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Az iskolákhoz kerülhetnek a konyhák

Szlovákiában a legtöbb
helyen az iskolák vezetésének
irányításával működnek az
iskolakonyhák, Komáromban
azonban a városi hivatalhoz
tartoznak. Az önkormányzat
most ezen változtatna, a képviselők dönthetnek az iskolai
konyhák sorsáról. Az átszervezéssel a minőség emelkedését,
a felügyelet erősödését és a helyi vállalkozások támogatását
remélik.
Komáromban öt iskolakonyha működik a városon
belül, Őrsújfalun egy kisebb
üzemel. Egy iskola diákjaihoz és
az óvodásokhoz ételkiadás formájában jut el a meleg étel, az
öt konyha biztosítja az ebédet.
Jelenleg a rendszer irányítása a
városi hivatalhoz tartozik, azonban az elképzelések szerint ezen
változtatni szeretnének. Ahogy
a legtöbb iskola példája mutatja
Szlovákiában, hatékonyabban
működnek konyhák az iskolák
irányításával. A hivatalból irányított központosított és összevont közbeszerzési folyamat az
árakat sokszor a minőség rovására nyomja le, és a nagyobb tételek révén hátrányba kerülnek
a helyi beszállítók.
A téma már a januári testületi ülésen is napirendre került. Ondrej Gajdáč, a Jaroslav
Šulek gimnázium igazgatója
a kezdeményezést nagyon jó
ötletnek tartja, mivel az igaz-

gató közvetlen irányítása alatt
jobb teljesítmény várható. A jól
működő konyhák egyik kulcskérdése a megfelelő személyek
kiválasztása, ami a közvetlenebb
kapcsolatra építhető, továbbá a
jó minőségű alapanyag, ami kisebb tételű közbeszerzéssel hatékonyabban biztosítható – véli
a képviselő. Arra is rámutatott,
hogy a konyhák felszereltségével
foglalkozni kell, ami jelentős kiadásokkal jár.
A képviselőtestület a következő ülésén foglalkozik újra a
témával, ahol több lehetőségből választhatnak a képviselők,
a kezdeményezések elvetésével

pedig a régi rendszer meghagyása mellett is dönthetnek.
Változás esetén a váltás valószínűleg 2018 elejétől valósulhatna
meg, mivel több szervnek és
intézménynek is véleményt kell
mondani ezzel kapcsolatosan.
„Biztos vagyok benne, hogy
minden képviselő azt szeretné,
hogy a komáromi gyerekek a
legjobb ételt kapják, ezért kell
megtennünk mindent. Oda kell
figyelnünk a konyhákban dolgozók érdekeire is, mivel a szakácsnők alacsony bérért dolgoznak.
Egy ilyen váltás jó alkalom a
konyhai felszerelések felmérésére
és tervezett cseréjére, mivel sok

helyen elavult gépekkel főznek.
Akármilyen formában működik
a rendszer, ezt meg kell tenni, a
mostani kezdeményezés pedig egy
jó alkalom, hogy ne halogassuk a
lépést” – mondta el Keszegh Béla
alpolgármester.
A városi hivatal elindította az egyeztetési folyamatot az
érintettekkel, az iskolák és konyhák vezetőivel, iskolatanácsokkal. Ugyancsak kikérték a helyi
vállalkozók véleményét, hiszen
az iskolák szponzori támogatás
mellett tevékenységükkel munkahelyeket biztosítanak.
-vh-

Szigorú lépések a problémás lakótömbben

A városi hivatal határozott lépésekkel próbál véget
vetni az áldatlan állapotoknak az Esztergályos utcában.
Az elmúlt hetekben elzárták a
víz- és gázszolgáltatást, mivel
az ingatlan tulajdonosa nem
fizette a számlákat. A hivatal
újabb ellenőrzéseket küldött
a nagyrészt összeférhetetlen
lakosok által lakott épületre.
Néhányan már elköltöztek,
de az ingatlan tulajdonosa is
lépni kényszerül.
Öt évvel ezelőtt kezdődött
az Esztergályos utcai lakosok
kálváriája, amikor az egyes és
a hármas számú lakótömbbe
összeférhetetlen
életstílusú
lakosokat költöztettek be. Később a szomszédos ingatlanokra is átterjedt a jelenség,
azonban ez a két tömb okozta
a legtöbb gondot. Stubendek
László polgármester egy munkacsoportot állított fel, amely
folyamatosan figyeli a helyzetet az Esztergályos utcában.

„Elsősorban a környéken
lakók nyugalmát szeretnénk
biztosítani, de a közegészségügyi szempontokra is odafigyelünk, konzultálva az illetékes
szervekkel. Határozott lépésekkel szeretnénk rendet rakni a
környéken. Megengedhetetlen,
hogy a lakótömbök tulajdonosai ne fizessenek, továbbá az
összeférhetetlen lakosoknak is
egyértelmű jelzést adtunk, hogy
betelt a pohár” – mondta a város polgármestere.
Az ingatlan tulajdonosával
korábban a város próbált dűlőre jutni, azonban nem volt
együttműködő. Tavaly ősszel a
képviselő-testületi ülésen felmerült négy problémás lakótömb megvásárlása is, de ez a
javaslat nem kapta meg a képviselők többségének támogatását. A nagy összeg mellett az
érvek között elhangzott, hogy
ez rossz precedensként szolgálna, amivel a későbbiekben
zsarolhatóvá válna a város.

„A két legproblémásabb
lakótömbre az összes lehetséges büntetés ki lett szabva, és a
végrehajtás is folyamatban. Az
elmúlt időszakban újra kértük
a tűzoltóságot és a villanyszolgáltatót, hogy ellenőrizze le az
épületeket, hiányosságok esetén határozottan lépjenek fel.
Azt tudjuk, hogy a tulajdonos
képviselője hivatalosan is kikérte a tartozásairól szóló igazolásokat, ami arra utal, hogy

el szeretné adni az ingatlant.
Bízunk benne, hogy egy új tulajdonossal sikerül rendezni
az egész környék problémáját”
– fogalmazott Keszegh Béla
alpolgármester.
A városi rendőrség információi szerint eddig már 4-5
család elköltözött. Az ott lakók
jelentős része hivatalosan nem
komáromi lakhellyel rendelkezik.
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Egyértelmű jelzést adtunk,
hogy betelt a pohár

A két ingatlan tulajdonosa a Mesange kft., amely budapesti személyekhez köthető. Nem csupán az ott lakók
jelentettek gondot, de a tulajdonos – ugyan beszedte a
bérletet - nem fizette a számlákat. Több mint 20 ezer eurós
tartozást halmozott fel a vízművek és a várossal szemben
is, de más szolgáltatóknak sem törlesztett. Emiatt született a döntés a vízellátás leállításáról, majd a gázművek is
beszüntette a szolgáltatást. A csapok elzárása után a város
a törvényben előírtak szerint biztosítja az ivóvizet, naponta kétszer érkezik 1000 liter lajtoskocsin.

Olimpiai álom helyett keserűség

Nem ismerem az ezzel foglalkozó statisztikát, de nagy a
valószínűsége, hogy a második világháború utáni időkben
én voltam az első (cseh)szlovákiai magyar újságíró, aki részt
vett nyári olimpián. Ez az élmény 1972-ben ért a müncheni játékokon. Ott tapasztaltam először, hogy a világ minden
részéből összesereglett emberek képesek békében, egymást
segítve együtt létezni.
Amikor nem volt olyan versenyszám, melyet feltétlenül
meg szerettem volna nézni, az edzések tanulmányozásával
töltöttem az időmet. A müncheni tíz nap folyamán alig tudtam aludni, olyan izgalomban tartottak a látottak. Alighogy
elhagytam Münchent – az olimpia még négy napon át tartott – megtörtént a szörnyű tragédia – palesztin terroristák
merényletet követtek el az izraeli sportolók szálláshelyén, de
az a tíz békés nap halálomig élmény marad – mintha megadatott volna a jövőbe pillantanom.
Mifelénk téli olimpia megrendezésével próbálkoztak az
illetékesek háromszor is, de különféle okokból nem sikerült
elnyerni a rendezés jogát. Először Štrougal miniszterelnök
„fújta le” a tervet, majd kiderült, hogy egy ilyen nagy világesemény lebonyolítását csak partnerrel együtt – Lengyelországgal közösen – lenne esély megrendezni. A szakemberek
jól tudták, hogy a Magas-Tátra mindkét része szükséges az
olimpiai számok lebonyolításához – a lengyel oldalon nincs
olyan hegyrész, amely az óriáslesiklásnak megfelelne, a szlovák oldalon pedig mindenképpen ragaszkodtak hozzá, hogy
jégkorong-meccseket ne csak Krakkóban, hanem Poprádon
is láthassanak a nézők. Érdemes megemlíteni a legkiválóbb

(Folytatás a 3. oldalon)

Ipóth Barnabás halálára

Ipóth Barna életének
nagy részét a komáromi magyar gimnázium falai között
töltötte: 1955-ben lett a tanintézmény diákja, s jövőre
lesz hatvan esztendeje, hogy
leérettségizett. Pozsonyi főiskolai-egyetemi évei után ide
tért vissza, itt tanított, majd
igazgatott. Mind matematika-fizika szakos tanárként,
mind igazgatóként tiszteletre
méltó, hasznos munkát végzett, és olyan döntéseket kezdeményezett, melyek kihatottak az intézmény jövőjére.
Már ifjú tanáremberként bekapcsolódott a Czókoly Béla
és az Oláh- házaspár által megalapozott tehetséggondozói
tevékenységbe; diákjai mindig sikeresen képviselték iskolájukat a fizikaolimpia versenyein. 1992-ben újra életre hívta a
Király Püspök Alapítványt, amely a tehetséges, és az anyagilag rászoruló diákokat támogatja a mai napig. Ipóth Barnabás súlyos betegen tavaly még megérte, hogy a gimnázium
egyik volt diákja az eddigi legmagasabb összeggel, csaknem
húszezer euróval támogatta egykori iskoláját! 1995-ben
Ipóth igazgató úr javaslatára vette fel a gimnázium egykori diákja, a világhírűvé vált kutatóorvos, Selye János nevét.
Hasznos munkáját 2000-ben Szent Gorazd-emlékéremmel
jutalmazta az állam, 2013-ban pedig Pro urbe-díjjal Komárom Város.
A mindig derűs, teherbíró Ipóth Barnabás élete a napokban súlyos, hosszan tartó betegség következtében véget ért.
Családja mindvégig gondoskodó, nagy szeretettel igyekezett
életének záró szakaszát elviselhetővé tenni. A komáromiak
együttéreznek a családtagokkal a gyászban, és tudják, hogy
Ipóth Barnabásra is úgy emlékeznek majd, mint azokra az
elődeire, akik városukért egy életen át dolgoztak.
A szerkesztőség
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Értékelték az elmúlt két évet

Sajtótájékoztatót tartottak a napokban Bastrnák Tibor és
Andruskó Imre képviselők, akik az elmúlt két évet értékelték. Mint elhangzott, frakciójuk mindig megszavazta a város
költségvetését, melybe javaslatukra megemelt beruházási
tételek kerültek be. Ahhoz képest viszont, hogy az elmúlt
időszakban évente átlagban 1 millió 800 ezer euróval több
részesedési adó folyt be, ez a többletpénz nem látszódik a
városban.
Kifogásolták azt is, hogy a városvezetés sok esetben nem
teljesíti a testületi határozatokat. Példa erre a hűségkártya is,
amely pedig éppen a komáromi kisvállalkozókat segíthetné
a nagyobb üzletláncokkal szemben. Kifogásolták azt is, hogy
az illetékes hivatal még tavaly december 13-án figyelmeztetett arra, hogy nem folyósíthatja az iskolai étkeztetési hozzájárulást, megoldás mégis csak márciustól lesz az ügyben.

Jövőre 40 évesek lesznek
Évzáró taggyűlést tartott a Kossuth téri nyugdíjasklub
szervezete, melyen értékelték a tavalyi esztendőt és felvázolták a legfontosabb idei terveket. Egy perc néma felállással
emlékeztek meg azokról a társaikról, akik 2016-ban örökre
eltávoztak soraikból. Kravec Magdika, a klub vezetője ös�szegzésében elmondta: a nyugdíjasklubnak mintegy 300
tagja van, de fájlalják, hogy a fiatalabb nyugdíjas nemzedék
nem érdeklődik eléggé a közösségi élet iránt, vagy pedig más
okokból, kevesebben járnak a klubba.
A klub pénztárosa jó munkát végzett tavaly is, jól gazdálkodik a rendelkezésre álló pénzekkel. Kravec Magdika
klubvezető elmondta azt is, hogy a 39 évvel ezelőtt alapított
klubnak helyet adó épület javításra szorul. Sok mindent saját
kezüleg vagy mások segítségével orvosoltak, de a javításikarbantartási munkák jelentős részét nem tudják ők maguk
elvégezni. Udvarukat szépen kialakították és megbecsülik,
hogy rendezett, tiszta környezetben dolgozhatnak. El szeretnék érni viszont, hogy az udvaron lévő, évek óta gondot
okozó nagy fát kivágják.
A klub tevékenységeivel kapcsolatban Kravec Magdika
elmondta: kitűnő munkát végez a kézműves-kör, a tagok
alkotásait egyebek mellett Komárom testvérvárosaiban is
megismerhették. Szép sikereket könyvelhet el a Čakanka
énekkar, a Klapka György Férfi Dalkör pedig egyedüli magyar együttesként vett részt a garamszentkereszti országos
versenyen és ott is bizonyította tudását. A dalkör új tagokat
vár soraiba és nagy szüksége lenne egy karmesterre is. A
klub versmondói és szólistái is elnyerték a közönség tetszését
fellépéseik alkalmával.
A tavalyi programok között szerepelt még a jubilánsok
köszöntése, a szilveszteri, farsangi mulatságok, találkozók
más klubok tagjaival, testvérvárosi látogatások, és egyéb más
program. Bíró Adrianna, a városi hivatal szociális főosztályának vezetője elmondta, hogy a város csaknem 18 ezer
euróval támogatja, segíti a klubot, ebből az összegből fedezi
a bérleti díjat és egyéb kiadásokat.

Debrecenbe került a Jókai-díj
Jókai Mór születésének 192. évfordulója alkalmából, tizenegyedik alkalommal adták át a Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, valamint a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által alapított Jókai-díjat. Keszegh Margit, az egyesület
elnöke elmondta: Jókainak köszönhetően a regény, mint műfaj, nemzetivé vált, s így születhetett meg és művelődhetett ki
a magyar olvasóközönség, a nemzeti mesemondó életműve
hatalmas kincs az egyetemes magyar irodalomban.
Az idén a debreceni Arany Lajos vehette át a díszoklevelet és Jókai Mór kezének márványlapon fekvő gipszmásolatát, amely Donáth Gyula szobrászművész alkotása. Ebben az
évfolyamban a Jókai Mór regényeiből készült filmek elemzése, illetve az eredeti regénnyel való összevetése volt.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
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Megkezdődött a Selye Gimnázium épülete egy részének a felújítása

Elkezdődött a Selye János
Gimnázium épülete egy részének felújítása, mely elsősorban
a 20. század eleji épület belső
homlokzatát érinti.
A rekonstrukció célja a balesetveszélyes állapot elhárítása,
hiszen az épület az elmúlt száz
év alatt nem esett át nagyobb
felújításon. Ez idő alatt pedig
a homlokzat díszítőelemei az
időjárási viszonyok miatt megrepedtek, valamint leestek. A
felújítás, melynek értéke 80 ezer
euró, az Iskolaügyi Minisztérium finanszírozásával, ill. Nyitra
Megye Önkormányzatának tudtával történik. A felújítás kivitelezője a DECART Kft. A projekt
létrehozásában nagy segítséget
nyújtott Bastrnák Tibor parlamenti képviselő.
A jelenleg folyó felújítás
az iskola épületét érintő teljes
majdani rekonstrukció része,
mely magába foglalja a nyílászárók cseréjét, díszítőelemek
restaurálását, a homlokzat meg-

tisztítását, a fűtésrendszer belső részének cseréjét, valamint
a tornaterem épületének külső
felújítását. A 1,5 millió eurós
teljes felújítás tervdokumentá-

cióját Bartal Zoltán mérnök, a
Graphite Kft. tulajdonosa készítette. Az utóbbi években több
kisebb felújításra is sor került
a gimnáziumban. 2001-2005

között a padlástér átépítésével
további tantermeket alakítottak
ki, valamint létrehozták az iskola könyvtárát is.
Vajányi Orsolya

Állítás és cáfolat

Korpás Péter, Feszty Zsolt és Szabó Béla képviselők sajtótájékoztatója
A két évvel ezelőtt az ös�szefogás listáján, az MKP
színeiben megválasztott városatyák három témában
nyilatkoztak meg: a Magyar
Közösség Pártjához füződő
viszonyukról, a párt helyi
elnökének, Fekete Ferencnek
Korpás Péterrel kapcsolatos
kijelentéséről, (miszerint a
pártállam titkosszolgálatának együttműködő tisztje
volt), illetve értékelték az elmúlt két évet is.
Feszty Zsolt elmondta: az
önkormányzati
választások
előtti MKP-HÍD összefogás
miatt a régi tagok által újonnan alapított helyi MKP számára „persona non grata“ lett
a három képviselő, akikről
éles hangú, gyakran már-már
gyalázkodó nyilatkozatokat
tettek a sajtóban, ám bírálóik egyetlen alkalommal sem
keresték a kapcsolatot velük,
egy alkalommal sem sikerült
beszélniük. Feszty Zsolt úgy
fogalmzott: a cikkekre, nyilatkozatokra következetesen nem

reagáltak, mivel nem kívántak
meddő vitákba bocsátkozni, és
magyar-magyar vitát folytani
a nyilvánosság előtt (szítani
ők kezdték, mi meg nem folytattuk). Mint mondta, az MKP
helyi elnökének legutóbbi
nyilatkozata viszont túllépte a
jó ízlés határát, olyan személyeskedésbe torkolt, amit nem
hagyhatnak figyelmen kívül,
mivel egy ember becsülete,
tisztessége lett megkérdőjelezve.
Korpás Péter Fekete Ferenc pártelnök kijelentésére
a következőképpen reagált:
„Amennyiben az ŠTB tisztje
lettem volna, úgy nevem szerepelne a Nemzeti Emlékezet Hivatala – Ústav pamäti národa
(ÚPN) által nyilvánosságra
hozott ŠTB tisztek listáján.
Nem szerepel a nevem ezen a
listán, tehát nem voltam tiszt.“
Korpás Péter neve egyedül a
„Registračný protokol“ nevű,
nyilvánosságra hozott naplóban szerepel, mely tartalmaz
mindenkit, aki valaha az ŠTB

Teltházas vetítés a moziban

Sok érdekesség várta a Tatra moziban a gyermekeket és szüleiket a múlt hétvégén, a Ballerina című animációs film országos
premierje előtt. Lehetőségük nyílt részt venni rajzversenyen,
a legügyesebbeket pedig díjazták is. Emellett apró ajándékokkal kedveskedtek a gyerekeknek, akik örömmel fogadták azt
is, hogy az ügyeskezű arcfestők igazi mesefigurákká varázsolták őket. A Franciaország egyik távoli csücskében, illetve Párizsban játszódó mesefilm története röviden: az árvaházban
élő kis Félicie-nek egyetlen szenvedélye van, mégpedig a tánc.
Legjobb barátjával, a feltalálói babérokra törő Victorral vakmerő szökési tervüket végrehajtva Párizs felé veszik az irányt,
a fények városába, ahol éppen csak belekezdtek az Eiffel-torony építésébe! Félicie-re sosem tapasztalt küzdelmek várnak;
legjobb formáját kell hoznia és tanulnia kell hibáiból, hogy
valóra váltsa legvadabb álmát: ő legyen a párizsi opera prímabalerinája. A film nagy sikert aratott a gyerekek körében, akik
már várják a következő premier előtti vetítést.

látókörébe került. Ez azonban
kevés Fekete Ferenc állításának alátámasztására.
„A másik szó Fekete Ferenc
állításában pedig az együttműködő. Együttműködő sem
voltam, mint ahogy azt bizonyítják az ÚPN által 2005-ben
rendelkezésemre bocsátott, ŠTB
által rólam készített kiértékelések, jegyzőkönyvek. Az ŠTB
szeretett volna belőlem együttműködő ügynököt csinálni, de
éveken át tartó próbálkozásaik kudarcba fulladtak. Több
jelentésben leírták, hogy nem
vagyok hajlandó információt
szolgáltatni, együttműködni.
Az egyik jelentésben így fogalmaznak: „kategoricky odmieta
spoluprácu“.
Az ŠTB figyelmét azzal
hívtam fel magamra, hogy
1983. február 7-ről 8-ra virradó éjszaka Budapestről jövet a
komáromi határátkelőn Duray
Miklós abban az időben folyó
peréről tájékoztató pár oldalas
szamizdat kiadványt szerettem
volna behozni az országba. A
ŠKODA 100 hátsó lehajtható
ülése mögött elhelyezett akkumulátor mellé csúsztattam
be, gondoltam itt biztos nem
fogják megtalálni. Az ügyeletes
határőr, miután szokásos rutinból kinyittatta a csomagtartót,
arra kért, hogy szereljem ki az
akkumulátort. Tudta mit keres,
tudta hol keresse. Akkor is voltak „jóakaróim“.
Az ügyet átadták az ŠTBnek, amely mindent megtett
azért, hogy együttműködésre bírjon. Szüleim állásával,
testvéreim
tanulmányaival,
sorsával zsaroltak. Mindezek
ellenére használható információt nem adtam nekik, sem

szóban sem írásban, amit a
jegyzőkönyekben le is írtak.
Szüleimnek és néhány bizalmas barátomnak azonnal elmondtam a velem történteket.
Bizalmukról biztosítva mellém
álltak, tanácsaikkal segítettek
az ŠTB-vel szembeni ellenállásban, kockáztatva ezzel saját
biztonságukat is.
„Jókaróim“ a 2014-es önkormányzati választások előtt
keményen dolgoztak a lejáratásomon, ismerőseimet próbálták
elbizonytalanítani velem kapcsolatban egyénileg, közösségekben, Facebook-on.
Olyan családban nőttem föl
ahol a tisztesség a legnagyobb
érték. Így élek, gyerekeim is erre
tanítom. Barátaimmal szemben is ez a mérce. Azon kevesek
egyike vagyok, akinek sikerült
kibújtni a rettegett kommunista
ŠTB karmai közül. Nincs miért
szégyenkeznem. Nem voltam,
nem vagyok és nem is leszek
zsarolható. Képviselői munkámat legjobb tudásommal és felelősséggel végzem. Komárom
érdekeit képviselem, nem gazdasági lobby-csoportokét. Ezt
vállaltam, ez kötelez“.
Szabó Béla az elmúlt két
esztendőt értékelte a sajtótájékoztatón. Szavai szerint
2014-ben a város hitelfelvételi
konstrukciója jó volt, s az elmúlt két évben sokkal több jövedéki adó érkezett a városba,
mint azelőtt. Idén ez az összeg
2,6 millió euróval több, ám a
város mégsem hajtott végre
komolyabb
beruházásokat,
több, már előkészített projekt
is félre lett téve. A városi hivatal működése ma többe kerül,
mint azelőtt, és kevés pénz jut
beruházásokra is.
-ov-
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Harminc éve muzsikál a Borostyán együttes
(Befejezés az előző számból)
Milyen arányban szerepelnek saját megzenésítések
a repertoárban?
– A kezdet kezdetén betanultunk néhány dalt a Kaláka,
a Sebő és a Szélkiáltó együttestől, majd hamarosan elkezdtünk saját dalokat írni az általunk megkedvelt versekhez.
Ma már szinte csak saját dalokat játszunk, kivéve az instrumentális kompozíciókat, az ír
népzenei feldolgozásokat.
A saját gyerekeitek is muzsikálnak? Szeretik a zenét?
– Minden „Borostyán gyerek” szereti a zenét, a nagyobbak mind tanultak-tanulnak
valamilyen hangszeren. A
legkisebbek is nagyon muzikálisak, a próbáinkon szívesen
közreműködnek.
Napjainkban mindenki
rohan, hajszolt. Mikor jut
idő és erő a gyakorlásokra?
– Gyakorolni mindenki
otthon önállóan is szokott,
közös próbáinkat általában
hétköznap szoktuk megoldani. Időben csak a munka utáni
esti órákban van rá lehetőség,
azonban számunkra ez a legjobb kikapcsolódás, és feltölt
minket energiával.
Terveztek-e a gyerekeknek egy önálló, egy témát
feldolgozó, saját megzenésítésű, max. egy órás előadást?
(Zenés darabot?)
– Az év végén készült el

(Befejezés az 1. oldalról)

egy új, gyerekeknek szánt album Ha óriás lennék címmel,
melyen megzenésített verseket adunk elő gyerekeknek.
Ennek bemutatóját későbbre
halasztottuk, az egyik tagunk
balesete miatt.
Kik alkotják a ti közönségeteket?
– A Borostyán indulásakor
ifjúsági táborokban, klubesteken léptünk fel, főleg fiataloknak. Így volt ez a Jókai Napokon tartott fesztivál-klubban,
Pozsonyban, a JAIK klubban,
a gimesi táborban. Aztán jöttek a felnőtteknek tartott koncertek is. Elmondhatjuk, hogy

játszottunk a legkisebbeknek
az óvodákban, de karácsonykor adtunk koncertet nyugdíjasoknak is. Általában vegyes
közönség előtt lépünk fel, s jó
látni, hogy az élő zene világa,
valamint az énekelt versek
hogy megérintik az embereket.
Miért tartjátok szükségesnek, hogy megzenésített
verseket adjatok elő?
– Az együttes tagjai több
együttesben, zenekarban is
muzsikálnak, ahol más műfajú
zenéket is előadnak. Régebben
több énekkarban is énekeltünk, évekig. A megzenésí-

tett versek világa megérintett
minket. Mindig izgalmas bemutatni, hogy milyen zenei
világot vélünk felfedezni egyegy versben, és általa sokkal
több mondanivaló jut el a közönséghez. A zenével erősítve
sokan megszeretik, s közelebb
kerülnek a versekhez.
Megfordult már a fejetekben, hogy ha ezt nem csinálhatnátok, akkor mit?
– Ezen még nem gondolkodtunk. Azt hiszem, nagyon
hiányozna az örömzenélés az
életünkből. Reméljük, hogy
még sokáig zenélhetünk!
Batta György

A Selye Gimnázium a spanyol nyelvi olimpia kerületi döntőjében

A felvételen balról jobra: Musitz Marietta tanárnő, Andruskó Krisztina, Nagy Natália,
Lakatos Lili és Hevesi Petruf Alena tanárnő
A Selye János Gimnáziumban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges diákok
támogatására és készségeik,
tudásuk fejlesztésére. Ennek
köszönhetően idén is bejutott
néhány ügyes tanulónk a spanyol nyelvi olimpia kerületi
fordulójába, amelyet február
13-án Nyitrán rendeztek.
Az olimpia két fő részből
áll: szóbeliből és írásbeliből.
A második részben a hallgatás
és olvasás utáni szövegértéssel,

Olimpiai álom helyett keserűség

szókinccsel, nyelvtannal és egy
adott témán belüli fogalmazással kellett megküzdenie a
versenyzőknek. A szóbeli igazából egy szituációs gyakorlat,
amin a nyelvtudás szintjén kívül a reakciókészséget is figyelembe veszi a zsűri.
A kerületi fordulóba tehát
azon diákok jutottak be, akik
az iskolai forduló első két helyén végeztek. Azóta folyamatosan készültek a nagy megmérettetésre. Rendszeresen

látogatták a spanyol szakköröket, ugyanis ők is tisztában
voltak azzal, hogy egy ilyen
szintű versenyen komoly felkészülés nélkül jó eredményt
elérni lehetetlen. De szorgalmuk és kitartásuk idén is meghozta gyümölcsét.
Hat diákunk jutott ily módon a kerületi fordulóba, ahol
négy kategóriában mérettették meg magukat. A gyerekek
fantasztikusan helytálltak! Két
második, illetve egy első hel�-

lyel tértünk haza.
A C kategóriában (sextó,
4. évfolyam) Nagy Natália,
sextós tanuló ért el 1. helyezést, ezzel biztosítva helyét az
országos döntőben. Ugyanezen kategória 2. helyezettje
Andruskó Krisztina a 4. A
osztály diákja lett. A D kategóriában (bilingvális és
hispanofón diákok) Lakatos
Lili a 2. helyen végzett.
Ámbár többi diákunknak
idén nem sikerült az első 3
között végezni, joggal lehetünk rájuk is büszkék, hisz a
verseny eredményes megoldói
közé tartoznak. Az A kategóriában Vlahy Rebeka (2. B) a
4. helyen Zámbó Kitti (2. C)
pedig 7. helyezést ért el. A B
kategóriában (kvintó, 3. évfolyam) Šiška Dávid 6. lett.
Nagy Natália tehát márciusban nemcsak iskolánkat,
de az egész kerületet képviseli
majd a versenyen! Sok sikert
kívánunk neki!
A többi kerületi versenyzőnknek pedig köszönjük alázatos és kitartó munkájukat, és
szívből gratulálunk nekik elért
eredményeikhez, becsületes
helytállásukhoz.
Hevesi Petruf Alena
Musitz Marietta
spanyoltanárnők

Magas-Tátra szakértő, Ivan Bohuš akkoriban többször is
hangoztatott véleményét: „A Magas-Tátra szlovákiai része
nem nagy kiterjedésű, a környezet súlyos károsítása nélkül
lehetetlen benne olimpiát rendezni: mintha egy kertben
akarnánk pályákat, szállodákat, több tízezer embert elhelyezni.”
Budapest, vagyis Magyarország nem véletlenül pályázta
meg a rendezés jogát a huszonegyedik század elején. Történt
ez akkor, amikor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság eldöntötte, hogy az újabb és újabb, négy évenkénti világversenyekre
pályázók közül előnyben részesítik azokat, akik képesek takarékos olimpiákat rendezni. És ekkor csillant fel bennünk,
magyarokban a remény, hogy most, végre! mi is jelentkezhetünk annyi – a történelem viharai miatt, meghiúsult pályázási próbálkozás után.
Az, hogy Magyarország „megérdemelte volna” a rendezési jog elnyerését, nem vitás, hiszen az országok vetélkedésében ez a „kis” ország az élvonalba küzdötte magát az eddigi
olimpiákon. Elég fellapozni a statisztikát.
És még valami, ami rendkívüli esélyt biztosított volna a
döntéshozatalkor: a magyarok a hadak útján találhatók, történelmünk a bennünket leigázó és kifosztó idegenek sáskajárása; megmutathattuk volna, hogy minden pusztítás után
újra tudjuk építeni a hazánkat, s mivel nálunk most béke
van, magunkhoz ölelhetjük a nagyvilágból hozzánk látogató
sportembereket és szurkolókat.
A magyar gazdaság évről-évre jobb teljesítményeket mutat fel, ezért lehet rendbe hozni a régi épületeket, múzeumokat, és szállókat berendezni a lepusztult kastélyokban, ezért
jön egyre több turista Magyarországra, s kedveli meg étkeinket, borainkat, – a vendégszerető magyarokat. Ez a nyári
olimpia nem járt volna semmilyen környezetrombolással,
éppen ellenkezőleg: a bizonyítottan nyereséggel záruló világverseny többlet bevételt hozott volna, amit egyebek mellett
– környezetóvásra is lehetett volna fordítani.
Az olimpiai álmot elpusztítók kitervelőivel és megvalósítóival nem érdemes foglalkozni – ők majd a történelem szemétdombján találják magukat, mert amit tettek, nem egyéb,
mint egy újjászülető, még magzati állapotában lévő nemzet
megölése – magzatgyilkosság!
Számomra nem kétséges, hogy lesz majd olimpia Budapesten, csak azt sajnálom, hogy én azt már nem láthatom.
Batta György

Petőfi Sándornak is lesz szobra

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás és a dél-komáromi Endresz Csoport kezdeményezésének köszönhetően Petőfi Sándornak is lesz szobra városunkban, mégpedig a
róla elnevezett utcában. A részletekről Knirs Imre alpolgármester, a társulás elnöke szól:
„A szoborállítás költségeit mi fedezzük, ám örvendetes,
hogy Komárom városa is támogatja kezdeményezésünket. A
kulturális alapból 600 eurót szánnak erre a célra, a képviselőtestület egyhangúlag támogatta kérvényünket, sőt, az ehhez
szükséges területet is hosszú távon bérelhetjük. Az alkotást
Lantos Györgyi és Máté István, csongrádi szobrász házaspár
készítik el és az egykori Steiner szobor helyén díszeleg majd.
Jelenleg éppen a szoborállítással kapcsolatos egyeztetések
zajlanak, reményeink szerint a magánszemélyeknek, illetve
a Magyarországról érkező pénzforrásnak köszönhetően még
idén felállíthatjuk Petőfi Sándor szobrát. Köszönet Ryšavý
Boldizsár vállalkozónak is, aki segít a talapzat helyreállításában.”

Szalai Erika felvételen balról jobbra: Ryšavý Boldizsár, Lantos Györgyi, Máté István, Knirs Imre, Hornig
Rudolfné, Nagy János és Névery Erzsébet
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Süli Nataša, Kőhídgyarmat; Lukács Máté, Nagykeszi; Práznovská
Sofia Anna, Holanovo; Sláviková Žofia, Naszvad; Adamik Emma,
Komárom; Méry Oliver, Kisújfalu; Szépe Emma, Gúta; Sztojková
Éva, Szelőce; Švorcová Sofia, Helemba; Kopják Ellie, Komárom;
Nagy Nela, Gúta; Venth Damján Zoltán, Komárom; Čepela Olivér, Szilos; Bujna Marcel, Csallóközaranyos; Semecká Boglárka,
Muzsla; Egri Alex Nimród, Čierna Voda;Tárnyik Ádám, Párkány;
Tóth Vitaly, Sárkány; Pavlovičová Nathalie, Komárom; Slávik Boris,
Bajcs; Peitl Olivér, Csicsó; Farkas Dorina, Komárom; Pomozi Johanna, Párkány; Kovács Doroty, Imely; Galanžárová Sofia, Komárom;
Biskupič Márió, Kava; Morvayová Sofia, Bánov; Bencová Stela, Komárom; Lakatos Bella, Marcelháza; Rigó Jázmin, Marcelháza; Nagy
Bella, Gúta; Kližská Tereza, Nagymihály; Rafael Milan, Komárom;
Farkašová Nikoleta, Komárom; Töltési Alex, Dunaszerdahely

Házasságot kötöttek

Kuszák Tibor és Peltznerová Edina

Elhunytak

A 76 éves Balogova Jolana, Marcelháza; a 98 éves Raábová
Helena, Komárom; a 72 éves Vojtík Karol, Komárom, a 72 éves
Mlinárová Helena, Komárom, a 75 éves Bucsai Zoltán, Komárom,
az 59 éves Petríková Gabriela, Komárom; a 85 éves Černeková
Ľudmila, Szilos; a 83 éves Muchan Paló Szidónia, Komárom; a 73
éves Mészáros Lajos, Kava; az 56 éves Dianišová Edita, Komárom;
a 85 éves Téglás-Kovács Mária, Gúta; a 65 éves Vázsonyi Júlia, Komárom; a 3 éves Papp Krisztián, Búcs; az 58 éves Petrécs László,
Csicsó; a 85 éves Oláh Erzsébet, Gúta; a 88 éves Szalay Ilona, Komárom

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mélységes fájdalommal és szomorúsággal mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt
munkatársaknak és mindazoknak akik elkísérték utolsó útjára a kavai temetőbe 2017. február 13-án 13. órakor a szerető
férjet, édesapát, nagyapát, apóst, testvért és keresztapát

Szívvel,
rockkal
Három komáromi
zenekar ad jótékonysági
koncertet a súlyosan
beteg Gelle Szofika
gyógyulásáért.
A rendezvényre
március 18-án kerül sor
a Rév- Magyar Kultúra
Házában, 19 órai
kezdettel.
A fellépő zenekarok - az

Aylen's Fall,
Kerecsen
História

- a koncert teljes bevételét
a leukémiában szenvedő
kislány gyógykezelésére
ajánlja fel.
Varga Zsolt – szervező

Sikeres napot zárt a brazil jiu jitsu no gi versenyen Pozsonyban a Wolf Fight Club csapata. A
Farkas Péter által vezetett csapatból négy érmet sikerült hazahozniuk a fiúknak! Bári Patrik 1.
hely -77 kg. Tomás Latino Vu Than 2. hely-77 kg. Kedro Nicolas 2 hely - 66 kg. Cibulka Dávid 3
hely - 99 kg.

Füleki Tibor eddig négyezer lépcsőt tervezett
Hol mindenütt és hány
lépcsőt tervezett már meg?
– Az elmúlt 25 évben körülbelül 4 ezret, szerte a nagyvilágban, Saint Tropeztől
egészen Moszkváig. A legbüszkébb azonban arra a lépcsőre vagyok, melyet a somorjai
aquaparkba terveztem. 12
méter magas falépcső, nedves,
vizes környezetben vezet fel a
csúszdákhoz. Megépülése óta
egyetlen egy baleset sem történt
ott, biztonságos. Szakemberek
szerint lehetetlen ilyen íves,
tartós, szilárd lépcsőt megépíteni fából. Büszke vagyok rá,
hogy nekem sikerült, hiszen sehol a világban nem épült még
ezzel a technológiával lépcső.
Égetett kőris fát használtunk,

ČERMÁK Béla mérnököt
akit a hirtelen halál a 76. évében ragadott ki szerettei köréből.
Köszönet a virágokért, a részvétnyilvánításokért melyekkel
enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
Külön köszönet a Győri P. A. Kórház orvosának Dr.
CSÉPLŐ PÉTERNEK és a DÉL-KOMÁROMI MENTŐSZOLGÁLATNAK.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékeztünk halálának első évfordulóján
február 26-án a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára

JUHÁSZ Violára.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk március 4-én

VRÁBEL Jánosra

halálának első évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja

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 emlékezünk március 5-én halálának harmadik évfordulóján

NAGY Máriára, szül. Kúr.

Emlékét örökké őrző férje Feri és családja

MEGEMLÉKEZÉS

A városunkbeli Füleki
Tibor nem mindennapi hivatást űz: lépcsőtervező. Hogy
mi rejlik e mögött, azt „lépcsőzetesen“ mondja el:
– A lépcsőtervezés geometriai és ergonómiai feladat. Az
én munkám elérni azt, hogy a
lépcső az adott ház kulcseleme
legyen, esztétikai és funkcionális szempontból egyaránt. Volt
már példa arra, hogy megépült
a ház, de tulajdonosa még akkor sem tudta, hogy hol legyen
a lépcső.

s a tervezés, illetve a kivitelezés
csaknem egy évig tartott.
Önről tudni kell, hogy
magyarországi születésű, de
évek óta itt él és a szlovák
nyelvet szinte anyanyelvi
szinten beszéli.
– A szlovákiai faipar magasabb szinten van a magyarországinál, ezért választottam
a zólyomi faipari egyetemet
annak idején, sőt, négy évig
oktattam is ott. Örülök, hogy
a sors Komáromba vetett, és
Jókai városában élhetek. Felvidéki magyarnak érzem, vallom
magam. Komárom szerethető
város. Sok barátra leltem Szlovákiában, magyarokra, szlovákokra egyaránt.
-batta-

Lángolt az őrsújfalusi ablakgyártó üzem

Miért fontos – egy ház
tervezésekor – a lépcső, a hagyományos szerepén túl?
– Ha a lépcső jó, kényelmes
és biztonságos, akkor az emeleten nyert terület egyenértékűvé
válhat a földszintivel.
Mi alapján tervezi meg a
lépcsőt?
– Ahogyan a csiga megépíti
a házát, s ő ezt pragmatikusan,
a kívánalmaihoz igazítva teszi,
úgy én is ebből indulok ki, hogy
Hatalmas tűz volt Őrsújfalu Vadas részében, lángban égett az
az elvárások és a lehetőségek ablakgyártó üzem – adta hírül a Komáromonline.sk. Bővebben a
találkozzanak.
Komáromi Városi Televízióban szolgálunk információkkal.

MEGEMLÉKEZÉS

„Elcsitul a szívem, többé már nem dobog
Itt hagyta lelkem e földi világot.
De odafenn a mennyben is rátok gondolok,
Az angyalkák vigyáznak reám és
Néktek leragyognak a csillagok.“

Mély fájdalommal emlékezünk március
8-án

Emlékezünk halálának 6. évfordulóján március 8-án

BORÁROS György mérnökre
halálának kilencedik évfordulóján.
Emlékét örökké őrző családja

Akik ismertték és szerették gondoljanak rá ezen az évfordulón. Soha nem feledünk.
Lányod, vejed és unokád

MÁTÉ Tiborra.

MEGEMLÉKEZÉS

„Elvitted a derűt, fényt, meleget,
csak egy sugarat hagytál itt az emlékedet.
Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálunk élni nélküled.“

Fájó szívvel emlékezünk március 2-án halálának 3. évfordulóján

SZOLIK Erikára, szül. Rácz

Szeretettel emlékeznek a szülei és a testvére

5

2017. március 1.

Apróhirdetés
l MEGHÍVÓ! A hagyományos
kolbász fesztiválra Bogyaréten a
komáromi „Rubin“ zenekarral
március 4-én, szombaton.
l Villanyszerelő.
Tel.:
0908/415 657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Kőműves munkát, kartonozást, glettelést és festést
vállalunk. Tel.: 0911/362 029,
0905/708 644.
l Parketta és beltéri ajtók
szerelésére keresünk szerelőket.
Abszolvensek, illetve magánvállalkozók jelentkezését is várjuk. A kérvényeket a következő
mail címre küldjék: info@kskomfort.sk
l Üzlethelyiség kiadó a ko-

máromi vásárcsarnokban 10
m2, földszint 48-as helyiség. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0911/
911 713.
l Csempézést, falazást, vakolást, lakásfelújítást, térkövezést,
hőszigetelést, festést, betonozást, kartonozást vállalunk. Tel.:
+421915 847 017.
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.
Tel.: 0915 389 405.

Egyet fizet, kettőt kap!

Rendeljen reklámot a Komáromi Lapokban
és a Komáromi Városi Televízióban!

Tárcsázza
a 035 77 13 488-as telefonszámot!

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!

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:
2017 február 27. – 2017 március 3. között
2017 március 27. – 2017 március 31. között
2017 április 24. – 2017 április 28. között
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott időszakokban a hét azon megszokott 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 maximum 4 zsák igényelhető havonta (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, hétfőn és vasárnap zárva)

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

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

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch

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

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

(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

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

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

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

