
XXV. évfolyam, 16. szám Ingyenes kiadvány 2016. szeptember 28.

Alapítva 1849-ben

Oláh Imréné Domonkos Ilo-
na a múlt héten kerek évfordulót 
ünnepelt. Telefonon csörgettem, 
hogy megállnék nála. Célom 
ugyan nem árultam el, de sejtet-
te, mivel folyamatosan jöttek a 
köszöntők. „Szívesen látlak fiam, 
de 5 órakor már 17 volt diákom 
jön köszönteni”- mondja a tanár-
nő. Mikor belépek a nappaliba, 
a csokrokból látom, hogy már 
sokan voltak. A virágot átadom, 
jelzem, hogy a városházán szeret-
nénk fogadni egy köszöntésre a 
Pro Urbe díjas tanárnőt. A naptá-
rat böngészi, mert szinte minden 
napra bejelentkezett már valaki. 
Az említett időpont is már foglalt, de átszervezi. Mi lehet nagyobb el-
ismerés egy tanárnak, mint hogy két évtizeddel a nyugdíjba vonulása 
után is diákjainak tömege jár gratulálni és egy kicsit elbeszélgetni. Sőt, 
erőt meríteni!

Mert Icuka néni ereje, kisugárzása és mosolya még mindig lenyű-
göző. Diós hájas süteménnyel kínál, amit a látogató diákjainak sütött, 
mutatja a kertjét, amelyben a virágok hada sorakozik az őszi napfény-
ben és a legnagyobb rend uralkodik. „Ez az én egyik menedékem, ahol 
imádok dolgozni és mindig feltöltődök” – mutatja a virág kavalkádban 
úszó kertet. 

És ahogy Icuka nénivel szokás, már faljuk is a történeteket, mivel ő 
egy élő történelemkönyv, aki nem csak a gimnáziumról tud számtalan 
sztorit, de Komárom kalandjait is életre kelti. Szó esik Selye Hansziról, 
aki az apjával ismerték egymást és a szomszéd utcába udvarolt. Beszé-
lünk Gáspár Tibor tanár úrról, akinek nemrégiben volt halálának évfor-
dulója. Többször említi négy éve elhunyt férjét, Oláh Imre tanár urat, 
akiről mindig olyan csodálattal és tisztelettel beszél, hogy arra gondo-
lok, sok párnak érdemes volna meghallgatni a történeteit, mert ilyen az 
igazi szeretet.

Ica néni Nagymegyeren töltötte gyerekkorát, Dunaszerdahelyen 
járt gimnáziumba, majd a főiskolán matematika-fizika tanárnak tanult. 
Édesapja a nagy múltú komáromi bencés gimnáziumban érettségizett 
1927-ben, így Ica néni sokat hallott az intézményről, ezért is választotta 
ezt a helyet 1958-ban, amihez végig hűséges maradt. Büszkén vallotta, 
hogy felmenői dédapáig mind pedagógus vagy kántor volt, így a tanítás 
és a nevelés beleivódott a zsigereibe. Mert ő nem csak tanított, de nevelt 
is, sok diákjáról szinte családtagként gondoskodott. 

Icuka néni nyugdíjba vonulása után is aktív maradt, több társadal-
mi tevékenysége mellett a református közösségben is aktív szerepet vál-
lal. Szavaiban lenyűgöz, hogy tele van tervekkel, házi feladatként meg-
kapom a Csokonai szobor környékének rendbe rakását, amit szintén ő 
álmodott meg. „Azt hittem ugyan, hogy fiatal szerelmes párok fognak 
ott összebújni, nem hajléktalanok, de annak is eljön az ide” – mondja. 
Köszöni az új padokat és a kukát, de a tujákat is pótolni kell, lehet boros-
tyánt kéne felfuttatni egy hálóra az ott lévő vezeték miatt, teszi hozzá.

A gratulációnál elhangzik, hogy még 20-30 évet kívánok, amire azt 
jelzi, hogy az talán sok, meglátjuk mit ad a Jóisten. Megjegyzem, a sok 
pozitív erő, mosoly és tenni akarás visszahull, figyelnek rá az égiek is, 
így szerintem jó esélye van erre. Csodálom a tanárnőben az állandó sze-
retetét, amivel az árkokat temeti. Nemrégiben a zsidó hitközség is díjjal 
tüntette ki emiatt.

Az egyik terve éppen egy emlékoszlop felállítása a Duna parton, 
az Erzsébet szigeten – meséli. 8 olyan családról tud, ahol keresztény 
embereknek zsidó párja volt. Többek között az ismert Harmos Károly 
képzőművész, aki szintén a bencés gimnázium tanára volt. 1944 Kará-
csonyán ezt a 8 zsidó házastársat kivitték az akkor befagyott Dunára, 
az egyikükkel léket vágattak, és lenyomták őket a jég alá. „Nem akartak 
lövöldözni Karácsony este”- meséli, én meg dermedve hallgatom a tör-
ténetet. Arról is mesél, hogy az akkori nyilas vezér az egyik tanár szülei-
nek a szomszédjában lakott, és fültanúi voltak a hazaérkezésének az eset 
után. „Hoztam neked egy bundát. Kicsit véres, de kimossuk”- mondta 
a feleségének. Ezeknek az áldozatoknak szeretne Ica néni egy emlékhe-
lyet, hogy ne maradjon nyomtalanul ez az embertelenség. 

Sok még a történet, tanárnővel mindig órákig lehet beszélgetni. Öt 
percre ugrottam be, de már háromnegyed órája hallgatom, és ha nem 
kéne menni, még szívesen maradnék. Útravalóra mézet csomagol a gye-
rekeknek, mivel még mindig folytatja a méhészkedést, amit a férjével 
kezdett. Vannak olyan emberek, akik úgy töltik fel a körülöttük lévőket 
energiával, mint egy telefontöltő. A hétköznapok lemerültségéből, teljes 
töltésre tudják kapcsolni. A tanárnő egész biztosan ilyen.

Isten éltesse sokáig drága Icuka néni!
Keszegh Béla alpolgármester

Harmadik nekifutásra 
szeptember 19-én sikerült a 
képviselőknek befejezniük a 
július 7-én megkezdett ön-
kormányzati ülést. Összesen 
tizenhárom programpontról 
tárgyalt a testület, és két téma 
kivételével – amelyeket rész-
leges megvitatásuk után a be-
terjesztő visszavont - döntést 
is hozott.

Az elhúzódó testüle-
ti ülésekel kapcsolatban 
Stubendek László polgármester 
így fogalmazott: – A képviselők 
tudatosították; a törvény szerint 
a képviselőtestület, ha tanácsko-
zik, képviselői döntés születik. 
Tehát nem a képviselőtestület és 
a polgármester vitatkozik, ha-
nem a képviselőtestület tanács-
kozik. A polgármester pedig a 
megszületett döntést figyelembe 
véve – vétót is emelhet -, de a leg-
több esetben azt természetesen 
jóváhagyja. – mondta az ülés 
után a polgármester.

A városatyák elsőként a 
lakossági hulladék kezelését 
szabályozó általános érvényű 
rendeletet módosították. Szabó 
Béla képviselő elmondta, hogy 
a rendelet részletesen megha-
tározza az egyes szeméttípusok 
kategóriáit és likvidálási módju-
kat. Véleménye szerint a rendelet 
hasznos információkal szolgál 

majd a lakosságnak. Andruskó 
Imre képviselő fontosnak tartja,  
hogy a rendelet meghatározza 
a polgárok, illetve a város teen-
dőit és arra kéri a polgárokat, 
hogy alaposan tanulmányozzák 
át a jóváhagyott új rendeletet, és 
hozzátette: a hulladék elszállítá-
sának díjáról a következő testü-
leti ülésen születik majd döntés.

A tanácskozás további ré-
szében Csintalan Miklós városi 

főellenőr jelentése alapján a 
képviselők leszögezték: a város 
vezetése pénzeszközöket cso-
portosított át a testület tudta 
nélkül. – Kiderült, hogy a város 
vezetése 503 ezer eurót a tavalyi 
költségvetésből testületi döntés 
nélkül költött el, ezzel megsértve 
a törvényt, amely nagyon súlyos 
dolog – szögezte le Szabó Béla 
képviselő. Stubendek László 
polgármester szerint nem tör-

tént törvénysértés, és ez így nem 
is szerepel a főellenőr jelentésé-
ben. Az átcsoportosított pénz-
eszközöket teljes mértékben 
városi célokra használták fel és 
minden pénz jó helyre került.

A jövő év elejétől lépnek 
életbe a nyári teraszok elhelye-
zését szabályozó új irányelvek. 
– Az ezzel kapcsolatos szabályo-
kat, előírásokat a városi hivatal 

Számos döntés született a városi testület ülésén
Megújulnak a buszmegállók, óvoda létesül a várban, 
új irányelvek szerint épülhetnek a  belvárosi teraszok

A közmegvilágítás felújítására pályázati pénzeket is szeretne felhasználni az önkormányzat

Icuka néni 80

Az újdonságokról, a ter-
vekről és a naprakész tudásról 
kérdeztük az Ipari igazgatóját, 
Vetter Jánost. Elárulta, milyen 
rendkívüli statisztikákkal büsz-
kélkedhet az iskola, de azt is, 
hogyan kínálnak teret a tehetség 
kibontakozására. 

Milyen újdonságokkal in-
dult az idei iskolaév?

– A nyár folyamán ablakcse-
rére került sor az iskola 52 éves 
főépületében. A másik épületrész-
ben, amelyet 1983-ban adtak át, 3 
évvel ezelőtt cseréltünk ablakokat, 
a kollégium épülete pedig 8 év-
vel ezelőtt lett felújítva. Mivel az 
utóbbi években a diákság létszá-
ma emelkedik - idén is az elsősök 
csapata a legnépesebb - szükség 
mutatkozott egy további tornate-
rem kialakítására. Az őszi-tavaszi 
hónapokban az iskolaudvaron 
kiépített 2 sportpálya – egy műfü-
ves és egy hagyományos - remek 
lehetőségeket nyújt a testnevelés-
re, a rosszabb idő beköszöntével 
ezidáig a nagy és egy kisebb tor-
naterem állt a rendelkezésre. Szep-

tembertől ezeket a lehetőségeket 
bővítettük egy további, a nagy tor-
naterem méreteihez hasonlókkal 
rendelkező helyiség kialakításá-
val. Szeptemberre sikerült felújí-
tanunk az egyik előadótermünket 
is. Ennek közel 50 fős befogadó-
képessége a tanítási órákon túl 
ideális kisebb konferenciák, szak-
mai megbeszélések szervezésére. 
Jó úton halad a színjátszóink új 
öltözőjének kialakítása is, így egy 
méreteiben megfelelőbb helyiség-
be költöznek, ahonnan közvetlen 
átjárás nyílik majd a színpadra.

A szaktantermek kérdése 
különösen fontos, ráadásul egy-
re több szó esik a gyakorlatias 
tudásról. Milyen szintű az iskola 
felszereltsége?

– Úgy gondolom, nagyon jó 
a felszereltségünk. A 8, egyenként 
15-17 számítógéppel felszerelt 
számítástechnikai termek mellett 
minden szakunk rendelkezik spe-
ciális szaktantermekkel - gépészeti 
műhelyek, elektrotechnikai labo-
ratóriumok, irodai alkalmazások 
szaktanterme-, melyek felszerelt-

ségét igyekszünk minden évben 
tovább fejleszteni. Legutóbb Ma-
gyarországról kaptunk támogatást 
a Szakképzés Éve alkalmából – 50 
ezer euró értékben vásárolhattunk 
szakfejlesztő eszközöket (mérés-
technikai eszközöket, CNC esz-
tergagépet, elektropneumatikus 
elemeket, stb.). Köszönve támo-
gatóinknak, akik adójuk 2%-át 
alapítványunknak ajándékozták, 
idén is sor kerül számítástechni-
kai fejlesztésekre – többek között 
teljesen lecseréljük két teremben 
az ott található számítógépparkot. 
Erre azért van szükség, hogy az 
ezekben a termekben oktatott gra-
fikus programok növekvő gépigé-
nyének eleget tehessünk. Terveink 
között szerepel az idei tanév során 
a klasszikus megmunkálógépeink 
bővítése is.

Gyakori kritika, hogy 
az oktatási rendszer nem a 
munkaerőpiaci igényekre reagál, 
nem életszagú. Az Ipariban mit 
mutatnak a visszajelzések?

– Ezt talán legjobban a mun-
kahivatal egy pályázatunkhoz 

szükséges, nemrég kiállított igazo-
lása mutatja – végzőseink 0,01%-
át jegyezték, mint álláskeresőket, 
azaz a többiek, szinte minden vég-
zősünk sikeresen elhelyezkedett. 
Úgy gondolom, ez az adat egyér-
telműen mutatja, hogy az isko-
lánkban olyan gyakorlati tudásra 
tesznek szert tanulóink, amelyre 
van igény a munkaerőpiacon.

Az ipari szakmunka jelen-
tősen átalakult az elmúlt évti-
zedekben, már egy hegesztés is 
erősen számítógép központú. 
Mennyire naprakész a mai tan-
anyag?

– Válaszként talán elég len-
ne, ha felsorolnám azokat a tan-
tárgyakat, amelyekről annak 
idején az iskola több mint 30 
éve érettségizett diákjai, de akár 
az ezelőtt 10-15 évvel végzettek 
sem hallottak: CNC programo-
zás, 3D modellezés-nyomtatás, 
elektropneumatikus rendszerek, 
számítógéprendszerek, alternatív 
energiaforrások. Úgy gondolom, 
ezeken a tantárgyakon keresztül 

Az Ipari Szakközépiskola különleges helyzetben van
(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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A napokban fejeződött be 
a munka a kavai kultúrházban, 
aminek során új radiátorokat 
szereltek fel. A kazán és az 
nyílás zárók cseréje után így 
hatékony lett a közösségi hely 
fűtése.

Az elmúlt években több lép-
csőben valósult meg a VMK-hoz 

tartozó kavai kultúrház fűtésé-
nek a felújítása. Két éve a kazánt 
cserélték, majd tavaly került sor 
a nyílászárók cseréjére. Mindkét 
esetben 5 ezer eurót meghaladó 
befektetésről volt szó.

Az idei költségvetésben 
Vetter János képviselő javaslatá-
ra a külterületeken található kul-

túrházakra is elfogadásra került 
egy-egy pénzkeret. Kaván ebből 
új radiárorokat szereltek fel. 

A közbeszerzést eredménye-
ként a munkát az SHS building 
kft végezte 3400 eurós összeg-
ben, aminek keretén belül 23 új 
radiátort szereltek fel. A város 
közhasznú munkásai a radiáto-

rok mögötti részek felújításában 
vettek részt, de a csöveket is le-
festették.   

Ezzel a felújítással a közös-
ségi hely fűtőrendszere teljesen 
megújult, így a helyiek rugal-
masabban tudják kihasználni a 
rendezvényeikre.

vh

A Selye János Gimnázium 
immár hetedik alkalommal 
szervezte meg a Generációk 
Találkozóját, melyre szeptem-
ber 9-én került sor az iskola 
udvarán. Az eseményt külön-
legessé tette, hogy az iskola 
diákjainak először nyílt alkal-
muk kipróbálni a nyár folya-
mán kialakított új sportpályát.

A program 10 órakor vette 
kezdetét, amikor a nyolcosztá-
lyos gimnázium alsó tagozatos 
tanulói léphettek pályára, hogy 
különböző versenyekben és 
sportágakban mérjék össze tu-
dásukat és versenyszellemüket. 
Kora délután a gimnazistákra 
került sor, majd ezután az is-
kola volt diákjai léptek a tettek 
mezejére, a sportversenyekből 
viszont nem maradhattak ki 
az iskola támogatói és tanárai 
sem. Az eseményre ellátogatott 
a Selye János Gimnázium test-
vériskolája, a budapesti Szent 
István Gimnázium csapata is.

A sportolni vágyók több 
sportágban is összemérhették 
erejüket: a felújított sportpályán 
futball-, majd kosárlabda-mér-
kőzések folytak, míg az iskola 
tornatermében a röplabda és az 
asztalitenisz kedvelői lelhettek 
elfoglaltságot. A sportprogra-
mok mellett az iskola finom éte-
lekkel is kedveskedett vendége-

inek: Brinzik László jóvoltából 
sült kolbász, ill. Édes Attila, is-
kolánk tanára vezetése alatt ké-
szült marhagulyás várta a spor-
tolás után megfáradtakat.

Az esemény sikeréhez 
hozzájárultak támogatóink is, 
kik közül a legtöbb segítséget 
Brinzik Lászlónak köszönhet-
jük. Az esemény további támo-

gatói MUDr. Horváth Attila, 
MUDr. Both László, Horváth 
Tibor, Mészáros Róbert és Nagy 
Zsolt volt. Ezúton köszönjük 
mindannyiuknak, hogy támo-
gatásukkal lehetővé tették az 
esemény megszervezését.

Vajányi Orsolya 
a Selye Gimnázium tanára

Generációk találkozója a Selye János Gimnáziumban

Megújult a kavai kultúrház fűtése

A szülői feladatok közül az 
egyik legnehezebb, az elenge-
dés, legyen az az óvoda, iskola 
vagy a felnőtté válás kezdete. 
Gyakorló óvodapedagógus-
ként sokszor az a tapasztala-
tom, hogy a szülők nehezebben 
viselik ezt az időszakot, mint 
maga a gyermek. Nagyon fon-
tos, hogy ne tekintsünk a hely-
zetre tragédiaként, a gyerekek 
megérzik és átveszik rezgése-
inket, szorongásainkat. 

A leggyakoribb kérdések 
ilyenkor: jó óvodát választot-
tam? Hogyan történjen a be-
szoktatás? Milyen a jó szülői 
viselkedés, hogy a gyerkőc ne 
szorongva, hanem kíváncsiság-
gal felvértezve lépjen be az ovi-
ba? Mit jelent az óvodaérettség? 
Hogyan lehet megkönnyíteni a 
beilleszkedést?

Tudnunk kell, hogy ez az 
időszak nem lesz egyszerű sen-
kinek, de bíznunk kell gyerkő-
cünkben, hogy megküzd az új 
helyzettel, és rövid időn belül 

feltalálja magát.
Az óvodaérettség nem jelent 

többet, mint ami már otthon is 
napi rutin nála: szobatiszta-
ság, bizonyos fokú önállóság 
( kabát-sapka-cipő fel-le… ), 
kifejezőképesség ( szól, ha kü-
lönböző szükségletei vannak ), 
lelki érettség ( el tudja fogadni 
az új helyzetet ). A többit pedig 
megtanulja ezalatt a 3 év alatt az 
oviban és otthon.

Az elszakadás tényleg ko-
moly változás az anya-gyerek 
kapcsolatban. Most valami 
minőségileg más következik. 
A legfontosabb az önbizalom. 
Vannak bizalommal teli szülők 
és aggályoskodóbbak. Ez utóbbi 
csoportba tartozóknak-, de leg-
inkább minden szülőnek aján-
lom, hogy beszélgessen gyerme-
kével az óvodáról, arról, hogy ott 
biztonságban lesz, új barátokra 
lel, sok kaland várja, továbbá sé-
táljanak el az ovi felé akár több-
ször is, játsszanak a gyermekkel 
olyan játékokat, amelyekben el-

képzelhetik, hogy már óvodába 
járnak (ha képzelegnek róla, ak-
kor egy kicsit meg is barátkoz-
nak vele), és nem utolsó sorban 
ajánlom az óvodalátogatásokat 
is. Ezen alkalmakkor a saját sze-
mével láthatja és kipróbálhatja 
az óvodai játékokat, megismer-
kedhet a jövőbeli óvónénikkel, 
játszószobákkal, az óvodai lég-
körrel stb.

Ha a gyerekkel voltak több-
ször játszótéren, gyerek közös-

ségben, akkor már sok hasznos 
tudással rendelkezik a csemete, 
amelyeket az óvodában haszno-
sítani tud majd. 

Legyen akárhány éves is egy 
gyermek, legyen akármilyen 
élethelyzetben, a legfontosabb, 
hogy szeressük, biztassuk, te-
remtsük meg neki a nyugodt 
otthont, és álljunk ki mellette 
mindig, minden körülmények 
között!

Maráz Mónika

Oviba megy a gyerkőc!

Október 3., hétfő
10.00 Ringató Süll Kingával 
(HU)

11.00 Hordozási tanácsadás 
(Timea Balintová, SK)

- hordozók, kendők, kendők 
kötésének ismertetése

12.30 Baba mama disco

Októver 4., kedd
10.00 Előadás a kötődő ne-
velésről és baby masszázs be-
mutató (Kamila Cerhelyiová, 
SK)

11.30 Hordozós mamik felvo-
nulása

10.00-11.30 Huncúta Šopa 
munkáinak prezentációja

Október 5., szerda
10.00 Szoptatási tanácsadás 
(Monika Kajabová, SK)
11.30 Gyermektorna (Adrika 
Furindová, SK)
12.30 Tombola

Helyszín a Shopping Center 
(egykori  Prior) épületében ta-
lálható Játszóház.

A programsorozat végén a 
résztvevőket értékes nyere-
mény várja!

Az előadások szlovák nyelven 
zajlanak, azonban igény sze-
rint magyarra fordítjuk őket.

Mindenkit szeretettel várnak 
a Komáromi Hurciklub 

anyukái!

Nemzetközi babahordozó hét Komáromban

rendbe rakta, mert, az sem volna 
jó, ha mindenki szabadon elkezd 
teraszt építeni. Az új irányelvek 
alapján, megőrizve a belváros 
szépségét elindulhat a teraszok 
fejlődése. Hangsúlyoznám azon-
ban, hogy továbbra is csak a nyá-
ri teraszok elhelyezése ingyenes 
– mondta el Keszegh Béla alpol-
gármester.

A képviselők rábólintottak 
arra is, hogy a városi kasszát kí-
mélve újuljanak meg Komárom 
buszmegállói. – Együttműködve 
a nagy hirdetőcégekkel, egy olyan 
megállapodás született, hogy a 
cégek átvállalják a buszmegálló 
teljes felújítását és ezért cserébe a 
buszmegálló egyik oldalán hirde-
tést, ún. citylight-ot helyeznének 
el. Ez a megoldás nem terhelné 
a városi kasszát, ugyanakkor a 
városképet jelentősen tudnánk 
szépíteni és javítani – árulta el 
Keszegh Béla alpolgármester.

A testületi ülésen számos 
lakás- és vagyonjogi ügyben 
született döntés, valamint arról 
is, hogy az önkormányzat 2000 
euróval támogatja a zsidó te-
mető karbantartását. Andruskó 
Imre képviselő kiemelte, hogy 
fontosnak tartja a Mária Rá-

dió kérésének jóváhagyását is, 
amely megkönnyíti jövőbeni 
működésüket. Vállalkozók ké-
rését jóváhagyva a várban kiala-
kítanak egy óvodát. Andruskó 
Imre képviselő szavai szerint 
úgy érzik, hogy fontos dolog, 
hisz életet kell lehelni a várba.

A városi közmegvilágí-
tás felújításáról szóló anyagot 
ugyan visszavonták, ám a té-
mával továbbra is foglalkozik az 
önkormányzat, hiszen a problé-
ma megoldásra vár. Stubendek 
László polgármester szerint a 
hivatal pontosítja a javaslatot, 
belekerül az elhangzott javas-
latok egy része és a következő 
testületi ülésen újra tárgyalják 
az előterjesztést. – Nemcsak ar-
ról van szó, hogy a város vezetése 
egy modern világítástechnikát 
szeretne a városban, hanem ar-
ról is, hogy a modernizációval 
jelentős anyagi megtakarítást is 
el tudjunk érni. Ezt szeretnénk 
megvalósítani, ezen dolgozunk. 
Amennyiben lehetséges, akkor 
pályázati pénzeket is szeretnénk 
felhasználni, de olyan megoldás-
sal, ahol a spórolás mértéke fede-
zi a befektetés összegét – árulta el 
Keszegh Béla alpolgármester.

pa

diákjaink valóban naprakész tan-
anyagot, modern és versenyképes 
ismereteket sajátíthatnak el.

Korábban az iparit sokan egy 
szakma elsajátítására választot-
ták, kevesebben tanultak tovább, 
viszont egyre több mérnökre és 
informatikusra van igény. Válto-
zik a továbbtanulók aránya?

– Az Ipari ebből a szem-
pontból különleges helyzetben 
van. A gimnáziumok elsődleges 
küldetése diákjaik felkészítése az 
egyetemi tanulmányokra, a klasz-
szikus inasiskolák szakmát adnak 
végzőseik kezébe. Az Ipari mind 
a két elvárásnak igyekszik eleget 
tenni. Végzőseink 60%-a tovább-
tanul, legtöbben Pozsony, Brünn, 
Győr és Budapest egyetemein, fő-
iskoláin. A többiek pedig szakmai 
ismereteik birtokában az iparban 
helyezkednek el.

A mai piacképes tudást iga-
zán egy idegen nyelv ismerete 
tudja még versenyképesebbé ten-
ni. Van erre is tér az Ipariban?

– Nálunk is kötelező egy ide-
gen nyelv tanulása. A műszaki in-
formatika osztályokban ráadásul 
emellett még egy idegen nyelvet 
tanulnak diákjaink. Jellemzően 
főnyelvként az angolt választják, 
második nyelvként pedig a né-
metet.

Az iparistákat inkább „szög-
letesebb" embernek tartják so-
kan, pedig egyre többet hallani 
arról, hogy az irodalom és a 
színház is segít a diákok kreati-
vitásának fejlesztésében. Össze 
lehet ezt hozni?

– Úgy vélem, egy középisko-
lás diáknak minden lehetőséget 
meg kell adni, hogy minél inkább 
kiteljesedjen. Az általános iskola 
utolsó évfolyamában, mikor egy 
tanuló középiskolát választ, még 
nagyon keveset tud arról, mi is 
szeretne lenni. Ezért is fontos, 
hogy a középiskola ne zárja ke-
retbe diákjai kibontakozni vágyó 
tehetségét, hanem esélyt adjon 
arra, hogy eben a nagyon fontos 
és fogékony korszakában, 15-18 
éves kora között minél több te-
rülettel megismerkedjen. Ennek 
a szellemében működtetjük már 
sokadik éve a két - magyar és szlo-
vák - színjátszó kört, indítottuk 
el annak idején a TOWER TV-t 
(ami az iskola saját „TV csatorná-
ja”) és az iskolarádiót. Adunk ki 
iskolai újságot, évkönyveket, Ko-
máromon kívül több más városba 
járunk színházba, részt veszünk 
szavalóversenyeken - nem egyszer 
elhozva a fődíjat-, nyelvi olimpiá-
kon, történelmi versenyeken.

vh

Számos döntés született 
a városi testület ülésén
(Befejezés az 1. oldalról)

Az Ipari Szakközépiskola 
egy különleges helyzetben van
(Befejezés az 1. oldalról)
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Apróhirdetés

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

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

Gyümölcsfák és bokrok rendelhetők
2,99/drb eur-tól

Kertészeti cikkek nagy választékban
Megyercsi u. 73/1 

a gázgyár irodájával szemben

www.prezahradkarov.sk 
tel.: 0915 119 810

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Köműves segédet keresünk. 
Tel.: 0905/450 570.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kiadó 10 x 10 m helyiség, 
garázs, raktár, műhely. Tel.: 
0911/705 087.
l Eladó 3-szobás családi 
ház nagy telekkel (4 000 m2) 
Bátorkeszin. Irányár: 9 990,- 
Eur. Részletfizetésben is. Tel.: 
0908/729 612.
l Szoba kiadó a városközpont-
ban. Tel.: 0908/729 612.
l Eladók építkezési vas ba-
kok. Tel.: 0904/440 601 (20. óra 

után).
l Eladó kiskert a téglagyári te-
rületen. Tel.: 0904/440 601 (20. 
óra után).
l Eladó 462 m2-es kert Kabát-
falun. Víz, villany van, építke-
zésre is alkalmas. Tel.: 0915/105 
658.
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.

Újszülöttek
Szabó Arnold, Komárom; Ölvedi Karmen, Muzsla; Halász Leó, 

Érsekújvár; Šišolák Nathan, Érsekújvár; Nagy Noel, Gúta; Borvák 
Márton, Gúta; Nagy Márk, Gellér; Lakatos Filip, Ógyalla; Kesely 
Emma Viktória, Komárom; Pál Endre, Dunaradvány; Cabaň Soma, 
Ógyalla; Szih Márió, Megyercs; Lakatos Dávid, Marcelháza; Lévai 
Sonia, Csallóközaranyos; Izsák Alex, Izsa; Szalay Gerő, Dunamocs; 
Jarabákova Ema, Füss; Nagy Emma, Nagykeszi; Benčik Richard 
Olivér, Gyulamajor; Balko Dorian, Komárom; Bystrická Viktó-
ria, Imely; Ferencei Doria, Negyed; Šubová Sarah, Újgyalla; Kolář 
Ármin, Bátorkeszi; Keszeg Luca, Marcelháza; Sárközi Kriszti-
án, Csallóközaranyos; Maráz Áron, Imely; Kmeťo Olivér, Bajcs; 
Lakatos Ádam, Kava; Vadkerti Mia Anna, Gúta; Rafael Scarlett 
Caroline, Komárom; Benyó Dia Naomi, Gúta; Bernáth Bence, 
Kéty; Magyarics Hanna, Csicsó; Rák Zsófia, Párkány; Madarász Tí-
mea Ramóna, Érsekújvár; Vašš Zoé, Ógyalla; Kovács Karin, Nána; 
Stojková Ingrida, Ógyalla; Peredy Zsombor, Dunaradvány; Mádel 
Sofia, Pat 

Házasságot kötöttek
Kuchár Jozef és Szalmová Mónika; Lajtos Imre és Mészá-

ros Judit; Sárközi Vilmos és Csicsó Mónika; Gergely Mihály és 
Szalai Andrea; Barkóczi Róbert és Berecz Ildikó; Kosik Karel és 
Jachmanová Petra; Kobida Alojz és Kurucz Veronika; Varga István 
és Presztek Veronika; Ťavoda Miroslav és Mgr. Melegová Evelina; 
Kuczman Erik és Šušanská Michaela;  

Elhunytak
A 83 éves Mezei Ilona, Komárom; a 91 éves Jalsovszky Júlia, 

Marcelháza; a 70 éves Filakovská Alžbeta, Komárom; a 82 éves 
Cziborová Irena, Szilos; a 69 éves Hipszki Pál, Komárom; a 71 éves 
Dömény Alojz Zoltán, Komárom; a 82 éves Szabó Augusztína, Ko-
márom; a 73 éves Kövér Terézia, Marcelháza

A komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola, az Építők utca 32. szám alatt

bérbeadja 5 tantermét 
52 m2-es alapterülettel

irodahelyiségek, iskolázások, tanfolyamok 
és egyéb hasonló tevékenységek céljára

Bővebb tájékoztatás: Ing. Anna Bogárová, a gazdasági részleg 
vezetője tel.: 035 77 40 602 és Magdaléna Némethová, gazdasági 

felelős tel.: 035 77 40 054

Komáromi úszósiker
Egerben a városi fedettuszoda 50 m-es medencéjében 

nemzetközi szenior úszóversenyen Bangha Dezső (Komáromi 
KomKo) a 80-84 évesek korcsoportjában 100 m-es hútúszásban 
2:26 perccel első míg az 50 m-es gyorsúszásban 0:49 másodpercel 
második lett.

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem hoz enyhülést a múló idő.
Évre év jön, az idő elrepül tova, 
de mi Téged nem felejtünk soha.“

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 
29-én halálának 4. évfordulóján
DIAN Endrére (Komárom)

Emlékét örökké őrző felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Sokszor szól még róla az álmom,
Éber nappalom és álmos éjszakám,
Hívogatom és néha hangját hallom,
Hiányzik nekem az én párom!“

Fájó szívvel emlékezünk október 1-jén 
halálának 6. évfordulóján a drága férjre, 
édesapára és nagyapára

CZANIK Károlyra.
Emlékét őrző felesége, lánya és fia  

A Jókai Közművelődési 
és Múzeum Egyesület 2016. 
szeptember 30-án negyedik 
alkalommal rendezi meg a a 
Magyar Népmese Napját.

Egyesületünk idén is, már 
negyedik alkalomma szólítja 
meg a város iskoláit, óvodáit, 
hogy közös, egyazon időpont-
ban zajló meséléssel bizonyítsák, 
hogy városunkban él a magyar 
népmese.  

Kérjük, hogy a város ma-
gyar tannyelvű óvodáiban 2016. 
szeptember 30-án a délutáni 
pihenő előtt, egyazon időpont-
ban, 12.30 órakor a gyerekek-
nek olvassák fel Benedek Elek 
egyik tetszőlegesen kiválasztott 
meséjét.

Kérjük továbbá, hogy a vá-
ros magyar tannyelvű iskoláiban 
2016. szeptember 30-án, egy-
azon időpontban, 11.00 órakor 
olvassák fel a diákoknak az isko-

la hangosbemondóján keresztül 
vagy más formában olvassák el 
közösen Benedek Elek egyik tet-
szőlegesen kiválasztott meséjét.

Szeretnénk, ha az óvodák, 
iskolák vezetői és elhivatott 
munkatársai csatlakoznának 
felhívásunkhoz, hiszen az egy-
szerre mesélés élménye egyben 
összetartozásunkat is jelképez-
né.

A népmese városi ünnepe 
délután 16 órakor a Kossuth 
téren folytatódik, ahová szere-
tettel várunk minden kedves 
érdeklődőt, gyereket, felnőttet 
egyaránt. A műsorban  mesét 
olvas Benes Ildikó színművész, 
majd a MARIANUM Egyházi 
Iskolaközpont 3. évfolyamá-
nak tanulói adják elő a „Rátóti 
csikótojás” című zenés-táncos 
műsorukat. Kiállítás keretén be-
lül bemutatjuk a tavaly készült 
legsikeresebb rajzokat és termé-

Komárom Város a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 
552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében 

pályázatot hirdet a Komáromi Városi Hivatal Belügyi 
Főoosztály vezetői funkciójának betöltésére 

A munkaviszony előrelátható kezdete 2016 november
Szakmai alkalmatosság feltételei, egyéb kritériumok és elvárások, a benyújtandó dokumentumok 
jegyzéke valamint a benyújtandó kérvények  határideje és helye a pályázatra meghirdetésre került 
Komárom város weboldalán valamint Komárom város üzenőfalain .

Ing. Stubendek  László polgármester

Komárom Város a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 
552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében 

pályázatot hirdet a Komáromi Városi Hivatal Szociális és 
Közigazgatási Főoosztály vezetői funkciójának betöltésére 

A munkaviszony előrelátható kezdete 2016 november
Szakmai alkalmatosság feltételei, egyéb kritériumok és elvárások, a benyújtandó dokumentumok 
jegyzéke valamint a benyújtandó kérvények  határideje és helye a pályázatra meghirdetésre került 
Komárom város weboldalán valamint Komárom város üzenőfalain .

Ing. Stubendek  László polgármester

A Szinnyei József Könyvtár új, ingyenes szolgáltatása!

Könyvek és folyóiratok házhozszállítása
idős, mozgásukban korlátozott, ill. hosszasan betegállo-

mányban lévő, beiratkozott olvasók részére
Ön is szeretne élni az új lehetőséggel?

1. Amennyiben még nem tagja könyvtárunknak, regisztrálhat 
az első küldemény átvételekor (65 év felettiek: 2,50 €, rokkant-
igazolvánnyal rendelkezők ingyenesen).
2. Hívja a 035 77 25 965-ös telefonszámot (munkanapokon 
9-től 12 óráig) és jelezze, milyen könyvekre ill. folyóiratokra 
lenne szüksége (a mennyiség nincs korlátozva). Ha az adott do-
kumentumok nem állnak rendelkezésünkre, szívesen ajánlunk 
hasonló tematikájú anyagokat.
3. Visszahívjuk Önt és egyeztetjük a kiszállítás időpontját. A 
szolgáltatást havi egy alkalommal vehető igénybe.
4. A kért dokumentumokat házhoz szállítjuk, az elolvasottakat 
pedig visszavisszük a könyvtárba.

Pontosítás
A lapunk előző számában, a „Gáspár Tiborra emlékeztek“ 

címmel megjelent cikkünkből – helyszűke miatt – kimaradt egy 
fontos információ: mégpedig az, hogy a Hírek.sk, N. Miskó Il-
dikó újságíró kezdeményezésére emlékeztek meg a 83 évesen 
elhunyt legendás hírű, ellenzéki nézeteit az előző rendszerben 
is nyíltan vállaló pedagógusról és kultúrmunkásról. N. Miskó 
Ildikó nevét azért is fontos megemlíteni, mert nagy tisztelője 
volt a Tanár úrnak.

-sz-

Szeptember 30-án mesélni fogunk!

szetesen idén is várjuk, hogy az 
iskolások, óvodások rajzot hoz-
zanak. A rajzok készítői közül a 
műsor keretén belül kisorsolunk 
10 iskolást, akik könyvjutalom-
ban részesülnek és 10 óvodást, 
akik meséskönyvet kapnak. 
Természetesen minden gyerek, 
óvodás, iskolás, aki eljön, aján-
dékot kap! 

Rossz idő, eső esetén a Cse-
madok Kossuth tér 3. szám alati 
székházába várjuk az érdeklő-
dőket. 2016. szeptember 30-án 
mesélni fogunk! Aki nem hiszi, 
járjon utána!

Dr. Keszegh Margit 
a Jókai Közművelődési és 

Múzeum Egyesület elnöke

Nagy Sándorra emlékezünk
Megrendüléssel fogadtuk a szomorú hírt, hogy egykori 

munkatársunk, Nagy Sándor távozott az élők sorából. Több év-
tizeden keresztül volt a Munka Utcai Alapiskola tanítója. Ma-
tematikát és földrajzot oktatott a felső tagozatos tanulóknak. 
Szigorú, következetes pedagógus hírében állt. Matematikából 
kiváló szakmai sikereket ért el tanítványaival, akikre szabad-
idejéből is sokat áldozott. Az elért eredményekről számos elis-
merő oklevél tanúskodik.

Nyugdíjas éveiben sem távolodott el egykori iskolájától, 
kollégáitól: mindig örömmel fogadta meghívásunkat a külön-
féle rendezvényeinkre, ünnepi előadásainkra. Elért sikereink-
ről elismerően szólt, biztatva az „utódokat” a kitartó munkára. 
Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében!

A komáromi Munka Utcai Alapiskola pedagógusai
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Élményekkel teli régió
Fedezze fel a térségünk szépségeit!

Járásunk nevezetességeit, turisztikai és szórakozási lehetőségeit többnyire ismerjük, ám sokszor nem is 
gondolnánk, hogy a határ túloldalán, 20-30 percnyi autózással milyen nagyszerű kikapcsolódási lehetőségek 
várnak minket, melyek akárcsak egy egynapos kirándulás remek célpontjai lehetnek. Most a magyarországi 
Tata, Kisbér és Oroszlány legjelentősebb látnivalóit és rendezvényeit mutatjuk be.

Az Öreg-tó és környéke
Tata a vizek városa, de legnépszerűbb állóvize egyértel-

műen az Öreg-tó. Partján számos látnivaló és szórakozási 
lehetőség kínálja magát. Itt található a tatai vár, a város jel-
képe, mely egy sziklamagaslatra épült 1397-1409 között. Fa-
lai között székel a Kuny Domokos Múzeum. A tóparton álló, 
késő barokk Esterházy-kastélyt építészeti értékei, díszesen 
kialakított belső terei teszik egyedivé. Az Öreg-tavi élmény-
vár változatos játékokkal, állatsimogatóval, minigolf pályával 
és szabadulószobával vár kicsiket és nagyokat.

A Tópart sétányon nemrég alakították ki az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központot, mely egy- vagy többnapos gyalo-
gos, kerékpáros és kajaktúrák széles skáláját kínálja, de más 
turisztikai, sport és kulturális programokat, fesztiválokat is. 
Ha csónakázni szeretne családjával, piknikezni, vagy csak 
fagyizni, csodálva a lenyűgöző tavat, akkor ide érdemes ellá-
togatni. Sportosabbak akár kerékpáron is elindulhatnak. Dél-
Komáromból kényelmesen elérhető vasúton is, a legtöbb 
járaton a kerékpárok is kényelmesen szállíthatók.

Angolpark a Cseke-tónál
A Tatai Angolpark a kultúrát és a könnyed sétát kedvelők-

nek is tud mit nyújtani, a park bejáratánál található a város 
egyik legkedveltebb cukrászdája-fagyizója. A Pálmaház ren-
dezvényeknek ad otthont, a nemrégiben felújított szabadtéri 
színpad a kultúrakedvelőket vonzza, a Cseke-tó körül sétálva 
a természet szépségeiben gyönyörködhetünk. A tavaly fel-
újított kiskastélyban, melyet az Esterházy család egykoron 
nyári lakként használt, ma Herendi porcelánkiállítás, továbbá 
az angolparkokat bemutató állandó tárlat látható.

Kálvária-domb
A város legmagasabb pontja a Kálvária-domb, amely 

nemcsak ragyogó panorámával ajándékoz meg bennünket, 
hanem köveinek gazdagságával is. Tata híres kőfaragó köz-
pont volt. A domb lábánál elhelyezkedő Geológiai Múzeum 
gazdagon tárja elénk a földtörténet középkorának rétegsora-
it, az itt feltárt festői szépségű, fosszilis ősmaradványokat. 

Tata főtere
2014 végén fejeződött be Tata főterének, a Kossuth tér-

nek a felújítása. Egy modern, szemet gyönyörködtető teret 
alakítottak ki, mely az éttermekkel és cukrászdákkal hamisí-
tatlan kisvárosi hangulatot áraszt. A tér közepén található a 
restaurált Mária Immaculata szobor (Szeplőtlen Boldogasz-
szony), mellette a városháza, a Szent Kereszt-templom, a 
Fischer-ház, benne ifjúsági központtal és közösségi házzal.

Programok a közeljövőben
Októberben rendezik meg a Tatai Öreg-tavi Nagy Halá-

szatot, mely nemcsak a halászatot mutatja be, de halvásár 
is egyben. Novemberben pedig a Tatai Vadlúd Sokadalom kö-
vetkezik: minden évben sok külföldi természetvédő és ma-
dárbarát is kíváncsi a vadludak vonulására. Az Öreg-tó partján 
lehetőség nyílik madármegfigyelésre, de élőállatos bemuta-
tók, madárgyűrűzés, ökoturisztikai túraajánlatok, csillagászati 
programok és játszóház is szerepel a kínálatban. 

A felsoroltakon kívül is bőven akad program és lát-
nivaló, ha tatai kirándulást tervez, az alábbi weboldala-
kat érdemes felkeresnie: tata.hu, visittata.hu, tatatct.hu, 
tataivaroskapu.hu, tataikisterseg.hu.

A Komáromtól 35 kilométerre fekvő Oroszlány fiatal vá-
ros, bányász múlttal, ezért klasszikus műemlékek nem talál-
hatók itt, mégis bőven akad látnivaló a településen és köz-
vetlen környékén. Már az oda vezető út is hangulatos képet 
tár elénk, de a város környéke egyedi kincseket rejt.

Igazi különlegesség a városka főutcáján található épüle-
tek falának díszítése, különböző művészek által készített ún. 
sgrafittók varázsolják színessé az utcaképet. A sgrafittók fal-
ra festett képek, melyek 1959-ben készültek az akkori szoci-
alista kultúpolitika stílusjegyeivel, de néhány éve felújították 
őket, és ma már egy történelmi korszak egyre értékesebbé 
váló alkotásai. 

A bányászati múzeum ritka, szép és gazdag ásványgyűj-
teménye sem mindennapi látványosság a kövek szerelme-
seinek, de a bányászat múltjáról is átfogó képet kaphatnak 
kicsik és nagyok. Az ófalu evangélikus temploma és a város 
közelmúltban épített katolikus temploma is megér egy-egy 
látogatást. A környék horgásztavai közül külön is meg kell 
említeni a hőerőmű hűtőtavát, amelynek horgászállásait té-
len is használhatják a pecások. A szlovákiai látogató számára 
különösen érdekes lehet a Szlovák Tájház felkeresése: a tö-
rök hódoltság után elnéptelenedett vidékre ugyanis szlovák 
telepesek hozták vissza az életet a 18. század elejétől.

Oroszlány közvetlen közelében számos figyelemreméltó 
látványosságot találni. Ezek közül is kiemelkedik a városka 
legnagyobb büszkesége: Majk, a kamalduli néma barátok ko-
lostora. A Közép-Európában is egyedülálló  műemlékegyüttes 
a 17. században épült, barokk stílusban, de a rend szigorú 
reguláit idéző zárt alaprajzzal – négyszögszimmetriával.  A 
kamalduli fehércsuhás néma barátok remetelakjai – amelyek 
titkaiba a látogatók beleshetnek – intim udvart zárnak körül, 
közepén egy templomocska áll. A hamisítatlan barokk han-
gulatot a torony harnagjátéka teszi teljessé, mely negyed-
óránként korabeli dallamokat játszik.

Több állandó kiállítás várja a látogatókat: a kamalduli 
rend történetéről, a remeteség hétköznapjairól, illetve a 
Majkon született Esterházy Móric grófról, aki Magyarország 
miniszterelnöke volt. A területet eredetileg az Esterházyak 
adományozták a rendnek, majd később visszakapták, a csa-
lád alakított ki vadászkastélyt a kolostor szomszédságában. 
A vadászkastélyt nemrégiben felújították, a család minden 
tagjának kínál érdekes látnivalót. A kolostor melletti park és 
kisebb tó ideális hely a piknikezésre és egy varázslatos sé-
tára. A remeteség áprilistól október végéig látogatható ide-
genvezetővel.

A Pons Danubiinak köszönhetően már elkészült a 
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút terve, ami jövőre épül meg, 
így Gútától egész Oroszlányig lehet majd összefüggő kerék-
párúton tekerni. Távlati terv, hogy a kerékpárutat a Velencei 
tóig meghosszabbítsák.

A Komáromtól 33 kilométerre ta-
lálható Kisbért a Bakony kapujának is 
nevezik, elsősorban méneséről, lovar-
dájáról híres. A városka az angol telivér-
tenyésztés fellegvára, ahonnan az el-
múlt 160 évben világhírű lovak indultak 
hódító útjukra.

A kisvárosban egyszerre – ráadásul 
ingyen – nézheti meg az egész ország 
egyes nevezetességeit a Mini-Magyar-
ország Makettpark segítségével. A 
kisbéri tó partján szerdától vasárnapig 
fogadja a látogatókat több tucat maket-
tel – megtekinthető például a Lánchíd, a 
Parlament, a hortobágyi kilenclyukú híd, 
az egri vár, a székesfehérvári országal-
ma, a tihanyi apátság, az esztergomi 
bazilika, az aggteleki cseppkőbarlang, 
de a dél-komáromi Monostrori Erőd ki-
csinyített mása is. 

Bármelyik irányból érkezünk Kisbér-
re, elsőként a csonka tornyú katolikus 
templom tűnik fel a városközpontban. 

Gyönyörű késő barokk főoltárával, a 
Mária Terézia által ajándékozott Krisz-
tus a kereszten című festménnyel, az 
1938-ban készült freskókkal. A temp-
lom stílusában illeszkedik a Batthyány 
kastélyhoz és a körülötte elterülő An-

golparkhoz. Utóbbi része a Nagy-tó, 
melynek átereszén vízesést alakítottak 
ki. A városban és környékén remek hor-
gászhelyek vannak, a pecások a kisbéri 
és a hántai tavakon hódolhatnak szen-
vedélyüknek.

Tata, a vizek városa

Oroszlány, a bányászváros

2010 decemberében alakult meg a Pons Danubii Európai Területi Társulás 
(EGTC), melynek célja, hogy összefogja a szlovák-magyar határ menti térség 
városait, és az uniós forrásokat kihasználva olyan fejlesztéseket valósítson meg, 
melyek a Duna mindkét oldalán ugyanolyan előnyökkel járnak – mondta el Bara 
Zoltán igazgató, aki megalakulása óta áll a Pons Danubii élén. Kiemelten keze-
lik a turisztikai fejlesztéseket, ezen belül is a kerékpáros közlekedés bővítését 
(helyi használatra is), de szervezésében gazdaságélénkítő projektek – ipari par-
kok bővítése, munkaerőpiaci programok  – is megvalósultak már. Kifejezetten 

sikeres csoportosulásról van szó, amely pályázatok útján közel 6 millió eurónyi 
pénzforrást hozott régiónkba. Jelenleg is több pályázat előkészítésén dolgoz-
nak. A társulásnak 3 szlovákiai és 4 magyarországi város a tagja: Észak-Komá-
rom, Gúta, Ógyalla, illetve Dél-Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány. 

A Pons Danubii EGTC által alapított, tatai székhelyű Pons Danubii Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. is sikeresen pályázott az EGTC-k támoga-
tására a magyar közigazgatási minisztérium, illetve külügyi tárca pályázatain, 5 
év alatt összesen 60 millió forintot elnyerve.

Pons Danubii Pons Danubii Európai Területi Társulás (EGTC)

Majk, a néma barátok kolostora

Kisbér, a Bakony kapuja
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Obec Kisbér, nachádzajúcu sa 33 ki-
lometrov od Komárna, nazývajú aj brá-
nou Bakonského lesa a je známa hlav-
ne žrebčínom a jazdiarňou. Mestečko 
je centrom chovu plnokrvníkov, už 160 
rokov odtiaľ dobývajú uznanie sve-
toznáme kone.

Kráľovská jazdiareň opäť otvorila 
svoje brány pred troma rokmi: náv-
števníci majú možnosť rekreačne jazdiť 
na koni, môžu sa povoziť v koči a pre-
zrieť si miestne múzeum, či múzeum 
jazdectva. Popri tom tu usporadúvajú 
voľnočasové aktivity, letné denné det-
ské tábory, ale napríklad vítajú aj celé 
školské triedy na živé hodiny biológie 
a životného prostredia v prírode, aj s 
ukážkou sokoliarov, ďalej na dejepisné 
hodiny spojené s ukážkou jazdeckej lu-
kostreľby.

Ak prídeme do Kisbéru z hociktorej 
strany, ako prvé sa nám objaví torzo 
veže katolíckeho kostola v centre mes-

ta. Pýši sa krásnym neskoro-baroko-
vým hlavným oltárom, maľbou Krista 
na kríži, ktorý venovala Mária Terézia, 
freskami z roku 1938. Kostol  vojím štý-
lom zapadá do Anglického parku okolo 

Batthányho kaštieľa. Jeho časťou je aj 
Veľké jazero, na ktorom vytvorili vodo-
pád. V meste a jeho okolí sú výborné 
rybárske lokality, rybári sa môžu vyžiť 
na okolitých jazerách.

Región plný zážitkov
Objavte krásy našej oblasti!

Pamätihodnosti, turistické atrakcie a možnosti trávenia príjemného času v našom okrese zväčša už pozná-
me, avšak neraz by sme neverili, že na druhej strane hranice, len necelú polhodinu autom, sú ďalšie možnosti 
na skvelé využitie voľného času, ktoré môžu byť vynikajúcim cieľom celodenného výletu. Predstavíme vám naj-
významnejšie pamätihodnosti a podujatia regiónu maďarských obcí Tata, Kisbér a Oroszlány.

Okolie Starého jazera (Öreg-tó)
Tata je mestom vôd, ale najobľúbenejšou stojatou vodou 

je Staré jazero. Na jeho brehu nájdete množstvo zaujímavostí 
a možností na zábavu. Nachádza sa tu Hrad, symbol mesta, 
ktorý postavili na skale v rokoch 1397 až 1409. Medzi jeho 
múrmi sídli Múzeum Kuny Domonkosa. Na brehu jazera sto-
jí aj kaštieľ Eszterházyovcov, jedinečnosť jeho staviteľských 
hodnôt vyzdvihuje ozdobný interiér. Zážitkový palác Starého 
jazera ponúka množstvo hier, netradičnú detskú ZOO, mini-
golfové ihriská a je tu aj panic room, takzvaná úniková izba 
– to všetko pre malých aj veľkých.

Záujemcom o člnkovanie sa s rodinou, pikniky, alebo 
len obyčajné vychutnávanie si zmrzliny, obdivujúc nádher-
né jazero, sa sem určite oplatí zavítať. Športovejšie založení 
návštevníci sa sem môžu vydať aj na bicykli. Z Komáromu 
môžete pohodlne využiť aj vlak, vo väčšine spojov je možné 
prevážať aj bicykle.

Anglický park pri jazere Cseke
Anglický park v Tate ponúka množstvo zaujímavostí pre 

milovníkov kultúry a ľahkých prechádzok. Pri vchode hneď 
objavíte najobľúbenejšiu cukráreň a súčasne aj zmrzlináreň 
v meste. Palmový dom poskytuje priestory pre množstvo 
podujatí, nedávno obnovený amfiteáter láka milovníkov kul-
túry, prechádzkou po brehu jazera Cseke objavíte množstvo 
prírodných krás. V malom kaštieli, ktorý bol vlani zrekonštru-
ovaný a pôvodne slúžil ako letné sídlo Eszterházyovcov, je 
v súčasnosti inštalovaná výstava porcelánu Herendi, ako aj 
stála výstava, ktorá predstavuje samotný Anglický park.

Kalvária
Najvyšším bodom mesta je kopec s Kalváriou, ktorý nás 

odmení nielen nádhernou panorámou, ale aj bohatstvom rôz-
norodých kameňov. Tata bola kedysi známym centrom kame-
nárov. Pri úpätí kopca Kalvárie sa nachádza Geologické mú-
zeum s bohatým prierezom geologických vrstiev stredoveku, 
medzi ktorými nechýbajú nádherné zvyšky fosílií.

Tata, mesto vôd

Tata - Hlavné námestie
Koncom roka 2014 bola ukončená rekonštrukcia hlavné-

ho námestia, zvaného Kossuthovo námestie. Vytvorili tu mo-
derné, oku lahodiace námestie, ktoré svojimi reštauráciami 
a cukrárňami vytvára nefalšovanú atmosféru malého mesteč-
ka. V strede námestia je umiestnené zreštaurované súsošie 
Márie Immaculata (Nepoškvrnenej Panny Márie), vedľa stojí 
radnica, kostol Svätého kríža, Fischerov dom a v ňom mlá-
dežnícke centrum a spoločenský dom.

Programy v blízkej budúcnosti
Na október pripravujú Veľký rybolov na Starom jazere, 

ktorý predstaví nielen umenie rybolovu, ale je súčasne aj ry-
bárskym trhom. V novembri nasleduje Festival divých husí: 
každoročne sem prichádza okrem bežných návštevníkov aj 
množstvo zahraničných ochrancov prírody a ornitológov, 
ktorí sú zvedaví na tiahnutie husí. Z brehu Starého jazera sa 
naskytne jedinečná možnosť na pozorovanie týchto sťahova-
vých vtákov, ale nechýbajú ani ukážky so živými zvieratami, 
v ponuke je krúžkovanie operencov, ekoturistika, astronomic-
ké podujatia či herne pre najmladších.

Okrem uvedených podujatí je tu množstvo ďalších zaují-
mavostí a programov. V prípade ak plánujete návštevu mes-
ta Tata, viac informácií nájdete na nasledujúcich webových 
stránkach: tata.hu, visittata.hu, tatatct.hu, tataivaroskapu.
hu, tataikisterseg.hu.

V tesnej blízkosti mestečka Oroszlány nájdete množstvo 
pozoruhodností. Spomedzi nich je najvýznamnejšia pýcha 
mestečka: Majk, kláštor kamaldulských nemých mníchov. 
Jedinečné architektonické dedičstvo strednej Európy bolo 
postavené v 17. storočí, v barokovom štýle, ale dodržiavajúc 
prísny rád rehole mal uzavretý pôdorys obdĺžnikovej symet-
rie. Mníšske obydlia kamaldulských nemých mníchov v bie-
lych sutanách – do tajomstiev ktorých môžu nazrieť dnes už 
aj návštevníci kláštora – uzatvárajú intímny dvor v strede kto-
rého stojí kostolík.

Pozemok pôvodne venovali mníšskemu rádu Eszterházy-
ovci, potom neskôr ho dostali späť a rodina si tu vytvorila 
lovecký kaštieľ v susedstve kláštora. Tento bol prednedáv-
nom zrekonštruovaný, ponúka množstvo zaujímavostí pre 
všetkých členov rodiny. Park a menšie jazierko, ktoré susedia 
s kláštorom, sú ideálnym miestom na piknik a úžasnú pre-
chádzku. Kláštor je otvorený pre verejnosť od apríla do konca 
októbra, aj so službami sprievodcov.

Bezpodmienečne je potrebné spomenúť aj benediktínske 
opátstvo v obci Vértesszentkereszt, pozostatky niekdajšieho 
kláštora, ktoré sa ukrývajú v lesíku medzi obcami Oroszlány 
a Pusztavám, sú perlou niekdajšieho románskeho staviteľ-
stva. Kláštor, ktorý bol založený v 12. storočí, vlastnilo počas 
storočí viacero rádov – benediktíni, cisteriáni, dominikáni - 
čo sa odzrkadlilo aj v zmenách pôdorysu, a práve toto ho 
robí naozaj jedinečným! Za éry Turkov kláštor opustili, jeho 
v značnej miere zachované ruiny zostali dodnes. Vedie k nim 
dobrodružná cesta, avšak pohľad naň a tamojšia atmosféra 
sú úchvatné.

Vďaka zoskupeniu Pons Danubii je už hotový plán na vý-
stavbu cyklotrasy Tatabánya – Oroszlány, ktorá bude posta-
vená na budúci rok, a tak bude možné po cyklotrasách prejsť 
od Kolárova až po Oroszlány. Vzdialeným plánom je predĺže-
nie cyklotrasy až po jazero Velence.

Zoskupenie EGTC Pons Danubii vzniklo v decembri 2010 a jeho cieľom je, 
aby združilo mestá a oblasti pozdĺž slovensko-maďarskej hranice a pomocou 
zdrojov z EÚ zrealizovalo taký rozvoj, ktorý bude rovnako výhodný na oboch 
stranách Dunaja – uviedol riaditeľ Zoltán Bara, ktorý stojí na čele Pons Danubii 
od jeho vzniku. Dôraz kladú na turistický rozvoj, v rámci neho na rozšírenie 
cyklistickej dopravy (aj v miestnych pomeroch), ale zrealizovali aj projekty na 
oživenie hospodárstva – rozšírenie priemyselných parkov, programy v oblasti 
pracovných síl. Ide o vyslovene úspešné zoskupenie, ktoré pomocou grantov 

prinieslo do nášho regiónu takmer 6 miliónov eur. Aj v súčasnosti pracujú ma 
príprave viacerých projektov. Členmi zoskupenia sú 3 slovenské a 4 maďar-
ské mestá: Komárno, Kolárovo, Hurbanovo, ako aj Komárom, Tata, Kisbér a 
Oroszlány.

Všeobecne prospešnou neziskovou rozvojovou agentúrou Pons Danubii 
založená Pons Danubii EGTC v meste Tata bola taktiež úspešná pri grantoch 
maďarského ministerstva verejnej správy, či zahraničných vecí. Za 5 rokov zís-
kali takmer 60 miliónov forintov.

Zoskupenie EGTC Pons Danubii

Kisbér, brána do Bakonského lesa

Len 35 kilometrov od Komárna leží mladé mestečko 
Oroszlány, s baníckou históriou, preto by ste tu klasické 
pamiatky hľadali zbytočne. A predsa je tu množstvo zaují-
mavostí priamo v obci, ale aj v jej okolí. Už cesta vedúca 
do mestečka ponúka príjemný pohľad, okolie mesta ukrýva 
výnimočné poklady. Skutočnou špecialitou je výzdoba fasád 
domov na Hlavnej ulici. Rôzni umelci ich spestrili technikou 
zvanou sgrafito. Ide o obrázky, ktoré boli vytvorené v roku 
1959, so znakmi vtedajšej socialistickej kultúrnej politiky, 
avšak pred niekoľkými rokmi ich obnovili a dnes sú čoraz 
vzácnejšími dielami tohto historického obdobia.

Banské múzeum ponúka nevšedný pohľad na mimoriad-
ne peknú a bohatú zbierku minerálov, ale malí aj veľkí náv-
števníci tu získajú aj komplexný prehľad o histórii baníctva. 
Rozhodne nevynechajte návštevu evanjelického kostola, kto-
rý sa nachádza v starej časti obce, ako aj nedávno postave-
ného katolíckeho kostola.

Spomedzi množstva okolitých rybníkov je potrebné spo-
menúť chladiace jazero tepelnej elektrárne, ktorého rybárske 
stanovištia môžu využívať rybári aj v tej najkrutejšej zime. 
Pre návštevníkov zo Slovenska môže byť zaujímavá návšteva 
Domu slovenských tradícií: územie, ktoré dobyli Turci, totiž 
opätovne oživili slovenskí osadníci začiatkom 18. storočia.

Banícke mesto – Oroszlány

Majk, kláštor nemých mníchov


