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Alapítva 1849-ben

Testületi krónika

Az Esztergályos utca lakó-
inak életét hosszú ideje kese-
rítik meg az összeférhetetlen 
szomszédok. Az érintett lakó-
telepen zömében fiatal csalá-
dok és nyugdíjasok élnek – az 
utóbbi években egyre zaklatot-
tabb körülmények közt.

Az elkeseredett lakosok im-
már második petíciójukat nyújt-
ják be az önkormányzathoz 
– néhány nap alatt közel három-
százan írták alá a tiltakozást, és 
lakossági fórumot is tartottak az 
ügyben.

– Nagyon sok embernek 
problémája van az összefér-
hetetlen lakosokkal, gyakori a 
gyermekbántalmazás, a lopás, 
rengeteg rongálás történik a kör-
nyéken. Gyerekeink jövőjéről, 
egészséges fejlődéséről van szó. A 
nyugdíjasok pedig, akik itt élték le 
az életüket, egy nyugodt nyugdí-
jas korra vágynak - panaszolta el 
Koníček Jana, a környék lakója.

A városi rendőrök gyakran 
járőröznek a környéken annak 
érdekében, hogy a rendbontáso-
kat megakadályozzák.

– Én hiszek az itt élő embe-
reknek és teljes mértékben igazuk 
van. Nagyon nehéz így, ebben a 
környezetben élni és dolgozni. 

Járőreink délután négy órától 
hajnali négy óráig teljesítenek 
szolgálatot a lakótelepen.  Aho-
gyan azt már a környék lakói 
is elmondták, leggyakoribb eset 
az éjszakai nyugalom megsér-
tése, kiabálások és veszekedések 
– erősítette meg Tóth Sándor, 
a Komáromi Városi Rendőrség 
parancsnok-helyettese.

A lakossági fórumon több 
önkormányati képviselő is részt 
vett – ott volt ifj. Batta György, 
Bende István, Bujna Zoltán, 
Feszty Zsolt, Ipóth Szilárd, Less 
Károly, Szabó Béla és Varga Ta-
más. Andruskó Imre a fél évvel 
ezelőtti lakossági fórumon is 
megjelent, és azóta a képviselő-
testület ülésein ismételten inter-
pellál az ügyben.

– Ez a város egyik legnehe-
zebben kezelhető problémája, 
hisz vehetünk fel kölcsönöket utak 
építésére, ami jó dolog, és fontos 
dolog, viszont ezt a helyzetet is 
meg kell oldani. Azt tapasztal-
tam már fél évvel ezelőtt is, hogy 
pattanásig feszült a helyzet az itt 
élők között. Nem szeretnénk, ha 
valami olyasmi történne, amivel 
később nem tudunk mit kezde-
ni. Szerintem a városvezetésnek, 
a hivatalnak, és a képviselőknek 

Összeférhetetlenek ügye
Körvonalazódik a megoldás

Április kilencedikén Dél-
Komáromban (értsd alatta a 
magyarországi, Dél-Komá-
romnak is nevezett testvérvá-
rost) negyedszer emlékezett 
a két település közösen a hat-
vankilenc esztendővel ezelőtt 
kezdődött „lakosságcserére”, a 
szülőföldjükről Csehországba 
és Magyarországra elüldözött 
felvidéki magyarok tízezreire.

Április 12-ét 2012-ben nyil-
vánította emléknappá Molnár 
Attila – parlamenti képviselő és 
máig Komárom polgármestere 
javaslatára – a Magyar Ország-
gyűlés. Köszönhettük ezt an-
nak is, hogy előzőleg, éveken át 
végzett áldozatos munkájával a 
kiskomáromi székhelyű Kecskés 
László Társaság a köztudatba 
emelte e tragikus földönfutást. 
A Nemes Andrásné vezette pol-
gári társulás megcselekedte azt, 
amit a mi „hazai” viszonyaink 
között aligha lehetett volna, 
hiszen máig háborús bűnösök 
vagyunk!

Ezt az együttérző, nemes 
történelmi  gesztust mindig meg 
kell köszönnünk, – ezúttal is így 
teszünk, mert enyhíti e szörnyű 

esemény okozta lelki sebet, s 
mert az előadások után, tény-
feltáró írások megjelentetésével, 
az évenkénti kiskomáromi em-
lékező ünnepségek megrende-
zésével enyhültek a fájdalma-
ink. Találkozhattunk a még élő  
magyarországi kitelepítettekkel: 
belepillanthattunk abba a tör-
ténelembe, melyet nem tesznek 
közzé e sötét korszak ábrázolta 
„hivatalos” könyvek.

A kiskomáromi negyedik 
emléknap díszvendége ezúttal 
Nagykomárom volt. A Stirber 
Lajos vezette Gaudium vegyes 
kar, Nagy Ferenc költő, vers-
mondó, Grass Ferdinánd énekes 
és más felvidéki közreműködők 
adták a műsor nagy részét. A 
város képviseletében megjelent 
Stubendek László polgármester 
és Knirs Imre alpolgármester. 
Részünkről Fehér István, a Selye 
János Gimnázium tanára mond-
ta el a kitelepítésről és deportá-
lásról őrzött hiteles emlékeit, 
hangsúlyozva, hogy itt lenne az 
ideje a csaknem hetven évvel ez-
előtt kezdődött, s csupán 1949-
ben lezárult események tisztá-
zásának a két ország kormányai 
között.

Az emléknap vendége 
volt Völner Pál államtitkár és 
Czunyiné Bertalan Judit parla-
menti képviselő is – ők mind-

ketten sokat tettek annak érde-
kében, hogy a magyarországi 
közvélemény megismerhes-
se a Kecskés László Társaság 
munkáját,s az évenkénti találko-
zókon jelen legyenek a magyar-
országi közélet jeles képviselői 
közül többen. 

Az emléknapon Máté Lász-
ló kiskomáromi, és Elek László 
nagykomáromi esperes kérte Is-
ten áldását a megjelentekre és a 
még élő áldozatokra. Az együtt-
lét záró részében a résztvevők 
elhelyezték az emlékezés koszo-
rúit és virágait a Monostori erőd  
Nagy János szobrászművészünk 
domborműjével ékesített falán. 
A szép rendezvény - beleértve 
Farkas Béla tárogatójátékát is - 
olykor templomi áhítatú, Isten-
közeli, lélek tisztító esemény 
volt. Jóérzéssel távozott, aki ott 
lehetett.

Batta György

A Meghurcoltak Emlék-
művénél emlékeztek a felvidéki 
és a komáromi kitelepítettekre 
városunkban. Az Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Társulás, az 
Endresz-csoport, a Csemadok 
Komáromi Városi Szervezete 
és a 64 Vármegye Ifjúsági Moz-
galom által szervezett rendez-
vényen Fehér István gimná-
ziumi tanár mondott ünnepi 
beszédet.

Trianon után a felvidéki ma-
gyarok deportálása és kitelepítése 
a második óriási megaláztatás, 
amiről sosem feledkezhetünk meg 
– hangsúlyozta Fehér István.

A Meghurcoltak Emlékmű-
vének részét képező, kifejező 
arcok élethűen árulkodnak az 
elődeink által 1945-49 között 
átélt borzalmakról. Arról az idő-
szakról, amikor hozzávetőleg 285 
ezerrel csökkent a felvidéki ma-
gyarság száma, a szülőföldjükön 

maradók közül pedig több mint 
400 ezren kérvényezték a szlovák 
nemzetiséget annak érdekében, 
hogy megtarthassák az otthona-
ikat, vagyonukat – idézte fel az 
eseményeket Fehér István.

A megemlékezés hangula-
tához hozzájárult Nagy Ferenc 
szavalata, aki Wass Albert Üze-
net haza című versét mondta el, 
valamint Török Máté és Csóka 
Dávid fellépése.

Az együttlét végén a jelen-
lévő résztvevők megkoszorúz-
ták a Meghurcoltak Emlék-
művét, melynél a komáromi 
szekeresgazdák leszármazottai 
álltak díszőrséget.                     p

A kitelepítettek és deportáltak emléknapján...

A (cseh) szlovákiai magyarság 
továbbra is háborús bűnös

Völner Pál bejelentette, hogy a magyar kormány termé-
szetesnek tartja: az áldozatok erkölcsi és anyagi jóvátételben 
részesüljenek. Annak azonban, hogy az embertelen tettek kö-
rülményei, s az azokért felelősek szerepe témájában tárgyilago-
san lehessen eszmét cseréni, még nincs itt az ideje, mert ehhez 
a másik fél politikai akarata is szükséges - vélte az államtitkár. 
(Az Európai Unió is egyetértett 2007-ben a benesi dekrétumok 
életben tartásával, tehát a (cseh)szlovákiai magyarság továbbra 
is háborús bűnös.) 

Városunkban is megemlékeztünk a kitelepítésekről

Nem odázzuk el a problémát
– Nem szeretnénk magunk előtt tolni ezt a problémát, mert 

ahogy látjuk, évről-évre, sőt hónapról-hónapra rosszabbak az 
ottani állapotok. Szeretném megnyugtatni a lakosságot: nem 
odázzuk el a problémát, hanem nagyon komolyan foglalko-
zunk vele – nyilatkozta Knirs Imre alpolgármester:

(Folytatás a 2. oldalon)

Múlt héten csütörtökön 
tartotta soron kívüli ülését 
városunk képviselőtestülete. 
A városatyák négy program-
pontot vitattak meg. Elsőként 
az ügyészi óvásról tárgyaltak 
dr. Purkartová Katarína já-
rási ügyész jelenlétében. A 
városatyák tudomásul vették 
az ügyész tiltakozását, eleget 
tettek neki, és megszüntették 
a Harcsáson lévő telek eladá-
sáról szóló, tavaly áprilisban 
elfogadott határozatot.

– Egy év után – ma sem tud-
ni, hogy ki – beadvánnyal fordult 
az ügyészséghez, és az ügyészség 
úgy ítélte meg, hogy a határozat 
nem volt teljesen összhangban 
a törvénnyel. Több jogász véle-
ménye alapján viszont úgy gon-
dolom – s nemcsak én –, hogy a 

testület nem sértett törvényt. Az 
egész ügyet jogi szinten kezeljük, 
ám tény, hogy eladtunk egy terü-
letet egy válalkozónak, akitől egy 
év múltán elvesszük azt – fejtette 
ki véleményét Ondrej Gajdáč 
független képviselő.

– Több képviselő is figyel-
meztetett: arra esküdtünk fel, 
hogy a város vagyonát gyara-
pítani, illetve védeni fogjuk. A 
törvényből adódóan ez kötelessé-
günk. Meg vagyok róla győződve, 
ha az ügyész írásban kijelenti, 
hogy a határozat törvénysértő, 
akkor nekünk ezt komolyan kell 
vennünk – mondta el Keszegh 
Margit, a Komáromi Függetle-
nek Csoportjának képviselője. 

– Ez is egy nagyon hosszú 
ideje tartó ügy, aminek a végére 

A városatyák megszüntették 
a harcsási telek eladásáról szóló határozatot

(Folytatás a 4. oldalon)

A kitelepítettek és deportáltak dél-komáromi megemlékezésén Stubendek László polgármes-
ter képviselte városunkat

A Meghurcoltak Emlékművénél a komáromi szekeresgazdák is lerótták tiszteletüket
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A közelmúltban tartották 
a Selye János Egyetem Kon-
ferencia Központjában a SJE 
Gazdaságtudományi Kara és 
Hallgatói Önkormányzata ál-
tal a középiskolások számára 
rendezett III. Üzleti terv ver-
seny szóbeli döntőjét.

A diákok a korábban be-
küldött, CANVAS struktúrában 
kidolgozott üzleti terveiket mu-
tatták be 15 perces prezentáci-
óik során. A szakmailag erős 
zsűrinek a döntéshozatalnál 
idén igencsak nehéz dolga volt, 
hiszen valamennyi terv kreatív 
és innovatív elemekkel, realitás-
tartalommal, megvalósítható-
sággal bírt és a prezentációk is 
magas színvonalúak voltak.

A versenyt a döntőben részt 
vevő, négy középiskolából érke-
ző hat csapat közül a Brat Or-
solya, Darázs Laura és Darázs 
Krisztina (Egyesített iskola – 
Kereskedelmi akadémia és Jedlik 
Ányos Elektrotechnikai Szakkö-

zépiskola, Érsekújvár) összeté-
telű csapat nyerte TASTY STOP 
elnevezésű, mobil utcai étkezte-
tés nyújtására kidolgozott üzleti 
tervükkel- A diákokat Újhelyi 
Zsuzsanna mérnöknő készítette 
fel a versenyre.

További dobogós helye-
zések: II. hely Design girls  
– Mészárošová Viktória, 
Ruczová Fanny (Magyar Tan-
nyelvű Magán Szakközépiskola, 
Dunaszerdahely) Felkészítő ta-
nár: MSc. Orbán Mária. III. hely 
Favágók – Lehotkai Sámuel és 
Kurina Denis (Kereskedelmi és 
Szolgáltatóipari Szakközépisko-
la, Komárom). Felkészítő tanár: 
Hajabács Andrea mérnöknő.

A szervezők remélik, hogy 
jövőre még több középiskola és 
diák kapcsolódik majd be a ver-
senybe, hiszen a fő cél a vállalko-
zói kedv és szemlélet fejlesztése, 
a játékos felkészítés az életre, 
gazdasági jellegű kihívásokra!

sz

Hatvanadik alkalommal 
emlékeztek meg az 1993-ban 
felavatott komáromi Széche-
nyi-emléktáblánál gróf Széche-
nyi Istvánról és életművéről. 
Ezúttal a legnagyobb magyar 
születésének 225. évfordulója 
kapcsán meghirdetett Széche-
nyi Emlékév keretében rende-
zett koszorúzási ünnepséget 
a komáromi Széchenyi István 
Polgári Társulás. A rendezvé-
nyen díszvendégei voltak Gróf 
Széchenyi István dédunokája 
(Gróf Széchenyi Ödön unoká-
ja), Széchenyi Géza, valamint 
Széchenyi István ükunokája, a 
12 éves Széchenyi Lili.

A meghitt hangulatú ünnep-
ség Boráros Imre Kossuth-díjas 
színművész szavalatával kezdő-
dött, aki Gágyor József „Him-
nusz világosságról” című versét 
tolmácsolta a hallgatóságnak. 
Az ünnepi beszédet Mózes End-
re magyar történelem szakos 
gimnáziumi tanár mondta, aki 
alapos felkészültséggel, emel-
lett mindenki számára érthető 
módon méltatta Gróf Széchenyi 
István nemzetépítő tevékeny-

ségét. Mint mondta, Széchenyi 
mindig tisztességgel, becsülettel 
tette a dolgát a magyar nemzet 
felemelkedése érdekében.

Őt követte a Széchenyi Tár-
sulás alapító elnöke, Tarics Péter, 
aki azt mondta: mindenekelőtt 
cselekvő hitvallást, tartást kell 
tanulnunk Széchenyitől, hiszen 
ő már akkor lett az első magyar 
kormány minisztere, amikor 

az azt megelőző két év fél évti-
zedben monumentális dolgokat 
alkotott Magyarországon. Ismét 
bizonyítékokkal támasztotta alá, 
hogy Széchenyi nem lett öngyil-
kos, hanem politikai gyilkosság 
áldozata lett. 

Az ünnepségen koszorúzott 
a budapesti Széchenyi Társaság 
alelnöke, Szemereki Zoltán és 
Kolozsi Gyula elnökségi tag, 
valamint Stubendek László 
polgármester és Keszegh Béla 
alpolgármester, illetve Hókné 
Szelőczei Anna, a dél-komáro-
mi Széchenyi Szakközépiskola 
igazgatója, Prochászka Marcell 

nyugalmazott címzetes igazga-
tóval.

Az emlékműnél koszorút 
helyeztek el továbbá a Jókai 
Közművelődési és Múzeum 
Egyesület, a Komáromi Magyar 
Gimnázium Tanárainak és Di-
ákjainak Baráti Köre, a Szlová-
kiai Magyar Egészségügyi Tár-
saság, a Széchenyi István Polgári 
Társulás vezetői, valamint a Szé-
chenyi család örökösei.

Az élénk érdeklődés mellett 
rendezett Széchenyi-emlékezés 
a magyar himnusz eléneklésével 
fejeződött be. 

(ambrus)

A novemberben lezajlott 
dunaszerdahelyi felvidéki 
döntőről is úgy tudósítottunk, 
hogy diákjaink sikeresen sze-
repeltek, de a Szolnokon le-
bonyolított Kárpát-medencei 
döntő minden várakozásun-
kon túltett. Április első napja-
iban a Varga Katalin Gimnázi-
um volt a házigazda, pénteken 
és szombaton itt zajlott 17 kü-
lönböző szekció döntője. 

Négy diákunk három szek-
cióban képviselte a Selye János 
Gimnáziumot: Gergely Lajos 
az Orvostudomány-géntechno-
lógia döntőseivel már péntek 
délután szerepelt, míg Rancsó 
Dorottya a Helytörténet-szekci-
óban, Bartalos Angelika és Fejes 
Vivien pedig a Közgazdaságtan-
néprajz-művelődéstörténet 

szekcióban szombaton mutat-
hatta be kutatási eredményeit a 
zsűrinek.

A szombat délutáni kiértéke-
lésen a díjazottak Sólyom László 
volt köztársasági elnöktől vehet-
ték át az okleveleket és a további 
kutatásokat segítő ösztöndíjakat. 
Az elnök úr már a Kutató Diá-
kok Országos Szövetségét annak 
megalakulásától segítette. Ezen 
a délutánon mindegyik selyés 
diáknak személyesen gratulált, 
ugyanis Rancsó Dorottya saját 
szekciójában a 2. helyen végzett 
(munkája címe: A második vi-
lágháború után Hetény az elnöki 
rendeletek tükrében), Bartalos 
Angelika és Fejes Vivien pedig 
az első helyen (munkájuk Feszty 
Árpádné Jókai Rózáról szólt, 
akinek az élettörténetét még ál-

talános iskolásként kezdték fel-
dolgozni Vrábel Sándor tanár úr 
irányítása alatt). Gergely Lajos 
munkájával kiérdemelte a zsűri 
nagydíját. 

„A Gilbert-szindróma – írja 
tanulmányában Gergely Lajos 
– egy genetikai rendellenesség, 
melyet inkább nevezhetünk álla-
potnak, mint betegségnek. Habár 
nincsenek súlyos tünetei, mégis 
fontos jelentősége lehet a helyes 

diagnózis felállításánál, mikor 
az orvos esetleges májkároso-
dásra gyanakszik, amit okoz-
hatnak más, súlyosabb kórok is 
(például hepatitis). A Gilbert-
szindrómának óriási befolyása 
van bizonyos gyógyszerek hatá-
sára. Fokozhatja a paracetamol, 
az irinotekan és egyéb más 
gyógyszerek mellékhatásait.

Kutatásom célja az volt, hogy 
felmérjem a Gilbert-szindróma 
gyakoriságát a Komáromi járás-
ban, és ezáltal hozzájáruljak a 
Felvidék és Közép-Európa popu-
lációjának genetikai feltérképe-
zéséhez. Céljaim között szerepelt 
az is, hogy az alanyok számára 
hozzáférhetővé tegyük a vizs-
gálat eredményeit. Legfőbb ala-
nyaim a Selye János Gimnázium 
tanárai és diákjai voltak, akiktől 
nyálmintákat vettem. A kutatás 
teljesen anonim jellegű volt. Az 
alanyokat a molekuláris genetika 
módszereivel vizsgáltuk ki men-
torommal, Ing. Bóday Árpáddal 
Csehországban, Nový Jičín vá-
rosában, az orvosi genetikai in-
tézet (Oddělení lékařské genetiky 
Laboratoře Agel) molekuláris bi-
ológiai laboratóriumában” – me-
sélte el Gergely Lajos.

Elek József

össze kell fogni, be kell vonni a 
helyzet megoldásába a járási 
szerveket, az állami szerveket, és 
közösen kell keresni megoldást – 
nyilatkozta Andruskó Imre vá-
rosi képviselő.

A lakók múlt héten szerdán 
juttatták el újabb petíciójukat az 
önkormányzathoz. 

– A benyújtott petíciót közel 
háromszáz, a környéken lakó 
ember írta alá, amelyben a lako-
sok megfogalmazták kérdéseiket, 
illetve javaslatokat is tettek a vá-
ros vezetésnek, melyekre várják 
majd a válaszokat – tájékozta-
tott Tárnok Magdolna, a petíció 
koordinátora.

A lakosok azt szeretnék, 
hogy a városi önkormányzat 
vásárolja meg a lakótömböket, 
és lakoltassa ki ezekből az ösz-
szeférhetetleneket. Knirs Imre 
alpolgármester a lakossági fó-
rumot követően több tárgyalást 
folytatott az ügyben, a petíció 
benyújtásának napján pedig a 
városházán találkozott a lakosok 
képviselőivel. Mivel az összefér-
hetetlenek által lakott három 
háztömb magánkézben van, a 
tulajdonosokkal is egyezkedni 
kell.

– A három háztömb tulajdo-
nosaival telefonon egyeztettem 
és már konkrét ajánlattal érkez-
nek a hivatalba. Gondolkoztunk 
más megoldáson is, hogy  az 
összeférhetetlen lakosoknak  egy 
olyan lakórészt építünk ki, mint 
az előző városvezetés ideje alatt 
a harcsási városrészben. Ez a 
terület a város peremkerületén 
foglal helyet. Tárgyaltunk már a 
tulajdonosokkal is, már létezik 
a tervdokumentáció. A helyzet 
megoldásába bevontuk a roma 
kormánybiztos egyik tanácsadó-
ját is – nyilatkozta Knirs Imre 
alpolgármester.

– Az összes reménykedő la-
kos nevében szeretnék köszöne-
tet nyilváníti az alpolgármester 
úrnak azért, hogy ilyen gyorsan 
reagált a lakossági fórumra. Még 
soha nem találkoztunk ilyen 
gyors reakcióval a városvezetés 
részéről – mondta el Koníček 
Jana, a környék lakója

A lakók képviselői és Knirs 
Imre alpolgármester megálla-
podtak abban, hogy a város ve-
zetése minden újabb fejlemény-
ről Komárom honlapján ad hírt, 
hogy mindenki nyomon követ-
hesse az ügy alakulását.

-p-

Összeférhetetlenek ügye
Körvonalazódik a megoldás
(Befejezés az 1. oldalról)

Céljuk a vállalkozói kedv 
és szemlélet fejlesztése

Amibe érdemes belevágni – diákszemmel
Internetes gyűjtés, mobil streetfood, kutyaoktatás- és ku-

tyakozmetikum értékesítés, kerti munka, design bútortervezés 
kisállatoknak és egy innovatív paintball-pálya és bár ötlete 
szerepeltek a tervek közt.

Gróf Széchenyi Istvánra emlékeztek

Életműve példaértékű
– Széchenyi nemcsak tervezett, terveit meg is valósította 

– hangsúlyozta Mózes Endre, majd hozzátette: nagyon sokat 
tanulhatunk tőle, hiszen életműve példaértékű a mai magyar 
nemzedék számára.

Selyés diákok sikerei a Kutdiák Kárpát-medencei döntőjében

A Gilbert-szindróma gyakorisága
„Felmérésünk alapján a Gilbert szindróma gyakorisága 

Közép-Európában megközelítőleg 15 és 16% között van. A 
genetikai rendellenességek között ez a frekvencia rendkívül 
magasnak számít és ezért az orvosi gyakorlatban sem szabad 
figyelmen kívül hagyni.”

Gergely Lajos 
az Orvostudomány-géntechnológia szekció nagydíjasa

A megemlékezésen Mózes Endre magyar-történelem szakos tanár tartott ünnepi beszédet

Elek József pedagógus a sikeresen teljesítő diákjai körében (balról jobbra) Rancsó Dorottya, 
Bartalos Angelika, Fejes Vivien és Gergely Lajos
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Éppen huszonöt éve, 1991. 
április 20-án, indítottuk újra 
– negyedszer – a Komáromi 
Lapokat, szeretett városunk 
leggazdagabb múltjával ren-
delkező lapját. Csaknem fél 
évszázad hallgatás után, 1990 
őszén – néhány komáromi 
polgárral – gondoltunk egy 
nagyot, és 1991. január 7-ei 
hivatalos bejegyzését, majd 
a január 24-ei alapító gyűlés 
összehívását követően 1991. 
április 20-án megjelentettük a 
lap első számát.

Tettük ezt az egészséges 
közakaratnak és igénynek meg-
felelően. S tettük ezt a cenzúrá-
zatlan, objektív és tisztességes 
tömegtájékoztatás érdekében. 
És hagyományébresztés céljából 
is, hogy folytassuk azt a nélkü-
lözhetetlen tájékoztató tevé-
kenységet, amelyet a 19. és 20. 
században Tuba János, Friebeisz 
István, dr. Baranyai József, dr. 
Alapy Gyula, Jókai Mór, Péczeli 
József, Fülöp Zsigmond és má-
sok elkezdtek.

Persze segítség nélkül nem 
ment volna. A legnagyobb se-
gítséget, bíztatást és lélekerősítő 
cselekvő hitvallást dr. Bajnok 
Istvántól, Oláh Györgytől, Gás-
pár Tibortól, dr. Szénássy Zol-
tántól és dr. Szénássy Árpádtól 
kaptam, ezúton is hálás köszönet 
nekik az együttgondolkodásból 
fakadó együtt cselekvésért. Ők 
már az égi szerkesztőségben fi-
gyelik és értékelik, hogy mi – itt 
lent – milyen minőségű munkát 
végzünk.

A Komáromi Lapok első 
megszűnését követően a város 
22 évig újság nélkül maradt, 
majd 1871. április 1-jén jelent 
meg újra, vidéki és helyi jellegű 
társadalmi szépirodalmi és köz-
igazgatási hetilapként. Felelős 
szerkesztője Pázmány Kornél 
komáromi ügyvéd, főmunkatár-
sa Rovács Albín volt. 

A gazdasági válság okán 
1871 decemberében ismét meg-
szűnt a lap kiadása. Kilenc év 
múlva a körülmények már na-
gyobb biztosítékot jelentettek az 
újraindításban, így 1880. július 
3-án indult újra harmadszor a 
Komáromi Lapok, és 1944-ig 
szolgálta igényes olvasóit, tehát 
a város leghosszabb időt megért 
lapja volt. Mindmáig az. Alapí-
tója és felelős szerkesztője Tuba 
János volt, főmunkatársa pedig 

Ányos Lajos. A lap megjelené-
sének hatvannégy évfolyama 
alatt olyan nevekkel találkoz-
hatunk, mint Zámbó Gyula, dr. 
Kiss Gyula, Fülöp Zsigmond, dr. 
Gaál Gyula, dr. Baranyai József, 
dr. Alapy Gyula, Nehéz Ferenc, 
Szombathy Viktor, hogy csak 
a legjelentősebbeket említsem. 
Komárom kulturális életében 
mindig jelentős szerepet kapott 
a lap.

A Komáromi Lapokat tehát 
a Csehszlovákiában lezajlott po-
litikai változások után indítot-
tuk újra, 1991-ben. A lap több 
mint kilenc évtizeden át jelent 
meg, ma is hírlap-jellege van, 
amit nemcsak A3-as formátu-
ma, hanem tartalma is jelez. 
Boldog születésnapot, Komáro-
mi Lapok! 

Tarics Péter

A dél-komáromi Endresz 
Csoport, az észak-komáromi 
Egy Jobb Komáromért Pol-
gári Társulás és a Csemadok 
Komáromi Városi Szervezete 
észak- és dél-komáromi elő-
adók, együttesek és művészeti 
csoportok jelentkezését várják 
a 2016. május 27-29-én meg-
rendezésre kerülő Erzsébet 
Híd Fesztiválra.

A háromnapos rendezvény 
célja a magyar kultúra nép-
szerűsítése, a határon átnyúló 
kapcsolatok és a „Komárom egy 
város” érzésének, illetve az egy 
nemzethez való tartozásnak az 
erősítése, továbbá a korosztály-
ok és művészeti ágak sokszínű-
ségének bemutatása.

A szervezők várják a művé-
szeti iskolák és hagyományőrző 
előadók, csoportok, komoly- és 
könnyűzenei előadók és együt-
tesek, modern-, klasszikus- és 
néptánc együttesek, előadók, 
színjátszó körök, színházak, 
kórusok, énekkarok, énekesek, 
versmondók, előadóművészek 

jelentkezését, akik 15-30 perces 
színvonalas színpadi műsoraik-
kal színesítenék az egész napos 
fesztivált.

Jelentkezési határidő 
2016. április 26. Jelentkezni 
az endreszcsoportegyesulet@
gmail.com e-mail címen lehet, 
melyben az alábbi adatokat kér-
jük: név, a csoportnál, egyesület-
nél a képviselő neve; e-mail cím; 
telefonszám; az előadás műfaja; 
az előadás címe, az előadás ter-
vezett időtartama.

A fesztiválra kizárólag 
Észak- és Dél-Komárom elő-
adóit, fellépőit várják! A fellé-
pési sorrend kialakításának jogát 
a rendezők fenntartják maguk-
nak! A fesztiválra 15-30 perces 
produkciókat várnak, kivételes 
esetekben, vagy a szervezők fel-
kérésére lehet ettől eltérni.

A rendezvény védnökei 
Stubendek László Észak-Ko-
márom polgármestere és dr. 
Molnár Attila Dél-Komárom 
polgármestere.

Az idén Dunajszky Géza, 
hazai magyar közéleti szemé-
lyiség kapta a Szlovákiai Civil 
Becsületrend alapította díjat, 
mellyel azokat az egyénisége-
inket jutalmazzák, aki egyma-
guk is képesek magyarságot 
szolgáló, erényes és példás tet-
teket elkövetni.

2015-ben - először -  a rima-
szombati Pósa Judit részesült az 
elismerésben - ő az évtizedeken 
át mellőzött Pósa Lajos költőt 
emelte a köztudatba, az idén 
pedig az a Pozsonyban élő, de 
a Szepsi közelében, Debrődön 
született Dunajszky Géza ve-
hette át a díjat, akit a legbátrabb 
felvidéki magyarnak is nevez-
hetnénk.

Ő az, akit nem hagyott 
nyugodni a közvetlenül a 
második világháború utáni, 
már békeidőben! végrehaj-
tott pozsonyligetfalui népirtás, 
amelyről évtizedeken át beszélni 
sem mertek, akik tudtak róla. A 
szörnyű, több ezer ártatlan áldo-

zatot követelő tudatos vérengzés 
célja Pozsony megtisztítása volt 
a magyaroktól és a németektől, a 
benesi „szellem” jegyében. 

Dunajszky Géza tanár, köz-
író, karnagy, a Csemadok tiszt-
ségviselője felelősségtudatával, 
bátorságával és sok-sok utánjá-

rással elérte, hogy 2015-ben em-
léktáblát avassanak a kivégzettek 
tiszteletére.  Célja, hogy 2020-ig 
emlékmű is álljon a helyszínen, 
elősegítve a szlovák-magyar 
megbékélést.

A telt házat vonzó díjátadó 
ünnepséget Klemen Terézia, a 
Szlovákiai Civil Becsületrend 
polgári társulás elnöke nyitot-
ta meg, majd Fibi Sándor szólt 
a díjazott Titkok nyomában c. 
könyvéről. Tarics Péter nyilvá-
nos interjút készített Dunajszky 
Gézával, Csáky Pál, az Európai 
Unió képviselője pedig arról 
beszélt, hogy még mindig van-
nak feltáratlan „titkok” hazai 
nemzeti közösségünk második 
világháború utáni történetében.

Az ünnepségen közremű-
ködött, s a bensőséges hangu-
lat megteremtéséhez hozzájá-
rult a Stubendek István vezette 
Concordia vegyes kar, Boráros 
Imre és Dráfi Mátyás színmű-
vészek, Pfeiferlik Tamás énekes, 
Kalmár Zsuzsa és Kulin Eduárd 
zenészek, és valamennyi közre-
működő. Az eseményen megje-
lent Stubendek László polgár-
mester is.

Dunajszky Géza, a nyitrai 
Pedagógiai Intézet egykori diák-
ja az „én egész népemet fogom 
tanítani” józsefattilai verssor 
szellemében él. Isten áldja őt 
továbbra is hősies tényfeltáró 
útján!

-batta-

Pontosítás
Lapunk legutóbbi számában a komáromi erőd látogatásával 
kapcsolatos írásban elírás történt az időpontokban. A látoga-
tási napok: keddtől péntekig, 9, 11 és 14 órától.

25 éves az „új“ Komáromi Lapok

A szabadságharc lapja
A Komáromi Lapok legelső száma 167 évvel ezelőtt, 1849. 

július 11-én jelent meg, melynek szerkesztője Friebeisz István 
volt. Nagyon nehéz időszakban indult útjára a lap, hiszen sor-
sa elsősorban a szabadságharc kimenetelétől függött. A lapból 
rövid időszak alatt 68 szám és két rendkívüli szám jelent meg.

Erénnyel és példával
Dunajszky Géza vehette át a Szlovákiai Civil Becsületrend alapította díjat

Dunajszky Géza tanár, karnagy, közíró. Iskoláit szülőfalu-
jában kezdte, majd 1962-ben Szepsiben érettségizett. 1966-ban 
a Nyitrai Pedagógiai Karon szerzett matematika−zene szakos 
tanári oklevelet. 1964-ben közreműködött Csehszlovákiai Ma-
gyar Tanítók Központi Énekkara megalapításában. 1965-ben 
Felsőkirályin kezdte pedagógia pályafutását, majd Pogrányban 
tanított, ahol 1976-tól az iskola igazgatója lett. 1972-ben alapí-
tója a koloni Zobor Hangja vegyes karnak. 1986–1992 között a 
Csemadok KB művészeti osztályának vezetője. Két novelláskö-
tete jelent meg (Kínterhes évek, Arcok és sorsok).

Komáromi előadók, együttesek 
és művészeti csoportok jelentkezését várják!

Immár négy esztendeje 
annak, hogy a Magyar Or-
szággyűlés április 12-ét a Ki-
telepítettek Emléknapjává 
nyilvánította. A hagyományo-
san a parlament felsőházában 
megrendezett eseményen idén 
Stubendek László polgármes-
ter képviselte városunkat.

Mint fogalmazott, mindent 
el kell követni annak érdekében, 
hogy a nemzetek békében és 
prosperitásban tudjanak együtt 
élni. Csírájában el kell fojtani 
valamennyi olyan kísérletet, 
mely a hatvankilenc évvel ez-
előtt zajlott folyamatok megis-
métlődéséhez vezethetnek. 

Tata Város polgármestere, 
Michl József meghívásának ele-
get téve Knirs Imre alpolgár-
mester képviselte Komáromot a 
Kitelepítettek Emléknapja helyi 
megemlékezésén.

– Szőgyén és Ógyalla polgár-
mestere társaságában megkoszo-
rúztuk a Krisztus korpuszt, me-
lyet Tata polgárai a szőgyéniektől 
kaptak hálából a kitelepítések 
során tanúsított példamutató és 
feledhetetlen magatartásukért, 
felvidéki magyar testvéreik befo-
gadásáért. Ezt követően a helyi 
polgármesteri hivatalban vet-
tünk részt egy előadáson, melyen 

meghallgattuk Szakály Sándor, 
Németh Zsolt, Bárdos Gyula va-
lamint Martényi Árpád, a Rákó-
czi Szövetség alelnökének témába 
vágó gondolatait – összegezte a 
történéseket Knirs Imre alpol-
gármester. 

Az emléknap estéjén került 
sor Őrsújfalun a kultúrházban 
Benkő Géza előadására, aki 
Soóky László Nagy (cseh)szlo-
vákiai csönd című darabját mu-
tatta be. Az előadás a kitelepítés 
és az utána következő hányatott 
évek emlékeit idézi fel egy falu 
történésein keresztül.

A rendezvényen Keszegh 
Béla alpolgármester képviselte 
a várost. Az előadás részeként 
került sor a belülről megújult 
őrsújfalui kultúrház hivatalos 
átadására, amiben több támoga-
tón kívül az ÉS?! Színház társu-
lata és a város vállalt szerepet. 

– Az ilyen közösségi helyek 
működtetése kulcsfontosságú kul-
túránk ápolásában és nyelvünk 
megőrzésében, amit valamikor 
a kitelepítésekkel fel akartak 
számolni, ezért a város mindent 
megtesz azért, hogy méltó kö-
rülmények között találkozhassa-
nak a helyi lakosok – mondta el 
Keszegh Béla alpolgármester.

sz

Korpusz a példamutató magatartásért

A kitüntetett (középett) a meghitt hangulatú esemény szervezőivel és vendégeivel
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l Megrendelhető szabadföldi 
paprikapalánta (fűszer és cseme-
ge) és nagyvirágú chrisantén pa-
lánta Cserháton. Tel.: 0902/302 
742, 0914/224 677. 
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 
805.
l Videokazetták másolása 
DVD-re. Tel.: 0905179111
l Eladó 63 m2-es átalakított   2 
szobás lakás az Eötvös utcában. 
Ár: 35 000 Euró. Tel.: 0907/653 
121.
l Felveszünk szakácsot, se-
géd 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 Zetor Crystal 80 tipusú trak-

torra vékony kerekekek eladók. 
Ár megegyezés szerint (olcsón). 
Tel.: 0948/307 237.
l Eladó olcsón GO-
zott rotovátor 160-as Robi 
kertitarktorhoz . Tel.: 0948/307 
237.
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Bella étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát ké-
szíttetni? Házhoz megyek. Tel.: 
0907 271-670.

Újszülöttek
Sánta Filip, Párkány; Csóka Róbert, Marcelháza; Dékány Stella, 

Komárom; Kaločai Patrik, Komárom; Majkrút Fanni, Izsa; Szabó 
Izabella, Vágfüzes; Gútai Dániel, Farkasd; Csíkós Rebeka,  Köböl-
kút; Lőrincz Barnabás, Párkány; Ács Matilda, Bošany,; Černáková 
Vivien, Párkány; Garai Alexandra, Kolta; Kontra Aurel, Komá-
rom; Molnár Alex, Dedinka; Benko Boris, Udvard; Szabó Šimon, 
Újgyalla; Čomorová Ema, Érsekújvár; Téglás Tamara, Szentpéter; 
Hegedűs Lucia, Csallóközaranyos  

Házasságot kötöttek
Kováč Petr és Peredy Viktória Beatrix; Kajan Tomáš és Szabó 

Tímea; Juhász László mérnök és Fehér Frederika mérnök; Ponesz 
Robert és Rimaszombati Aneta mérnök   

Elhunytak
A 71 éves Bak Terézia, Vágfüzes; az 59 éves Pónya László, Cser-

hát; a 78 éves JUDr. Botka Július, Izsa; a 72 éves Horváth Mátyás-
Pepes, Hetény; a 65 éves Kiss Béla, Bátorkeszi; az 57 éves Krivánek 
Tibor, Bátorkeszi; a 91 éves Csontos László, Gúta; a 63 éves Balogh 
Gyula, Gúta; a 84 éves Kvasz Mátyás, Komárom; a 85 éves Szathmáry 
Mária, Komárom; a 76 éves Mažárová Amália, Komárom; a 69 éves 
Žigová Katarína, Komárom; a 67 éves Farkas István, Bátorkeszi; a 
85 éves Páczer Ilona, Virt; a 95 éves Szuri Erzsébet, Madar; a 81 
éves Potásch Hugo, Komárom; a 64 éves Végh József, Izsa; a 74 éves 
Zsidó Árpád, Komárom; a 82 éves Dragúňová Mária, Komárom; a 
81 éves Balázs Gyula, Gúta; a 60 éves Kalmár István, Nagykeszi; a 
75 éves Nagy Ferenc, Keszegfalva; a 66 éves Nagy Erzsébet, Komá-
rom; a 68 éves Pintér Teodor mérnök, Komárom; a 84 éves Urbán 
Erzsébet, Komárom; a 90 éves Szabó Vilmos, Marcelháza; a 78 éves 
Székely Ferenc, Komárom

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik március 31-én elkísérték utolsó útjára 
drága halottunkat,

BARTALOS Ignácot
Külön köszönetet mondunk a komáro-

mi kórház sebészeti osztályán dolgozó ösz-
szes alkalmazottnak és a Náruč idősek ott-
honában dolgozó alkalmazottaknak lelkiismeretes, önzetlen 
munkájukért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátok-

nak, ismerősöknek és mindazoknak, akik elkísérték utolsó 
útjára a komáromi temetőbe a szeretett feleséget, édesanyát, 
nagymamát, dédnagymamát és anyóst

MAYER Valériát,
aki 83 éves korában távozott szerettei köréből.

Köszönjük a virágadományokat és a részvét szavait, me-
lyekkel igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a komáromi 

kórház geriátriai osztálya orvosainak Petőcz Máriának és 
Miroslav Chovanecnak, valamint az ápoló személyzetnek, 
hogy példamutatóan gondoskodtak hozzátartozónkról annak 
nehéz óráiban.

id. Mayer Dezső és családja

pontot tett a testület azzal, hogy 
megszavazta az ügyész óvását 
– vélte az ülést követően Szabó 
Béla, a Magyar Közösség Pártja 
képviselője.

– Az óvással teljes mértékben 
nem értettünk egyet. Úgy látjuk, 
hogy talán a polgármester úrnak 
kellett volna tavaly vétóznia. Ha 
a hivatal jogászai úgy érezték, 
hogy törvénytelen, vagy a város 
részére előnytelen döntés szüle-
tett, akkor a polgármester úrnak 
10 napja van arra, hogy óvjon. 
Akkor nem kerültünk volna 
olyan helyzetbe, hogy a vállal-
kozó elkezd egy tevékenységet, 
eltelik egy év és mi megszüntetjük 
a határozatot. Nem tudom meg-
ítélni, mi lesz ennek a folytatása. 
A vállalkozó valószínűleg bíró-
ságra adja a várost és vissza kell 
fizetni a vételárat – foglalta ösz-
sze álláspontját Andruskó Imre, 
a Most-Híd képviselője.

Döntöttek a képviselők 
arról is, hogy eladásra kerül a 
Comorra Servis tulajdonában 
lévő mobil-lelátó.

– A Comorra Servis által 
nem használt és feleslegessé vált 
üléshelyeket, illetve egy mobil 
ülésszerkezetet kínálunk fel el-
adásra. A határozatot támogatta 
a szakmai bizottság is, melynek 
értelmében kereskedelmi verseny-
tárgyalást írnak ki az ingóságra – 
mondta el Szabó Béla, a  Magyar 
Közösség Pártja képviselője.

– Ez a létesítmény 2010-ben 
került a városhoz, pályázat út-
ján vásárolta az önkormányzat, 
de sajnos a műszaki részét nem 
gondolták át teljesen, ugyanis 
a városi sportcsarnokban nem 
használható. Azért, hogy a lelátó 
ne értéktelenedjen el, igyekszünk 
versenytárgyalás útján eladni – 
fejtette ki a határozat kapcsán 
Keszegh Margit, a Komáromi 
Függetlenek Csoportjának kép-
viselője.

Megtárgyalta és jóváhagyta 
a testület a kommunális hul-
ladék válogatott gyűjtésének 
növelését célzó pályázati bead-
ványt, és ezen belül az önkor-
mányzat önrészét.

– A környezetvédelmi mi-
nisztérium által kiírt operatív 

programra szeretne pályázni a 
város, és a szelektív szemétgyűj-
téssel kapcsolatban született ez a 
pályázat, amely 247 ezer eurós 
célkerettel indul – tájékoztatott 
Szabó Béla, a Magyar Közösség 
Pártja képviselője.

– A pályázati anyagot ha-
táridőre kell beadni. Felmerültek 
bizonyos kérdések, de azokon 
túllendülve a testület végül jó-
váhagyta a javaslatot – mondta 
Keszegh Margit, a Komáromi 
Függetlenek Csoportjának kép-
viselője.

– A testület 12 500 eurót 
szavazott meg az öt százalékos 
önrész fedezetére. Sajnos azt is 
el kell mondanom, hogy néhány 
héttel ezelőtt nem értékelték ki 
az alapiskoláink által benyújtott 
projekteket a tornatermek felújí-
tására, mivel a város az alkalma-
zottakat illegálisan foglalkoztatók 
listáján van. Ez még a 2014-ben 
történt. Banális hibákról van szó, 
ám a törvény olyan, hogy amíg a 
város az illegális foglalkoztatók 
listáján lesz, nem kaphat anya-
gi támogatást sem állami, sem 
európai forrásokból. – vázolta a 

helyzetet Ondrej Gajdáč függet-
len képviselő.

– Tudomásunkra jutott, hogy 
a Megyei Munkafelügyelet hon-
lapján a város – igaz, hogy nincs 
még jogerős ítélet –, de egy feke-
telistán szerepel. Ez azért veszé-
lyes, mert ha a listán maradunk, 
akkor a város az elkövetkező öt 
évben nem pályázhat. Természe-
tesen minden olyan kérést, ami 
pályázatról szól, és a városnak 
külső forrásokat biztosít, legyen 
az Európa Uniós, vagy bármi-
lyen más forrás, maximálisan tá-
mogatjuk. Örülünk annak, hogy 
az osztályozott hulladékgyűjtésre 
elfogadtunk egy pályázatot, és 
maximálisan támogattuk a pá-
lyázatot az önrész jóváhagyásá-
val is – mondta el álláspontját 
Andruskó Imre, a Most-Híd 
képviselője.

A közel ötórás tanácskozás 
utolsó pontjaként tárgyalták a 
polgármesteri vétót, amellyel 
a város első embere egy telek-
eladás végrehajtását állította le 
eljárási hiba miatt. A testület a 
vétót elfogadta, és új határozatot 
fogadott el az ügyben.            -p-

Az előző bajnoki évad vé-
gén komáromi szemszögből 
sporttörténelmi sikerként 
könyvelhettük el csapatunk 
országos bajnoki címét. Most 
ismét döntőben vannak ko-
sarasaink,  itt a lehetőség az 
ismétlésre. A bajnokság alap-
szakasza során a szaksajtó, és 
a sportközvélemény egyaránt a 
pozsonyi Inter csapatát favori-
zálta, mint bajnokesélyest.

Az anyagiakat, és játékos 
keret erejét tekintve az Inter 
valóban kiemelkedett a klubok 
sorából, de mint kiderült, ez 
nem minden. Az elődöntőben a 
mi kosarasaink szó szerint leis-
kolázták nagynevű ellenfelüket. 
K.o. volt ez a javából, hiszen az 
elődöntő sorozatát 4:0 arányban 
nyerték meg kosarasaink.

Az első mérkőzésen Po-
zsonyban kezdődött el a szen-
zációs menetelés, ahol 92:88 
arányban győzött a csapatunk, 
a másodikon idehaza 84:73, a 
harmadik összecsapáson Po-
zsonyban ismét győzelem 93:88 
arányban, amelyiknek az értékét 
emelte, hogy az Inter csapata 
menet közben már 15 ponttal 
is vezetett, és két perccel a le-
fújás előtt is még feléjük billent 
a mérleg nyelve. Az elődöntő 
során hihetetlen teljesítményt 
nyújtó Thompson, és a csapat 
viszont elvették a fővárosi csa-
pat kedvét.

Idehaza, a sorozat negyedik 
mérkőzésén az Inter már csak 
az utolsó szalmaszálba kapasz-
kodhatott, győznie kellett, ha 
még versenyben akart maradni. 
A komáromi csapat viszont erre 
már nem adott semmi esélyt. 
Aki ezt a felejthetetlen összecsa-
pást nem látta az sajnálhatja, k. 
o. volt ez a javából, ahol csapa-

tunk szó szerint megalázó ve-
reséget mért a fővárosi gárdára. 
Csapatunk nemcsak hogy simán 
megszerezte a sorozat negyedik 
győzelmét, de csúfos, három 
számjegyű vereséggel taglózta le 
a fővárosiakat. A 102:70 arányú 
győzelem magáért beszél. Ilyen 
csúfos vereséget fontos tétmér-
kőzésen korábban nem szenve-
dett el az Inter.

Valóban olyan gálamérkő-
zést láthatott a hazai szurkoló-
tábor, amit nehéz lesz megismé-
telni, de olyan jó volt látni. Nem 
csoda, hogy az egész csata során 
eufórikus hangulatban volt a ha-
zai nézősereg. Játékosaink erre 
meg is adták a megfelelő tónust, 
ellenállhatatlanul játszottak Már 
az első negyedben „elhúztak az 
ellenfél nótáját” (34:16).

A félidei, tetemesnek 
mondható előny (56:32) után a 
második félidőben sem enged-
ték szóhoz jutni a fővárosiakat.  
Kosarasaink villogtak, amit az is 
jól jelez, hogy 16 hárompontos 

kísérletük landolt az ellenfelük 
kosarában. Ilyen méretes „za-
kót” már régen nem szabtak rá 
az Inter csapatára.

– Számomra is hihetetlen-
nek tűnik, de bizony csodálatos 
4:0 lett a sorozat vége. 3:0 után 
nem akartuk megengedni, hogy 
az Inter lélegzethez jusson. Ma 
a fiúk fantasztikus teljesítményt 
nyújtottak. Nem csoda, hogy 
majd felrobbant a sportcsarnok a 
boldogságtól. Megcsináltuk, mert 
bíztunk magunkban. – értékelte 
a mérkőzést Dragan Ristanovič  
edző.

A mérkőzésen jelen volt 
František Ron, a komáromi és 
az Inter csapatának is volt edző-
je, aki röviden így értékelte a 
csapat teljesítményét

– Az egész szlovákiai kosár-
labda szurkolói tábort meglepte 
a komáromi csapat könnyednek 
mondható sikere, hiszen való-
jában az Internek nagyon erős 
csapata van. A siker egyik fontos 

alapja volt a komáromi csapat 
győzelme a sorozat első mérkőzé-
sen Pozsonyban. Ez sokat dobott 
az önbecsülésükön, és a sorozat 
további két mérkőzésén is reme-
keltek.

Vártam, hogy az Inter a mos-
tani negyedik mérkőzésen talál 
valamilyen receptet  a fordításra, 
de a komáromi kosarasok nem 
bíztak semmit a véletlenre, nem 
adtak nekik semmi esélyt, alapos 
leckét adva, megalázó vereséggel 
ütötték ki az ellenfelet.

A szurkolók részéről érthe-
tő az eufória, hiszen az elődöntő 
során a csapat hihetetlen  telje-
sítményt nyújtott, és ott van is-
mét a döntőben. Most már az is 
kiderült , hogy hasonlóan mint 
egy évvel korábban, a döntőben 
a privigyei csapat lesz a komáro-
miak ellenfele. Nem bánnánk, 
ha megismétlődne a tavalyi for-
gatókönyv. 

Keresztényi Gábor
Fotó: Karol Scholtz

(Befejezés az 1. oldalról)

A városatyák megszüntették a harcsási telek eladásáról szóló határozatot

Döntőben a kosarasaink
Csapatunk megalázó vereséget mért a fővárosi gárdára



Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot 
a Komáromi Lapokban 
és a Komáromi Városi 

Televízióban!

Tárcsázza 
a 035 77 13 488-as 

telefonszámot!

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

2016. április 20. 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

Ručná AuToumyVáREň za trhoviskom

KÉZI AuTómoSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

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

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

0903 887 980

Köszönjük!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a komáromi termál-

fürdő, illetve a Panoráma szálló vezetésének és alkalmazottai-
nak emberséges hozzáállásukért, kedvességükért, a tisztaságért 
és rendért. Több rendezvényt is tartottunk ott, mi nyugdíjasok, 
s minden alkalommal elégedetten, megbecsülést érezve távoz-
tunk onnan.

A Klapka György Dalkör tagjai nevében: Fülöp István

A hagyományokhoz híven 
ez évben is május elsején ke-
rül sor a Komárno–Komárom 
Nemzetközi Szabadidős Futó-
versenyre, amelyen 10 és 5,5 
km-es távokon próbálhatják ki 
teljesítőképességüket az érdek-
lődők. Idén Dél-Komáromból, 
a Jókai ligetből (Beöthy Zsolt 
utca) indul a verseny és az 
Észak-Komáromi Sportcsar-
noknál ér véget.

Itt szeretnénk felhívni a ver-
senyzők figyelmét arra, hogy a 
hrdosport.sk/Entries/Create ol-
dalon keresztül online is jelent-
kezhetnek, amivel jelentősen 
lerövidíthetik a rajtnál történő 
regisztrálási időt. Amennyiben 
a nevezési díjat is előre befizetik, 
már csak a rajtszámot, az idő-
mérő chipet, valamint a pólót 
kell átvenniük a rendezőktől.

Fontos újdonság, hogy aki 
megadja a mobil számát és az 
e-mail címét a lehető legrövi-
debb időn belül értesítést kap 
az elért eredményéről. A részle-
tes versenykiírást megtalálható 
a www.komarno.sk és a www.
komárominapok.eu honlapon. 
A futás előtt, 11,45-kor az Er-
zsébet hídon mérik össze ere-
jüket a kötélhúzók, ami az idén 
is valószínűleg nagyon izgalmas 
lesz.

Felhívjuk a Tisztelt lakosok 
figyelmét, hogy a futóverseny 
lebonyolításához szükséges az 
útvonal és az Erzsébet híd le-
zárása, amire 11.30-13.00 óra 
között kerül majd sor. Kérjük 
legyenek türelmesek és szur-
kolásukkal biztassák a sporto-
lókat!

Fiatal életmentők versenye
Komárom városa – a Komáromi Járási Hivatallal karöltve – 

április 28-án, csütörtökön ismét megrendezi a fiatal életmentők 
versenyét. Itt lesznek a belügyminisztérium és Nyitra megye, 
illetve  a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelem ille-
tékes szakemberei, s természetesen a Komáromi Városi Rend-
őrség tagjai is.

A Holt-vágon megrendezésre kerülő versenyen lesz hadi-
technika-bemutató, rendőrkutyák kábítószert keresnek majd, 
és természetesen elfogják a bűnözőket. A rajt és a célállomás az 
Apáli étterem közelében lesz, s az 1700 méter hosszú távon hat 
állomást alakítanak ki a 20 benevezett csapat számára.
A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Bangha Dezső újabb sikere
A Csölösztőn megrendezett szenior úszók 2016-os évi szlo-

vákiai nemzetközi bajnokságán az 1932-1936-ban születetttek 
korcsoportjában BANGHA Dezső, a komáromi KomKo színe-
iben három gyorsúszó számban állt rajthoz. 200 és 800 méte-
ren 4:15,07 illetve 18:04,93 perces időkkel mindkét kategóriá-
ban első lett. Az 50 m-es kategóriában 0:49,44 másodperc alatt 
harmadiként ért a célba.

A Jókai Díj 2017 pályázati kiírása
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) 
és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága 
(Budapest) pályázatot hirdet:
1. A pályázat címe: Jókai-díj 2017
2. A pályázat beérkezési határideje: 2016. október 31.
3. A pályázatról:
a) Az irodalmi pályázat témája: „A Jókai-regényekből készült 
filmek elemzése és azok összehasonlítása az eredeti regénnyel.”
b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi 
írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, melynek terjedel-
me nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 ol-
dalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság 
használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. 
Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.
c) A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban 
csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonel-
érhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatás-
ban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni 
a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2017, 
pályázat”.
d) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán 
jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell be-
nyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.
e) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pá-
lyázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek ér-
tékelésre.
f) A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek 
közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legké-
sőbb 2017. január 22-ig hozza meg döntését.
g) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márvány-
lapon elhelyezett festett gipszmásolata.
h) Az elismerés 2017 februárjában, Jókai Mór születésnapja al-
kalmából, Révkomáromban kerül átadásra.
i) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, leg-
színvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor ke-
rülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásai-
nak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 
2017” antológiában való megjelentetést tartalmazza.
A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem 
küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül 
nem nyerheti el újból a díjat, de írása megjelenhet az évkönyv-
ben.
Levélcím: 
1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai 
Közművelődési és Múzeum Egyesület; Valchovnícka 2. (Csapó 
u. 2.); 945 01 Komárno, Szlovákia
2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány; Gidófalvy út 29.; 1134 Buda-
pest, Magyarország

Idén is várják a futni vágyókat

Az előző bajnoki évadban 
a Spartak VKP UJS Komárom 
röplabda csapata megnyerte 
a Szlovák Kupát és második 
helyen végzett az országos baj-
nokság legmagasabb osztályá-
ban, az extraligában.

Az idei bajnoki évad vé-
gének közeledtével a kép nem 
rossz, de a mérleg gyengébb. 
Az alapszakasz során eleinte 
minden rendben volt, aztán jött 
egy törés, és a végén a rájátszás 

szakaszának befejeztével a ne-
gyedik helyen zárt a csapatunk. 
És jött a bajnokság hajrája, ahol 
az elődöntő három győzelemre 
menő sorozatában a bajnokság 
legerősebb csapatával, Eperjes 
gárdájával, a tavalyi bajnokkal 
kellett felvennie a harcot a ko-
máromi röpiseknek.

Csapatunk nem vallott szé-
gyent, de beigazolódott a papír-
forma, a kelet-szlovákiai együt-
tes 3:1, 3:2, és 3:0-ás győzelmek 

után bent van az idei bajnokság 
döntőjében, ahol ellenfele Nyitra 
együttese lesz.

A mi csapatunk Kassa gár-
dájával a bronzéremért száll 
harcba. Itt is nagyon kiegyen-
súlyozott csatára van kilátás, 
ugyanis mindkét csapat kerete 
nagyon hasonló játékerőt kép-
visel. Drukkolunk, és bízunk a 
csapatunkban.   

kg

medveczky ádám Komáromban
Április 29-én a Komáromi napok műsorában Giuseppe 

Verdi: La Traviata c. operája is szerepel. Az előadásra a 
városi művelődési központban kerül sor, s azt a legen-
dás, Kossuth-díjas, Érdemes művész, Medveczky Ádám 
vezényli majd. Az operát hangversenyszerűen, díszletek 
nélkül láthatjuk, s abban komáromi, győri, tatabányai és 
más, régiónkbeli énekesek és zenészek működnek közre. 

Röplabdásaink már csak a bronzéremért

Kiállítás 
a Limes Galériában

Fedor Gabčan 
Élet a fecskefészkekben

szociofotó

Április 22., 17 óra

FoTo-Spectrum 2016
Komáromi FOTO-Spectrum 
2016 címmel kiállítás nyílt a 
Komáromi Városi Művelő-
dési Központban. Az amatőr 
fényképalkotások április 30-
ig tekinthető meg.


