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Alapítva 1849-ben

Átadták a Pro Urbe és a Polgármester-díjakat
Április 26-án, Komárom Város Emléknap-

ján együttes ünnepi képviselőtestületi ülést tar-
tott a két város önkormányzata, melyen átadták 
a Pro Urbe és a Polgármester díjakat.

A Komáromi Városi Képviselőtestület ha-
tározata értelmében Pro Urbe díjban részesült 
a római katolikus egyház Elek László esperes, 
plébános vezetése alatt működő komáromi 
plébániája. Néhány éve jelentős vállalkozói kez-

deményezéssel párosulva, eredményes templom 
felújítási folyamat kezdődött: megújult a Szent 
Rozália-templom, a Szent Anna-kápolna és is-
potály, a Szent András-templom és legújabban a 
Szent József-kápolna renoválási munkái kezdőd-
tek el. Stubendek László polgármester az idén tíz 
Polgármester-díjat adományozott.

Daniela Kallós Belokostolská alapítója, igaz-
gatója, egészségügyi nővére a  komáromi Angyali 
Kezek szervezetének. 2014 márciusában nyílvános 
internetes szavazás alapján elnyerte a 2013-as év 
Legjobb Nővérének járó díjat és 2014-ben a szak-
bizottság értékelése alapján Nyitra megye „Az év 
egészségügyi dolgozója“ címet.

Dr. Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas nép-
rajztudós. Archaikus népi imádságokat, középko-
ri eredetű  szöveghagyományt, a népi Mária-köl-
tészetet, a szóbeliség és az írásbeliség kapcsolatát 
és a népi vallásosságot kutatta. A Szent István 
Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tag-
ját 94 éves korában, idén  érte a halál. Többek kö-
zött az Emberi Erőforrások Minisztériuma is saját 
halottjának tekintette a nemzet művészét. A díjat 
fia vette át.

Harmat Rudolf Komáromban született a 
háború utolsó éveiben. A 90-es években a Mű-
vészeti Alapiskola igazgatójaként tevékenykedett, 
melynek már akkor több mint 1000 diákja volt. 
Az egyik diákja hegedűn, 2008 és 2012 között 
számtalan helyezést ért el országos és nemzetközi 
versenyeken. Kitüntetését a városunk oktatási és 
kulturális életében eltöltött 50 évért, valamint a 
70. születésnapja alkalmából kapta.

JUDr. Vincent Hegedűš a komáromi temp-
lomok felújításának jelentős pártfogója, segítője. 
Lelkesedése és szakmai tanácsai nélkül biztos le-
álltak volna a munkálatok. Azon felül, hogy maga 
is bőkezű támogató, folyamatosan segít az új tá-
mogatók felkutatásában, ezzel is segítve azt, hogy 
e csodálatos kulturális örökség fennmaradjon a 
következő nemzedék számára is. 

Ing. Pisár Matej pedagógusi pályája során 
elvégezte a tanári továbbképzőt. Méltatták ma-
gas szintű oktató-nevelő munkáját, illetve az is-
kola modernizációja érdekében tett erőfeszítéseit 
számtalan kitüntetéssel ismerték el: 1970-ben 
dícséretbeli elismerést kapott Tanítónap alkal-
mából, 1977-ben tiszteletbeli elismerésben része-

sült, 1984-ben ő lett az iskola példás dolgozója, és 
megkapta a Ján Amos Komensky Emlékplakettet 
is. Matej Pisár tavaly esztendőben töltötte be 80. 
életévét.

Ružička Zsuzsanna a pedagógia elkötelezett-
je: nemcsak oktatott, embert is formált és a taní-
tói pályát hivatásnak tekintette. Az 1965-ös árvíz 
alatt az iskola tanulóit kísérte több társával közö-
sen Morvaországba. Azon igyekezett, hogy segít-
sen az akkori tizenéves gyerekeknek átvészelni azt 
a nehéz időszakot. Volt tanítványai mindig tiszte-
lettel és őszinte szeretettel gondolnak rá. 

Rigó Pál cigányprímás eleinte a családi zene-
karban játszott, később, tanulmányai befejezése 
után az akkori Slovkoncerttal Svájcban és Bécsben 
képviselte szeretett szülővárosát és hazáját, nem-
csak magyar nótával, cigányzenével, de játszott 
komolyzenét, világhírű komponisták zeneműveit 
is. Ma ő egyike városunk igazi cigányprímásanak, 
aki magas kora ellenére 80 évesen is mosolyogva, 
sok szeretettel és alázattal adja át művészetét hall-
gatóinak itthon és külföldön egyaránt.

A Komáromi Karitász nonprofit szervezet 
védett műhelyében egészségileg károsult, enyhén 
fogyatékos fiatalok, családias légkörben dolgoz-
nak. Már hagyományosan minden évben élel-
miszergyűjtő akciót szerveznek, s a  gyűjtések 
alkalmával felhalmozódott tartós élelmiszereket a 
rászoruló komáromi családok között osztják szét. 
Segítenek a hajléktalan szálló lakóinak is: tartós 

élelmiszerrel, konzervekkel, liszttel, tejjel, kenyér-
rel, cukorral, kávéval örvendeztetik meg őket. 
A díjat Hosnédlová Nataša, a szervezet vezetője 
vette át.

A Komáromi Önkéntesek Csoportja többek 
között kilenc alkalommal szervezett vártakarítást, 
háromszor jártak a kórház udvarában. Eltávo-
lították a  plakátokat, támogatták az időseket és 
a mentálisan sérült embereket. A csoport 20-30 
állandó tagja fáradhatatlanul munkálkodik azon, 
hogy városunk egyre szebb legyen. Tavaly a Klap-
ka téren egy hatalmas ádventi koszorút helyeztek 
el, a Mi karácsonyunk című programjuk során 
megsütötték Komárom mézeskalácsát több száz 
résztvevővel együtt. A díjat Kiss Réka és Beke 
Krisztián vette át.

A Komáromi Szalon beszélgetőest-sorozat – 
mint nulla cent költségvetésű civil kezdeménye-
zés - mára a felvidéki magyarság legnépszerűbb 
és országszerte ismert értelmiségi klubjává nőtte 
ki magát. A négy évad során a Komáromi Szalon 
közel 50 beszélgetőesttel gazdagította városunk 
szellemi életét. Teltházas rendezvényein ismert 
írók, zenészek, filozófusok, pszichológusok és 
történészek szóltak a komáromi közönséghez. A 
két szervező, Gazdag József újságíró és Sánta Szi-
lárd irodalomtörténész ingyen végzi munkáját, 
sehová sem pályáztak anyagi támogatásért, mert 
a Komáromi Szalonnal éppen azt akarták bebi-
zonyítani, hogy a legnehezebb körülmények kö-
zött, alapítványi és minisztériumi pénzek nélkül 
is lehet tenni a magyar kultúráért, csak akarat és 
elhivatottság kell hozzá. 

Ing. Dobi Róbert felvételei
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A Komáromi Lapok leg-
utóbbi számában „A kutyus az 
ember leghűségesebb társa“ 
címmel olvasói levél jelent meg, 
melynek írói egyebek mellett így 
fogalmaznak: „Sajnos az utol-
só időszak beszámolói már nem 
a kutyusokról, hanem a városi 
rendőrök gyakori ellenőrzéseiről 
szólnak. Megtörtént az is, hogy 
ugyanaz a rendőr ugyanazt a 
gazdit kétszer is megállította és 
ellenőrizte ugyanazon a napon“. 

Örülök, hogy a lakótelep 
polgárai fontosnak tartják ezt a 
témát, a cikk is bizonyítja, hogy 
a városi rendőrség komolyan 
veszi és jól ellátja munkáját. Mi 
magunk is sok panaszt kapunk 
a lakosoktól, főleg a hetes lakó-
telepen élőktől, akik arra kérnek 
minket, ellenőrizzük a kutyák 
tulajdonosait, ezért látogatjuk 
gyakrabban ezt a városrészt. 
Tudni kell, hogy az utcán tar-
tózkodó személyeknek rendel-
kezniük kell személyigazolvány-
nyal és a régi vagy új bilétának 
ott kell lennie a kutyán. Mi csu-
pán ily módon ellenőrizhetjük 
a gazdit és kutyáját, hiszen az 

adott polgár akár hamis adatot 
is megadhat, s ez már bizony 
gyakran megtörtént. (Természe-
tesen nem az olvasói levél íróira 
gondolunk). 

A levélben szerepel az is, 
hogy „Sajnos a városi rendőrség 
hatásköre a gazdik ellenőrzése 
vagy a kerékbilincs felrakása, de 
ideje lenne változtatni ezen, hogy 
végre sokkal égetőbb feladatokat 
is megoldjanak“.

Tudni kell, hogy ezeket a 
hatásköröket feladatul kaptuk és 
számon kérik rajtunk, de hoz-
záteszem, ezek mellett számos 
más munkát, feladatot ellátunk. 
Amennyiben szeretnék a kedves 
levélírók, eljöhetnek hozzám 
a parancsnokságra, ahol meg-
mutatom, elmondom, hogy mi 
mindent csinálunk még. Mi 
nem vagyunk állami rendőrök, 
a törvény nem jogosít fel minket 
bűncselekmények felderítésére 
és dokumentálására, ilyen ese-
tekben csupán közvetítő szere-
pet látunk el. 

Tisztelettel: Rozsnyó Lajos
a városi rendőrség 

parancsnoka

Április 16-án ülésezett a 
városi képviselőtestület, majd 
egy héttel később is folytatta 
a tanácskozást. A képviselők 
elfogadták azt az általános ér-
vényű rendeletet, amely szabá-
lyozza a művészeti alapiskolát, 
a szabadidőközpontot és a 
napköziket látogató gyerme-
kek normatíváját.

A testület jóváhagyta a több-
funkciós sportpályák szabályza-
tát is, ez alapján működnek a 
jövőben a város több pontján 
található pályák. Megtárgyal-
ták a lakótelepi mikrorégiós 
felújítási tervezetet, amely idén 
két, a IV-es és VII-es lakótelep 
revitalizációjával számol. A tes-
tület elfogadta a Civitas Fórum 
szándéknyilatkozatát is, amely 
egy uniós határ menti együtt-
működési programot foglal 
magába, s a környezetbarát tö-
megközlekedési eszközök beve-
zetését, a kerékpárutak fejleszté-
sét támogatja.

A városatyák jóváhagyták 
a Comorra servis, a városi mű-
velődési központ és az Ispotály 
utcai nyugdíjasotthon 2014-es 
zárszámadását és az idei évi költ-
ségvetését. A városi művelődési 
központ támogatása 235 ezer 
euró; a Comorra servis 565 

ezer eurót kapott dologi kiadá-
sokra és 85 ezer eurót fejlesz-
tésekre. A nyugdíjasotthont 
100 ezer euróval támogatta a 
testület. 

Hamarosan megkezdődhet 
a megyeháza belső részének a 
felújítása: a képviselők ugyanis 
53 ezer eurót hagytak jóvá a 
legfontosabb javításokra. Mint 
ismert, az épületben állami hi-
vatalok, például a regionális 
munka, szociális- és családügyi 
hivatal, működnek, s félő, hogy 
a rossz műszaki feltételek miatt 
felmondják a bérleti szerződést.

A testületi ülésen a tőke jel-
legű kiadásokra fordítható pénz 
nagy részét is elosztották. A 
Komáromi Függetlenek Cso-
portja nevében Keszegh Béla 
alpolgármester a következő ja-
vaslatát terjesztette be.

20 ezer eurót szánnak a vá-
rosi művelődési központ bejára-
tának és férfi illemhelyiségeinek 
felújítására; 10 ezer eurót kerék-
párállványok és korridorok léte-
sítésére; 10 ezer euróval támo-
gatják a városi hivatal központi 
ügyfélfogadójának kialakítását; 
5500 eurót fordítanak a kavai 
kultúrház ablakainak kicserélé-
sére; 4500 euró Gyulamajorra 
kerül, az ottani szabadidőpark-

ba vásárolnak felszereléseket; 
megújul az Anglia parkban lévő 
játszótér szociális helyisége és 
egy pelenkázót is kialakítanak 
hozzá. 

A képviselők egy perces 
néma csenddel emlékeztek meg 
a 88. évében elhunyt, a magyar 
gimnázium egykori kiváló pe-
dagógusáról, Fambauer Béláról. 

A tanácskozáson vitát váltott 
ki a városi parkolórendszerrel 
kapcsolatos javaslat, amely sze-
rint az eddigi 8 200 euróról 5 
500 euróra csökkenne a rend-
szer használatáért járó havi áta-
lánydíj 2016 október 31-ig. A 
parkolást üzemeltető céggel kö-
tött szerződés ugyanis ekkor jár 
le, s azt követően a város egy eu-
róért átveszi a rendszert, és 2019 
október végéig egy karbantartási 
szerződés lépne érvénybe, 3 500 
eurós havi átalánydíjért.

A képviselők többsége ne-
hezményezte, hogy nem folyt vita 
arról, hogy új parkolórendszer 
lépjen érvénybe, vagy pedig a 
jelenlegi maradjon-e? A beter-
jesztő végül levonta az anyagot, 
s a témával későbbi ülésén fog-
lalkozik majd a testület.

A képviselők arról is döntöt-
tek, hogy az idén a Polgár utca, s 
azon belül az ottani 104 parko-

ló lesz teljeskörűen felújítva, és 
elkészül az Eötvös utca felújítási 
terve is.

A testület jóváhagyta a Híd-
frakció tőkejellegű beruházá-
sokra vonatkozó javaslatait, me-
lyeket Varga Tamás képviselő 
terjesztett elő.

Eszerint a Bauring lakó-
telepen lévő sportpályát két 
reflektorral látják el. Két kon-
ténerállást építenek a kettes, il-
letve egyet a hetes lakótelepen. 
Parkolót létesítenek a Hegesztő 
utcában-ennek költségeihez a 
Magyar Közösség Pártja képvi-
selője, Szabó Béla is hozzájárul, 
hiszen ez közös javaslat volt. 
Közlekedési pálya is létesül 
az óvodások és alapiskolások 
számára. A Híd frakció a saját 
pénzkeretéből 2500 eurót aján-
lott fel az Örsújfalut képviselő 
Rajkó Ferencnek, hogy a pénzt 
az ott élők javára fordíthassa.

A képviselők egy rendőr-
őrs létesítéséről is döntöttek az 
egyes vagy a kettes lakótelepen, 
hogy ezzel is növeljék az ott élők 
biztonságérzetét. Egy határozat 
is született, amely támogatja a 
városunk történelméhez szoro-
san kötődő komáromi bencés 
rend megőrzését. 

-év-

Beruházásokról döntöttek a városatyák

A városvezetés a turiz-
must komoly gazdasági erővel 
bíró ágazatnak tartja, melynek 
szerepe lehet a munkahelyte-
remtésben is-hangzott el a vá-
rosvezetés és a Pons Danubii 
kistérségi társulás által tartott 
sajtótájékoztatón.

Stubendek László polgár-
mester elmondta: megkezdődött 
a Komárom és Párkány közti 
települések összefogása, hiszen 
csak így lehetséges jobb eredmé-
nyeket elérni. A város megújítot-
ta, átalakította honlapját, amely 
immár jobban kiemeli a turisz-
tikai lehetőségeket. Nagyobb 
jogköröket és egy 20 ezer eurós 
pénzkeretet kapott a testület 
mellett működő idegenforgalmi 
bizottság, s az első félév végéig 
létrejön a városi hivatal új struk-
túrája is: lesz turizmusért felelős 
munkatárs.

A város fontosnak tartja azt 
is, hogy célzottan, célirányosan 
szólítsa meg a régióba látoga-
tó turistákat. Keszegh Béla al-

polgármester arról számolt be, 
hogy bővítették az ingyenes in-
ternetes pontokat; ezentúl tan-
dembicikliket és rollert is lehet 
kölcsönözni a komáromi infor-
mációs irodában és hamarosan 
elkészül a Duna menti kerékpá-
ros aplikáció is. Úgynevezett QR-
város/quar/ lesz Komárom: ez a 
térkép a különféle helyszínekkel 
mobiltelefonon keresztül nyújt 
információkat három nyelven és 
videok is szerepelnek rajta. Az 
ehhez szükséges táblákat hama-
rosan elhelyezik a városban.

Az idegenforgalmi tájékoz-
tató iroda a Komáromi Napoktól 
kezdődően, a főszezon végéig, 
a hétvégén is nyitva tart és új 
munkatársai is lesznek. Bara 
Zoltán, a Pons Danubii igazgató-
ja arról számolt be, hogy a tavaly 
megépült bicikliút középeurópai 
viszonylatban is komoly ered-
ménynek számít és tervben van 
további szolgáltatások, például a 
kerékpárkölcsönzés biztosítása. 

szerk

Az új komáromi Duna-
híd és a várost elkerülő főút 
megvalósulási ütemtervével 
kapcsolatban interpellálta Ján 
Počiatek közlekedésügyi mi-
nisztert Bastrnák Tibor, a Híd 
párt parlamenti képviselője, 
aki erről számolt be sajtótájé-
koztatóján. 

A tárcavezető válaszát idéz-
ve elmondta, hogy Szlovákia 
Magyarországgal közösen 2015 
februárjában nyújtotta be tá-
mogatási igényét a CEF, vagyis 
az Európai Hálózatfejlesztési 
Eszköz uniós alaphoz. Jelenleg 
a pályázatok kiértékelése zajlik, 
és szeptemberben lesz ismert,  
hogy az új komáromi híd kap-e 
uniós támogatást. A fennma-
radó összeget a két állam saját 
költségvetéséből fedezi. A hídra 
és a felvezető utakra nálunk már 
kiadták az építkezési engedélyt, 

a nyomvonalon érintett telkek 
tulajdonosainak pedig márci-
usban megküldték az adásvételi 
szerződések javaslatát.

Az új híd mellett nagyon 
fontos a komáromi északi el-
kerülő út kérdése is – mondta 
Bastrnák Tibor. – Mivel a Ko-
máromot Nyitrával összekötő 
I/64-es főút a közbeeső telepü-
léseken halad át, a Szlovák Út-
kezelő Vállalat már elkészítette 
a műszaki tanulmányt arról, mi-
lyen nyomvonalon haladhatna 
az új I/64-es, amely rákötődne 
a D1-es sztrádára és az R1-es 
gyorsforgalmi útra és meggyor-
sítaná Nyitra és a magyar határ 
közti közlekedést. Ennek a fő-
útnak részét képezné a Komá-
romot elkerülő korridor is. Az 
ígéret szerint, éppen az új hídra 
való tekintettel, Komáromnál 
kezdődne az elkerülő út építése.

Az alkotás öröm és terápia 
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Limes Galériában a ko-

máromi Speciális Alapiskola diákjainak munkáiból. Az isko-
lában szakképzett gyógypedagógusok foglalkoznak az értel-
mi sérült és autizmussal élő tanulókkal, s nemcsak a tanulók 
értelmi képességeinek a fejlesztésére,  hanem  erkölcsi neve-
lésükre is figyelmet fordítanak, mindent megtesznek azért, 
hogy a tanulók az iskola elvégzése után megtalálják helyüket 
a társadalomban. 

A kiállításon bemutatott alkotások csak egy kis hányadát 
képezik az iskolában folyó tevékenységnek. Igyekeztek olyan 
képeket kiválogatni, melyek megismertetnek minket különféle 
képzőművészeti technikákkal, bemutatják a tanulók munkáját. 
Az alkotás az iskolában terápiás célokat is szolgál, kihasználják 
az alkotás örömét a részképességek fejlesztésében.

Válasz az olvasói levélre

Az idegenforgalom fejlesztése a cél

A Selye János Egyetem 
Testnevelés Tanszéke négy 
hallgatót készített fel a Felvi-
déki Tudományos Konferenci-
ára, mely 2014 őszén valósult 
meg. Az egészségtudomány és 
biológia szekcióban elkészí-
tett munkák a testnevelés és 
a mozgás fontosságára hívták 
fel a figyelmet. Az előadók az 
óvodáskorú és kisiskolás korú 
gyermekek mozgásszegény 
életmódjával foglalkoztak tu-
dományos munkáikban. 

A négy versenyző közül két 
hallgató - Bc. Harangozó Bri-
gitta és Bc. Süli Derzsi Mónika 
– jutott ki az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára, 

Pécsre. A másik két hallgató, 
nevezetesen Bc. Füsi katalin és 
Potfay Regina, megfigyelőként 
lehetett jelen az eseményen. 

A versenyzők méltón képvi-
selték a szlovákiai magyar egye-
temet a rangos eseményen. Az 
Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián, a Testnevelés- és 
Sporttudományi szekción belül, 
Harangozó Brigitta az alsó tago-
zatos tanulók hanyag testtartásá-
val foglalkozott az előadásában, 
míg Mónika az alsó tagozatos 
tanulók bokasüllyedését kutatta, 
s a témával kapcsolatban szak-
szerű, ügyesen fogalmazott elő-
adást tartott. 

A SJE hallgatóinak kutatásá-

ban szakmai hátteret biztosított 
oktatónk: a SJE Testnevelés Tan-
székének vezetője, Dobay Beá-
ta, aki immár tíz éve foglalkozik 
gyermektestneveléssel, azon 
belül is az újszerű, színvonalat 
képviselő módszerek kutatásá-
val. Számos díjjal rendelkeznek 
az általa felkészített hallgatók, 
akik az elért eredményekért 
nem restek többletmunkát vál-
lalni - az egyetemi teendőik és 
kötelességeik mellett. 

A Selye János Egyetem 
Testnevelés Tanszéke már har-
madik alkalommal vett részt 
a magyarországi OTDK-án, a 

Testnevelés- és Sporttudományi 
szekcióban. Először 2010-ben 
Sopronban, Bartók Petronellá-
val, 2013-ban pedig két hallga-
tóval Gogola Klaudiával és Ilon 
Ferenccel. Napjainkban mind-
hárman gyakorló pedagógusok. 

2015-ben Füsi Derzsi Móni-
ka, a SJE hallgatója, értékes kü-
löndíjat hozott el a versenyről. 

Sikere kiemelten jelentős, 
hiszen a Selye János Egyetem az 
óvó- és tanítóképző szakos hall-
gatókkal képviselteti magát – di-
cséretes helytállást tanúsítva – a 
testnevelés és sporttudomány 
területén. 

A Selye János Egyetem sikere az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Pécsett

Két hallgató képviselte a Selye János Egyetemet 

Bastrnák Tibor: 
szeptemberben döntenek a pénzről
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Mi kell egy kis boldogság-
hoz mostanában (is)?  Néhány 
zenész és énekes, egy lemeznyi 
megzenésített vers, egy, az ott-
honosság érzetét keltő díszes 
terem, s benne néhány tucat, 
szívét megnyitó nő és férfiú. 
Mindez április 18-án este, a 
Tiszti pavilon dísztermében, 
a Borostyán együttes lemez-
bemutató hangversenyén, a 
Komáromi Városi Művelődési 
Központ és a Borostyán Tár-
saság rendezvényén megtalál-
ható volt. 

A Borostyán együttes hu-
szonkilenc esztendeje létezik, az 
Üllői úti fák c. hanghordozója 
a harmadik a sorban. A csapat 
tagjai az évek során változtak, 
de a  vezető – Nagy László dal-
szerző, énekes és gitáros – ma-
radt!  Munkájában a felesége és 
alkotótársa, Hollósy Zsuzsanna 
– (ének, hegedű, vokál) – segíti.  
A koncerten Kántor Krisztina 
(fuvolák,furulyák és ír furulya), 
Hántai Ferenc (basszusgitár), 
Horváth Ákos (dob, bongó, 
cajon, perkák), és Homoki Lász-
ló (bongó, cajon és perkák) lé-
pett közönség elé.

Közreműködött három 
kitünő  komáromi, ám má-
sutt muzsikáló vendégművész: 
Farnbauer Péter Fambi (gitár), 

Nagy László Culó (ének), és 
Rácz Csaba (cselló). 

A bő egy órás hangverseny 
alatt a megzenésített, gyönyörű 
versek, az együttes jól összehan-
golt, élvezetes muzsikálása for-
rongó világunkban a béke egyik 
kis szigetévé vált. Talán senkinek 
sem villant eszébe, hogy miköz-
ben itt  József Attila, Ady Endre, 
Babits Mihály gondolatai, érzel-
mei és hangulatai simogatják a 
lelket, másütt százszámra fullad-
nak bele a tengerbe a reménytel-
jes  élet után vágyó, vagy a biztos 
halál elől menekülő kortársaink, 
vagy azok, akiknek nem jut sem 
élelem, sem iható víz, s akik ta-
lán  egyszer sem érezték át  a lé-
tezés örömét. 

Városunkban sok-sok kul-
turális rendezvény zajlik min-
den esztendőben – a Borostyán 
együttes hangversenye előtti na-
pon például a nagyszabású Vox 
humana fesztivál nevelt és szó-
rakoztatott bennünket. (Erről a 
többszáz szereplőt felvonultató  
eseményről jövő számunkban 
közlünk anyagot.)  Sokan vé-
lik úgy, hogy a kulturális ren-
dezvények közül éppen a zenei 
műsorokat szeretik leginkább a 
polgárok, akik – szerencsére – 
dúskálhatnak a bőséges és von-
zó kínálatból.                      (P.L.)

A komáromi Munka Utcai 
Alapiskola idén ünnepli fenn-
állásának 50. évfordulóját. Ab-
ból az indíttatásból, hogy ezt 
méltóképpen ünnepelhessük 
meg, több programot is tervez-
tünk erre az évre.

Februárban meghívtuk az 
iskola volt - jelenleg már nyug-
díjas - pedagógusait egy hagyo-
mányos "teadélutánra", amely 
során a régi idők eseményeiről 
kérdeztük őket. Az ő visszaem-
lékezéseik, iskolához kapcsoló-
dó élményeik alapján kaptunk 
képet arról, hogyan is kezdődött 
az iskola története, milyen ne-
hézségekkel kellett megküzde-
niük, s mit jelentett tanárnak 
lenni néhány évtizeddel ezelőtt. 
Ezekből a beszélgetésekből ké-
sőbb egy kisfilmet készítettünk, 
amit a pedagógusnapon mutat-
tunk be az iskola volt és jelenlegi 
pedagógusainak.

A jubileumi eseménysoro-
zat következő rendezvénye a pe-
dagógusnap volt, amelyet 2015. 
március 27-én ünnepeltünk az 
iskola épületében a hagyomá-

nyostól kissé eltérő módon. A 
színvonalas ünnepi műsor és 
az ünnepi beszédek elhangzása 
után bemutató órát tartottunk a 
nyugdíjas kollégáknak, bevezet-
ve őket a modern technológia 
rejtelmeibe. Ezt követte az inter-
júkból készült kisfilm megtekin-
tése, majd annak a kiállításnak a 

megnyitójára került sor, amely 
az iskola elmúlt 50 évének epi-
zódjaiba enged bepillantást. A 
tárlat anyagát az 5 évtized ter-
mése, valamint az iskola volt 
tanulójának, Golasz Tímea fes-
tőművésznek a képei alkotják.  
A kiállítás május 29-ig nyitva áll 
az érdeklődők előtt.

A következő hónapokban 
további programokkal szeret-
nénk bővíteni a jubileumi ün-
nepségek sorát az iskola volt 
és jelenlegi diákjait és tanárait, 
valamint a szülőket egyaránt 
bevonva a múltidézés izgalmas 
folyamatába. 

sza

Múltidézés - 50 éves a Munka Utcai Alapiskola

A CONCORDIA vegyes 
kar szlovákiai magyar kórus. 
1980 májusában alakult a 
CSEMADOK komáromi he-
lyi szervezete mellett, majd a 
kórus támogatója lett a városi 
művelődési központ is. Jelen-
leg a Concordia Chorus Pol-
gári Társulás segíti az énekkar 
aktív tevékenységét.

A kórus 1981-től a galántai 
Kodály Napok többszörös 
aranykoszorús résztvevője,  a 
szlovák kóruséletben is ered-
ményes együttes. Rendszeresen 
fellépnek Komárom kulturális 
eseményein. Önálló hangver-
senyeik mellett a Felvidék ma-
gyarlakta falvaiban is gyakran 
szerepelnek. II. János Pál pozso-
nyi /1990/ és budapesti /1991/ 
látogatásán is a meghívott kóru-
sok között énekeltek.

Felléptek már Ausztriában, 
Csehországban, Lengyelország-
ban, Németországban, Olasz-

országban, Spanyolországban, 
s természetesen a legtöbbször 
Magyarországon kórusverse-
nyeken, fesztiválokon. 2000-ben 
az amerikai Református Egyház 
meghívásaként az Amerikai 
Egyesült Államokban 18 estét 
betöltő hangversenykörúton 
vettek részt, többek között Cle-
velandban, Washingtonban, 
New Yorkban adtak nagysikerű 
koncertet. 

Az énekkar első CD-jét 
2010- ben, majd 2013-ban má-
sodik hangzóanyagát jelentette 
meg, amellyel a kórus a 150 éve 
alapított Komáromi Dalegylet 
emléke előtt tisztelgett. 

Vezetőjük a megalakulás óta 
Stubendek István karnagy

A Concordia vegyes kar 
május 31-én, vasárnap, a Duna 
Mente Múzeumában tartja ju-
bileumi hangversenyét, melyre 
szeretettel hív minden zene-
kedvelőt.

Ön vállalkozó vagy egy vállalat menedzsmentjében dolgozik 
és kíváncsi piacának jellemzőire? Nyerjen egy piackutatást!
A vállalkozások és vállalatok számos olyan tényező által befo-
lyásoltak, melyekre közvetlenül kevés hatással bírnak. E ténye-
zők azonosítására és fontosságának meghatározására törekszik 
a Kis- és középvállakozások versenyképességét befolyásoló 
tényezők vizsgálata a magyar-szlovák határ menti térségben 
címet viselő kutatás. 
A kutatáshoz sok válaszra van szükség, hogy az eredmények 
megbízhatóak legyenek. Minden vélemény számít! Amennyi-
ben Ön vállalkozó, vagy valamely vállalat menedzsere, kérjük, 
töltse ki az alábbi címen elérhető kérdőívet:

research.webhosting.selyeuni.sk
A kutatásba bekapcsolódók sorsolásba kerülnek, 

amely során egy piackutatás elvégzése kerül kisorsolásra!

Ismét egy kiváló magyar 
embert vesztettünk: életének 
nyolcvannyolcadik évében el-
hunyt Farnbauer Béla tanár 
úr.  Sorsát, – „A mi generáci-
ónk megélte Hitler tündöklé-
sét és bukását, és a Sztálinét 
is” – méltósággal  és derűsen 
viselte. Ép lelkű ember ma-
radt mindvégig, tanárként is 
tiszteletre méltó, emlékezetes. 
Többszáz magyar verset ta-
nult meg fejből – ő, a földrajz-
biológia szakos pedagógus! 
Alább a Selye János Gimnázi-
um  igazgatójának, Andruskó 
Imrének  búcsuztatója olvas-
ható.    

A komáromi magyar gim-
názium – a Selye János Gimná-
zium ismét gyászol. A kedves 
épületen fekete zászló jelzi: 
valaki végleg elment közülünk. 
Nem is olyan rég Rácz Lajos 
sírja előtt tisztelegtünk, s most 
Farnbauer Béla földrajz–bioló-
gia szakos tanárát búcsúztatja 
az iskola.

A tanár úr 1961-től 1989-
ig volt a Komáromi Magyar 
Tannyelvű Gimnázium tanára. 
Felkészültsége, céltudatossága 
mindvégig példaértékű volt di-
ákjai számára. Fiatalok százait 
nevelte, irányította, készítette 
fel az életre. Pedagógiai mun-
kájának meghatározó elvei vol-
tak a magas szintű műveltség 
megszerzése és a magyarságtu-
dat erősítése. Fontos s egyben 
természetes volt számára, hogy 
két fia magyar iskolában sze-
rezzen érettségi bizonyítványt, 
majd neves egyetemeken – a 
prágai Károly Egyetemen ta-
nuljanak tovább.

Egyik kedves diákja, Kul-
csárné Szénássy Zsuzsa) a 
Komáromi Öregdiák 2007. de-
cemberi számában így írt róla: 
„Filmszerűen pereg előttem, 
ahogy bejött az osztályba, meg-
állt a katedra mellett – sohasem 
ült le –, körbenézett az osztá-
lyon, s mondott valami vidámat. 
Nehogy búskomoran kezdjük 
az órát! Béla bácsi általában a 
csendes tanárok közé tartozott. 
Nem láttuk veszekedni, asztalra 
csapni. Nem volt harsány, nem 
emelte fel a hangját, legszigo-
rúbb intése számunkra egyik 
jellegzetes mondata volt: «Érez-
zétek magatokat jól összeteremt-
ve»… Jókedvű megnyilvánulásai 
mindnyájunkat tápláltak, élve-
zetes anekdotái sokszor megne-
vettettek bennünket. Felkészült-
sége, kíváncsisága, szerénysége, 

ugyanakkor céltudatossága pél-
daértékű volt. A tanítást szol-
gálatnak fogta fel, állandóan új 
feladatokat keresve.”

Ez az ő mély elkötelezett-
sége szolgált alapjául annak a 
nagyrabecsülésnek és tiszte-
letnek, amely őt városunkban, 
Komáromban haláláig övezte.

2008 tavaszán – elismer-
ve munkásságát, aktív közéleti 
szereplését – Polgármesteri 
Díjban részesült.

Pár évvel ezelőtt a Tanár úr 
személyesen hozta be a gim-
náziumba „Ifjúságom pokoljá-
rása – Memorábiliák életem-
ből” című visszaemlékezését, 
amelyben ezt írta: „Embert 
próbáló időket éltünk át. A mi 
generációnk megélte Hitler tün-
döklését és bukását – és Sztálinét 
is. Rövid emberöltőnk alatt fél-
istenek haltak meg mellettünk, 
miközben az ember, a sokszor 
porig alázott ember él és remél.”

Farnbauer Béla tanár úr az 
őt ért tragédiák ellenére is ép 
lelkű ember maradt, aki élete 
végéig tisztelte embertársait.

17 évesen megjárta, átélte 
a poklot, a sztálingrádi fogoly-
tábort, ahol csaknem elpusz-
tult. Visszaemlékezését olvasva 
megdöbbentő, mit kellett át-
élnie, megtapasztalnia. Haza-
térve, a hontalanság évei alatt 
a pápai tanítóképzőben tanult 
– büszkén emlegette, hogy a 
Petőfi Kollégiumban Csoóri 
Sándorral is lakott egy szobá-
ban. Majd Budapesten két évet 
a Pedagógiai Főiskolán is eltöl-
tött.

1952-ben kezdett el taní-
tani, Gútán, majd a komáromi 
általános iskolában. 1961-ben 
megszerezte az egyetemi vég-
zettséget biológia–földrajz sza-
kon, és bejutott a komáromi 
Magyar Tannyelvű Gimnázi-
umba, ahol 1989-igdolgozott.

1968-ban nem volt hajlan-
dó megszavazni a Dubček-éra 
után jött konszolidációt, és 
nyíltan hirdette, hogy nem örül 
a szovjet csapatok bevonulásá-
nak. Ezért támadták – ahogy 
ő fogalmazott: „Ez volt életem 
legborzasztóbb időszaka – a lel-
ki Sztálingrádom.”

Élete alkonyán gyakran 
idézte József Attila Kész a lel-
tár című versét: „Akárhogy lesz, 
immár kész a leltár. Éltem – és 
ebbe más is belehalt már.”

Minden érettségi találko-
zón azzal búcsúzott volt diák-
jaitól: „Ha tudok, legközelebb 
is eljövök.” Persze azt is tudta, 
egyszer lesz olyan találkozó, 
melyen nem lesz ott. Azt kér-
te, akkor úgy emlékezzenek rá, 
mint Kosztolányi Dezső írta: 
„Nem volt nagy és kiváló, csak 
szív, a mi szívünkhöz közel álló.”

Tanár Úr, emlékezni fo-
gunk Rád! Köszönjük a sors-
nak, hogy kortársaid lehettünk. 
A komáromi magyar gimnázi-
um – a Selye János Gimnázium 
– volt és mai tanárai, diáksága 
nevében búcsúzom drága ha-
lottunktól, legyen örök pihenő-
helye Komárom földje.

Drága Tanár Úr, nyugodjék 
békében!

Ünnepel a Concordia

Borostyánünnep

Az ember él és remél
Farnbauer Béla halálára
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A vízipóló extraliga B cso-
portjában, ahol két csapatnak 
van esélye kiharcolni a vissza-
jutást a bajnokság A csoport-
jába, eddig három mérkőzést 
játszott le a komáromi csapat. 

Az első két mérkőzésen 
a csoport két legerősebb csa-
patával mérték össze erejüket 
a komáromi pólósok. Ideha-
za legyőzték Zsolna gárdáját 
(11:6), majd idegenben dön-
tetleneztek Tapolcsány csapa-
tával (8:8).

A jó kezdet után legutóbb a 
harmadik mérkőzésen Vrútky 
együttesét fogadták a dél-komá-
romi uszodában. Ez az ellenfél a 
gyengébb láncszemek közé tar-
tozik a csoportban, nem is jelen-
tett gondot Fazekas István edző 
legénységének. A találkozót 15:6 
arányban nyerte meg a komáro-
mi csapat. Az edző a mérkőzés 
végén megjegyezte:

„Kötelező volt ez a győzelem, 
fizikálisan és technikailag is felül-
múltuk ezt az ellenfelet. Viszont 
főleg a harmadik negyedben sok 
ziccer helyzetet kihagytak a fiúk, 
mindegyik a másikra várt. Az 
előző két mérkőzésen, az erősebb 
ellenfelekkel szemben fegyelme-
zettebben játszottak, jobb telje-
sítményt nyújtottak.”

Egy korábbi időpontban 
Balázs Sándort, a komáromi 
vízilabda szakosztály elnökét a 
sportág honi helyzetéről, felnőtt 
csapatunk esélyeiről, az A cso-
portba való felkerülés lehetősé-
geiről faggattam:

„Sportágunk sajnos nem tar-
tozik a legfelkapottabbak közé, 
így érthetően a tömegbázisát, 
eredményességét tekintve össze 
sem lehet hasonlítani például a 
magyarországival. Évtizedek óta 
Kassa, Pozsony és Nováky viszik 
Szlovákiában a prímet. Komá-

romban a a vízilabda sport több 
mint hat évtizedes múltra tekint 
vissza, eredményességben megél-
tünk mi is szebb napokat. Nagyon 
sok tehetséges pólóst, válogatott 
játékost neveltünk ki. A kétszeres 
magyar olimpiai bajnok, Gergely 
Pista is a mi neveltünk. A junior 
világbajnoki bronzérmes csapat 
zömét is komáromi játékosok al-
kották. Nálunk a fő gond mindig 
az volt, hogy a felnőttkorba lépő 
játékosokat nem tudtuk itthon 
tartani, nem volt meg hozzá az 
anyagi hátterünk.”

„A szövetség néhány éve hat 
csapattal rendezi az extraliga A 
csoportjának bajnokságát, ahol 
rendre a két kassai csapat, Po-
zsony és Nováky döntik el egy-
más között a bajnoki cím, és a 
további helyezések sorrendjét. 
Szinte menetrendszerűen a felső 
hatosból a B csoportba a közép-
mezőnyt alkotó két csapat, Zsol-

na és Tapolcsány esnek vissza. Az 
évek óta tartó erőviszonyokra jel-
lemző, hogy az utóbb említett két 
csapat aztán a B csoportban újra 
kiharcolja a visszajutást az élvo-
nalba. Komárom pedig, alig-alig, 
de hoppon maradva elveszíti ezt 
a esélyt. Az utóbbi két évben ez 
történt, de most a jó rajt alapján 
remélni merjük, hogy nem ismét-
lődik meg a dolog.

Csak megjegyzem, hogy 
Pőstyén és Vrútky csapatai a B 
csoporton belül mondhatni esély-
telenek, és mi a jó kezdés után 
a két erősebb csapattal szemben 
joggal reménykedhetünk. Zsolna 
és Tapolcsány egymás között is 
veszítenek pontokat, és mi is újra 
megcsíphetjük őket. Dönthet a 
jobb gólarány is a mi javunkra. 
Egyszóval a jő rajt után nem en-
gedhetjük most ki a kezünkből az 
esélyt.”

keresztényi

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Eladó működőképes Škoda 
105, ár: 80 Euró. Tel.: 0944/196 
478.
l Kiadó 1 szoba. Tel.: 0907/487 
695.
l Azonnal beköltözhető három 
és négyszobás lakás eladó a város-
központban. Érdeklődni az esti 
órákban lehet a 7713 095-ös tele-
fonszámon.
l Eladó érdekes, felújított 4 
szobás lakás (100 m2) a Hajós 
üzletközponttal szemben. Tel.: 
0903/149 806.
l Kiadó 1 szobás lakás a VII. La-
kótelepen. Ár: 260 Euró+rezsivel. 
Tel.: 0905/850 964. 
l Kiadó 3 szobás lakás hosszú 
távra a Bástya lakótelepen 350 
euró rezsivel vagy eladó 27 000 
euróért. Tel.:0905/315 092. 
l Sürgősen eladó Dunamocson 

családi ház 17 ár (1960-as évek-
ben épült). Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0918/022 119, 7741 589.
l Kártyajóslás, tenyérjóslás, 
számmisztika. Időpont egyezte-
tés. Tel.: 003670/591 37 96 (dél-
Komárom).
l Vennék öregebb, kisebb sze-
mélyautót megkímélt állapotban. 
Tel.: 0908/734 647.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Penita étterem mel-
lett. Készpénzért felvásárolunk 
régiségeket, aranyat, ezüstöt, mű-
szaki cikkeket. Állandó ügyfele-
inknek hűségkártyát biztosítunk. 
Kérésére házhoz megyünk, hét-
végén is. Nyitvatartás hétköznap. 
9.00-18.00. óráig. Tel.: 0915 389 
405.  
l Szeretne kényelmesen otthon 
hajat vágatni, frizurát készíttetni? 
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271-
670.

Újszülöttek
Kláni Levente, Komárom; Kociská Zora, Komárom; Varga 

Bianka, Komárom; Bagotová Léna, Muzsla; Kmeť Jakub, Ógyalla; 
Dócze Fanny, Szentpéter; Dobosi Tibor, Nemesócsa; Čomok 
Daniel, Gúta; Szanics Levente, Bátorkeszi; Rybánska Ella, Komá-
rom; Ďurika Timothy, Ógyalla; Sedláček Matej, Komját; Pagáč 
Marek, Barskisfalud; Kósa Fanni, Tany; Mátyus Áron, Naszvad; 
Baláž Tamás Károly, Naszvad; Bilka Rebeka, Komárom; Tanka 
Laura, Komárom; Németh Viktória, Izsa; Lukács Attila, Hetény; 
Molnár Viktor, Komárom; Dubán Máté, Bátorkeszi; Szudor Tama-
ra, Imely; Tót Michael, Komárom; Čadiková Darina, Gúta; Lakatos 
József, Marcelháza 

Házasságot kötöttek
Cibiček Jozef és Borošová Zuzana; Mikulášek Tomás és 

Komačková Katarína; Zámbó Attila és Sántha Katalin; Gucsi-Végh 
Péter és Kolocsics Rita; Szeles Tibor és Héger Anikó; Bagóči Róbert 
és Božárová Andrea

Elhunytak
A 83 éves Czúth Lami Rebeka, Madar; a 81 éves Komjáti Béla, 

Kava; a 92 éves Csapó Margita, Komárom; a 95 éves Kovács Mária, 
Hetény; a 83 éves Kárpáty Géza, Megyercs; a 65 éves Simon Jó-
zsef, Komárom; a 85 éves id. Viczena Dezső, Keszegfalva; a 87 éves 
Farnbauer Béla, Komárom; a 66 éves JUDr. Čerepkai Ján, Komá-
rom; a 68 éves Panka Margit, Komárom; a 62 éves Esztergás Péter, 
Komárom; a 78 éves Vörös Sándor, Hetény; a 78 éves Pálffy József, 
Komárom; a 82 éves Fülöp Július, Gúta; a 81 éves Csintalan Mag-
daléna, Komárom; a 82 éves Balogh Gabriel, Gúta; a 83 éves Ertl 
Štefan, Őrsújfalu; a 88 éves Török Irén, Komárom; a 78 éves Kurucz 
Ferenc, Izsa; a 70 éves Méry Lajos, Komárom; a 73 éves Szoboszlai 
Gašpar, Keszegfalva; a 74 éves Szendi Irma, Komárom

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalommal megtört szívvel mondunk 

köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, 
a volt munkatársaknak, a jó barátoknak és 
mindazoknak, akik április 9-én elkísérték 
utolsó útjára, a komáromi temetőbe a szere-
tett férjet, édesapát és nagyapát

BENCSIK Miklóst,
aki hosszú, türelemmel viselt betegség után távozott szerettei 
köréből.

Köszönjük a virágokat, koszorúkat és a részvét őszinte 
szavait.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékeztünk április 27-én, halá-
lának 3. évfordulóján drága szerettünkre

PUSKÁS Györgyre.
Emlékét örökké szívükben őrzik:

felesége és lányai családjukkal

A komáromi férfi röplab-
dacsapat második éve szerepel 
az extraligában és ebben a baj-
noki évadban kimagasló tel-
jesítményt nyújtva két sport-
történelmi sikert is elkönyvelt 
városunk színeiben. Az első 
nagy „durranás” a Szlovák 
Kupa megnyerése volt, ahol 
a döntőben kiegyensúlyozott 
csata végén Eperjes csapata fö-
lött diadalmaskodtak.

Ez a siker szárnyakat adott 
csapatunknak, sikeresen mene-
teltek tovább a bajnokságban is, 
ahol az alapszakasz, és a ráját-
szás után a második helyen áll-
tak. Majd következett a kiesési 
rész (play off) ahol csapatunk 
először Svidník, majd szoros 
csata után Privigye együttesét 
búcsúztatta el. Az egyik ágon 
Komárom, a másikon Eperjes 
csapata jutott a négy győzelemre 
menő döntőbe. Az elmúl hétvé-
gén az is befejeződött, mégpedig 

a kelet-szlovákiai csapat sikeré-
vel. Eperjes tíz év után ismét 
bajnoki címet szerzett, és sikere-
sen   visszavágott csapatunknak 
a Szlovák Kupában elszenvedett 
vereségért. Mind a négy ösz-
szecsapás rendkívül kiegyensú-
lyozott volt, ahol a végjátékok 
döntöttek a bajnokcsapat javára, 
de ez mit sem von le a tényből, 
hogy megérdemelten lett bajnok 
a rutinosabb játékos gárdával 
rendelkező eperjesi csapat.

A mi játékosaink előtt is le 
a kalappal, hiszen a komáromi 
röplabdaklub számára aranyat 
ér az ezüstérmes helyezés. A kö-
vetkező versenyévadban ez a két 
csapat fogja nemzetközi szinten 
képviselni Szlovákia színeit, 
egyik a bajnokok, míg a másik a 
kupagyőztesek versenyében. 

A komáromi sportcsarnok-
ban lezajlott ünnepélyes érem-
osztás végén így reagáltak az 
érintettek:

Daniel Oravec, a komáromi 
csapat vezetőedzője: „Eperjes 
csapata az egész idei bajnokság-
ban, és a döntőben is bebizonyí-
totta, hogy megérdemelten lett 
bajnok. Számunkra aranyat ér 
az ezüstérem is. Köszönet a né-
zőinknek, akik a bajnokság során 
igazi szurkolókká váltak. Nagyon 
sokat segítettek a fiúknak, hihe-
tetlen légkört teremtettek.”

Németh Ödön, a csapat 
másodedzője: „Ez az évad egy 
hatalmas siker a komáromi röp-
labdasport számára. Két csúcs-
pontja volt, az egyikben győz-
tünk, a másikban ezüstérmesek 
lettünk. Korábban álmodni sem 
mertünk volna erről, most pedig 
valóra vált. Ami még szintén na-
gyon fontos számunkra, hogy a 
nézők megtalálták hozzánk az 
utat.”

Ľuboslav Šalata, az eperje-
siek edzője: „Már korábban szá-
mítottunk vele, hogy a döntőben 

a komáromi csapattal találko-
zunk, hiszen az egész bajnokság 
során megmutatta, hogy mire 
képes. Már csak ezért is nagyra 
értékeljük a bajnoki címet. Igaz, 
hogy 4:0 arányban nyertük a 
döntőt, de mindegyik találkozó 
rendkívül kiegyensúlyozott volt, 
és csak a nagyobb tapasztalat 
segített hozzá bennünket a győ-
zelemhez. Nem volt könnyű dol-
gunk a remek komáromi csapat-
tal szemben.”

Martin Sopko, az eperjesi 
csapat kapitánya: „Le a kalap-
pal a komáromi csapat egész 
évben nyújtott teljesítménye 
előtt. A többi csapattal szemben 
tiszteletet harcoltak ki. A Szlovák 
Kupát ugyan megnyerték velünk 
szemben, de a bajnoki döntőbe 
is megérdemelten jutottak be. A 
bajnokságban miénk az arany-
érem, de ők is büszkék lehetnek 
az ezüstérmekre.” 

Kersztényi Gábor

Jól rajtoltak vízilabdázóink

ARANYAT ÉRŐ EZÜSTÉREM Az egykori Prior dolgozóinak találkozója
Május 23-án, 17 órára a Klapka Vigadóba várják 

szeretettel az egykori Prior dolgozóit, hogy újfent ta-
lálkozzanak és egy jót beszélgessenek az összetartó csa-
pat tagjai.



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

2015. április 29. 5

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancity@inmail.sk

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

XvIII. Nemzetközi Kamarazenei Mesterkurzus
Szervezők: Komárom és Vidéke Célalap és a Komáromi Városi 
Művelődési Központ

2015. július 30. -  2015. augusztus 8.
Hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, fuvola, zongora és kama-
razene
Művészeti vezető, lektor: Mgr. art. Török Ferenc – hegedű, 
brácsa és kamarazene
Lektorok: Mgr. art. Rácz Csaba – cselló és kamarazene; Mgr. 
art. Čižmarovičová Zuzana – zongora és kamarazene; Mgr. art. 
Braunsteinerová Marta – fuvola és kamarazene
Az érdeklődők jelentkezését a következő címre várjuk: Vá-
rosi Művelődési Központ, Vár út l, 945 01 Komárno (Komá-
rom) vagy az alábbi email címen: kulturnapracovnicka@gmail.
com, mskskomarno@stonline.sk, 2015. július 3-ig.
Az egyes tanfolyamok részvételi díja 300 €, számla sz. 
6611798004/1111, IBAN SK8711110000006611798004  a 
SWIFT (BIC): UNCRSKBX - UNI CREDIT BANK  Komárno 
(2015. július 10-ig)
Jelentkezési ív beérkezése után további  információkkal is szol-
gálunk. Info: Török Ferenc, tel.: 00421/907 270 255. Besztró 
Éva, VMK Komárom, tel.: 00421/35 77 141 55, 00421/35 77 13 
549, 00421/905 892 581

web: www.mskskn.sk, web: www.cameratacomorra.com

MOTORKáRSKy FESTIvAL
a dobročinná súťaž vo varení

MOTOROS FESZTIváL
és jótékonysági főzőverseny

Múzeumi világnap – Múzeumok éjszakája
2014. május 18. szombat, 14.00 – 23.00

A Duna Menti Múzeum tisztelettel meghívja Önt és barátait az alábbi rendezvé-
nyeire, valamint állandó és időszaki kiállításainak megtekintésére

Kultúrpalota – a múzeum főépülete, Nádor u. 13., Komárom
14.00–23.00 „Komárom és vidékének történelmi fejlődése az őskortól 1849-ig 
 és a régió néprajza” és a „Harmos Károly” – az állandó kiállítások megtekintése
14.00–23.00 „Élet a szavannákon. Afrika, a lenyűgöző kontinens élővilága“ 
 természettudományi és „A Duna Gibraltárja” időszaki kiállítás megtekintése
14.00–20.00 „Készítsd el Komárom történelmi képét” 
 alkotóműhely „A Duna Gibraltárja” című időszaki kiállításban
Múzeum és könyvtár épülete, Nádor u. 8., Komárom
14.00–23.00 A képtár megtekintése – A 18 – 20. század első felének művészete 
 a Duna Menti Múzeum gyűjteményében
14.00–23.00 „A Duna mente élővilága” 
 című hosszútávú természettudományi kiállítás megtekintése
14.00–20.00  „Kis művészek“ – reprodukciók készítése a galéria képeiről 
14.00–17.00 Kézműves foglalkozások – az épület udvarán
19.00–20.00 Szlovák nyelvű tárlatvezetés „A Duna mente élővilága” 
 című hosszútávú természettudományi kiállításban 
20.00–21.00 Magyar nyelvű tárlatvezetés „A Duna mente élővilága” 
 című hosszútávú természettudományi kiállításban 
Zichy palota, Klapka György tér 9., Komárom
14.00–23.00 A „Komárom 1848-1945“ és a „Komárom neves szülöttei: Jókai Mór 
 és Lehár Ferenc“ c. állandó kiállítások megtekintése
14.00–23.00 „Iskola a múltban” című időszaki kiállítás megtekintése
14.00–23.00 „Danis János, Gödöllő” – a Fotógaléria időszaki kiállításának megtekintése
14.00–20.00 „Kalligráfia – A titokzatos szó” – múzeumpedagógiai foglalkozás 
 az „Iskola a múltban” című időszaki kiállításban
14.00–15.00 „Galápagos – szigetek, az evolúció élő múzeuma“ 
 Dorotovič Csilla, botanikus előadása (szlovák nyelven)
15.00–16.00 „Galápagos – szigetek, az evolúció élő múzeuma“ 
 Dorotovič Csilla, botanikus előadása (magyar nyelven)
16.00–17.00 „Jókai és szülővárosa” - Mácza Mihály, történész előadása (magyar nyelven)
18.00–19.00 „Összefoglaló az elmúlt 5 év avar kori kutatásainak témáiból 
 a Duna Menti Múzeumban” – Csuthy András, régész előadása (szlovák nyelven)
19.00–20.00 „Virtuális séta Berecz Gyula nyomában” 
 Szabó Csekei Tímea, művészettörténész előadása (magyar nyelven)
20.00–21.00 „2009-2014 közötti régészeti kutatások a komáromi Duna Menti 
 Múzeum résztvételével” – Gere Marek, régész előadása (szlovák nyelven)
21.00–22.00 „Árvák palotája. A komáromi Timóteus árvaház története” 
 Galo Vilmos, történész előadása (magyar nyelven)
Római Kőtár, VI. bástya, Körút, Komárom
14.00–19.00 Az állandó kiállítás megtekintése

A belépés a rendezvényekre ingyenes
www.muzeumkn.sk, e-mail: muzeumkomarno@gmail.com, tel.: 035/77 31 476

Komárom Város az SZK NT rendelete, a T.t. 596/2003-as számú, az államigazgatásról az is-
kolaügyben és az iskolai önkormányzatokban szóló törvény 3 és 4. §–a és néhány törvény vál-
tozása és kiegészítése alapján és az SZK Nt rendelete a T. t. 552/2003-as számú, a közjóléti 
munkákról szóló törvény 5. §–a alapján

pályázatot hirdet az alábbi iskolai intézmény igazgatói posztjára:
Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno

Jelentkezési határidő: 2015. május 7.
Képesítési követelmények a szabadidőközpont igazgatói posztjára: 
a) Másodfokú főiskolai végzetség - Az elbírálás alapjául az adott típusú iskolák vonatkozásában 
megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a 
pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 390. törvény értelmében, amellyel 
módosul és kiegészül a 2009. évi 317. törvény 6. és 7. §-a, és a 2009. évi 437. oktatásügyi minisz-
tériumi rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak 
egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.
b) legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat a T.t.  596/2003-as számú törvény 3 §-a 5. bekezdésé-
nek b) pontja szerint,
c) első atesztáció - I. kvalifikációs vizsga, illetve annak más, adekvát formával való helyettesítése 
T.t. 317/2009-es számú törvény 61§-a 7-es bekezdése értelmében.
Egyéb követelmények és elvárások:
a) büntetlen előélet és erkölcsi fedhetetlenség a T. t. 317/2009-es számú törvény 6 §-a, 1. bekezdé-
sének b) pontja értelmében,
b) egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi alkalmasság) a T. t. 317/2009-es számú törvény 6 §-a, 
1. bekezdésének c) pontja értelmében,
c) az államnyelv ismerete a T. t. 317/2009-es számú törvény 6 §-a, 1. bekezdésének d) pontja ér-
telmében,
d) az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
e) személyi és erkölcsi alkalmasság,
f) szervezési képesség.
A benyújtandó okiratok és pályázati anyagok jegyzéke: 
- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
- a képesítést igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
- kitöltött személyi kérdőív,
- szakmai önéletrajz,
- orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai és szellemi alkalmasságról,
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a szabadidőközpont a pályázó által írásban előterjesztett fejlesztési koncepciója az elkövetkező 
időszakra, 
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a 
T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében.
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban pos-
tázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie – Centrum voľného času - Szabadidőközpont 
– Neotvárať!”a Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno címre beküldeni leg-
később 2015. május 7-ig. A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a 
pályázati meghallgatás előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

Ing. Stubendek László polgármester

Május 15-én, pénteken 16. órakor a Cse-
madok épületében mindenkit szeretettel 
vár az ECHO Tv-ből is imert budapesti 
természetgyógyász

BÉKY László
Az előadás témái: krónikus betegségek 
természetes gyógymódja, mozgásszervi 
betegségek helyi kezelése, légzőszervi 
betegségek helyi kezelése, valamint ter-
mékbemutató: a gyógygombák gyógyító 
hatásai

A belépés díjtalan

Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen reklámot 

a Komáromi Lapokban 
és a Komáromi városi Televízióban!

Második alkalommal ingyen közöljük!

Tárcsázza a 035 77 13 488-as 
telefonszámot!

3. máj 2015, nedeľa
Pri Vážskom moste 

Vstup zdarma
2015. május 3., vasárnap

A Vág híd mellett
A belépés ingyenes

Motorkárske preteky pomalosti malovanie na tvár, jazda na koni, 
súťaž v pití piva, preťahovanie lanom, ukážka výcviku psov

Lassúsági motoros verseny, arcfestés, lovaglás, sörivó verseny, 
kötélhúzás, kutyaiskola-bemutató

F.B.I Street Generations, Streetfighter show, Sanogal music, Capoiera show, 
Varga Evelin, Barthalos Andrea, Krnčan Milan, Black Side, Phoenix RT


