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Alapítva 1849-ben

Zöldet kapott a nagy útfelújítási program
Komárom utcáinak, útjainak, járdáinak állapota elkeserítő: az önkormányzat kezelésébe mintegy 105 kilométernyi
közút és 60 kilométer járda
tartozik – egyik terület sem
panaszmentes. A város évente egy-két utcát tud felújítani. Ez egyrészt nagyon kevés,
másrészt sokba kerül, és uniós
források, pályázati pénzek jelenleg erre a célra nem hívhatók le. A városatyák elé került
az a javaslat, amely szerint az
önkormányzat 2,25 milliós hitelből 11-12 utcát, mintegy 63
ezer négyzetkilométernyi útfelületet javíttathat meg egyszerre, rövid időn belül.
Stubendek László polgármester a felvezetőjében elmondta, hogy egy meghatározó előrelépés lehet ez a város életében,
egy olyan területen, ahol sürgősen tenni kell valamit, ezért volna fontos egy átfogó elképzelés
felvázolása.

Az idegenforgalmi tevékenység támogatásáról szóló
általános érvényű rendeletet,
az idegenforgalmi alap létrehozását, és ezzel kapcsolatban
a költségvetés módosítását tárgyalták meg elsőként és hagyták jóvá a városatyák a városi
képviselőtestület 17. ülésének
folytatásán.

nak. Ez a lista a későbbiekben
a szakbizottságok és a képviselők javaslatai alapján némileg
módosult, Rajkó Ferenc képviselő javaslatára belekerültek
őrsújfalui útszakaszok is.

a város hitelminősítése is nagyon
jó. Azt a pénzt, amit javításokra,
foltozgatásra költöttünk, az több,
mint a hitel kamatja. Csak, hogy
néhány konkrét példát mondjak:
Komáromban az elmúlt két évben az Eötvös utcára több mint 8
ezer eurót költöttünk el, a Duna
rakparton pedig több mint 7 ezer
euróból kátyúztunk, foltozzunk,
és még így sem lehetünk elégedettek az utak minőségével.

A képviselő-testület ülésén voltak, akik kifogásolták
a hitelből való finanszírozást:
Konštantín Glič soknak találta
a hitel összegét, Varga Tamás
afelől érdeklődött, mennyi hitelt
vehet fel még a város esetleges
Meggyőződésünk, hogy ha
más fejlesztésekre?
megvalósulhat 10-12 útnak a
Bohumír Kóňa, a pénzügyi javítása, az valódi minőségi válosztály vezetője elmondta, hogy tozást hozhatna Komárom életéa város a hitelfelvétel terén jól ben, ugyanakkor a legproblémááll, ráadásul egy éven belül to- sabb útszakaszokra már nem fog
vábbi két kölcsön törlesztése is kelleni pénzt költenünk, hiszen
kifut. Ha a képviselők a jövőben ebben a konstrukcióban tíz éves
más fejlesztésekre is ki szeret- garancia van, tehát tíz évig a
nék használni a mostani előnyös szolgáltatónak kell gondoskodnia

„Ne mindig csak a foltozásra
menjen el a pénz, hanem lépjünk
egy nagyot előre, ami látható minőségváltozást hozhat a jövőben.
Más városok sikeres példáit vizsgálva találtuk ezt a konstrukciót,
ami egy hitelre épül, egy szolgáltató elkészít több utat, és azt
tízéves futamidővel törlesztené
a város. A tervezett kiadásokból
nem egy-egy utat javítanánk
meg, hanem egyszerre többet, így
a közbeszerzésen az ár is lejjebb
mehet”- mondta el Keszegh Béla
hiteleket, akkor arra is van még
alpolgármester.
tér.
A városi hivatal felvázolta
„Jelen pillanatban, nagyon
azon utcák listáját, amelyek a
előnyösek
a kamatfeltételek, a
legforgalmasabbak, ugyanakkor
központi
alapkamat
az euró esea legrosszabb állapotban vantében már 0 százalékra lement, és

ezekről az utakról. Ezzel a többi
útszakaszra is több pénz juthat”
- fejtette ki a részleteket Keszegh
Béla.
Több képviselő – köztük
Varga Tamás és Ondrej Gajdáč
ismételten – hangsúlyozta: a járdákról sem szabad elfeledkezni, azok javítására is kell pénzt
szánni. A felvetésükre a határozatba az utak mellett a járdák
javítása is belekerült.

működtetését. A városatyák
elé került javaslat szerint ez
sokkal előnyösebb anyagi feltételeket biztosít a városnak.

„A korábbi leosztás nem volt
előnyös a város számára, hiszen
minden befolyó egy euróból lényegében csak 25 cent maradt a
városi kasszában, a bevétel nagyobb része a szolgáltató zsebébe
került. Most egy új konstrukciót

Az őszi változás azt is jelenti:
a jövőben több pénz jut a belvárosra
– A város irányítása alá kerülne, pontosabban, a Comorra
Servis működtetné, így lényegében ez az elosztás teljesen megváltozhatna, hiszen a korábbi 25 százalék helyett akár 70 százalékra is növekedhet a város bevétele, amit vissza lehetett forgatni a város lakói, a város javára – mondta el Keszegh Béla
alpolgármester.

a város határozott fellépését az
alkalmazkodni nem képes lakosokkal szemben.
Konštantín Glič az Anglia
park közelében lakó polgárok
panaszát tolmácsolta a szabálytalan parkolás miatt. Kovács
Dávid a Kassai utcában lakók
kifogásáról beszélt az autóbuszok közlekedése miatt. Andruskó
Imre arra kérte a testületet, határozatban fektesse le: nem kíván Komáromban LNG tározókat létesíteni.

Hosszasan vitatták, majd
rábólintottak a képviselők arra
a szándéknyilatkozatra, amely
a város közúthálózatának felújítását célozza meg. A tervezetről
Keszegh Margit a speciárészletesen a Több mint tíz városi lis iskola problémájáról beszélt,
utca újul meg című írásunkban ahol csapadékos időjáráskor
olvashatnak.
sártenger alakul ki, és az épület
A testület meghallgatta és szinte megközelíthetetlen.
tudomásul vette a városi rendKeszegh Béla válaszában
őrség munkájáról szóló beszá- elmondta: az önkormányzat tármolót, majd a képviselők dön- gyalt a KOMVaK céggel, és kétöttek az oktatásügyi, pénzügyi, szül a megoldást hozó projekt.
lakásügyi és vagyonjogi kérvéIpóth Szilárd megköszönte
nyekről, valamint áttekintették a
a Bástya lakótelepre vezető alagszakbizottságok beszámolóit.
út megvilágítását, és felvetette az
Az egyéb pontban a város- Augusztus 29 utca melletti erdős
atyák szóltak a Hegesztő- és az rész rendezésének kérdését.
Esztergályos utca lakóinak petíciójáról – többen szorgalmazták
-p-

A városatyák végül szinte kivétel nélkül támogatták a
szándéknyilatkozatot,
benne
annak a 12 városi és 5 őrsújfalui
A két Komárom polgárjavítandó utcának a listáját,
amelyek a legproblémásabbak mestere, Stubendek László és
és egyben legforgalmasabbak Molnár Attila, valamint a szervezőcsapat tagjai sajtótájékozvárosunkban.
tatón ismertették a Komáromi
-p- Napok idei programját. A tavaszi fesztivál mottója: Komárom egy város, mely a Duna két
Minőségi változás Komárom életében
partján, két ország területén
A város önkormányzata 2,25 millió hitelből 11-12 utcát,
helyezkedik el!
Stubendek László polgármintegy 63 ezer négyzetkilométernyi útfelületet javíthat meg
mester elmondta: – Az elmúlt
egyszerre és rövid időn belül.
negyed évszázad apropóján megannyi felejthetetlen élmény juthat eszünkbe. Eközben a városban felnőtt egy olyan generáció,
szeretnénk felvázolni, amen�- A rendszer azt is ösztönzi, hogy amelynek a Komáromi Napok
nyiben a képviselők a rendszer cserélődjenek az autók, és legye- a hagyományainkhoz való ramegtartása mellett döntenek. ” nek szabad helyek, mert a szabad gaszkodást, egyben a folytonos
megújulást is jelenti. Egy olyan
- mondta el Keszegh Béla, alpol- parkolással a belvárosban dolgoegyedülálló eseménysorozatot,
gármester.
zók töltenék fel a nap folyamán
melyre méltán lehetünk büszkék
A tavalyi évben közel 170 a helyeket – fejtette ki Stubendek mi, komáromiak! Cél pedig az,
ezer euró folyt be a parkolási dí- László polgármester.
hogy a fesztivál jerlentős térségi
jakból, ám ennek csak a negyede
Felmerültek új ötletek is, a seregszemléjévé nőjje ki magát.
a város kasszájába. Az őszi vál- rendszer rugalmasabbá tételére:
Ízelítőül néhány
tozás azt is jelentheti: a jövőben rövid idejű parkolás ingyenessé
városunkbeli program:
több pénz jut a parkolási zóná- tétele, bankkártyával, vagy SMSA Klapka-téren koncerban lévő utak karbantartására.
sel való parkolási-díj fizetés. tet ad többek közt Charlie, a
Többen hangoztatták, hogy Ezeknek a változásoknak mind- Csík zenekar, Fábián Juli és
a parkolási rendszernek nem egyike pénzbe kerül, hiszen pl. a Zoohacker, Fehérvári Gábor
csak az anyagi része fontos, ha- bank- és mobilszolgáltatók díját Alfréd Freddie, valamint Petnem a belvárosi közlekedést is is meg kell fizetni. A városban ra Brönerová és együttese. A
lévő 30 parkolójegy-automata komáromi zenekarok közül a
szabályozza.
mindegyike működik, jó álla- Divided by Zero, a Spliff 447
– „Az autóforgalom jelentőpotban van. Karbantartásukat és az Aylen's Fall, az emlékzesen megnövekedett, a parkoló– kizárólagos jog birtokosaként nekarok közül pedig a Szécsi
helyek száma viszont behatárolt.
(Folytatás a 2. oldalon) Pál, az Iron Maiden és az Elán

A város kezébe kerül a parkolási rendszer

Ez év októberében lejár
a Komárom városa és a City
Parking Group között tíz éve
létrejött, a parkolási rendszer
működtetéséről szóló szerződés. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen eldőlt: novembertől a város kezébe kerül a
parkolórendszer, pontosabban: a Comorra Servis városi
járulékos szervezet veszi át

Testületi krónika

25. alkalommal öltözik
ünnepi díszbe a két Komárom!

Forever emlékzenekar zenél. A
Borok utcájában, ahol a hagyományokhoz híven a környék
borászai, valamint egy vendég
régió (Tokaj) mutatkozik be, többek közt találkozhatunk a Zseb
együttessel (Zsapka-EmmerBenkó trió), Kovács József és
népi zenekarával, a Dunajícek
együttessel, valamint a Farkas
a Mézes a Németh meg a Bob
zenekarral.
A Népművészet ünnepén
(Tiszti pavilon udvara) ott lesz
Korpás Éva, a Szőttes, Pál István „Szalonna” és bandája.
Az Öregvár-napon Écsi
Gyöngyivel, a Sereghy törzs
lovas-íjászaival, a Csavar Színházzal valamint Kátay Zoltánnal és a Gimesi Igricekkel is
találkozhatunk.
Ezen kívül természetesen
megrendezésre kerülnek az immár hagyományos programok
is, például a Veterán autók felvonulása, a kötélhúzó verseny
a két Komárom között, valamint
ismét retteghetünk a Rettegés
éjszakáján is. A KomárnoKomárom Nemzetközi Futóversenyt május elsején rendezik
meg, s a futók között lesz Kovács
István-Kokó ökölvívó bajnok is.
A közös ünnepi testületi ülésen
átadják a polgármester,- a Pro
Urbe és a Díszpolgári címeket is
.
-batta-
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FOTO-Spectrum 2016

Komáromi FOTO-Spectrum 2016 címmel kiállítás nyílt a
Komáromi Városi Művelődési Központban. Az amatőr fényképalkotás kompetitív kiállításának szervezői, illetve támogatói:
Nyitra Megyei Önkormányzat, Komáromi Regionális Művelődési Közont, Komáromi Városi Művelődési Központ és Komárom városa. A tárlat április 30-ig tekinthető meg.

Városunk vezetői köszöntötték az év pedagógusait

A város kezébe kerül
a parkolási rendszer
(Befejezés az 1. oldalról)

– továbbra is a City Parking végzi majd.
A képviselő-testületi ülésen Knirs Imre alpolgármester
elmondta: véleménye szerint
a parkolási díj miatt ürült ki
Komárom belvárosa, el kellene
gondolkozni azon, ne váljon-e
a parkolás ingyenessé. Felvetésére Andruskó Imre reagált,
azt jelezve, hogy a belvárosok
kiürülése nem csak komáromi
jelenség, hiszen egyre többen a
bevásárló központokat részesítik előnybe. A képviselő testület nagy többséggel a rendszer
megtartása mellett döntött, a

Comorra Servis pedig feladatul
kapta a feltételek előkészítését.
Az ajánlatuk szerint évente 53
ezer euróért biztosítanák majd
a működtetést, a korábbi években kifizetett 118 ezer euróval
szemben.
A városban az elmúlt években csökkent a fizetős helyek
száma, jelenleg 592 parkolóhelyért kell fizetni, a belvárosban lakóknak pedig csak szimbolikus
egy eurót kell fizetni (egy autóért) a lakhelyük előtti parkolásért. Két nagy ingyenes gyűjtőparkoló is működik a városban,
a Kossuth téren és a vár tövében,
ahonnét pár perc sétával elérhető az egész belváros.
-p-

Erzsi néni már a túlsó parton van

A napokban, kilencvenkettedik évében elhunyt Komárom
egyik ismert egyénisége: Dr. Vavrik Gyuláné Felsőőri Szarka
Erzsébet: Erzsi néni. Foglalkozását tekintve fogász, két szenvedélye alapján viszont családfakutató és festő volt. Családját
a gyógyítók közösségének is nevezhetnénk, hiszen a férje orvos volt, és két lányából, Évából és Erzsébetből is orvos lett. Ő
maga is sokezer ember egészségének helyreállításán munkálkodott. (A teljesség kedéért: Péter unokája főorvos Prágában.)
Személyében nem mindennapi ember távozott körünkből:
mint történelem- és családfakutató jól tudta, hogy halálával
hosszú-hosszú székely határőr lánc szakad meg, anyai és apai
ágon ugyanis gyepűőrök hadnagyai voltak a felmenői, akiket
Árpád-házi királyok telepítettek a síksági védvonalakra. Ennek a láncnak a felsőőri Szarkák részéről Erzsi néni volt az
utolsó „szeme”.
Erzsi néni sokat emlegette édesanyját, Szalay Juliannát, a
hegysúri, majd perbetei tanítónőt, aki ízig-vérig magyar as�szony volt, s aki nagyban erősítette unokái és tanítványai nemzettudatát. Férje, Vavrik Gyula a második világháború utáni
hadifogságból hazatérve Perbetén gyógyította az embereket.
Emlékeznek rá ma is, bár korán elhunyt, hiszen a kitelepítések
és deportálások idején rendkívüli bátorságról és igazságérzetről tett tanúbizonyságot: sokan neki köszönhették ugyanis,
hogy nem kényszeríthették őket erőszakkal szülőföldjük elhagyására, mert Vavrik doktor az életét kockáztatva orvosi szakvéleményével megakadályozta, hogy elüldözzék őket. Talán ez
a néhány tény is megvilágítja, hogy hajdanán ilyen családok is
éltek a Felvidéken...
A Vavrik-család közösségi felelősségtudata egyik lányukban, Évában tovább él: ő évtizedek óta müncheni lakos, ahol
kiváló orr-fül-gégész szakorvos, egyúttal azonban a németországi magyarság egyik meghatározó alakja. Széles látókörű,
művelt, megnyerő egyéniség, kitartó közösségépítő. Szülőhazája magyar szervezeteit folyamatosan támogatja.

A tavalyi esztendő kiváló
komáromi pedagógusait köszöntötték a város vezetői a
Tiszti pavilon dísztermében.
A díjazottak között volt
Darina Benková a Rozma-

ring utcai alapiskola tanára,
aki tudását szenvedéllyel adja
át diákjainak, táplálja bennük
a zene iránti szeretetet és az
angol nyelvvel megnyitja előttük a világ kapuját. Egyike a

Rozmarínka kórus alapítóinak.
Darina Czölderová a Béke utcai Óvodában 37 éve fejleszti a
rábízott gyermekek képességeit
és készségeit, szem előtt tartva a
gyermekek individuális sajátos-

Megválasztották a Dunamente TDM igazgatóját

Tavaly év végén megalakult a Dunamente TDM
(Turisztikai Desztinációs Menedzsment), melynek célja a
térség turizmusának felkarolása. Párkányon és Komáromon
kívül az alapítók között találjuk Izsa, Pat, Dunaradvány,
Dunamocs, Karva és Muzsla
községeket, valamint a turizmusban érdekelt pati strandfürdőt, a pati Wellness hotelt,
a párkányi Vadas termálfürdőt
és a komáromi Bandérium éttermet és panziót működtető
vállalatot.

Március 29-én a szervezet
közgyűlést tartott a komáromi
Bandériumban, ahol a pályázók
közül egyhangúlag megválasztották a TDM igazgatóját. A befutó a komoly szakmai tapasztalattal rendelkező Andraško

A felvételen (balról jobbra) Szabó Eugen Párkány polgármestere, Andraško Vincent, a
Dunamente TDM igazgatója és Stubendek László, városunk polgármestere
Vincent lett, aki 8 évig volt a
pati Wellness hotel igazgatója,
de előtte is a turizmus területén
tevékenykedett vezető beosztá-

sokban. A szlovák és a magyar
nyelv mellett angolul is jól beszél, de németül és olaszul is
alapfokon. A közép és felsőfokú
végzettsége is a vendéglátáshoz
és a turizmushoz kötődik.
„Az igazgató teret kapott a
terveinek és elképzeléseinek felvázolására, de a tagok is jelezték az
elvárásaikat. Meggyőződésünk,
hogy ez a regionális turisztikai
összefogás egy fontos kapaszkodó lesz Komáromnak is a jövő-

ben, amely segít a turizmusban
rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázásában is” - fogalmazott
Stubendek László polgármester.
A közgyűlésen jóváhagyták
a csoportosulás logóját. Fontos
szempont volt a régió kétnyelvűségének kiemelése, a változatos kulturális, gasztro- és egyéb
élményekre utalva. A logóban
megjelenik a Duna, felette a
madár, ami a természetet és szabadságot jelképezi.

Nyílászárókat cseréltek a Panoráma Hotelben

réteget, majd az egész szinten
kicserélték a nyílászárókat. 16 új
balkonajtós ablak, 11 különálló
ablak és 3 bejárati ajtó lett cserélve, minden esetben 3 rétegű
üveggel ellátott nyílászárókról
van szó.

Erzsi nénit itthon másik lánya, Erzsébet segítette mindennapjaiban, s a mellette álló ápolókkal együtt éjjel-nappal nyugalmat és békét biztosított számára. A fáradhatatlan történelem- és családfakutató, és szenvedélyes festő már a túlsó parton
van, földi élete véget ért. Onnan figyeli, vannak-e, lesznek-e
mai forrongó világunkban is magyarokat védő „gyepűőrök”?

A munkát közbeszerzés
útján az Anaplast SK vállalat
nyerte el, 21 500 euróért vállalták a felújítást. A költségeket a
Comorra Servis saját bevételeiből gazdálkodta ki.
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ságait és igényeit.
Ferenczi Éva, az Eötvös
Utcai Alapiskola tanára több
mint három évtizedes szakmai
tapasztalatokkal rendelkező pedagógusi munkáját az állandó
megújulás, az innovatív szemlélet jellemzi, melyben a főszereplő mindig a gyermek.
Michač Szilvia a Tulipán
óvoda igazgatónője, tevékenysége rendkívül
sokoldalú.
Táncház, Óvodamajális, Futás a
jövőért, fesztiválok szervezése,
de óvodásai évente bekapcsolódnak a Víz, a Föld napja vagy
a Népmesék napja rendezvényekbe.
Božena Venesová, zenetanár több mint 50 éve a Komáromi Művészeti Alapiskola
harmonikatanára. Pályája során
több generáció harmonikást nevelt fel.

Kicserélték a nyílászárókat
a városi hotel második emeletén. A Panorámát a Comorra
Servis városi járulékos szervezet üzemelteti.

A cégvezetés azért döntött
az ablakcsere mellett, mert az
elmúlt 2 évben nemcsak a nyári
szezonban, de a hidegebb időszakban is megnövekedett az

igény a hotel szolgáltatásai iránt,
azonban a második emeleti szobákban a rossz szigetelés miatt
hideg volt. Korábban a men�nyezetre húztak egy szigetelő

A Panoráma hotel szállóvendégeinek száma évről évre
emelkedik, 2012-ben az éves kihasználtság csak 8,23 százalékos
volt, 2015-re azonban 22,38 százalékra emelkedett. A nyári hónapokban ez az 50 százalékhoz
közelit, a hidegebb időszakban
viszont kevesebb volt a vendég.
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Új meglepetésekkel várja
látogatóit az erőd

Az elfeledett komáromi bandérium

A 19. századi Komárom
egyik dísze mára szinte feledésbe merült. Egy lovascsapatról van szó, ami a városunk ékességét mindig méltón
képviselte az ország bármely
területén. Ez nem más, mint
a városi bandérium, vagy más
néven a szekeresgazda bandérium.
A bandérium zászló alatt
felvonuló zászlóalj volt. Az államalapítás óta léteztek Magyarországon, és egészen 1848-ig
katonai feladatot láttak el. 1848
után pedig az ünnepségek díszét
emelték jelenlétükkel. Komárom, mint vármegye központ
rendelkezett vármegyei bandériummal, a 19. század során
már találkozunk a városi bandériummal is.
Ez a bandérium akkor állt
össze, ha egy díszes vendég érkezett a városba, mint a császár,
főherceg vagy a hercegprímás.

A főispánok beiktatásánál is
állandó díszkíséretként szolgáltak. Egyéb nagyobb városi ünnepségekre szintén kivonultak,
illetve egyházi ünnepekre, úgy
mint harangavatás, Úrnapja felvonulás.
Azért fontos megemlíteni az
Úrnapja felvonulást, mert a bandérium tagjai többségében kálvinista hitvallású szekeresgazdák
voltak. A város iránti szeretet
viszont olyan erős volt bennük,
hogy a felekezeti ellentétek sem
gátolták az ünnepen való részvételt, ami a 19. században példaértékűnek számított.
Az első említések 1837-re
nyúlnak vissza, amikor a városi
lovascsapat felvonult a főispánná választott Nádasdy Lipót
beiktatási ceremóniáján. Későbbiekben ünnepségek soráról
olvashatunk, ahol a bandériumunk szintén felvonult, azonban nem csak a városban.

Ha bármilyen neves ünnepség volt az ország területén, ahol
a várost kellett képviselni, ott
többségében megjelentek. Neves események között volt Ferenc József koronázása Budán,
melyen részt vett a bandérium
1867-ben. A legmozgalmasabb
időszak a bandérium számára
egyértelműen az 1890-es évek
voltak. Ünnepségek és felvonulások sora követte egymást.
Volt, hogy egy évben többször is
képviseltették magukat.

a városi bandériumot. Különlegességnek számított az uniformisszerű ruhájuk, amit sok-sok
díszes ezüstgomb és mentelánc
díszített.

A felvonulások mindig szigorú rendben zajlottak. Elől
lovagolt az alabárdos, mögötte a zászlótartó. A zászlótartó
mellett két buzogányos haladt.
Mögöttük a bandérium kapitánya, utána pedig kettes sorban
a többi banderista. A komáromi
bandérium utolsó hivatalos felAz 1896-os millenniumi vonulása 1929. szeptember 15fővárosi ünnepségeken még a én történt a református tempVasárnapi Újság is megemlítette lom harangavatásakor.

Németnek nem eladó

A szekeresgazda bandérium még Ferenc József császárt
és Albrecht főherceget is fogadta 1856-ban. Egy legenda is
tartozik ehhez az eseményhez. Állítólag a főhercegnek annyira megtetszett az egyik szekeresgazda banderista lova, hogy
meg akarta venni, de a banderistának csak ez volt a válasza:
„Németnek nem eladó”.

Hogyan koronáznak császárt a selyés diákok?
császár koronázásához, amely
Szent Péter sírjánál játszódott le
a 800. év karácsonyán. Fanni a
pápa személyében komoly kritikával illette a bizánci császár
bőrébe bújt Katát, míg Efraim
átélte Nagy Károly örömét az
eseménnyel kapcsolatban.
A végelszámolásnál diákjaink a 6. helyen fejezték be a
versengést, egyúttal a legjobb
határon túli csapatként zártak.
A selyés diákok a pannonhalmi
apátság templomában virágvasárnapi ünnepi misén vettek
részt, ahol a verseny résztvevőit külön köszöntötte Várszegi
Asztrik bencés főapát is.
A Selye János Gimnázium csapata (balrül jobbra) Elek József felkészítő tanár, Kis Kata Zsófia,
Elek Fanni Mária és Dóczé Sándor Efraim
A különleges koronázás
apropója a minden évben
megrendezésre kerülő Cultura
Nostra történelmi vetélkedő,
amelynek fő szervezője a Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség.
Mivel idén van Szent Márton születésének 1700. évfordulója, az apátság védőszentje
pedig éppen a pannóniai származású, népszerű szent, magától
értetődő volt, hogy a történelmi

Hazafelé jövet, a kellemes
kora tavaszi időben, mindnyájan egyetértettünk abban, hogy
megérte a versenybe fektetett
munka, és különleges élményekkel tértünk haza. A diákok nevében is szeretném megköszönni
mindenkinek a segítségét!

vokkal, a kialakuló egyházzal és
az első eretnekmozgalmakkal,
mialatt az új, keresztény Európát formálták. Ennek kapcsán
Elek József felkészítő tanár
Tízen jutottak a pannon- jutottak el Nagy Károly frank
halmi döntőbe, Felvidékről
csak a Selye János Gimnázium
Természetesen úgy, ahogy azt illik
egyik csapatának sikerült ez a
Szent Péter sírjánál, szent olajat és koronát használva,
bravúr. Dóczé Sándor Efraim,
csak megfűszerezve az elmúlt 1200 év vívmányaival: Nagy
Elek Fanni Mária és Kis Kata
Károly kiposztolja a közösségi hálóra az eseményt, III. Leó
Zsófia alaposan megküzdöttek
bejelöli, hogy „neki tetszik”, míg a bizánci császárnak ez az
a fogalmakkal, a népvándorlási
esemény végképp nem tetszik.
hullámok germánjaival, a szlávetélkedő is a korai középkorral foglalkozzon: Szent Márton
nyomában – A keresztény Európa születése (313 – 1000).

Az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb védelmi
létesítménye, a komáromi
erődrendszer sok meglepetéssel várja látogatóit az idei
évben is. A maga idejében a
legerősebb fortifikációs erőd
egyszerre 200 ezer fős hadsereget tudott befogadni. A Lipót kapuhoz közel található a
bevehetetlen erődöt jelképező
kőszűz szobor a következő
felirattal: NEC ARTE, NEC
MARTE; „Sem csellel, sem
erővel“.

Napjainkban az ide látogató turisták próbálják meg
naponta „bevenni az erődöt“.
Gráfel Lajos, a Pro Castello
Comaromiensi nonprofit szervezet igazgatója elmondta: tavaly több mint 9 200 turista
látogatta meg az erődöt, s ez az
érdeklődés jelenleg is töretlen.
Mit láthatnak az erődben
az ide látogató turisták?
– Látogatóink megcsodálhatják az erőd óriási belterületét és
a már felújított lőporraktár épületét, ahol állandó kiállítás várja

az érdeklődőket. Nagy élményt
nyújthat az Öregvár kazamata
rendszerében lévő fekete labirintus, ahol teljes sötétségben kell
tájékozódniuk a látogatóknak.
Mikor
erőd?

látogatható

az

– A központi erődöt csak
vezetőinkkel lehet meglátogatni.
Látogatási napok kedden és pénteken vannak 9 és 11 óra között,
illetve 14 órától. A hétvégi látogatást előre egyeztetni kell.
Négy nyelven nyújtunk tájékoztatást látogatóinknak az
erőd történetéről s ellátjuk őket
tájékoztató kiadványokkal is.
Szeretnék minél több látogatót
vendégül látni országhatáron
innen és túl a híres komáromi
erőd megtekintésére. Szeretném
kifejezni meggyőződésemet, hogy
Komárom városa, ahogyan eddig
is, a jövőben is mindent megtesz
különböző pályázatok segítségével az erőd szépítésére, hogy
az ide látogató turisták gazdag
élménnyekkel térjenek haza szép,
duna menti városunkból.
Dr. Bende István

A fiatalokat is várja
Langschadl István

2004-ben valószínűleg az
egyik legfontosabb hazai magyar civil szervezet kezdte meg
működését városunkban: A
Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre.

sikerült érvényesülnöm, annak
idején még országos elsők is lettünk az egyetemi bajnokságban.”

Az újdonsült elnök úr egyben a Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület alelnöke is,
ebben a tisztségében évek óta
A társulás élén id. Bastrnák végzi hasznos munkáját.
Ferenc sebészorvost és Viola
Bizonyos, hogy Langschadl
Pál ideggyógyászt ezúttal egy István méltó utódja lesz elnöki
mérnökember követi, aki az posztján elődeinek, mert elIpari Szakközépiskola tanára- kötelezett, a magyarságát és a
ként géptant, mechanikát és városát szerető komáromi, aki
műszaki rajzot oktat. A tiszt- döntéseit alaposan megfontolja,
újításra még tavaly októberben s aki széles látókörű tagja a hazai
került sor, de a legfontosabb magyar társadalomnak.
feladatok az idén teszik majd
Céljai között szerepel az
próbára az új tisztségviselőt.
öregdiákok körébe bekapcsolni
Langschadl István: „Az alap- a fiatalabb kollégákat és a volt
iskola befejezése után egy ideig diákokat, s folytatni a több, mint
nagy téma volt a családunkban, egy évtizede kialakított és behogy az ipariba, vagy a gimná- vált rendezvényeket: például a
ziumba menjek-e? Aztán eldőlt, családnapot – amely a magyar
hogy az egykori bencés gimná- óvodások és kisiskolások évenzium utódja diákjaként folytas- kénti találkozója, s az anyanyelv
sam tanulmányaimat. Itt abban megőrzésének és ápolásának
az időben legendás pedagógusok fontosságára hívja fel a gyerekek
működtek, elég talán Oláh Imre figyelmét.
tanár urat említenem. A mateNagy esemény minden eszmatikát és a fizikát már akkor
tendőben az ú.n. nagytalálkozó,
is szenvedélyesen szerettem, s a
ezen az arany-, a gyémánt, sőt: a
tanár úrnak köszönhetően folyavasmatúra okleveleket adják át.
matosan részt vettünk a különféAz idei, sorrendben immár 12.
le versenyeken.
nagytalálkozóra június negyediAz érettségi után Pozsonyba kén kerül sor a Selye János Gimkerültem, s ott gépészmérnöki názium dísztermében.
oklevelet szereztem. A szülőváAz új elnök tervei között
rosomtól sohasem szakadtam el,
emlékérem kiosztása is szerepel,
még a városi hivatalban is dolezzel azokat jutalmaznák, akik
goztam hasznos tapasztalatokat
a legtöbbet tették a baráti kör
szerezve. Szenvedélyem volt - és
eredményes működése érdekéma is az - a sport, különösen a
ben.
kosárlabdázás. Bár nem tartozBTI
tam a hosszúra nyúlt ifjak közé,
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A magyar gimisek
országos kosárlabda bajnoksága

Beindult a KFC szekere
Az őszi bajnoki évad rendkívül rosszra sikeredett a KFC
labdarúgó klub számára, és a
lilák a táblázat alján teleltek.
Szerencsére a tavaszi küzdelmekbe a nagy változások kapcsán egészen más helyzetből
rajtolhatott a csapat.

pályán. Jó iramú csatát vívott a
két csapat, az ellenfél egy technikás, jó csapat benyomását keltette. A KFC csapata 1:0-ás félidő után 2:0 arányban győzött,
és gyűjtött be újabb három bajnoki pontot. Peter Lérant edző a
mérkőzés végén megjegyezte:

„Az őszi rossz szereplés után
számunkra most minden győzelem nagyon fontos. Kiegyensúlyozott mérkőzésen győztünk le egy
támadó szellemben játszó, technikás ellenfelet. Még mindig nagy
a nyomás rajtunk, most tavasszal
helyre kell tenni az elrontott őszi
szezont. Van min dolgoznunk, de
Legutóbb Lednické Rovné azért vagyunk itt.”
keri
csapatát fogadták a lilák hazai
Több új játékos, új edző, és
remélhetőleg nagyon pozitív
hozzáállás, küzdeni akarás jellemzi majd a lilákat. Az első pozitív jelek már láthatóak, hiszen
míg a teljes őszi évadban csak
két mérkőzést nyert a csapat,
addig az idei tavaszi négyből
már hármat!

Apróhirdetés

l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Videokazetták
másolása
DVD-re. Tel.: 0905179111
l Eladó 63 m2-es átalakított lakás (2-szobás) az Eötvös utcában.
Ár: 35 000 Euró. 0907/653 121.
l Felveszünk szakácsot, segéd
munkást, takarítónőt a Fekete
Kutya Vendéglőbe. Tel.: 035/7733
190, 0915 892 788.
l Felveszünk ügyes pincért a
Fekete Kutya Vendéglőbe. Tel.:
035/7733 190, 0915/892 788.
l Crystal traktorra (Zetor 80as) vékony kerekekek eladók. Ár

megegyezés szerint (olcsón). Tel.:
0948/307 237.
l Eladó olcsón rotovátor 160-as
Robi GO-után. 0948/307 237.
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Bella étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek
hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíttetni?
Házhoz megyek. 0907 271-670.

Újszülöttek

A főszervező házigazda,
a Selye Gimnázium rendezte meg a Szlovákiai Magyar
Gimnáziumok Országos Bajnokságát kosárlabdában, úgy a
fiúk mint a lányok részére. Az
erőviszonyok a tavalyi évhez
képest nem változtak, a fiúknál a Selye Gimnázium, míg a
lányoknál a somorjai Madách
Imre Gimnázium megvédte
tavalyi bajnoki címét.

Gábor, Bukovszky Gergely, Takács Gergő, Fibi Máté, Csóka
Erik, Zakál Erik, Oros Jonatán
és Kürthy Ádám képviselték.
A lányok rajtlistáján a következők szerepeltek: Bában Laura, Polák Éva, Jakab Barbara,
Fodor Kata, Talján Dominika,
Tarics Nelli, Pongrácz Emma,
Kocskovics Kitti, Keszi Bettina
és Pampiszli Erika.

A sportvetélkedő megnyiA dobogós helyeken a kö- tóján Stubendek László polgárvetkező volt a sorrend - fiúk: mester, Andruskó Imre, a Selye
1. Selye Gimnázium 2. Pozso- János Gimnázium igazgatója,
nyi Duna Utcai Gimnázium, 3. és Paraska István szervező köDunaszerdahelyi Gimnázium. szöntötte a résztvevőket. Az ünLányok: 1. Somorjai Madách nepélyes díjátadón Knirs Imre
Dikácz Bence és Bielik Kevin sikere
Imre Gimnázium 2. Selye Gim- alpolgármester, Kovács Péter,
a Spring Prix nemzetközi úszóversenyen názium 3. Dunaszerdahelyi a galántai gimnázium tanára, a
A zsolnai 50 m-es uszo- langó, 200 m vegyes és 400 m Gimnázium.
vetélkedő sorozat főszerveződában tizenötödik alkalom- vegyes), egy ezüstérmet (400 m
A Selye Gimnázium színeit je, valamint Andruskó Imre, a
mal rendezték meg a SPRING gyors) és kettő bronzérmet (100 a fiúknál Kajtor Richárd, Vida gimnázium igazgatója adta át a
PRIX nemzetközi úszóver- m pillangó, 200 m gyors) szer- Gergely, Leskó Bence, Kiss díjakat.
kg
senyt, ahol 54 hazai és külföldi zett. Kevinnek sikerült elhozni
klub (Csehország, Észtország, a különdíjat is, ami a versenyen
Komáromnál úszott a nemzet rozmárja
Lengyelország, Magyarország, elért legnagyobb pontszámért
A hétvégén az összetartozás és a nemzeti összefogás jeUkrajna, Románia, és Szlo- járt a fiúk kategóriájában (400
gyében úszta át Schirilla György a Dunát városunknál. A
vénia) 530 versenyzője több m vegyesúszásban 560 pont).
nemzet rozmárja ezzel történelmet írt, hiszen még nem volt
mint 2800 alkalommal rajtolt
A 11-12 éves fiúk koroszolyan, hogy egy városban, de két országban merült volna
el a vízben.
tályában Bence összesen hat
vízbe. Schirilla György a Duna hídon futott át városunkba,
A sporteseményről termé- aranyérmet (50 m mell, 200
ahol önkéntesek csatlakoztak hozzá. Stubendek László polszetesen nem hiányozhatott Ko- m mell, 100 m pillangó, 200 m
gármester átadta neki városunk zászlaját és a város nevében
márom két kiváló úszója Bielik pillangó, 200 m vegyes, 400 m
köszöntötte őt.
Kevin és Dikácz Bence sem, vegyes) és kettő ezüstérmet (100
– A sodrás nem volt olyan erős, viszont a szél igen, ezért
mindketten a J&T Sportteam m mell, 200 m gyors) szerzett. A
sok
vizet
nyeltem, de végig éreztem a közönség szeretetét és lelBratislava sportszakosztály tag- verseny éremtáblázatán Dikácz
kesedését,
ami nemcsak erőt adott, de még melegített is. ÚszBence a kimagasló első helyet
jai.
tam már ennél hidegebb vízben is, hiszen én tartom a Guiness
foglalhatta
el.
A 13-14 éves fiúk koroszrekordot a 0 fokos vízben úszással, de ilyen hosszú távot még
A szép eredményekhez
tályában Kevin összesen hat
soha nem teljesítettem – nyilatkozta Schirilla György a vízből
aranyérmet (50 m mell, 100 m mindkét fúnak gratulálunk és
kijövet.
mell, 200 m mell, 200 m pil- további sok sikert kívánunk !

Botka Roland Patrik, Csallóközaranyos; Farkašová Vivien,
Szentpéter; Györödi Ádám, Gúta; Csikós Áron, Madar; Skalnický
Damjan, Gúta; Szabó Nóra, Komárom; Mentel Gregor, Érsekújvár;
Pázmány Zalán, Lakszakállas; Roštáš Filip, Gúta; Fernyák Dominik,
Érsekújvár; Žigó Hubert, Komárom; Mátisová Bianka, Csicsó; Petit Gergő, Nemesócsa; Kováč Kristiano, Zöldállás; Kováč Emir,
Ógyalla; Pethő Márton, Udvard; Gőcze Áron, Komárom; Németh
Ramóna, Gúta; Uzsák Endre, Perbete; Csicsó Leontína, Nagykeszi;
Varga Marcel, Ekel; Kelková Norina, Marcelháza; Szakszon Emília,
Nagymegyer; Hegedűs Dominik, Komárom; Vasmera Máté, KeAz idei extraliga kosárszegfalva; Langerová Lea, Gúta; Mészáros Hanna, Komárom; Szarlabda bajnokságban már csak
ka Károly, Gúta; Tóth Noémi, Nyárasd; Kanasová Simona, Szenc;
négy csapat van talpon és küzd
Vasy Zoltán, Csallóközaranyos; Góth Krisztián, Marcelháza; Nagy
a döntőbe jutásért. A komáBotond, Hetény
romi kosarasok a pozsonyi
Házasságot kötöttek
Interrel, Privigye pedig Kassa
Jónás István és Vaszily Tímea
csapatával mérkőzik a négy
győzelemre menő csatározásElhunytak
ban.
A 79 éves Nagy Erzsébet, Komárom; a 83 éves Burgel LaMég a legoptimistább kojos, Komárom; a 82 éves Bedecs Ferenc, Keszegfalva; a 83 éves
Výdermanová Alžbeta, Marcelháza; az 55 éves Varga István, Ko- máromi szurkolók is csak remárom; a 60 éves Nagy Gyula, Perbete; a 87 éves Gažo Albert, ménykedni mernek, hogy csaBátorkeszi; az 58 éves Hladilová Renáta, Komárom; a 64 éves Györe patunk helyt áll azzal az Interrel
szemben, amelyiket menet
Erzsébet, Komárom; a 38 éves Geczinger Zsolt, Komárom
közben még a szaksajtó is a
legesélyesebb bajnokjelöltnek
kiáltott ki. A korábbi években
MEGEMLÉKEZÉS
már megszokhattuk, hogy ez a
Fájó szívvel emlékezünk április 6-án
két csapat szinte menetrendszehalálának első évfordulóján a drága férjre,
rűen találkozik az elődöntőben.
apukára és nagypapára
Az előző évadban is így történt,
BENCSIK Miklósra.
de a komáromi csapat meg sem
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá
állt a komáromi színek számára
ezen a szomorú évfordulón.
sporttörténelmi sikert jelentő
Felesége családjával
bajnoki címig.

Jól kezdtek kosarasaink

A komáromi csapat játéka minden elemében felülmúlta a pozsonyi Intert

MEGEMLÉKEZÉS

„Egyre szálnak, múlnak az évek
de mi örökké őrizzük emléked.“

Soha nem múló szeretettel emlékezünk

MÁTYUS Jenőre

Komáromban április 13-án halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrző családja

Az idei szezon alapszakaszának végén a fővárosi csapat a
második, a komáromi a harmadik helyen zárt. Menet közben
az Inter megnyerte a Szlovák
Kupát, nagyon tapasztalt, de
korban idősebb játékos kerettel
rendelkezik, mondhatni professzor módjára viselkedik, és
valahol már bajnoknak érzi magát. A mi csapatunk kor összeté-

megtett, hogy a fővárosiak ismét
lógó orral hagyták el a komáromi sportcsarnokot. Ezen az
összecsapáson rendkívül jó teljesítményt nyújtott csapatunk,
A pozsonyi Hant arénában végig magabiztosan vezetve, a
született meg az első meglepe- játék minden elemében felültés, ahol a komáromi kosarasok múlta az Intert.
A harmadik negyedben a jáa végig rendkívülien szoros ös�szecsapáson szinte végig vezetve téknak volt egy szakasza, amikor
92:88 arányban győztek. Nem 26 pontos előnyre is szert tettek
csoda, hogy a pozsonyi gárda játékosaink. Az utolső negyedazzal az eltökélt szándékkal ér- ben ugyan mindent megtett
kezett a második, komáromi az ellenfél, és sikerült jócskán
mérkőzésre, hogy visszavág. Já- lefaragnia a számára szokattékosaink, de nagy mértékben a lanul nagy különbségből, de a
hazai szurkolótábor is mindent kétszámjegyű vereséget nem sitelben jóval fiatalabb, de harcosabb, és a gyorsaságra építhet. A
mostani sorozat első két mérkőzésén csapatunk a leírt adottságokra épített és nyert.

került elkerülnie. A komáromi
csapat 84:73 arányban győzött,
és a sorozatban 2:0 arányban
vezet.
Egy biztos, az Inter csapata
mindent megtesz a fordulatért,
a komáromi kosarsoknak pedig
továbbra is tartaniuk kell magukat ebben a nagy fizikai és lelki
erőt igénylő csatározásban. A
komáromi csapatnak van tartása, és mi, a szurkolók nagyon
bízunk bennük.
Szöveg: keresztényi
Foto: Karol Scholtz
www.mbkkom.sk
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Kerékpárral munkába!
Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

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

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

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

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

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

Négyfős munkahelyi csapatok jelentkezését várják

Országos kampány indul
április 1-én a kerékpározás
népszerűsítéséért. A kampány
célja felhívni a figyelmet a kerékpárhasználat fontosságára
a munkahelyre való közlekedésben. Komáromban egyre
gyakoribb problémát jelentenek a reggeli és délutáni órákban kialakuló dugók.
Néhányan
kényelemből,
míg mások presztízsből ülnek
autóba, pedig a városon belüli rövid távok laza sétával vagy
bringázással tíz percen belül teljesíthetőek lennének. Ezen szeretnénk változtatni a kerékpározás népszerűsítésével. Minél
többen ülnek kerékpárra, annál
kisebb lesz a környezeti teher és
a parkolási probléma is kevésbé
lesz égető. Célunk egy élhetőbb
városi környezet létrehozása tudatos életmód kialakításával. A
kerékpározás ezenkívül aktívan
hozzájárul egészségünk megőr-

zéséhez, aminek köszönhetően
sportosan és pozitívan indulhat
a munkanap.

A versenyben résztvevők
egy hónapon keresztül versenyezhetnek egymással a „legtöbb kilométert megtett csapat”
címéért. Az országos verseny
végén díjazásban részesül a legjobban teljesítő város. Várjuk
legfeljebb négyfős munkahelyi
csapatok jelentkezését április 1.
és 26. között. A verseny egy hónapon keresztül tart május 1-e és
31-e között. A nevezés ingyenes.
Minden résztvevő egyenpólót
kap a verseny indulása előtt,
ezzel is kifejezve a csapathoz
való tartozást. További részletek a www.dopracenabicykli.eu
weboldalon. Legyen Komárom
a legeredményesebb és legzöldebb város!
Bujna Zoltán
komáromi kerékpáros
koordinátor

A Komáromi Jókai Színház dolgozóinak csapata rajtra készen

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

Széchenyi-emlékezés, a Széchenyi család örököseivel

A Széchenyi Társulás szeretettel vár minden érdeklődőt a legnagyobb magyar születésének
225. évfordulója tiszteletére meghirdetett Széchenyi Emlékév keretében megrendezett Széchenyiemlékezésre, melyet április 7-én, 18 órakor rendezünk a Széchenyi-domborműnél (a Klapka
Vigadó előtt). Közreműködnek: Mózes Endre, magyar-történelem szakos tanár, a társulás elnökségi tagja, Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész és Tarics Péter, a Széchenyi Társulás alapító
elnöke.
Vendégeink: a budapesti Széchenyi Társaság képviselői, valamint Gróf Széchenyi István dédunokája feleségével, illetve a gróf ükunokája, Széchenyi Lili. Várjuk és elvárjuk az érdeklődőket,
magánszemélyeket, szervezeteket egy szál virággal vagy koszorúval.

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

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

