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Alapítva 1849-ben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket

és sikerekben gazdag új esztendőt kíván
a Komáromi Lapok szerkesztősége

Komáromba látoga-
tott Rigó Konrád kulturá-
lis államtitkár, aki tárgyalt 
Stubendek László polgár-
mesterrel és a város többi 
vezetőivel és tájékoztatta a 
régió vállalkozóit a pályázati 
lehetőségekről. A kulturális 
örökség és a műemlékvéde-
lem területével foglalkozó 
államtitkár az erődrendszer 
megtekintésével kezdte ko-
máromi látogatását. A Kö-
zép-Európában egyedülálló 
műemlék állapota aggasztó, 

ám a felújítására szükséges 
pénzösszeg felülmúlja a vá-
ros lehetőségeit.

– Nagyobb tempóra kell 
kapcsolni, ami az erőd felújí-
tását illeti – fogalmazott Rigó 
Konrád államtitkár. – Megte-
kintettem az erődöt és mindent 
megteszek annak érdekében, 
hogy a felújítások üteme fel-
gyorsuljon. Komáromnak erős 
parlamenti képviselete van, két 
parlamenti képviselő is innen 
származik, így egy erős csapat 
áll a cél mögött.

Az államtitkár komáro-
mi látogatásán a Híd párt 
városunkbeli parlamenti kép-
viselői is részt vettek.

– Az államtitkárral sokat 
beszélgettünk arról, hogy Ko-
máromban mi az, amit meg 
tudunk teremteni, hogy hosszú 
távon is működőképes legyen. 
Elsősorban vannak pályázatok, 
amelyek igaz, csak egyszeri al-
kalmak, de gondolom, ezzel a 
város vezetése élni fog. Remél-
jük sikeresen pályáznak majd, 
s ha tudunk, ebben segítünk is. 

Ami viszont ennél sokkal fon-
tosabb, hogy olyan rendszerbe 
vonjuk be Komárom városát 
– az erőd, ahol ez elképzelhető 
és segíteni is tudunk – ahová 
rendszeresen, úgymond, alanyi 
jogon érkeznek pénzek. Azaz 
kiszámítható rendszerességgel 
az erőd fejlesztésére érkeznének 
pénzek Komáromba. Ezen dol-
gozunk és remélhetőleg sikerül-
ni is fog – nyilatkozta Bastrnák 
Tibor parlamenti képviselő.

– Nagyon örülök annak, 
hogy elmondhatjuk, végre van 

Áldott karácsonyt 
és sikerekben gazdag 

új évet kíván

 Stubendek László polgármester
Komárom képviselőtestülete

és a városi hivatal

Az erődrendszer felújításáról 
és a pályázati lehetőségekről tárgyaltak

Idén is jó hangulat mellett, közösen lehet elbúcsúz-
ni ez elmúlt esztendőtől a város főterén. Új tűzijáték 
elemek, épületfestés és több órás buli december 31-én.

A Klapka téren idén is szilveszteri buli várja a komá-
romiakat és az ide látogatókat. Este 11 órakor indul szóra-
kozás, DJ Ates retró muzsikával szórakoztatja az érkező-
ket. Lesz épületfestés, lézeres vetítés, továbbá új elemekkel 
bővülő, közel 10 perces tűzijáték show. Előreláthatólag fél 
háromig tart a közös évzáró-évnyitó szórakozás. 

„Az ilyen alkalmak szolgálnak arra, hogy félretegyük 
az egész éves fáradtságot és nézetkülönbségeket, és együtt 
ünnepeljünk. Mi, akik ezt a várost egyformán szeretjük, 
számoljuk vissza az óév utolsó másodperceit, és egy nagy 
lendülettel kezdjük a 2017-es évet. Nagy szeretettel várunk 
mindenkit!” – fogalmazta meg meghívóját a város polgár-
mestere, Stubendek László.

Kezdjük együtt 
az újévet 

a Klapka téren!

kulturális államtitkárunk. Nem 
véletlen, hogy az államtitkár 
Komáromban tette tiszteletét, 
hiszen városunk komoly tör-
ténelmi hagyományokkal és 
múlttal rendelkezik. Erre rend-
kívül büszkék vagyunk, de a 
jövőt is kell építeni. Nemcsak 
őriznünk, hanem ápolnunk 
is kell kulturális emlékeinket. 
Bízom benne, hogy munkánk-
nak látható eredménye lesz – 
mondta el Vörös Péter parla-
menti képviselő.

A város vezetése a műem-
lékvédelem mellett a pályázati 
lehetőségekről és a kétnyelvű-
ség problémájáról is tárgyalt 
az államtitkárral.

– Komárom város igyek-
szik minél több külső forrást 
bevonni. A kultúra terén is 
megvannak azok a lehetőségek, 
amivel gazdagítani tudjuk az 
éves rendezvénynaptárunkat. 
Igyekszünk olyan lehetőségeket 
kialakítani, melyek nemcsak 
a komáromiak, de a szélesebb 
régió számára is olyan progra-
mokat biztosítanak, amelyek 
nemcsak szórakozási lehetősé-
get nyújtanak, hanem a helyi 
vállalkozókat is helyzetbe hoz-
zák. Megemlítettük a kétnyel-
vűség problémakörét, jeleztünk 
néhány olyan problémát, ami 
Komáromot érinti, és bízunk 

benne, hogy közös erőfeszíté-
sekkel változást tudunk ebben 
elérni. Komárom egy kétnyelvű 
város, és ezt a kétnyelvűséget 
szeretnénk minden téren minél 
jobban kihasználni és megél-
ni – összegezte véleményét 
Keszegh Béla alpolgármester.

Délután a város és a szű-
kebb régió kulturális szerve-
zeteinek képviselőivel és vál-
lalkozóival találkozott Rigó 
Konrád államtitkár, akiknek a 
kreatív ipar terén elnyerhető 
pályázatokról nyújtott tájé-
koztatást. A kreatív iparban 
mozgó cégek támogatására öt-
ven millió eurót különített el a 
kormány, és egyes pályázók 50 
ezertől 200 ezer euróig terjedő 
támogatást kaphatnak.

A pályázati lehetőségen 
túl az államtitkár felvázolta a 
kisebbségi kultúrák finanszí-
rozásáról szóló törvényterve-
zetet, amely jelenleg tárcaközi 
egyeztetésen van. A törvényja-
vaslat szerint a Kisebbségi Kul-
turális Alap 2017 júliusában 
kezdi meg működését, így a 
2018-ra tervezett pályázatokat 
már itt bírálják el. Költségve-
tése 8 millió euró, a szlovákiai 
magyar kultúrára több mint 4 
millió eurót fordítanak.

-pa-
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A komáromiak ebben az 
évben is tanúi lehettek mű-
emlékeink felújításának. A 
Szlovák Köztársaság Kultu-
rális Minisztériuma és Nyitra 
Megye Önkormányzata által 
jóváhagyott pénzösszegek-
nek köszönthetően két mű-
emlékünk egy-egy része szé-
pülhetett meg.

A Szlovák Köztársaság 
Kulturális Minisztériuma az 
„Újítsuk fel házunkat” című 
program keretében ebben az 
évben is támogatta a város 
projektjeit. 15 ezer euróval az 

Öregvár belső homlokzatá-
nak felújításához járult hoz-
zá, amelyhez a város 2 524,36 
euró önrészt biztosított. Ebből 
az összegből a helyi Darton 
Kft. helyre állította az Öregvár 
nyugati homlokzatának egy 
részét. A munkálatok során 
befalazták a szovjet időszak 
alatt kibontott falrészeket, 
helyreállították az ablak- és 
ajtónyílásokat, eltávolították a 
nem kívánatos fém és más tár-
gyakat, homokozással eltávo-
lították a szovjet okkupációra 
emlékeztető vörös festéket is.

A Megyeháza teljes felújí-
tásához kötelező elvégezni az 
épület építészettörténeti kuta-
tását. Idén ehhez a munkához 
a SzK Kulturális Minisztériu-
ma 8 500 euróval járult hozzá, 
Komárom Városa pedig biz-
tosította a kötelező 460 euró 
saját hozzájárulást. A kutatást 
Elena Sabadošová végezte el. 
Munkája eredményeképp új 
ismeretekkel lettünk gazda-
gabbak a Megye utca domi-

náns épületéről. A Nyitra Me-
gyei Önkormányzat „Óvjuk 
meg Nyitra megye kulturális 
emlékeit” dotációs program-
jából 900 eurót, a városi költ-
ségvetésből pedig 1 550 eurót 
sikerült biztosítani az Újvár 
északi bástyájának külső fa-
lán, az egykori szovjet panel-
házaknál található, 1808-ban 
elhelyezett emléktábla restau-
rálására. A restaurátori csapat, 
Csütörtöki András vezetésével 
eltávolította a rajta lévő mohát 
és zuzmót, pótolta a hiányzó 
részeket, a betűket bearanyoz-
ta és a körülötte lévő téglákat 
is helyreállította.

 Szöveg: Ozimy Andrej 
Forrás: Gráfel Lajos, 

a Komáromi Városi Hivatal 
Oktatási, Kulturális és Sport 

Főosztálya

A támogatásoknak köszönhetően megújultak műemlékeink

A Teátrum Aranyembere
Jókai Mór egyik felejthetetlen regényhőse, aki időn-

ként színpadjainkon is „testet ölt”, 2017. január 30-án 
szobrot kap Komáromban. Gáspár Péter alkotása a Ma-
gyar Területi Színház (MATESZ) elbontott épületének 
helyén, az Eötvös utca és az Ispotály utca kereszteződésé-
nek közelében áll majd. (A szobor arra az alapzatra kerül, 
melyen a MATESZ első társulata színművészeinek nevei 
olvashatók, s melyet két esztendeje már felavattak.)

A szoborállítás ötlete a második világháború után 1952-
ben újraindult felvidéki magyar színjátszás hatvanadik évfor-
dulója alkalmából merült fel Konrád Márta, Konrád József 
színművész és társulati igazgató hitvese kezdeményezésére. 
A tervet a TEÁTRUM színházi polgári társulás kezdettől 
fogva támogatta. A szoborállítás költségei számos jóérzé-
sű magyar ember és intézmény adakozásából, valamint két 
jótékonysági est bevételéből gyűltek össze. Az évekig tartó 
gyűjtés sikerében oroszlánrésze van Konrád Márta szívóssá-
gának és kitartásának. 

December 13-án tartotta 
évzáró közgyűlését a Pons 
Danubii EGTC. Az elmúlt 
időszak kiértékelése mellett, 
szó esett a futó pályázatok-
ról, a tervekről, továbbá igaz-
gatót választottak újabb négy 
évre. A szervezet jelenleg is 
több millió eurós támogatá-
sokért pályázik. 

Hat éve, 2010. decem-
ber 15-én alakult meg a Pons 
Danubii EGTC. A határ menti 
önkormányzatokat összefogó 
szervezetnek jelenleg hét tagja 
van, Észak- és Dél Komárom 
mellett Gúta, Ógyalla, Tata, 
Kisbér és Oroszlány. Már je-
lezte belépési szándékát Ér-
sekújvár polgármestere is, 
amiről az ottani testület janu-
árban dönt, a hét tag szívesen 
dolgozna együtt az érsekújvári 
önkormányzattal.

A közgyűlésen Bara Zoltán 
igazgató beszámolt az elmúlt 
évek eredményeiről. A meg-
nyert pályázati pénzek alapján 
a Pons Danubii volt az egyik 
legsikeresebb szervezet a ma-
gyar és a szlovák határ mentén 
működő EGTC-k közül. Jelen-
leg is két nyertes pályázaton 
dolgozik, az egyik célja vízpar-
ti turisztikai fejlesztések kidol-
gozása, a másik pedig a regio-
nális turisztikai terveket és egy 
pavilont szeretne tető alá hoz-
ni. Az egyikben öt, a másikban 

tizenkettő partnerrel folyik a 
megvalósítás, másfél és két és 
fél millió eurós keretösszeg-
gel. Az utóbbi projektet a Pons 
Danubii vezeti.     

– A Pons Danubii-t a pályá-
zati elbírálók és az EGTC-kel 
foglalkozó európai intézmények 
is ismerik és elismerik. Hat év 
alatt sikerült olyan referenciá-
kat felépíteni, ami most jó alap 
a sikeres tevékenységhez. Ezt a 
tapasztalatot szeretnénk minél 
intenzívebben az önkormány-
zatok, és a városok lakosai szá-
mára kamatoztatni – mondta 
el Bara Zoltán.

– Hogy hatékonyan tud-
junk dolgozni, régióban kell 
gondolkodnunk, egymást erő-
sítve. Erre egy jó példa a Pons 

Danubbi, amely más EGTC-
hez viszonyítva hatékonyabban 
működik, mivel tagsága nem 
nőtt túl nagyra, és a meglévő ta-
gok jól együtt tudnak működni. 
Azt gondolom, Érsekújvárral 
tovább erősödhet a szervezet 
– fejtette ki Stubendek László 
polgármester, aki a csoporto-
sulás alelnöke is egyben. 

A találkozón sor került a 
tisztújításra, a tagok egyhan-
gúlag Bara Zoltánnak szavaz-
tak újabb négy évre bizalmat. 
Bemutatta a terveit is a követ-
kező négy évre, amely a pá-
lyázati pénzek lehívásán túl az 
önkormányzatok együttmű-
ködését is segíti. 

– A mai világban elen-
gedhetetlen, hogy minél több 

külső forrást hozzunk Komá-
romba a fejlesztésekre. A Pons 
Danubii-val ebben nagyon jó 
az együttműködés. Nem csak 
két sikeres projektbe lépett most 
be, de egy további beadványt is 
kezel, amely a polgárvédelem 
terén szeretne megvalósítani 
több dolgot, továbbá szakmai 
tanácsadást és munkát ad a 
két Komárom beadványában 
is, amely a két városrész közti 
tömegközlekedés fejlesztésére 
és a pályaudvar modernizáci-
ójára irányul. Jelenleg a város 
több mint 5 nagyobb volume-
nű pályázatban van játékban, 
bízunk a sikeres elbírálásban 
– tette hozzá Keszegh Béla 
alpolgármester, aki az EGTC 
felügyelőtanácsának tagja.

Több pályázat, sikeres együttműködés 
és igazgatóválasztás a Pons Danubii-nál

2016 karácsonyán
Három esztendeje, november kilen-

cedikén, a Budai Vár Dunára néző ol-
dalán felszenteltek-felavattak egy négy 
méter magas, kétalakos bronzszobrot. 
Mátyássy László alkotása, a Mária-anya, 
az Immaculata Alapítvány felkérésére ké-
szült. Az alapítvány elnöke, Klukon Edit 
zongoraművésznő Karváról származik, 
szülei a második világháború után hagy-
ták el ősi szülőföldjüket, mert nem óhaj-
tották megtagadni a nemzetiségüket.

Klukon Edit Mária tisztelő művész, éppen olyan, mint 
amilyen Liszt Ferenc is volt, akinek zongoradarabjait szíve-
sen játssza. Ő kezdeményezte, hogy legyen végre Budapes-
ten is a magyarok Nagyasszonyának olyan szobra, amely a 
főváros egy kiemelt, közelről és távolról is jól látható pont-
ján áll majd. A zongoraművésznő nagyon rövid idő alatt 
összegyűjtötte a pénzt, és az illetékes szakember csoport 
sem állított akadályt a helyszín megválasztása miatt. 

Mátyássy László: „Szobrom az ikonok világát idézi; főbb 
vonásaiban igazodik Mária kanonikus ábrázolásához, egy 
lényeges pontban azonban eltér attól: Mária nem ér hozzá 
a gyermek Jézushoz, kezeit óvó mozdulattal előtte tartja. 
Ily módon a gyermek anyja teste előtt lebeg, érzékeltetve a 
csodát, melyet a megtestesülés jelent. A kis Jézus jobb kezét 
áldásra emeli, baljában gömböt tart, amely a világminden-
séget jelképezi.”

Mai világunkban is egyre többen akadnak, akik bol-
dogan szemlélik Máriát és gyermekét a vár déli fokán, és 
olyan jelenést látnak bennük, amely nem múlik el, hiszen 
Mária és a kis Jézus bronzba dermedve azóta is ott áll vilá-
gosban és sötétben, mintha sugallnák, hogy bennük meg-
bízhatunk, mert Jézus tanítását nem homályosítja el az idő: 
„Szeresd Istent teljes szívedből és elmédből, a másik embert 
pedig úgy, mint önmagadat.” Ha belegondolunk, ez a mon-
dat akár az emberiség alkotmánya is lehetne. Nagyon re-
mélem, lesz is.

Batta György

Betlehemi csillag szelíd fénye mellett 
Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 
Isten hírvivői könnyezve dalolnak 
Békességet, boldogságot 
Földi vándoroknak.

Juhász Gyula

És én fenyőtől fenyőhöz megyek és minden fenyőt megsimogatok. 

És megkérdezem: virrasztotok még? És megkérdezem: hogy aludtatok? 

És aztán feltűzöm a szívemet A legmagasabb fenyő tetejére,

S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk... 

Néked ajánlom égő szívemet...

Reményik Sándor 
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A Nagy Károly Matema-
tikai Diáktalálkozó 1991-ben 
indult útjára. A diáktalál-
kozó elindítója és főszerve-
zője 2010-ig, tehát 20 éven 
át a 2012-ben elhunyt Oláh 
György, komáromi mate-
matikatanár volt. A rendez-
vényre szívesen jönnek a 
meghívott tanárok, előadók, 
mert érzik és tudják, hogy 
ez a rendezvény nemcsak te-
hetséges diákokkal való fog-
lalkozás, hanem a magyar 
diákok matematikai képzésé-
nek seregszemléje is, színvo-
nalas, érdekes előadásokkal. 
A rendezvény keretén belül 
megismerkedhetnek Komá-
rommal, történelmével, ne-
vezetességeivel, a felvidéki 
magyar kultúra kincseivel . 

Negyedik éve a diáktalál-
kozó ünnepélyes megnyitója 
keretén belül kerül sor az Oláh 
György Magyar Matemati-
kai Tehetség Díj átadására. A 
díjat Oláh György özvegye, 
Oláh Mária, Mészáros József 
és Keszegh István matemati-
katanárok és Tarics Péter új-

ságíró alapították. Az alapítók 
döntése alapján olyan magyar 
középiskolásnak ítélik oda, 
aki kimagasló eredményt  ért 
el főleg a Nemzetközi Magyar 
Matematikaversenyen, ill. az 
egyéb matematikaversenye-
ken. Az egyes régiók javaslata 
alapján az öttagú kuratórium  
választja ki azt a diákot, aki ér-
demes a díjra, melynek tárgyi-
asult formája Domonkos Béla 
érdi szobrászművész Oláh 
György-emlékérme, pénzjuta-
lom és könyvcsomag.

Az elmúlt években a dí-
jazottak között volt pécsi, 
szatmárnémeti, miskolci és 
kassai diák. Idén egy erdélyi 
és egy délvidéki középiskolás 
lett díjazott: Schefler Barna 
a szatmárnémeti Hám János 
Római Katolikus Teológiai 
Líceum 12. évfolyamos diákja 
(felkészítő tanára: Polcz Zita), 
Szögi Roland a zentai Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium 2. évfolyamának 
diákja (felkészítő tanára: Béres 
Zoltán, R. Sipos Elvíra, Csi-
kós Pajor Gizella és Zavargó 

Zsuzsanna). A Nagy Károly 
Matematikai Diáktalálkozón a 
tehetséggondozás fontos sze-
repet játszik. Az ebben járatos 
tanárok tartanak a diákoknak 
olyan foglalkozásokat, amelye-
ken a kötelező tananyagon kí-
vül túlmenő, fontos matema-
tikai gondolatokat tartalmazó 
és a későbbiekben nagyon 
jól hasznosítható ismereteket 
mutatnak be.  A magyar ma-
tematikai képzés magas szintje 
ma már egy elfogadott tény és 
nekünk kötelességünk, hogy 
ehhez szerény lehetőségeink-
hez képest mi is hozzájárul-
junk. 

 Két évi kihagyás után 
2013-ban szerveztük meg újra 
ezt a rendezvényt és terveink 
szerint ismét évente megren-
dezzük itt, Komáromban a 
Selye János Gimnázium és az 
Ipari Középiskola társszerve-
zésében két helyszínen, a két 
intézmény igazgatójának tá-
mogatásával. 

Idén novemberben került 
megrendezésre a Nagy Ká-
roly Matematikai Diáktalálko-

zó. Rangos előadók tartottak 
előadásokat a matematikát 
kedvelő és művelő magyar 
diákoknak, az őket elkísérő 
tanároknak.  Eljöttek Komá-
romba a Kárpát - Medence 
magyar diákjai, hogy gyarapít-
sák tudásukat, ismerkedjenek 
egymással. Van miből meríte-
ni, hiszen a magyar matema-
tikusok világszerte elismertek, 
sikeresek, gazdag hagyomá-
nyokra támaszkodhatunk. Az 
előadók között üdvözölhettük 
Kántor Sándornét Debre-
cenből, Lányi Verát Pécsről, 
Gál Györgynét Budapestről, 
Remeténé Orvos Violát Deb-
recenből, Csorba Ferencet 
Győrből, Erdős Gábort Nagy-
kanizsáról, Marczis Györgyöt 
Békéscsabáról, Béres Zoltánt 
Zentáról, Nemecskó Istvánt 
Budapestről, Kovács Bélát 
Szatmárnémetiből, Wolosz 
Jánost Budapestről, Fejér 
Szabolcsot Miskolcról, Fridrik 
Richárdot Szegedről és a haza-
iakat, Bálint Bélát Zsolnáról, 
Mészáros Józsefet Galántáról, 
Bukorné Both Emőkét és Fo-

nód Tibort Komáromból. 
Születésének 100. évfordulója 
tiszteletére a jelenlévő tanárok 
előadással emlékeztek a mate-
matikatanítás nagy mágusára, 
Dienes Zoltánra.

A szakmai, baráti beszél-
getések mellett a résztvevők 
megtekintették Siposhegyi 
Péter: Hantjával sem takar – 
János passió c. monodrámá-
ját Boráros Imre Kossuth-dí-
jas színművész előadásában, 
Mácza Mihály kíséretében 
városnézésen vettek részt és 
mindnyájan a Tarics Péter ál-
tal tervezett Emléklappal bú-
csúztak a rendezvénytől. 

A rendezvény felett véd-
nökséget vállalt városunk pol-
gármestere, Stubendek László, 
aki a megnyitón köszöntötte a 
résztvevőket.  

Örömteli tény, hogy évente 
a rendezvény támogatói között 
találjuk a számomra legkedve-
sebbeket, volt tanítványaimat, 
akik középiskolás éveik alatt  
résztvevői voltak a diáktalál-
kozónak és mára már sikeres 
és elismert szakemberek. 

A szervezésben nagy segít-
séget nyújtott Andruskó Imre 
igazgató, Horváth Katalin 
matematikatanárnő és Fehér 
Erzsébet titkárnő (Selye János 
Gimnázium), Vetter János 
igazgató és Tóth István mate-
matikatanár (Ipari Középisko-
la), valamint Skuridin Márta 
igazgató (Ipari Középiskola 
Kollégiuma).

Ahhoz, hogy a rendez-
vény sikeres legyen, az alábbi 
támogatók járultak hozzá: Ko-
márom Város polgármestere, 
Csemadok Városi Alapszer-
vezete, a Komáromi Magyar 
Gimnázium Öregdiákjainak 
és Tanárainak Baráti Köre, 
PROMATEK Társaság, Hlédik 
Tibor, Gyurász Zoltán, Tarics 
Péter, Bauer Dávid, Halász 
Zoltán, Gönczöl Tóth Hilda és 
Kovács Dávid. 

A segítséget, a támogatást 
a résztvevők nevében ezúton is 
köszönöm.

Keszegh István
a Nagy Károly Matematikai 
Diáktalálkozó főszervezője

Az Ipari Szakközépis-
kola az ide járóknak, az itt 
dolgozóknak a mozgalmas 
hétköznapokat jelenti. A vá-
ros lakosai többségének az 
iskola csak egy a (nem túl 
szép) épületek közül, amely 
előtt nap mint nap elautózik 
vagy elsétál. Bár az idén, an-
nak köszönhetően, hogy az 
épület Komárom egyik leg-
forgalmasabb csomópontján 
áll, a nyári hónapokban a kí-
vülről is látványos munkála-
tokból sokan sejthetik, hogy 
jelentős felújításon esett át. 
Fontos volt ez is, de az Ipari-
ban 2016-ban is sokkal több 
történt ennél, a következő 
sorokban igyekszünk a jelen-
tősebbeket összefoglalni.

Az iskola diáklétszáma 
évről-évre hasonlóan alakul: 
az idén 560 diák tanul az in-
tézményben –komáromiak, 
környékbeli településekről in-
gázók vagy kollégisták, illetve 
a távolabbi régiók magyarlakta 
településeinek kilencedikesei 
is választják az Ipari Szakkö-
zépiskolát, elsősorban a kép-
viselt szakmai színvonal miatt. 
Az idén júniusban 110 végzős 
helyére szeptemberben 149 
elsős  iratkozott  be a  magyar 
és szlovák nyelven zajló gépé-
szet, műszaki és informatikai 
szolgáltatások a gépiparban és 
az elektrotechnika szakokra. 
A tavalyi érettségizettek több 
mint fele továbbtanult, több 
mint 40 %-a középiskolai ta-

nulmányai után munkába állt.
A iskola szerencsés hely-

zetben van, hiszen a környék 
több, hasonló profilú iskolájá-
val ellentétben a diáklétszáma 
nem csökken. Tény, hogy az 
Ipari Szakközépiskola vezető-
sége és tanári kara sokat tesz 
azért, hogy ne csak a több év-
tizedes múlt miatt válasszák a 
jelentkezők ezt az intézményt.  
Az évente megrendezett Nyílt 
Napok keretein belül több szá-
zan látogatták meg az iskolát, 
diákcsoportok és családok 
egyaránt. Hasonló, de játéko-
sabb betekintési lehetőség volt 
a februárban megrendezett Éj-
szaka az Ipariban rendezvény, 
a Komáromi napok prog-
ramsorozatba bekapcsolódó 
Hídépítő  Versennyel együtt, 
ahol nem csak a jövendőbeli 
diákok, hanem  bárki belesza-
golhatott az Ipari levegőjébe. 
A hagyományos Szakmai Nap 
előadásaiból a jelenlegi diá-
kok a néhány évvel ezelőtt itt 
végzett sikeres diáktársaiktól 
tudhatták meg, milyen lehe-
tőségek várnak rájuk a mun-
kaerőpiacon tanulmányaik vé-
geztével. A jóval korábban, az 
Ipari 50 illetve 60 évvel ezelőtt 
végzett diákjai ünnepélyes ke-
retek között arany és gyémánt 
érettségi oklevelet vehettek át. 

Bár a szakközépiskola 
elsősorban a tanulmányok 
végzéséről szól, véradással 
önkéntességet, a Föld Napja 
alkalmából az idén is környe-

zettudatosságot „tanulhattak” 
a diákok. A tanári segítséggel 
működő Tower TV  stúdi-
ónak köszönhetően számos 
képriport készült, a színpadra 
vágyó diákok a magyar nyelvű 
VISZTA és a szlovák nyelvű 
A torony alatt (Pod vežou) 
színjátszó csoportokban az 
idén is bemutattak  egy-egy 
darabot. A rendkívül izgal-
mas, mindenkit megmozgató 
kincsvadászattal színesített 
diáknap olyan esemény, amely 
valamennyi diák és tanár szá-
mára még sokáig emlékezetes 
marad.

Az országos tanulmányi és 
sportversenyek iskolai fordu-
lóin sok diák vett részt, és az 

ezt követő megyei és országos 
szinteken is jól szerepeltek a to-
vábbjutók. A számos gépészeti 
és elektrotechnikai verseny 
közül az idén az ENERSOL SK 
2016 versenyben elért orszá-
gos első helyezés emelkedik 
ki, de legalább ennyire jelen-
tős a Tompa Mihály szavaló-
versenyen elért első helyezés 
is. Sportolóink teremfociban, 
atlétikában, asztaliteniszben, 
florballban, mezei futásban az 
idén is jeleskedtek.  Ennek a 
sokszínűségnek is köszönhető, 
hogy az iskola a 2015/16-os 
tanévben a versenyeken elért 
eredményei alapján a megye 
szakiskolái között a második 
helyen végzett.

Az iskola az oktatási-ne-
velési tevékenységének minél 
hatékonyabb megvalósítása 
érdekében sikeresen használ-
ja ki a mindenkori pályázati 
lehetőségeket. A tavalyi év a 
külhoni magyar szakképzés 
éve volt, ahol a Bethlen Alapít-
vány támogatásának köszön-
hetően jelentős, a szakképzés 
fejlesztéséhez felhasználható 
támogatáshoz jutott az intéz-
mény. Ennek folytatásaként az 
idén is hasonló célokra 15 mil-
lió forint került az iskolába. A 
szakmai gyakorlat megszer-
zéséhez, illetve a nemzetközi 
kapcsolatok kialakításához 
a több éve sikeres Erasmus + 
Európai Uniós pályázati for-
rások biztosítottak ebben az 
évben is anyagi támogatást. A 
városi és megyei kulturális és 
sport alapokhoz benyújtható 
támogatáson nyert összegeket 
2016-ban többek között egy új 
tornaterem, illetve a színjátszó 
csoportok öltözőjének kialakí-
tására fordították.

Az idei legnagyobb, kívül-
ről is jól látható felújítás Nyitra 
megye közel 160 ezer eurós tá-
mogatásából valósult meg, a 
beruházás a főépület 5 szintje 
összes ablakának cseréjét is 
jelentette, hozzájárulva ezzel 
az iskola energiatakarékosabb 
működtetéséhez.  Ezen felül 
több tanterem és laboratóri-
um felújítva várta a szeptem-
berben érkező diákokat. A 
szaktantermek felszerelésének 

korszerűsítését az iskola saját 
alapítványának forrásaiból, il-
letve a szülők támogatásából 
finanszírozta. További, a több 
mint 50 éves épület mindig 
aktuális felújításaira az iskola 
és az iskola mellett működő 
kollégium saját vállalkozása-
iból is forrást biztosított. A 
vállalkozási tevékenységből 
származó bevétel alapján ki-
alakított megyei ranglistán az 
Ipari Szakközépiskola a megye 
által fenntartott valamennyi 
tanintézményt az idén is maga 
mögé utasította.

A város legnagyobb kollé-
giuma is az Ipari Szakközép-
iskolához tartozik, központi 
elhelyezkedésének köszönhe-
tően más középiskolák diákjai 
is nagy számban laknak itt. A 
több mint 250 diák délutánjait 
a nevelők az idén is különböző 
programokkal tették változa-
tossá. Havonta legalább egy 
nagyobb rendezvényre került 
sor, amelyek között 2016 -ban 
nemzetközi focitorna, Ki mit 
tud? verseny és a Költészet 
napjához kapcsolódó műsor 
is volt, és nem fog elmaradni a 
karácsonyi ünnepség sem.

Legyenek kíváncsiak, néz-
zenek be hozzánk jövőre! Vár-
juk Önöket a Komáromi na-
pok alatt a Hídépítő versenyre, 
a Nyílt napok rendezvényeire, 
nézzék meg diákjaink előadá-
sát!

Petheő Boglárka 

Sikeres matematikai diáktalálkozó, ünnepélyes díjátadás

Összefoglaló az Ipari Szakközépiskola 2016-os évéről
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Sorozatunk ezzel a har-
madik résszel véget ér, de a 
témával az új esztendőben 
megjelenő számunkban még 
foglalkozunk. A félévszá-
zada működő zenekarnak 
napjainkban ugyanis már 
csak három, még mindig ak-
tív, alapító tagja van: Stirber 
Lajos már szerepelt cikk-
sorozatunkban, így most a 
komáromi születésű Harmat 
Rudolffal folytatódhat az 
emlékezés, ő az egyedüli ze-
nekari tag, aki végig játszotta 
mind az ötven évet. 2017-ben 
Hollósy Gabriella Zsuzsan-
nát szólaltatjuk meg.

Az együttesnek 2010 óta 
Medveczky Szabolcs a művé-
szeti vezetője, egyben dirigen-
se is, koncertmestere pedig a 
felesége, Medveczky Horváth 
Györgyi. A tisztelt olvasó nem 
téved: Medveczky Szabolcs a 
legendás Kossuth-díjas kar-
nagy, Medveczky Ádám fia, 
aki ugyanolyan szenvedélyes 
muzsikus, mint az édesapja. 
(Hála a sorsnak, Szabolcs dél-
komáromi illetőségűvé vált.)

És most beszélgessünk el 
Harmat Rudolffal, a zenekart 
működtető polgári társulás 
elnökével, aki amolyan min-
denese is az együttesnek, ami 
„papírmunkát”, szervezést, 
pályázatok írását szponzorok 
keresését, hangszerek vételét is 
jelenti a próbákon való részvé-
tel és a fellépések mellett.

Elnök úr, honnan eredez-
tethető a zenélés iránti von-
zódása, a muzsika szeretete?

– A szülői házból. A nagy-
apám mindig lelkesen és szépen 
énekelt a templomban, s gyak-

ran dalra fakadtak a szüleim 
is. Emlékszem, ha édesanyám 
komolyzenére bukkant a rá-
dióban, bennünket is megkért, 
csendesedjünk el, és hallgassuk 
együtt a szép muzsikát.

Mikor vett először hege-
dűt a kezébe?

– Gyermekkoromban 
Krizsán József zeneiskolai igaz-
gató úr gyermek zenekarában 
muzsikáltam, majd Schmidt 
Viktorhoz kerültem, aki, mi-
után meghallgatott, talált 
ugyan kifogásolnivalót abban, 
hogyan tartom a hegedűt, de 
megjegyezte, hogy „füle van”. 
Schmidt Viktor vérbeli muzsi-
kus volt, kiváló karmester le-
hetett volna belőle, ha nagyobb 
városba kerül. Érettségi után 
az orvosegyetemre nyújtottam 
be felvételi kérelmemet, de si-
kertelenül. Így lettem a nyitrai 
Pedagógiai Intézet hallgatója, 
ahol viszont jól jött, hogy zene-
ileg képzett voltam.

Aki szinte az egész életét 
végig muzsikálja, azt erősen 
vonzza a zene...

– A zene számomra olyan, 
mintha drog lenne. Hálát adok 
a sorsnak, hogy még mindig 
játszhatok. Nem tudom elkép-
zelni az életemet zenélés nél-
kül.

A félévszázadba sok él-
mény belefér. Említene néhá-
nyat?

– Számomra az is élmény 
volt és maradt, amikor – ez még 
Dobi Géza művészeti vezetőnk 
korszakában történt – egyik 
tagunk, Zámbó Nórika, aki 
kitünő hegedűsnek számított, 
kismama lett, és a próbáról ha-
zaugrott megszoptatni a gyer-
mekét, majd anyai hivatását 
teljesítve visszatért, és gyakorolt 
velünk tovább. Ezt nagyon szép 
közösségi élménynek tartom. 
Zenei teljesítményeink sorában 
csúcs volt pl. Vivaldi Négy év-
szakának, Haydn: Jézus Krisz-

tus utolsó hét szava a kereszten 
(Bolyky Zoltán karmesterrel), 
és Grieg Holberg c. Szvitjének 
(Török Ferenc dirigenssel), 
vagy Verdi Traviatájának be-
mutatása (Medveczky Szabolcs 
karnaggyal). A Komáromi Ka-
marazenekar ma már szinte 
profinak minősíthető.

Mi okozott – okoz – ne-
hézséget?

– A pénz megszerzése a 
működésünkhöz. És az, hogy 
tehetséges fiataljaink nem ma-
radnak a városunkban, mer 
nagyobb településeken tudnak 
csak igényeik szerint érvénye-
sülni.

Milyen jövő elébe a néz a 
hírnevet szerzett együttes?

– Szerencsénk van, hogy 
az összefogás eredményeként 
a két Komárom muzsikusai 
ma már közösen szerepelnek a 
zenekarban. Ez azt is jelenti, 
hogy mindkét Komáromban 
bemutatjuk műsoraikat. Így 
lesz ez az idén karácsonykor 
is: ünnepköszöntőnk itt is, ott 
is elhangzik. Remélem, Kulin 
Ödön és Borsányi Borisz foly-
tatni fogja majd a munkámat.

bgy

Muzsikáló Komárom III.
50 éves kamarazenekarunk krónikájából

Városunkban  december 19-én este hét órakor 
a Tiszti pavilon dísztermében lép fel karácsonyi műsorával 

a Komáromi Kamarazenekar. 
Mindenkit szeretettel várnak a hangversenyre!

Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben.

Juhász Gyula
Közeledik a karácsony, a 

szeretet ünnepe, mely sokak 
számára az év legboldogabb 
időszaka. Vannak azonban, 
akik ezt nem így élik meg. 
Hivatásom és tapasztalataim 
alapján most következzék né-
hány velük kapcsolatos gon-
dolatom.

Élnek közöttünk olyanok, akik karácsony tájékán a szo-
kásosnál is magányosabbak. A rövid nappalok, a hosszú es-
ték felerősítik bennük a depresszív hangulatot, nemritkán 
az öngyilkosság gondolatát. A nyomasztó érzések leküzdé-
sének számtalan módja van: 

Értékesnek és szerethetőnek érezhetjük magunkat ak-
kor is, ha pillanatnyilag egyedül vagyunk. Feltétlenül állít-
sunk karácsonyfát! Az ünnepi hangulat mindenkinek jár! 
Lepjük meg saját magunkat apró ajándékokkal! Az egyedül 
eltöltött szenteste jó alkalom arra, hogy az ember magában 
is békét, meghittséget teremtsen. Hívjuk fel azokat a roko-
nainkat, barátainkat, ismerőseinket, akikkel régen nem be-
széltünk. Tegyük félre a büszkeségünket! Ne féljünk attól, 
hogy zavarjuk őket. 

A szeretett személy elvesztését, esetleg a válást követő 
első magányos karácsonyra tudatosan érdemes készülni. 
Napokkal, sőt hetekkel korábban célszerű megtervezni, 
pontról pontra végiggondolni, hogyan alakítjuk az estét. 
Járjunk egyet a városban, gyönyörködjünk a díszkivilágí-
tásban, majd hazaérve gyújtsunk meg egy illatos gyertyát, 
fogyasszunk el egy jó vacsorát, hallgassunk kellemes zenét, 
nézzünk meg egy tartalmas filmet vagy olvassunk egy jó 
hangulatú könyvet. Saint-Exupéryvel szólva: „Öltöztessük 
ünneplőbe a szívünket.” Ebben a felkészülésben (is) sokat 
segíthet egy életvezetési tanácsadó (coach). 

Ha a környezetünkben magányos ember él, figyeljünk 
rá ezekben a napokban egy kicsit jobban! Egy kis figyel-
mességgel, pár szem süteménnyel, néhány jó szóval szebbé 
varázsolhatjuk az ő ünnepét is, és ettől mi is jobban érez-
zük majd magunkat.  

Sajnos egy rosszul működő párkapcsolatban is lehet 
magányos az ember, vagy rosszul érzi magát a bőrében, úgy 
gondolja, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok. Ha 
komoly munkahelyi gondokkal küzd, ezek kihatnak a ma-
gánéletére is. Ilyen esetben is érdemes coach-hoz fordulni. 
A coach – a pszichológussal ellentétben nem a múltra, ha-
nem – mindig a jelenre és a megcélzott jövőre koncentrál. 
Manapság az emberek keveset beszélgetnek. Nincs rá idő, 
nincs hozzá partner…, mondják. Ennek következtében a 
kapcsolatok ellaposodnak, kiüresednek. A párok nem egy-
mással, csak egymás mellett élnek. Meggyőződésem, hogy 
a beszélgetésekre szükség van. Ne emésszük magunkat! Be-
szélgessünk! A barátainkkal a jó élményeket osszuk meg, a 
coach-csal a gondokat. A coah-csal folytatott segítő beszél-
getéseket abszolút figyelem és teljes diszkréció jellemzi. A 
folyamat végén az érintett önmaga találja meg a saját meg-
oldását, ami elégedettséggel tölti el, és aminek a hatására az 
életminősége is jelentősen javul. 

Végül hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a krízis-
helyzetbe kerülők számára - pillanatnyi megoldásként - se-
gítség lehet a lelkisegély-vonal. 

Tudatosítanunk kell, hogy 
a segítségkérés nem szégyen. 
Lehet, hogy nehezen szánjuk 
rá magunkat, de az eredmény 
nem marad el. Mindenki bol-
dogságra született, mindenki 
egyszeri és megismételhetet-
len csoda. Ennek jegyében 
kívánok minden kedves Ol-
vasónak meghitt, békés ka-
rácsonyi ünnepeket, jó egész-
séget, kellemes pihenést és 
nagyon boldog új évet.

Héder Ágnes, coach
(agnes @lc-studio.sk)

Az egészséges életmód, az 
egészséges táplálkozás vezér-
elvét követve szervezte meg 
a komáromi Eötvös Utcai 
Alapiskola a múlt hét végén 
az egészségnapot. 

Az egészségnap tervezése-
kor az iskola vezetősége arra 
törekedett, hogy tanulságos, 
ismeretterjesztő, szórakozta-
tó programot hozzon létre. 
A gazdag kínálat lehetőséget 
nyújtott mindenkinek, hogy 
megtalálja az őt legjobban ér-
deklő foglalkozást. 

„Mozogjunk együtt!” – 
mottó jegyében indult a nap. 
A reggeli tornát egy projektóra 
követte, mely teljes átjárható-
ságot nyújtott a diákoknak. A 

tanulók az érdeklődésüknek 
megfelelően választották ki, 
melyik tanár által kínált témá-
ban kívánnak bekapcsolódni. 
A szellemi táplálékként kínált  
projektóra újszerűsége méh-
kassá változtatta az iskolát. A 
diákok a tanulói kártyák segít-
ségével jelentkezhettek be az 
adott órákra.

A projektórán többek kö-
zött a következő témák sze-
repeltek: Az ókori olimpiák 
története, A környező orszá-
gok nemzeti ételei, Ne beszélj 
zöldségeket!,  A gyors éttermi 
ételek rossz oldala, Testmatek, 
Testneveléssel az egészségün-
kért, Szenvedélybetegségek, 
Az egészséges életmód alap-

jai, Helyes napirend, sport, 
pihenés és számos további 
téma gazdagította a válasz-
tást. A projektórán elsajátított 
ismereteket felhasználva az 
osztályfőnökök irányításával  
készültek Az egészséges élet-
mód 12 pontja, Az egészséges 
táplálkozás c. projektek,  illet-
ve az egészséges ételek, melyet 
a szakavatott zsűri Aranyfaka-
nál díjjal jutalmazott. Az isko-
lakonyha szakácsnői szintén 
egészséges ételek készítésével 
járultak hozzá az egészségnap 
sikeres lebonyolításához.

A Falatka csoport 
helyzetjelenetése alapján a 
szakácsnők által készített éte-
lek közül a  spenót alapanyag-

ból készült kenőkrémnek volt 
a legnagyobb sikere. 

A gyerekeknek nagyon 
ízlettek a finomságok. Nagy 
örömmel, jó étvággyal  fo-
gyasztották  a finomabbnál 
finomabb étkeket az  ízlésesen 
megterített asztalról, melyhez 
A kreatív terítés projektórán 
tanultak alkalmazták.

Az egészségnapon a  ki-
csik és nagyok  remekül érez-
ték magukat. A sok program, 
a kedvükre való lehetőségek 
tárháza olyan élményekkel 
ajándékozták meg diákjainkat, 
mely sokáig beszédtémát adott 
a gyerekek körében.

Dr. Kovács Tünde 
igazgatóhelyettes

Mindent az egészségért! - egy nap az egészség jegyében
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Csukás László, aki egy 
személyben építész, nem-
zetközileg is elismert búvár, 
és búvár-oktató, városunk 
egyik csendes utcájában él 
a feleségével. A családi ház 
bejáratánál fényjáték jelzi 
a karácsony közeledtét, a 
konyhában készül az ünnepi 
mézes sütemény.

Már az első percekben 
kiderül, hogy a házigazda a 
sok évi külföldi tartózkodás 
befejeztével  - 5 600 merü-
lés a teljesítménye! - a lehető 
legotthonosabban érzi magát 
komáromi házában. Külön kis 
irodát alakított ki magának, ha 
el akar vonulni; mindennap 
élvezi a környezetét - a növé-
nyeit, a fáit, és azt, hogy Komá-
romban élhet. A  megbolydult 
világ zűrzavarában már nem 
vágyik utazni, inkább végig 
gondolja, mi mindent tapasz-
talt, s mi minden alakította ki 
életszemléletét.

Jövetelem célja a Víz vi-
lágkonferenciája ürügyén a 
vízről való beszélgetés  lett 
volna, s bár azt is érintettük, 
látogatásom eredménye nem 
a szakember nyilatkozatának 
lejegyzése, hanem a csuká-
si  életszemlélet megismerése 
lett. Így hát tömör megfogal-
mazásban közreadok néhá-
nyat gondolataiból: „Gyakran 
tapasztalom, hogy manapság 

már alig áll ki az értékek meg-
védése mellett valaki. Komáro-
mot vizek veszik körül, s a víz 
napjainkban is kincs, hiszen 
elképzelhetetlen nélküle az élet. 
Másképpen fogalmazva: a tisz-
ta víz biztosítása minden ember 
számára az élethez való jog. És 
mégis: már-már természetes a 
víz szennyezése, pl. a műtrágya 
beszivárog a folyók medrébe és 
hatalmas károkat okoz. Az em-
bereket már alig érdekli, hogy 
mi történik velük és körülöttük, 
sőt: felettük.

Repülőgépekből hatalmas 
mennyiségű mérgező anyag 
kerül tudatosan!  a levegőnk-
be; a belélegzett  mérgek miatt 
megtörténhet, hogy az utá-
nunk jövő generációk nem-
zőképessége a nullával lesz 
egyenlő,népességünk fogyni fog, 
életképtelenné válik.

Egyes országokban már rá-
döbbentek, hogy hatalmas ká-
rokat okozhat a folyók elterelé-
se, illetve új medrekbe vezetése. 
A betonmedrekben nem alakul 
ki a természetes körforgás. A 
folyók, források, folyamok nem 
véletlenül  vannak ott, ahol van-
nak. A franciák például kezdik 
visszavezetni eredeti medreikbe 
a vizeket, és azt  tapasztalhat-
ják, hogy ismét megjelennek a 
partokon a hajdani növények, 
kialakulnak a zátonyok, vissza-
költözik az élővilág.

Fényűzés, ha nem figye-
lünk a környezetünkre, nem 
figyeljük életterünk változásait. 
Ennek az egyik "eredménye"  
az lesz, hogy mások döntenek 
helyettünk. Nem vesszük figye-
lembe, hogy minden szónak 
súlya van!

Negyven éven át búvárkod-
tam a világ vizeiben, s ez 5 600 
merülést tett ki. Megfigyeltem, 
hogy minden alámerülés után 
egy teljes óra boldogság várt 
rám a parton. Sokat gondol-
kodtam rajta, mi lehet ennek a 
magyarázata? Úgy vélem, azért 
alakult ki bennem ez az érzés a 
vízben töltött órák után, mert 
én ugyanolyan helyzetbe kerül-
tem a felszín alatt, mint édes-
anyja testében a magzat, akit 
megszületéséig víz vett körül...

Itthon, Komáromban, a 
kertemben és a házamban so-
kat elmélkedem, mert itt csend 
van, nem zavar meg semmi. 
Egyik nagy témám a lélek, s 
ezzel összefüggésben az Isten 
és a világ, s maga az ember is. 
Én abban a hiszemben élek, 
hogy minden ősöm  bennem él, 
s ezeknek az ősöknek a bölcses-
sége és ereje is bennem van. So-
hasem vagyok egyedül, mindig 
ott vannak velem ők is. Csak 
Csukásokból tizenhétezer élt-él 
a világon!”

Gy
Fotó: Csukás László jobbról

Csukás László bölcsessége

Az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója tiszteletére a 
Brüsszeli Magyar Nagykövetség és a Leuveni 
Katolikus Egyetem 1956-os angol nyelvű 
nemzetközi történész konferenciát rendezett 
a Leuveni Egyetemen. 

A konferencia egyik előadója – több kül-
földi és magyar történész, tudós és kutató mel-
lett – Tarics Péter felvidéki író, újságíró, 1956 
kutatója volt, aki 1991 óta kutatja az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc, illetve az 
azt követő megtorlás részleteit, történetét, bün-
tetőjogi pereit. Az angol nyelvá konferencián 
előadásának címe: „1956 történelmi eseményei 
– a legújabb kutatások tükrében” volt. A komá-
romi kutató azért érdemelte ki ezt a megtisz-
telő felkérést, mert 1993 óta ad rendszeresen 
híradást a nyugat-európai országokban és a 
történelmi Magyarország területén élő magyar 
diaszpóra 1956-os menekültjeinek életéről, há-
rom könyvet és huszonhat értekezést írt róluk, 
illetve 1956-ról, számos dokumentumfilmet, 
riportot, interjút készített az 1956-os hősökkel, 
összevetve a vallomásokat a tudományos ku-
tatások eredményeivel és kordokumentumok 
szövegeivel, felfedve ezzel 1956 hiteles törté-
netét. Mostani előadásában saját levéltári és 
történeti kutatásainak eredményeiről beszélt, 
mindenekelőtt az 1956. október 25-ei „véres 
csütörtök”-re emlékezve, illetve a sebesültha-
lálozásra, a forradalom kiprovokálásának poli-
tikai-katonai összefüggéseire, valamint a meg-
torlás lényegi elemeire összpontosítva.

A tudományos előadások dr. Rik Torfsnak, 
a Leuveni Egyetem rektorának köszöntő szavai, 

illetve Nagy Zoltán, Magyarország belgiumi és 
luxemburgi nagykövetének köszöntője után 
hangzottak el. A konferencia további előadói 
voltak: Dr. Baczoni Dorottya, Terror Háza Mú-
zeum történésze, dr. Waelkens Laurent és dr. 
Christiaens Kim, a Leuveni Egyetem profesz-
szorai. Szó volt 1956 emlékéről és jelentőségé-
ről, a Leuven-i magyar diákok életéről 1956 és 
1960 között, a magyar forradalom és szabad-
ságharc hatásáról Európában, Belgiumban és 
Leuvenben. Zárszót dr. Tilleman Bernard, a 
Leuveni Egyetem dékánja mondott. 

A konferenciát követően az 1956-os hő-
sök emlékére „1956-os Emlékpontot” avattak 
annak tiszteletére, hogy 1956 és 1960 között 
a Leuveni Egyetem Jogtudományi Kara ott-
hont biztosított a Collegium Hungaricumnak. 
Itt ünnepi beszédet mondott Csonta István, 
Collégium Hungaricum igazgatója, majd az 
emlékművet ünnepélyes keretek között átadták 
a Leuveni Egyetemnek. A jelenlévők egyben 
felavatták Horváth Pál szobrászművész (60 éve 
él Belgiumban) „Szinek Konstrukciója AB” el-
nevezésű műalkotását.

Fehérváry Emma (Liege)

Tarics Péter angol nyelvű előadása 1956-ról
a Leuveni (Belgium) Egyetemen

Rendezvények a Munka Utcai Alapiskolában
A közelmúltban rendhagyó történelmi barangoláson vehettek részt iskolánk felső tagoza-

tos tanulói. Ozsváth Sándor debreceni művelődéstörténész előadása vezette hallgatóit végig 
azon az úton, melyen honfoglaló elődeink s későbbi felmenőink jártak. Mintha egy érdekes 
mesének lettek volna szem- és fültanúi a gyerekek, melynek során időben és térben utazva 
olyan kérdésekre kaphattak választ, mint pl. Kik vagyunk mi, magyarok?, Honnét jöttünk?, 
Milyenek is voltak őseink?, Miért vagyunk nagyon másak itt Európa kellős közepén? vagy Mi-
től „kortalan” a magyar nyelv? A bő másfél óra alatt minden jelenlévő gazdagabb lett egy-egy 
bölcs gondolattal, új ismerettel vagy épp mosolygásra késztető ténnyel.

A közös gondolkodás és nyilvános párbeszéd útján „pedálozott” a kilencedikesekkel a 
TANDEM csapata. Az Urbán Péter, Szabó Eszter, Viczena Edina és Veress Péter vezette fog-
lalkozásokon a pályaválasztás előtt álló tanulók arra keresték a választ, milyen legyen/lesz a 
jövő iskolája, az iskola jövője. A visszajelzések azt bizonyítják, hogy mindhárom csoportban jó 
hangulatban telt az együtt töltött idő, s születtek érdekes, olykor meglepő ötletek, gondolatok. 
Ez a délelőtti foglalkozás a többek között TANDEM nonprofit szervezet által is megvalósí-
tott „Beszéljünk iskoláink jövőjéről” program keretén belül zajlott. A több helyszínen tartott 
workshopok és közös gondolkodások eredményét mindannyian kíváncsian várjuk.
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Tisztelettel emlékeztünk
halálának ötödik évfordulóján PhDr. Szénássy Zoltánra

PhDr. Szénássy Zoltán 
1925. október 10-én szüle-
tett. Pápán a tanítóképzőben 
érettségizett, egyetemi tanul-
mányait 1956-ban fejezte be 
Pozsonyban, ahol magyar-
történelem szakos tanári ok-
levelet szerzett. A komáromi pedagógiai iskolában tanította 
a jövendő óvónőket,, utána a 11 éves középiskolában magyar, 
történelem és földrajz tantárgyakat oktatott. Könyveiből, az 
ő személyes példájából  megtanulhatjuk az ősök, apáink 
és anyáink tiszteletét, nyelvünk, kultúránk megbecsülését, 
szeretetét, hogy felelősek vagyunk azért az örökségért, amit 
elődeink ránk hagytak. Egész élete és munkássága bizonyítja 
mélységes szeretetét és hűségét  szülővárosa, iskolája, peda-
gógusi hivatása iránt. 16 megjelent könyve közül 14 Komá-
rom történelmével, a város neves személyiségeivel és a Jókai 
Egyesület 100 évével foglalkozik. Díjak, kitüntetések sora és 
az, hogy  Rév-Komárom, Dél-Komárom és Neszmély Köz-
ség is Pro Urbe díjjal tüntette ki, igazolja, hogy becsülték az 
általa elvégzett munkát, elismerték eredményeit. 2009-ben 
átvehette a Pro Probitate díjat is  és 2012-ben, halála után 
egyesületünk javaslatára posztumusz Külhoni Magyarságért  
Díjban részesült.

Szívós igyekezet, állhatatos kitartás kellett ahhoz, hogy 
az erőszakkal megszüntetett Jókai Közművelődési és Múze-
um Egyesületet 2000-ben feltámassza a némaságból. Felis-
merte és felismertette velünk, hogy a Jókai Egyesület hoz-
zátartozik a városhoz, a felvidéki magyar közösséghez, mint 
fához a gyökere. Tiszteletbeli elnökként  egészen haláláig, 
2011. november 28-ig nagy kitartással, aktívan tevékenyke-
dett  az egyesület munkájában. A 21. század Komáromának  
fáradhatatlan harcosa volt, kitartással, türelemmel, élete 
példájával okított, tanított, nevelt és  biztatott, hogy vigyük 
tovább a fáklyát, hogy tovább égjen, világítson. 

Mi, a Jókai Egyesület elnöksége  folytatjuk a munkát, 
amit vele közösen kezdtünk el és nagy tisztelettel, szeretettel 
emlékeztünk rá ezen a szomorú évfordulón.

Dr. Keszegh Margit 
a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke

Sikerül mozgósítani 
a fiatalokat?

A Komáromi Magyar Civilek Egyesülése, a KOMCE, 
december tizenkettedikén tartotta idei utolsó tanácsko-
zását. A központi téma, amelyről már az előző havi ösz-
szejöveteleken is szó esett, az volt, hogy miként lehetne 
elérni a fiatalok részvételét a közéletben; hogyan lehetne 
mozgósítani diákjainkat, jelenjenek meg a városi rendez-
vényeken,  ünnepeljenek a korosabbakkal nagy nemzeti 
ünnepeinken.

A magyar tanintézmények igazgatói közül ezúttal ketten 
jöttek el a KOMCE meghívására: Andruskó Imre, a Selye Já-
nos Gimnázium, és Mátyás Katalin, a Jókai Mór Alapiskola 
igazgatója. A tanácskozáson Knirs Imre alpolgármester, az 
Egy jobb Komáromért polgári kezdeményezés elnöke beve-
zetőjében elmondta: nagyon fontos a fiatalok mozgósítása, 
hiszen nélkülük nem alakulhat ki igazi közösségi élet, s az 
ifjak nem tanulhatnak bele jövendő szervezői és irányítói 
tevékenységükbe. A bő két órán át tartó véleménycsere hoz-
zájárult a témáról alkotott álláspontok megismeréséhez. A 
két iskolavezető is kifejtette véleményét a kérdésről; megszó-
lalt Farkas Gáspár, a KOMCE elnöke, Pallag György titkár, 
Stirber Lajos nyugalmazott pedagógus, Klemen Terézia dél-
komáromi iskolaigazgató, Dráfi Borbála a TEÁTRUM társu-
lás tagja, a dél-komáromi Endresz Csoport képviselője Arlett 
Tanás és mások.

A KOMCE-be tömörült polgári társulások remélik, hogy 
folyamatosan a többi magyar tanintézmény vezetője is eleget 
tesz kérésüknek, s bár nagyot változott a világ, s vele együtt 
az iskolák helyzete is, mégiscsak sikerül majd elérni, hogy a 
fiatalok egy része bekapcsolódjon a komáromi közéletbe.

(Y)  

A világhírű, Feszty Ár-
pád-életműdíjas Távol-Ke-
let- és őstörténet-kutatóval, 
1956-os magyar szabadság-
harcossal, 36 magyar, fran-
cia, angol és német nyelven 
megjelent könyv szerzőjével 
december 9-én a komáro-
mi Kossuth téri Csemadok-
székházban találkozhattak 
több járásból érkező hívei. A 
Püski Kiadó adventi könyv-
vásárával egybekötött, tartal-
mas est szervezője a Hírek.
sk és a Csemadok komáromi 
alapszervezete volt. 

A jeles vendéggel dr. 
Csámpai Ottó felvidéki szo-
ciológus beszélgetett különös 
életútjáról, értékes könyvei-
ről, a magyarság küldetéséről, 
egészséges nemzettudatról. 
Stubendek László polgármes-
ter és a Csemadok komáromi 
alapszervezetének elnöke ko-

máromi témájú könyvekkel 
ajándékozta meg a vendége-
ket.

Cey-Bert Róbert Gyula 
Genfben 1966-ban létrehoz-
ta a Motivációs és Kommu-
nikációs Kutató Intézetet, és 
családot alapított. Amikor 
Mindszenty József bíboros-
prímás kénytelen volt elhagy-
ni Magyarországot, és a bécsi 
Pázmáneumban telepedett le, 
szoros baráti kapcsolat alakult 
ki köztük. Javaslatára vették 
fel őt a Szent Lázár (lazarita) 
Lovagrendbe, felkérésére pe-
dig részt vett az általa Szent 
Istvánról készített könyv meg-
írásában.

Később a Távol-Keleten 
kezdett új életet, ahol gasztro-
nómiai kutatóintézetet alapí-
tott, illetve luxusszállodák és 
repülőtársaságok tanácsadója-
ként dolgozott Bangkokban.

Cey-Bert Róbert Gyula 
a Csemadok Galériában ja-
vasolta az ún. Révkomáromi 
Végvári Kiáltvány megfogal-
mazását, mert ahogy kifejtette, 
úgy véli:

 „Minden nép számára 
nagyon fontos egy erős törté-
nelemtudat, amelyre a nem-
zettudat épül, s anélkül a nép, 
a nemzet egyénekre esik szét, 
akikkel a globalizált világ azt 
csinál, amit akar. Az egészséges 
nemzettudat tehát egy kapasz-
kodót, egy összetartó kapcsot és 
szolidaritást is jelent. Úgy ér-
zem: az Istentől kapott felada-
tom az, hogy dolgozzak, har-
coljak a magyar nemzettudat 
és a nemzet fennmaradásáért. 

Jelenleg az egész nyugati ci-
vilizációban veszélyben vannak 
a nemzetek. Az mérhető, hogy 
milyen gyors ütemben csökken 
a Kárpát-medencei magyarság 

lélekszáma, de az már kevés-
bé, hogy mennyire csökkent a 
nemzettudata, a lelki ereje és a 
fennmaradásáért vívott harcra 
való késztetése, képessége. Meg-
ítélésem szerint e téren sokkal 
tragikusabb a helyzet!

Ezért szeretném elérni azt, 
hogy Kárpát-medence-szerte 
létesüljenek lelki-szellemi vég-
várak. Régen a végvári vitézek 
akár éhezve-fagyoskodva is 
megpróbáltak fennmaradni. 
Az anyaország határain túl 
élő magyarok is újkori végvári 
vitézekként csak akkor ma-
radhatnak fenn, ha él bennük 
az a tűz, amely birtokában 
küzdeni tudnak a magyarság 
hosszútávú fennmaradásáért. 
Ezt segíthetné az említett kiált-
vány megfogalmazása és ter-
jesztése“. 

-miskó-

December 1-jén az egész 
világ megemlékezik azokról, 
akik az AIDS nevű szörnyű 
betegséggel küzdenek. Ezen 
a napon az emberek piros 
szalagot tűznek ruhájukra, 
amely az érdeklődés és támo-
gatás jelképe, de egyben jelzi 
a HIV és AIDS betegek iránti 
érdeklődésüket is. Legfőképp 
pedig azon szándékukat, hogy 
a figyelem felkeltés segítségé-
vel, a megelőzéssel háttérbe 
szorítható az AIDS betegség 
terjedése. Az, aki kitűzi a piros 
szalagot, tettével kifejezi azt is, 
hogy támaszként szolgál a be-
tegséggel küzdők számára.

Ezt az üzenetet igyekez-
tek tolmácsolni a komáromi 

Kereskedelmi és Szolgáltató-
ipari Szakközépiskola diák-
jai is, akik élő piros szalagot 
alakítottak ki a HIV és AIDS 
fertőzöttekkel való együttér-
zés és szolidaritás jelképeként. 
Rá szerettek volna mutatni az 
oktatás jelentőségére is azok 
körében, akik nem HIV fertő-
zöttek, valamint támogatásu-
kat kifejezni a hatásos kezelés, 
gyógyszerek és védőoltások 
kifejlesztéséhez, melyek meg-
akadályozhatják a vírus ter-
jedését. Nem utolsó sorban 
igyekeztek segíteni azoknak is, 
akik az AIDS miatt elvesztet-
ték barátjukat, hozzátartozó-
jukat, szerelmüket.
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Veszélyben vannak a nemzetek

Piros szalag – a segítség és támogatás jelképe

A Komáromi Lapok leg-
utóbbi számában „Törvény-
sértés?” címmel jelent meg 
egy írás a városi hivatal elöl-
járója, Fekete Tamás tollából. 
Az írásra szeretnék reagálni, 
képviselőként, a pénzügyi bi-
zottság vezetőjeként.

Érdekesnek tartom, hogy a 
város nevében nem a polgár-
mester, hanem a hivatal elöl-
járója nyilatkozik. Az elöljáró 
vezeti a hivatalt, koordinálja 
annak munkáját és ezért a pol-
gármester felé van felelőssége, 
viszont a valódi felelősség a 
polgármesteren van. A főel-
lenőr jelentése egyértelműen 
rámutatott, hogy a 2015-ös 
évben valamivel több mint 
félmillió eurót a törvény meg-
sértésével csoportosítottak át 
a költségvetésben. Senkit sem 
mentesít az a tény, hogy ezeket 

a pénzeket a meglévő tartozá-
sok kiegyenlítésére, esetleges 
többletköltségek fedezésére 
használták fel. A történtek va-
lójában azt jelentik, hogy nem 
érdekli őket az érvényben lévő 
költségvetés, az arra vonat-
kozó törvényi szabályozás és 
ezen keresztül a testület által 
jóváhagyott határozatok.

A választások 2014-ben 
voltak és 2014 december 15-
től az új polgármester irányí-
tott. Miért nem szerepelt a 
decemberi fizetés a költség-
vetés teljesítésében, az nagy 
kérdőjel, viszont a város 2014-
es mérlegében benne van. A 
számlákon pedig 489 ezer euró 
volt 2014 december 31-hez. A 
2015-ös költségvetést az új vá-
rosvezetés terjesztette és feb-
ruárban volt elfogadva. Sajnos 
év közben rengeteg költségve-

tési módosítás volt és ugyanez 
ismétli magát 2016-ban is. Ez 
a rossz vagy nem eléggé előre-
látó tervezést mutatja. Termé-
szetesen mindig előfordulnak 
olyan dolgok, melyeket nem 
lehet tudni, illetve előre látni, 
de a törvénysértésben elő-
forduló esetek nem ilyenek 
voltak. A város költségvetési 
intézmény, amely közpénzeket 
kezel, melyek mögött szigorú 
törvényi háttér van, amit nem 
lehet semmibe venni.  

Messze nem nevezném 
acsarkodásnak azokat a dolgo-
kat, melyekre az elöljáró gon-
dol, inkább a hibákra történő 
rámutatásnak, amin szerintem 
nem felháborodni kell. A hiva-
talvezető magyarázatát pedig 
inkább cinikusnak tartom és 
ez is mutatja, mennyibe veszi 
a törvényeket. Igaz, nem telje-

sen ő felel érte. Azt gondolom, 
hogy minden képviselő segí-
teni szeretne a maga módján 
és nem rombolni akar. Nem 
vagyunk egyformák és nem 
vagyunk egyformán szakér-
tői minden területnek, ebből 
adódhatnak véleménykülönb-
ségek, amit mindenki másként 
fejez ki, de szerintem nem 
rosszakaratból, legalábbis én 
azt gondolom. Viszont két év 
után tényleg elvárható, hogy 
ne a testületi üléseken kelljen 
átszabni a határozati javasla-
tokat.

Mindig is kész voltam se-
gíteni, de a csúsztatásokat, 
féligazságokat terjesztőkkel 
szemben nem lehet konszen-
zust elérni.

Szabó Béla képviselő

Törvénysértés? Igen!
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2016. december 2.-4. kö-
zött Alsókubínban került meg-
rendezésre a 13-14 éves úszók 
Rövidpályás Országos Bajnok-
sága. Szlovákia 47 klubjából a 
legjobb 200 úszó képviseltette 
magát az eseményen. 

Bielik Kevin (2002) a Del-
ta klub Komárno úszója 8 ver-
senyszámban állt fel a rajtkőre 
és 8 alkalommal elsőként ért 
a célba, persze az egyéni csú-
csok sem maradhattak el. Így 
országos bajnoki címet szer-
zett 400 m gyorsúszásban, 
1 500 m gyorsúszásban, 100 
m mellúszásban, 200 m mell-
úszásban, 200 m pillangóban, 
100 m vegyesúszásban, 200 
m vegyesúszásban és 400 m 
vegyesúszásban . Ezzel az ered-
ménnyel az összesített éremtáb-
lázatban Kevin a fiúk között az 
első helyen végzett és a 400 m 
gyorsúszásával – 4:12.10 idővel 
a legmagasabb LEN pontszá-
mot 596 pontot is ő szerezte 
meg. Így a Delta klub a dobogós 
első helyet tudhatja magáénak a 
14 évesek korosztályában.

Edzője Knihár Mihály na-
gyon elégedett  a fiú teljesít-
ményével, de még nagyon sok 

munka vár rájuk, hiszen Kevin 
ezzel a versennyel búcsúzott a 
gyermek úszástól és legeredmé-
nyesebb úszóként csatlakozha-
tott a junior válogatott csapa-
tába, ahol szintén bizonyítania 
kell a jövőben. 

Tekintsünk vissza Kevin 
pályafutására:
10 évesen még a nem hivatalos 
Országos Bajnokságokon ösz-
szesen 12 aranyérmet szerzett 
és már itt megmutatta ellenfele-
inek, hogy nem lesz könnyű dol-
guk vele. 
11 éves korától összesen 63 or-
szágos bajnoki címet szerzett és 
26 országos csúcsot döntött meg. 
12 évesen mind a 17 egyéni ver-
senyszámban korcsoportos rang-
lista vezető volt, amit eddig még 
Szlovákiában senkinek sem sike-
rült teljesíteni. 
Szintén 12 évesen sikerült meg-
döntenie egy 36 éves országos 
csúcsot 100 m mellúszásban, 
amit Bukovský Igor tartott.

Gratulálunk Kevinnek és 
edzőjének az eddigi elért ered-
ményekhez és sok sikert kívá-
nunk a junior válogatottság-
hoz!

sz

Ötödik éve korosztálya legeredményesebb úszója

December harmadikán 
a Tatai Várban elhelyezett 
Kuny Domokos Múzeum 
kiállító termeiben Mítoszok 
címmel nagy hatású tárlat 
nyílt Nagy János szobrász-
művészünk munkáiból.

A kisplasztikák, fából fa-
ragott, és makettekben felmu-
tatott munkák a nyolcvanegy 
éves mester életművébe adnak 
betekintést. Az ódon épület, a 
múltat őrző kövek,s a tópart 
csendje olyan környezetet biz-
tosít a március végéig megte-
kinthető kiállításnak, melyben 
szinte felragyognak,  élettel tel-
nek meg a művész  évtizedek 
folyamán anyagba testesült  
álmai, látomásai, gondolatai. 
A keresztény  Európa, s benne 

a ma is sugárzó magyar alko-
tóerő tükröződik a kiállított 
munkákban. A mester művé-
szete európai rangú teljesít-
mény, ami egyben azt is jelen-
ti, hogy a világ bármely részén 
lenyűgözné közönségét. 

A tárlatnyitó ünnepség 
emlékezetes eseménye volt a 
múzeum gondozásában meg-
jelentetett jövő évi  naptár be-
mutatása, mellyel mindegyik 
résztvevőt megajándékozták. 
A kiadványban Nagy János 
lovasszobrai láthatók az alkotó 
egy-két mondatos megjegyzé-
seivel, s művészi hitvallásnak 
is nevezhető  bevezető szöve-
gével: "A ló és lovasa árul el a 
legtöbbet a művész világáról. 
A ló viszi, repíti, hordozza, 

tűri, szenvedi, átéli, azonosul  
lovasával, akaratával, dinami-
kájával, vágyaival, álmaival, 
küzdelmével, sebesüléseivel, 
fájdalmával. Ezeket az érzése-
ket fejezi ki, így válik kerekké, 
egésszé és érthetővé a kompo-
zíció. Így tolmácsolja a szob-
rász szándékát, a szoborba 
komponált eszmét, a monda-
nivalóját."  A Bulcsú vezért lo-
vával ábrázoló alkotást leszá-
mítva a többi, gyönyörűbbnél 
gyönyörűbb munka maket-
tekben szunnyadva vár sorsa 
beteljesedésére... 

Nagy János tavaly óta Ta-
tán él. Ott talált nyugalomra, 
csendre és támogatásra. Tele 
van tervekkel, sokat dolgozik, 
s úgy tetszik, hogy élete még 

sok, szívét-lelkét melengető 
eseményt tartogat számára. 
Tatán egy monumentális Má-
tyás király szobrot kérnek tőle, 
de tárgyalások folynak a Buda-
pesten felállítandó hatalmas, 
hétalakos, hét méter magas 
Gályarabok - maketten máris 
lenyűgöző - műve felállításá-
ról is.

Tata befogadta Nagy Já-
nost, ez volt érezhető  a tár-
latnyitó ünnepségen, melyet 
Michl József polgármester nyi-
tott meg, s melyen Szakolczay 
Lajos művészettörténész és 
Faragó Laura énekművész 
működött közre.

Batta György 

A TIMOTEUS n.o. a pályázat 2. fordulóját hirdeti 
meg a Komáromi idősek otthona és az egész 

évi bentlakásos Specializált intézmény
igazgatói helyének betöltésére

Szakmai alkalmasság:
– másodfokú főiskolai végzettség 
– legalább 5 év szakmai tapasztalat, 
 minimum 2 év vezetői beosztás
Egyéb kritériumok és elvárások:
– a munkavégzés feltételének törvényes jogosultsága
– erkölcsi feddhetetlenség
– vezetői tapasztalatok
– jó szervezési és kommunikációs készség
– önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, 
 megbízhatóság, kreativitás 
– a szlovák és magyar nyelv ismerete szóban és írásban
– német vagy angol nyelvtudás 
– számítógépes ismeretek - MS-Windows
Előny a pályázó számára:
– pályázatok írásával kapcsolatos tapasztalatok
– szociális, gazdasági és munka-jogi alapismeretek
– B típusú vezetői jogosítvány
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:
– szakmai alkalmasságot és egyéb kritériumokat 
 igazoló okiratok hitelesített másolata
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű 
 hatósági erkölcsi bizonyítvány
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok
– becsületbeli nyilatkozat 
 a munkavégzés feltételének törvényes jogosultságáról

A szükséges dokumentumok eredetijét (hiteles fénymásolatát) 
a pályázó a pályázat lebonyolítása előtt küldje el.

A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat:
– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre
– szakmai önéletrajz
– írásban előterjesztett szakirányú koncepció 
 a megpályáztatott munkakörre
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak 
 felhasználásához a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as 
 számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében
– a helyi egyházközség lelkészének ajánlása

Az érdeklődők írásban jelentkezhetnek 
2016. december 23-ig az alábbi címen: 

TIMOTEUS n.o. Jókaiho 34, 945 01 Komárno
Kapcsolattartó személy: 

PhDr. Buzala Szilvia, igazgató, mob.: 0905 963 045

Európai és magyar
Nagy János életművének ragyogása Tatán

December 10-én a Ko-
máromi Városi Művelődé-
si Központban megtartott 
szalagavatói ünnepségünket 
megtisztelte testvériskolánk, 
a budapesti Szent István 
Gimnázium igazgatója Lázár 
Tibor és helyettese Libárdi 
Péter és Boros Gábor tanár 
úr is.

Először a végzősök ne-
vében Farkas Fanni, a IV.C 
osztály tanulója osztotta meg 
a közönséggel őszinte, megha-
tó, sallangoktól mentes gondo-
latait, majd köszönetet mon-
dott a tanári karnak, a kedves 
szülőknek, nagyszülőknek. 
Andruskó Imre igazgató ün-
nepi beszédében többek között 
a toleranciára, a magyarságtu-
datra, s a családalapításra hívta 
fel a figyelmet, majd engedélyt 
adott a zöld szalagok kitűzésé-
re. A feltűzést követő megható 
pillanatok után diákjaink kö-
zösen elénekelték a Szózatot. 
A végzős osztályok – heteken 
át tartó – készülődésének és 
igyekezetének meg lett az ered-
ménye: színvonalas műsorral 
szórakoztatták az ünneplő 

közönséget. A zenés-irodal-
mi összeállítás után, melyet 
dr. Farkas Adrianna tanárnő 
állított össze, gimnáziumunk 
énekkara következett Stirber 
Lajos karnagy vezényletével. 
Pár éve hagyományteremtő 
szándékkal gimnáziumunk új 
kezdeményezést indított út-
jára. Iskolánk egykori diákjai 
rövid előadással szeretnének 
tisztelegni volt alma materük 
előtt. Idén Korpás Éva népdal-
énekes tisztelt meg minket. A 
Palotás tánc bemutatása, me-
lyet Százvai Istvánné tanított 
be, szintén tapsvihart aratott. 
Az ünnepi részt az ő fellépésük 
zárta. A szünet után a Gimisz 
színjátszó együttes lépett szín-
padra a Csengel Mónika által 
rendezett Szép nyári nap című 
előadással. A zenei szerkesz-
tő, s a rendező asszisztense 
Ölvecky András, koreográfusa 
Pavlovič Petra volt. Ekkor már 
a szereplők lubickoltak a sze-
repükben, felszabadultan ját-
szottak hatalmas sikert aratva 
a nézőtéren.

Králik Zsuzsanna 
pedagógus

Nagybetűs ünnep 
a Selye János Gimnáziumban

A téli szünet előtt 
nyolcadízben került megren-
dezésre az immár hagyomá-
nyosnak mondható 24 órás 
röplabda-találkozó a Selye 
János Gimnázium tornater-
mében.

A rendezvény szervezését 
idén is Fiala Andrea tanárnő 
és Gyurenka István tanár úr 
vállalta fel. Ebben az évben 
2016. december 15-én, csü-
törtöki napon, pontban déli 
12 órakor vette kezdetét az 
egynapos szórakozás. A tanár-
nő a játékosokat úgy osztotta 
be tíz csapatba, hogy minden 

csapat nagyjából azonos játék-
erőt képviseljen. A torna során 
az különböző színű csapatok 
mérték össze tudásukat, játék-
kedvüket. Kora esti órákban 
kezdődtek a „gálameccsek”, 
meghívott vendégjátékosok-
kal. Először az iskola öregdiák-
jai mérkőztek meg egymással, 
majd a fiatalok következtek. 
Ezen meccsekkel párhuzamos 
időben érkezett meg a Szü-
lői Szövetség által támogatott 
pizzaszállítmány, amivel min-
denki csillapíthatta étvágyát, 
és pótolhatta a már elhasznált 
energiáit. A gálameccsek vé-

geztével folytatódtak a kör-
mérkőzések az egyre fáradó, 
és idővel álmosodó, de nem 
kevésbé lelkes játékosokkal 
egészen reggel nyolcig, amikor 
is a komáromi magyar alapis-
kolák tornája vette kezdetét. 
Itt a Munka Utcai, az Eötvös 
Utcai, a Jókai Mór Alapiskola 
és a Selye János Gimnázium 
alsó tagozata mérkőzött meg 
egymással.

Végezetül mindenki fel-
használhatta megmaradt 
energiakészleteit a „best off ” 
meccseken, amik után ünne-
pélyesen lezárult az idei 24 

órás röplabda-találkozó. A ta-
lálkozót Csonka Lajos mérnök, 
a Com-Therm vállalat igazga-
tója és Andruskó Imre, a Selye 
János Gimnázium igazgatója 
rekesztette be. Meghirdették 
a 9. röplabdamaratont, amely 
2017. december harmadik he-
tében kerül megrendezésre.

A nagy sikerre való tekin-
tettel biztos vagyok benne, 
hogy az összes résztvevő már 
alig várja a jövő évi játékdöm-
pinget, amely évről évre egyre 
népszerűbb, és egyre több di-
ákot csábít az iskola tornater-
mébe.                                    SG

Egyre népszerűbb a röplabda maraton
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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

Részletes egészségállapot felmérés 
Diacom biozezonanciás készülékkel 
és QMRA testanalizátorral, Gútán. 

Ingyenes ételintolerancia teszt.
További információ és időpont egyeztetés: 

0905 407 014

Komárom Város hirdetménye
Komárom Városa értesíti Önöket, hogy 2017. január 

1-től új irányelvek lépnek érvénybe Komárom Város terüle-
tén lévő nyári teraszok üzemeltetéséről. Kérjük a nyári tera-
szok üzemeltetőit, hogy kérvényeiket legkésőbb 2017. január 
31-ig nyújtsák be az előírt nyomtatványon a szükséges mel-
lékletekkel. További információk: Komáromi Városi Hivatal, 
Vagyonkezelési főosztály, tel.: 035/2851 352

MUDr. Bakai Hedvig körzeti orvos
tisztelettel értesíti betegeit, hogy december 

1-jétől a VII. Lakótelepi Szent Valéria Egészség-
ügyi Központban (Eötvös u.) rendel.

Tel.: 035/7725 921

RučNá AuTouMyváREň za trhoviskom

KÉZI AuTóMoSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

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

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

0903 887 980
Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 

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

Újszülöttek
Simonics Levente, Vágfüzes; Mikuš Martin, Érsekújvár; Zalka 

Liza, Hetény; Knirs Eszter, Komárom; Kajan Peter, Érsekújvár; Koco 
Matias, Surány; Sýkora Benjamin, Komárom; Csizmadia Orsolya, 
Komárom; Néveri Emília, Gúta; Kacz Péter, Marcelháza; Benceová 
Petra, Érsekújvár; Roháček Kristián, Bátorkeszi; Vígh Jana és Eva, 
Szilos; Németh Emma, Szentpéter; Szép Emma, Csicsó; Ďurišin 
Jura, Megyercs; Bokroš Alex, Gúta; Varga Adrienn Nóra, Nána; Ra-
fael Nelli, Érsekújvár; Takács Dóra, Szímő; Léva Jázmin és Patrik, 
Csallóközaranyos; Nagyváthy Dominik, Gúta; Mátyás Natália, Pár-
kány; Vadkerti Timotej, Tardoskedd; Juhász Olívia, Párkány; La-
katos Nikolasz, Érsekújvár; Szabó Hanna, Imely; Cseh Ákos, Lak-
szakállas; Lévai Richárd, Ógyalla; Kiss Zsófia, Kolozsnéma; Kezes 
Stela, Naszvad; Bordács Máté, Komárom; Póda Péter, Komárom; 
Molnár Leo, Komárom; Boráros Olivér, Komárom; Gálfi Tamás, 
Megyercs; Rafaj Letícia, Érsekújvár; Tóth Zsófia, Agyagos; Leczkési 
Alex, Ifjúságfalva; Takács Benett, Gúta; Szabó Mihály, Virt; Veleba 
Alex Juraj, Komárom; Šutka Juraj, Párkány; Cseh Erika, Vadas; 
Lakatošová Stefani, Ógyalla; Barkóci Benjamin, Komárom; Nagy 
Kamila, Martos; Stojková Anabella, Ógyalla; Pantúčková Nina, 
Szenc; Ollé Edina, Dunamocs; Pinke Lilla, Gúta; Horváth Bence, 
Marcelháza; Tóth Jázmin, Nagycétény; Mészáros Patrik, Radošina; 
Farkas Laura, Naszvad; Lučan Kevin, Gúta; Pollák Adam, Párkány; 
Mészáros Patrik, Radosin; Farkas Laura, Naszvad; Lučan Kevin, 
Gúta; Pollák Adam, Párkány; Bartonová Lara, Marcelháza; Molnár 
Cintia, Negyed; Csepy Lilien, Komárom; Šimčiková Lilien, Érsek-
újvár; Szelid Zoltán, Csallóközaranyos; Szabó Leonard, Naszvad; 
Mišák Sebastián, Tardoskedd; Madarász Nóra, Kava; Rizov Sofia, 
Komárom; Miklós Dóra, Nemesócsa; Vitek Samuel, Érsekújvár; Bi-
hari Dávid, Pozsony; Hamar Barbara, Gellér; Németh Sofia, Izsa; 
Szépe Veronika, Komárom; Andruškó Balázs, Naszvad; Gášpárová 
Dominika, Szőgyén

Házasságot kötöttek
Stano Jozef és Árgyusi Teréz 

Elhunytak
A 64 éves Kubica János, Komárom; a 65 éves Lőrinc Imre, 

Vágfüzes; a 81 éves Czigle Regina, Gúta; a 94 éves Szénássy Ilo-
na, Komárom; a 60 éves Kerekes Lilla, Komárom; a 78 éves Jančár 
Imrich, Komárom; az 58 éves Janíkova Eva, Komárom; a 87 éves 
Angyal Istvánné, szül. Kiánek Rozália, Komárom; a 64 éves Jordová 
Mária, Komárom; a 82 éves  Terézia Chovanová, Dunaradvány; a 48 
éves Kara Mihály, Búcs; a 60 éves Miklós Péter, Komárom; a 79 éves 
Farkas Lajos, Komárom; a 44 éves Esek Béla, Komárom; a 90 éves 
Győrfy Vilma, Komárom; a 70 éves Udvardi István, Bátorkeszi; a 63 
éves Lengyel Ferenc, Marcelháza; a 61 éves Fitos Gyula, Vágfüzes; 
a 89 éves Rehák János, Pat; a 87 éves Dékányová Elena, Komárom; 
a 90 éves Kovács Erzsébet, Imely; a 74 éves Varga Margit, Búcs; 
a 85 éves Jedlicska Júlia, Komárom; a 74 éves Bartanusz István, 
Komárom; a 69 éves Veronika Valkovská, Gúta; a 62 éves Páczer 
Milán, Komárom; a 89 éves Révai István, Komárom; a 77 éves Vö-
rös Jolán, Hetény; az 50 éves Simon Gábor, Csallóközaranyos; a 
81 éves Mottajcsek Ilona, Csallóközaranyos; a 85 éves Szoboszlai 
László, Csallóközaranyos; a 95 éves Križanová Rozália, Nyitra; a 
81 éves Lévardy Etela, Gúta; a 92 éves Kantha János, Nemesócsa; a 
74 éves Janetka Zoltán, Ógyalla; a 89 éves Illés Dezső-szabómester, 
Komárom; a 70 éves Szuri Emma, Madar; a 33 éves Krajčo Zoltán, 
Gyulamajor; az 56 éves Szabó József, Hetény; a 75 éves Mohošová 
Helena, Marcelháza; a 67 éves Pavlik Alojz, Izsa; a 79 éves Kolář 
Jaroslav, Bátorkeszi

MEGEMLÉKEZÉS
„Mégis itt vagy velünk, mégis oly távol,
Mi tudjuk csak igazán mennyire hiányzol.
Gondolunk rád a nap minden percében,
Drága emléked örökké őrizzük 
szívünk mélyében.“
Fájó szívvel és soha nem múló szeretettel 
emlékezünk halálának 2. évfordulóján

HOLDERIK Gáborra.
Szerető szülei, kisfia, testvére és az egész rokonság

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékeztünk december 13-án 
halálának 13. évfordulóján

DANIS Imrére
(Komárom)

Köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt 
emlékeznek rá.

Emlékét örökké őrző felesége Erzsike és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló gyásszal és mély fájda-
lommal emlékezünk drága halottunkra

BORS Helenára
szül. Rakúsová,

akit a halál 2012. december 23-án ragadott 
ki szerettei köréből.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma 
percet ezen a szomorú harmadik évfordulón.

A gyászoló család 

„Mindig itt vagy velünk,
mégis oly távol.
Gondolunk rád a nap minden percében.
Drága emléked, őrizzük szívünk mélyében.“
December 10-én töltené 50. születésnapját
SZOLIKNÉ RÁCZ Erika.

Emlékét őrző édesanyja, édesapja és Ferike, 
akinek nagyon hiányzik és minden nap emlegeti.

TIMOTEUS n.o. vyhlasuje 2. kolo výberového 
konania na miesto riaditeľa Zariadenia pre 
seniorov a Špecializovaného zariadenia  s 

celoročným pobytom v Komárne 
Kvalifikačné podmienky:
– vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  
–aspoň 5 rokov odbornej praxe, minimálne 2 roky v riadení
Požiadavky a iné kritériá:
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
– manažérske skúsenosti
– dobré organizačné a komunikačné schopnosti 
– schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, 
kreatívnosť
– ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom
– nemecký alebo anglický jazyk
– užívateľské ovládanie MS-Windows 
Výhodou je:
– skúsenosť z písania projektov 
– základný prehľad v sociálnej, ekonomickej oblasti a pracovno-
právnych vzťahoch
– vodičský preukaz skupiny B 
Zoznam požadovaných dokladov:
– overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostatných 
predpokladov
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie staršie ako 3 
mesiace
– získané certifikáty alebo osvedčenia
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu

Originály alebo úradne overené fotokópie potrebných dokladov 
predložte najneskôr do začatia výberového konania.

K žiadosti pripojiť:
– písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní
– štruktúrovaný životopis
– písomne vlastný návrh koncepcie riadenia Zariadenia pre 
seniorov a Špecializovaného zariadenia
– písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných 
údajov na účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
– odporúčanie od farára miestneho cirkevného zboru

Záujemci sa môžu písomne hlásiť 
do 23. decembra 2016 na adrese: 

TIMOTEUS n.o. Jókaiho 34, 945 01 Komárno.
Kontaktná osoba: PhDr. Buzalová Szilvia, mob.: 0905 963 045

Köszönetnyilvánítás
A komáromi mentálisan sérült fiatalok megsegítésére létrejött 
társulás ezúton fejezi ki köszönetét az ALBA-ALBAKOM Kft.-
nek és doc. MUDr. Czirfusz Attila, Csc., m. prof. ügyvezető 
úrnak az önzetlen segítségért és bizalomért, amellyel hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a mentálisan sérült fiatalok emberi jogaik 
tiszteletben tartásával méltóképpen élhessenek.

l Szeretettel meghívjuk ka-
rácsonyi gyertyafényes mulat-
ságra, élő zenével a népszerű 
komáromi „Rubin“ zenekarral: 
Jankovics József  (Dodi), Kliment 
Tündi, Nehéz János; december 
23-án pénteken és december 
25-én, vasárnap, Breza (Nyírfa) 
vendéglő 20 órától. Pótszilvesz-
ter január 6-án pénteken. Min-
denkit szeretettel várunk.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908 
415 657.
l Kőműves segédet keresünk. 
Tel.: 0905 450 570.
l Kiadó 2 szobás berendezett 
lakás Komáromban. Tel.: 0917 
049 929. 
l Eladó 3 szobás lakás az Esz-
tergályos utcában Komárom-

ban, I. emelet, megfelelő eredeti 
állapot, saját melegvíz fűtés; 
irányár: 19 900 Eur (megegyezés 
lehetséges). Tel.: 0908 729 612. 
l Kiadó 2 szobás berendezett 
lakás Komáromban. Tel.: 0911 
339 643, 0917 049 929.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905 450 
570, 0948 622 051.
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.

Apróhirdetés


