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Alapítva 1849-ben

Bővített kiadás

Évzáró tisztújító közgyű-
lést tartott a napokban a Jókai 
Közművelődési és Múzeum 
Egyesület, melyen két megem-
lékezést is tartottak.

A szegedi Klebelsberg 
könyvtár munkatársa, Németh 
Tibor, Jókai Mór unokahúga, 
Váli Mari életútját és munkás-
ságát ismertette. Váli Mari, aki 
városunkban született, hat nyel-
ven beszélt és emlékirataiban 
Jókai Mór ifjú éveit, második 
házasságát, illetve az öregség-
ben eltöltött éveit örökítette 
meg. Langschadl István pedig 
Szénássy Árpádról, a Magyar 
Kultúra Lovagjáról emlékezett 

meg, halálának tizedik évfordu-
lója alkalmából. Szénássy Árpád 
tevékenyen részt vállalt a Jókai 
Egyesület munkájában.

A közgyűlés megválasztotta 
az elnökség és az ellenőrző bi-
zottság tagjait, akik megbizatása 
öt esztendőre szól. Az elnökség 
tagjai: Keszegh Margit, Job-
bágy Zsuzsanna, Langschadl 
István, Török Ágota, Kustyán 
Ilona, Telekes Mónika és 
Szénássy Tímea. Az irodalmi 
szekciót Farkas Adrianna, a 
zeneit pedig Stirber Lajos veze-
ti. Az ellenőrző bizottság tagjai 
Steffek Eleonóra, Nagy Ferenc 
és Skuta Attila lettek. 

A Budapesten megrendezett Kempó Európa-bajnoksá-
gon kitűnően szereplő sportolókat fogadták ünnepélyesen a 
város vezetői ezen a héten.

A Magyar Kempószövetség által megrendezett bajnokságon 
huszonegy versenyző küzdött komáromi színekben: a legfiata-
labb 11, míg a legidősebb 42 esztendős volt, és örömmel számo-
lunk be arról, hogy számos arany, ezüst-és bronzéremmel tértek 
haza. A kontinensviadalra tíz országból érkeztek sportolók. 

Szayka Róbert edző elmondta: csapatversenyben, a tech-
nikai versenyszámokban a második, a küzdő versenyszámok-
ban pedig a harmadik lett a felvidéki csapat, így az összesített 
eredmények alapján Szlovákia a harmadik helyen végzett, ami 
a szlovákiai kempó sport történetének eddigi legjobb, legkima-
gaslóbb eredménye.

Stubendek László polgármester úgy fogalmazott: megtisz-
teltetés ilyen kiváló sportolókkal találkozni és nagyra értékelte a 
sok küzdelemmel, kitartó edzéssel járó eredményeket, a szépen 
csillogó érmeket.

Tisztújítás 
a Jókai Egyesületben

Az épület az ország, sőt 
Európa legnagyobb építmé-
nyei közé tartozik. A kaszár-
nya, melyet az új várban épí-
tettek 1810-ben, megújult a 
tetőszerkezete. Egyharmada 
még felújításra vár, de 300 ezer 
tetőcserép már a helyére ke-
rült. Február elején Ľubomír 
Jahnátek mezőgazdasági és vi-
dékfejlesztési miniszter jelen-
létében ünnepélyesen átadták 
a kicsinosodott kaszárnyaépü-
letet.

Gráfel Lajos, a fejlesztési 
osztály szakelőadója: – Az ob-
jektum a hadsereg kivonulása 
óta üresen állt, s éppen a ka-
szárnyaépület volt a legrosszabb 
állapotban. A tető már beomlott, 
balesetveszélyes volt.

Amikor a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési minisztérium 
pályázatot írt ki a kulturális em-
lékek felújítására, megtudtuk, 
hogy lehetőség van vissza nem 
térítendő támogatást szerezni. 
Beadtuk kérvényünket és sikerrel 
jártunk. A munkálatok tervezett 
költségvetése 2 és félmillió euró 
volt, majd a versenytárgyalás 
után módosult, és így belefértünk 
a kétmillió euróba. A vissza nem 
térítendő támogatás összege 1 

millió 785 ezer euró. 
Katonai építészeti kiállítás is 

létesült az épületben. A tárlaton 
látható egyedi fotók a szakem-
berek és a laikusok figyelmét 
egyaránt felkeltik.

Simon Péter, ügyvezető 
igazgató, Darton kft.: – Keve-
sen hittek a sikerben, de azért 
voltak néhányan, köztük én, a 
munkatársaim, és a családom. 

De bizony nagyon nehéz volt. 
Volt időszak, amikor több mint 
száz ember is dolgozott itt. Vol-
tak csoportok, melyek feladták, 
azt mondva, hogy ilyen jellegű 
munkát még sosem végeztek, de 
voltak, akik kitartottak és együt-
tes erővel befejeztük a munkát.

A felújítás során 610 köb fát 
használtunk fel, szinte mindent 
szét kellett szednünk, hiszen a sér-

tetlen, egészséges részeket is visz-
szahelyeztük. Büszkék vagyunk, 
hogy teljesítettük a városnak és a 
polgároknak tett ígéretünket, mi-
szerint mindez nem terheli meg 
a város költségvetését. Megköny-
nyebbülés és elégtétel számunkra: 
képesek vagyunk arra, hogy ilyen 
komoly jellegű munkálatokat is 
elvégezzünk.

Átadták a kaszárnyaépület felújított tetőszerkezetét

Csak a sztrájk segít! Hirde-
tik már két hete országszerte 
az oktatásügy dolgozói. Ko-
máromban a múlt hét pénte-
kén a járás közel háromszáz 
pedagógusa gyűlt össze a  
Klapka-téren, hogy csatlakoz-
va a pedagógusok országos 
megmozdulásához, élőláncot 
alkotva hívják fel a figyelmet 
a szlovákiai oktatásügy prob-
lémáira.

Laboda Róbert, Munka 
Utcai Alapiskkola, szervező: 
– A Komáromi járás magyar és 
szlovák pedagógusai összefogtak, 
hogy élőláncot alkotva, békésen 
tiltakozzanak a kialakult kelle-

metlen helyzet ellen. Eltelt négy 
év ebből a kormányzásból, és 
nem történt semmi. Pedig a leg-
nagyobb ígéretek az iskolaügyre 
és az egészségügyre irányultak.

A tiltakozó megmozduláson 
felszólaló pedagógusok hangsú-
lyozták: kitartanak követeléseik 
mellett, hiszen – egyébként sem 
könnyű munkájukat – nehezíttik 
azok az áldatlan körülmények, 
amelyek közt dolgozniuk kell. 
És mivel a helyzet évek óta nem 
javul, úgy döntöttek, hallatják 
a hangjukat.

Zuzana Langschadlová, 
Komenský Utcai Alapisko-
la: – Minden kormány, minden 

miniszter változtat valamit az 
oktatási rendszerben. Ha mű-
velt gyerekeket akarunk nevelni, 
ha stabil oktatásügyre vágyunk, 
akkor ezt a rendszert másképp 
kell beállítani. Nemcsak a fi-
zetésünkről van szó, ahogy azt 
mindenhonnan halljuk, hanem 
sokkal inkább az iskolák finan-
szírozásáról.

A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége támogatja a 
tanárok, tanítók tiltakozását, és 
a sztrájkhoz ennek köszönhető-
en is csatlakozik egyre több ma-
gyar iskola, magyar pedagógus. 

Jókai Tibor, Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövet-

sége: – Toborozni kell az embe-
reket, hogy minél nagyobb szám-
ban csatlakozzanak a magyar 
pedagógusok, illetve a szlovák 
kollégák is, mégpedig azért, hogy 
elérjük azt a kritikus tömeget, 
amikor a hatalom kénytelen le-
ülni tárgyalni a sztrájk főszerve-
zőivel.

A tanárokat, tanítókat és az 
oktatásügyben dolgozókat sok 
szülő támogatja, hiszen mind-
nyájuk közös érdeke a gyerme-
kek színvonalas oktatása.

Hübschné Dráfi Anikó, 
szülő: – Támogatom ezt a kezde-
ményezést, méghozzá azért, mert 

A tavalyi év végén megala-
kult a Komárom és Párkány 
közti települések és vállalkozá-
sok turisztikai összefogása, a 
Dunamente TDM. Az érdemi 
munka azóta elkezdődött, a 
szervezet most választ ügyve-
zető igazgatót. Várják az ér-
deklődők jelentkezését. 

Az év végén bejegyzésre 
került a Dunamente TDM (Tu-
risztikai Desztináció Menedzs-
ment), amely egy regionális 
összefogás a turizmus népsze-
rűsítéséért. Szlovákiában több 
mint 30 ilyen szervezet műkö-
dik, többek között a Csallóköz-
ben is. A Komárom és Párkány 
közti térség eddig kimaradt 
ebből a lehetőségből, amelyen 
keresztül állami támogatások is 
lehívhatók. Komárom ilyen for-
mában felkerült a térképre, és a 
Dunamente TDM megkezdte a 
munkát.

Az alapító tagok közt 7 
önkormányzat és 4 vállalko-
zás szerepel, de a kör további 

jelentkezők számára is nyitott. 
A cél összefogni minden olyan 
érdeklődőt, aki érdekelt a turiz-
mus fejlesztésében és egymást 
erősítve képviselni a régiót.

„Nagy a lemaradásunk a 
szervezett turizmus megterem-
tésében, ugyanakkor tisztán lát-
hatóak a lehetőségek. Szlovákia 
és Magyarország azon európai 
célpontok között szerepel, ahol 
tavaly a legnagyobb arányban 
nőtt az érkező turisták száma. 
Bőven van látnivaló, csodálatos a 
természet, amire további szolgál-
tatások épülhetnek. Ezért fontos 
ez az összefogás, hogy egymást 
erősítve haladjunk előre” – fejtet-
te ki Stubendek László polgár-
mester.

Január 29-én került sor az 
első közgyűlésre, ahol a tagok 
megegyeztek az év legfonto-
sabb teendőiről. Az első fontos 
lépések egyike az ügyvezető 
igazgató megválasztása lesz, 
amelyre február 15-ig várják 

Ügyvezetőt választ a Dunamente TDM
Várják a jelentkezőket!

Élőláncot alkotva hívták fel a figyelmet 
az oktatásügy problémáira

Felvételünkön az ünnepélyes átadás résztvevői: Ľubomír Jahnátek mezőgazdasági és földmű-
velésügyi miniszter, Stubendek László polgármester, Gráfel Lajos, a fejlesztési osztály szakelőadó-
ja, valamint az illetékes hivatalok munkatársai 

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 4. oldalon)

Szépen csillogó érmek
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Döbbenetes, megrázó ha-
láleset történt a napokban: 
egy idősebb korú férfi holttes-
tére bukkantak egy komáromi 
családi házban, akinek kilétét 
nem lesz könnyű azonosítani, 
mivel a házban 12 kutya volt 
bezárva, melyek szétmarcan-
golták a testét, leginkább a fe-
jét. Az esetről Tóth Sándor, a 
Komáromi Városi Rendőrség 
parancsnok-helyettese számol 
be.

– Egy bejelentésre mentek 
ki járőreink a családi házhoz. A 
szomszéd lakónak gyanús volt, 
hogy a 64 éves férfi már napok 
óta nem adott életjelet magáról, 
nem észleltek semmilyen moz-
gást, a többszöri kopogás ellenére 

sem nyitott ajtót. Értesítettük az 
állami rendőrséget és a tűzoltó-
kat, majd behatoltunk a házba, 
melyben holtan találtuk a férfit, 
akiről azt feltételezzük, hogy a 
ház tulajdonosa.

Döbbenetes látvány tárult 
a szemünk elé: kutyák ültek a 
holttesten és marcangolták, szét-
tépték a fejét és a torkát. Az Ál-
lategészségügyi Hivatal illetékese 
úgy nyilatkozott, hogy a kutyák 
vélhetően nem fertőzőek.

Minden tiszteletünk kollé-
gánknak, Németh Attilának, aki 
befogta a kutyákat, melyek je-
lenleg a városi rendőrség melletti 
ketrecben vannak és befogadásra 
várnak. 

-év-

Petrécs Anna színművész 
a napokban töltötte be 70. 
életévét. Pályáját az egyetemes 
magyar kultúra – ezen belül a 
magyar színházművészet mű-
velésének és népszerűsítésének 
– szentelte.

Csaknem ötven éve játszik 
a világot jelentő deszkákon. 
Korát meghazudtoló módon 
ma is nagy sikerrel szerepel a 
magyar színpadokon. 1964-
től 1974-ig a Magyar Területi 
Színház (MATESZ) komáromi 
társulatának, 1974-től 1977-ig 
pedig a MATESZ kassai Thália 
Színpadának színésze volt. Ezt 
követően három évig hivatal-
nokként működött, majd 1980-
tól 1990-ig újra a MATESZ tagja 
lett, és 1990-től a MATESZ jog-
utódja, a Komáromi Jókai Szín-
ház színésze (közben többször 
vendégszerepelt a kassai Thália 
Színházban), egészen nyugdíjba 
vonulásáig.

2000-ben egyik alapítója 
volt a Teátrum színházi polgá-

ri társulásnak, ahol az elmúlt 
másfél évtized alatt több sze-
repet alakított. Díjakkal nem 
nagyon kényeztették el, viszont 
1990-ben, a kisvárdai II. Magyar 
Nemzetiségi Színházak Fesz-
tiválján megkapta „A legjobb 
női alakítás díját“ R. Nash „Az 
esőcsináló“ című darabjában 
alakított Lisie szerepéért, illetve 
megkapta a Szlovák Köztársaság 
Kormányának Ezüstplakettjét.

A színházban és szín-
házon kívül egyaránt több 
darab segédrendezőjeként 
dolgozott, ötleteivel, kreativi-
tásával gazdagította, segítette 
a produkciók magas művészi 
színvonalú színpadra vitelét, 
bemutatását. Boráros Imre Kos-
suth-díjas színművésszel és más 
művésztársaival számos zenés-
irodalmi előadóestben lépett fel 
a Kárpát-medence magyarlakta 
vidékein, Nyugat-Európa több 
országában, Svédországban, 
valamint az Amerikai Egyesült 
Államokban, Kanadában és 

Ausztráliában. Több – Boráros 
Imre által színpadra állított – 
kamaraelőadásban, monodrá-
mában szerepelt: a 2013-ban 
megalakult Boráros Imre Szín-
ház szinte valamennyi előadá-

sának segítője, segédrendezője 
és szereplője: Szívből gratulálok 
a kerek jubileumhoz és további 
szép színházi sikereket, szerepe-
ket, jó egészséget kívánok. 

Tarics Péter

Az ENSZ 2005-ben január 
27-ét, az Auschwitz-Birkenau 
koncentrációs tábor felszaba-
dításának napját a Holocaust 
Emléknapjává nyilvánította. 
A Komáromi Zsidó Hitköz-
ségben január 24-én, vasárnap 
emlékeztek meg az áldoza-
tokról. A megemlékezés idei 
témája az embermentők tevé-
kenysége volt. A katolikus egy-
ház szociális testvéreinek a II. 
világháborúban végzett mun-
kájáról dr. Németh Emma, az 
evangélikus egyház szerepéről 
Buda Annamária beszélt. 

Paszternák Tamás, Komá-
romi Zsidó Hitközség: – Ren-
dezvényünk nem csupán meg-
emlékezés, hanem célja volt az is, 
hogy a résztvevők olyan témákkal 
is megismerkedjenek, amelyekről 
még valószínűleg nem hallottak, 
és hogy egy aktív párbeszéd jöj-
jön létre, legyen üzenete ennek a 
napnak. Az idén egy különleges 
témát választottunk: nagyrészt 
arról beszélgettünk, hogy az egy-
házak milyen szerepet vállaltak 
az emberek megmentésében.

Farkas Gáspár, városunk re-
formátus egyházának gondnoka 
édesanyja bátor cselekedeteiről 
számolt be.

Paszternák Tamás: – A ko-
máromi nyilvánosság nem tud 
erről a történetről, és azon ke-
vesek közé tartozott Farkas Gás-

pár édesanyja, aki megpróbált 
a holokauszt idején valakit itt 
Komáromban megmenteni, akár 
élete kockáztatásával is.

Komáromban immár ha-
gyományosan összekötik a 
Holokauszt Emléknapot a 
TuBiSvat ünnep megülésével. A 
Fák Újévét 15 féle gyümölcs és 
üdítők fogyasztásával köszön-
tötték a résztvevők. 

Paszternák Tamás: – A fák 
újéve, a mandulafa virágzásá-
nak ideje Izraelben. A tavaszt 
köszönti, és 15. napjára esik a 
svát nevű hónapnak, ezért 15 
féle gyümölcsöt szoktak enni. Er-
ről beszélt a program keretében 
Totha Péter Joel, aki januártól a 
győri rabbiszéket foglalta el.

A Komáromi Zsidó Hitköz-
ség idén is számos rendezvényt 
szervez: vallási ünnepek, nyílt 
nap, illetve a júniusi Mártírnap 
és a nyár végi Zsidó Kultúra Eu-
rópai Napja alkalmából várnak 
minden érdeklődőt a Menház 
épületében és a zsinagógában. 

A közelmúltban indult 
Mahar online oktatási prog-
ramjuk segítségével pedig bárki 
megismerkedhet a zsidó vallás-
sal, kultúrával és szokásokkal. 
A Komáromi Zsidó Hitközség 
rendezvényei mindenki számá-
ra nyitottak és ingyenesek.

-p-

Február 18-án a komáro-
mi Ipari Szakközépiskolában 
érdekes programok sokasága 
várja a látogatókat. Az „Éj-
szaka az Ipariban” célja min-
denképpen az, hogy gazdag 
programok révén bemutatás-
ra kerüljön az intézményben 
folyó munka. 

A kötetlen foglalkozások, a 
sok helyszín, a hangulatos séta 
az iskola falai között kellemes 
időtöltést nyújtanak majd az 
érdeklődőknek. Az intézmény 
már másodízben enged az éj-
szakába nyúlóan betekintést a 
képzés tematikájába és abba a 
miliőbe, amely az iparit Ipari-
vá tette. 

A tanműhelyek, a labora-
tóriumok, a nyelvi és informa-
tikai szaktantermek, valamint 
az itt folyó munka megtekin-
tésén kívül a látogatók meg-
ismerhetik a színjátszókör, 
továbbá az iskolatévé tevé-
kenységét is. Az idei rendez-
vény külön érdekessége lesz 
az informatikai múzeum, ahol 
a személyi számítógépek fej-
lődését követhetik nyomon a 
múlt század nyolcvanas éveitől 
egészen napjainkig. 

A jelenlegi diákokon, a 
szülőkön, az öregdiákokon, a 
leendő iparistákon, a pedagó-
gusokon és a nevelési tanács-
adókon kívül minden látogató 
számos érdekességet, újdonsá-
got találhat a kellemes hangu-
latú, információktól hemzse-
gő, éjszakai forgatagban. 

Az érdeklődők tehát febru-
ár 18-án, csütörtökön, 18:00 
órától 22:00 óráig tekinthetik 
meg a tavalyi  nagy sikerre  
való  tekintettel immár ha-
gyománnyá váló „Éjszaka az 
Ipariban” újdonságait. 

PaedDr. Tóth Katalin

A Limes Galéria a város és a 
régió jelentős kulturális intéz-
ményei közé tartozik. Farkas 
Veronika művészettörténész, 
a galéria igazgatója elmondta: 
a tavalyi évben 17 érdekes és 
művészetileg magas színvona-
lú kiállítást szerveztek, melye-
ket átlagosan több mint 500 
látogató tekintett meg. 

Milyen tervekkel indultak 
el a 2016-os évben?

– Idei első kiállításunkat a 
Dúdor István teremben nyitottuk 
meg, Komárom képes króniká-
ja címmel, mely során a Szőnyi 
alkotókör rajzaival mutattuk be 
városunk 750 éves történetét. A 
tárlat 2016 február 29-ig tekint-
hető meg. Február folyamán a 
szlovéniai Muravidéki Baráti 
Kör Kulturális Egyesület hoz ide 
hozzánk egy érdekes csoportos 
kiállítást. Március másik felében 
mindazoknak, akik szeretik az 
építészet tervezőinek munkáit, 
kiállítást nyitunk a Közép-euró-
pai szecessziós architektúráról. 

Az idei 25. Komáromi Napok 
alkalmából egy nagyszabású 
fényképkiállítást nyitunk Fedor 
Gabčan képeiből „Élet a komá-
romi erődrendszer fecskefészkei-
ben“ címmel.

Ugyancsak a Komáromi Na-
pok alatt nyílik Kurucz Ottó fo-
tóművész, operatőr és egy tehet-
séges diák, Angyal Gábor közös 
fotókiállítása. Bizonyára érdekes 
lesz az AMFO társulás csoportos 
kiállítása is, amelyet a Regionális 
Művelődési Központtal rende-
zünk júniusban.

Természetesen sorolhatnám 
tovább a készülő kiállításainkat, 
de közülük kiemelek hármat. 
Ezek közé tartozik majd a három 
mexikói művész alkotásait felvo-
nultató, a Bokros 2 sympóziumon 
született legszebb alkotások, 
Dolán György akadémikus festő-
művész szervezésében, valamint 
városunk egyik elismert képző-
művésze, Szilva József jubileumi 
kiállítása.

Dr. Bende István
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Akik segítettek

Éjszaka az Ipariban

A Limes Galéria 
merész tervei

Köszöntjük a 70 éves Petrécs Anna színművészt

A 610 méter hosszú tető-
szerkezet kétharmada teljesen 
megújult. A beruházó állítólag 
azzal számolt, hogy az elkövet-
kező legalább száz évben már ne 
kelljen semminemű munkálatot 
elvégezni a tetőszerkezeten. A 
helyszíni séta, mely a megújított 
tető alatti fapallón vezet, min-
denkit meggyőzhet erről. 

Stubendek László polgár-
mester: – Azt hiszem, minden 
komáromi nevében elmondha-
tom, hogy egy óriási lépést tet-
tünk. Bár csak a tetőszerkezet 
középső része készült még el, de 
ha nem tesszük meg az első lépést 
és nem állunk neki a felújításnak, 
és ha a kivitelező nem ilyen bá-

tor, akkor itt hamarosan romok 
lettek volna. Óriási eredmény ez, 
szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, a minisztériumi 
dolgozóktól kezdve az itt dolgozó 
munkásokig. Derűlátó vagyok, 
bízom benne, hogy az építkezés 
folytatódni fog.

Ľubomír Jahnátek,  mező-
gazdasági és vidékfejlesztési 
miniszter: – Az Európai Unió-
ból érkező támogatásokat értel-
mesen kell felhasználni. Ha lesz 
bátorságunk, akaratunk és mó-
dunk arra, hogy további beruhá-
zásokat lehessen elvégezni ebben 
az értékes objektumban, az nem 
csupán a városnak, azaz Komá-
romnak, hanem az országnak is 
hasznára lehet, mindannyiunk 
büszkesége.

úgy érzem, hogy maga az isko-
larendszer nagyon rossz, nem 
megfelelő arra, hogy megfelelő 
oktatást és nevelést nyújtson az 
én gyerekeimnek.

A Szlovákiai Tanárok Kez-
deményezésének képviselői el-
mondták: a sztrájkhoz a két hét 

alatt összesen 14 500 pedagógus 
csatlakozott – és folytatják.

A beszédeket követően az 
élőlánc résztvevői kéz a kézben 
végigvonultak a Megye utcán, a 
Kertész utcán, a Kossuth téren 
és a Jókai utcán. Visszaérve a 
Klapka térre a tiltakozók eléne-
kelték a Gaudeamust.

-p-

Élőláncot alkotva...
(Befejezés az 1. oldalról)

(Befejezés az 1. oldalról)

Átadták a kaszárnyaépület...
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Mai világunk már teljesen 
más értékrendet követ, mint 
egykor szüleink, nagyszüleink 
generációja. Előtérbe kerültek 
a külsőségek, a felszínes üze-
netek és a lényeget látni nem 
engedő megoldások. Sajnos, 
így van ez a politika színterén 
is, hiszen már a politikusok 
közt is akad, aki a közvélemény 
számára megfogalmazott üze-
neteit mindössze egy-egy hang-
zatos, marketingízű szlogenre 
korlátozza. Bár senki fölött 
sem szeretnék erkölcsileg pálcát 
törni, mégis dühítőnek tartom, 
hogy üzeneteik ennyire leala-
csonyítják az embereket. 

„Higgyen nekem, én nem 
vagyok politikus”... olvashatjuk 
a plakátokon, ugyanakkor az 
illető indul a parlementi válasz-
tásokon, tehát politikus szeretne 
lenni, vagy már az is...

Sajnos, az ország legfőbb 
vezetői is egyre gyakrabban 
nyúlnak ehhez a megtévesztő 
rétorikához. Robert Fico mene-
kültellenes hőzöngései is ezt a 
célt „szolgálják”, hiszen az egész 
Európa számára komoly problé-
mát okozó menekültek Szlová-
kiát, szerencsére végképp nem 
tekintik célpontnak.

Tavaly a legnagyobb beván-
dorlási hullám alatt Európában, 
Szlovákiában mindössze 15-en 
kértek menekült-jogi státuszt. 

A miniszterelnök 15 beván-
dorló elől akarja „megvédeni” 
az országot, ám nem törődik a 
majd 700 egészségügyi nővér 
felmondásával, ami komoly 
gondot okozhat az egészségügyi 
ellátásban.

Nem törődik azzal sem, hogy 
sokezer nyugdíjast érint a nyug-
díjak valorizációjának jelentős 
csökkenése, nem törődik a pe-
dagógusok követeléseivel, akik 
már régóta figyelmeztetnek arra, 
hogy az oktatásra fordított pén-
zek messze nem elégségesek a 
mai Európa konkurrenciájában. 
Szóval a gond, hogy aktuálisan 
nem a minket érintő igazi gon-
dokról beszélnek, hanem eset-
leges problémákkal elterelik a 
valóságról a figyelmet. 

A politikában már tényleg 
nem értékek és programok csap-
nak össze, hanem gyakran csak 
hangulatok, tömeglázító, és a 
lényegről elterelő felszínes gon-
dolatok uralják a terepet. Pedig 
Szlovákia jövője, és benne  Dél-
Szlovákia jövője is azon múlik, 
hogy tudunk-e tényleges mun-
kát  végezni, vissza tudunk-e 
térni a valódi értékekhez, ame-
lyek nem csak üres buborékként 
pattannak szét a levegőben, 
hanem valós eredményeket is 
jelentenek.

Emiatt válaszotta a Híd az 
idei parlamenti választásokra a 

„Többet ésszel” szlogent, hiszen 
a gondolkodó, alkotó emberekre 
szeretnénk támaszkodni, és par-
lamenti, kormánybeli munkán-
kat a lényegre, a valós munkára 
szeretnénk alapozni. 

Március 5-én nagy a tét! A 
kérdés, hogy lesz-e a kormány-
ban olyan párt, amely az itt élő-
ket képviseli majd?! Tudjuk ez 
az utolsó programozási időszak 
amikor több mint 15 miliárd eu-
rót kapunk fejlesztésre az   EU-
tól, utána már mi is csak befize-
tői leszünk Európának. 

Tehát ami a következő 
években nem épül meg, az már 
lasabban jöhet létre. Jut-e, és 
mennyi ebből a pénzből Dél-
Szlovákia fejlesztésére az itt élők 

sorsának javítására? Ez itt a tét! 
Hiszem, hogy amennyiben a Híd 
párt kormánytényezővé válik, 
képesek leszünk megváltoztatni 
az életüket. Stabil, megbízható 
párt vagyunk, rendelkezésünkre 
áll a szükséges tudás és tapasz-
talat, hogy víziónk - jövőképünk 
valósággá váljon, mert csak így 
élhetünk jobban és biztonság-
ban. 

Ezért érdemes a 11-es lis-
tát választani március 5-én, és 
a 6-os számot karikázni, mert 
esélyt csak az esélyes adhat 
szeretett városunknak, régiónk-
nak.

Bastrnák Tibor
parlamenti képviselő

Értékek 
körülöttünk

6.

Újszülöttek
Tóth Emily, Érsekújvár; Rigó Ladislav, Újgyalla; Németh 

Slávka, Komárom; Hajtman Márton, Dunaradvány; Hajdu Anna, 
Szentpéter; Kováč Lana Amélia, Izsa; Kollárik Kevin, Újgyalla; Pá-
linkás Dorián, Marcelháza; Szabó Dorka, Madar; Kinczer Justin, 
Kobyly; Magyari Dávid, Csallóközaranyos; Kurucová Bianka, 
Ógyalla; Szabados Viktória, Komárom; Molnár Enet, Komárom; 
Molnár Dániel, Szalka; Varga Bendegúz, Dunamocs; Larcen 
Malya, Esztergom; Berecz Hugo, Érsekújvár; Lakatošová Veronika, 
Bátorkeszi; Lehotkai Laura, Érsekújvár; Podbehlý Kristóf, Érsek-
újvár; Urbán Ambrus, Komárom; Szűcs Márta Jázmin, Komárom; 
Kochan Barbora, Komárom; Ružička Sebastián, Pozsony; Spányik 
Tamara, Csallóközaranyos; Rezňák Daniel, Komárom; Szilva 
Dániel, Komárom; Balogh Melisa, Nyitra; Tóth Filip, Naszvad; 
Miklós Bianka, Izsa; Sykora Martin, Madar; Szabó Hanna, Gúta; 
Gonda Nikoletta Anabella, Muzsla; Jakab Áron, Csallóközaranyos; 
Neviďanská Zoé, Nagykeszi; Bese Erik, Perbete; Horváth Eszter, 
Komárom; Ďuráč Zoltán, Ógyalla; Merceg Jázmin, Komárom; 
Nagy Bence, Vágfüzes; Pospíšil Michal, Komárom 

Elhunytak
A a 73 éves Beblavý Pavol, Komárom; a 79 éves Kovács Ferenc, 

Kava; 84 éves Hamran Karol, Szentpéter; 60 éves Lukács József, 
Bátorkeszi; a 86 éves Čičeľová Judita, Komárom; a 91 éves Kareš 
Richard, Komárom; a 82 éves Takács Jolán, Dunamocs; a 62 éves 
Kálnay Gabriel, Komárom; a 73 éves Bohilová Rozália, Komárom; a 
66 éves Šugelová Mária, Komárom; az 58 éves Horváth Éva, Madar; 
a 92 éves Kurucz Angéla, Komárom; a 74 éves PaeDr. Kováč Jozef, 
Mudroňovo; a 72 éves JUDr. Szénási Gábor, Komárom; a 48 éves 
Mrella Štefan, Komárom

A tél kezdete számunkra 
sok kérdést rejt, mégpedig, hogy 
milyen is lesz az idei tél, mit vár-
hatunk tőle?

A gyerekek vágyakozva vár-
ják a havat, mi felnőttek kevésbé. 
Bár a január 23-i és 24-i havazás 
városunkban komoly fennaka-
dást nem okozott, néhány élet-
veszélyes helyzetet viszont rög-
tönzött. Hétfőn reggel munkánk 
során szomorúan tapasztaltuk, 
hogy a Bene területén az olva-
dásnak indult, kásás hó megfa-
gyott, keréknyomok formájában 
kimagaslott a mellékutak egész 
területén. Járhatlan volt kerék-
párral, gyalogosan egyaránt. 
Könnyebb lett volna megmászni 
a Himalája csúcsát, mint átkelni 
egy ilyen fagyos útszakaszon.

Semmi mást nem kellett 
volna tenni, csak az olvadásnak 
indult havat vasárnap eltolni az 

utakról. Mindenki a megfagyott 
csúszós hótorlaszokra panasz-
kodott, sőt még a más járásokból 
való, városunkban dolgozók is, 
akik csodálkozva megkérdezték: 
mi az, nálatok nem takarították 
az utakat? Hát, sajnos nem. Va-
sárnap lévén miért is!

Igaz, a hajógyár felé veze-
tő úton a híd alatt az Olymp 
Center környékén még kedden 
is „imádkozva“ (káromkodva) 
egyensúlyoztak a latyakban gya-
logosok, kerékpárosok egyaránt. 
Pedig az már a második mun-
kanap volt! Mulasztás azonban 
nem történt az útkarbantartók 
részéről, hiszen azokat a fránya 
hótolókat képtelen volt ilyen 
időben előcsalogatni. Meg ki 
tudta, hogy havazni fog? Sebaj. 
Köszönjük, talán majd máskor.

Tisztelettel:
Hegedűs Hajnalka

l 45 éves, 174 cm magas, 90 
kg, szőke hajú, kék szemű, 
családcentrikus cukorbeteg pe-
dagógia doktorként keresek egy 
vékony, nemdohányzó, roman-
tikus, katolikus érintetlen szűz 
nőt feleségnek Magyarországra, 
aki már nagyon vágyik saját csa-
ládra. Telefon: 0036 (70) 362 24 
60.  
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Bella 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 Kisebb építkezési telket 
vennék Komáromban. Tel.: 
0904/578 633.
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát ké-
szíttetni? Házhoz megyek. Tel.: 
0907 271-670.
l	Felveszünk jogosítvánnyal 
rendelkező szakácsot, pincért és 
kisegítő dolgozót (lehet nyugdí-
jas is). Tel.: 035 77 33 190, 09015 
892 788.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk: 2016. február 

12-én halálának 20. évfordulójára

PÁL Erzsébetre, 
született Vörös.

Emlékét örökké őrző férje, fia, menye 
és a rokonság.

Olvasói levél

az érdeklődők jelentkezését. A 
feltételek közt szerepel a nyelv-
tudás, a jó szervezési készség és 
a kreativitás.

„A TDM megalakulásával 
jelentős külső anyagi forráshoz 
juthat a régió, amit a turizmus 
felkarolására fordíthatunk. A 
TDM két kiemelt célja közül az 
egyik, hogy a térség kifelé egy tu-
risták számára érdekes és vonzó 
képet mutasson. Méltó módon 
ott legyünk a kiállításokon, de 

kihasználjunk más lehetőségeket 
is (pl. internet), hogy megszólít-
suk a potenciális látogatókat. A 
másik fontos cél a turisták moz-
gatása a régión belül. Ha például 
a pathi fürdőbe érkezik egy csa-
lád egy hétre, akkor jó eséllyel be 
lehet őket csalni Komáromba, 
hogy megnézzék az erődöt, va-
csorázzanak egyet vagy biciklit 
kölcsönözve fedezzék fel a kör-
nyéket. Ez pedig közvetve gazda-
sági lehetőségeket és munkahelyet 
teremt” – mondta el Keszegh 
Béla alpolgármester.

A Klapka Vigadóban tar-
totta idei első ülését a Komáro-
mi Magyar Civilek Egyesülése, 
a KOMCE. A tanácskozás első, 
egyben legfontosabb pontja 
tisztújítás volt, mivel a Nagy 
Ferenc, Viola Pál, Dráfi Borbá-
la trió megbízatása lejárt.

A titkos szavazás során ket-
ten egyenlő arányban nyerték el 

a tagság bizalmát, így az a dön-
tés született, hogy az új vezető-
ség négy tagú legyen. Az elnöki 
poszton Nagy Ferencet Farkas 
Gáspár váltja – Komáromi 
Szekeresgazda Hagyományőrző 
Egyesület. A vezetőségbe Knirs 
Imre, az Egy Jobb Komáromért 
Polgári Társulás, Kopócs Tibor, 
az Atelier Társaság, és Pallag 

György, a Kárpátia Sport Polgá-
ri Társulás képviselője került. Az 
új elöljáróknak hasznos munkát 
kívánunk.

Az ülésen szó esett arról, 
hogy városunkban jelenleg nincs 
egyetlen egy olyan, legalább há-
romszáz főt befogadó helyiség 
sem, amelyben a legjelentősebb 
rendezvényeket terembér fizeté-

se nélkül, illetve jelképes hasz-
nálati díjért lehetne megkapni. 
(Egy ilyen terem jól jött volna 
például a gyönyörű, magyar 
kultúra napja ünnepség alkal-
mából.) Döntés nem született, 
de a téma élénken foglalkoztatja 
a KOMCE tagjait, akik megkí-
sérlik megtalálni a megoldást.

BTI

Január 29-én koraeste 
telt házas rendezvényre ke-
rült sor a Csemadok Galériá-
ban: Csáky Pál „Bizonytalan 
idők” c. könyvének bemu-
tatójára. A szerző immár 
tizenhatodik kötetét tette 
asztalunkra, ezúttal az utób-
bi négy esztendő közéleti tár-
gyú írásait gyüjtötte össze.

Csáky Pál kitünő stílusú, 
hiteles jegyzeteket, kisesszé-
ket, vele készített interjúkat 
tett közzé. Olyan találkozá-
sokról, háttér-eseményekről, 
kulisszatitkokról ír, melyekről 
csak a Bizonytalan időkben 
olvashatunk. Megtudtuk pél-
dául, hogy a szerző miniszter-
elnök-helyettesi tisztségében, 
parlamenti és európai uni-
ós-parlamenti  képviselőként 
találkozott pl. II. János Pál 

pápával (hétszer), de (két al-
kalommal) XVI. Benedekkel 
is, szót váltott Erzsébet angol 
királynővel, s egy sor világ-
szerte ismert személyiséggel. 
Kiderült, hogy végzettsége 
alapján biokémikus mérnök, 
hét nyelven beszél és szeretné, 
ha a hazai magyarság helyze-
te végre jó irányban változna. 
Csáky Pál szívesen jár Komá-
romba, igyekszik befolyását 
latba vetni érdekünkben, mi-
vel „Komárom nagykövet-
ének” tartja magát.

A sikeres könyvbemutató 
dedikálással ért véget. A szép 
estet a Hírek.sk hírportál és a 
Csemadok városi szervezete 
közösen rendezte. Komárom 
nevében Stubendek László 
polgármester köszöntötte az 
est vendégét.                   (M-ő)

Ügyvezetőt választ a Dunamente TDM
Várják a jelentkezőket!
(Befejezés az 1. oldalról)

Tisztújítás a KOMCE-ben – Az új elnök Farkas Gáspár

A pályázati felhívás teljes szövege, 
ill. további részletek megtalálhatóak 

a város honlapján 

www.komarno.sk

Csáky Pál könyvének bemutatója
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Gyarmati Tihamér
51 éves vagyok, nős, 3 gyermek édesapja. 

Komáromszentpéteren születtem, és jelenleg 
is itt élek a családommal. A Magyar Közösség 
Pártja listáján a 21-es sorszámmal indulok.

A pozsonyi Műszaki Egyetemen végeztem 
villamosmérnöki szakon. Technikusként, majd 
cégvezetőként dolgoztam a környék nagy ipari 
létesítményeiben (ógyallai sörgyár, párkányi 
papírgyár). Folyékonyan beszélek szlovákul és 
angolul.

Alapító tagja vagyok a GAZDA polgári tár-
sulásnak, amely a régió mezőgazdászainak segít 
az érvényesülésben. Az évszázadokon keresztül 
felhalmozott mezőgazdasági tudást termelőesz-
köz híján nem tudjuk kamatoztatni – ezen vál-
toztatnunk kell!

2013-tól Nyitra megyei képviselőként tevé-
kenykedek, az Önök bizalmának köszönhetően 
több mint négyezer támogató szavazatot kaptam 

járásunkban. A vagyonjogi bizottság elnökeként 
gyakran tapasztalom, hogy a testületi üléseken 
a szlovák politikusok nem észérvek mentén, 
hanem erőből, nemzetiségi alapon politizálnak. 
Ha az MKP parlamenti tényező lesz, ez megvál-
tozik!

2015-től az MKP járási elnökeként szerve-
zem a komáromi járás magyarságát. Hat év után 
ismét ott vagyunk a parlamentbe jutás küszö-
bén. Az elmúlt évek választási eredményei azt 
mutatják, hogy országos szinten megerősöd-
tünk. Ha közös akarattal összetartunk, és a szí-
vünkre hallgatva elmegyünk választani, akkor 
a régiónkat és a magyarságot érintő ügyek újra 
előtérbe kerülnek.

Az emberekkel találkozva azt tapasztalom, 
hogy elegük van a baloldal osztogató-fosztogató 
politikájából. A józanul gondolkodó ember lát-
ja, kormány- és irányváltásra van szükség. Az 
MKP-val ez sikerülhet.  Programunk minden 
olyan aktuális kérdéssel (munkahelyteremtés, 
migránsválság, kisiskolák, egészségügy) foglal-
kozik, amely közvetlenül érinti az embereket. 
Célunk, hogy a Dél-Szlovákiában élő magyarság 
megmaradjon és gyarapodjon szülőföldünkön.

Komárom híres iskola- és kiváló adottságok-
kal rendelkező határváros. Történelmi küldeté-
se, hogy a felvidéki magyarság bástyája legyen: 
nemcsak szellemi, hanem gazdasági központ. 
Ezt a kitüntetett szerepét azonban ma még nem 
tölti be, mert egyes politikai erők az állandó 
megosztottság fenntartásában érdekeltek. 

Együtt erő vagyunk! Ha március 5-én Ko-
márom megmutatja valódi erejét, a magyarság-
nak újra lesz valódi képviselete a szlovák par-
lamentben, és ott lesznek köztük a komáromi 
járás jelöltjei is!

Knirs Imre
Komáromi vagyok. Minden ide köt: 

családom, barátaim, egész életem. Fiatal 
korom óta foglalkoztat, hogy mi történik 
városommal, a régióval, a felvidéki ma-
gyarsággal. Meggyőződéssel vallom, hogy 
amit mi, magyarok nem harcolunk ki saját 
magunk számára, azt sose fogjuk ajándék-
ba megkapni.

Komárom egykor dübörgő városként 
méltán volt a csehszlovákiai magyarság 
központjának tekinthető. A kultúra és sport 
mellett az egész országból vonzottunk a 
munkaerőt, s a szellemi potenciált is.

Iparunk regionális szinten is erős volt, 
hiszen a hajógyár nem csupán arra volt ké-
pes, hogy a kész tervekből előállítson egy 
végterméket, de a folyamat a megálmodás 

fázisától a vízre bocsátásig nálunk ment 
végbe. Ma erről csak álmodhatunk.

Jómagam a sport és az elvégzett mun-
ka által lettem ismert. Vállalkozni kezdtem 
az építőiparban, majd a vendéglátás terén. 
Gyermekkorom óta sportolok, nevemhez 
köthető a Spartacus birkózóklub megál-
modása és létrehozása. Nem csupán fiata-
lok százai számára biztosítottunk nemes 
időtöltést, hanem érmeket is nyertünk vá-
rosunknak.

Hiszek az ifjúságnevelés fontosságában, 
a fegyelemben, a sport jellemformáló erejé-
ben. Alapító tagja vagyok az Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Társulásnak, mely évek 
óta aktívan vesz részt a határ két oldalán 
elterülő városrészek kulturális életében.

Kisdoktori értekezésemet Pozsony-
ban védtem, melynek témáját az európai 
fondok helyi kihasználtságának kérdéskö-
re adta.  Választóim jóvoltából, Komárom 
alpolgármestereként ma közvetlen közelről 
is tapasztalom, hogy a déli régió megfojtása 
milyen erőteljesen és módszeresen zajlik.

Kompromisszumok nélkül küzdök 
azért, hogy Jókai és Klapka városa, s általa 
az egész déli régió visszanyerje az őt megil-
lető gazdasági és szellemi erőt.

„Együtt erő vagyunk 
 szerteszét gyöngeség.”
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Január 23-án és 24-én a 
vágsellyei alapiskola torna-
termében rendezték meg a 
Szlovák Nemzeti Ifjúsági Liga 
Nyitra megyei bajnokságának 
döntőjét, ahol a szervezők egy 
nagyszerűen előkészített ver-
senypályával várták a verseny-
zőket.

A megmérettetésen Komá-
rom városát, valamint a ROYAL 
Sportlövő Klubbot három 
városunkbeli fiatal, Bohošová 
Lucia, Mészáros Juraj, illet-
ve Mészáros Gábor képviselte 
kadett kategóriában. A verseny-
zőknek (a lányoknak és fiúknak 
is) légfegyver-légpuska kategó-
riában kellett helytállniuk, míg 
a lányok VzPu40, addig a fiúk 
VzPu60 versenyben mérték 
ösze tudásukat. A gyakorlatban 
ez annyit jelent, hogy a lányok 
40 lövést, a fiúk pedig 60 lö-
vést adtak le az előírt idő alatt. 
Mindkét kategóriában a lőlapot 
10 m-es távolságra állították.

A komáromi lövészek ered-
ményei: Kadett lányok VzPu40: 
1. Bohošová Lucia 410,8 p. Ka-
det fiúk VzPu60: 1. Mészáros 
Juraj 608,2 p.; 6. Mészáros Gá-
bor 574,8 p. A versenyzők és 
szüleik hálás köszönetüket fe-
jezik ki a komáromi Šulek Gim-

názium vezetőségének, valamint 
a felkészítésben nagy szerepet 
játszó edzőnek, Mohos Ernő-
nek. Mindannyian önfeláldozó 
segítségükkel nagyban segítik a 
fiatalok versenyzési lehetőségét, 
akik ezt meghálálva, jobbnál 
jobb eredményekkel öregbítik a 

város, illetve iskolájuk hírnevét. 
Reméljük hasonlóan szép ered-
ményeket érnek el az országos 
bajnokság döntőjében is, ame-
lyet március 12.-13.-án Martin-
ban rendeznek.

Szöveg: Fuisz Attila 
fotó: id. Mészáros Juraj

Kilencedik alkalommal 
rendezték meg az immár ha-
gyományos Pepita tours te-
remlabdarúgó tornát, ame-
lyen négy csapat, a Pepita 
tours, a Magyar Borászok, a 
Királyfiakarcsai Ajax, vala-
mint a magyarországi Kocs 
község öregfiúinak csapatai 
vettek részt.

A résztvevő csapatokat évek 
óta baráti szálak fűzik össze, 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy a 
színvonalas mérkőzések a fair 
play jegyében zajlottak. A csa-
patok mindenki-mindenkivel 
alapon mérkőztek meg, és a vég-
ső sorrend megfelelt a mutatott 
erőviszonyoknak. 

A tornát veretlenül a Pepita 
tours csapata nyerte meg, ezút-
tal már a hatodik alkalommal. 
Az előző nyolc évfolyam során 
háromszor Kocs öregfiúk csapa-
ta győzött, ötször a Pepita tours, 
és az öt győzelemnek köszön-
hetően a Hollóházi porcelán 
vándorserleg már véglegesen 
az ő vitrinjükbe került. Új ván-
dorserlegre volt szükség, és azt 
ismét a Hollóházi porcelángyár 

ajánlott fel a torna fődíjaként. 
Ezt a vándorserleget is csak öt 
győzelem esetén teheti majd be 
végleg a vitrinjébe a győztes. 

Második helyen a kocsi 
öregfiúk csapata végzett, harma-
dik helyen a Magyar Borászok, 
akiknek sorait az 55. szörös ma-
gyar labdarúgó válogatott, Sallai 
Sándor is erősítette. Negyedik 
helyen a Királyfiakarcsai öreg-
fiúk csapata végzett. A legjobb 
játékos címet a kocsi Wéber 
Roland, a legjobb kapusét a 
szervezők csapatából Házi Lász-
ló érdemelte ki. Eredmények: 
Ajax-Kocs 2:5, Borászok-Pepita 
2:4, Ajax-Pepita 2:6, Kocs-
Borászok 6:1, Kocs-Pepita 3:5, 
Borászok-Ajax 2:1. 

Köles Zsolt főszervező el-
mondta, hogy jövőre jubilál a 
torna, és annak tiszteletére bő-
víteni szeretnék a résztvevő csa-
patok létszámát. Szóba jöhet egy 
belga klub is, amelyikkel évekkel 
korábban kapcsolatot tartottak 
fent. Mindenesetre a tizedik év-
folyamot szeretnék nagyvonalú 
formában megrendezni. 

kg

Nemzetközi szenior úszóverseny
Szentes város fedettuszodájában nemzetközi szenior úszóverse-
nyen Bangha Dezső a XII. Korcsoportban (1932-1936 születtek) 
1 500 méteres gyorsúszásban a debreceni Szántó Endre előtt 
37:36,14 perces idővel aranyérmet nyert. Az 50 m gyorsúszás 
eredményei:1. Bangha Dezső, Komárom, 0:53,69 másodperc. 
2. Szakács Ernő, Szentesi Delfin, 0:57, 38 mp. 3. Szántó Endre, 
debreceni szenior  1:01,30 perc.

A Pepita tours focitorna 9. évfolyama

Komáromi fiatalok sikere a sportlövészek megyei bajnokságán

Lapzárta előtt a kosárlab-
da extraligában a bajnokság 
alapszakaszából már csak négy 
forduló van hátra. Nagy válto-
zások már nem várhatók el, így 
nagyjából képet lehet nyújta-
ni a kiesési szakasz (play off) 
előtti helyzetről.

A táblázat első két helyezett-
je már adott, a pozsonyi Inter 
és Prievidza csapatai váll-váll 
mellett haladtak a listavezető 
posztjáért folytatott harcban. A 
kiesési szakasz előtt, az első hely 
eldöntésénél, valószínűleg szá-
molgatni kell az egymás elleni 
mérkőzések eredményeit is.

A harmadik-negyedik he-
lyért Léva és Komárom van 
nagy harcban, de Kassa csapa-
ta sem mondott még le erről a 
helyről, ugyanis lesz még egy 
Kassa-Komárom összecsapás. 
Szinte a bajnokság kezdete óta 
ez az öt csapat alkotja a táblázat 
felsőházát.

Az alsóházat Svit, Karlovka, 
Nyitra és Igló csapatai alkotják. 
A reménytelenül, és győzelem 
nélkül a 9. helyen álló Igló csa-
pata már a kiesési szakaszban  
nem is szerepel, és ott a csapatok 
1-8, 2-7, 3-6, és 4-5 rendszerben 
harcolnak majd a továbbjutá-
sért. Ezen a hétvégén a Szlovák 
Kupában mérkőznek meg a 
csapatok, és ezeknek az össze-
csapásoknak az eredményei  is 
már jelezhetik, hogy milyenek 
az erőviszonyok az idei bajnoki 
évad hajrája előtt. A komáromi 
MBK Rieker Com-Therm csa-

pata tavaly megnyerte a bajnok-
ságot, tehát címvédő, így a ha-
zai szurkolótábor elvárja, hogy 
most is minél sikeresebb legyen, 
és legalább a dobogón végezzen 
a csapatunk. 

A tavalyi bajnokságban 
ezüstérmes, és Szlovák Ku-
pában győztes röplabda csa-
patunk jól rajtolt az idei baj-
nokságban. Minden jól ment 
egészen a decemberig, amikor 
néhány meglepő és váratlan 
vereség megállította csapatunk 
szárnyalását.

Nyitra és Eperjes csapatai 
mögött még a táblázat harmadik 

helye is jónak volt mondható. 
Januárban a komáromi röplab-
dások öt mérkőzésükből négyet 
elveszítettek, így egyre fogyott 
az előnyük az őket üldöző kassai 
csapattal szemben.

A lapzárta utáni Komárom 
– Kassa összecsapás választ ad  
arra a kérdésre, hogy a kiesési 
szakaszban ki indul majd a har-
madik helyről.

A röplabda extraligában le-
zárultak az alapszakasz fordulói, 
jelenleg a felépítményi részben 
a felsőház öt csapata (Nyitra, 
Eperjes, Komárom, Kassa, 
Myjava), és az alsóház négy csa-

pata (Svidnik, Privigye, Ólubló 
és Trencsén) mérkőzik meg újra 
egymással.

A komáromi röplabddások 
a sikeres tavalyi évad után nagy 
tervekkel és elánnal indultak el 
az idei bajnoki évadban. A kez-
deti lendülettel nem is volt sem-
mi baj, eredményes időszak volt, 
egészen addig míg nem állt be a 
törés. Ezt kell feldolgoznia, és a 
pillanatnyi sikertelenségen kell 
túllépnie csapatunknak, hogy a 
bajnokság hajrájában ismét si-
keres legyen. 

Keresztényi Gábor

Helyzetkép a palánkok és a magas háló alól

Pályaválasztás, középiskola 
választás – nem könnyű feladat 
vár az alapiskolák kilencedikes 
tanulóira és szüleikre. Akik 
világos elképzelésekkel ren-
delkeznek jövőjüket illetően, 
azoknak könnyű a választás. 
Azonban nem minden diák és 
szülő képes eldönteni, miben 
tehetséges a gyermek, mi az, 
ami igazán érdekli. Ezért töb-
bet nyom a latba a barátok, a 
szomszédság véleménye, ill. 
az, hogy mit hallottak egyik 
vagy másik iskoláról. 

Sajnos ez nem mindig ered-
ményes. Ezért nagyon fontos, 
hogy a szülők és gyermekeik 
minél több információt gyűjt-
senek össze az iskoláról. Bár sok 
középiskola tart minden évben 
nyílt napokat, csak nagyon ke-
vés szülő használja ki a lehető-
séget. A legtöbb esetben a nyílt 
napokon az alapiskolás tanulók 
tanáraik kíséretében vesznek 
részt. A szülők az alapiskolá-
ban a nevelési tanácsadótól, ill. 
a szülőértekezleteken kaphat-
nak tájékoztatást, amelyekre az 
alapiskola vezetősége meghívja 
a környező középiskolákat. Eze-
ken a szülőértekezleteken nem-
csak a komáromi, de a környék 
távolabbi középiskoláinak kép-
viselői is jelen vannak, egyszerre 
akár 10-13 iskolából is. A túl sok 
információ lehet pozitív, de akár 
félrevezető is. Ha a gyermek ha-
tározott, ajánlatos a választott 
iskolát személyesen felkeresni, 

és meggyőződni arról, milyen 
előnyökkel jár, ha a gyermek ezt 
az iskolát választja.

Az utóbbi időben több, 
Komáromon kívüli iskola kí-
nál ugyanolyan tanulmányi 
szakokat, mint a komáromiak. 
Természetesen a középiskola 
kiválasztásánál döntő szempont 
a minőség is. A komáromi kö-
zépiskolákban a legkülönfélébb 
segédeszközökkel, modern in-
formációs – kommunikációs 
technológiával felszerelt tanter-
mekben folyik minőségi, okta-
tó-nevelő munka.

Ha a tanuló valamelyik ko-
máromi középiskolában is ta-
nulhat a megálmodott szakon, 
miért kellene naponta korán 
kelnie, hogy egy másik városba 
vagy községbe utazzon?

A komáromi középisko-
lák – Selye János Gimnázium, 
Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Ipari 
Szakközépiskola, Műszaki Szak-
középiskola és a Kereskedelmi 
és Szolgáltatóipari Szakközép-
iskola – tanulmányi szakok és 
szakmák széles skáláját kínál-
ják. Kétségtelen, hogy az állami 
iskolák – amelyekben a tanulás 
ingyenes – ugyanolyan színvo-
nalasak, mint a magániskolák. 
Ezért, ha a szülő gyermeke szá-
mára elsőrangú, ingyenes okta-
tást szeretne biztosítani, érde-
mes a lakóhelyhez legközelebb 
eső állami középiskola mellett 
dönteni.

Válassz komáromi 
középiskolát!

Az előző hétvégén a 12. 
fordulóval lezárult a városi 
futsal bajnokság alapszakasza. 
A folytatásban következik a 
kiesési szakasz, ahol a felsőház 
nyolc csapata a bajnoki címért 
fog megküzdeni. Célunk, hogy 
bemutathassuk a bajnokság 
négy legeredményesebb csa-
patát.

A 11. fordulóban a piros me-
zes Bauring City és  az FC Doki 
csapatai mérték össze erejüket. 
Az előző fordulók során mind-
két csapathoz egy vereség és 
egy döntetlen fűződik. Nagyon 
kiegyensúlyozott mérkőzést 
láthattak a nézők, melyet végül 
2:1 arányban, a korábbi években 
többszörös bajnoki címet nyerő, 

Bauring City csapata nyert meg.
Az eddig veretlen két csapat, 

az Oxygen és a Barracuda össze-
csapására voltak leginkább   kí-
váncsiak a nézők. A Barracuda 
lőtte az első gólt és okáig veze-
tett. Majd Goran Antunovič 
két gyors góljával fordított az 
Oxygen. A félidőben 22:2 volt 
az eredmény. Több szurkoló 

véleménye alapján is szimpa-
tikusabb játékot produkált a 
Barracuda csapata, de pechje is 
volt, ráfizetett az emberhátrá-
nyos játékára is, a továbbiakban 
már csak az Oxygen csapata ért 
el gólokat és végül 5:2 arányban 
nyert, és megőrizte veretlensé-
gét. Az idei bajnokság döntőjére 
február 28-án kerül sor.      -ker-

A városi futsal bajnokság döntőjére készülnek
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

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

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

RučnÁ AuTOuMyvÁREň za trhoviskom

KÉZI AuTóMOsó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

sme tu pre vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-so 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

„Rejtőzködő kincseink” pályázat
Németországba is eljuthatnak a Kárpát-

medencei protestáns középiskolák tanulói
Iskolai tablók titkai, könyvtári régiségek, ikonikus élettör-

ténetek. A “Rejtőzködő kincseink” pályázatot a Református 
Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma és a Reformáció 
Emlékbizottság második alkalommal hirdette meg a Kárpát-
medence protestáns középiskolái számára. A többfordulós ver-
seny végén a legjobbak németországi reformációs emléktúrán 
vehetnek részt.

A Református Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma 
és a Reformáció Emlékbizottság által meghirdetett pályázat té-
mája idén a Kárpát-medencei protestantizmus 500 éves iskola-
teremtő és iskolafenntartó, múltat és jelent összekapcsoló örök-
sége. A pályázati anyagokban a diákoknak - egyénileg vagy 2-3 
fős csoportokban - egy, a környezetükben ma is működő vagy 
egykori protestáns iskola valamely, eddig ismeretlen, nyomta-
tott formában még fel nem dolgozott “rejtőzködő kincsét” kell 
bemutatniuk.  

A rejtőzködő kincset, mely lehet tárgyi emlék, iskolatörté-
neti dokumentum - az iskolai tablóktól a könyvtári régiségekig 
- választott szempont szerint dolgozhatják fel, továbbá bármely 
általuk kedvelt műfajban, a történelmi esszétől a riportig.

A pályamunkák beérkezési határideje: 
2016. június 30. 

A 2. fordulóba jutott munkák szerzői prezentáció keretében 
is bemutathatják pályázati anyagukat, azokból akár kiadvány is 
készülhet. A legjobbak pedig segítő tanáraikkal németorszá-
gi reformációs emléktúrán vehetnek részt Erfurt, Eisenach és 
Wittenberg városok érintésével, előreláthatólag 2016. október 
végén. www.reformacio2017.hu

A Lehár Ferenc Társulás és a Komáromi Városi Művelődési 
Központ szerettel vár minden érdeklődőt az

AMI ÖRÖK... A NŐ
című ünnepi gálaműsorra, amelyet március 4-én, 18 órai kez-
dettel tartanak a Komáromi Városi Művelődési Központban. A 
gálaműsor szereplői: Miller Zoltán, Boráros Imre, Dráfi Mátyás, 
Bernát Tamás, Egyházi Géza, Pfeiferlik Tamás, Kulin Eduard és 
Kalmár Zsuzsanna.

Használja a közcsatornát és nem fizeti a csatornadíjat?
A KOMVaK - Komárom Város Víz- és Csatornaművei Rt. a közeljövőben ellenőr-

zi 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 legali-
zálni lehet a 2015. december 1. és  2016. március 31. közötti időszakban.

A határidő lejárta után a KOMVaK Rt. a Komáromi Városi Hivatallal együttmű-
ködve ellenőrzi az illegális csatorna rákötéseket, és fekete csatornahasználat ese-
tén 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 telefon-
számokon.

Felhívás – Meghirdetés – 53. Jókai napok
A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és 

a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti 
az 53. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, 
kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját. A fesztivál 
2016. június 13-19. között rendezik városunkban. Jelentkezni 
kizárólag írásban lehet – postai úton vagy e-mailben – 2016. 
március 31-ig a következő címen: Komáromi Városi Művelő-
dési Központ, Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom (a bo-
rítékra írják rá „Jókai Napok“), e-mail: csengel.monika@gmail.
com. További információk a 0907/799823, 035/ 7713 547, 7713 
550-es telefonszámokon és a feltüntetett e-mail címen Csengel 
Mónikánál.

Nyílt nap 
a Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnáziumban 2016. szeptem-
ber 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 gimná-
zium igazgatósága

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 for-
máit és lehetőségeit, a megújult érettségi rendszerét.

A tájékoztató középpontjában természetesen a nyolcéves 
gimnázium óraterveinek, célkitűzéseinek és a felvételi követel-
ményeinek a bemutatása áll majd. Délelőtt a diákok óraláto-
gatásokon 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

Hosszú évek kallódása után 
elindult az őrsújfalui kultúrház 
rendbetétele. A rekonstrukciót 
nem csupán az anyagi forrá-
sok hiánya nehezíti, de a mai 
napig rendezetlen jogviszony 
is. A város kezdeményezése 
mellé azonban felsorakoztak a 
civilek, és szponzorok is jelent-
keztek, aminek köszönhetően 
elindult a felújítás. 

Az őrsújfalui kultúrház az 
ottani lakók egy közösségi helye, 
ahol elsősorban az ÉS?! Színház 
tagjainak köszönhetően számos 
családi rendezvény is helyet kap. 
Az épület rossz állapota elle-
nére gyakran találkoznak ott a 
lakosok, az első részében pedig 
a posta működik. A társulat 
tagjai már több alkalommal je-
lezték, hogy átvennék az épület 
kezelését is, azonban a furcsa 
jogviszony miatt behatárolt a 
mozgástér. A korábbi hibás va-
gyonrendezés következtében a 
pályázati lehetőségeket sem le-
het kihasználni. 

A város részéről elindult az 
a folyamat, amelynek elsődleges 
célja a jogviszony rendezése, to-
vábbá az épület állagának javítá-
sa. A tulajdonviszony kapcsán 
a belügyminisztérium és a he-

lyi kataszteri hivatal is meg lett 
szólítva, bízva a vagyon rende-
zésében. A javításokat illetően 
a város a közhasznú munkások 
bevonásával kezdte meg a mun-
kát, első körben a nagyterem és 
a színpad javítását.

Szponzorok támogatásával 
cserélik az oldalsó nyílászárókat 
– két ablakot és a bejárati ajtót 
–; a helyi társulat tagjai parket-
tára gyűjtenek, amit önerőből 
raknának le. Szintén támoga-
tóknak köszönhetően sikerült a 

Összefogással szépül az őrsújfalui kultúrház

Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen most reklámot 
lapunk hasábjain!

Tárcsázza a 035 77 13 488-as 
telefonszámot!

világítás egy részét is kicserélni. 
A közhasznú munkások eltávo-
lították a beázások során kelet-
kezett hatalmas foltokat és a re-
pedéseket, lefestették a falakat, 
a színpadot és a radiátorokat is. 
A két hetes munka során látvá-
nyosan javultak a körülmények, 
melynek köszönhetően méltóbb 
környezetben került megrende-
zésre február 6-án a helyi bál is. 

„Elszomorító látni, hogy a 
város tulajdonában lévő épü-
leteket hagyták így elkallódni. 
Fokozottan érvényes ez a külte-
rületeken. Tavaly viszont már 
elmozdult valami, hiszen előbb a 
kavai kultúrházban, most pedig 
Őrsújfalun indult be a munka. 

Az ilyen közösségi helyiségek 
fontos találkozóhelyei az ottani 
lakosoknak, és nélkülözhetetlen 
alapja annak, hogy az emberek 
társadalmi életet éljenek. A na-
gyobb projektek mellett fontos 
észrevenni a külterületeken élők 
igényeit” – mondta Keszegh 
Béla alpolgármester, a munka-
folyamat szervezője.  

Munka még akad bőven, 
mivel az oldalsó termek, a szo-
ciális helyiségek, a tetőszerke-
zet, a fűtés és a külső vakolat is 
rekonstrukcióra szorul. A város 
szeretné folytatni a munkát, de a 
jogviszony tisztázása nyithatna 
utat a nagyobb lépéseknek, pá-
lyázati pénzek bevonásának. 

Kövesse a Komáromi városi Televízió 
adását az interneten, 

 ahol megtalálja Komáromi Lapokat is!
www.tvkomarno.sk

Határokon át
A Muravidék Baráti Kör 

Kulturális Egyesület 
kiállításának megnyitója

20016. február 12-én 
17 órakor 

a Limes Galériában


