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Alapítva 1849-ben

Komáromba látogatott a kínai nagykövet

A város vezetése fogadta
a kínai diplomácia legmagasabb szlovákiai képviselőjét
és feleségét. A tárgyaláson
szóba kerültek a gazdasági
lehetőségek, a Borkorzón a
vendég a helyi gasztronómiával ismerkedett.
Szeptember 15-én Komáromba látogatott Lin Lin kínai nagykövet és felesége, akit
Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester fogadott.
A megbeszélésen érdeklődött a városban látott fejlesztésekről és tervekről, felfigyelve a városban zajló számos
építkezésre. A Borkorzón a
helyi ételekkel és italokkal ismerkedett, mivel Kínában sem
a bornak, sem a tejtermékeknek nincs nagy hagyománya,
azonban a nagy érdeklődés
miatt dinamikusan nő a pia-

Enyhülhet az állandó torlódás
a Komenský utcán

A kínai nagykövetet és feleségét Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester fogadta
ca, amelyet sokszor európai a nemrégiben megnyílt Korti- keres felújítását és a színvonatermelők szolgálnak ki. A dél- na étteremben töltötte, ahol az las kihasználást mutatták be.
utánt a diplomácia képviselője erődrendszer egy részének sivh

Gyarapodott a komáromi iskolások száma

Néhány diákkal kevesebben kezdték meg az idei
első évfolyamot a komáromi
iskolákban, azonban összességében mégis nőtt a tanulók
száma. Az alapiskolákba több
mint 2700, az óvodákba több
mint 900 gyerek jár Komáromban.
Idén szeptemberben ugyan
csökkent az iskolakezdők száma (288 elsős, 12 nulladik
osztályos), azonban a távozó
kilencedikesek alacsony létszáma miatt összességében
mégis nőtt az alapiskolákban
tanulók száma.
A hat önkormányzati iskolába 2471 tanuló jár a szeptemberi összesítés szerint,
ami az elmúlt öt év fokozatos
emelkedését jelenti. Emellett

A Selye János Gimnázium nyilatkozata
A Selye János Gimnázium Szülői Szövetsége, az iskola
igazgatósága elítéli az ukrán közoktatási törvény módosításával kialakult helyzetet. Minden nemzeti közösség – egy
adott állam területén élő nemzeti kisebbség – alapvető joga
az anyanyelvi művelődés, kultúrájának ápolása.
A Selye János Gimnázium Szülői Szövetsége és az iskola
igazgatósága felszólítja az ukrán kormányt, változtasson kisebbség-ellenes politikáján.

254 tanulója van a Marianum
egyházi iskolának, amivel
2725-re emelkedett a Komáromban alapszinten tanuló
nebulók száma.
A magyar iskolák közül a
Munka utcai és az Eötvös utcaiban volt jelentősebb emelkedés, míg a szlovák iskolák
körében a Határőr utcai iskola

létszáma gyarapodott nagyobb
arányban. Ugyancsak fokozatosan bővül az egyházi iskola.
– Öröm látni, hogy egyre
több a gyerek az iskolákban és
a szakmai munka olyan színvonalú, hogy megyei és országos szinten a legjobbak között
vannak a komáromiak. Ugyanakkor elszomorító látni az ok-

Alapiskola/iskolaév 2013/2014 2014/2015
2015/2016
Jókai Mór AI
429
446
441
Munka utcai AI
483
467
475
Eötvös utcai AI
414
428
421
Rozmaring utcai AI
391
372
384
Komensky utcai AI
518
511
520
Határőr utcai AI
166
191
187
Együtt
2401
2415
2428
					
Mariánum egyházi AI
207
206
223
Egész város
2608
2621
2651

tatási intézmények épületeinek
állapotát. Az elmúlt 25 évben
egyetlen iskola sem került felújításra, a 13 óvoda közül is
csak kevés. Az előző városvezetés fekete listát hagyott maga
után a mostani időszakra,
amivel a pályázati lehetőségtől
elzárta a várost – mondta el
Szénássy Tímea képviselő, az
oktatási és kulturális szakbizottság elnöke.
– Örülök, hogy a bizottság javaslatára idén 200 ezer
euróra emelkedett az intézmények javítására szánt keret,
ami több mint 3 ezer gyereket
szolgált. Fontos volna, hogy a
jövő évi költségvetésben tovább
emeljük ezt az összeget, mivel
a komáromi iskolák és óvodák
többet érdemelnek – tette hozzá Szénássy Tímea. A komáromi önkormányzati óvodákban jelenleg 41 osztályba 816
gyermek jár. Ezen felül még a
Marianum is 5 osztályban fogad 101 óvodást.
2016/2017
421
489
439
352
514
217
2432
227
2659

2017/2018
422
501
466
335
516
231
2471
254
2725

Szinte minden reggel és
délután hosszú sor alakul ki
a Komenský utcán, a forgalmas szakaszon keresztül sokan érkeznek a belvárosba.
Az októberben megvalósuló
fejlesztésnek
köszönhetően javulhat a helyzet, letérő
sávot építenek és megújul a
fényjelző.
A komáromi közlekedés
egyik túlzsúfolt szakasza a
Komenský utca, ahol az autósoknak gyakori a várakozás. A
reggeli és délutáni csúcsforgalomban nem ritka, hogy csak a
harmadik „zöldre” jutnak át a
sofőrök.
Az idei fejlesztési tervek
közé bekerült a Komenský
utca kereszteződésének bővítése és fejlesztése. Ez magába
foglalja egy jobbra letérő 84
m hosszú sáv kiépítését a Rákóczi utcai kereszteződésénél,
az ott található gyorsétterem
előtt. Ugyancsak megújulnak a fényjelzők (szemafor)

a kereszteződésben, aminek
köszönhetően egy digitális
rendszer figyeli a forgalmat
és a jelzések ehhez igazodnak. Az új fényjelző rendszer
lehetőséget kínál összhangba
hozni a jelzéseket a további
kereszteződésekkel, így az átmenő forgalom is gyorsabban
elhagyhatja a várost.
– Örülök, hogy a képviselők
is támogatták ezt a fejlesztést,
mivel ezzel egy régi adósságát
törleszti a város. Ezzel nem
csak gördülékenyebb, de biztonságosabb is lehet a forgalom. A
város gazdasági eredményeinek köszönhetően idén több
mint egymillió euró jut a saját
költségvetésből fejlesztésekre,
ezek között van a Komenský
utcai fejlesztés – mondta el
Stubendek László polgármester.
A fejlesztéssel kapcsolatos
közbeszerzés már lezajlott, előreláthatólag október folyamán
valósul meg a kivitelezés.

Mindenkit
biciklizésre biztatnak

A Mobilitás hete alkalmából felvonultak a kerékpárosok a városunkban, amivel
az egyre nagyobb kerékpáros
táborra akarták felhívni a figyelmet, folytatását kérve az
ezzel kapcsolatos fejlesztéseknek. Szeptember 22-én a
városi buszokat ingyen használhatták a lakosok.
Az Európai Mobilitási Hét
a fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos kampány,
célja, hogy az embereket arra
biztassa, az autók helyett válasszanak inkább más közlekedési formát.
Komáromban egy kerékpáros felvonulásra került sor
múlt pénteken, délután öt órától indult a menet a Klapka
térről. „Célunk, hogy megmutassuk magunkat, és így csopor-

Bujna Zoltán városi képviselő a kerékpáros felvonulás szervezője
tosan haladva jobban felfigyelnek az egyre nagyobb számú
kerekezőre” – mondta Bujna
Zoltán képviselő, aki a felvonulást szervezte. Hozzátette
(Folytatás a 2. oldalon)
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Felavatták az egyházmegye címerét
A Komáromi Református Egyházmegye a reformáció
kezdetének 500., a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. és a Komáromi Református Egyházmegye létrejöttének 425. évfordulója alkalmából „500 év 1 nap” címmel
egyházmegyei napot tartott a Tiszti pavilon udvarában. Az
egyházmegyei napon néptánc- és hagyományőrző együttesek szórakoztatták közönségüket, de számos kiállítást,
könyvbemutatót és előadást láthattunk-hallhattunk. Ezek
témái között volt, amelyik a reformációról, a szlovákiai református keresztyén egyház történetéről, Hegedűs Sándorról,
a százkezű politikusról szólt. De volt diakóniai tanácsadás,
lelkigondozás is. Az egyházmegyei nap felemelő pillanata
volt, amikor az istentisztelet keretében felavatták és megáldották az egyházmegye címerét.
Több mint hétszáz alkotás született
A Zichy palotában nyitotta meg 42. éves kiállítását a Szlovákiai Fotográfusok Szövetsége, melynek anyaga a szövetség
által meghirdetett nemzetközi verseny legjobbjaiból született. A tárlaton a négy évszakot, illetve szabadon választott
témákat örökítettek meg a szövetség hazai, illetve külföldön
élő tagjai. Összesen 734 alkotás született, melyekből 189-et
választott ki a Nagy Tivadar elnökölte zsűri, és örvendetes,
hogy a városunkbeli Helios fotóklub négy tagja is részt vett
a versenyben. A tárlatot – mivel vándorkiállításról van szó
– Prágában, Zólyomban, Kassán és más településeken is láthatja majd a művészetkedvelő közönség.
Nem cserélik le a táblát
Ez év augusztus 17-én levél érkezett a kulturális minisztériumból a Duna Mente Múzeumába, melyben ez áll: egy
névtelen bejelentés alapján kifogásolják, hogy az intézmény
falán elhelyezett táblán nem a szlovák vagyis a „Komárno“
megnevezés szerepel a magyar nyelvű feliratban, ezért a táblát le kell cserélni. Minderről Csütörtöki József igazgató tájékoztatott sajtótájékoztatóján, aki elmondta: a kisebbségi kormánybiztosi hivatal véleménye szerint a város megnevezése
az intézmény nevének a része, ez a múzeum alapítólevelében
is rögzítve van, sőt, a kulturális tárcánál is ilyen néven lett
bejegyezve a múzeum. Az intézmény ezért nem cseréli le a
táblát, mert az törvényesen van ott az intézmény falán.
Széchenyire emlékeztek
Koszorúzással egybekötött emléknapot tartottak Komáromban gróf Széchenyi István születésének 226. évfordulója tiszteletére. A Klapka Vigadó falán elhelyezett Széchenyi-emléktáblánál Tarics Péter, a Széchenyi István Polgári
Társulás alapító elnöke köszöntötte a megjelenteket. Szavai
szerint a társadalmi és kulturális életben helytálló politikus
közéleti megnyilvánulásai mellett a gazdasági életben, illetve a mérnöki vívmányain keresztül is nagyon sokat tett közösségéért. A megemlékezést követően az Óbudai Egyetem
címzetes egyetemi tanára, dr. Horváth Sándor tartotta meg
színvonalas és érdekfeszítő előadását a Zichy palota Alapy
Gyula-termében. Előadásában a gróf reformtevékenységével
összefüggő műszaki vívmányairól szólt.
Megújult a Marianum óvoda épülete
Szűz Mária Szent Neve ünnepe a komáromi Marianum
Egyházi Iskolaközpont életének is kiemelkedő eseménye volt.
Az iskola patrónájának neve napja a Szent András plébániatemplomban bemutatott szentmisével kezdődött, melynek fő
celebránsa Mons. Orosh János nagyszombati megyéspüspök
volt. Az ünnepség az iskola Nádor utcai épületében folytatódott, melynek teljes külső megújulása az érseki hivatal
több mint százezer eurós támogatásából valósulhatott meg.
Madarász Róbert igazgató rövid ünnepi beszéde, valamint
az óvodások és a kisiskolások ünnepi műsora után az érsek
úr, Kiss Róbert püspöki helynök és Ján Hallon érseki iskolaügyi hivatalvezető megáldotta az épületet, mely szeptembertől már 100 óvodásnak nyújt otthont. Az ünnepségen részt
vettek a környék plébánosai is, valamint az iskolaközpont új
iskolalelkésze, Olgyay Csaba, állandó diakónus is.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
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Mert a haza te magad vagy!

Ünnepélyesen is felavatták Petőfi Sándor szobrát

Szeptember huszonkettedikén Komáromban ismét
„találkozott” egymással a
hajdani márciusi ifjak két
vezéralakja: Petőfi Sándor és
Jókai Mór. Ez a „találkozás”
szellemi síkon történt, s egy
szép mellszobor formájában
öltött testet.
Az Egy Jobb Komáromért
polgári társulás, a dél-komáromi Endresz Csoport és a
városunkbeli Jókai Színház
összefogásának eredményeként, a Lakiteleki Népfőiskola
támogatásával a Széna térre
került Lantos Györgyi és Máté
István Petőfi Sándort ábrázoló
alkotása.
Az avatási ünnepség a
telt házas Jókai Színházban
kezdődött, ahol Tóth Tibor, a
társulat Jászai-díjas igazgatója
vezette a műsort, s ahol Knirs
Imre alpolgármester, az Egy
Jobb Komáromért Társulás
elnöke mondott köszöntőt,
majd Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, a szoborállítás védnöke villantotta

A Petőfi szobor leleplezése előtti pillanat. Balról jobbra Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke; Knirs Imre alpolgármester; Tóth Tibor, a Jókai Színház igazgatója és a
komáromi szekeresgazdék képviselői
fel Petőfi és Jókai barátságának
mozzanatait.
A műsorban Stirber Lajos, a magyar kultúra lovagja
vezényelte Gaudium vegyes
kart és hangszeres kamaraegyüttest láthattuk-hallhattuk;
verset mondott Dráfi Mátyás
Jászai Mari-díjas, Boráros

Imre Kossuth-díjas színművész, és Nagy Ferenc. A szobor
leleplezésekor Arlett Tamás,
az Endresz Csoport elnöke
szólt a hallgatósághoz és Balla
Dávid szavalt. Ott volt a jeles
eseményen Stubendek László
polgármester is. Megható és tanulságos volt a Tulipán Óvoda

kicsinyeinek Petőfire emlékező verses-táncos-énekes műsora, melyben mindnyájunkhoz szóló intelem: hangzott el:
„Mert a haza te magad vagy!”
Adja Isten, hogy jövőbeli cselekedeteinket ez a néhány szó
határozza meg!
bt

Emlékmorzsák táncban, dalban, képben, versben elbeszélve

Kaszás Attila színművészre emlékeztek

Kaszás Attila emlékesttel
indította jubileumi, 65. évadát a Komáromi Jókai Színház. A Duna Művészegyüttes
„Emlékmorzsák
táncban,
dalban, képben, versben elbeszélve” című előadása a
fiatalon elhunyt művész halálának 10. évfordulójára készült, bemutatója a budapesti
Nemzeti Színházban volt
idén március 23-án.
Az emlékműsor komáromi
előadásán telt ház volt. A fellépés után a művészeknek Attila édesanyja, Kaszás Margit
mondott köszönetet, aki nagy
szeretettel szólt fia özvegyéhez,
két gyermekének anyjához.
Kaszás Attila városunkban járt
alap- és középiskolába, szülei
is városunkban tanítottak. A
nézőtérről egykori osztálytársai sem hiányoztak.
– Karakán, kemény tartású srác volt, de soha nem ment

volna bele olyasmibe, amivel
valakit megbánt. Nem szerette
a matematikát, nem szerette a
fizikát, és nem szerette a kémiát, de megoldotta. Nagyon tudott szeretni, és fantasztikusan
tudott verset mondani. Sokszor
felkértük, hogy mondjon verset,
és ezt a tanárok meg is engedték
neki. Úgyhogy ő volt a megmentőnk. Vagy elővette hegedűjét, és
tanárunknak a születésnapján
játszott. Megenyhült a tanár
szíve, és nem kellett felelünk.
Ilyen „aljas” módon használtuk
ki tehetségét – elevenítete fel
a régi emlékeket egykori osztálytársa Varga Klára,
Kaszás Attila két alkalommal színkázunkban is játszott:
1991-ben a Csókos asszony
című operettben, valamint
1996-ban Az aranyember
címszerepében, láthatta őt a
közönség. Teátrumunk direktorával együtt a 2002/2003-es

évadban a Soproni Petőfi Színház csapatát erősítették.
– Nem játszottunk közös
előadásban. Voltak különféle gálaműsorok, ahol közösen
felléptünk. Álltunk együtt egy
színpadon, de előadásban, sajnos együtt nem szerepeltünk.
Ennek ellenére nagyon jó viszonyban, úgy is mondhatnám,
baráti viszonyban voltunk.
Egyenes embernek ismertem,
nagyon nagy és sokoldalú művész volt. Énektudását remekül
kamatoztatta nemcsak operettekben, hanem musical-ekben
is. De az csak egy mellékág
volt, prózai színészként volt
elképesztően erős – emléke-

zett vissza Tóth Tibor, a Jókai
Színház igazgatója.
Kaszás Attila 2007. március 23-án hunyt el Budapesten.
A komáromiak – Attila egykori osztálytársai kezdeményezésére – közadakozásból szobrot
emeltek a fiatalon elhunyt művésznek. A Jókai Színház bejáratánál álló emlékművet egy
évvel halála után, 2008-ban
leplezték le.
Városunkban minden évben versünneppel is emlékeznek Attilára – a Kaszás Attila
Versmondó Fesztiválnak idén
nyáron immár 10. évfolyamát
tartották.
pa

Mindenkit biciklizésre biztatnak
(Befejezés az 1. oldalról)

„Jó látni, hogy több kerékpáros
fejlesztés volt az elmúlt években, gondoljuk akár az utakra,
parkolókra vagy a kerékpáros
folyosókra az új utakon, reméljük, hogy a jövőben is egyre
több ilyen megvalósul.”
A részvevő családok különböző ajándékokat kaptak,
a téren fogadta a felvonulókat
a város vezetése, Stubendek
László és Keszegh Béla.
„Jó dolog, hogy egyre többen
kerékpároznak Komáromban,
hiszen nem csak egy egészséges közlekedési forma, de ezzel
enyhül az autós forgalom és a
parkolóhely keresése sem jelent

gondot. Örülök, hogy az utóbbi
évek fejlesztéseiben megjelentek
a kerékpárosok igényei. További utak építéséhez elkészültek a
tervdokumentációk, így lehetőség nyílik újabb támogatások
megszerzésére a különböző
városi szervezeteken keresztül.
Pedálozunk tovább!” – véli
Stubendek László polgármester.
Az autómentes napon a városi buszjáratokat ingyenesen
használhatták a komáromiak.
Az önkormányzat a buszközlekedéssel kapcsolatosan is több
fejlesztés van folyamatban és
továbbiakat tervez.
vh
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A Selye János Gimnázium lett Nyitra megye legjobb középiskolája
A tavalyi tanévben a Selye
János Gimnázium lett Nyitra
megye legjobb középiskolája.
Az intézmény a tanulmányi
versenyek kategóriájában az
első, a sportversenyek kategóriájában pedig a második
helyen végzett
A Nyitrai Megyei Önkormányzat minden évben értékeli és rangsorolja a kerületben működő középiskolákat
az elért eredményeik alapján.
eredményességét. A megyében 96 középiskola található,
melyeknek jelentős részben a
Nyitrai Megyei Önkormányzat a fenntartója, de ezenkívül
működnek még egyházi és
magán fenntartású szakközépiskolák és középiskolák is.
– Rendkívül nagy öröm számunkra, hogy az idén két kategóriában is kiváló eredményt

mutatott fel intézményünk Az
egyikben a tanulmányi eredményeket értékelték, ahol a tavalyi évhez hasonlóan az idén
is sikerült megszereznünk az
első helyet. Ez valóban nagy
siker, hiszen jól példázza, hogy
egy magyar tanítási nyelvű intézménynek is van létjogosultsága és kiváló eredményeket
érhet el az államnyelven oktató
intézmények mellett – nyilatkozta lapunknak Andruskó
Imre igazgató.
A magyar gimnázium diákjai viszont nemcsak a tanulmányi versenyeken jeleskedtek, de szép sikereket értek el
a sport területén is.
– Nagyon örülünk annak,
hogy az idei évben a sporteredmények kategóriájában sikerült
megszereznünk a második helyet. Az első helyezésre esélyünk

sem volt, ugyanis azt egy sportgimnázium szerezte meg, de ez
is nagyon szép eredmény, hiszen eddig nem sikerült ebben
a kategóriában ilyen jól szerepelnünk. Épp ezért is nagyon
büszke vagyok a kollegáimra

és ezúton is szeretném megköszönni minden pedagógus,
diák és szülő áldozatos munkáját. Köszönöm, hogy bíznak
bennünk és az intézményben
– zárta szavait Andruskó Imre
igazgató.
sz

Örök nyugalomra helyezték Esterházy János hamvait

Szeptember tizenhatodikán az utóbbi idők legjelentősebb hazai eseményének
lehettünk tanúi a zoboralji
Alsóbodokon: Paulisz Boldizsár birtokán, tehát magánterületen átadták az Esterházy
Kegyeleti Emlékhelyet.
Az ünnepség több száz
elkötelezett magyar embert
vonzott, de Lengyelországból,
Csehországból,
Magyarországról is érkeztek jeles személyiségek, és ott volt a vértanú

gróf lánya, Alice, és János unokája is.
A több órás kegyeleti
szertartás záró szakaszában
az emlékpark barlangsírjában
elhelyezték a mártír urnáját.
Teljesült hát Esterházy óhaja,
hogy a szülőföldjén nyugodjanak hamvai.
Az esemény nem csak
a Zoboralja, nem csak az
összmagyarság, hanem a világban élő valamennyi békeszerető ember győzelme volt

Emlékezzünk együtt az aradi vértanúkra!
Találkozzunk október hatodikán, pénteken
délután öt órakor a Klapka téren!

Kristóf Réka levele
A napokban újabb levélke érkezett szerkesztőségünkbe a villámpostán.
Réka ezúttal arról írt, hogy
mit hozott számára a Virtuózok című versenyben elért
győzelem, a nagy visszhangot kiváltott szereplés.
Sokat gondolkoztam rajta,
hogy jelentkezzek-e a versenybe. Nem vágytam tévés szereplésre, és nem hittem, hogy lenne esélyem. Régóta szerettem
volna bekerülni az itthoni koncertéletbe. A versenyt jó lehetőségnek tartottam. Nagy boldogságomra ez sikerült. Egyre több
koncertem van itthon, a közeljövőben Budapest legcsodásabb
koncerttermeiben állhatok színpadra.
A versenynek köszönhetően együtt dolgozhatok zenekarokkal, karmesterekkel, akiket eddig a közönség soraiból figyeltem. Találkoztam művészekkel, akiket tisztelek.
Úgy érzem, fontos időszakot élek meg. Ezen a kérdésekkel,
kételyekkel teli úton szükségünk van a megerősítésre. Az énekessé válás, érés egy rendkívül összetett folyamat. A verseny óta
többször szólítottak művésznőként, neveztek operaénekesnek.
Szerintem még nem érdemeltem ezt ki, de talán közelebb kerültem hozzá.
Szeretettel üdvözlöm a komáromiakat Münchenből:
Réka
(folytatjuk)

Gidró Bonifác matematika-fizika nap

a világot erőszakkal uraló, háborúskodó diktátorok fölött.
Ez a felvidéki magyar ember
politikusként is megtartotta
krisztusi hitét, példát mutat-

va a ma élőknek. Városunkat
Knirs Imre alpolgármester
képviselte, a felvezető műsorban Dráfi Mátyás és Boráros
Imre is szerepelt.

A Selye János Gimnázium 25. alkalommal szervezte
meg a Gidró Bonifácról elnevezett matematika-fizika napot, ahol a diákok és a tanárok számos érdekes előadást
hallgathattak meg a fizika- és
matematika-tudomány különböző területeiről.
Andruskó Imre igazgató
üdvözlő szavait követően, a
fizika tantárgybizottság meghívásának eleget téve Gnädig
Péter (ELTE Budapest) tartott
előadást Érdekességek a kötelek, láncok, pörgettyűk világából címmel.
Az előadással párhuzamosan tartották a matematika
területét érintő előadásokat,
melyeket az iskola informatika és matematika tantárgybizottságai szerveztek. Elsőként
iskolánk tanára, Édes Attila a
látványos matematikai transzformációkról számolt be, majd

Horváth Katalin, ugyancsak
intézményünk tanára értékelte
az iskolánkban matematikából
írt belépő felmérőket.
Az
eseménysorozatot
1993-ban indította útjára dr.
Ipóth Barnabás, iskolánk egykori igazgatója, valamint Oláh
György, egykori matematikatanár. A rendezvényt Gidró
Bonifác emlékének szentelték, aki a bencés gimnázium
legendás matematika-fizika
szakos tanára, 1920 és 1939
között pedig igazgatója is volt.
Személyének köszönhetjük,
hogy a két világháború közötti időszakban is a gimnázium
megőrizte magyar jellegét.
A rendezvénysorozatot elindítása óta nagy siker övezi,
az előadásokon minden évben
közel 100 diák, valamint a régió pedagógusai vesznek részt.
Vajányi Orsolya,
a gimnázium tanára

Gyógyító mosolyok a nőgyógyászati rendelőből
Dr. Hollósy Tamás rovata

Szezonzáró a sikeres év után a kajak-kenu klubban

Megtartották klubnapjukat a kajak-kenusok, ahol az
idei évet is értékelték. A sikeres Európa-bajnokság, és az
eredményes világbajnokság
után az utánpótlás is egyre
jobb eredményeket ér el, sokan választják ezt a sportot.

A találkozón Broczky
László, a klub elnöke értékelte
az évet, kiemelve az Európaés világbajnokságot, ahonnét
egy-egy ezüstéremmel tértek
haza a komáromi sportolók.
A fiatalok versenyein is
jól teljesítettek a komáromi-

ak. Az olimpiai reménységek
futamán és a szlovák kupán is
kitűnő eredményeket értek el.
A résztvevők szinte családtagként fogadták a fiával érkező,
párkányi, de izsai kötődésű
Gelle Pétert, aki Botek Ádámmal közösen ezüstérmet nyert

Račicén megrendezett idei világbajnokságon.
A város részéről Keszegh
Béla alpolgármester mondott
köszönetet a klubnak, amely
nem csak az élvonalban állja
meg a helyét, de az utánpótlás
nevelésben is példát mutat.

Tisztelt Olvasó, most betegeim elszólásaiból idézek fel
néhányat. A „Csak orientálisan kérdezem” kifejezéssel sem
akart a páciens a keleti országokról információt kérni, csupán a leletével kapcsolatban kívánt tájékozódni.
A „Lanyhult a vizeletem” – panasz az érthetőbbek közé
tartozott. Az ülőideg-gyulladás nagyon fájdalmas tud lenni,
ezért érdekes ez a fenkölt meghatározás: „El van kopva az
ülőgarnitúrám.”
„Úgy járok, mintha farmicám lenne” – a beteg farficamra
utalt. „Bugyborékol a hasam” – kommentár nélkül. „Borzalmasan lángolok” – a külső nemi szervek gyulladására utalt
a páciensem.
Kérdésemre, mi a panasz, a beteg így válaszolt: „A hasammal gyöttem.” Másik betegem szerint: „A legjobb problémám a hányinger.” „Felraktam a göcsoldó púpokat” – kúpra
gondolt a beteg.
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Apróhirdetés
l Nyugdíjas tanítónő korrepetál
szlovák nyelvből. 035/7702 069.
l 60 éves rokkantnyugdíjas férfi
részidős munkát keres Komáromban, 4-6 órában. Tel.: 0905/693
137.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Lakásfelújítás. 0905/450 570,
0948/622 051.

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. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.

Újszülöttek

Molnár Petra, Ekel; Kovács Nimród, Megyercs; Kubica Adrián,
Komárom; Szabó Máté, Martos; Nagy Zétény, Hetény; Ďuráč Carlos
Daniel, Ógyalla; Bankházy Armando, Bálvány; Horváth Fernanda,
Gúta; Varga Hanna, Gúta; Gombás Blanka, Komárom; Földi Eszter
Melinda, Gúta; Čomorová Kimberly Kiara, Érsekújvár; Nagy Anna,
Érsekújvár; Fábik Sára, Komárom; Czukál Tibor, Gúta; Kajaba Zoé
Lara, Komárom; Tobolka Olivér, Komárom; Ferdinandová Noémi, Komárom; Batoch Alex, Párkány; Šufliarsky Šimon, Érsekújvár; Prohászková Viktória, Molnár Máté Benett, Naszvad; Kovács
Chiara Lara, Ógyalla; Adam Mohamed Abdala Goma, Komárom;
Bóly Fanny és Lilla, Kisújfalu; Šátek Daniel, Érsekújvár; Csemez
Botond, Bátorkeszi; Režňáková Stanislava, Tótmegyer; Bieliková
Emily, Komárom

Házasságot kötöttek

Ryšavý Tomáš és Tóth Nikoletta; Šalamon Patrik és Hasillová
Denisa; Lakatos Richard és Lakatosová Žaneta; Toma Ondrej és
Vajdová Katarína; Kovács Péter és Szűcs Patrícia; Csepregi Zoltán
és Príbelská Erika; Boroš Martin és Sheptulia Iana; Kubica Ivan és
Kolesárová Dagmar; Kovács Krisztián és Dian Éva; Szeder Tibor és
Odnolko Kateryna; Mgr. Thomschitz Tomáš és Mgr. Kondé Kinga;
Varga Noémi és Forró Tamás

Elhunytak

A 75 éves Valakovics László, Komárom; a 60 éves Kamocsai Ferenc, Komárom; a 89 éves Ármai József, Marcelháza; a 77 éves Németh Margit, Komárom; a 68 éves Furár János, Komárom; a 82 éves
MVDr. Keller László, Izsa; a 85 éves Gregušová Irma, Komárom; a
87 éves Lovász Ida, Keszegfalva; a 64 éves Pšenák János, Ógyalla; a
83 éves Badinková Mária, Komárom; a 85 éves Mlčúchová Jolana,
Komárom; a 64 éves Noga Dušan, Őrsújfalu; az 55 éves Hanko
Juraj, Komárom; a 67 éves Gönczöl Sándor, Gúta; a 85 éves Dallos
Gizella, Komárom; a 83 éves Lovász Erzsébet, Vágfüzes; a 87 éves
Stanová Katarína, Komárom; a 81 éves Tóth Ernő, Marcelháza; a 87
éves Zakály Emília, Őrsújfalu; a 71 éves Fekete Gabriella, Gúta

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk halálának
1. évfordulóján szeretett fiunkra, testvérre és
unokára a 31-éves

TAKÁCS Patrikra.

Akik ismerték és szerették, gyújsanak
meg egy gyertyát elmékére.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz,egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer még találkozunk veled!“

Fájó szívvel és soha nem múló szeretettel emlékezünk
szeptember 29-én halálának 5. évfordulóján

DIAN Endrére (Komárom)

Emlékét örökké őrző felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS

„Mécsesek lángja
imbolyogva ég.
Fejünk felett felhős,
szomorú az ég.
Ezernyi emlék a szívünkben él,
imáinkról suttog az őszi szél.“

Fájó szívvel emlékezünk október 1-én, halálának 7. évfordulóján a drága férjre és édesapára

CZANIK Károlyra.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatott.
A gyászoló család

Kis Gyula sikere a szkander világbajnokságon
Hatodik helyen végzett
a városunkbeli Kis Gyula, a
szeptember elején Budapesten megrendezett szkander
világbajnokságon. A megmérettetésen több mint ötven
ország 1 200 versenyzője vett
részt.
A nagymesteri – Grand
Masters – jobbkezes kategória
80-90 kg-os súlycsoportjában
elért hatodik helyezés jelentős
siker a tavaly Bulgáriában rendezett világbajnoki helyezéshez képest. Kis Gyula lapunknak elmondta, hogy ez a szép
eredmény valószínűleg annak
is köszönhető, hogy teljesen új
edzésmódszer alapján végezte
a felkészülést.

– Egy évvel ezelőtt készítettem el azt az edzőgépet, amelyet
kizárólag erre az extrém sportra terveztem. Ez az egyetlen
prototípus és a nappalim ékessége lett – árulta el Kis Gyula.
Az edzőgép nemcsak jelentősen könnyítette a sportoló felkészülését, de az edzések
időtartamán és intenzitásán is
változtatott.
– Mivel a szkander sportban gyakoriak a sérülések, ezért
fontos volt megtanulnom azt is,
hogyan lehet kitolni a fájdalomküszöböt, s ezáltal elviselhetővé tenni a sérülések okozta
fájdalmakat. Pár évvel ezelőtt
a sérüléseket még pihentetéssel
és rehabilitációval próbáltam

Amit a szkanderről tudni kell
A karbirkózás vagy szkander a birkózás egyik fajtája; ír eredetet tulajdonítanak neki. Az győz, aki a másik csuklóját egy
meghatározott vonalra vagy – műkedvelői szintnél maradva – az asztal lapjára szorítja. A versenyzők állva vagy ülve,
asztalra helyezett könyökkel indíthatnak (habszivacs alátét
általában megengedett), és másik kezükkel az asztalba épített fogantyúba kapaszkodhatnak. A csukló a rajtnál egyenes
marad, úgy, hogy kilátszik a hüvelykujj bütyke, a vállak vízszintesen helyezkednek el az indításnál. Súlycsoportok és nemek szerint szerveznek versenyeket, nemzetközi szabályok
szerint, ezek versenyenként eltérőek lehetnek.

Kis Gyula szkander bajnokot Stubendek László, városunk
polgármester is fogadta
helyrehozni, most viszont pihenés helyett még intenzívebb
megterhelésnek teszem ki a
kezemet. Így kiegyensúlyozottabbá vált a teljesítményem és
nem kellett újra és újra felépíteni a kondíciómat – meséli Kis
Gyula, hozzátéve, hogy ezzel
a módszerrel senki se próbálkozzon otthon.

A jövőbeni terveket illetően megtudtuk, hogy a kiváló
extrém sportolónak vannak
még merész tervei, így az
ötödik x után is. A kétszeres
világkupa győzelem és a világbajnoki hatodik helyezés után
sem elégedett, és a cél a világbajnoki cím megszerzése.
sz

Komáromi tenisz liga

A Géringer csapat nyeri a bajnokságot

Lehet, hogy nem mindenki tudja: a két Komárom amatőr
teniszezőinek is van „ligája”: a párosban és négyesben zajló mérkőzések rövidesen befejeződnek. Legutóbb a Spartak
Komárno pályáján került sor összecsapásokra az ezüst és a
bronz érmekért, melyekből az utolsó forduló előtt a hazai
Topkeltic és IMG csapatai kerültek ki győztesen.
Sikeres csatát vívott a Malcsik is, amely 6:1 arányban
diadalmaskodott a Royal ellen. A liga győztesének címét a
komáromi Géringer csapata már két fordulóval a bajnokság
befejeződése előtt megszerezte, ugyanis az előző fordulókban összegyűjtött pontjainak köszönhetően behozhatatlan
előnyre tett szert.
A horvátországi Split városában rendezték meg a közel- A tiszapüspöki tábor tele vetélkedőkkel,
múltban a 7. Combat Ju-Jutsu Világbajnokságot és Világkupát, amelyen a Szlovák Kempo Szövetség komáromi klubja sporttal, fürdéssel és szórakozással
A Selye János Gimnázi- zseniális színdarabokról, a hiis képviseltette magát. A komáromi sportolók nagyszerű
um
kilenc szerencsés tanu- hetetlenül finom hagymás roseredményt értek el: Szayka Róbert (balról) két, Kádár Filip
lója
ebben
az évben is útnak télyosról és a tábortáncról sem.
(jobról) pedig egy aranyéremmel tértek haza. A kiváló eredindulhatott
Habán tanár úr Az igazán sportos egyénisémény ezúton is gratulálunk a világbajnokoknak.
vezetésével a tiszapüspöki geknek lehetőségük nyílt arra,
sátortáborba. Mindenki iz- hogy kenuban is összemérjék
X. Harmos Károly Országos
gatottan várta, hogy megér- erejüket. A komáromi csapatot
kezzünk, és kezdetét vegye a négyen képviseltük, ahol a legKépzőművészeti Pályázat
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovák nyolc napon át tartó kaland, jobb időt futva sikerült elhozNemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és tele vetélkedőkkel, sporttal, nunk az első helyezést.
A tanárok, vezetők, valaa Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési fürdéssel és szórakozással.
Sátraink felállítása után mint a diákok is hozzájárultak
Egyesület 2017. márciusában öt kategóriában meghirdette
következett. ahhoz, hogy a tábor felejthea Szlovákiai Magyar Iskolák és Óvodák X. Harmos Károly csapatbeosztás
Mi, komáromiak a Csipkeró- tetlen legyen. Az utolsó napon
Országos Képzőművészeti Pályázatát.
A pályázatra 110 hazai magyar oktatási intézményből zsika nevet kaptuk, hiszen a szomorúan vettük tudomásul,
1 067 alkotás érkezett, melyeket Török Zita keramikusmű- tábor témája a „Disney herceg- hogy a mókának, a táborozásvész, Karácsony Krisztina művésztanár (IGAZGYÖNGY nők” volt. Ezután kezdetét vet- nak vége. Nehéz csomagjainkMűvészetoktatási Intézmény, Berettyóújfalu), Szilva József
te az ismerkedési est; először is kal az állomás felé vettük az
pedagógus festőművész (Művészeti Alapiskola, Komárom), elkészítettük saját zászlónkat, irányt, előtte azonban könnyes
Golasz Tímea pedagógus festőművész (Művészeti Alapiskola, megkomponáltuk indulónkat, búcsút vettünk újonnan szerGúta) összetételű szakmai zsűri értékelt. Összesen 90 művet majd zárásként pedig jöhetett zett barátainktól. Ezen napok
javasoltak kiállításra, ebből 40 rajz alkotója kapott meghívást a várva várt tábortűz és a kö- emlékeit soha nem feledjük, és
az ünnepélyes eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitójáminden kalandvágyó diáktárzös éneklés.
ra, melyre 2017. szeptember 29-én kerül sor Pozsonyban, a
Azt hiszem, nem fogunk sunknak csak ajánlani tudjuk
SZNM a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában.
megfeledkezni a sportmér- ezt a fantasztikus tábort.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő pedagógusaiknak.
Uzsák Dóra, VII.N
kőzésekről, a vicces, egyúttal
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Írjanak weboldalunkra is!

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
(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)

Kedves Olvasóink, szerkesztőségünk szeretettel várja és közli
a városunk életét, közügyeit, kulturális-és egyéb eseményeit figyelemmel kísérő, azokról beszámoló vagy azokról véleményt megfogalmazó írásokat. Mivel azonban újságunk oldalszáma véges, így a
terjedelmesebb, hosszabb írásokat, ezeket az olvasói leveleket a honlapunkon, a www.tvkomarno.sk címen jelentetjük meg, természetesen rövidítés nélkül. Ezzel nem csupán az a célunk, hogy minden
vélemény teret kaphasson, hanem az is, hogy méginkább felhívjuk
olvasóink figyelmét honlapunkra, és arra biztassuk őket, hogy még
nagyobb számban látogassanak el honlapunkra.

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!

Tisztelt polgárok, Komárom Városa tudatja Önökkel, hogy a
háztartási hulladék egyes összetevőinek (papír, műanyag palackok,
üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a
következő időpontokban folytatódik:

A Boldogasszony kiállítás
meghosszabbítva október 6-ig!

Kedves Látogatóink! Örömmel értesítjük
az érdeklődőket, hogy a „Boldogasszony” kiállítás megtekintésére az Erőd lőporraktárában október 6-ig van lehetőség.
A Budapestről indult vándorkiállítás-sorozat a Kárpát medence ötvenöt kiemelkedő magyar kortárs művész alkotását mutatja be, akik
különféle oldalról világítják meg Szűz Mária

A kiállítás megtekintése ingyenes.

Ötven fő jelentkezését várják
egészségügyi képzésre a Kárpát-medencéből

A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége a
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott időKárpát-medencei óvodafejszakban a hét azon napján tegyék ki, amelyik napon a hulladékszállesztési program partnerelító járművek az utcából elszállítják a hulladékot. A gyűjtőedények
ként értesíti az érdeklődőket,
Volajte na tel.č.:
tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal telt zsákokat a Clean City
hogy október hónapban két
Kft.
más-más
járművei
szállítják
el.
A
zsákokat
a
megadott
időpont035 7713 003
egészségügyi képzésre keoktól
eltérő
időpontokban
közterületre
kihelyezni
tilos!
Mobil: 0907 562 522
rül sor Budapesten a Hotel
Hungaria City Centerben
(1074 Budapest, Rákóczi út
90.).
1. Külhoni magyar gyermekegészségügyi
prevenciós
munkatársak képzése
2017. október 8. – Willibald Guggenmos (Svájc)
Október 4 és 6 között a
2017. október 22. – Szabó Imre (Szlovákia)
gyermekegészségügyi prevenciós munkában dolgozókat
várják. Magyarországon ezt a
feladatot elsősorban a védőnők
végzik, a határon túli magyarA CONCORDIA vegyes kar várja az énekelni szerető fiatalokat,
ság esetében az adott ország
egészségügyi
szolgálatának
lányokat és fiúkat a kórusba.
más-más
szereplői
– nővérek,
Jelentkezni lehet minden hétfőn 18 órakor a zeneiskola koncerttermében.
ápolók,
asszisztensek,
szociális
www.concordia.chorus.sk
munkások, stb. A jelentkezők
„Legyen a zene mindenkié” (Kodály)
számára szeretnék bemutatni a
magyar védőnői szolgálatot és
Október 4-ig tart a jelentkezés
megismertetni azokat a lehetőségeket, amelyeket ez a szolmagyar nyelven (alapiskolák és nyolcosztályos gálat a családok, elsősorban az
gimnáziumok – a kategóriák alapján) 2. Kép- édesanyák és gyermekek ellázőművészeti alkotópályázat (óvodák, alapis- tásában nyújtani tud. Kiemelt
kolák és nyolcosztályos gimnáziumok – a kategóriák alapján).
Mesemondó verseny
A verseny járási fordulója 2017. október 13és képzőművészeti
án lesz, a komáromi Csemadok Galéria Kosalkotópályázat
suth tér 3 sz. alatti épületében, ahol a legjobb
A Komáromi Regionális Művelődési Köz- pályamunkák kiállításra kerülnek. Mindegyik
pont a Komáromi járás magyar tannyelvű kategória 1., 2. és 3. helyezettje továbbjut a keóvodái, alapiskolái és nyolcosztályos gimná- rületi fordulóra, mely 2017. november 15-én
ziumai részére immár második alkalommal lesz Nyitra Megye Művelődési Központjában.
A jelentkezések lezárása és a munkák kézhirdeti meg a Hol volt, hol nem volt... című
besítési határideje: 2017. október 4. További
mesefesztivált.
A versenyfesztivál témája: Magyar népme- információ: Mgr. Himpán Terézia, 0918 940
Komárno, Železničná
sék. Jelentezni lehet: 1. Mesemondó verseny 648, terezia.himpanova@ros-komarno.sk.
NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

és a magyarság kapcsolatát. A kiállítás hétköznapokon 14:00 órától, félóránként látogatható.
Az utolsó tárlatvezetés 16.30-kor indul a Pro
Castello Comaromiensi n.sz. irodájától (a városi rendőrség épületének hátsó bejárata, a városi művelődési központ mögött).

2017 október 9. – 2017 október 13. között

Komáromi orgonaesték
a Szent András-templomban

ÉNEKELNI JÓ!

II. Mesefesztivál – Hol volt, hol nem volt...

hangsúlyt szentelnek a területi
munkára és a várandósság és
laktáció kérdéskörére.
A képzés október 4-én
reggel kilenc órakor kezdődik,
ezért előző nap estére várják
a résztvevőket szállással és
vacsorával. A három napos
képzés október 6-án 17 órakor
ér véget, utána szintén biztosítunk még éjszakára szállást,
valamint vacsorát és reggelit.
2. Külhoni magyar gyermekpszichológusok képzése
Október 18 és 20 között a
határon túli magyar gyermekpszichológusokat, gyermekpszichiátereket és mentálhigiénés szakembereket várják
képzési programjukra. A képzés során átfogó képet szeretnének adni a gyermekpszichiátria és a gyermekpszichológia
aktuális gyakorlatáról előadások és workshopok keretében.
A konferencia október
18-án 13 órakor kezdődik. A
messziről érkezők számára az
október 17-i éjszakára biztosítanak szállást. A három napos
konferencia október 20-án
délután ér véget, utána min-

den résztvevő számára biztosítják a szállást és az étkezést a
másnapi reggeliig bezárólag.
Mind a két képzésre ös�szesen ötven fő jelentkezését
várják a Kárpát-medencéből.
A képzések kezdete előtt egy
órával kezdődik a regisztráció.
Az étkezést és a szállást biztosítják minden résztvevő számára. Az útiköltséget szintén
megtérítik, ennek pontos részleteiről a későbbiekben adnak
tájékoztatást.
A képzésekre a következő
linkeken lehet jelentkezni:
1.
Külhoni
magyar
gyermekegészségügyi
prevenciós munkatársak képzése:
https://docs.google.
c o m / f o r m s / d / e / 1 FA Ip Q
LS dReVCJ1ky lUJ9Wzr
Q W 7 M Z H S m 4 v D V i e Yo
9 k S _ n S V D Ya U g B N 1 Q /
viewform?c=0&w=1
2. Külhoni magyar gyermekpszichológusok
képzése: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdDXlQ
V5nheLfsqWDmOzvhE797C
60A28-Bjb9i24_6wKqzXpw/
viewform?c=0&w=1

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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

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

Egyet fizet,
kettőt kap!
Rendeljen reklámot!

035 77 13 488

Sírásói munkakörbe
kollégákat keresünk Komáromban.
Príjmeme hrobárov
na pracovisko v Komárne.

Informácie: 0905 55 68 68

