
XXVII. évfolyam, 2. szám Ingyenes kiadvány 2018. január 31.

Alapítva 1849-ben

Idén tovább folytatódik 
az erődben a kaszárnya te-
tejének a javítása. Összesen 
több mint fél millió euró tá-
mogatás érkezik e célra Ko-
máromba a következő másfél 
évben.

Két éve jelentős felújítás 
történt az Újvárban található 

kaszárnyán; közel kétmillió-
ból  renoválták a tetőszerkezet 
kétharmadát. A munka most 
folytatódik; a kulturális mi-
nisztérium az egyik támoga-
tási programjában a kiemelt 
épített örökségek közé sorolta 
a komáromi erődöt. Ennek 
értelmében három részletben 

550 ezer euró érkezik Komá-
romba, amelyet a tetőszerkezet 
elmaradt részének felújításá-
ra fordítanak. Ehhez a város 
további öt százalékos önrészt 
vállal. Mivel nagyon rossz ál-
lapotban van a tartószerkezet, 
így anyagilag igényes megol-
dással szükséges felújítani azt. 

– Folyamatosan figyeljük a 
pályázati kiírásokat, hogy a fel-
újítás folytatódhasson, hiszen 
az erőd egy olyan kiterjedésű 
kincsünk, amelynek rendbe-
hozatalára a város saját költ-
ségvetése nem elég. Európai és 
magyarországi támogatásokat 
is szeretnénk bevonni – mond-
ta el Stubendek László polgár-
mester.

Az elnyert pénzcsomag 
első tétele már megérkezett, a 
220 ezres összegből a munka 
kezdeti harmada kerül megva-
lósításra.

– A munkálatok március-
ban kezdődnek és június végéig 
kell befejeznie azokat a közbe-
szerzésen nyertes Darton kft-
nek, amely a korábbi javítást 
is végezte. A befejezést és az 
elszámolást követően a mun-
ka folyamatosan folytatódik, 
előreláthatólag egy másfél-két 
éves szakaszban – ismertette a 
részleteket Keszegh Béla alpol-
gármester.
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Folytatódik a kaszárnya tetőszerkezetének a felújítása

A tavalyi év végén befeje-
ződött a Komensky utca bő-
vítése és a fényjelzések teljes 
cseréje. Az új irányítás né-
mileg eltér a korábban meg-
szokottaktól, az új rendszert 
még a visszajelzések alapján 
finomhangolják.

A 150 ezer eurót megkö-
zelítő fejlesztés része volt nem 
csak a letérő sáv kiépítése, de 
a kereszteződés fényjelzésének 
teljes cseréje is. A régi elavult 
lámpákat egy modern, az ak-
tuális közlekedési helyzetet 
megfigyelő kamerákkal ellátott 
rendszer váltotta, amely reagál 
a forgalom sűrűségére. Ezzel a 
cél az átmenő forgalom gyor-
sítása, összehangolva a többi 
kereszteződéssel. Fontos szem-
pont a Komensky utca forgal-
mának enyhítése, elsősorban a 
letérő sáv és letérő fényjelzések 
kialakításával, továbbá a gya-
logosok teljes biztonságának 
garantálása hangjelzésekkel és 
más figyelmeztetésekkel.

A változások a gyalogos-
forgalmat is érintették. Míg a 
korábbi piros-zöld időtartam-
ok állandóak voltak, a mostani 
megoldás már reagál a forga-
lom sűrűségére.

– A legtöbb jelzés a gyalo-

gos zöldekre érkezett, amelyet 
sokan túl rövidnek tartanak – 
tudtuk meg Keszegh Béla al-
polgármestertől.

Az új rendszer a gyalogo-
sok jelzését is figyeli, amelyet 
az oszlopokra helyezett gomb-
bal lehet jelezni. Ugyanakkor 
a zöld időtartama ahhoz van 
beállítva, amíg a gyalogosok az 
átkelőre léphetnek. Ehhez iga-
zodva indul, bizonyos türelmi 
idővel a forgalom, megfelelő 

időt hagyva arra, hogy átkelje-
nek a gyalogosok.

– A kivitelező NOPE kft. 
beállította a rendszert az át-
adáskor, de még egy további 
beállítás is a szolgáltatás részét 
képezi. Ez a finomítás a la-
kossági visszajelzések alapján 
valósul meg egy bizonyos pró-
baidő elteltével, előreláthatólag 
március folyamán – tette hozzá 
Keszegh Béla.
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A visszajelzések alapján állítják be az új forgalmi rendet

A legtöbb lakossági visszajelzés a gyalogos zöldekre érkezett, amelyet sokan túl rövidnek 
tartanak 

Szavazással nyerjünk játszóteret!
Komárom városa az idén is bekapcsolódott a Lidl gyermekjátszótér projektjébe.

2018. január 15-től február 28-ig 
lehet szavazni a www.zihadielko.sk honlapon.

Minden regisztrált résztvevő minden nap szavazhat városára, 

továbbá minden nap plusz szavazathoz juthat, ha bekapcsolódik az online játékba.

Kapcsolódjanak be a szavazásba és segítsenek megnyerni a játszóteret gyermekeinknek 

és egyúttal szépítsük meg környezetünket!
Komáromi Városi Hivatal

Munkalehetőség az iskolai konyhákban 
Szakképzett és képesítés nélküli szakácsnőket kere-

sünk a komáromi iskolai konyhákra. Feltétel: érvényes 
egészségügyi igazolvány, képesítés nélküliek esetében 
szakmai kompetenciát igazoló okirat. Kérvényeiket az 
életrajzzal együtt a Komáromi Városi Hivatal iktatójába 
kérjük leadni.

Jó az együttműködés a vá-
ros vezetése és régiónk parla-
menti képviselői között- hang-
zott el azon a sajtótájékoztatón, 
amelyet Bastrnák Tibor és Vla-
dimír Matejička parlamenti 
képviselők, valamint a város-
unk vezetése közösen tartottak. 
Mint ismeretes a város lekerült 
a munkafelügyelet feketelistá-
járól, amire az előző városve-
zetés idején történt mulasztás 
miatt került.

– Elsősorban Matejička kép-
viselő úrnak tartozunk köszönet-
tel, a siker 80 százalékban rajta 
múlott, hiszen a törvénymódo-
sítást előkészítő illetékes hivatal 
a Smer hatáskörébe tartozik. 
Ugyanakkor meg kell dicsérni 
a várost is, hiszen igyekezett a 
törvény adta lehetőségek között 
megtalálni a kiskapukat, így a 
város járulékos szervezetei és 
civil egyesületei révén aknázta 
ki az uniós és állami forrásokat 
- hangsúlyozta Bastrnák Tibor 
parlamenti képviselő.

– Most már a városon múlik, 
hogy a jövőben milyen pályá-
zati lehetőségeket ragad meg, a 
képviselők pedig a lobbiban se-
gíthetnek - tette hozzá Vladimír 
Matejička.

– Számos beruházás meg-

valósulásának feltétele, hogy 
Komárom lekerült a feketelistá-
ról- mondta Stubendek László 
polgármester. Hangsúlyozta, 
hogy más területeken is haté-
kony volt az együttműködés a 
parlamenti képviselőkkel. Ennek 
eredménye az erőd felújításának 
folytatása, a VMK nyílászárói-
nak cseréje, az árvízvédelmi gát 
átépítése, de több telekrendezési 
ügynek is sikerül pontot tenni a 
végére, amivel gyarapodik a vá-
ros vagyona.

– A város több pályázatot 
készített elő, aminek beadásá-
ra most megnyílt a lehetőség. 
Kész pályázatok vannak óvo-
dák, a szabadidőközpont vagy 
a városi rendőrség épületének 
hőszigetelésére, lakótelepi zónák 
revitalizációjára, de most készül 
egy újabb pályázat a városi kom-
posztáló kiépítésére. Ugyancsak 
támogatás érkezhet szociális 
munkásokra és roma polgárőr-
ökre, amivel a problémás terü-
leteken lehetne határozottabban 
felügyelni a rendet - tette hozzá 
Keszegh Béla alpolgármester.

A város minden lehető-
séget igyekszik kihasználni, a 
pályázatok előkészítését külön 
alkalmazott felügyeli a városi 
hivatalban.

Zöldet kapott a város

A városi lakást 
igénylők figyelmébe!

A Komáromi Városi Hivatal értesíti a városi lakást 
igénylőket, hogy a Komárom város 2011/6-os számú, a vá-
rosi lakások bérbeadásáról szóló általános érvényű rende-
let 2.§ 4. bekezdésének értelmében minden lakásigénylő 
köteles az előírt formanyomtatványon a kérvényét folyó 
év február 15-ig aktualizálni.
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Éles eszű felvidéki és ma-
gyarországi középiskolások 
mérhették össze tehetségü-
ket a Selye János Gimnázium 
aulájában 2017. november 
24-én. A Cornides István 
Matematika-Fizika Emlék-
versenyt Kalácska József és 
tanárkollégái hívták életre.

Cornides István 1920. 
december 7-én a felvidéki 
Komjáton született. Tehetségét 
nyolc évig a komáromi bencés 
gimnáziumban csiszolta. Saját 
erejéből a tömegspektrometria 
világszerte ismert kutatójá-
vá küzdötte fel magát. A jeles 
matematikus-fizikus 1968-tól 
nagy áldozatvállalással segítet-
te a fizika és kémia oktatását a 
volt Nyitrai Pedagógiai Főis-
kolán, ahol 1990-től vendég-

professzorként taníthatott, és a 
komáromi Magyar Tannyelvű 
Gimnáziummal is rendszeres 
kapcsolatban állt.

2001-ben a komáromi 
Selye János Gimnáziumban a 
hetvenes évek óta zajló szelle-
mi diákviadalt Cornides István 
Matematika-Fizika Emlékver-
senynek nevezték el, amelyen 
évente több tucat felvidéki és 
magyarországi középiskolás 
négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díj-
kiosztó ünnepségére idén is a 
magyar kultúra napján, január 
22-én került sor Horváth Ka-
talin tanárnő, a gimnázium 
matematika tantárgybizott-
ságának elnöke vezetésével. 
A díjakat – pénzjutalmakat 
– Cornides Istvánné megbí-

zásából dr. Neszmélyi Edit, a 
Selye János Gimnázium ne-
vében Andruskó Imre, igaz-
gató, és a Komáromi Magyar 
Gimnázium Öregdiákjainak 
és Tanárainak Baráti Köréből 
Langschadl István, elnök ad-
ták át. 

Az iskolák versenyében az 
első helyen testvériskolánk, a 
budapesti Szent István Gimná-
zium, második helyen a Selye 
János Gimnázium, a harmadik 
helyen pedig a pannonhalmi 
Bencés Gimnázium csapata 
végzett. Mindenkinek szívből 
gratulálunk!

-sjg-

Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny 
a Selye János Gimnáziumban

A díjkiosztó résztvevői (balról jobbra) felső sor: Andruskó Imre, Langschadl István, dr. 
Neszmélyi Edit, Pinke Andrea, Édes Lili, Pszota Máté, Bukor Benedek; alsó sor: RNDr. Hor-
váth Katalin, RNDr. Édes Erzsébet, Bukor Emőke, Szabó Endre és Hevesi Anikó felkészítő 
tanárok

Wass Albert születésének 
110. és halálának 20. évfor-
dulója tiszteletére, illetve a 
magyar kultúra napja alkal-
mából mutatták be legújabb 
Wass Albert-estjüket „…de 
a kő marad” címmel Jónás 
Csaba és Tarics Péter a Selye 
János Gimnázium díszter-
mében, a Széchenyi István 
Polgári Társulás szervezé-
sében. A két előadóművész 
produkciójára zsúfolásig 
megtelt a gimnázium aulá-
ja. Az előadás a 2018. január 
7-én, Budapesten kezdődő 
Wass Albert Emlékév felvidé-
ki nyitórendezvénye volt. 

Az előadópáros az író ver-
seinek, regényeinek, novellái-
nak és életrajzi vallomásainak 

részleteivel az emberi, gondo-
lati, erkölcsi parancsokat szó-
laltatja meg a színpadon, hir-
detvén a mégis-megmaradás 
életjeleit. 

Előadásukból a hűség, 
a helytállás és az emberség 
megrendítő hitelességű olva-
sókönyvének egészen egyedi 
színpadi megjelenítése tárul 
elénk, komoly előadóművészi 
eszközök és csodálatos nyel-
vezet kíséretében. Wass Albert 
költészetének mondanivalójá-
val mindketten együttlélegez-
nek, s ez a forrása a kettejük 
pódiumművészetéből adódó 
magyar közösségi együttlé-
legzésnek. Ezért (is) hat elemi 
erővel versmondásuk, és ezért 
(is) sugárzik előadásukból 

szülőföld iránti – feltétel nél-
küli – szeretet, ami emocioná-
lis tartalommal telik meg. 

Szép gesztus volt, amikor 
Tarics Péter az est közben be-
jelentette, hogy az „Isten sír 
a bábeltornya mellett“ című 
zenés misztériumjáték-rész-
let tolmácsolásával tiltakozik 

a román miniszterelnök ma-
gyarellenes nyilatkozata ellen. 
(Éppen a komáromi Wass 
Albert-esttel egyidőben ke-
rült nyilvánoságra a hír, hogy 
a román miniszterelnök le-
mond posztjáról...!) Az előadó 
továbbá a „Dalol a honvágy“ 
című verset dr. Bajnok István 
életművének és emlékének 
ajánlotta, aki az est napján 
lett volna 77 éves. Jónás Csaba 
pedig az „Emlékezés egy régi 
márciusra“ című műrészletet 
a 75 éve történt doni áttörés 
magyar áldozatainak emlé-
kére tolmácsolta a közönség-
nek. Csodálatos, értékmentő 
színházi előadóest volt, amit a 
közönség az előadás végén 12 
perces álló vastapssal jutalma-
zott.

László Attila

Mácsodi Katalin felvételén 
Jónás Csaba és Tarics Péter

12 perces vastaps Jónás Csabának és Tarics Péternek

Az elmúlt esztendő vé-
gén rendezték meg a Zenit 
gépészeti verseny kerületi 
fordulóját a garamtolmácsi 
Műszaki Szakközépiskolá-
ban. A megmérettetésen a 
verseny  iskolai fordulóinak 
legeredményesebb diákjai 
vettek részt.

A komáromi Ipari Szakkö-
zépiskolát az A kategóriában, 
amelybe az Ipari Szakközép-
iskolák tanulói tartoznak, 
Ozsvald Péter és Szendi Ádám 
4. C osztályos tanulók képvi-
selték. A verseny szakmai kö-
zéppontjában a számítógépes 
rajzolás, méretezés, a gépészeti 

technológia és a gépelemek 
szilárdsági számításai voltak. 

Rendkívül sikeres szereplés 
mellett Ozsvald Péter kategó-
riája győzteseként továbbjutott 
a verseny országos döntőjébe, 
ahol valamennyi kerület első 
helyezettje méri majd össze tu-
dását. Szendi Ádám is nagyon 
jól teljesített,ő lett a verseny 
második helyezettje. 

Gratulálunk mindkét diák 
kiváló teljesítményéhez és 
Péternek hasonló sikert kívá-
nunk majd az országos dön-
tőben is! 

Langschadl István mérnök

A Cornides István Emlékversenyt díjazottai
1. évfolyam: 1. Koleszár Csoma, Bencés Gimnázium, 

Pannonhalma; 2-3. Erdélyi Gergő, Szent István Gimnázium, 
Budapest; 2-3. Rátli Ádám, Szent István Gimnázium, Buda-
pest. 2. évfolyam: 1. Baczó Domonkos, Szent István Gimná-
zium, Budapest; 2. Jánosdeák Márk, Selye János Gimnázium, 
Komárom; 3. Pinke Andrea Selye János Gimnázium, Komá-
rom. 3. évfolyam: 1. Zsigri Bálint, Szent István Gimnázium, 
Budapest; 2-3. Bukor Benedek, Selye János Gimnázium, 
Komárom; 2-3. Kovács Levente, Szent István Gimnázium, 
Budapest. 4. évfolyam: 1. Édes Lili, Selye János Gimnázium, 
Komárom; 2. Ernyei Dániel, Bencés Gimnázium, Pannon-
halma; 3. Pszota Máté, Selye János Gimnázium, Komárom.

Kedvenceid másképp
„Aranyakkord”

Kiss Tibor (Quimby) és Vastag Gábor
2018. február 1., 19.00 

Tiszti pavilon
Diákjegy 3 euró, felnőtt jegy 5 euró 

Gépészetből kiváló

A farsang idején 
elsőbálozó végzős tanulóink 
izgatottan készültek a táncis-
kola záró akkordjára: a „Ko-
szorúcskára“, melyet január 
19-én tartottunk az Eötvös 
Utcai Alapiskolában.

A kilencedikes diákok fel-
öltve az estélyi ruhát, illetve 
az öltönyt, igazi hölgyekké és 
gáláns fiatalemberekké vál-
tak. A zene megszólalása után 
magabiztosan vonultak be a 
táncparkettre, ahol számot ad-
tak tánctudásukról. A szülők, 
nagyszülők büszkén figyelték 
gyermekeik határozott fellépé-
sét. Egyikük – másikuk szemé-
ben még a könny is megjelent, 
ami nem csoda, hiszen az eset-
len csitrik, kamaszok helyett 
kész hölgyek és urak benyo-
mását keltették. 

Elsőbálozóink vidám, fer-
geteges szórakozásuk közben 
sem feledkeztek meg szüleik-
ről, tanáraikról, s egy-egy tánc 
erejéig őket is megforgatták. 
A párok összemérték tudá-
sukat a táncparketten is, ahol 

nemcsak a győztes párok, de 
valamennyi versenyző bebi-
zonyította, hogy a társastánc – 
tanfolyam megfelelő időtöltés 
volt, ahol nemcsak táncot, de 
az alapvető illemszabályokat is 
elsajátították.

A táncverseny után 
következett a csoportos 
fényképezkedés, valamint a 
rokonoktól és ismerősöktől 
jövő, jól megérdemelt gratulá-
ciók. Büszkén vették át Csenky 
Nikolett táncoktatótól és isko-
lánk igazgatójától, Majer Péter 
mérnök úrtól az emléklapot, 
amely tanúsítja, hogy sikeresen 
befejezték a tánctanfolyamot. 

A diákok – a diszkó tánc 
mellett – ezentúl reméljük 
fogékonyak lesznek a szalon-
táncokra, a kulturált társasági 
szórakozásra, az illemszabály-
ok betartására is. A „Koszo-
rúcska„ résztvevői, a szülők, 
nagyszülők, pedagógusok 
legalábbis ezen a napon erről 
győződhettek meg.

Kolek Margit pedagógus

Koszorúcska az Eötvösben
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A budapesti székhelyű Média a Családért 
Alapítvány és a Képmás magazin 2007-ben 
alapította a Média a Családért-díjat, melynek 
célja, hogy a család – örömeivel és gondjai-
val együtt – ugyanolyan hangsúlyos szerepet 
kapjon a médiában, mint a valódi életben. 
Nyomtatásban megjelenő cikkeket, rádió- 
és televízió-műsorokat, internetes írásokat 
jutalmaznak, amelyek a fenti témát magas 
szakmai színvonalon jelenítik meg.

Az idei elismeréseket ünnepélyes keretek 
között adták át január 18-án a budapesti Vár-
kert Bazárban, amelyen a szakma legjelesebb 
képviselői vesznek részt.  A díjazottak közt volt 
egykori kollégánk, Kiss Réka televízós szer-
kesztő is, akit az alapítvány a Külhoni Média 
a Családért-díj 2017 elismeréssel jutalmazott 
a hirek.sk weboldalon megjelent "Otthontalan 
memoár" című írásáért. 

– Nagyon nagy öröm számomra az, hogy a 
díj a Felvidékre került. Bízom abban, hogy az 
elismerés a kollégákat alkotásra ösztönzi. Nincs 

egyszerű dolgunk, hiszen egyrészt áldott a hiva-
tásos tollforgatók helyzete a Felvidéken – kiváló 
a szakembergárda és egyre több fórumon nyitott 
a lehetőség a gondolataik kifejtésére – másrészt 
azonban nagy gond, hogy ahhoz azonban, hogy 
egy újságíró boldogulni tudjon, több lábon kell 
állnia. Sem idő, sem lehetőség nincs arra, hogy 
elmerüljünk egy-egy témában, mindenesetre ez 
egy nagyon jó visszajelzés a szakmának. Azt bi-
zonyítja, érdemes és fontos kitartóan dolgozni, 
hiszen figyelnek ránk. A díj kapcsán az is örven-
detes számomra, hogy idén egy kifejezetten felvi-
déki sorskérdés aratott diadalt: a kárpát-meden-
cei zsűri velünk együtt figyelmeztet: fontos, hogy 
a Beneš-dekrétumok éltetői kimondják azt, hogy 
a gazemberség az nem más, mint gazemberség. 
– nyilatkozta Kiss Réka. 

A díjazottnak ezúton is gratulálunk, to-
vábbi sikereket kívánva munkájához. A díj-
nyertes írást az alábiakban teljes terjedelmé-
ben közöljük.

Kiss Réka kapta a 2017-es évi Külhoni Média a Családért-díjat

Magyarországon számos disznóölő szer-
számot tiltottak. Kemény törvénykezés szabá-
lyozta a használatukat, s mivel nálunk, idehaza, 
a csehszlovák hatóság törvényei megengedőb-
bek voltak, ilyen szerszámokkal vethettünk 
véget az egész évben „sróttal hizlalt”, termetes 
malackánk életének. Segítve a „magyarokat”, az 
ajándékba vitt kolbászok közé, alufóliába búj-
tattunk egy ilyen célszerszámot.

A Prior áruháznál állt a sor vége Komá-
romban, araszolva, kuplungot nem kímélve gu-
rultunk a határ felé. Az öcsémmel csak annyit 
tudtunk, csendben kell lenni, az sem baj, ha al-
vást színlelünk, abból csak nem lehet gond… 

Már az Európa szállodánál járt a kocsisor, 
amikor is – hallgatva a végszóra – csendesen 
elszenderedtünk, mintha a világ eseményei egy 
fél órácskára nélkülünk zajlanának. Emlékszem, 
öcsém fodros fürtjei és két arclyukacskája már 
akkor sokáig képes volt rabul ejteni mindenkit, 
én is álmélkodva néztem, ahogy a kis szemét 
lehunyva átadja magát a színlelésnek.

Minden szót hallottunk. Számunkra ide-
gen nyelven utasítottak a komáromi határőrök. 
Kutakodtak. Testvérem akkor tanult beszélni. 
Kipattant a szeme a határellenőrzés közben, 
s máig sem tudjuk miért és miért pont akkor, 
büszkén – bár selypítve – harsogta, nem sejtve 
azt, hogy ezzel családi titkot árul el: „Ed putka, 
ed kóbát!” A levegőben éreztem a riadtságot, de 
„aludtam” tovább. Féltem. Féltem éppúgy, mint 
ahogy a szüleim is féltek, érzékelve, ahogy egy 

cserfes kiskölyök bajba sodorhatja a családot 
– lebukunk, megbüntetnek, s nem lesz disz-
nóölés, s persze félő, hogy mi sem jutunk el a 
célig. Mivel az öcskös nemcsak a számunkra 
volt édes kincs, a határőrök megmosolyogták 
a zabolátlan, ám számukra érthetetlen szavakat 
és továbbengedtek.

Először mindig a Balatonhoz közeli zsák-
faluban, Ecsenyben állt meg alattunk a 120-
as, szürkészöld Skoda. Pirospozsgás, derűs, de 
mégis fájdalommal mosolygó emberek fogad-
tak. Ők a mi rokonaink. Azok, akik az egykori 
sváb faluba, Etschingre kerültek, még annak 
idején sváb portára, a totális kilátástalanság 
víziójával. A svábok, akiket onnan elhurcoltak, 
gonosztevőként méregették őket – nekik senki 
nem árulta el azt, hogy a felvidéki magyarok 
lelke éppen annyira tépázott, mint az övéké. A 
rokonok – elmondásuk szerint – nem értették a 
sváb szót, csak keservesen sírtak egymás vállán 
a sorstársak.

Mi a rendszerváltás után jutottunk el hoz-
zájuk, addigra nyilván berendezkedtek, találé-
kony, ügyes zsigárdiak voltak akkor is, s nem 
volt más választásuk, csak az, hogy megtalálják 
a boldogulás lehetőségét a könyörtelenségben. 
Sokat meséltek.

Mi gyerekek, hatalmas tolldunyhákban 
húztuk meg magunkat és nem értettük, hogy 
a szüleink és az ecsenyi rokonok, miért küld-
tek el mindig aludni akkor, amikor „párás lett 
a szemüveg”. „Öreg sógor” hangja még min-

Az ünnepélyes átadást követő gratuláció pillanata. Balról jobbra Kőszeghy Elemér kárpátaljai 
zsűritag, Kiss Réka díjazott, Csinta Samu erdélyi zsűritag, az alapítvány külhöni bizotságánsk el-
nöke, Tomojka Tünde királyhelmeci szerkesztő és Molnár Judit felvidéki zsúritag.

Kiss Réka:
Otthontalan memoár

dig felidézi a hontalanság fájdalmát bennem, 
amikor rekedtes hangon azt kérdezi anyámtól: 
“Edit, mi újság otthon?” A kaposvári temető-
ben nyugszik.

Ecseny – bár csodálatos hely – a távolból 
integetett kisvártatva. Komló felé vettük az 
irányt, ahol bányászként helyezkedtek el hon-
talannak kikiáltott, elüldözött eleink. A gyer-
mekeik - édesanyám másodágú unokatestvé-
rei - már a baranyai bányavárosban születtek. 
Más közegben cseperedtek, máshol és máshogy 
szocializálódtak, de a „régi öregek” mindig és 
minduntalan elmondták nekik, hogy a haza a 
Dunán túl van, s ők ezt a beléjük oltott tényt 
hűen is kezelték. Jó szívvel és nagy öleléssel fo-
gadták a felvidéki rokonokat. Még videófelvétel 
is készült az akkori kezdetleges filmrögzítő 
eszközökkel a nagy találkozásokról, a rokoni 
szálak boncolgatásáról, fodros ruhás kislányok 
és göndör, betyárgatyás kisfiúk – unokatestvé-
rek – egymásra találásáról. Vittünk disznóölő 
szerszámot és Horalkyt. Persze Becherovkát is. 
Cserébe akár várat is építhettünk volna a Túró 
Rudiból, vagy a Piros Mogyorósból. Habzsoltuk 
a finomságokat, és újra azon kaptuk magunkat, 
hogy a felnőttek újra és újra emlékidézésbe bo-
csátkoznak. Elhangzik, hogy ki nősült meg, ki 
ment férjhez, ki halt meg és ki költözött el.

A komlói Lenci néni az ecsenyi ikertest-
vérét hiányolja, Gizike nénit, a disznóvágás is 
szerveződik és a hatórás út után aludni térünk. 
Anyukám elkéri másnap Kékesiék kameráját, 
s gyorsan rögzíti azt, ahogy a Piros Mogyorós 
és a Túró Rudi csomagolópapírjai között szu-
szogunk. „Anyuci, neee…” – mondom a felvétel 
tanúsága szerint egykedvűen, de anyuci csak 
kameráz, mintha tudná, hogy ezek a felvételek 
egyszer majd kincset fognak érni. Útra kelünk.

Elmegyünk Veráékhoz, megöleljük 
Csabiékat, Feriéknél finom a bableves. Na-
gyon sok mindenről beszélgetnek a szüleink, 
zömmel hétköznapi témák kerülnek teríték-
re, hiszen mindnyájan „emberből vagyunk”, 
de mégis: mindig ott lyukadnak ki, ahol nem 
szeretnének, mert csak fájdalmat okoz. Valami 
miatt nem tudnak szabadulni a kitelepítés és 
a kényszerű lakosságcsere borzalmaitól, pedig 
már 1990-et mutat a naptár. A ruszkivörös éra 
azt sulykolta belénk, hogy emlékezni bűn és 
hátráltató tényező, végül is mi bajunk van ab-
ból, hogy ők itt, mi ott… „Csak a feszültséget 
gerjesztjük” – harsogta a korszellem.

2017 van, és hangosan ki kell mondani: 
igenis van bajunk! Igenis rengeteg bajunk szár-
mazik belőle! Persze ez akkor sem érdekelt 
igazán senkit, s sajnos ez mára sem változott. A 
hatalom köreiben senkit sem érdekel az, hogy 
családok törtek ketté, senkinek nem okoztak 
álmatlan éjszakát a könnyek és az, hogy évtize-
dekig nem kerülhetett friss virág számos itthon 
hagyott sírhalomra.

Szégyelljék magukat a „nagyurak”, szégyellje 
magát az a janicsár, aki összeírta a fehérlaposok 
listáját a színtiszta magyar falvakban! Minden 
bizonnyal jó káderré avatták, s csak bízhatunk 
abban, hogy a lelkiismerete egy napon utolérte. 
Ez azonban nem tesz semmissé emberi meg-
próbáltatásokat és kínokat, a kitelepítések és 
deportálások máig ható következményeit nem 
törli számítógépes nyomógomb.

Nagyapám öccse még mindig él. Ostravára 
került, szinte az egész életében bányász volt egy 
olyan közegben, ahol kizárólag cseh szót hal-
lott. Édesanyám unokatestvérei, Pityu bácsi fiai, 
Szalay vezetéknévvel szignózzák magukat és 
nem értik, hogy az apjuk miért nem tanította 
meg őket magyarul. Megtört. A hatalom elér-
te a célját, pitypangmag módjára szórták szét 
a kényszermunkára ítélt magyarokat Cseh-
országban. Ha hazajönnek az ostravai Szalay-
rokonok Zsigárdra, az egész család cseh vagy 
szlovák nyelvre vált.

Ezt tette velünk a csalárd vágy, mely a 
szláv nemzetállam megteremtéséért ácsingó-
zott. Szétzilálta a családot. S mindaddig, amíg 
legalább egy bocsánatkérés nem hangzik el 
Eduard Beneš ma élő helytartóinak szájából, 
a Piros Mogyorós és a Túró Rudi íze is keserű 
lesz, a múlt pedig a lehető legteljesebb mérték-
ben rendezetlen.

(Megjelent 2017. április 13-án 
a www.hirek.sk weboldalon)
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Sakk hírek
Az országos 2. liga nyugati csoportjában a komáromi sak-

kozók (KŠC „B”) csapata a január 14-én Léván megtartott 6. 
fordulóban az ŠK Levice sakkozói ellen játszottak. Az össze-
csapás a lévai csapat győzelmével ért véget 4,5:3,5 arányban. 
A mérkőzés „érdekessége” hogy a 8. táblán a komáromiak 
nem állítottak játékost, pedig az összegzésen – „súpiskán” – 
19 sakkozót nevezett.

A részletes eredmények: az első táblán Chlpík Martin – 
Molnár Ernő 0:1; 2. táblán Lecký Juraj - Jakab Béla 1/2; 3. táblán 
Zatko Gregor - Vörös Gellért 1/2, 4. táblán Földesi Marek - Jóba 
Árpád 0:1; 5. táblán Nikel Rastislav - Hegedűs Roland 1:0, 6. táb-
lán Bencok Ladislav - Gróf István mérnök 1:0, 7. táblán Imre 
Tamás - Viczencz Péter 1:2; 8. táblán - Mészáros Ján - kont. 1:0.

Vörös János 

Az elmúlt hónapokban a 
Selye János Gimnázium diák-
jai ismét rendkívüli eredmé-
nyeket értek el a labdajátékok 
járási versenyein, így az ősszel 

megkezdett sikeres időszak to-
vább folytatódik. A középisko-
lások számára szervezett járási 
versenyen a lányok kézilabdá-
ban az első helyen végeztek, a 

fiúk a második helyen végez-
tek. A leány csapat felkészítő 
tanára Horváth Fél Szilvia, 
a fiú csapat felkészítő tanára 
Paraska István volt. 

A csapatoknak szívből gra-
tulálunk, sok sikert kívánunk a 
továbbiakban is!

-sjg-

Újabb sportsiker a Selye János Gimnáziumban

A fiú csapat tagjai (balról jobbra): felső sor: Csóka Erik, 
Halász Viktor, Jókai Máté, Takács Gergő, Hriňa Attila, 
Meszlényi Márk; alsó sor: Vida Gergely, Szabó Richárd, 
Kürthy Ádám, Bielik Kevin.

A leány csapat tagjai (balról jobra): felső sor: Horváth Mónika, Czibor 
Kinga, Bukovszky Orsolya, Pongrácz Emma, Vanya Zsuzsanna, Veszp-
rémi Rebeka; alsó sor: Jakab Adrienn, Garai Emese, Tóth Réka, Talian 
Dominika, Viola Eszter, Fiala Tímea. 

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk halálának első 

évfordulóján

BENCSICS Tiborra
a szerető férjre, nagyapára és dédpapára, aki 
2017. január 16-án távozott szerettei köréből.

Akik ismerték szenteljenek egy néma 
pillanatot emlékének.

Szerető felesége, két fia, 
négy unoka és a három dédunoka

Újszülöttek
Nagy Máté Kristóf, Gúta; Beško Daniel, Komárom; Csonka Ad-

rián, Gúta; Šemšei Noel, Ógyalla; Szabó Liza, Gúta

Elhunytak
A 80 éves Madi Irén, Komárom; a 75 éves Orosz András, Gúta; 

a 62 éves Szikonya István, Marcelháza; a 77 éves Kurucz Aranka, 
Izsa; a 82 éves Bíró Ida, Hetény; a 41 éves Rónai Tibor, Komárom; a 
62 éves Kuczman András, Komárom; a 73 éves Szabó Mária, Gúta; 
a 65 éves Bartos László, Ógyalla; a 83 éves Boncz Teréz, Őrsújfalu; a 
64 éves Halász József, Komárom; a 87 éves Tárnok Erzsébet, Kisizsa; 
a 71 éves Szalai László, Csallóközaranyos; a 73 éves Fónod Ferenc, 
Megyercs; a 98 éves Szabó Benő, Hetény; a 80 éves Lengyel Lász-
ló, Komárom; a 79 éves MUDr. Vallo Róbert, Komárom; a 86 éves 
Vargová Otília, Komárom; az 50 éves Cseh Dénes, Vadas

A 2018-as év első kiállítása a Limes Galáriában a Csalá-
dok Éve alkalmából B. E. Murillo alapján a Szoptató Madon-
na festmény bemutatása.

Az ünnepélyes megnyitót február 9-én 17 órai kezdetel 
tartják a Limes Galéria Ferencesek utcájában található kiállító-
termében. Megtekinthető február 18-ig. A kiállítást megnyitja 
Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi tanár; házigazda 
Farkas Veronika művészettörténész. Közreműködik Grassl Fer-
dinánd. A szervezők szeretettel várnak minden művészet ked-
velőt. 

Az előző évek hagyomá-
nyát követően január 18-20 
között az idén is részt vett 
az észak-komáromi egyetem 
Magyarország legnagyobb 
felsőoktatási börzéjén a bu-
dapesti Educatio Nemzetkö-
zi Oktatási Szakkiállításon, a 
Hungexpoban.

A régió legtekintélyesebb 
felsőoktatási kiállításán 150 
magyarországi és külföldi 
egyetem mutatja meg magát. 
A tavalyi évben is nagy nép-
szerűségnek örvendő standdal, 
a bejárathoz közel, prominens 
magyarországi intézmények 
mellett várta az egyetem a lá-
togatókat.

Az érdeklődők találkoz-
hattak a Selye János Egyetem 

Karrier-tanácsadó központ-
jának munkatársai mellett 
a jelenlegi hallgatókkal is. A 
háromnapos rendezvény évről 
évre több ezer látogatót vonz, 
így a stand több száz érdek-
lődőnek nyújtott tájékoztatást 
a tanulmányi programokról, 
szokásokról, kollégiumi elhe-
lyezésről és akár a tanulmá-
nyokat követő jövőképről is.

Azoknak, akik Budapesten 
nem tudtak találkozni a Selye 
János Egyetem képviselőivel, 
február 14-én az egyetem nyílt 
napján városunkban erre lehe-
tőségük nyílik, hogy személye-
sen tájékozódjanak a felvételi 
eljárásról és betekintést nyer-
jenek az egyetem életébe. 

(SJE)

MEGEMLÉKEZÉS
„Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett,
Küzdödtem, de már nem lehetett,
A szívetekben viszont tovább élhetek.“

Fájó szível és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk január 31-én halálának első év-
fordulóján a szeretett feleségre, édesanyára és 
nagymamára

KVASŇOVSKY Évára.
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá velünk együtt 
ezen a szomorú évfordulón.

A gyászoló család

Kiállítás a Limes Galériában

Nemzetközi oktatási szakkiállítás résztvevője volt a Selye János Egyetem

A kilencven éves fesztivál 
2018. július 16-án nyitja meg 
kapuit és július 22-ig tart, de 
már gőzerővel folynak az elő-
készületek, hogy a jubileumi 
évad mindenben a legjobbat 
nyújtsa a több ezer résztvevő-
nek. Az újdonságokról sajtó-
tájékoztatón számoltak be a 
szervezők Komáromban.

– Az eddigi tizenhatról 
legalább további kettővel, azaz 
tizennyolcra, vagy még az is le-
het, hogy tizenkilencre bővítjük 
programhelyszíneink számát. 
Bővül a társszervezői csapat 
is, mivel stratégiai partnerségre 
lépünk a budapesti Hagyomá-
nyok Házával. Az ő szerve-
zésükben valósul meg az első, 
teljes szervezettségű Folksátor 
a modernkori Gombaszög tör-
ténetében – árulta el Orosz Őrs 
főszervező.

A szervezők tervei között 
szerepel a frissen megvásárolt 

egykori Pálos monostor rom-
területének rendbetétele, a te-
rületen lévő kúria felújítása és 
egy szakrális tér kialakítása. Itt 
egy frissen felállított harang-
lábban helyezik el, egy mára 
már megszűnt gömöri refor-
mátus magyar gyülekezet egy-
kori templomának harangját.

Újdonság többek közt az 
is, hogyan jutnak el a táboro-
zók a fesztivál helyszínére. Az 
eddig megszokott buszokat 
vonat váltja fel.

– Idén először party-
vonatot indítunk, ami 
Dunaszerdahelyről Komáro-
mot, Érsekújvárt, Párkányt, 
Zselízt és Lévát érintve érkezik 
Gombaszögre, majd a tábor 
végeztével vissza. Odafelé a 
nulladik napon, visszafelé pedig 
az utolsó utáni napon közleke-
dik a party-vonat – mondta el 
Stubendek Attila, infrastruk-
túráért felelős szervező.

Az 1990 előtt születettek ingyenes hetibérletet kapnak 
az idei Gombaszögi Nyári Táborba

MEGEMLÉKEZÉS
„Az emlékezés szárnyán,
a szeretet tovább él.”

Fájó szívvel emlékezünk február 3-án, 
halálának 1. évfordulóján

ČERMÁK Béla mérnökre
Kaván.

Emlékét örökké őrző családja

Defekt, defekt, boszúság
Tisztelt Olvasók! Az utóbi időben sokat emlegetett és ismert 

bszavakról van szó. A kellemetlenséget ugyanis sokan átéltük. 
Egy zseniális ötletel vezérelve egyik polgártásunk egész Komárom 

városát felszórta cipészszögekel, melyek rendre megteték a magukét. 
A szögek nemcsak a kerékpár gumikat vágták tönkre, hanem még 
a babakocsikét is.  Naponta jav-tottuk a defekteteket, nekem öt al-
kalommal is sikerült összeszednem a szögeket. A szomszédomnak új 
babakocsit kellett vásárolnia, annyira tönkreteték a szögek a baba-
kocsi kerekét. 

Valójában kire haragszik az illető? A kerékpárokra? A rajta ülő 
személyekre? A kocsiban lévő babákra? Vagy netán egy belső hangot 
hallott, hogy ezt meg kell tennie? Véleményem szerint saját magával 
van a legnagyob baja, mert komoly gond lehet nála a „toronyban”. 

Remélem sikerül kézre keríteni és tetéért felelősségre vonják. Ha 
én ítélkezhetnék felette, az első dolgom lenne, hogy megfosztanám ko-
moly rangjától, amit úgy neveznek, hogy EMBER! De nem ítélkezem, 
csak kéréssel fordulok a „fentiekhez”, hogy zseniális tetét majd ne fe-
lejtsék el kamatostul díjazni és megtéríteni!

Tisztelettel: Hegedús Hajnalka

Olvasói levél

A party-vonatra a Gom-
baszögi Tábor honlapján lehet 
regisztrálni. Ezen az oldalon 
megtalálnak az érdeklődők 

minden további szükséges 
adatot és információt.

pa
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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

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

oSZTáLyoZZuK A HuLLADÉKoT!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a 
háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag pa-
lackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas 
övezetekben a következő időpontban folytatódik:

2018 február 26. – 2018 március 2.

2018 március 26. – 2018 március 30.

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott 
időszakban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk 
elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök ut-
cájából 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 eltérve közterületre 
kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum négy zsák 
igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől 
függően). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvé-
nyű rendelete alapján a zöldhulladékot elsődlegesen kom-
posztálni kell a zöldhulladék keletkezésének helyszinén! A 
komposztált zöldhulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a 
kert talajminőségének javítására. A háztartási hulladék sze-
lektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton 
üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: kedd-
től péntekig 10.00-18.00 ó., szombaton 8.00-12.00 ó., hétfőn 
és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési 
osztály, tel.: 035/28 51 362.

Egyet fizet, kettőt kap!

Rendeljen reklámot!
035 77 13 488

FELHÍVÁS - MEGHIRDETÉS – 55. JÓKAI NAPOK
A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és a Komáromi Városi Művelő-

dési Központ ezennel meghirdeti az 55. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színját-
szók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját. A fesztivál 2018. június 11-17. kö-
zött kerül megrendezésre Komáromban. Jelentkezni kizárólag írásban lehet – postai úton vagy 
e-mailben – 2018. március 31-ig a következő címen: Komáromi Városi Művelődési Központ, 
Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom (a borítékra írják rá „Jókai Napok“), e-mail: csengel.
monika@gmail.com. Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza a csoport és vezetője nevét, címét, 
e-mail címét és telefonszámát; az előadás címét, szerzőjét és műfaját. További információk 
a 0907/799823, 035/ 7713 547, 7713 550-es telefonszámokon és a feltüntetett e-mail címen 
Bajkai Csengel Mónikánál.

l	Eladásra kínálok sárgakrumplit 
25 kg csomagolás 6 euró és rózsa-
krumplit közepesméretű 30 kg 6 
euró. Ingyenes házhozszállítás. Tel.: 
0915/160 839.
l Eladó borospince 
Szentpéterren, 330 tő szőlővel. Tel.: 
0908/179 051.
l REKOM – lakásfelújítás. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régi-
ségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki 
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek 
hűségkártyát biztosítunk. Kérésé-
re házhoz megyünk, hétvégén is. 
Nyitvatartás hétköznap. 9.00-18.00. 
óráig. Tel.: 0915 389 405.  

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

www.facebook.com

Apróhirdetés

MÚZEUMI FELHÍVÁS
Az I. világháború komáromi vonatkozású anyagait gyűjtik egy csokorba
Az első világháború utolsó centenáriumi évében a dél-komáromi Komáromi Klapka 

György Múzeum kiállítást rendez a „Komárom, komáromiak, komáromi alakulatok az első 
világháborúban” címmel. Foglakozunk a helyi alakulatokkal, a komáromi katonákkal, a hősi 
halottakkal és azokkal, akik visszatértek, a mindennapi élettel – itthon és a fronton egyaránt. 
Kérjük, keressenek minket, ha a témában bármiféle anyaggal (dokumentumok, fotók, egyen-
ruhák, kitüntetések stb.) és adattal (visszaemlékezések, naplók) rendelkeznek, vagy fogad-
ják a Múzeum előzetesen egyeztetett kutatóját, hogy mind teljesebben tudjuk bemutatni a 
kiállításban és a hozzá kapcsolódó kötetben a Nagy világégés komáromi és Komáromhoz 
kötődő emlékeit. Keresse a Múzeum munkatársait és a helytörténeti kutatókat: Számadó 
Emese múzeumigazgatót: 34/344-697; 0620 619-1102; emese@jamk.hu; Turi Zsolt helytör-
ténészt: 0670/4594828; turi.zsolt@freemail.hu; Márkiné Tárnok Eszter helytörténeti gyűjtőt: 
0620/3341272; esztertarnok@citromail.hu; Pokornyi Gábor történészt: 34/344-697; 06 30 
2406317; pokornyi.gabor881@gmail.com.

A jelentkezéseket 2018. február 28-ig várjuk!
Köszönettel: a szervezők


