poénok következményeiről, humoros áthidalásáról is szólt.
Ugyanezt a stílust képviseli a művésznő „Színházról másképpen – Történetek a (H)őskorból”
címmel megjelent könyvében, amit a komáromi
Magyar Kultúra Napján újra bemutattak, s amely
rendhagyó színháztörténeti összeállítás a komáromi magyar színház hőskoráról és az azóta eltelt
évtizedekről. Az esten – melyen több Lőrincz
Margit több egykori és jelenlegi színészkollégája
is jelen volt, akik köszöntötték is őt – a művésznő
mintegy húsz percen át dedikálta könyvét a régi
színházba járóknak, a könyvek pillanatok alatt
elfogytak.
Az est végén dr. Keszegh Margit, a Jókai
Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke,
Stubendek László, Komárom város polgármestere és Tarics Péter, az est főszervezője köszöntötte virágcsokorral Lőrincz Margitot. Tarics Péter
még Cs. Tóth Erzsébet színművésznek a közelmúltban odaítélt életműdíjához (Szlovák Irodalmi Alap díja), valamint Petrécs Annának közelgő
70. születésnapjához gratulált, ezzel fejeződött be
a 14. komáromi Magyar Kultúra Napja.
László Attila

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

...keď Rimania porazili na hlavu Dákov... a tak sa položili základy Rumunska.
....amikor a rómaiak a Dák-királyságra törtek... így teremtődtek meg Románia alapjai...
Szászsebes 2015.

Irodalmi pályázat középiskolások részére

Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnáziumés Sárvár Város
Önkormányzata meghirdeti a 39. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és
2016. március 22 – március 25 – ig Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.
Pályázni vers-, próza és tanulmány kategóriában lehet. Várjuk minden 14-18 év közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Egyegy pályázat maximális terjedelme műfajonként
15 kéziratoldal lehet, számítógéppel – 14 pontos
betű-nagysággal írva. Ugyanilyen terjedelmű,
kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk.
A pályázat benyújtási határideje:
2016. február 22.
A pályázatok beküldhetők e-mailben, csatolt mellékletként (word-dokumentum vagy pdf
fileformátumban), az iroszak@t-online.hu címre. Kérjük, hogy az e-mail tartalmazza a pályázó
nevét, címét, esetleg telefonszámát, valamint iskolájának nevét, címét és e-mail címét is. Fontos:
ha valaki két kategóriában pályázik, két külön
e-mail-mellékletben küldje el írásait (külön mellékletben a verseket, és külön pl. a prózákat. A

melléklet elnevezése ennek megfelelő legyen: pl.
„XY versei”. Ne legyen minden vers vagy novella
külön file! Kérjük, hogy egy mellékleten belül is
minden írás fölött szerepeljen az író neve!)
A pályázatok beküldhetők postai úton is, egy
példányban. A borítékra a feladó kívülről írja rá,
hogy melyik kategóriában pályázik (így: „verspályázat”, „prózapályázat” stb.). Aki két kategóriában indul, kérjük, hogy két külön borítékban
küldje írásait. A postán érkező pályázat belső
címoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét,
címét, e-mail címét, telefonszámát is, és iskolája
nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát. A következő címre várjuk a pályázatokat: Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1.
A pályázatok visszaküldését nem tudjuk vállalni. Az ötven legjobb pályázat szerzőinek 2016.
március 10-ig meghívót küldünk az idei sárvári
irodalmi táborba, ahol a műhelymunka során
neves írókból, költőkből álló zsűri tagjai értékelik a pályaműveket, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is.
A meghívottak számára a sárvári irodalmi
tábor díjmentes, szükség esetén úti-költségtérítést biztosítunk részükre.

