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Alapítva 1849-ben

Komárom város bekapcsoló-
dott az Odkazprestarostu.sk (ma-
gyar megnevezése Járókelő) portál 
által működtetett problémakezelő, 
panaszmegoldó rendszerbe, amely 
a polgárok számára lehetővé teszi 
a különböző rendellenességek be-
jelentését, nyilvános közzétételét 
és követni a probléma kezelésének 
folyamatát.

A bejelentés megtehető otthoni 
vagy hordozható számítógépről az 
www.odkazprestarostu.sk honlapról, 
illetve mobil eszközről (okostelefon, 
táblagép stb.) Android-os, iOS-es 
vagy Windows Phone-os mobil app-
likáción keresztül.

A bejelentésnél meg kell adni a 
probléma megnevezését és rövid le-
írását, a lehetőségek közül kiválasz-
tani a kategóriát (pl. utak és járdák, 
illegális építkezések, parkolás, közte-

rületek stb.), megadni az utcát, hely-
színt és csatolni egy fényképet, amely 
igazolja a bejelentés hitelességét.  

A rendszer úgy működik, hogy a 
portál adminisztrátora a beérkezett 
bejelentést nyilvántartásba veszi és 
nyilvánosan közzéteszi, majd értesí-
ti az önkormányzatot, a városi hiva-
tal operátorát. A bejelentőt a portál 
e-mailben értesíti, hogy a panaszát 
az önkormányzat tudtára adta.

A hivatal operátora ellenőrzi a 
bejelentést és az illetékes szakember-
rel való konzultáció után válaszol a 
bejelentésre, amennyiben a probléma 
megoldható, felvázolva a megoldás 
módját. Amennyiben a város részéről 
14 napon belül nem érkezik válasz a 
felvetésre, a problémát a rendszer 
megoldatlannak minősíti.

A városnak lehetősége van olyan 
bejelentések esetén, amelyek nem ön-
kormányzati hatáskörbe tartoznak, 
megjelölni azt a szubjektumot, amely 
valójában felelős a problémáért és 
amelynek hatáskörébe tartozik annak 

megoldása. Az Odkazprestarostu.
sk portál négy státussal jelölheti az 
adott bejelentést, Küldött, Megoldva, 
Megoldatlan, Besorolásra vár.

Minden problémát nyilvánosan 
meg is vitathatnak a polgárok és mi-
nősíthetik az önkormányzat válaszát, 
sőt további, aktuális helyzetjelentést 
is csatolhatnak a problémával kap-
csolatban. Az aktualizációk küldése a 

honlapon keresztül és mobil appliká-
ción keresztül is lehetséges.

A tapasztalatok alapján a pol-
gárok javarészt az utak és járdák ál-
lapotával, útjelző táblákkal és a sze-
meteléssel, a környezetszennyezéssel 
kapcsolatban tesznek bejelentéseket. 
Az aktuális problémák bejelentésén 
és azok megoldásának figyelésén 
túl a portál segít a polgároknak el-
igazodni az önkormányzat és egyéb 
szervek hatáskörei terén is. A lakosok 
figyelemmel kísérhetik a bejelentő és 
az önkormányzat közti kommuniká-
ciót, valamint az egyéb, a probléma-

megoldásba bekapcsolódó szubjek-
tumok hozzáállását.

A portál 6 éves fennállása alatt 
mintegy 10 ezer felvetést sikerült 
megoldani Szlovákia több, mint 100 
városában és településén.

Kérjük használják a portált a szá-
mítógépükön, vagy töltsék le a mobil 
alkalmazást és éljenek a transzparens, 
nyilvános problémamegoldás lehető-
ségével! Tegyük közösen jobbá, szeb-
bé városunkat!

Králik Róbert, 
Komárom város szóvivője

A napokban ünnepélyesen 
átadták a kibővített szenny-
víztisztító állomást, melynek 
munkálatai 2014-ben kezdőd-
tek és tavaly szeptemberben 
fejeződtek be. Az ünnepségen 
jelen volt Peter Žiga környezet-
védelmi miniszter, itt voltak ré-
giónk parlamenti képviselői, a 
város vezetői és természeetsen 
a KOMVaK vízművek képvi-
selői. A 21. század igényeinek 
megfelelő szennyvíztisztító ál-
lomás kapacitása 31 ezer 950-
ről 40 ezer 700 lakosra bővült.

Peter Žiga, környezetvé-
delmi miniszter: – A természet 
igazságos, s ha valamit megkö-
vetel tőlünk, azt meg kell oldani. 
Ezért örülök, hogy ma itt Komá-
romban kijelenthetjük: ismét si-
kerre vittünk egy jó ügyet, hiszen 
sikerült befejeznünk egy komoly 
projektet, melynek megvalósítása 
ugyan kissé nehezebben ment, de 
év végére sikeresen befejeztük.

És örömmel nyugtázhatom, 
hogy az 5 millió eurós projekt-

hez az állam és az európai unió 
4 egész 7 tized millió eurót adott. 
Most már elégedetten mondhat-
juk, hogy Komárom is az ország 
azon városai közé tartozik, amely 
megvalósította a szennyvíztisztí-
tó állomás kibővítését.

Stubendek László, polgár-
mester: – Talán természetesnek 

vesszük, hogy tiszta víz folyik a 
csapból és hogy a szennyvizet 
elvezetik a csatornák. Arra vi-
szont kevesen gondolnak, hogy 
a szennyvizet meg kell tisztítani, 
hogy ne kerüljön a talajvízbe, 
vagy a várost körülvevő Dunába 
és Vágba. A KOMVaK szakem-
berei, az illetékes állami intéz-

mények segítségével megoldották 
ezt a problémát, kibővítették a 
szennyvíztisztító állomást.

Szolgálja hát ez a korszerű 
állomás az itt élőket, a komáromi 
embereket. Köszönet az elvégzett 
munkáért. 

-bt-

Kibővítették a szennyvíztisztító állomást

Magyarul is!
Tegyük közösen jobbá, 
szebbé városunkat!

Komárom város lakosai 2016. március 1-jétől használhatják 
az Odkazprestarostu.sk portált

Magyar nyelven is!
A városi hivatal erőfeszíté-

sének és az üzemeltető az SGI 
Intézet (www.governance.sk) és 
a projekt koordinátora, Jakub 
Kmeť jóindulatának köszönhe-
tően Komárom városa az első, 
amelyben ez a szolgáltatás ma-
gyar nyelven is elérhetővé válik!

Választások 2016
Alacsony volt a részvétel

Március ötödikén, szombaton a járásbeli, így a ko-
máromi polgárok is arról döntöttek, hogy mely pár-
tok, illetve képviselők legyenek ott a pozsonyi törvény-
hozásban. Az önálló Szlovákia történetében ez volt a 
hetedik parlamenti választás.

A Komáromi járásban 48,16 százalékos volt a rész-
vételi arány, amely több mint tíz százalékkal marad el 
az országos átlagtól. Összehasonlításképpen: 2012-ben 
az országos átlag 59,11 százalék volt, a járási pedig 52,40 
százalék. 2010-ben pedig 58,83, illetve 60,03 százalék.

Régiónkban a Magyar Közösség Pártja szerepelt a 
legjobban, 38, 94 %-kal, ami 16 106 szavazatot jelent, a 
Híd párt 27, 94  %-kal, 11 558 vokssal a második lett. 
A  választások eredményeképpen városunknak két parla-
menti képviselője van: Bastrnák Tibor(Most-Híd), illet-
ve Vladimír Matejička (Smer-SD).

Járásunkban rendben zajlott a választás, a választá-
si bizottsághoz a választások napján egyetlen bejelentés 
sem érkezett.
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Ahogy a Prédikátor köny-
vének írója is megállapítja: 
mindennek ideje van az ég 
alatt. Sajnos a komáromi re-
formátus templom órája már 
több mint 60 éve nem méri az 
időt. A közel 180 esztendős 
óra Rauschmann József budai 
órásmester munkáját dicséri, 
aki 640 ezüst forintért készí-
tette el 1839. június 26-án.

A toronyóra szenvedett 
tűzvészt és háborúkat, megany-

nyi harangozó húzta fel napról-
napra sok-sok éven át, de sorsát 
nem tudta elkerülni. Elavult, 
elromlott, több évtizede áll, és 
várt a sorára

Istennek hála, eljött az ő 
ideje. A komáromi gyülekezet 
az elmúlt hónapokban azon 
munkálkodott, hogy az óra 
újra működjön, és környezete is 
megfelelő legyen. Sikerült méltó 
állapotba hozni, sőt! Gyülekezeti 
adakozásból és egyéb források-

ból megújul az óraszerkezet, és 
a 4 óralap is megtisztul. Remél-
jük, szebb lesz, mint új korában. 
A gyülekezet a parókián (Jókai 
u. 34.) az ünnepélyes újraindí-
tást követően képkiállítást tart 
a nemrég felújított harangokról, 
és az óra javítási munkálatairól.

Ismét megszervezésre kerül 
március 12-13-a között a temp-
lommal szemben, a régi posta 
épületében a Kézről Kézre jó-
tékonysági cserebere, melynek 

bevételével az órajavítását sze-
retnénk támogatni.

Mindazok kedvéért, akik kí-
sérővel szívesen megtekintenék 
a régi óraszerkezetet, a felújí-
tott harangokat vagy csak szép 
kilátásra vágynak templomunk 
tornyából megtehetik március 
17-től április 28-ig minden csü-
törtökön 10.10-es vagy15.10-es 
indulással maximálisan 10 fős 
csoportokban.

Előre jelentkezni lehet a 
reforkom@gmail.com e-mail 
címen, 035/77 02 689 telefon-
számon, vagy személyesen a 
hivatalban minden munkanap 
8 és 12 óra között.

Mindenkit nagy szeretettel 
hívogat a gyülekezet erre a nem 
mindennapi alkalomra!

Február 21-én a Szent 
András templomban és a ró-
mai katolikus plébánián zajlott 
a Házasság hete programso-
rozat egyik szép, egyben záró 
rendezvénye, a Zarándoklat a 
családokért.

A Házasság hete a Kárpát-
medencei Családszervezetek 
Szövetsége kezdeményezésére 
indult útjára, s azt a keresztény-
keresztyén egyházak és számos 
civil szervezet is támogatta.

A komáromi együttlétre 
a Mátyusföldi Nagycsaládos 
Egyesület főszervezésében ke-
rült sor előző számunk zárásá-
nak idején. Akkor csupán Puss 
Sándor jezsuita szerzetes A 

család könyve című ismertető-
jéről adhattunk hírt  lapunkban. 
Most a rendezvény egyéb prog-
rampontjairól írunk tömören. 

Az ökumenikus istentiszte-
letet Elek László esperes és Rácz 
Jolán református lelkész mutatta 
be, majd az ünnepi megnyitó 
következett. Nagy tetszést ara-
tott Uzsalyné Pécsi Rita nevelés-
kutató emlékezetes előadása és 
szép volt a jubiláló házaspárok 
köszöntése. Az eseményt kul-
túrműsor tarkította.

A szép rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Csuzdi József és 
Unger Gyula a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetségé-
ből, de eljött Komáromba a Kár-

pát-medencei Nagycsaládosok 
és a Pécsi Nagycsaládosok szer-

vezetének néhány tagja is.
-batta-

Komáromban évszázad-
okon át élt és dolgozott a 
szekeresgazdák zárt társadal-
ma, jelentős szerepet töltöttek 
be a város életében. A 2. világ-
háborút követő kitelepítések 
után alig maradt szerekesgazda 
Révkomáromban. A reformá-
tus templomban kezdi évzáró 
díszkör-gyűlését a Komáromi 
Szekeresgazdák Hagyomány-
őrző Egyesülete.

Ők annak a több mint 200 
szekeresgazda családnak a le-
származottai, amelyek a 18. és 
19. században hajóvontatásból 
és fuvarozásból boldogultak. 
Zárt tömbben élt ez a társa-
dalmi réteg, a város egy meg-
határozott részén. Szorgalmas, 
református emberek voltak. A 
kitelepítéseket és deportálá-
sokat követően mindössze hat 
szekeresgazda család maradt 
Révkomáromban.

Farkas Gáspár, Komáromi 
Szekeresgazdák Hagyomány-
őrző Egyesülete, elnök: – A 
többi mind ki lett telepítve azért, 
mert ez egy nagyon jó társadalmi 
réteg volt, nagyon jó társadalmi 
képviselete volt Komáromnak. 
Azt mondhatnánk, hogy a vá-
ros krémjéhez tartozó, hangadó 
rétegről volt szó, politikai szem-
pontból is, és ez akkori Csehszlo-
vák államnak nem felelt meg.

Farkas Gáspár családjának 
nagy része Pusztavámra került. 
Ákos családja is a kitelepítettek 
sorsára jutott, egyedül dédnagy-
mamája maradhatott. Lengyel 
Ákos: – Az ük-nagyszüleimet 
Tótkomlósra telepítették át. Lé-
nyegében a Gulyás család ezzel 
megszűnt létezni. 

Csukás László 1946-ban 
félárva volt, édesapja a fronton 
esett el. Édesanyjával a nagy-
szülőknél, Tanyon éltek, amikor 
indulni kellett. Nekik szerencsé-
jük volt. Csukás László: – Meg-

kapták a fehér lapot, be voltunk 
vagonírozva, reggel kellett volna 
indulni. Most nem a Csukás, 
hanem a Szakáll szekeresgazda-
vonalról beszélek. Este egy ház 
udvarában gyűlés volt, mondták, 
hogy mit hogyan  kell tenni, de  
közben lefújták az egészet.

A szorgos munkával szer-
zett vagyont, a földeket mind 
elkobozták a szekeresgazdáktól. 
Farkas Gáspár: – A kitelepítés 
teljes vagyonelkobzással járt, az 
itteni vagyonokat átadták a Bé-
késcsabáról átkerült szlovákság-

nak. Így a nagynénémnek a föld-
jeit is, amik itt voltak a gadóci 
határnál, a Fecskefarkú-dűlőben, 
ezeket mind-mind megkapta a 
betelepült szlovák lakosság.

Interjúalanyaink a jelenleg 
51 tagot számláló Komáromi 
Szekeresgazda Hagyományőrző 
Egyesület alapító tagjai. Keresik 
a szétszéledt szekeresgazda-le-
származottakat, gondozzák az 
elhagyatott  sírokat, kutatják a 
múltat, amelyről felmenőik ke-
veset beszéltek. Túl fájdalmas 
volt.                -p-

Szekeresgazdának lenni tekintélyt és rangot jelentett, 
de egyben számos kötelezettséggel is járt

A bandérium felvonulása 1922-ben

„Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek.”
A református templom toronyórája 60 év után újra kondulással jelzi a pontos időt

A toronyóra 2016. március 13-án a vasárnap 
10 órai istentisztelet után pontban 11 órakor 

indul el és ezután minden egész órában 
kondulással jelzi  a pontos időt, 

 kivéve az estétől reggelig tartó időszakot.

Házasság hete – Zarándoklat a családokért

Komárom város értesíti a város polgárait, hogy a

tavaszi nagytakarítás
keretén belül nagyméretű szeméttároló konténereket helyez-
nek el a kertészeti- és lakóövezetekben

2016. március 11-től 2016. március 14-ig 
az alábbi lakóövezetekben

Selye u., Klapka György u., Rozália tér, Damjanich u., Belső 
körút, Építész u., Tó u., Mély u., Nagy ér sor, Nagy sor, Augusz-
tus 29. u., Kassai u., Megyercsi u., Körút, Vasút u., Gazda u., 
Mély u., Ifjúság u., Csák Máté u., Munkás u., Béke u., Szakszer-
vezet u., Építész u., Ipar u., Szabadság u., Határőr u., Duna rak-
part, Handlová u., Prowazek u., Aranyember u., Seress Rezső 
u., Eötvös u., Várút, Patak u., Czuczor Gergely u., Őrsújfalu, 
Kava, Gyulamajor, Gadóc.

Egy újabb lehetőség Komá-
romban, aminek a végeredmé-
nye a lakossági támogatáson 
múlik. Bővülhet a belvárosi 
zöld egy forgalmas útszakasz 
mellett. Az anyagi támogatás 
megszerzése egy ingyenes sza-
vazás függvénye.

A város az egyik bank pályá-
zati lehetőségét szeretné kihasz-
nálni, a Raiffeisen kiírása kör-
nyezetvédelmi és városszépítési 
kezdeményezéseket támogat. Az 
elképzelés szerint a Kertész ut-
cán található „Piramis” épülete 
előtti zöld terület kapna új kül-
sőt. Az 1 000 eurós összegből 
megvalósulhatna a tereprende-
zés, majd további parkosítással 
alakulhatna ki az épületek közti, 
forgalmas út melletti zöld sziget 
új arculata.  

„Az adott területről már el 
lettek távolítva az elhasználódott 
hirdetési felületek és táblák. A 
következő tennivaló a rendezett 
parkosítás, amit jelentősen meg-
nehezít az a tény, hogy a területet 
sok évtizeddel ezelőtt úgy töltöt-

ték fel egy réteg földdel, hogy az 
alatt építkezési törmelék és beton 
maradt. Emiatt halmozódik ott 
fel a víz és a fák is csak rövid éle-
tűek, mivel a gyökerük nem tud 
mélyre kapaszkodni. Ez a támo-
gatás lehetőséget kínálna ennek 
a problémának a felszámolására 
is. A jövőben a járdaszakasz mel-
lé pedig padok is kerülhetnek” – 
mondta el a részleteket Keszegh 
Béla alpolgármester.

A szavazás ingyenes, és a 
Raiffeisen bank fiókjában (Šeko 
Centerben) lehet személyesen 
megtenni március végéig egy 
rövid szavazólap kitöltésével. A 
támogatók 3 lehetőség közül vá-
laszthatnak, két alapiskola kez-
deményezése mellett a város pro-
jektje a „Dotyk prírody v centre 
mesta – Revitalizácia verejnej 
zelene na ul. Záhradníckej” ne-
vet kapta.

Amennyiben a lakosok is 
szánnak egy kis időt a szavazás-
ra és kifejezik támogatásukat, 
úgy egy újabb belvárosi zöldte-
rület szépülhet meg.

Az elmúlt testületi ülésen 
született meg a döntés, hogy 
elkészülhet az első kutyafutta-
tó Komáromban. A rendezett 
pihenőhely olyan helyre kerül, 
ahol a legtöbb kutyát tartják 
számon Komáromban.

A testület döntése alapján a 
Singellőbe, a jelenlegi Work Out 
pálya mellé egy kutyafuttató ke-
rülne. A hely jelenleg is a kutyá-
soknak van kijelölve, azonban 
ez egy alacsony kerítéssel zárt 
területté alakulna, amelyen be-
lül szabadon szaladgálhatnak a 
kutyák. A területen nem csak a 
gazdáknak lesznek padok, de az 
ebek mozgását segítő elemek is 
ide kerülnek. A futtató lehetősé-
get kínál majd a házi kedvencek 
szükségleteinek elvégzésére is, 
ami segíthet a többi játszótér és 
park tisztán tartásában. 

„A tulajdonosok külön adót 
fizetnek, azonban ezért nem so-
kat kapnak cserébe. A városnak 
ugyan fenn kell tartani a kutya-
befogó és menhely szolgáltatást, 

ami havi 800 euróval terheli a 
városkasszát. Ezen felül azon-
ban még van tér, hiszen az idei 
költségvetésben is 22 ezer eurós 
bevétellel számol a város a ku-
tyaadókból. Ez az 5 ezer eurós 
tétel, amiből ez a futtató megva-
lósulhat, a lakosok jelentős részét 
érinti, hiszen 2700 fölött van a 
nyilvántartott kutyák száma” – 
fejtette ki Horváth Attila városi 
képviselő, akinek a javaslatára 
került jóváhagyásra ez az elkép-
zelés. 

Komáromban tavaly 2 737 
kutyát tartott nyilván a városi 
hivatal. Ezek közül 814 a külte-
rületeken, beleértve Őrsújfalut 
él. A városon belül a legtöbb eb 
a Singellőben, a II. és I. lakótele-
pen található, számszerűen 718. 
A belvárosi házakban további 
349, a lakótömbökben pedig 
607 kutya él.

A nyilvántartás külön tartja 
számon a nyugdíjasokhoz tarto-
zó állatokat, amelyből 249 van. 

Újdonság készül a kutyatulajdonosoknak

Lakosok támogatásával szépülhet a város
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Ötvennégy éve vagyok ko-
máromi lakos. Jelenleg nem 
Komáromban dolgozó (saj-
nos sokan vagyunk), de itt élő, 
naponta hazatérő polgárként 
mindig elolvasom a Komáromi 
Lapokat. Így történt most is, 
amikor a lap XXV. évfolyamá-
nak 3. száma akadt a kezembe.  
Találtam benne egy cikket „Vá-
lassz komáromi középiskolát!“ 
címmel.

Az ismeretlen  szerző cikke 
enyhén szólva  kiverte nálam a 
biztosítékot. Sokban egyet lehet 
vele érteni, például, hogy a ko-
máromi szülői értekezleteken 
10-13 középiskola képviselője is 
jelen van, a komáromi középis-
kolákban is minőségi munka fo-
lyik, a komáromi középiskolák 
is nagyon jól felszereltek, stb. 
Pár dolog azonban nagyon el 
van ferdítve, tudatosan vagy in-
formációk hiányában, ezt nem 
tudom.

Jómagam 5 éve a gútai Ma-
gyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskolában dolgozom. Az 
iskolánkon jelenleg 350 diák 
tanul nappali képzésen (ezenkí-
vül van felnőttképzés is), közel 
50 diák a komáromi alapisko-
lákból. Úgy gondolom, a diákok 
választhatták volna a komáromi 
iskolákat is, mégis valami oknál 
fogva hajlandók naponta Gútára 
utazni, ahol – megjegyzem – az 
oktatás szintén INGYENES és 
SZÍNVONALAS.

A kedves szerző logiká-
ját követve a komáromi diák 
maradjon Komáromban, ne 
menjen más községbe, városba 
(Gúta, Ógyalla, Karva). De a 
gútai, gyallai, karvai diák járhat 
Komáromba. Ezzel az okos lo-

gikával akkor a komáromi kö-
zépiskolák képviselői miért jár-
nak Komáromon kívülre szülői 
értekezletekre toborozni? Talán 
elmondhatom, hogy a legtöbb 
komáromi iskola igazgatójával 
személyes baráti kapcsolatom 
van, tisztelem a munkájukat, 
mindig is elismertem az ered-
ményeiket. Személyes vélemé-
nyem az, hogy ez egy felesleges 
és félrevezető cikk volt.

A cikk íróját szeretném 
meghívni iskolánkba, hogy 
személyesn győződjön meg róla, 
a magániskolában is ugyanolyan 
minőségi munka folyik, mint az 
államiakban. Az INEKO ku-
tatóintézet több szempontból 
értékeli az iskolákat, értékelését 
mindenhol elismerik. Nyitra 
megyében a Gútai Magániskola 
60 szakközépiskola közül a 17. 
helyett foglalja el, előtte végzett 
az ógyallai Építészeti Szakkö-
zépiskola és a komáromi Ipari 
Szakközépiskola.

Végül pedig fel szeretném 
hívni az igen tisztelt cikkíró fi-
gyelmét a 4. oldal egyik cikké-
re, ahol a Komárňanské ART 
Spektrum 2016 verseny nyerte-
seit ismertetik. Az A kategóriá-
ban, a 15-25 éves korosztályban: 
1. helyezett Bus Tibor, 2. helye-
zett Fekete Bence, 3. helyezett 
Szabó Eszter. Elismerő okle-
vélben részesült: Fekete Kinga, 
Zsigrai Eszter, Berza Tamás. A 
cikkben felsoroltak mindany-
nyian iskolánk diákjai, ketten 
komáromiak.

Tisztelettel:
Majer Péter, 

Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépiskola Gúta, 

komáromi lakos

A komáromi kórház a na-
pokban ismét megajándékozta 
pácienseit. A nőgyógyászati-
szülészeti osztályon négy va-
donatúj, korszerűen felszerelt 
átlagon feletti szobát nyitott, 
és megújult az előcsarnok, a 
bejárati folyosó, valamint a 
nővérszoba is. 

Dudáš Viktor, igazgató: 
– Pénzből sosincs elég, s mindig 
ugyanabból a forrásból merí-
tünk. Igyekszünk rendszere-
sen pénzt elkülöníteni, melyből 
minden évben megcsinálhatunk 

valamit. Az idén például a sebé-
szeten adtunk át ehhez hasonló 
átlag feletti szobákat.

A négy átlagon feletti szoba 
mindegyikében távirányítású, 
állítható ágyak vannak, modern 
gyermekággyal, a baba átcso-
magolására szolgáló asztal és 
fürdőkád. És minden szobának 
saját szociális helyisége van: zu-
hanyozó és illemhelyiség, és a 
konyhában van vízforraló, hűtő, 
mikrohullámú sütő.

Mindent megkapnak az 
anyukák, amire szükségük van. 

Természetesen vannak új terve-
ink, enélkül nem újíthatnánk fel 
s adhatnánk át örömmel évente 
egy-egy részt.

Éppen most hirdettünk meg 
egy közbeszerzést a belgyógyá-
szati pavilonra, ami egy hatalmas 
falat lesz, de nagyban hozzájárul 
majd ahhoz, hogy a betegellátás 
még méltóbb körülmények között 
történjen, és a betegeknek minél 

nagyobb kényelmet biztosítsunk. 
Hangsúlyozom, hogy mindezt 
a nyitra megyei önkormányzat 
végzi, azaz mi ebben a pillanat-
ban nem befolyásolhatjuk.

Persze, az adott céggel 
együttműködünk majd, mivel a 
helyiségek felújításán kívül olyan 
beavatkozások is történnek, me-
lyek a kórházi környezet kialakí-
tását célozzák.                       -dr-

Olvasói levél

Megújult a komáromi kórház szülészeti osztálya
Az intézmény mindezt saját forrásból fedezte, 

a beruházásra több mint 75 ezer eurót fordítottak

Helfried Carlt, Ausztria 
pozsonyi nagykövetét fogadták 
a napokban a város vezetői.  

Először városunk történel-
mével ismerkedett: megtudta, 
mikor kapta városi, majd szabad 
királyi városi rangját; hogy itt 
született Lehár Ferenc zeneszer-
ző; hogy Komárom első írásos 
emlékei 1100-ból származnak; 
hogy városunk mindig is a tá-
gabb régió jelentős települése 
volt, s a két Komárom területén 
fekszik az erődrendszer, amely 
egységes egészet alkot.

A találkozón elhangzott az 
is, hogy Komárom számára ko-
moly kihívást jelent a munkanél-
küliség, ezért együttműködésre 
törekednek a nagykövetséggel, 
illetve az osztrák kereskedelmi 
kamarával. Komáromnak jó 
tapasztalatai vannak az itt mű-
ködő osztrák cégekkel, ezért jó 
lenne, ha nagyobb számban ér-
deklődnének itteni beruházások 
iránt, hiszen városunk jól kiépí-
tett infrastruktúrával rendelke-
zik. Helfried Carlt úgy fogalma-
zott, segíteni fog e törekvések 
elérésében.

-batta-

Segítséget ígért 
a nagykövet

Főhajtás az 1848-as márciusi ifjak emléke előtt
A szervezők szeretettel várnak mindenkit a komáromi iskolák 

„Elszántan óvni az álmokat“ című ünnepi műsorára, főhajtásra az 1848-as márciusi ifjak emléke előtt.
Köszöntőt mond Stubendek László polgármester, a Csemadok Komáromi Városi Szervezetének elnöke.
A műsorban fellépnek: Cséplő Cintia versmondó, a Selye János Egyetem hallgatója; Nagy Ferenc költő, vers-
mondó; a Jókai Mór Alapiskola tanulói; a Selye János Gimnázium diákjai; a Komáromi Városi Művelődési 
Központ és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese. Közreműködik 
a Komáromi Művészeti Alapiskola kamarazenekara.
Vezényel: Stirber Lajos. A műsort összeállították: Cséplő Viktória, Gáspár Eszter, Pfeiferlik Annamária, 
Viczencz Andrea, a Jókai Mór Alapiskola pedagógusai és Spátay Adrianna, a Selye János Gimnázium tanára.

Helyszín: komáromi Városi Művelődési Központ. Időpont: 2016. március 13., vasárnap 17 óra.
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Búcsúzunk
Szerkesztőségünk a közelmúltban szomorú hírt kapott: 

70 éves korában elhunyt Fűri Géza, a mi Géza bácsink, aki 
szerkesztőségünk segítője volt. Kedves, szerény, mosolygós 
ember, aki a kazánt kezelve gondoskodott arról, hogy mindig 
jó körülmények között dolgozhassunk; ha kellett, kicserélte 
az elromlott kilincset, megjavította az ajtót, és nemcsak akkor 
jött, amikor hívtuk. Ha erre járt, mindig benézett, szükségünk 
van-e a segítségére. Géza bácsi, nyugodj békében!

A szerkesztőség

A 32. fordulóval befejeződött a kosár-
labda extraliga alapszakasza. Az is eldőlt, 
hogy a komáromi csapat a harmadik po-
zícióból várja a folytatást, ahol az ellenfe-
le az alapszakasz végén a hatodik helyen 
záró Svit gárdája lesz. A kiesési szakasz 
(play off) március 5-én veszi kezdetét, 
csapatunk jobb helyezésének köszönhető-
en idehaza kezd. 

Még két fordulóval az alapszakasz befe-
jezése előtt is számolgatni kellett az esélye-
ket, és latolgatni, hogy ki kivel méri össze 
erejét a kiesési szakasz első fázisában.

Az utolsó két forduló a komáromi csa-
pat szemszögéből is komoly meglepetéseket 
tartogatott, és a főszereplő szerepében nem 
a mi, hanem Léva csapata jeleskedett. Az 
utolső előtti fordulóban a lévai kosarasok 

nem kis meglepetésre győztek a listavezető 
pozsonyi Inter otthonában (87:78), és győ-
zelmükkel már bebiztosították volna végső 
harmadik helyüket a mi csapatunk rovására 
az alapszakasz végén.

A még nagyobb, ezúttal számukra nega-
tív előjelű meglepetést a lévai csapat az utol-
só fordulóban okozta, amikor saját otthoná-
ban szenvedett el vereséget Svit együttesével 
szemben (71:80). Léva csapata korábban az 
alapszakasz során hazai pályán csak egy-
szer szenvedett vereséget, de most az utolső 
fordulót nagyon elpuskázta az utóbbi idő-
ben egyébként egyre jobb formába lendülő 
svitiekkel szemben. Ezzel eldőlt, hogy az 
alapszakasz végén azonos pontszámot el-
érő Komárom és Léva párharcából (55–55 
pont) a mi csapatunk került ki jobban, és 
végzett a harmadik helyen. 

A folytatásban, a kiesési szakaszban 
tehát Privigye-Nyitra, Inter–Karlovka, Ko-
márom– Svit, és Léva–Kassa párharcok kö-
vetkeznek. Az élesre menő kiesési fézisban 
már nem lehet bakizni, hazai pályán meg 
végképp. Bízunk benne, hogy a bajnoki cí-
met védő komáromi csapat helyt fog állni 
ezekben a küzdelmekben.

keresztényi

Kosarasaink a harmadik helyről folytatják

Az előző bajnoki évad-
ban Szlovák Kupát nyerő, és 
a bajnokságban ezüstérmes 
röplabda csapatunk az idei 
bajnokságban is jó rajtot vett, 
és egészen december közepéig 
Eperjes és Niytra csapataival 
egyenranggúan alkották az él-
bolyt.

Aztán jött egy törés, és 
mintha elvágták volna a jól ki-
pörgetett fonalat. Ebben persze 
nagyban közrejátszott, hogy 
hosszú ideje sérült a komáromi-
ak csapatkapitánya, meghatáro-
zó játékosa, a csapat egyes szá-
mú feljátszója, Tomáš Hollý. 

Nos, lehet mondani, hogy 
egy fecske nem csinál nyarat, 
de a komárom csapat most már 
harmadik hónapja nem tudja 
pótolni csapatkapitánya hiányát. 
És ez meglátszik az eredménye-
ken. Eperjes és Niytra csapata a 

táblázat élén külön harcot vívva 
nagyon elhúzott, és minden va-
lószínűséggel e két csapat között 
dől el a bajnoki cím sorsa. A 
sokáig harmadik helyen tanyá-
zó komáromi csapatot, hacsak 
egyetlen ponttal is, de  megelőz-

te Kassa együttese. A bajnoki 
hajrában legalább a dobogó har-
madik helyéért még megküzd-
het csapatunk. Ezt a célt tűzte ki 
maga elé Kassa, Myjava együt-
tese, de a Svidník sem mondott 
még le róla. 

A lapzárta előtti fordulóban 
csapatunk csak drámai, öt szet-
tes nagy csata után szenvedett 
vereséget Nyitrán (3:2), ami jó 
jele annak, hogy a csapat ka-
paszkodik ki a hullámvölgyből.

keri

Az előző számunkban 
beszámoltunk arról, hogy a 
komáromi teremlabdarúgó 
bajnokság idei döntő küzdel-
meibe ugyanaz a négy csapat 
harcolta ki a bejutást mint az 
előző évben.

A bronzmeccset a Barracuda 
és az 1. FC Doki csapatai vív-
ták. A nagyon kiegyensúlyo-
zott első félidőt (2:2) hasonló-
an kiegyensúlyozott második 
követte, melynek végén végül a 
Barracuda örülhetett (5:4).

Megismétlődött a tavalyi 
döntő is. A nagyobb erőket fel-
vonultató Oxygen csapata az 
első félidő végére három gó-
los előnyt harcolt ki (4:1), de a 
Bauring City csapata nem adta 
meg magát egykönnyen és fel tu-

dott zárkózni. A teltházas sport-
csarnok szurkolótábora végül is 
jó összecsapást láthatott, ahol 
a címvédő Oxygen gárdája 7:5 
arányú győzelme után vehette át 
a bajnoknak kijáró kupát.

kg

Az Oxygen megvédte bajnoki címét

Röplabdásaink kapaszkodnak a hullámvölgyből

MEGEMLÉKEZÉS
„Elcsitul a szívem, többé már nem dobog
Itt hagyta lelkem e földi világot.
De odafenn a mennyben is rátok gondolok,
Az angyalkák vigyáznak reám és 
Néktek leragyognak a csillagok.“

Emlékezünk halálának 5. évfordulóján március 8-án
MÁTÉ Tiborra.

Akik ismertték és szerették gondoljanak rá ezen az évfordu-
lón. Soha nem feledünk.

Lányod, vejed és unokád   

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk a közkedvelt komá-
romi zongorista, zenész barátunkra 

OLÁH Sándorra.
Minden fellépésünkön lélekben velünk 
vagy, a komáromi „RUBIN“ zenekar tagjai 
Jankovics József (Dodi), Kliment Tündi és 
Nehéz János örök barátod.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk halálának 8. év-

fordulóján a drága férjre, édesapára és nagy-
papára

GŐGH Zoltánra
Komáromból.

Emlékét örökké őrző gyászoló családja.

MEGEMLÉKEZÉS
Mély fájdalommal emlékezünk

BORÁROS György mérnökre 
március 8-án halálának 8. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá 
ezen a szomorú évfordulón.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk március 15-én 

halálának 9. évfordulóján
ifj. NÉMETH Tiborról

Rév-Komárom.
Emlékét őrző szerető szülei, valamint 

növérei családjukkal.

l Szeretettel meghívjuk Sándor-
József-napi mulatságra élő zenével  
a komáromi népszerű „RUBIN“ 
zenekarral, Jankovics József (Dodi), 
Kliment Tündi és Nehéz Jánossal a 
komáromi Breza (Nyírfa) vendéglő-
be. Mikor? Március 18-án és 19-én 
péntek, szombaton 20. órakor.  
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Videokazetták másolása DVD-
re. Tel.: 0905179111
l Eladó 462 m2-es kert Kabátfa-
lun. Víz, villany van, építkezésre is 
alkalmas. Tel.: 0915/105 658.
l Felveszünk szakácsot, kisegí-
tő szakácsot jogosítvánnyal (lehet 
nyugdíjas is). Tel.: 035/7733 190, 
0915 892 788. 
l 45 éves, 174 cm magas, 90 kg, 
szőke hajú, kék szemű, család-

centrikus cukorbeteg pedagógia 
doktorként keresek egy vékony, 
nemdohányzó, romantikus, katoli-
kus érintetlen szűz nőt feleségnek 
Magyarországra, aki már nagyon 
vágyik saját családra...Telefon: 0036 
(70) 362 24 60.  
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisége-
ket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikke-
ket. Állandó ügyfeleinknek hűség-
kártyát 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.



Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot 
a Komáromi Lapokban 
és a Komáromi Városi 

Televízióban!

Tárcsázza 
a 035 77 13 488-as 

telefonszámot!

2016. március 9. 5

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

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

za legálnu skládku)

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

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

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Dr. Rókusfalvy Pál Buda-
pesten él, novemberben tölti 
be nyolcvanötödik évét. Több-
ször megfordult városunkban, 
hogy előadást tartson „kicsik-
nek és nagyoknak”. A napok-
ban nagy megtiszteltetés érte 
lapunkat: a kiváló professzor, 
– aki évekig oktatott az egyik 
müncheni egyetemen – elküld-
te új tanulmányát. Ebből köz-
lünk most néhány részletet, 
mert - őt idézve – „Ma törté-
nelmi korszakváltásban élünk, 
Magyarország, Európa és az 
egész világ egyaránt.”

Napjainkban különösen 
fontos a hagyomány és a kor-
szerűség viszonyának helyes 
értelmezése. A korszerűség 
érték. Korszerű az, ami a kor 
– a jelen – problémájára a jövő 
szempontjából – valódi meg-
oldást ad. A hagyomány a jövő 

építésekor a múlt időtálló érté-
ke. A hagyomány a korszerűség 
egyik összetevője: folytonosság 
a fejlődésben. A letűnő korszak 
megszűnik cél lenni, lépcsővé 
válik, amelyen az új korszak új 
célokkal lép előbbre.

Ma, globálissá zsugoro-
dott világunkban országok, 
kultúrák építő és romboló erői 
feszülnek szembe egymással. 
Ez az élet-halálharc évtizedek 
óta érlelődik. Carl Gustav Jung 
már 1957-ben így írt: „Ma, a 
második évezred befejezésének 
előestéjén olyan időket élünk, 
amelyek egy világméretű pusz-
tulás apokaliptikus képeit vetítik 
elénk. Semmilyen alapunk nincs 
rá, hogy ezt a fenyegetést könnye-
dén vegyük. A nyugati világban 
már mindenütt ott vannak azok 
a felforgató kisebbségek, amelyek 
a gyújtófáklyát készen tartják. 

Sőt: humanizmusunk és jogérzé-
künk védelmét élvezik olyannyi-
ra, hogy nézeteik terjesztésének 
szinte semmi sem áll útjába.”

Élet-halálharcban nincsen 
alternatíva, mert a halál nem 
az. Vállalnunk kell a harcot, sőt: 
életben maradni csak győzni 
akarással lehet! A győzelem hite 
nélkül vállalni a harcot - a biz-
tos halál! Jézus radikalizmusa 
szerint kell zéró-toleranciát ér-
vényesíteni, nevén nevezni a té-
nyeket: „Legyen a ti beszédetek: 
úgy, úgy, vagy: nem, nem! Ami 
ezen felül van, a gonosztól van” 
(Máté 5,37.).

Az élet-halálharc kulcssze-
replője világszerte az értelmiség, 
annak helytállása vagy árulása. 
Ki az értelmiség? Mi a szerepe, 
a feladata? Van-e küldetése? 
Van-e saját magyar felfogásunk 
az értelmiségről?     (Folytatjuk)

Rókusfalvy Pál pszichológia professzor tanulmányából
Az értelmiség lényege és feladata az Ige fényében

Az AISEC a világon az egyik 
legnagyobb, fiatal tehetségek és 
önkéntesek számára létrehozott 
platform. Fő tevékenységük 
tagjaik sokrétű fejlődésére és 
olyan nemzetközi csereprogra-
mok szervezésére irányul, amely 
egyetemi hallgatók számára te-
szi lehetővé a külföldre utazást, 
s ezáltal munka- és kulturális 
tapasztalatok gyűjtését.

Egyik legsikeresebb projekt-
jük „Educate Slovakia” néven 

fut, melynek során a résztvevő 
középiskolákba egy hétre kül-
földi egyetemisták látogatnak el, 
s előadások, valamint interaktív 
workshopok formájában ismer-
tetik meg a diákokat országuk 
kultúrájával, mindennapi éle-
tével, fejlesztve a középisko-
lás diákok angolnyelvtudását, 
s a sokszínűséggel kapcsolatos 
toleranciáját.

Február közepén iskolánk 
már harmadik alkalommal vett 

részt a programban és négy di-
ákot látott vendégül: egy egyip-
tomi, egy brazil és két indonéz 
egyetemi hallgatót.

Diákjaink így első kézből 
kaptak információt az adott or-
szág iskolarendszeréről, hagyo-
mányairól, gasztronómiájáról, 
beszélgethettek az itteni és a 
külföldi fiatalok mindennapja-
iról. 

Mészáros Tímea

„Educate Slovakia”-program az Ipari Szakközépiskolában

Szenior úszóbajnokság
A szenior úszók 2016. évi rövidpályás nemzetközi orszá-

gos bajnokságán Százhalombattán Bangha Dezső a komá-
romi KomKo úszószakostály tagja az 1932-, 1936-ban szü-
letettek korcsoportjában 100 és 400 méteres gyorsúszásban 
1:57,52 ill. 8:35,72 perces időkkel első lett.

Újszülöttek
Piechová Zoja, Palárikovo; Brünvald Boglárka, Naszvad; 

Mužičeková Nikoleta, Ógyalla; Kecskés Zoltán, Gúta; Léni 
Dorna, Párkány; Nyers Benett, Csallóközaranyos; Zsidek Vendel, 
Szentpéter; Borbuľová Sofia, Gúta; Mile Adrián, Negyed; Vígh 
Anna, Komárom; Fodor Viktor, Gyulamajor; Kinczer Tamara, 
Lakszakállas; Ádámka Áron, Kürt; Čériová Korina, Malá Čalomija; 
Finda Martin, Bánov; Horváth Karolina, Párkány; Jakab Alex, Ko-
márom; Marcinková Miriam, Komárom; Krasľanová Dominika, 
Ógyalla; Kovács Isabel Kathrin, Imely; Nagy Gergő, Komárom; 
Ferenc András, Komárom; Palan Filip, Érsekújvár; Kovács Ivana, 
Párkány; Jančová Eliška, Érsekújvár; Goth Krisztián, Marcelháza; 
Heseková Emily, Komárom; Radošovská Nikola, Bagota; Mečár 
Matej, Komárom; Kovács Maya, Komárom; Cintulová Silvia, 
Cabaj-Čápor; Zálešáková Simona, Érsekújvár; Lakatošová Chanel, 
Ógyalla.

Házasságot kötöttek
Byrtus Jaroslav mérnök és Böszörményi Andrea; Lakatos Milan 

és Lakatos Gabriella.

Elhunytak
A 90 éves Bucha Jozef, Szilos; a 72 éves Hajabács László, 

Bátorkeszi; a 76 éves MUDr. Jaross Róbert, Komárom; a 43 éves 
Schlár Zoltán, Komárom; a 87 éves Lakatošová Ágota, Marcelháza; 
az 57 éves Strehovský Michal mérnök, Komárom; a 85 éves 
Pekárová Helena, Komárom; a 93 éves Szórád Lajos, Komárom; a 
85 éves Zámbó András, Pat; a 85 éves Krajčovičová Alžbeta, Ko-
márom; a 74 éves Daniš Imrich, Marcelháza; az 59 éves Juhász Vi-
ola, Komárom; a 76 éves Gőgh István, Komárom; a 88 éves Horian 
Ľudovít, Őrsújfalu; a 76 éves MVDr. Brúder Ernő, Komárom; a 68 
éves Kováč Ladislav, Keszegfalva; a 76 éves Sütti Erzsébet, Perbete; 
a 80 éves Holeš Gejza, Kurtakeszi; az 54 éves Domjánová Viola, 
Gúta; a 85 éves Illés Árpád, Dunamocs; a 82 éves Valent Julianna, 
Komárom.


