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Alapítva 1849-ben

Második alkalommal lá-
togatott Komáromba Szlo-
vákia köztársasági elnöke, 
Andrej Kiska. Az államfő ta-
lálkozott az egyetemistákkal, 
majd a város vezetésével tár-
gyalt. A városban sétálva egy 
fagyira is megálltak.

Azon kevés városok közé 
tartozik Komárom, ahol két 
alkalommal tett látogatást 
Andrej Kiska. Elmondása sze-
rint három éve nagyon jó be-
nyomást tett rá a város, az em-
berek kedvessége, nyitottsága 
és a sok látnivaló. Érdeklődve 
figyelte az azóta történt válto-
zásokat.

Az államfő a délelőtti az 
Atlas terror elhárítási gyakor-
laton is részt vett, majd dél-
után a Selye János Egyetem 
hallgatóival találkozott a Tiszti 
pavilonban. Az előadása után 
a hallgatók kaptak lehetősége-
it, hogy kérdezzenek.

A látogatás a városházán 
folytatódott, ahol város veze-
tőivel, az egyetem rektorával 
és az osztályvezetőkkel tár-
gyalt a hét tagú elnöki csapat. 
Andrej Kiska a város gazda-
sági és társadalmi kérdéseiről 
érdeklődött. Stubendek László 
polgármester az erődre hív-
ta fel Kiska elnök figyelmét, 
amelyben folyamatos a felújí-

tás, az elmúlt években pályá-
zati forrásból 2,6 millió eurót 
költöttek, de így is meghaladja 
a város erejét, nagyobb állami 
támogatásra volna szükség.

Keszegh Béla alpolgármes-
ter gazdasági kérdéseket vetett 
fel. Az elnök három évvel ez-
előtti látogatásakor még 17 
százalékos volt a munkanélkü-
liség a járásban, ami mostanra 
5 százalék alá csökkent. A vá-
rosba befektető is érkezett, egy 
erős nemzetközi vállalat kínál 
versenyképes munkahelyeket. 
Ugyanakkor fontos cél volna 

olyan további munkahelyek 
létrehozása, amelyek nagyobb 
hozzáadott értékkel magasabb 
fizetést kínálnak, és lehetősé-
get nyújtanak az elvándorolt 
komáromiaknak hazaköltözni, 
az ingázóknak pedig helyben 
dolgozni. Keszegh Béla kitért 
az infrastruktúra állapotára a 
régióban, kritikus kérdés lesz 
az új híd megépülésével az 
elkerülőút, továbbá a meglévő 
Vág-híd felújítása. Az alpol-
gármester tájékoztatta az elnö-
köt arról a megvalósíthatósági 
tanulmányról is, amelyben a 

Verejné Prístavy a.s. a komáro-
mi kikötő revitalizációját méri 
fel és uniós forrásból fedezik.

Juhász György rektor első-
sorban a város és az egyetem 
jó viszonyát hangsúlyozta, és 
megköszönte az elnök támo-
gatását, aki elmondta, fontos-
nak tartja a lehetőséget, hogy 
az anyanyelvükön tanulhatnak 
a hallgatók.

A találkozó után az elnök 
a belvárosban tett sétát, és még 
fagylaltozott is. A belvárosi 
séta alatt több járókelővel ta-
lálkozott és beszélgetett.       vh

Komáromban járt Andrej Kiska államfő A szívből jövő, simogató szavakból sohasem elég
Ez jár a fejemben mostanában is, az idősek hónapja 

idején. Így hát, tisztelt őszülő, ifjú éveik élményeit már csak 
az emlékeikben őrző, életpályájuk küzdelmeinek zömét 
már maguk mögött hagyó kedves nő- és férfi polgártársa-
ink, fogadják szeretettel néhány jókívánságomat.

Kívánom, hogy a hitük sohasem hagyja el önöket, hi-
szen a mai gyorsan változó világban nem könnyű boldo-
gulni. Kívánom, hogy - ha esetleg már nem is olyan hibát-
lanul, mint hajdanán, - szolgáljon az egészségük, és ha kell, 
gyógyszerekre is jusson pénzük. Kívánom, ha kedvük tart-
ja, elmehessenek kirándulni, színházba vagy hangverseny-
re;  meg tudják venni újságjaikat, sőt: egy-egy jó könyvvel 
is meglephessék magukat. Kívánom, hogy  "költségvetésük"  
időnként tegye lehetővé apró ajándékokkal kedveskedni 
unokáiknak, dédunokáiknak. Kívánom, hogy továbbra is 
működjenek a családtagjaikkal, gyerekeikkel, szeretteik-
kel, és barátaikkal kiépített érzelmi kötelékek; találkozgas-
sanak minél gyakrabban, segítsék egymást.

És kívánom, önmagamnak is kívánom, hogy ez a mai 
világ felébredjen csipkerózsikás álmából, s az emberek ne 
vetélytársaknak, hanem testvéreknek tekintsék egymást.  
Fejeződjön be mindörökre  az esztelen fegyverkezés, hogy  
mindenre jusson pénz és mindenki boldogulhasson.

Isten áldja önöket!
Batta György

Andrej Kiska köztársasági elnököt a városháza nagytermében fogadta Stubendek László 
polgármester és Keszegh Béla alpolgármester

A komáromi önkormány-
zat egyhangúan jóváhagyta 
a KFC bérleti szerződésével 
kapcsolatos határozatot, így 
minden akadály elhárult a 

Magyar Kormány támogatásá-
nak lehívásához. A város pol-
gármestere és a KFC elnöke 
aláírta a bérletről és az együtt-
működésről szóló szerződést. 

Tavaly nyáron döntött a 
Magyar Kormány, hogy 5,9 
millió euróval támogatja egy 
új stadion építését Komárom-
ban. A támogatást a komáromi 

fociklub, a KFC kapta, amely 
elindította a városhoz tartozó 
telek és ingatlan kapcsán az 
egyeztetést a várossal. Több 
hónapon keresztül zajlott az 
egyeztetés a telek nagyságával 
és más részletekkel kapcsola-
tosan. Végül a komáromi ön-
kormányzat szeptemberben 
első körben elfogadta a bér-
letről szóló szándékot, majd 
október 11-én csütörtökön 
véglegesítették a döntést má-
sodik körben. A jelen levő 
képviselők mindnyájan meg-
szavazták a határozatot.  A 
képviselők kérésére a határo-
zat része volt maga a szerző-
dés is a klub és a város között, 
amelyet Stubendek László pol-
gármester és Baráth György 
klubelnök pénteken délben írt 
alá. Ezzel megvalósult minden 
feltétel a város részéről, ami a 
támogatás lehívását illeti, így 

Aláírta a város és a KFC a bérleti szerződést

A bérleti szerződés aláírásának pillanata. Balról jobbra Stubendek László polgármester, 
Baráth György a KFC elnöke és Szüllő Béla a KFC alelnöke

(Folytatás a 2. oldalon)

Az idei évben is folytató-
dott a járda program, az el-
múlt években közel 5 kilomé-
ter járófelület lett felújítva. A 
költségek jelentős részét a 
város a saját költségvetéséből 
fedezte.

Már harmadik éve folyik 
a járdák felújítását célzó prog-
ram. Korábbi két évben 150 
ezer euró jutott erre a célra, 
ami idén 160 ezerre emelke-
dett. Az idei évben ezt még 
képviselői javaslatra kiegé-
szítette az Építők utcáján egy 
szakasz, továbbá a fürdő előt-
ti park járdájának felújítása, 
melyek összköltsége eléri az 
50 ezer eurót. A II lakótelepen 
pár nappal ezelőtt fejezték be 
a munkát, a fürdő előtt most 
zajlik a munka. Több helyen a 
felújítás térköves megoldással 
valósult meg, elsősorban a bel-
városi területen.

A járdák megújulása több 
utcában része volt az útfelújí-
tási projektnek, mint például 

a Király püspök utcában, az 
Eötvös utca elején, a Szabad-
ság utcában és a Jókai utcán.

– A városhoz 67 kilométer 
járda tartozik, amit korábban 
nagyon elhanyagoltak. Az utób-
bi években viszont sikerült egy 
jelentős részt méltó állapotba 
hozni, több esetben megvaló-
sult ennek keretén elül az aka-
dálymentesítés is - mondta el 
Keszegh Béla alpolgármester.

Az elmúlt évben megújult 
járdaszakaszok: 2016-ban a Te-
mető sor, a Belső körút (Sport 
utca - Vársor utca). 2017-ben 
a Szövetkezet utca, a Gazda 
utca, az Eötvös utca, a Király 
püspök utca, a Szabadság utca 
és a Határőr utcai parkoló. 
2018-ban a Štefánik park kö-
rüli járdaszakaszok, a Lúdpiac 
tér, a Lehár park melletti járda, 
a Petőfi utca (az ipari iskola 
előtt), Őrsújfalun a fő utcán, a 
Jókai utca, az Építők utcájának 
egy része és a Rózsakert a für-
dő előtt.

És boldogan éltek, míg...
A Villa Camarum Polgári Társulás szervezésében 

Nagy Annamária, tanácsadó szakpszichológus 
és Ujpál Emőke, tanácsadó szakpszichológus integratív 

gyermekterapeuta tart előadást október 25-én, csütörtökön 
17 órai kezdettel a Zichy pontban. 

Az előadás díjmentes! 

Több járdaszakasz megújult

Figyelem!
A Komáromi Lapok következő, 19. száma 2018. november 5-én, hétfőn jele-
nik meg. Lapzárta 2018. október 31., 12.00 óra.
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Az ország legnagyobb 
magyar tannyelvű gimná-
ziuma az előző évek hagyo-
mányait követve az Erasmus 
Plus pályázati lehetőség ke-
retében bekapcsolódott egy 
három országon átívelő, több 
iskolát összekapcsoló, két 
éven át megvalósuló projekt 
lebonyolításába.

A Selye János Gimnázi-
umon kívül a marosvásár-
helyi Bolyai Farkas Líceum, 
a szombathelyi ELTE Bolyai 
János Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnázium, valamint 
a somorjai Madách Imre 
Gimnázium vállalta, hogy 
részt vesznek a magyarorszá-
gi székhelyű Xtalin társaság 
által kifejlesztett elektronikus 
fizika-tananyag valamint se-
gédeszközök tesztelésében és 
véglegesítésében.

A projekt lebonyolítása 
alatt az iskolák fizikatanárai 
és a diákok egy-egy csoport-
ja folyamatosan dolgozik az 
Xtalin magyar és angol nyel-
vű módszertani anyagaival, 
és kipróbálják az iskolákra 
eljuttatott műszereket is. A 
következő két nyári szünet 
pedig egy-egy Balaton-parti 
táborozást is tartogat a bekap-
csolódó tanulók számára, ahol 

az említett négy iskola diákjai 
közös kísérletezés keretében 
kapnak választ az esetlegesen 
még nyitva hagyott kérdések-
re. A projekt tevékenységee 
valamint a fizikai eszközök 
összértéke iskolánk vonatko-
zásában kb. 17 000 euró lesz, 
amit a két év alatt célirányo-
san használhatunk fel a vállalt 
feladatok anyagi feltételeinek 
biztosítására.

A Selye János Gimnázium 
országos szinten is a legjobbak 
közé tartozik a fizika oktatá-
sában, hiszen diákjaink Szabó 
Endre és Hevesi Anikó taná-
rok munkájának eredménye-

ként az utóbbi években szinte 
az összes kategória 1. díját el-
hozzák a kerületi tanulmányi 
olimpiáról, és rendszeresen 
sikeres résztvevői az országos 
döntőnek is.  Mindkét kollé-
ga vállalta, hogy az érdeklődő 
tanulókat bekapcsolják a pro-
jektbe, és együttműködnek a 
projektgazdával.

Az iskolai projekt-koor-
dinátor szerepét Fonód Tibor 
igazgatóhelyettes látja el, aki 
néhány évvel ezelőtt a nagy 
sikerű „norvég” pályázatot is 
menedzselte – ennek köszön-
hetően újult meg az iskola 
előtt park és zöldült ki a sport-

pálya. A lebonyolítók négytagú 
csapatát Viola Éva gazdasági 
szakelőadó teszi teljessé, aki a 
könyvelési, elszámolási felada-
tokat vállalta. 

Bízunk benne, hogy taná-
raink és diákjaink az eddigi si-
kerekhez méltó módon segítik 
majd a projekt lebonyolítását, 
és három ország négy iskolája 
közös munkája eredménye-
ként nemzetközileg jól hasz-
nálható elektronikus tananyag 
válhat európai közkinccsé.   

Andruskó Imre
a Selye János Gimnázium 

igazgatója

Újabb nemzetközi projektbe kapcsolódott be a Selye János Gimnázium

indulhat a tervezési és az en-
gedélyezési szakasz.

A szerződés értelmében 
a KFC 20 évre kapja bérbe a 
területet és a rajta lévő épüle-
tet. A szerződés része a mos-
tani strandröplabda pálya és 
a kemping is, mivel több pálya 
kiépítését tervezi a klub, ahol 
párhuzamosan futhatnak az 
edzések. A klub vállalja, hogy 
1.800.400.000 forint értékben 
megvalósítja a komplexum ki-
építését, amelyet 20 év múlva 
díjmentesen ad át a városnak. 
Ez idő alatt a város évente 205 
000 euróval támogatja a mű-
ködési költségeket a KFC-nek 
szánt éves támogatáson felül. 
A klubnak díjmentesen kell ez 
alatt az idő alatt rendelkezésre 
bocsájtani a stadiont közhasz-
nú célokra a városnak, intéz-
ményeknek, és más klubok-
nak, amennyiben nem ütközik 
a menetrendjükkel. 

Stubendek László pol-
gármester elmondta, hogy ez 
történelmi lépés a 118 éves 
klub életében, és sok sikert és 
komáromi gólt kívánt az új 
stadionban. 

Baráth György klubelnök 
szerint ez a stadion legalább 
ötven évre épül, amely nem 
csak a felnőtt focistákat, ha-
nem a felnövekvő generáció-
kat szolgálja majd. Véleménye 
szerint ez a komplexum jóval 
több egy stadionnál, és jelen-
tősen hozzájárulhat a turiz-
mus fellendüléséhez is. A klub 
elnöke megköszönte a város 
vezetőinek, hogy ilyen gyorsan 
elkészült a szerződés, és a klub 
észrevételeit is mindig figye-
lembe vették. Hozzátette, min-
dent megtesznek azért, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül 
megkezdődjön az építkezés és 
megépüljön az új komáromi 
aréna. 

vh

(Befejezés az 1. oldalról)

Aláírta a város és a KFC 
a bérleti szerződést

Cey-bert Róbert Gyula 
A szabadságharcos – Egy élet 
1956 szellemében című új 
könyve, a Szabadság-trilógia 
1. kötete felvidéki bemuta-
tóját tartotta október 19-én 
a komáromi Csemadok-szék-
házban. 

A művei kiadását biztosító 
Püski Istvánnal, a Püski Kiadó 
Kft. tulajdonosával a buda-
pesti Corvin moziban tartott 
´56-os megemlékezésről érke-
zett Klapka városába. A Püski 
Kiadó Kft. könyvvásárával és 
a szerző dedikálásával egybe-
kötött ´56-os megemlékezést 
a Csemadok komáromi alap-
szervezete a Ma7.sk portállal 
és a Magyar 7 hetilappal együtt 
rendezte. 

Nagy-Miskó Ildikó újság-
író bevezetője és Stubendek 
László polgármester, városi 
Csemadok-elnök üdvözlő sza-

vai után az 1956-os magyar 
szabadságharc túlélőjével, a 
Feszty Árpád-életműdíjas Tá-
vol-Kelet- és őstörténet- ku-
tató íróval dr. Csámpai Ottó 
zoboralji szociológus beszél-
getett. Püski István kiadótu-
lajdonos is felidézte a 62 évvel 
ezelőtti történésekkel kapcso-
latos emlékeit. Nagy Ildikó, 
a budapesti Egressy Béni Kon-
zervatórium komáromi diákja 
tamburazenével, Bangha Ro-
land, a Selye János Gimnázi-
um növendéke Márai Sándor 
Mennyből az angyal című 
versével, a polgármester pedig 
borral köszöntötte az idén 80 
éves Cey-bert doktort. 

A világhírű vendég egye-
bek mellett hangsúlyozta: a hit, 
valamint a szabadság-, nem-
zet- és hazaszeretet birtoká-
ban a legnehezebb helyzetben, 
túlerővel szemben is csodákra 
lehetünk képesek. Vallja, hogy 
miközben nagyon sok érték-
vesztő nyugati ország már 
a szakadék szélén áll, nekünk, 
magyaroknak a közös európai 
értékeinket is veszélyeztető 
politikusokkal és pénzembe-
rekkel szemben talán másként, 
de újra kell vívnunk az 1956-
os szabadságharcunkat.  

- mix -
Fotó: Szabó Eszter

A komáromi Széchenyi 
István Polgári Társulás szer-
vezésében megható és lélek-
indító 1956-os estet tartottak 
a Selye János Gimnázium 
dísztermében, „A Tűz októ-
bere – október tüze – 1956” 
címmel. 

A két előadó, Meleg Vilmos 
parciumi színművész, rende-
ző, a Nagyváradi Állami Fil-
harmónia igazgatója és Tarics 
Péter felvidéki előadóművész 
voltak, akik 80 percen át eleve-
nítették meg a színpadon 1956 
mához szóló üzenetét. Elhang-
zottak a legjobb 1956-os ver-
sek, Mindszenty József bíbo-
ros két 1956-os rádiószózata, 
illetve néhány magyarság-vers. 
A közönség az előadás végén 
percekig, állva, vastapssal ju-
talmazta a művészek produk-
cióját és teljesítményét.

A színpadon felborított 
székekből és asztalokból álló, 

hatalmas 1956-os lyukas zász-
lóval letakart barikád és két 
égő gyertya tette szemléletessé 
az est mondanivalóját, ame-
lyet a jól kiválasztott szcenikai 
zene is erősített.

Bevezető konferanszot 
mondott Bajnok Éva, a társu-
lás elnökségi tagja, aki felkérte 
az est díszvendégét, Wittner 
Máriát, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc résztvevőjét, 
hogy emlékezzen 1956-ra, aki 
most – 82 évesen – nyolcadik 
alkalommal ünnepelt együtt a 
komáromiakkal 1956 kapcsán. 
Megdöbbentő volt Wittner 
Mária emlékezése, aki 56-os 
bajtársainak és börtöntársai-
nak áldozatvállalásáról beszélt. 
Az ünnepi est a Himnusszal 
kezdődött és a Szózattal feje-
ződött be. Katartikus élmény 
volt.

L. A.
Fotó: Krűger Viktor

Megható 1956-os est

Találkozó Cey-bert Róbert Gyula 
1956-os szabadságharcossal

Az legutóbbi képviselő-
testületi ülésen több pont 
érintette az oktatási intéz-
ményeket, ahol a létszámok 
mellett az iskolákra szánt 
pénzeket is jóváhagyták a 
képviselők.

A városhoz érkező jöve-
déki adók összege emelkedik, 
amiből egy jelentős csomagot 
az iskolák kaptak. A javaslatok 
közt elsőként a művészeti alap-
iskola ügye szerepelt, amely-
nek Andruskó Imre javaslatá-
ra lett jóváhagyva egy 40 ezer 
eurós támogatás, amelyből 
hangszereket és hangosítást 
vásárolnak.

Keszegh Béla javaslatára a 
hivatal egy másik csomagot is 
előkészített, amelyben a 6 alap-
iskola kapott 20-20 ezer eurót. 
A 120 ezer eurós csomagból 
több helyen a nyílászárókat 
cserélik, valahol a napközi 

működésére költik a támoga-
tást. A javaslat terjesztésekor 
az alpolgármester megjegyez-
te, fontos, hogy minden iskolát 
egyformán támogasson a tes-
tület, hiszen összesen 2500 ko-
máromi diákról van szó. Egy 
másik pont az iskolák támo-
gatását érintette a szeptemberi 
aktuális létszámok alapján. Itt 
a művészeti alapiskolaiskola 
támogatása 8 ezer euróval 
csökkent volna az érvényes vá-
rosi rendelet szerint, azonban 
Keszegh Béla javaslatára ez a 
pénz megmarad az iskolának.

Ondrej Gajdáč képvise-
lő arra tett javaslatot, hogy az 
óvodáktól se legyen elvonva a 
pénz a létszámcsökkentés mi-
att, így egy közel 30 ezer eurós 
csomag maradhatott az óvodai 
intézményeknél. A javaslatokat 
a képviselő-testület nagy több-
séggel elfogadta.

Rendkívüli támogatás 
az oktatási intézményeknek

Fonográf Fesztivál hetedik alkalommal
Színházi előadás, slam poetry est, népzenei együttesek 

fellépése, táncház és gyermekprogramok. Röviden így jelle-
mezhető az idei Fonográf Fesztivál programja, amelyet több 
helyszínen, a Tiszti pavilon dísztermében, a RÉV-ben és a mű-
velődési központban tartanak november 21-e és 25-e között.  
A hetedik alkalommal szervezett rendezvénysorozaton olyan 
neves előadóművészek lépnek színpadra, mint Dresch Vonós 
Quartett, a Tükrös zenekera, Korpás Éva és zenekara, a RÉV 
zenekar, Szalonna és a bandája, valamint a Csík zenekar.  
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Mgr. Ondrej GAJDÁČ
a komáromi Ľ. J. Šulek Gimnázium igazgatója

független jelölt

Komárom polgárainak olyan képviselőkre van szükségük,
akik felelőséggel, szakszerűen, szabadon, a polgárok 

és a város érdekében, legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint, 
a nagypolitika és a pártfegyelem befolyása nélkül döntenek.

2. sz. választókörzet

9 sz.

Ako budeme voliť? – Hogyan választunk?
Pre voľby do zastupiteľstva volič označí na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradového čísla  

vybraných kandidátov. Počet vybraných kandidátov musí zodpovedať počtu poslancov, ktorý sa 
v danom obvode volí  a ktorý je uvedený pod záhlavím hlasovacieho lístka. 

Pre voľby primátora mesta volič označí len jedného kandidáta.
Vo volebnom obvode č. 1 sa volí 1 poslanec do mestského zastupiteľstva

Vo volebnom obvode č. 2 sa volí 12 poslancov do mestského zastupiteľstva
Vo volebnom obvode  č. 3 sa volí 12 poslancov do mestského zastupiteľstva

Hlasovacie lístky upravené nad rámec zákona – zakrúžkovanie poradových čísiel väčšieho 
počtu kandidátov než sa má voliť poslancov, alebo hlasovacie lístky neupravené vôbec  t.j. ak sa 
nezakrúžkuje poradové číslo kandidáta vôbec, sú neplatné. 

Az önkormányzati képviselők választásánál a választó bekarikázza a kiválasztott jelölt, jelöltek sor-
számát. Legfeljebb annyi jelöltet karikázhat, amennyi az adott körzetben megválasztható képvise-
lők száma. Ez a szám a szavazólap fejlécében olvasható. 

A polgármester választásnál a választó csupán egy jelöltet karikáz.
Az 1-es számú választókörzetben 1 képviselő választható meg

Az 2-es számú választókörzetben 12 képviselő választható meg
Az 3-as számú választókörzetben 12 képviselő választható meg

Azon szavazólap, amely a törvény adta kereten túl tartalmaz megjelölést - a megszabottnál több 
karika szerepel rajta, - vagy nem tartalmaz semmilyen megjelölést, nem érvényes.
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Egy iskola történetében 
valamennyi tanév kezdete és 
vége a számadás, értékelés, 
esetleg átértékelés időszaka. 
Hogy mennyire mondható 
sikeresnek egy-egy évkezdés 
illetve zárás, azt elsősorban a 
különféle mutatók jelzik.

A beíratott és a tanévnyitón 
felsorakozó első osztályosok 
száma, az országos tesztelésen 
(T9, avagy „Monitor”) elért 
eredmények, a végzős tanulók 
középiskolai elhelyezkedésé-
nek sikeressége, a középisko-
lákból érkező „visszacsatolás” 
(akár frissen elballagott ta-
nulóink, akár a középiskolai 
pedagógusok, iskolavezetés ré-
széről), s nem utolsó sorban a 
tanév során elért versenyered-
mények összessége. Büszkén 
mondhatjuk, hogy a Munka 
Utcai Alapiskola ismét szépen 
teljesített.

A 2017/2018-as tanév ta-
nulmányi és tehetség versenyei 
eredményének értékelésében 
a Nyitrai kerület valamennyi 
(magyar és szlovák tannyelvű) 

alapiskolája és nyolcosztályos 
gimnáziuma közül a 3. helyen 
végzett. A Komáromi járásban 
az elért eredmények a dobogó 
1. helyére juttatták iskolánkat. 
Külön örömet jelent számunk-
ra, hogy a sportversenyek terén 
is remekelt a MUAI: szintén a 
járás első helyezettje lettünk. 

Tanulóink (s velük együtt 
az őket felkészítő pedagógu-
sok) 17 különféle tanulmányi 
versenybe, 6 féle tehetségver-
senybe és 6 különböző sport-
versenybe kapcsolódtak be, 
melyek közül bőven akadtak 
többfordulós, akár a határon 
átívelő megmérettetések. Ver-
senyzőink szépszerével értek el 
dobogós helyezéseket, egy-egy 
versenyről pedig nagy szám-
ban tértek haza eredményes 
megoldóként, szereplőként.

Ami a 2017/2018-ban vég-
zett tanulók megmérettetésé-
nek, az országos tesztelésnek 
(T9) eredményét illeti, szintén 
van mire büszkének lennünk 
(illetve elsősorban tavalyi 9.-es 
tanulóinknak s felkészítő pe-

dagógusaiknak): matematiká-
ból valamint magyar nyelv és 
irodalomból is jócskán az or-
szágos átlag felett teljesítettek 
„elballagóink”, szlovák nyelv 
és szlovák irodalomból pedig 
csupán fél százalékkal ma-
radtak el az országos átlagtól. 
Ugyancsak végzős tanulóink-
nak és az őket éveken át tanító 
– nevelő pedagógusoknak az 
érdeme, hogy valamennyien 
sikeresen felvételiztek az álta-
luk választott gimnáziumba ill. 
szakközépiskolába, s az eddig 
hozzánk eljutott hírekből úgy 
tudjuk, a Munka Utcai Alapis-
kolában szerzett biztos alapok 
birtokában megállják helyüket 
új iskolájukban.

Úgy gondolom, méltán 
nevezhetjük sikeresnek az el-
múlt tanévet. A 2018/2019-es 
tanévnyitót követő héten az 
első osztályosoknál tett láto-
gatásom után azt is örömmel 
nyugtáztam, hogy utánpótlás-
ban nincs hiány: nemcsak az 
évről évre emelkedő létszám 
ad okot optimizmusra, hanem 

a sok értelemtől, kíváncsiság-
tól csillogó szempár is, mely 
az őket szeretettel és tapaszta-
lattal „terelgető” tanító nénin 
csüngött. 

A fentiekben leírt sikerek 
egytől egyig a közös munka 
gyümölcsei. Kellettek s kel-
lenek hozzá a csillogó és kí-
váncsi gyermeki tekintetek, a 
munkájukat szeretettel végző 
és hivatásként művelő pedagó-
gusok, s kettejük „összjátéka”: 
az alázatos, szorgalmas mun-
kavégzés. Mindezek mellett 
elengedhetetlen természete-
sen a támogató családi háttér, 
a szülők, akik támogatják az 
iskolánk képviselte értékeket, 
nevelési elveket, hisznek a ki-
tartó munkával szerzett, biztos 
alapokra épülő tudás erejében, 
értékében.

Köszönöm a szülők támo-
gatását, valamennyi pedagógu-
sunknak s tanulónknak a szép 
eredményeket, és  gratulálok 
az elért sikerekhez.

Károlyi Szikonya Judit, 
az iskola igazgatója

A siker kulcsa az összmunka

Újszülöttek
Belovec Zsófia, Csallóközaranyos; Koleno Roman, Komárom; Ilon 

Peter, Ógyalla; Házi Lara Eugénia, Ekel; Václavík Alex, Baka; Zsolnai Kris-
tóf, Gúta; Kucsora Karin, Gúta; Židel Benett, Gúta; Tóth Oliver, Komárom; 
Osváth Márton, Komárom; Csintalan Emma, Szentpéter; Lakatošová Vivien, 
Dunamocs; Czibor Anna Dóra, Szentpéter; Fábik Kerim Mário, Őrsújfalu; 
Lakatos Dávid, Marcelháza; Takács Imre, Keszegfalu; Lakatoš Thomas, 
Ógyalla; Poláková Adela, Nagyharcsás; Šebedonová Liza, Imely; Pintér 
Zétény, Bábolna; Góth Dominika, Marcelháza; Porubszky Bálint, Muzsla

Házasságot kötöttek
Hegedűs Csaba és Lelovics Regina; Kottra Ivan és Fűri Lucia; Madarász 

Attila és Šudák Patrícia

Elhunytak
A 73 éves Németh Éva, Kava; a 63 éves Gerendás Miklós, Komárom; a 

79 éves Vass Miklós, Komárom; a 79 éves Bartakovics István mérnök, Komá-
rom; a 90 éves Pekárková Magda, Komárom; a 81 éves Leboda Štefan, Pat; a 
93 éves Dilingaiová Judita, Ifjúságfalva; a 75 éves Hullman János, Komárom; 
a 79 éves JUDr. Czirul Eugen, Komárom; a 64 éves Beke Tibor, Megyercs; a 
82 éves Halász István, Búcs; a 74 éves Csicsó Erzsébet, Komárom;a 92 éves 
Kemény Anton, Megyercs; a 87 éves Koláriková Margita, Komárom; a 63 
éves Ferenczy Gyula, Őrsújfalu

l NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS 
KORREPETÁL SZLOVÁK NYELV-
BŐL, alapiskolások és középiskolások 
részére. 035/7702 069.
l Pedikűr címre is (önnél otthon). 
Tel.: 0908/761 373.
l Eladó üveglaminált csónak, hossza 
3 m, szélessége 140 (a hetvenes években 
gyártott). Halászoknak is megfelelő. Ár 
megegyezéssel. Tel.: 0918/173-339.
l Eladó 4 áras telek 300 m a Duná-
tól, állondóan lakott, csendes és biz-
tonságos környezetben (7 000 Eur). 
Tel.: 0915/343 149.
l Kiadó garzonlakás. Havonta: 250 

Euró rezsivel + kaució 1 hónapra. Tel.: 
0908/761 373. 
l REKOM & EvyTom– lakások 
teljeskőrű felújítása. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Vennék garzonlakást a Komensky 
vagy a Hajós utcában. Tel.: 0908/761 
373. 
l Sírkövek tisztítása, sírfelirat-
ok aranyozása és ezüstözése. Tel.: 
0904/374 273.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Német nyelvoktatás kezdőknek, 
haladóknak. Tel.: 0918 472 657.

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk zenész bará- 

tunkra

OLÁH Sándorra
a komáromi kitünő zongoristára.

Emlékét örökké őrzi a komáromi „Rubin“ zenekar: Nehéz 
János, Jankovics József és Nagy Boglárka. 

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk a drága felejthetetlen szüleinkre

NEHÉZ János kőművesmesterre 

és édesanyánkra NEHÉZ Ilonára.
Fiaik családjaikkal és a rokonság 

Idén szeptemberben újra 
több diák kezdte meg az alap-
iskolás tanulmányait, mint 
egy évvel korábban. Az ön-
kormányzat egyre nagyobb 
összeget juttat az oktatásra. 
A komáromi iskolák még 
mindig a megye legjobbjai 
közt szerepelnek.

Szeptemberben újra több 
diák kezdte meg a tanulást a 
komáromi iskolákban. A ta-
valyi számhoz képest további 
65 diákkal növekedett a teljes 
létszám, ami az elmúlt öt év-
ben folyamatosan emelkedett. 
A 6 önkormányzati fenntartá-
sú iskolába, melyből 3 magyar 
és 3 szlovák, 2551 diák jár, a 
Marianum Egyházi Iskolába 
239 diák volt szeptemberben, 
így összesen 2790 alapiskolás 
van a hagyományos oktatási 
intézményekben – ismertette 
a számokat Szénássy Tímea, az 
iskolaügyi és kulturális szakbi-
zottság elnöke.

Az iskolák esetében érde-
mes figyelembe venni az alsó 
és a felső tagozatok számát 
is, ami mutatja, hogy néhány 
esetben bizonyos mozgás van 
egyes iskolák között. A leg-
nagyobb iskola továbbra is a 
Munka Utcai Alapiskola. A 
legalacsonyabb létszámú isko-
la a Határőr Utcai Alapiskola, 
amelynek létszáma az elmúlt 
években fokozatosan emelke-
dett.

A diákok jelentős száma 
veszi igénybe a napközit, 1083 
diákkal foglalkoznak délutá-
nonként – fejti ki a részleteket 
Szénássy Tímea. Az itteni tá-

mogatást és létszámokat is fo-
lyamatosan érdemes értékelni, 
hogy a délutáni foglalkozások 
is a legjobb körülményeket kí-
nálják a gyerekeknek.

Ami az óvodákat ille-
ti, jelenleg 13 tartozik az 
önkormányzathoz, amiből 
Őrsújfalun egy épületben 
működik kettő, a szlovák és 
a magyar tagozat. Az óvodák 
terén nemsokára változás vár-
ható, mivel jövő év elejétől az 
önkormányzat átadja a benei 
óvodát a református egyház-
nak, amely a magyar kormány 
támogatásával egy teljesen új 
óvodát épít a Bauringoknál. Az 
intézmény nem csak óvodáso-
kat fogad, de két bölcsődei osz-
tály indítását is tervezik, amely 
sokat segíthet néhány család-
nak. Összességében jelenleg a 
13 óvodában, 40 csoportban 
742 gyerekről gondoskodnak 
naponta.

Az elmúlt években jelentő-
sen emelkedett az iskoláknak 

ítélt támogatás. Évente növe-
kedett az iskolák felújítására 
szánt pénzkeret, de az óvodák-
ban is több felújítás és javítás 
is zajlott. Az óvodák esetében 
teljesen új külsőt kapott az 
őrsújfalui óvoda, de a Tulipán 
(Víz utcai) óvodában jelenleg 
zajlik a felújítás. A magyar 
kormány támogatását kapta 
az önkormányzat, így 208 ezer 
eurós költségvetésből cserél-
nek nyílászárókat, szigetelik 
be a falakat és újítják meg a te-
raszokat és a bejáratokat. Em-
lítést érdemel még a tornater-
mek felújítását célzó program, 
amelyből az idei évben több 
javítás és felújítás megvalósult 
több iskolában – számolt be a 
részletekről Szénássy Tímea. A 
felújításokat és az ilyen támo-
gatásokat a jövőben tovább kell 
emelni, mivel sajnos korábban 
elhanyagolták az épületeket, 
így most több iskola nem tud 
hatékonyan működni, ami az 
energetikai hatékonyságot ille-

ti – tette hozzá a szakbizottság 
elnöke.

Az önkormányzat jelentő-
sen növelte az iskolák műkö-
désére szánt keretet is, hiszen 
a növekvő jövedéki adó negy-
ven százaléka volt erre a célra. 
A konkrét számok tükrében ez 
azt jelenti, hogy míg 2014-ben 
3 millió ment az önkormány-
zattól iskolaügyre, addig idén 
másfél millióval több, azaz 4.5 
millió euró, így leszögezhetjük, 
hogy ezen a területen volt az 
egyik legnagyobb emelkedés – 
összegezte Szénássy Tímea.

Az így elköltött pénz az 
egyik legjobb befektetés, hi-
szen nemcsak több mint 3500 
gyerekről van szó, hanem arról 
a tényről is, hogy a komáromi 
iskolák rendre a megye leg-
jobbjai közt szerepelnek, így a 
komáromi gyerekek a legjobb 
lehetőséget kapják meg tanu-
lásra.

vh

Újra emelkedett a komáromi iskolások számaApróhirdetés

Október első hete az 
egészséges életmód jegyében 
zajlott a komáromi magyar 
tannyelvű speciális alapisko-
lában.

A hetet őszi terményekből 
gyűjtött kiállítással indítottuk, 
a diákok elhelyezték az iskola 
folyosóin az otthonról hozott 
zöldségeket, illetve gyümöl-
csöket. A dísztökök is életre 
keltek, szebbnél szebb figurák, 
alakok készültek belőlük. Ked-
den az egészséges ételeké volt 
a főszerep, minden osztály sa-
ját recept alapján készített kü-
lönböző finomságokat, amivel 
megkínálták egymást.

Szerdán a legügyesebbek 
rajzokat készítettek, csütörtö-
kön filmvetítés volt a program. 
A pénteki zárónapon a bizton-

ságra fókuszáltunk, először egy 
imitált tűzvédelmi gyakorlaton 
vettünk részt, majd az egész 
heti programok kicsúcsoso-
dását a sportverseny jelentet-
te, diákok és tanárok számára 
egyaránt. Itt kell megemlíte-
ni, hogy a  Kukkonia Polgári 
Társulás jóvoltából 200 euro 
értékben tudtuk sport eszköz-
tárunkat gyarapítani. 

Mindenki nagyon jól érez-
te magát, amihez a zenei alá-
festést a gútai Beck Károly, ali-
as D. J. Carlos biztosította. Az 
ilyen és ehhez hasonló prog-
ramok nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a tanulóink élet-
módja és értékrendje pozitív 
irányban változzon.

-vn-

Sport, egészség és biztonság hete 
a speciális iskolában
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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

A víg özvegy a VMK-ban
A komáromi Lehár Ferenc Polgári Társulás Lehár Ferenc halálának 70. évfordulója alkalmá-

ból az első világsikert aratott művével, A víg özveggyel kíván kedveskedni Komárom és környé-
kén élő művészetet kedvelő polgárainak. Az előadásra október 27-én, este hat órai kezdettel 
kerül sor a Komáromi Városi Művelődési Központban. Jegyelővétel az előadás helyszínén. 

Študentská 
kvapka krvi

Študentská kvapka krvi sa 
začala 15. októbra a potrvá do 
16. novembra 2018. Darovať 
krv je možné i priamo na he-
matologicko-transfúznom od-
delení. Dá sa tak urobiť  každý 
pondelok a piatok v nemocnici 
od 7.00 do 11.00, mimoriadne 
odbery v rámci kampane sa 
organizujú po individuálnych 
dohovoroch s miestnymi stred-
nými školami.

„Chceli by sme vyzvať 
všetkých, ktorí môžu darovať 
krv a zatiaľ sa nerozhodli, aby 
tak urobili,“ uviedla primárka 
hematologicko-transfúzneho 
oddelenia MUDr. Enikő Radi. 

Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

VÝZVA
V tomto roku si pripomíname výročie historickej 

udalosti, akou bol obrodný proces a následný vstup vojsk 
Varšavskej zmluvy v r. 1968. Zámerom tunajšieho archí-
vu je zaznamenať a sprístupniť širokej verejnosti dôležité 
momenty v dejinách, viažúce sa na Komárňanský región.

Dovoľujeme sa obrátiť na vás, ak máte prístup 
k relevantným dokumentom z roku 1968 tlačovi-
nám (noviny, časopisy, plagáty a letáky), obrazové-
mu materiálu (pohľadnice, fotografie, kresby), aby ste 
sa kontaktovali na tunajší archív (MVSR, Štátny ar-
chív v Nitre, pracovisko archív Komárno, Hradná 2, 
945 01 Komárno, 035/7903 931, archiv.nr.kn@minv.
sk). Po skontaktovaní sa je možné dohodnúť viacero 
foriem spolupráce s cieľom uchovania jedinečných 
a cenných informácií o konkrétnych dejinných udalos-
tiach nášho regiónu. Za vašu ochotu vám vopred čo naj-
srdečnejšie ďakujeme.

Mgr. Oľga Kasalová
vedúca archívu 

Újabb sikert könyvel-
hetett el a városunkbeli 
Czibulka Dávid, aki szeptem-
ber 29-én részt vett a brazil 
jiu jitsu magyar bajnoki dön-
tőjében Budapesten a global 
grappling szervezetnél, aho-
vá egy korábbi kvalifikációs 
verseny eredményeként sike-
rült bejutnia. 

A döntő tornán három 
mérkőzése volt, s mindhárom 
győzelemmel zárult, így Dávid 
a dobogó legfelsőbb fokára áll-
hatott. Ez a nem mindennapi 
siker pedig azt jelenti, hogy 
magyar bajnok lett. Jelenleg a 
legközelebbi versenyére készül, 
amely az IBJJF brazil jiujitsu 
szervezet világbajnoksága lesz 
Los Angelesben és ez a viadal 
a sportág ez a legrangosabb 
versenye.

Az otthoni felkészülést 
Farkas Péter segíti a Wolf Fight 
Club-ban, Budapesten pedig a 
ZR Team Hungary csapatában 
készül a nagy megmérettetés-
re. Czibulka Dávidnak mi is 
gratulálunk és további szép 
sikereket kívánunk.

-batta-

Czibulka Dávid magyar bajnok

Kövesse 
a Komáromi Városi 

Televízió adását 
az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, 

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


