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Testületi krónika

A februári testületi ülés
első részében a képviselők
a fontosabb fejlesztési tervekről döntöttek, amelyeket
megvalósít a város. 778 ezer
euró összegű tételekből állt
össze a lista.

Csaba testvér: „A szeretet csakis akkor tud belső örömmé válni, ha a másik embert megsegítő és felemelő cselekvéssel párosul.”

Böjte Csaba jószolgálati nagykövet

A napokban – a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Helios Spes
Polgári Társulás meghívására
a Felvidéken járt, s így - sokak
örömére - Komáromban is igét
hirdetett a kortárs magyarság
egyik legvonzóbb egyénisége,
Böjte Csaba ferences szerzetes,
akit akár jószolgálati nagykövetünknek is tekinthetnénk.
Csaba testvér először a Selye
János Egyetem konferencia
központjában szólt a hallgatósághoz, majd a Selye Gimnázium diákjaihoz látogatott, végül
pedig szentmisét mutatott be
a Szent András templomban.
Mindhárom megnyilvánulása
élményszámba ment.

Nem csak az általa kiválogatott bibliai történetek
sajátos értelmezése, élete egyegy eseményének felidézése, kiváló humora, szavai hitelessége
okán figyelt rá sok-sok fiatal,
illetve az éltesebb hallgatók.
Egyéniségének van valami teljesen egyedi sugárzása, amely
szavakkal leírhatatlan, melyet
csak akkor tapasztalhat meg az
ember, ha ott van vele ugyanabban a térben, ugyanabban az
időben.
Csaba testvér gondolatai az
irgalmas szeretet fogalma köré
csoportosultak városunkban, s
ha csak azt tanuljuk meg tőle,
hogy a szeretet csakis akkor tud
belső örömmé válni, ha a másik

embert megsegítő és felemelő
cselekvéssel párosul, máris ajándéknak minősül a vele töltött
idő.
Csaba testvér olyan közelségből érzékeli Jézust, mintha
ott állna mellette, miközben
tanít meg gyógyít. Mintha ő is
ugyanazzal a természetességgel
viszonyulna az elesett, elárvult,
a társadalomból kirekesztett
megalázottakhoz, főként a szerencsétlen sorsú gyerekekhez,
mint a Földön járt legnagyobb
tanítómester és gyógyító.
Számomra örökre emlékezetes marad,
amikor a Selye Egyetem konferencia központjában megáldotta
a csaknem telt házas közönséget,

s együtt imádkozta velük a Mi
Atyánkat. Bizonyos, hogy ez az
áldott székely szerzetes sokakat
gondolkodtatott el Komáromban (is), s indított el az egyetlen
jó úton.
Böjte Csaba a városházára
is ellátogatott,
ahol a városvezetés egy Komáromról szóló szép könyvvel ajándékozta meg a becses
vendéget. Mintegy zárszóként
eképpen fogalmazott: az igazságot szeretetbe, a szeretetet pedig
igazságba kell öltöztetni. Erre
tanítom a rám bízott gyermekeket, és erre biztatok minden
jószándékú embert.
BTI

Hosszas vita után döntöttek a képviselők az idei fejlesztésekről. A két legnagyobb
tétel: 150 ezer eurós tartalék
az idén megpályázandó különböző projektek önrészének
és
tervdokumentációjának
finanszírozására, továbbá a
Szabadidőközpont
(CVČ)
épületének eladásából származó 266 ezer eurós bevétel iskolaügyi fejlesztésekre, illetve a
Szabadidőközpont új helyének kialakítására. Az iskolák
már jelezték a legfontosabb
tennivalókat, egy kétmillió eurót meghaladó lista állt össze.
Hogy pontosan mire fordítják
a pénzt az iskolák esetében,
arról a későbbiekben dönt a
testület.

őrsújfalusi kultúrház új gázkazánjára, 7 ezer euróból pedig a
VMK vészjelző világítását újítják meg.
Gajdáč Ondrej korábbi
javaslata szerint
10 ezer eurót kap a Comorra
Servis városi cég a fedett uszodát érintő fejlesztés megtervezésére. Bujna Zoltán ugyancsak
korábbi, tavaly technikai okok
miatt nem megvalósuló elképzeléshez, mégpedig kerékpárállványok kihelyezéséhez kért
10 ezer eurót. Elmondása szerint a kerékpárutak építésén
túl a szükséges kiegészítőket is
meg kell teremteni.

Horváth Attila javaslatára
kutyafuttató
épülne 5 ezer eurós tételben a
Klapka lakótelepen. Indoklásában elmondta, hogy a kutyatulajdonosok évente több mint
20 ezer euró adót fizetnek be a
város kasszájába, ezért valamit
kaphatnak cserébe. A kutyabefogásért a város évente ugyan
Vetter János a hivatal
9600 eurót fizet, de ezen felül
terjesztése alapján
még volna lehetőség tenni
javasolta a megyeház reno- valamit a sok kutyatulajdonoválásának folytatását (95 ezer sért.
euró), továbbá a Tiszti pavilon javítását (20 ezer euró).
Rajkó Ferenc Őrsújfalu
Ugyancsak fontosnak tartotta
kapcsán
az informatikai fejlesztést a hi- fogalmazta meg javaslatait. 20
vatalban (25 ezer euró), amivel ezer euróból projekt készül
gyorsabb és rugalmasabb lehet az őrsújfalusi Kertekalja utca
az ügyintézés. Vetter képvise- problémáinak megoldására
lő elmondta, hogy a kulturá- és egy újabb járdaszakasz újul
lis intézmények támogatása meg a főút mentén, 10 ezer
mellett oda kell figyelni a saját euróból. A hivatal javaslatáfenntartású kulturális léte- ban szereplő további tételekre
sítményekre. Ennek kapcsán is rábólintottak a városatyák,
fogadták el javaslatát, amely így csaknem 77 ezer eurót
szerint 3 ezer euró jut a kavai különítettek el a város új tekultúrház radiátoraira, 4500 az
(Folytatás a 2. oldalon)
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Ön részt vesz
a március 5-i választáson?
Kustyán Ilona, pedagógus:
– Természetesen részt veszek a
választásokon, hiszen minden
szavazat számít, egy voks se
vesszen el! Ha rosszra fordulna a
választások eredménye, vagyis a
voksolás kimenetele nem válna
a társadalom javára, azért magamat is okolhatnám.
Bár a politikától nem várok
sokat, mert úgy érzem, hogy a
demokrácia még nem győzedelmeskedett; a polgárok nagy
része nem is tudatosítja, hogy
milyen eszköz van a kezében és
úgy vélem, hogy a polgárosodás
folyamata még nem indult be
több mint két évtizeddel a rendszerváltás után, vagy legalábbis
még nem tart ott, ahol kéne.
Ennek ellenére ezidáig minden
alkalommal voltam szavazni,
mert erkölcsi kötelességemnek
érzem, és ugyanígy tesz lányom
és a férjem is. Sőt, említhetném
édesanyámat is, aki 80 éves koráig mindig elment választani.
Kopócs Tibor, festőművész: – Természetesen elmegyek
szavazni, mert ez egyrészt polgári kötelességem, de egyébként
is szeretném leadni voksomat
azokra az emberekre, akikben

megbízok. Reményeim szerint
ha bekerülnek, lelkiismeretesen
fogják végezni munkájukat: értünk, s dolgainkért.
Rendszeresen járok szavazni, hogy ily módon mondhassak véleményt. Mindenkinek el
kell mennie szavazni, hiszen aki
csak hümmög és ignorálja a szavazást, utólag hiába bírál, erre
nincs erkölcsi alapja. Arra buzdítok hát mindenkit, menjen el
és fejezze ki véleményét március
5-én, hiszen csak ezt megtéve
várhatunk el eredményeket, előrelépést.
Szabó Tibor, sportoló:
– Rendszeresen figyelemmel
kísérem az országban zajló
történéseket, választani azért
megyek, hogy én is kivegyem
a részem annak eldöntéséből,
hogy milyen irányban megyünk
tovább. Természetesen tudom,
hogy kire adom le a voksom. Figyelmesen követem a politikaitársadalmi történéseket, s döntésem megérlelésében fontos
szerepet játszik, hogy az egyes
pártok miként viselkednek az
egész választási időszak alatt, s
nem csak napokkal a választások előtt.

Turistacsalogató

A világ számos városához
hasonlóan immár Komáromban is készíthetünk emlékbe
pénzérmeket. A napokban
ugyanis a Klapka téren működő Komáromi Tájékoztató Iroda előtt helyeztek el egy ilyen
kézi hajtású emlékérme-készítő berendezést, amely a remények szerint turista attrakció
lesz majd.
A gépbe egy 1 eurós és egy
5 centes pénzérmet kell bedobni, majd kiválasztjuk, mi kerüljön az érmére: a város neves
szülőtteinek, Lehár Ferenc vagy

Jókai Mór szobra, a városháza
épülete, illetve a központi erőd
bejárata, a Lipót kapu. A gépen
több nyelven is találunk tájékoztató szöveget. Az automata
gyártási és üzemeltetési költségeit a készítő fedezi, s a bevétel
egy része a városé.
Az első gépet az 1892-es
chicagói világkiállításra tervezték, és ma már az egész világon,
az összes földrészen működnek
a turisták, érdeklődők által látogatott népszerű helyszíneken.

Számítógépes múzeum nyílt
az Ipari Szakközépiskolában
A múlt héten zajlott az
immár hagyományossá vált
rendezvény, az Éjszaka az Ipariban, amely idén is több érdekességet és látnivalót kínált. A
program során megnyílt egy
informatikai múzeum, amely
különlegességnek számít a térségben.
Múlt csütörtökön került sor
az Ipari Szakközépiskola formabontó nyílt napjára. Az este
hat órától késő estig tartó rendezvényen az intézmény a sokoldalú tevékenységét igyekezett
bemutatni. A jövő diákjain és
az iparista öregdiákokon túl sok
más érdeklődő is megjelent, akik
a technikai különlegességeken és
a jól felszerelt tantermeken kívül
az ipariban zajló, Kiss Péntek
József által vezetett színjátszó
kör életébe is belenézhettek.
„Örömmel mondhatjuk el,
hogy iskolánk nemcsak a legjobban felszerelt szakközépiskolák
közé tartozik a széles régióban,
de a tanulmányi eredményeket
tekintve is a megye egyik legjobb
szakiskolája. Ez a tanárok és a
diákok közös sikere” – mondta
el Vetter János iskolaigazgató,
majd hozzátette: „Látható, hogy
a munkahelyteremtési kihívások
miatt a szakközépiskolák súlya
egyre nagyobb, a befektetők jól
képzett munkaerőt keresnek.
Ezért is igyekszünk a legújabb
technikai felszereléssel naprakész tudást biztosítani a tanulóinknak.” A munkaügyi hivatal

statisztikái szerint az iskolában
végzett hallgatók körében alig
akad munkanélküli, akit nyilván
tartanának. A nyitrai autóipari
nagybefektetés kapcsán az igény
tovább nőhet a szakemberek
iránt.
Az iskola a múlt héten egy
újabb különlegességgel gazdagodott. A Komáromi Napok
idején már volt alkalom megtekinteni azt a retró számítógépes
kiállítást, amely Kovács Dávid
városi képviselő hosszú évek óta
tartó gyűjtésének eredménye. A
„matuzsálemi” korú gépeket ki
is lehetett próbálni és egy helyen
megcsodálni, milyen óriási sebességgel fejlődött a technika az
elmúlt évtizedekben.
A korábbi alkalmi kiállítás
most állandó jelleget kap az Ipariban. Több hónapos előkészítés, támogatók bevonása után
csütörtökön nyílt meg. „Régi
álom vált ezzel valóra, hogy Komáromban sikerült összehozni
ezt a kiállítást, mivel ezzel is egy
különlegességet kínálhat a városunk. A sok éves gyűjtögetés során
mindig is az volt a célom, hogy
minél több embernek tudjam
megmutatni ezeket a csodákat.
Az Ipari egy nagyszerű hely a
gyűjteménynek, mivel talán az
ott tanulókhoz áll legközelebb
a számítástechnika. A diákok is
láthatják majd, milyen hatalmas
tempóban fejlődik ez a terület,
remélem, ez is motiválja majd
őket a tanulásban, a kreativitá-

tűnhetnek ezek a gépek, azonban
fontos értéket képviselnek, mivel
érdemes látni a fejlődést, ami
sokszor érdekes összefüggésekre
mutat rá. Az Ipariban vigyázni
fogunk erre az értékes gyűjteményre, és szeretnénk minél több
érdeklődőnek megmutatni” - tette hozzá Vetter János.
-kb-

A Jókai-díj tizedik jubileuma

Február 20-án kora délután immár tizedszer adták
át városunkban a Szénássy
Árpád könyvkiadó és Végh
József helytörténész kezdeményezésére alapított Jókaidíjat,melyet a Jókai Közműve-batta- lődési és Múzeum Egyesület,
valamint a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány közösen gondoz.
A díj minden évben, Jókai
Mór születésének évfordulója körül kerül átadásra azzal a
céllal, hogy ösztönözze a Jókaiéletmű megismerését, feltárja

könyvei utóéletét, bemutassa
a Jókai-emlékhelyeket, stb.
A Kultúrpalota, azaz a Duna
Menti Múzeum dísztermében
Keszegh Margit, az egyesület elnöke köszöntötte a közönséget,
majd Tarics Péter elemezte az
idén beérkezett három, színvonalas pályaművet. Nick Ferenc,
a FKA elnöke az érték teremtő
civil szervezetek fontosságáról
szólt, majd Végh József mesélte
el a díj alapításának történetét,
szeretettel emlékezve Szénássy
Árpádra, akinek már csak az
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suk kibontakozásában” – fejtette
ki Kovács Dávid.
A gépek – melyek közt
akadnak számítógépek, játékkonzolok és televíziók is – egyik
legrégebbi darabja 1979-ből
származik, a legelső konzolok
egyike. Akadnak olyan darabok
is, amelyeket Indiából tudott
megszerezni a lelkes gyűjtő.
„Valakiknek csak kacatnak

rületrendezési tervének elkészítésére, közel 36 ezer eurót a
harcsási közösségi központra,
24 ezret a kaszárnyatető felújításának többletköltségeire,
több mint 2 ezer eurót egy
telekrendezésre, 5 ezret a katonatemplom fűtésrendszerére, továbbá 5 ezret a Zichy
palotában, az Európa udvar
irányából nyíló nyilvános toalettek kialakítására.
Elfogadta a testület a közrendi bizottság elnökének,
Varga Tamásnak
a javaslatát, mely szerint 12

ezer euróval megemelik –
korrigálják – a városi rendőrség idei pénzügyi keretét.
Indoklásában rámutatott, a
rendőrség által kért pénzhez
képest a testület 50 ezerrel
kevesebbet szavazott meg decemberben, és a rendelkezésre
álló pénzösszeg nem elegendő
a kiadásokra. Jóváhagyták azt
a javaslatot is, mely szerint a
munkaügyi hivatallal együttműködve a város további 8
közmunkást alkalmazhat, ami
Komáromnak azért előnyös,
mert bérük 95 százalékát az
állam biztosítja.
-ka-

özvegye és lánya lehetett jelen a
meghitt hangulatú eseményen.
Az idén a zentai (Délvidék)
Gál Hedda vehette át a Jókai-díjat, aki a kolozsvári Böjte Pállal
és a balatonendrédi Szabó Katalinnal együtt arany díszoklevélben is részesült. A bíráló bizottság tagjai több országban élő
magyarokból verbuválódtak.
A műsor gyönyörű zenés
ajándékkal zárult - a GAUDIUM vegyes kar, a Művészeti
Alapiskola kamarazenekara és
a szólisták: - Fekete Éva, Grassl

Ferdinánd, Kulin Ödön és Siposs
Jenő - magyar zeneszerzők
műveiből adtak hangversenyt
Stirber Lajos karnagy vezetésével. A műsort Stirber Lajos,
Bartakovics Adrianna és Nagy
Ferenc állították össze. Keszegh
Margit bejelentette, hogy 2017ben az a pályázó nyerheti el a
Jókai-díjat,aki a legszínvonalasabban képes összevetni az író
regényeit az azokból forgatott
filmekkel. A résztvevők végezetül megkoszorúzták Jókai Mór
szobrát a múzeum udvarán.

A család könyve

Puss Sándor jezsuita szerzetes, a JóindulatDobroprajnost Polgári Társulás vezetője A család könyve
című, a Házasság hete alkalmából ismételten megjelentetett hazai kiadványról szólt. A könyv alapjául az azonos
címmel kiadott mű szolgált, melyet 1919-ben Procházka
Ottokár megyéspüspök ajánlott a családok figyelmébe. Puss
Sándor atya úgy véli, mai forrongó világunkban is szükséges
lenne afféle naplót, krónikát vezetni, hogy abba bejegyezhessük a családi élet fontos eseményeit, a születő gyermekek
adatait, stb. Egy ilyen könyv nem csak önmagunk számára
tartalmazna fontos tudnivalókat, hanem utódainknak is betekintést nyújtana életünkbe. A kiadvány szerkesztésében
közreműködött mások mellet Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója, s megjelenését támogatta
a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, illetve az
Emberi Erőforrások Minisztériuma.
-batta-
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Komáromi főszakács sikere Pozsonyban

Első alkalommal rendezte meg a Szakácsok és Cukrászok Szlovákiai Szövetsége
a Mesterszakács versenyt. A
hivatásos séfeknek meghirdetett viadal kétfordulós volt. A
döntőben hat versenyző főzött
a pozsonyi Danubius Gasztro
2016 nemzetközi kiállításon –
élesben.
A két húsféle – a fürj és a
bárányborda – mellett egyéb
elvárások is voltak: szezonális
és helyi alapanyagok használata, illetve egy porció költsége
nem léphette túl a 10 eurót. Az
első körben „hazai pályán” főzhetett a szakács, a megalkotott
menüsor fényképét, receptjét és
kalkulációját kellett beküldeni a

Pályázati felhívás

Angolul tanuló falvak

A Learning Enterprises alapítvány 2016-ra is meghirdeti
pályázatát Angolul tanuló falvak címmel. A kezdeményezés
egyik hazai támogatója a szlovákiai magyar egyetemistákat
képviselő szervezet, az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Diákhálózat. Az ingyenes programban önkormányzatok,
civilszervezetek és iskolák vehetnek részt.
Amerikából érkező lektorok háromhetes nyelvtanfolyamot
tartanak a Learning Enterprises alapítvány képviselője által kiválasztott szlovákiai, főként magyarok lakta falvakban. A nyelvi
képzésen túl, a résztvevők megismerkedhetnek az angol nyelvterületek kultúrájával, hagyományaival, az ott élő emberek életstílusával.
Jelentkezési határidő: 2016. március 31.
A jelentkezési lap és a részletes pályázati felhívás a Diákhálózat hivatalos honlapjáról (www.diakhalozat.sk) tölthető le. A
pályázat elnyerésének alapfeltételei közé tartozik az anyanyelvi
lektorok családnál való elhelyezése, étkeztetése, szabadidejének megszervezése, 20-30 érdeklődő, valamint a foglalkozások
helyszínéül szolgáló terem biztosítása.A kezdeményezés közhasznú, non-profit jellegű, a résztvevő diákok számára teljes
mértékben ingyenes!
A kurzus időtartama: 2016. július 11–29.

versenybe. Padlovics Károly Komárom belvárosának egyik éttermében dolgozik, és bekerült
a döntőbe, a legjobb hat közé.
Padlovics Károly, főszakács, Komárom: – Olaszos
beütéssel rizottót készítettem
szlovák alapanyagokból: laskagombát, és egy szlovák parmezán
típusú sajtot használtam hozzá.
A bárányt az egyetlen téli fűszerrel, a rozmaringgal készítettem,
ebből egy kérget készítettem rá. A
bárányt egyszerűen megsütöttem
serpenyőben, mellé helyeztem
bárányagyból egy kis bonbont –
egy kis gömbölyű fasírtot készítettem belőle, és kirántottam friss
zsemlyemorzsában. A következő
hozzávaló, amit feldolgoztam,

a máj volt, báránymáj, melyet
nagyon egyszerűen csak megpirítottam. A köret tökpüré volt,
mivel az is téli alapanyag kellett,
hogy legyen. A desszertnél régi a
családi kedvenchez nyúltam, párizsi banánt készítettem 2015-ös
verzióban.
A pozsonyi döntőben nehezültek a feltételek: a helyszínen kisorsolt véletlenszerű
alapanyagok bedolgozásán túl a
séfek azt is megtapasztalhatták:
látványkonyhában,
közönség
előtt főzni is egészen más, mint
otthon, saját birodalmukban.
Munkájukat két bizottság is értékelte.
A verseny egyetlen magyar
résztvevője naponta sok-sok tá-

nyérnyi ételt készít a vendégeknek. Étlapján a hagyományos
fogások mellett formabontó,
újszerű ízek is szerepelnek.
Szép, ízletes és egészséges ételt
készíteni igazi kihívás. Ahogy a
verseny is.
Padlovics Károly: – Minden
embernek és minden szakmának
kell egy kis megmérettetés, hogy
az ember tudja, mire képes. Be
akartam bizonyítani magamnak,
hogy mennyire vagyok jó ebben
a szakmában. Adott egy újabb
lökést, hogy legközelebb ismét
próbálkozzak, és bebizonyítsam
a zsűrinek, hogy a haton túl a
legjobb háromba is bekerülhetek.
-p-

Történelmi tudás kézzel foghatóvá tétele

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége immár
XXI. alkalommal szervezte
meg a Komáromi Pedagógiai
Napok szakmai rendezvénysorozatát. Csütörtökön, február
18-án az Eötvös Utcai Alapiskolában szépszámú érdeklődő gyűlt össze, hogy részese
legyen Németh Csaba a budapesti Hadtörténeti Múzeum
múzeumpedagógusa, a zuglói
alapiskola tanára interaktív
foglalkozásának.
„Szórakozva tanulni – tanulva szórakoztatni” mottó je-

gyében a résztvevő pedagógusok megtapasztalhatták, hogy
az igényes történelemtanítás a
szemléltetés, az események a
történelmi hagyatékok bekapcsolása útján mennyire szórakoztatóvá, emlékezetessé válik.
A tárgyak mesélnek, csak
szóra kell őket bírni – vallja Németh Csaba – elmondják, hogy
honnan hová jut az adott kor
történelme, benne az ember történetével. A jelenlévők nagyra
értékelték a történelem órán segédeszközként használható, az
előadó saját készítésű polyfon

fegyvereit, amelyeket e „ártalmatlan” formájukban mindannyian
kézbevettek és kipróbálhattak.
A fegyvertörténeti ismereteket
bővítését, gyors megjegyezhetőségét szolgálta a szablya és a kard
közti különbség felismerése, de
hasznos ismereteket nyújtott a
XIX. századi kovás puska vagy a
lőporos, az elöl tölthető fegyverek töltényeinek kézbentartása.
A pontos célzás bemutatására
minden résztvevő egy „huzagolt, /huzagolás – a lövedék forgó mozgása/ fülű” papírnyuszit
vihetett el.Az előadásból az is

kiderült, hogy Jókai Mór, a nagy
mesemondó, hogyan csempészte
bele híres regényébe a szabadságharc nagy csatáit. A regényben
lévő isaszegi csata Tápióbicskénél
valóban megtörtént, de az események nem akkor, nem ott és
nem úgy történtek, ahogyan ő azt
leírta a Kőszívű ember fiai című
regényében.
Dr. Bartanusz Attila,
Magyar Újságírók Közössége
Dr. Kovács Tünde,
Eötvös Utcai Alapiskola
igazgatóhelyettese

A magyar kormány támogatása
Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere és Fazekas László, a
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a múlt
héten Komáromban aláírta azt
szerződést, amellyel a magyar
kormány az egyház magyar
gyülekezeteinek egymilliárd
forint támogatást irányoz elő.

És nekünk nagyon fontos célunk,
mondhatnám, hogy a legfontosabb, a saját nemzetünk erősödése, mindegy, hogy a nemzetrészeink a határ melyik oldalán élnek.

Szlovákiában közel 100
ezer református él. Az egyház kilenc egyházmegyéjében jelenleg 192 anya- és 140
leányegyházközösség, valamit
A támogatást, amelyet közel 200 szórványgyülekezet
Balog Zoltán az összetartozás működik.
üzenetének, Fazekas László
pedig történelmi jelentőséFazekas László, református
gűnek nevezett, a református püspök:
gyülekezetek segítése mellett
Úgy vélem, fontos tevékenyséa lelkészi szolgálat megerősíté- get folytatunk, s nemcsak egyhásére, az oktatásügy fejlesztésé- zi, vallási tevékenységet, hanem
re és különböző létesítmények kulturálisat is. Éppen ezért tarkialakítására szánják.
tom nagyon fontosnak azt, hogy
a magyar kormány odafigyelt a
Balog Zoltán, miniszter, mi törekvésünkre, munkánkra,
Emberi Erőforrások Miniszté- szolgálatunkra.
riuma:
Az szeretnénk, hogyha az
A támogásból a régiók köza jó együttmüködés, ami kiala- pontjaiban három nagyberukult a visegrádi országok között, házást is megvalósítanak: beMagyarország és Szlovákia kö- fejezik a komáromi diakóniai
zött, amire büszkék vagyunk, és intézetet, a Timóteus-házat,
aminek örülünk, abból az itteni Rimaszombatban elindítják a
magyarok valamit éreznének, az Csillagház multifunkciós közitteni magyarság erősödne, mert pontot, és Kassán felújítják a
akkor jó a jószomszédság, hogy- FIRESZ belvárosi épületét.
ha az kölcsönös előnyökkel jár.
-p-

„Ecsettel és tintaceruzával” – Stirber Lajos új könyvéről

A közelmúltban jelent meg
Stirber Lajos révkomáromi
tanár, karnagy könyve, „Ecsettel és tintaceruzával” címmel,
amely a tanár úr szülei születésének 100. évfordulója tiszteletére látott napvilágot. A kötet
családi album, emlékkönyv,
mégis a magyar történelem
egy-egy szeletét találjuk meg
benne.
A könyvben fellelhetők
Stirber Lajos édesapjának festményei, naplószerű bejegyzései, amelyek mindenekelőtt a
második világháborúban elesett
több százezer magyar katonára,
s azok hőstetteire, áldozatvállalására emlékeztetnek. S hogy mi
a célja Stirber Lajosnak ezzel a
könyvvel? Erre a kötet előszavában így adja meg a választ:
„Emlékeztessek azokra a

hősökre, akik a fronton estek
el, az orosz gulágokban, vagy
– mint apám is – az orosz fogságban haltak meg. Akiket
szeretteik – szülőként, testvérként, feleségként, gyermekként
– reménykedve hazavártak, de
az őket hazaváróknak még az
sem adatott meg, hogy drága
halottjuk sírjára virágot vihessenek, gyertyát-mécsest gyújthassanak, hogy ekképpen méltó
módon emlékezhessenek.”
A kötet rendkívül gazdagon
illusztrált, hiszen a háborúban
meghalt Stirber Lajos korabeli
képeslapok alapján készített és
mindmáig féltve őrzött olajfestményeit és vízfestékkel festett
képeit tartalmazza. Sokatmondóak ugyanakkor az őszinte
hangú tábori lapok, levelek, valamint olyan kiadványok, mint a

„Seregek ura” vagy „A honvédek
ima-, énekes- és oktatókönyve”.
Ezeknek a kordokumentumoknak felbecsülhetetlen szellemi
értéke van. Mindenki számára
érdekesek lehetnek az idősebb
Stirber Lajosnak a „doni pokol”ból írt jegyzetei, levelei, naplószerű írásai, hiszen a magyar
történelem egyik legnagyobb
tragédiája volt az 1943. január
12-ei doni áttörés, ahol mintegy 110 ezer magyar katona halt
meg. A kötetben rövid bepillantást nyerhetünk a komáromi 22.
gyalogezred történetébe, melynek honvédei hősiesen helytálltak a második világháború legnehezebb helyzeteiben. „Újra
magyarok lettünk!” – ez a címe
annak a fejezetnek, amely a bécsi
döntés utáni 1938-as visszacsatolást és annak következményeit

tárgyalja röviden, tárgyilagosan
és autentikusan annak a tollából
(id. Stirber Lajos), aki megélte,
átélte ezt az időszakot.
A könyv szerzője komolyan vette dr. Szénássy Zoltán
magyar-történelem
szakos
gimnáziumi tanár szavait, aki
azt mondogatta mindig: „Ami
nincs leírva vagy kőbe vésve,
az nem volt.” Ezért (is) gondolta úgy Stirber Lajos, hogy
az utókor számára megörökíti
szüleinek viszontagságos életét,
tanulságos történetekkel tarkítva, annak érdekében, hogy a
mai fiatal nemzedék – egy család történetén keresztül – megismerhesse saját történelmének
egy-egy szeletét.
Tarics Péter
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lemaradásunk a többi régióhoz képest erősen érezhető,
a fiatalok elhagyják szülőföldjüket, mert nincs perspektíva. A felvidéki magyar közösség jogaival, oktatási problémáival csak szavak és üres ígéretek szintjén
foglalkoztak… sorolhatnám még de közösségünk tagjai tisztában vannak a helyzettel. Az MKP elkötelezte
magát a magyar közösség és a déli régiók érdekeinek
képviseletére, ezért kell minket választani. Ha erősek
akarunk lenni, határozott érdekképviseletre van szükségünk a parlamentben. Csak a határozott képviseletet
tisztelik s tekintik partnernek a szlovák politikusok is.
Miért karikázza Önt a felvidéki magyar az
MKP listáján?
– Amióta beléptem az MKP-ba (majdnem10 éve)
értékek tekintetében ugyanazt vallom, ám sokat tapasztaltam, fejlődtem, hiszek abban, amit célul tűztem ki,
hogy régióink polgárainak és a fiataloknak, fiatal családosoknak képesek vagyunk lehetőségeket teremteni itthon a szülőföldünkön. Számomra nem hobby a politika,
hanem kemény harc, mint a sportban. Fegyelmezetten
és elszántan készülök a parlamenti munkára.

Samu István

Bemutatjuk Samu Istvánt az MKP komáromi
járás 36 éves kiemelt képviselőjelöltjét, aki az MKP
listáján az első tízben az 5. helyen szerepel, vagyis a
21-es számú listán az 5-ös számmal indul a 2016-os
március 5-i választásokon. Házas, két pici fiúgyermek édesapja. Foglalkozása tanár, szakvégzettsége
kulturális antropológus bölcsész, jelenleg az oktatási munkák mellett doktoranduszhallgató a Soproni
Nyugat-Magyarországi Egyetemen Társadalom és
Gazdaságtudományi karon.
Miért vállalta a jelölést a parlamenti választásokon?
– Küldetéstudatból, ezt felelősséggel mondom. Meg
vagyok győződve arról, hogy közösségünk sorskérdéseinek megjelenítését, érdekképviseletét lehet jobban, határozottabban is csinálni, mint az elmúlt évtizedekben.
Képesnek érzem magam erre a feladatra. Családom
iránti féltő törődés mellett, életemet a közösség érdekeinek rendeltem eddig is alá.
Miért szavazzon a felvidéki magyar az MKP
listára?
– Mert 2010 óta a mi régiónkkal, Dél-Szlovákiával
nem foglalkozik senki sem a parlamentben. Gazdasági

Kedvenc politikusa + indoklás?
– Margaret Thatcher. Az Egyesült Királyság első és
ezidáig utolsó női miniszterelnöke. Azért a példaképem,
mert stratégaként gondolkodott, volt fölépített, hosszú
távú elképzelése, és mindezt határozottsággal keresztül
is tudta vinni. Sok férfi politikus megirigyelhetné keménységét, ami társult egy szimpatikus egyszerűséggel
és jóakarattal.
Példakép + indoklás?
– A Queen frontembere Freddie Mercury, aki óriási
tehetsége mellett hihetetlen munkabírással rendelkezett
a zeneművészet területén amitől súlyos, halálos kimenetelű betegsége sem tántorította el.
Bónuszkérdések:
Sör vagy bor? – Bor...
Hegyek vagy tenger? – Mindkettő
Mozi vagy színház? – Színház
Város vagy falu? – Változatosság
Hoki vagy foci? – Mindkettőt imádom
Sprint vagy maraton? – Inkább Maraton!!

„Számomra nem hobby a politika,
hanem kemény harc.”

Végig járva a szakma lépcsőfokait, mint kezdő asszisztens, vagy vezető és járási tiszti gyógyszerész, mindig közel állt hozzám ez a témakör
és bátran mondhatom, hogy a programnak ez a
része következetesen ki van dolgozva.
Viszont mivel a sors kemény kihívások elé
állított, komolyabban bekapcsolódtam a közéleti tevékenykedésbe, és önkormányzati képviselő
tisztségemet szülővárosomban 2014 decemberében választóim jóvoltából polgármesteri tisztségre cseréltem. Ez a funkció annyira sokoldalú,
hogy érinti az egész választási programot, amely
egyformán jó és megfelelő lehet a szlovák ajkú
választónak is. A nemzeti kisebbségek kultúrája
és annak védelme pedig természetes kell hogy legyen az Európai Unión belül is. Mert a kommunikáció és a kultúra elválaszthatatlan egymástól.
Egy adott társadalom kulturáltsága szervesen
összefügg a rá jellemző kommunikációs folyamatokkal a nyelvekkel, szokásokkal, viselkedési
Mgr. Basternák Ildikó vagyok, Ógyalla vá- módokkal. Hiszen egy nép a kultúrája és hite
ros polgármestere. Lassan itt az idő, amikor a nélkül megszűnik létezni (Hamilton). Ezt nem
szlovákiai polgároknak dönteniük és választa- akarjuk, nem akarhatjuk.
niuk kell. A szlovákiai magyar választónak is
Egy év tapasztalat után állítom, hogy a
dönteni kell arról, hogy maradjon minden úgy, jó döntések által jó eredmények jönnek létre.
ahogy az elmúlt években volt, vagy vissza sza- Elismerem azt is, hogy jó döntést hozni nem
vazza a Magyar Közösség Pártját a parlamentbe, egyszerű. Nekünk Ógyallán sikerült a Csemaa törvényhozásba. Az én nevem ezen a 21.-es dok Helyi Alapszervezete működésének 65.
listán a 22.-es karika mellett szerepel.
évfordulójára átadni a Hagyományok házát. A
A Magyar Közösség Pártja, melynek tíz éve mára már fele-fele arányra osztódó magyar és
a tagja vagyok, sokat dolgozott annak ellenére, szlovák nemzetiségű kisvárosunkban megtarthogy nem volt parlamenti párt. Ennek eredmé- juk értékeinket. Kívánok mindannyiunknak jó
nye a szerintem nagyon jó választási program, döntést!
amivel elsősorban Dél-Szlovákiát és a szlovákiai
magyar választókat szeretné megszólítani, szem
előtt tartva az országos jelentőségű kérdéseket
is. Az eredeti szakmám révén talán kiemelném
az egészségügyet, mivel hosszú évekig gyógyszerészként dolgoztam.

Mgr. Basternák Ildikó
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Évzáró közgyűlést tart a Csemadok
A Csemadok alapszervezetének vezetősége tisztelettel
meghívja Önt a CSEMADOK KOMÁROMI ALAPSZERVEZETE évzáró közgyűlésére, melyet 2016. március 1 -jén, kedden 17.00 órai kezdettel tart a Csemadok székház (Kossuth tér 3) nagytermében. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Apróhirdetés

l Videokazetták
másolása
DVD-re. Tel.: 0905179111
l Hagyományos
Kolbász
Fesztivál Bogyaréten a komáromi, népszerű „RUBIN“ zenekarral, Jankovics József (Dodi),
Kliment Tündi és Nehéz Jánossal. Mikor? Február 27-én,
szombaton 19. órakor.
l 45 éves, 174 cm magas, 90
kg, szőke hajú, kék szemű, családcentrikus cukorbeteg pedagógia doktorként keresek egy
vékony, nemdohányzó, romantikus, katolikus érintetlen szűz
nőt feleségnek Magyarországra,
aki már nagyon vágyik saját családra.Tel.: 0036 (70) 362 24 60.
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. 9.00-18.00. 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 271-670.

Újszülöttek

Tóth Bence, Naszvad; Mayer Nataša, Komárom; Góth Richard,
Marcelháza; Keszeg János, Karva; Vas Noel, Marcelháza; Fekete
Máté, Komárom; Molnár Olívia, Naszvad; Simon Ádám, Párkány;
Smoleň Matias, Pozsony; Nagy Dominik, Bálvány; Lakatošová
Selina, Szímő; Hanko Peter, Komárom; Ousak Matia, Bény; Fekete Bajnok Ármin, Ebed; Domonkoš Tichomír, Komárom; Buzási
Michael, Érsekújvár; Kovács Cora, Komárom; Toková Annabella,
Ekel; Bődi Dóra, Búcs; Gerendás Rebeka, Komárom; Jobbágy László, Csúz; Chudec Jakub, Érsekújvár; Hamranová Nina, Komárom;
Molnárová Zora, Komárom; Lakatošová Elizabeth, Marcelháza;
Csonka Béla, Gúta; Szabó Dominik, Gúta; Takáč Peter, Bátorkeszi;
István Ferdinánd, Komárom; Lakatošová Sabina, Gúta; Andruško
Liza, Marcelháza; Szigeti Noel, Naszvad; Szeder Viktor, Komárom;
Halász Stella, Marcelháza; Csonka Amélia, Kava; Molnár Emese,
Párkány; Szabó Natália, Gúta; Rybarik Lukáš, Érsekújvár

Uzola István edző tudja kezelni a focistapalántákat

A KFC labdarúgó szakosztályában a legfiatalabbakkal,
az U9-es korosztály kis labdarúgóival Uzola István edző
foglakozik. A fiúk 8 évesek,
vagy ennél fiatalabbak. Ős�szel először szerepeltek a számukra kiírt bajnokságban,
melynek végén holtversenyben
Dunaszerdahellyel az első helyen állnak.
A téli felkészülésük heti három alkalommal tornatermekben zajlik, de az edző közösen
a gyerekek szüleivel igyekszik
tornákon való részvételekkel
színesebbé, érdekesebbé tenni
felkészülésüket a tavaszi szezonra. Uzola Istvánnal a felkészülési
időszak tornáiról, és a kis srácokkal való munkájáról beszélgettem el.
„Több klubbal tartunk fenn
jó kapcsolatokat, ezért nem volt
nehéz megszervezni a tornákat oda-vissza alapon. A kinti
tornákon sikeresebbek voltunk,
töbnyira dobogós helyeken végeztünk. A hazai, komáromi tornán nem sokon múlott, de végül
csak az ötödik helyet szereztük
meg. Nálunk a budapesti Vasas
végzett az első helyen, a további
helyeken Dunaszerdahely, a Pozsonyi Futbal akadémia, Sellye,
Komárom, Nagymegyer volt

a sorrend. Igaz, hogy egy tornagyőzelem, vagy egy mérkőzés
megnyerése már ebben a korban
is feldobja a fiúkat, de szerintem
még nem is annyira a győzelmek, meg a rúgott gólok száma
a fontos, mint inkább a tapasztalatszerzés.
A taktika és a kondíció ezeknél a fiúknál még másodlagos,
edzői munkánk középppontjában
a labdával való foglalkozások,
a foci alapjai, a labdakezelés,
passzolások, lövések oktatása az
elsődlegesek. A tehetségek szin-

szában az 1.-8. helyezett csapatok között így alakultak a
mérkőzések: Oxygen – Amfora
10:6, Barracuda – FC Aureus
5:1, Bauring City – Black Bull
Litovel 5:5, büntető rúgások 2:0,
FC Doki – OŠK Izsa 6:5.
A bajnoki címért még nagy
csata lesz, és bizonyára színvonalas összecsapásokat láthatnak
majd a foci szerelmesei, ezért
érdemes lesz kilátogatni a sportcsarnokba az elődöntőkre és a
döntőre.
kg

Ezer euró gyűlt össze

MEGEMLÉKEZÉS

NAGY Máriára, szül. Kúr.

Emlékét örökké őrző férje Feri,
fiai Feri és Gábor, menye Márta és Andrea,
unokái Anikó, Norbi, Dani és Tomi

a munkánkat. Optimista vagyok,
szerintem jó lesz ez a csapat, érdemes velük foglalkozni. Sokszor
meglepődöm magam is, hogy
egészen jól tudom kezelni ezeket
a fiúkat, ebben talán a labdarúgó
múltam is közrejátszik.
A fiúk elfogadják amit mondok, és eddig fegyelmezési gondjaim sem voltak. Bízom ezekben
a fiúkban, és igyekszem minél
többet kihozni belőlük.“
Keresztényi Gábor

A futsalligában már csak az elődöntők és a döntő van soron

Február 28-án eldől, ki
lesz az idei komáromi teremlabdarúgó-liga győztese. Az
alapszakasz és a rájátszás után
kiderült, hogy a legjobb négy
közé ugyanaz a négy csapat, az
Oxygen, Bauring City és az I.
FC Doki gárdája harcolta ki a
bejutást, mint az előző évben.
Házasságot kötöttek
A rájátszásban már nem
Židek Peter és Sebők Ilona; Tardi Krisztián és Pócs Katalin; szerepelt a 13. helyezett Mexico
Sýkora Roman és Hernády Katalin
csapata. A 11.-12. helyért Králik
TV – Cars Team 9:4, 9.-10. heElhunytak
A 83 éves Szabó Ádám, Hetény; a 77 éves Zajos Ilonka, Hetény; lyért KFC Young Boys – U20
a 73 éves Varga Jolán, Nagykeszi; a 70 éves Fűri Géza, Komárom; 5:4, A rájátszás kiesési szakaa 92 éves Knyihár Judit, Komárom; a 67 éves Marusinec Katalin,
Komárom; a 66 éves Demingerová Helena, Komárom; a 73 éves
Janovics András, Marcelháza; a 75 éves Gáspár Lajos, Hetény; a 73
A rend őrei és a kajak-kenu
éves Kajabová Terézia, Bajcs; a 69 éves Sztrecsko Imre, Komárom;
a 90 éves Laboda Erzsébet, Komárom; a 85 éves Vizváry Zoltán, sport képviselői, illetve röpKomárom; a 69 éves Gerendás János, Szentpéter; a 81 éves Keszán labdások, labdarúgók fogtak
Julianna, Csallóközaranyos; a 80 éves Bélai Ferenc, Marcelháza; a össze, hogy egy jótékonysági
81 éves Ribarics János, Keszegfalva; a 90 éves Ďucha Pavol, Komá- labdarúgómérkőzésen befolyt
rom; az 52 éves Kiss Gábor mérnök, Izsa; a 61 éves Laboda József, bevételből segítsék a komáromi kórház gyerekosztályát. A
Komárom; a 45 éves JUDr. Szabó László, Komárom
nagy mérkőzés előtt még a komáromi ABC car Karate klub
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
tagjai is bemutatkoztak.
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik 2016. február 3-án
A találkozót, az egyes csaa komáromi temetőben velünk együtt elkísérték utolsó útján
patok erősségeit szemléletesen
drága halottunkat
bemutatva, az est házigazdája,
Jozef Pročko rajtolta el. A komáKAREŠ Richardot.
romi rendőrök és a kajak-kenu
A gyászoló család
klub összecsapásán ez előbbiek

„Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha,
Várni valakit, aki nem jön többé,
De emlékét őrizzük szívünkben örökké.“
Fájó szívvel emlékezünk március 5-én,
halálának második évfordulóján

te azonnal kiszűrhetőek az értő
szem számára, de mi nem vagyunk profi klub, és nem küldjük
el azokat a srácokat, akiknek
a tesztmutatói eleinte még nem
megfelelőek. Nálunk aki idejön
az edzhet, mindenkinek örülünk,
segítünk és törődünk velük.
Korábban egy korosztál�lyal idősebbekkel foglalkoztam,
a mostaniakkal a kezdetektől,
harmadik éve. A szülőkkel is
igyekszem tartani a jó kapcsolatokat, de megkértem őket,
hogy ne befolyásolják a fiúkat és

csupán törvényes keretek között használhatták az egyes fogásokat, utóbbiak pedig kitűnő
erőnlétüket és sportszívüket. A
szünetben, amíg pihentek egy
kicsit, a Comorra táncegyüttes szórakoztatta a közönséget.
Eleinte a rendőrök vezettek,
ám aztán bizony az ő hálójukba is bekerült a labda. A végeredmény azonban mind a két
félnek kedvezett. A rendőrök és
kajakosok összecsapása az idén
ugyanis 5:5-re végződött. Az
infúziópumpa megvásárlására
ezer euró jött össze.

Tisztelt könyvkedvelők!

Kérjük Önöket, hogy adójuk 2%-val támogassák a Szinnyei
József Könyvtár mellet működő PRO LIBRI Polgári Társulást.
Az adójukból befolyt összeget új könyvek vásárlása fordítjuk.
Nyomtatványunkat megtalálják az Eötvös utcai és a Nádor utcai könyvtárainkban, vagy a weboldalunkon: www.kjszkom.sk

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!

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

Az alapszakasz után a bajnokság állása
1. Oxygen12

12

0

0

1

34:31

36

2. Barracuda

12 11

0

1

102:32

33

3. Bauring City

12

9

1

2

106:42

28

4. OŠK Izsa

12

7

1

4

72:58

22

5. 1. FC Doki

12

7

1

4

60:46

22

6. Black Bull Lit.

12

7

0

5

64:65

21

7. FC Aureus

12

6

0

6

55:83

18

8. FK Amfora

12

5

0

7

55:66

15

9. Young Boys

12

5

0

7

61:80

15

10. U 20

12

3

1

8

49:67

10

11. Králik TV

12

2

0

10

58:95

6

12. Cars Team

12

2

0

10

36:89

6

13. Mexico

12

0

0

12

33:131

0

Egyet
fizet,
kettőt
kap!
Rendeljen
most reklámot
lapunk

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

hasábjain!

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

Tárcsázza a
035 77 13 488-as
telefonszámot!

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

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

2016. február 24.
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