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Alapítva 1849-ben

A közvilágítás teljes felújítását tervezi a város Törvénysértés?

A képviselők elfogadták
a hivatal javaslatát, melynek
szándéka a közvilágítás modernizációja Komáromban.
Egy teljesen elavult rendszer
cseréjéről van szó, amivel az
energia- és a karbantartási
költségek is jelentősen olcsóbbak lennének.
A komáromi közvilágítás
az egyik legelavultabb a térségben, néhány rövid szakasz
kivételével elmaradt a felújítás
az elmúlt évtizedben. A közel
3950 lámpa átlagéletkora 36
év, korábbi cserék csak a belvárost, továbbá néhány szakaszon az égők cseréjét érintették. Az elavult állapot azonban
nem csak az égőket, a lámpafejeket, de az oszlopokat,
A városi közvilágítás cseréje a gazdaságosság mellett a hatékony és környezetbarát művezetékeket és az elosztókat is
ködést is szolgálja
érinti. Ezt szeretné felszámolni a város, hogy a rendszer ne
„Három cég által kidolgo- folyamatot. 1,8 millió euróból tián is véleményezte. Meglátása
csak modern és gazdaságos, de zott ajánlatot hasonlítottunk tudnánk felújítani a rendszert, szerint az előkészületeknél oda
környezetbarát is legyen.
össze, hogy tervezni tudjuk a amelynek csak 40 százaléka kell figyelni, hogy a fényerő ne
a lámpatestek, nagyobb rész csökkenjen és mindenhol egypedig maga a világítás körüli séges, sárgás, meleg hatású leA 450 ezres éves kiadásból akár
rendszer, ami szintén nagyon gyen. Felhívta a figyelmet arra
250 ezer is megspórolható
Az elmúlt évben a város közel 450 ezer eurót költött rossz állapotban van. A fejlesz- is, hogy sok helyen a megnőtt
közvilágításra, amiből 120 ezer euró volt a karbantartási, az tés nem terhelné külön a városi fák takarják a fényt.
A képviselők nagy része táállandó hibaelhárítási költség. A meglévő fényforrások fal- kasszát, mivel a megspórolt ös�mogatta
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a
megspórolhat egy hatékony rendszerrel.
(Folytatás a 2. oldalon)
város főépítésze, Csémy Krisz-

A Feszty-emlékév zárórendezvényének Komárom adott otthont

Feszty Árpád műtermében feleségével Jókai Rózával és
apósával Jókai Mórral
Százhatvan éve, 1856
szentestéjén született Feszty
Árpád festőművész, A magyarok bejövetele körkép
alkotója. Az egyedülálló,
monumentális alkotást a magyar millenium alkalmából
is kiállították – ennek idén
120 éve.

A két kerek évforduló
tiszteletére a Feszty-körkép
Alapítvány 2016-ot Fesztyemlékévvé nyilvánította. A
gazdag eseménysorozat nemcsak az anyaországban, hanem
a határon túl élő magyarokat
is megszólította. Az emlékév
zárórendezvényének Komá-

rom adott otthont. Hazatérés.
Ezzel a címmel hirdették meg
a Feszty Árpád Emlékévet. Jelképesen tért haza, kopogott be
az öt országban élő magyar közösségekhez a ritkaságszámba
menő körkép, elkészítésének
története, és alkotójának személye.
A Feszty-emlékév fővédnöke Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és
a Feszty-család volt. A híres
festőművész leszármazottai a
zárórendezvényen pódiumbeszélgetés keretében emlékeztek neves felmenőjükre, és
arról a szellemi hagyatékról,
amit a Feszty családnév számukra jelent.
– Ha azt mondom, hogy
nehéz, akkor abban inkább
mindenki a problémát látja
– mondja Feszty Zsolt, a család leszármazottja. – De nem

így nehéz az örökség, hanem
egyszerűen fel kell nőni hozzá.
Magasra tették őseink a lécet,
és megpróbáljuk nem leverni.
A legifjabb Feszty-sarj itt él Komáromban, ő a mi kislányunk,
Rozi, aki két és fél éves. De a
legidősebb is itt él Komáromban, ő pedig édesapám nővére, Feszty Zsuzsa. – árulta el
Feszty Zsolt.
Feszty Árpád több szálon
kötődik Komáromhoz is – itt
járt iskolába, itt élnek leszármazottai, és a nagy mesemondó, Jókai Mór fogadott lányát
vette feleségül. Kötődése a
városhoz abból is nyilvánvaló,
hogy a Bánhidai csata című
festményét Komárom számára
készítette. A nagyméretű alkotás eredetileg a vármegyeháza
nagytermét díszítette, jelenleg
a Duna Menti Múzeum állan(Folytatás a 3. oldalon)

Az elmúlt hetekben több
helyen vetette fel néhány képviselő, hogy a hivatal törvénysértést követett el, mivel közel
félmillió eurót a képviselők
tudta nélkül átcsoportosított
még 2015-ben. Ebből a sarkos
fogalmazásból többen arra
következtettek, hogy tulajdonképpen eltűnt egy ekkora
összeg. A valóság azonban
egészen más.
Még júliusban került a képviselők elé a főellenőr ellenőrzéséről szóló jelentés, amely a
2015-ös év költségvetési merítéseit vizsgálta. Ebben arra
mutatott rá, hogy bizonyos
területeken túlmerítés történt,
mintegy 503 ezer euró ös�-

szegben, amivel a hivatal megszegte a pénzügyi fegyelemről
szóló előírásokat. Emiatt több
képviselő rögtön törvénytelenségre utalt, mondván a testület tudta nélkül nem lehet
módosítani az egyes összegek
nagyságát.
Nagyon fontos tudni, hogy
miből tevődik össze ez az 503
ezer euró, amely átcsoportosításra került. A túlnyomó
többségét 3 tétel alkotja. A
szemét elhordásához hiányzott 143 ezer euró, amit a hivatalnak ki kellett fizetni. Az
elszállítás költségei egy több
éve érvényben lévő szerződés
tarifái szerint zajlanak, a hul(Folytatás a 2. oldalon)

Idén az Európa udvarba
költözik a karácsonyi vásár

November 27-én gyertyagyújtással kezdődik az
adventi készülődés Komáromban. A vásár három napos lesz egy új helyszínen, de
a Klapka téren is karácsonyi
lesz a hangulat.
Advent első vasárnapján,
november 27-én újra elkészül a város koszorúja a Villa
Camarum és sok lelkes komáromi közreműködésével.
Délután fél 5-kor kerül sor
a papi áldással egybekötött
első gyertyagyújtásra.
A Klapka téren a hétvégeken kisebb programok várják
a családokat, az ott tevékenykedő vállalkozások bevonásával szeretnék kialakítani a
karácsonyi hangulatot, forró
italok és sült gesztenye illata
járja be a főteret. A programokban részt vállal több szervezet és polgári társulás.
A város a harmadik vasárnapra tervez egy három
napos karácsonyi vásárt az
Európa udvarba, ahol a zenei
programok mellett, étel ital és
kézműves áru várja az érdek-

lődőket. Lesznek gyerekprogramok, de saját karácsonyi
képeslapot is lehet készíteni
maszkokba felöltözve, ünnepi
selfie formájában.
Közvetlen az ünnepek előtti utolsó vasárnapon, december 18-án a Villa Camarum a
Tiszti pavilonba szervez egy
karácsonyváró nagy rendezvényt számos programmal.
Ehhez még továbbra is várják
más civil szervezetek jelentkezését, akik szeretnének bármilyen formában hozzájárulni a
programhoz.
Az adventi készülődésből
Őrsújfalu sem marad ki, az
ÉS?! Színház szervezésében
november 26-án 10 órakor
szeretnék elkészíteni közösen
a koszorút, amihez várják a
lakosok által felajánlott fenyőágakat. Egy nappal korábban,
pénteken délután 5 órától pedig a díszeket készítik el, majd
minden vasárnap összegyűlnek gyertyagyújtásra. December 3-án, szombaton pedig
Családi nappal várják a falu
lakóit 14 órai kezdettel.
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Bajnok István posztumusz kitüntetése

A napokban – három évvel halála után – az életében
elnyert kitüntetésekkel összevetve – az egyéniségéhez legméltóbb elismerést kapta meg Bajnok István elmegyógyász.
A Magyar-Osztrák-Bajor Társaság által odaítélt: A Magyar
Nemzet Lelkiismerete-díjat „a felvidéki magyarság jogaiért
és emberi méltóságáért vívott nemes küzdelméért” nyújtották
át Komáromban özvegyének, Bajnokné Gyurász Ilonának. A
hatalmas erkölcsi elismerést mások mellett Nemeskürty István, Makovecz Imre, Grosics Gyula, Wittner Mária és Koltay
Gábor is megkapta; városunkból Fehér Istvánt, a Selye János
Gimnázium tanárát találták érdemesnek a cím viselésére.

Törvénysértés?
(Befejezés az 1. oldalról)

ladék mennyisége pedig egyre
nagyobb. Talán az sem a hivatalnak róható fel, hogy tavaly
több mint ezer tonna szemetet
a komáromiak a kukák mellé
raktak ki, aminek az elszállítását még magasabb tarifával
vállalja a szolgáltató. Azt hiszem, mindenki elfogadja, a
szemetet el kellett hordani, és
ezt ki kellett fizetni.
A másik nagy tétel (közel
150 ezer EUR) a város tulajdonában lévő lakásokhoz köthető. Az előző választási ciklusban törvénytelen módon
megszüntették a karbantartási
alap (GO fond) elkülönítését,
pedig a törvény ezt szigorúan előírja. Erre a főellenőr is
rámutatott, és a testület határozatot is elfogadott ennek
rendezéséről. Felszámoltuk a
törvénytelen állapotot, és ezzel az összeggel került kialakításra az alap. És valaki azt
állítja, hogy törvénytelen lépés
lenne átcsoportosítani pénzt
a költségvetésben a törvények
betartására? Különösen azok
kritikája furcsa, akik az előző
önkormányzatban is ott ültek,
hiszen pontosan tudják, hogy
ezt meg kellett oldani. Meg
kellett volna nekik oldani! És
mi rendbe raktuk.
A harmadik nagyobb tétel az esővíz elvezetéséért a
KOMVaK-nak fizetett ös�szeg, amely tételesen 69 ezer
euróval emelkedett meg a 400
ezer euróra tervezett összegről. Nincs ember, aki előre
meg tudja mondani, mennyit
fog esni az eső és talán nincs
képviselő, aki azt merné kijelenteni, hogy ezt nem kéne/
kellett volna kifizetni.
A további összegek érintették még az összes fejlesztést, ahol a tervezett összegek
magasabbak lettek a tervezetteknél. Gyakran olyan tételek-

ről van szó, amit a képviselők
maguk javasoltak és becsléssel
beáraztak, majd kiderült, a bemondott összeg nem elég. Talán nem kellett volna befejezni
ezeket a fejlesztéseket?
Az összes többi tétel kicsi,
van köztük váratlan karbantartási vagy energiaköltség,
aminek az ára változott. Több
olyan tétel is van, ahol filléres,
vagy minimális az eltérés. Nos,
erre költötte a város azt az 503
ezer eurót. Néhányak szerint
törvénytelenül, mivel a képviselők nem hagyták újra jóvá.
Hatalmas csúsztatás azt sejtetni, hogy a hivatal elherdálta
volna ezt a pénzt, mivel fillérre
alátámasztható, hogy indokolt
kiadások voltak, ezért furcsa
és egyben veszélyes is az e körüli hangulatkeltés. Egyesek
a városban már sikkasztásról
beszélnek, ami azért már elég
kemény félremagyarázása a
témának. Minden egyes kiadás kifizetése indokolt volt, a
legtöbb a korábbi szerződések
és a törvényi kötelezettségek
alapján került átcsoportosításra és kifizetésre, márpedig az
felülírja a képviselői határozatokat is. Ha nem kerültek volna kifizetésre, akkor szerződés
és törvény be nem tartása végett szankciók érték volna a
várost.
A hivatal elfogadta a főellenőr korábbi ajánlásait, így
2016-ban már minden formális esetben újra jóváhagyásra
érkezik a módosítás és megtörténtek a lépések a pénzügyi
fegyelem teljes betartására. A
2015-ben kifizetett/átcsoportosított tételek kapcsán pedig
leszögezhetjük, mind a lakosok és a város érdekét szolgálta. A főellenőr jelentése és
a részletes táblázat elérhető a
város honlapján.
Fekete Tamás
a városi hivatal vezetője
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A Selye János Gimnázium
Király Püspök Alapítványának tevékenysége

A komáromi Selye János
Gimnázium mellett működő
Király Püspök Alapítvány
az elmúlt években rengeteg
segítséget nyújtott az iskola
számára. Az alapítvány célja
a tehetséges és a szociálisan
hátrányos helyzetű diákok
támogatása, ill. az iskola eszköztárának fejlesztése.
Az alapítványt 1814-ben
Király József pécsi püspök, a
jezsuita gimnázium volt diákja
hozta létre azzal a céllal, hogy
anyagi támogatást nyújtson
a gimnázium diákjainak. Az
alapítvány 1945-ig működött,
majd 1992-ben RNDr. Ipóth
Barnabás, a gimnázium akkori
igazgatója hívta újból életre.
A Király Püspök Alapítvány kuratóriumának tagjai:
RNDr. Ipóth Barnabás elnök,
Ing. Szabó Árpád, Ing. Kurucz
Csaba, Ing. Csémy Olivér, Ing.
Czifra György, Dr. Tóth Péter, valamint Mgr. Andruskó
Imre. Az alapítvány kezelője
Vanin Éva. Az alapítvány be-

vétele a különböző szervezetek
és polgári egyesületek, szülők
és magányszemélyek hozzájárulásaiból, valamint a 2%os adófelajánlásokból befolyt
összeg alkotják. A 2015-ös évben 12 056,52 euró, 2016-ban
pedig 14 341,49 euró folyt be
a már említett hozzájárulásokból.
Az alapítvány történetének
eddigi legnagyobb magánadományát 2016 őszén kapta.
Palinay Gyula, a gimnázium
volt diákja, aki 1930-ban tette
le az érettségi vizsgát, 6 millió
forintot, azaz 19 442,64 eurót
hagyott az iskolára, az adomány egyetlen feltétele a gimnázium bencés hagyományainak ápolására vonatkozott.
Andruskó Imre, a gimnázium
igazgatója ezúton is köszönetét
fejezi ki Palinay Gyula örököseinek a hatalmas adományért,
melyet a diákok anyagi megsegítésére, másrészt az iskola
fejlesztésére használnak majd.
Magyar iskoláinkról általában

elmondható, hogy az iskola 4600 eurós támogatást nyújfejlesztésére koncentrálnak, a tunk tehetséges és szociálisan
komáromi Selye János Gim- hátrányos diákjaink számára.
názium viszont közvetlenül
Vajányi Orsolya,
a diákokat is támogatja, ami
a Selye János Gimnázium
ritkának számít magyar oktanára
tatásunkban. Évente összesen

Romsics Ignác előadása a trianoni békeszerződésről

A TéKa (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása) és a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének szervezésében tartotta meg előadását Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész az Osztrák Magyar Monarchia
felbomlásáról és a trianoni békeszerződésről városunkban. A
rendezvényre november 16-án reggel kilenc órától került sor
az egyetem konferencia központjában.
A 20. századi magyar történelem jeles kutatójaként számon
tartott magyar történész előadásában hangsúlyozta, hogy az
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása többtényezős folyamatnak tekinthető, amelynek több oka is volt. Romsics kiemelte a
Monarchián belüli nemzetiségek elégedetlenségét, amelyre egyre nagyobb hatással volt a birodalom mentén létrejött új álla-

mok irredenta politikája. Emellett hangsúlyozta, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni az első világháborúból győztesként
kikerült hatalmak stratégiáját. Kitért a Kárpát-medencében
uralkodó kaotikus, polgárháborús viszonyokra is.
Az előadást követően olyan kérdések merültek fel a közönség részéről, amely a szlovák és a magyar történetírás eltérő nézeteit, valamint a nyugat-európai államok hozzáállását érintették Trianon kapcsán. Romsics hangsúlyozta, miközben a világ
érzékeli, hogy igazságtalanság történt Trianonban, sokszor még
sem érti, miért nem tud továbblépni a magyarság a kérdésben.
Ugyanakkor azt is jelezte, hogy sem a nyugat-európai, sem a
szlovák történetírás nem várhatja el a magyaroktól – még az
elfogulatlan történészektől sem –, hogy azok örüljenek Trianonnak. Ebben természetesen közrejátszik, hogy az új határok
kijelölésében az etnikai elvet felülírták a stratégiai, közlekedési
és gazdasági szempontok.
A 20. századi magyar történelem legtraumatikusabb eseményének feldolgozását pedig az idegen országokba került magyar
kisebbség kérdése tovább bonyolítja. Ugyanakkor az Európai
Unió új lehetőséget kínál Közép-Kelet Európa számára, ez pedig a nemzetállami nacionalizmus helyett a regionalitást és a
multikulturalitást hangsúlyozza. Az előadás arra is rámutatott,
hogy bár Trianon a magyar történetírás jól feldolgozott eseményei közé tartozik, nagyon fontos a történészek ideológia-mentes, tényszerű megközelítése, mely nem a nemzeti-etnikai sztereotípiák felerősítésére és a történelmi bűnbakképzésre, hanem
az önreflexív megközelítésre koncentrál.
Bajcsi Ildikó

A közvilágítás teljes felújítását tervezi a város
(Befejezés az 1. oldalról)

„Ez a felmérés szükséges
ahhoz, hogy pontos és átlátható
legyen a későbbi közbeszerzés.
Az eddigi árajánlatok összegzése alapján 23 400 eurót tervez
a hivatal az audit kivitelezésére, amihez szintén egy közbeszerzés kötődik. Fontos fejlesztési folyamat indult el ezzel, de
több hónapos munka vezet el a

megvalósulásig” – tette hozzá
Fekete Tamás.
A közvilágítás cseréje a
gazdaságosság mellett a hatékony és környezetbarát működést is szolgálja. Az energiakiadások 60, a rendszer
karbantartási költségei 65 százalékkal csökkenhetnek. A új
lámpatestek felszerelése esetén
80 százalékos lehet a spórolás

az égőkön. A kisebb energiafogyasztás közvetve a széndioxid
kibocsájtást is csökkenti, így
tisztább lehet a környezet.
„Sajnos az elmúlt évtizedekben kevés figyelmet kapott
a hatékony és gazdaságos működés ilyen téren, mint a közvilágítás vagy az egyes épületek
energiatakarékos működése.
Ezért is indult el most egy folya-

mat, amelynek célja a rendszerek modernizációja, amellyel
jelentős spórolást lehet elérni.
A külső közvilágítás mellett
már az intézményeken belüli
világítás modernizációja is előkészületben, az épületeinkre készülnek a felújítási projektek és
a pályázati beadványok” – tette
hozzá Keszegh Béla alpolgármester.
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Muzsikáló Komárom II.

50 éves kamarazenekarunk krónikájából
Tisztelt Olvasó, folytatjuk a félévszázada működő
Komáromi Kamarazenekar
krónikájának lapozását. (A
befejező, harmadik részben
interjút közlünk Harmat Rudolffal, aki megszakítás nélkül, ötven esztendeje muzsikál a zenekarban!))
STIRBER LAJOS alapító
tag, nyugalmazott zenetanár,
karnagy: – Kezdettől fogva jó
kapcsolatot alakítottunk ki a
Járási Népművelési Intézettel.
A hatvanas-hetvenes években
az intézet szakelőadója, a Horváth József szervezte Tavaszi
szél vizet áraszt elnevezésű
vetélkedő tömegeket mozgatott meg. Az elődöntőkben
és a döntőben mi kísértük az
énekes szólistákat. Egy alkalommal a Szlovák Televízió
egyik műsorába is meghívtak
bennünket.
Lapozzunk a kilencvenes
évek eseményeire.
– 1991-ben a Csemadok városi szervezete és a
Városi Művelődési Központ
Concordia vegyes kara Mozart
egyik művét tűzte műsorára.

A zenekar karnagya ma Medveczky Szabolcs
Stubendek István, a kórus kar- dűművész, városunk szülötte,
nagya engem kért meg, tobo- Dobi Géza egykori növendéke,
rozzak zenészeket. 1991 júniu- a világjáró Moyzes Vonósnésában 11 tag kezdett el újfent gyes tagja, a Pozsonyi Állami
Konzervatórium tanára vette
gyakorolni.
A Mozart-művet nagy át a zenekar vezetését. Ekkor
sikerrel mutattuk be a Szent újabb zenészekkel bővültünk.
András templomban, de fel- Az ifjú művészeti vezető keze
léptünk vele Érsekújvárott, alatt a megfiatalodott és kibőPozsonyban, sőt az ausztriai vült zenekar művészi teljesítSaxenben is. A sikereken fel- ménye jelentősen megemelkebuzdulva lelkesen folytattuk dett, repertoárja gazdagabbá,
tovább a munkát. 1992 febru- színesebbé vált.
A zenekar 1988-tól már
árjában Török Ferenc hegepolgári társulásként, a Komáromi Nemzetközi Zenei Mesterkurzus főszervezője és aktív
szereplője. Az akkor Comorra
November tizenhetedikén, a bársonyos forradalom
Kamarazenekar néven szerephuszonhetedik évfordulóján felvidéki vértanúnkra, gróf
lő együttes más településeken
Esterházy Jánosra emlékezett Nádor utcai emléktáblája
is, pl. Nyitrán, Párkányban,
előtt városunk kb. félszáz polgára.
Pozsonyban, Nagymegyeren,
Mint Knirs Imre alpolgármester, a szervező Egy jobb
Nagycétényben, de MagyarorKomáromért polgári kezdeményezés elnöke köszöntőjében
szágon és Ausztriában is adott
elmondta, éppen öt esztendeje, hogy a társulás elhelyezte az
önálló hangversenyeket.
emléktáblát Komárom belvárosában; a kezdeti támadások
Zenekarunk
2002-ben
mára elhaltak, Esterházy János szellemisége ebben a városVöröskőn, a Hudba Modre
ban is jelen van. A kis ünnepségnek két szónoka is akadt
fesztivál résztvevőjeként nagy
- Duray Miklós arról beszélt, hogy Esterházy azért becsült
elismerésben részesült. Ott az
alakja ma is a magyar történelemnek, mert magatartásával
Ilja Zeljenka tiszteletére bemuelutasította a mindenkori diktatúrák nyomorító működését.
tatott Musica Slovaca c. komCsáky Pál Gustáv Husák viselkedésén mutatta be, milyen
pozíciót, az idős mester művét
óriási volt a különbség Esterházy János és a későbbi csehjátszottuk el, mire a mester
szlovák köztársasági elnök jelleme között: a szovjetunióbeli
magyarul Éljen Komárom!rabságból visszatért grófot, akivel Husák magyar nyelven
mal köszöntött bennünket,
tárgyalt, bejelentkezése után percekkel lefogatta és mint hámajd szlovákul fogalmazta
borús bűnöst börtönbe vettette. Az ünnepségen Less Károly,
meg, hogy „Ezt a sajátosan
Cséplő Cynthia és Fehér Dalma működött közre, majd a
résztvevők - köztük Stubendek László polgármester - elhekomáromi stílusban muzsikáló
lyezték az emlékezés koszorúit.
zenekart országos viszonylat(bt)
ban is számon kell tartani!”

Esterházy Jánosra emlékeztek

1995-ben Olaszországban
szerepelt az együttes...
–
Az
esztergomi
Monteverdi vegyes kar meghívására Olaszországba utaztunk, s a Monteverdi kórussal
és a vendéglátó Montefortei
Ars Nova vegyes karral
együtt
hangversenyeztünk
Velencében, Veronában és
Monteforteban. Ez az élmény
felejthetetlen, vallják ma is
tagjaink. 2006-tól, miután Török Ferenc már nem vállalta a
művészeti vezetést, vendégkarnagyokkal dolgoztunk. Együttesünket a győri Szabó Ferenc
klarinétművész készítette fel
a fennállásunk negyvenedik
évfordulója alkalmából rendezett, nagyszabású jubileumi hangversenyére. Köszönet
érte!
2008-tól a budapesti
Bolyki Zoltán lett a vezetőnk.
Akkor már közösen muzsikáltunk a dél-komáromi Brigetio
tagjaival. A Bolyki Zoltán karmester úr által műsorra tűzött
művek közül mind a zenészek,
mind a közönség számára
Haydn: Krisztus hét szava a
keresztfán és Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló c. művei váltak a legnagyobb élménnyé.
Zenekarunkat 2006 májusában az észak-komáromi képviselőtestület Pro Urbe-díjjal
jutalmazta.
(Folytatjuk.)

„Megfosztották“ pozíciójuktól
Andruskó Imrét és Stubendek Lászlót!
Izgalmas, jó hangulatú
diáknap zajlott a Selye János
Gimnázium udvarán, a Klapka téren és a városi sportcsarnokban, melyen az új elsősöket is felavatták.
Andruskó Imre igazgató
a novmber 17-i ünnep utáni
péntekre igazgatói szabadnapot rendelt el, ezért fia,
Andruskó Zoltán – alkalmi
iskolavezetőként,
társaival
együtt, hacsak ideiglenesen is,

de megfosztotta őt posztjától –
hétfőtől pedig már ismét a régi
igazgatóság irányította a gimnáziumot.
„Hasonló
sors“
várt
Stubendek László polgármesterre is, aki a Klapka téren üdvözölte a diákokat, és egy napra
átadta a város kulcsát – persze,
az ezzel járó felelősséggel járó
együtt - egy napra Ellek Máté
diák-polgármesternek.
sz

Százharminc éves
a Duna Menti Múzeum

Az intézmény fennállása óta jelentős szerepet tölt
be a város és a régió életében. Országos viszonylatban
egyedülálló régészeti gyűjteménye, képzőművészeti és
újkori mű- és emléktárgyai is
ritkaságszámba mennek Szlovákiában. A múzeum jelenleg
öt épületben fejti ki tevékenységét, nyolc állandó és két
hosszútávú tárlata van és gyűjteményében mintegy 140 ezer
műtárgyat tartanak nyilván.

– A második világháború
háború végéig intézményünk
a Jókai Egyesülethez tartozott
és múzeumi osztályként működött. A háború után az egyesületet államosították, és gyűjteményéből létrehozták a járási
múzeumot, amely 2002-ig működött, mint állami intézmény
– mondta el Csütörtöki József
múzeumigazgató.
A jubileumi ünnepségen
a múzeum igazgatója megköszönte mindazok munkáját,
akik az intézmény tevékenységét segítik. A vendégek pedig
köszöntötték a kerek születésnapját ünneplő intézményt,
és dolgozóit. A Duna Menti
Múzeum fenntartója az utóbbi
tizennégy évben Nyitra Megye
Önkormányzata.
- A múzeum tevékenysége
nemzetközi jelentőségű, hiszen
ezt a nagyon érdekes, ősidők óta
lakott európai térséget térképezi fel. Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy az intézménynek

Nyitra megye a fenntartója.
Az értékes műtárgyakon kívül
egyedülálló, impozáns épületek
tartoznak az intézményhez,
mint pl. a komáromi erődrendszer egy része és az izsai római
tábor – nyilatkozta Milan
Belica, Nyitra Megye Önkormányzatának elnöke.
A múzeum történetével
egybefonódott a 105 éve megalakult Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület, amely
közadományokból felépíttette a Kultúrpalotát, a múzeum
jelenlegi főépületét. A városunk központját díszítő patinás
épületre nagy szüksége volt
már akkor is a múzeumnak,
hiszen az intézmény 1886-os
megalakulásától a Kultúrpalota 1913-as átadásáig háromszor költözött.
– A Jókai Egyesületet tekinthetjük a múzeum elődjének,
hiszen a Kultúrpalota 1913-as
átadását követően a Jókai Egyesület biztosított helyet az addig
összegyűlt gyűjteménynek, és a
múzeumnak. Ezek után hosszú
évtizedes hasznos és eredményes munka folyt az intézményben. Azt hiszem, hogy az igazgató úr épp ezért választotta a
Kultúrpalota alapkőletételénél
elhangzott jelmondatot. amely
egyben a kiállítás mottója is,
hogy „Nemcsak a múltnak, hanem a jövőnek is“ – mondta el
Keszegh Margit, a Jókai Múzeum és Kulturális Egyesület elnöke.
pa

A Feszty-emlékév
zárórendezvényének
Komárom adott otthont
(Befejezés az 1. oldalról)

dó kiállításának legbecsesebb
darabja, a díszterem ékessége.
– Feszty Árpád olyan életművet alkotott, ami nemcsak
a felnőtt ember, hanem a gyermek képzeletét is megmozgatja.
Alkotásaiba beleivódik a Feszty
Árpád alkotta történelmi hangulat, az a romantikus magyarságkép, ami tele van akarattal, erősséggel, szenvedéssel
és kitartással, magyar jellemmel. Ami aztán egész életére,
felnőtt korban is meghatározza
az ember életét. Büszke vagyok
arra, hogy Komárom ennek az
eseménysorozatnak othont adhatott – nyilatkozta Stubendek
László, polgármester:
A család számára az emlékév azt jelenti, hogy a múltban agyonhallgatott Feszty
Árpád-életmű kezdi elnyerni
méltó helyét a magyar művé-

szettörténetben.
– A Feszty-emlékév óriási
elégtétel számunkra, mert családunkat a szocializmus éveiben ugyan kiemelten kezelték,
de ez nem előnyt, hanem csak
hátrányt jelentett. Ezt a korszakot szüleink és nagyszüleink élték át. Számomra ez most kicsit
olyan, mint amikor a dolgok
kezdenek a helyükre kerülni –
vallja Feszty Zsolt.
A Feszty-emlékév véget
ért. Gazdára találtak az emlékplakettek és az életműdíjak. Az
utóbbiból három volt: Tokay
Rozália kolozsvári fafaragó
művész, Cey-bert Róbert Gyula író, kelet- és magyar őstörténet-kutató, valamint Püski
István, a Püski Kiadó örököse
és munkájának folytatója kapták. Az emlékév szellemisége
tovább él.
pa

4

2016. november 23.
OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!

Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag palackok,
üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő időpontokban folytatódik:
2016 december 05. – 2016 december 09. között
2017 január 02. – 2017 január 06. között
2017 január 30. – 2017 február 03. között

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott időszakokban a hét azon napján tegyék ki házuk elé, amelyik napon a
hulladékszállító járművek az Önök utcájából elszállítják a hulladékot. A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal telt
zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre
kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként havonta maximum 4 zsák igényelhető (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően). Komárom
Város 2016/9-es számú általános érvényű rendelete alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a zöldhulladék keletkezésének helyszinén! A komposztált zöldhulladék kiválóan alkalmas
a pázsit és a kert talajminőségének javítására. A háztartási hulladék
szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: keddtől péntekig
10.00-18.00, szombaton 8.00-12.00 ó., hétfőn és vasárnap zárva)

Apróhirdetés
l Katalin-napi dáridós mulatság november 25-én, pénteken
élő zenével a népszerű komáromi RUBIN zenekarral, Jankovics
József (Dodi), Kliment Tündi és
Nehéz János. Helyszín a BrezaNyírfa vendéglő. Kezdés 20 órától.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Kőműves segédet keresünk.
Tel.: 0905/450 570.
l Kiadó vállalkozói helyiségek 20m2+22m2, ár: 210 euró/
hónap+energia, kedvező fekvés.
Tel.: 0917/523 115.
l Felveszünk ügyes pincért a
Fekete Kutya vendéglőbe. Tel.:
0915/892 788, 0908/778 637.

A fiam várja haza a serleget

Madarász
Tibor
motocross versenyzőről és
sikereiről már írtunk lapunk
hasábjain. Az MX-4Twinsock
kategóriában száguldó sportember, aki immár negyven
éve versenyez, a 2016-os esztendő összesített eredményei
alapján elnyerte a Szlovák
Kupát, azaz bajnok lett.
– Az idén 14 szlovákiai és 4
nemzetközi versenyen vettem
részt, többnyire mindig dobogós helyen végeztem. A megszerzett pontszámokat összesítik s a végeredmény mutatja
meg, ki lett az abszolút győztes. Én 218 pontot gyűjtöttem
össze, így legyőztem a tavalyi
bajnokot, aki két ponttal maradt le tőlem.
Hányan vettek részt az
egyes futamokon?
– Általában 20-30 versenyző áll a rajtvonalhoz.
Néha előfordul, hogy egy-egy
résztvevő, például műszaki
nehézségek miatt nem indul a
futamon. Két esetben velem is
megtörtént ez: egyszer besült
a motor, másodszor pedig elégett a motor gyújtótekercse és
így csak nézőként szemléltem

l Felveszünk családi ház körüli
munkára munkást (lehet nyugdíjas is). Tel.: 0915/892 788
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Kiadó 10x10 m-es helyiség,
garázs, raktár, műhely. Tel.:
0911/705 087.
l Zálogház a Ferencesek utca
5. szám alatt, a Bella étterem
mellett. Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó
ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig.
Az elmúlt hetekben az
Tel.: 0915 389 405.
Öregvár belső falának fel-

Újszülöttek

Kneip Adam Maxim, Udvard; Bogárová Tatiana, Komárom;
Mikeš Attila Viktor, Bátorkeszi; Balogh Mia, Marcelháza; Andruško
Ádám, Madar; Leszkó Alexa, Komárom; Szilárd Piroska, Hetény;
Balázs Nóra, Párkány; Rafael Brenda, Harcsás; Benedek Zselyke,
Lakszakállas; Bolemantová Ema, Komárom; Nagy Boglárka,
Dunaradvány; Demín Maroš, Érsekújvár; Blaškovič Nina, Keszegfalva; Fábián Tamás, Érsekújvár; Blahová Keira, Gellér; Nagy Félix,
Gúta; Lakatošová Scarlett, Ógyalla; Farkas Lara, Komárom; Bese
Zoé, Ógyalla; Kubištelová Diana, Zsitvafödémes; Lukáč Dávid, Komárom; Bóriková Lara, Hetény; Bödők Zara Lea, Füss; Burkus Erik
Bence, Komárom; Lakatoš Kristián, Marcelháza; Gábor Mátyás,
Madar; Czibulya Eszter Ildikó, Párkány; Balogh Anna, Komárom;
Döme Hajnalka, Komárom; Zachar Benett, Komárom; Ledenszki
Lorina, Keszegfalva; Schwarzová Sofia, Ógyala; Tóth Emma, Komárom

Házasságot kötöttek

Lukács Péter és Tóth Anikó; Kukura Štefan és Múková Zuzana

Elhunytak

Az 50 éves Kováč Ladislav, Karva; az 58 éves Lévai Viliam, Komárom; a 92 éves Geleta Erzsébet, Komárom; a 69 éves Lévay József
- Fajózsi, Komárom; a 77 éves Močáryová Mária, Komárom; az 58
éves Novosádeková Zuzana, Dunamocs; a 92 éves Pintér Erzsébet,
Gúta; a 85 éves Vachová Emília, Komárom; a 87 éves Poló Ján,
Nagylél; a 76 éves Lovászová Mária, Szilos; a 65 éves Hrtánková
Katarína, Komárom; a 72 éves Lovas Ferenc, Komárom; a 70 éves
Petheő Ákos, Bátorkeszi; az 53 éves Rafael Alexander, Komárom; a
60 éves Gáspár József, Gúta; a 88 éves Varga Mária, Komárom; a 45
éves Erős László, Marcelháza; a 60 éves Bednár Štefan, Marcelháza

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem hoz enyhülést a múló idő.
Évre év jön, az idő elrepül tova,
de mi Téged nem felejtünk soha.“
Fájó szívvel emlékezünk november 30-án
halálának 6. évfordulóján

KINCER Józsefre.

Emlékét örökké őrző felesége és családja

a versenyt.
Milyen távolságot tesznek
meg a versenyen?
– A pályahossz1500 és 2
000 méter között van. Körülbelül húsz percet száguldunk,
vannak ugratók, akadályok,
meredek emelkedők, így hát
vigyázni kell, nehogy megsérüljünk, de sajnos időnként
nem sikerül elkerülni a bajt.
Ebben az évben például két al-

kalommal is mentőhelikopter
szállította el a súlyosan sérült
versenyzőt. Egyébként az egyes
futamokat a www.lumarktcup.
sk címen is megtekinthetik az
érdeklődők.
A te esetedben elmondható, hogy az alma nem esik
messze a fájától...
– Így van. Az egyik, 28
éves fiam szintén versenyez,
megérintette őt ez az izgalmas

sportág, az idén a negyedik
helyen végzett a kategóriájában. Kisebbik fiam, aki 13
esztendős, még csak messziről
szemléli a motocrosst, de mindig lelkesen szurkol. Minden
versenyről felhívom, beszámolok neki a történtekről ő pedig
várja haza a serleget. Komoly
támogatóm ő!
-batta-

Felújítás az Öregvárban, átfogó pályázat az erődre

újításán dolgoztak, melynek
költségeit nagy részben pályázati forrásból fedezte a város. Egy átfogó projekt támogatási kérvénye is beadásra
került október végén, amelynek segítségével 1,5 millió
eurós értékű fejlesztés valósulhatna meg az erődben.
A város már nem első alkalommal volt sikeres az Obnov
si svoj dom programban, aminek keretén belül 15 ezer euró
támogatás érkezett. A külső
anyagi segítséggel megkezdődött az Öregvár belső falának
rendbe tétele. Pótolják a sok
helyen hiányzó részeket, továbbá letakarítják a szovjet katonák után maradt örökséget,
a vörösre festett falakat. Ezzel
fokozatosan a régi díszébe kerülhet a belső homlokzat.
„A mostani támogatás egy
kisebb szakasz rendbe tételére
elég, de a tervek szerint szakaszokban tovább folytatódik a
munka, amihez már elkészítettük a tervdokumentációt”
– mondta el Gráfel Lajos, a
pályázat előkészítője és a munkálatok koordinátora.
Az átfogó, nagy tervekkel
is pályázik a város, október
végén a határon átnyúló programok keretén belül meghirdetett felhívásra jelentkezett.
A pályázatot Komárom északi
és déli része közösen készítet-

te el, hivatalosan a Monostori
Erőd kht. és a Pro Castello
Comaromiensi a pályázó. A 3
millió euró célösszegű beadványból másfél millió euró az
északi rész, amely az Új- és az
Öregvár területén valósítana
meg többfajta beruházást.
„A tervek három nagy csoportra bonthatóak, az egyik az
infrastruktúrát érinti, másik
pedig olyan épített fejlesztéseket, amelyek a vár jövőbeli
kihasználtságát segítik. Ehhez
csatlakoznak még további turistacsalogató attrakciók”- jelezte Gráfel Lajos.
„Stratégiai fontosságú a
villanyvezetékek telepítése, egy
trafóállomás kialakítása és a
közvilágítás bővítése. Az épített
részek közt szerepel négy helyiség felújítása a Lipót kapu utáni
bejáratnál, egy belső útszakasz
rendbe tétele, szociális helyisé-

gek és infópult kialakítása, a
falak rendbe tétele a Ferdinánd
kapunál, két további belső fal
felújítása az Öregváron belül,
színpad és nézőtér kiépítése,
továbbá a Ferdinánd kapunál
és a Spicchez közel egy kilátó is
létesülne.
Az attrakciók és szolgáltatások terén kiemelhetjük a
40 hagyományos kerékpárból,
tandemből és tricikliből álló
kölcsönzőt, és egy olyan speciális játszóteret, ahol különböző
elemekből várakat lehet építeni. Egyik részen a vár korábbi
évszázadokban kialakított formáit lehet megtekinteni kisebb
maketteken, és természetesen
az infópulthoz egy turistafogadó iroda is kapcsolódna.”
– sorolta a pályázati beadvány részleteit Gráfel Lajos.
A Monostori erődön belül is
több fejlesztés valósulna meg,

ugyancsak mintegy másfél
milliónyi összegben, amihez
csupán 5 százalék önrészt kell
vállalni.
„Az erődrendszer olyan
örökségünk, amely számos lehetőséget rejt, de nem csak felújítani kell, hanem fokozatosan
kialakítani a szerepét. Tavaly 2
millió eurót megközelítő összeggel, jelentős pályázati támogatással megújult a kaszárnya
tetejének nagy része, és több
kisebb sikeres pályázat mellett
ezzel a nagyobb volumenű fejlesztéssel szeretnénk folytatni.
A cél, hogy mihamarabb több
élettel teljen meg ez az egyedülálló építmény, további beruházások érkezzenek és akár
fesztiváloknak vagy más szolgáltatásoknak is helyet biztosítson” – fejtette ki Stubendek
László polgármester.
vhsz
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Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame

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

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

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

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

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

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

Interaktív kooperatív tanulás a kereskedelmi szakközépiskolában

A komáromi Kereskedelmi és
Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákjai újabb fantasztikus élményekkel
gazdagodtak. Az Erasmus+ program
keretén belül romániai és olasz diákokkal karöltve fejlesztették nyelvi,
kommunikációs, számítógépes és
vállalkozói képességeiket.
A romániai Szucsáva városa adott
otthont az első nemzetközi projektta-

Virágeső – Csáky Pál színműve
a Teátrum előadásában
Csáky Pál politikus és
felvidéki magyar író, aki a
napokban immár tizenhetedik könyvét (Üzenet) tette
le asztalunkra, november tizenhetedikén második színművével mutatkozott be Komáromban.
Az egyfelvonásos, öt szereplős színpadi játék a felvidéki magyarság életét villantja fel
a hatvanas évektől napjainkig:
a történelem hatását vizsgálja
egy színész házaspár sorsán
keresztül.
A Tiszti pavilon dísztermében a bemutatót percekig tartó vastaps fogadta. A közönség
így köszönte meg a színműben
kimondott igazságot, tehát azt,
hogy történelmi távlatban sohasem az „én” a fontos, hanem
a „mi”. Hogy aki tiszta lelkiismerettel felvállalja és hangoztatja az igazságot, azt az Isten is
megsegíti. Hogy a gyávaság, a
visszahúzódás, a közönyösség,

a csupán saját érdek képviselete szétzilálja a közösséget. A
bemutató közönsége vastapssal köszönte meg a szerzőnek,
a szereplőknek és minden közreműködőnek, hogy mindez
elhangzott, és erőt ad ma sem
könnyű életük küzdelmeihez.
A színész házaspárt alakító
Dráfi Mátyás és Koltai Helga
kiváló játékához a kisebb szerepekben felnőtt Borsó Ákos
f.h. Tarics Péter, és Tóth László is. A rendező Dráfi Mátyás,
a dramaturg Dráfi Anikó, a
díszlet tervezője Madleňák
Andrea, a zenei szerkesztő
Zsákovics László volt. A háttérfotókat Szabó László készítette. Műszaki munkatársak:
Gergely Erzsébet, Kollár József
és D. Szabómihály Borbála.
A közönség soraiban természetesen helyet foglalt a
szerző, Csáky Pál is, és Duray
Miklós.
b

Figyelmeztet a rendőrség!

Mivel az utóbbi időben
több lakásbetörés is történt
városunkban, a rendőrség néhány hasznos tanáccsal szolgál
a polgároknak.
Mielőtt eltávoznak otthonról, ellenőrizzék, hogy zárva
van-e minden ajtó, még akkor
is, ha csak rövid időre hagyják el
a lakást, például, ha boltba mennek. Ez úgyszintén érvényes a
földszinti vagy az alacsonyabb
szinten lévő lakások esetében is.
Ha családi házban laknak, a garázst és a pincét is ellenőrizzék.
Ha van rá mód, szereltessenek fel biztonsági ajtót, riasztóberendezést. Ne dicsekedjenek
jó anyagi helyzetükkel és ér-

tékeikkel. Ha van megbízható
ember, akire rábízhatják a házvagy a lakáskulcsot, az rendszeresen ellenőrizze az ingatlant.
Vannak olyan berendezések, amelyek automatikusan
kapcsolgatják fel-le a villanyt, ez
is segíthet, hiszen azt a látszatot
kelti, hogy otthon tartózkodnak,
és soha ne hagyják a kulcsot a
„megbeszélt helyen”.
Kérjük a polgárokat, hogy
tartsák szemmel az ismeretlen
emberek mozgását a lépcsőházakon belül, az utcákban és
bármely gyanú esetén azonnal
hívják a rendőrséget a 158-as
számon!

lálkozónak. Az ismeretlentől való aggodalom már a találkozó első napján
elszállt és kacaj, spontán csevej váltotta
fel. Miután a diákok három tagú nemzetközi csapatokba tömörültek, elkezdődhetett az interaktív kooperatív tanulás és a kreatív alkotás.
A csapattagok megismerkedtek
a hatásos vállalati logó, valamint jelmondat alkotásának rejtelmeivel, majd

saját maguk tervezték meg a program
logóját és jelmondatát. A találkozó
további napjaiban a résztvevők bemutatták a programban érdekelt régiók
hagyományos ételeit és azok elkészítési módját. Közös főzőcske után ismét
a kreativitásé volt a főszerep. Az ételekről készült fényképeket használva
a csapatok az egyes régiókra jellemző
ételsort ábrázoló posztereket alkottak.

Az öt nap alatt a diákok számtalan új
ismeretre tettek szert, megismerkedtek
más kultúrákkal, fejlesztették angoltudásukat, új barátságok szövődtek. A
program itt még nem ért véget, sőt, ez
még csak a kezdet! A második nemzetközi találkozónak az olaszországi Pisa
ad majd otthont.
Hajabács Andrea
SOŠ OaS – KéSzSz, Komárom

Egészségnap a Munka Utcai Alapiskolában

November 10-én rendeztük meg hagyományos egészségnapunkat. Ezen a napon
tanulságos, az egészséges
életmóddal kapcsolatos tevékenységek zajlottak iskolánkban.
Tanulóink az osztályfőnökök vezetésével testtömeg-index méréssel kezdték a napot,
mellyel a gyerekek fizikai állapotát mértük fel. Ezt követően egészségügyi bemutatót
tartottak a ZAMED szakképzett munkatársai Hráček Béla
és Hráček Adrianna. Természetesen tanulóink maguk is
kipróbálhatták ügyességüket
a mesterséges lélegeztetés,
ájulás, vérzés, rögzítés esetén,
valamint
megtekinthették
a mentőautót és annak felszerelését. A tornateremben
a sporté és a mozgásé volt a
főszerep. Molnár Péter karate
oktató vezetésével tanulóink
betekintést nyertek a harcművészet alapjaiba. Szlávik Éva

aerobic oktató zenére mozgatta
át izmainkat. A mozgással járó
feladatokat Emmer Veronika
jógabemutatója zárta. Tanulóink remekül érezték magukat.
A sikerhez hozzájárultak a pedagógusok is, akik örömmel
álltak be a gyerekek közé mo-

zogni. Ezen a napon diákjaink
egészséges tízóraiként kenőt
kaptak, melyhez a kiflit az F
& K pékség biztosította. Utána
gyümölcs – és zöldségsalátát
készíthettek a tanulók.
Az egészségnap sikerességét legjobban a gyerekek örö-

me bizonyította. A program
hozzájárult a tanulók egészséges életmódra neveléséhez,
hiszen legnagyobb kincs az
egészség. Mindenkinek köszönjük a támogatást.
Forró Tímea, pedagógus

Megnyílhatnak az osztályok a speciális alapiskolában

Megérkeztek a Komáromi
Speciális Alapiskolába azok a
konténerek, amelyek megoldani hivatottak az intézmény
évek óta fennálló tanteremhiányát. A konténereket 140
ezer euróért Komárom Város
Önkormányzata vásárolta.
A Komáromi Speciális
Alapiskola az elmúlt években
a városban szétszórva, három
helyen oktatta az értelmi fogyatékkal és autizmussal élő
130 diákját, ám a kihelyezett
osztályokat a közegészségügyi
hivatal végzése értelmében

meg kellett szüntetni, így beállt a tanteremhiány. Az iskola
folyamatosan csökkentette a
diáklétszámot, immár két éve
nem nyithattak első osztályt.
– Az idei tanévben 98 tanulónk van, ez nagy mértékű
csökkenés, az osztálytermeknek
az elvesztésével kellett megküzdenünk – vázolta a helyzetet
Nagy Beáta, az intézmény
igazgatója:
Az iskola fenntartója, a
Nyitrai Járási Hivatal Oktatási Főosztálya tárgyalásokat
folytatott Komárom önkor-

mányzatával a helyzet javítása
érdekében. Komárom 140 ezer
eurót nyújtott az új konténeres
tantermekre.
– Fontos fenntartani az
anyanyelvi magyar nyelvű speciális iskolát. A konténerek először kicsit ridegen hangzanak,
de egy jól bevált módszerről
van szó. Anyagi szempontból
választottuk ezt a megoldást,
és amiatt is, hogy gyorsabban
megvalósítható a kivitelezés –
mondta el Keszegh Béla alpolgármester.
A méretre szabott konté-

nerek a napokban érkeztek
meg az iskola területére.
– Kialakítunk egy helyiséget sporttevékenységre is, de
lesz egy autista osztály, és a
középsúlyos értelmi fogyatékos
gyerekek részére is kialakítunk
egy tantermet – mondta el
Nagy Beáta igazgató:
A Komáromi járásban
még Ógyallán és Gútán van
magyar speciális iskola, ahol
anyanyelvi oktatásban részesítik az értelmi fogyatékkal és
autizmussal élő gyerekeket.
-pa-

